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INTRODUCTORY NOTES 

Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences International Conference-
2016 organized by Usak University Faculty of Economics and Administrative Sciences was 
held between 22-23 September in Usak-Turkey. In this book we offer the papers presented at 
the International Conference of Scientific Cooperation for Future. 

The conference was the first, but drew too much interest in the academic world. In this 
regard, we had received 236 abstracts from fields of economics, public finance, accounting & 
finance, management, marketing, public administration, social services and sociology. But 
173 of full papers were found eligible for presentation at the conference after strict peer 
reviewing process. The papers presented in the Conference are also published as a book 
depending on the choice of the authors. Ascribed to the conference rules, only those papers 
that were presented at the conference took place in the conference book. We are indebted to 
our distinguished referees and the members of the scientific committee who evaluated the 
double-blind refereeing papers for their hard work and devotion. 

The most considerable part in organizing the International Conference has been the 
enormous support of the University Rector, Dean of Faculty of Economics and 
Administrative Sciences Therefore, we would like to express our innermost gratitude to them 
all. On the other hand there was a need of financial support for the conference. Therefore, we 
are most grateful to the owners and general managers of Ozdilek Holding and Ramada Usak 
for their valuable support and encouragement from the very first day.  

Planning and fulfilling an international conference and preparing the proceedings book 
require an enormous effort and pedantic work. Therefore, we thank warmly to the members of 
Advisory Committee, Scientific Committee and Organizing Committee. And last, but not 
least, undoubtedly, the biggest thank you goes to all the participants, academicians and 
researchers, without whom the conference would not have been realized. 

We do hope the conference would be of a great asset to Turkey and neighboring 
countries and science world. We hope to see you all again in another international conference 
of Scientific Cooperation for Future. 

Assoc. Prof. Yilmaz Bayar 
Conference Chair 
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EKONOMİK AÇIDAN RUSYA’YA UYGULANAN 
YAPTIRIMLAR VE TÜRKİYE İLE YAŞANAN UÇAK 

KRİZİNİN ETKİLERİ 

Akif Abdullah1 Erhan Babaç2 

Özet 
2008 yılında yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltmaya çalışan Rusya, 2014 yılında Ukrayna (Rusya 

Federasyonu’nun Kırım’ı ilhak etmesi ve Doğu Ukrayna’yı da koparıp ülkesine birleştirme hamlesi) ile yaşadığı 
krizden dolayı başta AB Ülkeleri ve ABD tarafından ekonomik yaptırımlara maruz kalmıştır. Araştırmamızda bu 
yaptırımlarla birlikte 2015 yılı Kasım ayında Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizinin Rusya 
Ekonomisine etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışmamızda her iki ülkedeki sektörlerden başta enerji, gıda, inşaat, 
turizm vb. alanlarda son istatistik verilerine yer verilmiş olup, bu bilgiler ışığında konuyla ilgili araştırma 
yapmak isteyen uzman ve akademisyenler için faydalı olacağı düşüncesindeyiz.   

Anahtar Kelimeler: Rusya, ekonomik yaptırımlar, Türkiye, uçak krizi, AB, ABD 

JEL Kodlama: F51, F30, F39, G01 

ECONOMIC SANCTIONS IMPOSED ON RUSSIA AND THE 
EFFECTS OF PLANE CRISIS WITH TURKEY FROM 

ECONOMIC ASPECTS 

Abstract 
To work with mitigating the effects of the economic crisis in 2008, Russia, in 2014, due to the crisis in 

Ukraine (Russia's annexation of Crimea and merging movement of Eastern Ukraine to the country) Russia has 
been subject to the economic sanctions particularly in the EU countries and by the US. In our research, with 
these sanctions, aircraft crisis between Russia and Turkey in November 2015 has focused on the effects of the 
Russian economy. In our study, it is given the statistic datum of the both countries, especially the areas of 
energy, food, construction, tourism etc., in light of this information, we believe that it would be useful for who 
wish to do researching on the subject for experts and academics. 

Keywords: Russia, economic sanctions, Turkey, plane crisis, EU, USA 

JEL Classification: F51, F30, F39, G01 

1.Giriş

Son yıllarda ekonomik anlamda ülkelere uygulanan yaptırımlar Dünya’da önemli bir 
politika aracı haline gelmiştir. Bunun en yakın örneklerinden biri ise Rusya’nın diğer 
ülkelerle yaşadığı sorunlarla ortaya çıkmıştır. Rusya’nın 2014 yılında Kırım ve Doğu 
Ukrayna’yı ele geçirme mücadelesi, özellikle güç dengesi bakımından söz sahibi ülkelerin 
Rusya’ya uygulayacağı bazı ekonomik yaptırımları doğurmuştur. Bu yaptırımlar özellikle 
Rusya ile bağlantılı tüm ülkeleri derinden etkilemiş, ekonomik anlamda çıkmazlar 
doğurmuştur. Bu bağlamda Rusya ise kendi ülkesi için bazı zorluklara zemin hazırlamış olup, 

1 Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Emirdağ MYO, Afyonkarahisar, Türkiye,  aabdullah@aku.edu.tr 
2 Öğr. Gör., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Emirdağ MYO, Afyonkarahisar, Türkiye, ebabac@aku.edu.tr 
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tıpkı diğer ülkeler gibi ekonomik olarak düşüşe geçmiştir. Rusya’ya karşı benimsenen 
yaptırımlar Rusya’nın Ukrayna’da askeri istikrarsızlaştırmasına tepki olarak AB ve ABD 
tarafından sağlanmıştır (Galbert, 2015: 5). Rusya, AB ve ABD gibi ülke ve birliğin yer aldığı 
bir ortamda ekonomik anlamda etkilerin makro düzeyde değerlendirilmesi gerekir. Bu ana 
etkileri ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Connolly, vd., 2015: 2): 
• Dış sermayeye karşı azalan erişim: Rusya aynı deneyimi 1998 ve 2008-2009 krizinde de

yaşamıştır.
• Hedeflenen alanların bozulması: Özellikle petrol, gaz sektörü ve savunma sanayisinde

bu bozulmalara rastlamak mümkündür. Bunun ana etkilerinin ilk hissedilmesi ise
Ukrayna ile ticaretin durdurulmasından itibarendir. Bunun en önemli sebebi ise Ukrayna
ile yaşanan kriz öncesinde askeri teçhizat için çok önemli parçalar Ukraynalı şirketler
tarafından temin ediliyordu ve bunun sonucunda Rusya ise tedbir olarak yerli üretime
ağırlık vermeye başladı.

• Mevcut yapısal yavaşlama: Bu yavaşlama ise 2010 yılında başlamış olup, 2014 yılının
ikinci yarısında petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte hız kazanmıştır.
Yaptırımların varlığı son yıllarda AB’nin dış politikalarında oldukça fazla 

görülmektedir. Fakat Rusya’ya karşı uygulanan önlemler bugüne kadar hiç görülmemiş 
düzeydedir. Özellikle Rusya-AB arasında yaşanan bu süreçte Almanya aktif bir rol 
oynamaktadır. 18 Mart 2014 yılında yeni federal konular üzerine katılım anlaşmaları 
imzalanmış ve o günden bu yana Moskova entegre bir şekilde çalışmaktadır (Fischer, 2015: 
1). Aynı zamanda Rusya’nın 2015 yılı Kasım ayında Türkiye ile yaşadığı uçak krizi de, bu 
zorlu sürecin bir göstergesi haline gelmiştir. Çalışmamızda bu hareket ve yaptırımlardan yola 
çıkarak Rusya’nın rolü ve içinde bulunduğu yaptırımları derleyerek, bir bakıma ekonomik 
açıdan Rusya’nın içinde bulunduğu durumu göstermeyi amaçlanmıştır. Rusya'ya karşı 
ekonomik yaptırımların uygulanmasına ilişkin ilk kararlar 17 Mart 2014 Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş olup,  Rusya Federasyonu’na ait şirket 
ve görevlilerin banka hesapları ve diğer varlıkları dondurulmuş veya mal varlıklarına el 
konulmuştur. Bunun  nedeni ise  Ukrayna’ya ait olan Kırım ve Sivastopol’un ilhakında  
Rusya’nın aktif rol oynaması olmuştur. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların hangi sanayi 
alanına yönelik olduğuna baktığımızda esas hedefin Rusya ekonomisinde güçlü, uluslararası 
rekabette önemli yeri olan alanları görmekteyiz: Bu sektörler, Petrol, gaz, Rusya Federasyonu 
nükleer ve askeri sanayinin yanısıra Rus bankacılık sermayesine karşı yaptırımların 
uygulandığı görülmektedir. Özellikle AB ve ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar 
kısa vadede Rus ekonomisi için önemli zorluklardan biri olmuştur. Bu zorluklar, mali 
piyasalarda dalgalanmaların yaşanmasına, finansal istikrarsızlığın güçlenmesine ve ekonomik 
belirsizlik ortamının yaranmasına ülkeden sermaye çıkışında artışa, yabancı sermaye girişinin 
azalmasına neden olmuştur. Yaptırımlardan en çok etkilenenler (belirsizlik nedeniyle) 
makroekonomik göstergeler, döviz kuru ve enflasyon olmuştur. Daha fazla yaptırım umutları 
öncelikle Ukrayna’daki siyasi durum ve ABD pozisyonuna bağlıdır. 

Uluslararası yaptırımların amacı ülkeyi kısmen veya tamamen izole etmektir. Ancak 
Rusya’yı tamamen izole etmek ve yaptırımların getirilmesi Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa’nın amaçlarına aykırı istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Batı için Rusya’yı her 
şeyden tecrit etmek ve ülkeyi Çin, Latin Amerika ve Afrika'ya doğru yönelmesini sağlamak 
gerekli midir? Bu sorunun cevabı Washington ve Brüksel’dedir. Yetkililer yatırımların 
etkisini azaltmak için bankacılık sistemini desteklemek, finansal istikrarı sağlamak ve kredi 
düşüşünü önlemek amacıyla geçici olarak sigortalı mevduatları iki katına çıkarmış, sermaye 
desteği programı vb. düzenlemeleri yürürlüğe koymuşlardır. Bu düzenlemeler genellikle 
bankacılık sistemini kapsamaktaydı. Ukrayna krizinden dolayı yaptırımlara maruz kalan 
Rusya için 24 Kasım 2015 tarihi Türk-Rus ilişkilerinde siyasi ve ticari açıdan yeni bir noktası 
olmuştur. Türkiye hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesiyle Rusya ile 
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Türkiye arasında yeni bir dönem başlamıştır. Türkiye-Rusya arasında yaşanan uçak krizinden 
sonra Türkiye’nin en büyük ekonomik ortaklarından biri olan Rusya ile ekonomik anlamdaki 
gerginlikler iki ülke arasındaki ticari ilişkiler olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak uzmanlar bu 
etkinin uzun süreceğinin pek mümkün olamayacağı kanısındadırlar. Çünkü Rusya’nın 
ağırlıklı olarak tarım ve tekstil ürün ihtiyacını karşılayan Türkiye’ye alternatif bulmaları kısa 
sürede mümkün gözükmemektedir. 

2. Rusya’ya Uygulanan Yaptırımlar, Nedenleri, Etkileri ve Rusya’nın Yaptırımlara
Karşı Aldığı Önlemler 

2.1. Yaptırımların Nedenleri ve Önemli Tarihler 

Kırım krizi nedeniyle 2014 yılı Şubat ve Mart ayında, Ukrayna’nın yeni hükümet 
faaliyetlerinden hoşnut olmayan insanların kitlesel eylemleri sonucu Kırım referandumuyla 
yarımadanın (Kırım) Rusya’ya katılması ile birçok BM üyesi devletler, Amerika Birleşik 
Devletleri, Avrupa Birliği, ABD ve AB müttefikleri, uluslararası kuruluşlar (NATO ve 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi) Ukrayna’ya karşı Rusya’nın uyguladığı politikaya 
karşı memnuniyetsizliklerini dile getirmişlerdir 
(http://weic.info/ekonomicheskie_stati/ekonomicheskie_sankcii_protiv_rosii_rf_prichiny_ana
liz_spiski_posledstviia, Son Erişim Tarihi: 20.04.2016). Rusya’nın Kırım ve Ukrayna’nın 
doğusundaki olaylarla ilgili olarak Batı'nın taleplerini reddetmesi, ABD tarafından 
yaptırımların dayatılmasına yol açmıştır. Temel amaç Rusya’yı uluslararası arenada tecrit 
etmek olup, ABD yönetiminin güçlü baskısıyla ekonomik kayıplara neden olacak yaptırımlara 
AB ülkeleri, G-7 grubu ülkeleri (İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, ABD, Fransa ve 
Japonya) ve diğer ülkeler (ABD ve AB ortak ülkeler) katılmış oldular. AB politikacılarının 
talebi üzerine Rusya dünyanın önde gelen G-8’ler grubundan çıkarılmıştır 
(http://www.vesti.ru/doç.html?id=1352540, Son Erişim Tarihi: 18.05.2016). 

Ukrayna’daki çatışma ve sonrasında uygulanan yaptırımlar Rusya ve Avrupa Birliği 
arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur. Tarihsel olarak Rusya’nın enerji alanında 
AB’nin en büyük ortaklarından biri olmuştur. AB ülkelerine enerji satışı daha 1960’lı yıllarda 
başlamış olup, günümüze kadar da bu satış sürdürülmektedir.Ülkemiz açısından en büyük 
hidrokarbon (kömür bileşenleri) tüketicileri arasında başta Almanya, Hollanda, İtalya v.b 
gelmektedir (http://bbc.co.uk/russian/russia/2014/03/140317_eu_sanctions_russia, Son Erişim 
Tarihi: 10.04.2016). 
Aşağıda Nisan- Kasım 2014 tarihlerinde Rusya’ya dayatılan yaptırımların bir listesi 
mevcuttur: 

• NATO
1 Nisan: Rusya ile her türlü işbirliğini askıya aldı (Büyükelçilik ve üstdüzey görüşmeler 
hariç). 
7 Ağustos: NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rassmusen bütün organizasyonların Rusya 
Federasyonu ile işbirliğini sonlandırdıklarını beyan etti. 
• Avrupa Birliği
17 Mart:  Rusya ve Kırım birbirlerine karşı yaptırımlar uygulamaya başladı. 
25 Mart: Rusya tarafından Kırım sakinlerine her türlü vize verilmesi yasakladı. 
18 Temmuz: Avrupa Yatırım Bankası, Rusya'da yeni projelerin finansmanını durdurdu. 
30 Temmuz: Rus Ulusal Ticaret Bankasına yaptırım kararı alındı. Ayrıca Kırım ve 
Sivastopol’e  karşı ticaret ve yatırım alanlarında da yaptırım uygulanmaya başlandı; altyapı, 
ulaştırma, haberleşme ve enerji sektörlerine yatırım yasağı getirildi. 250'den fazla ürün 

5 
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türüne (mineraller ve hidrokarbonlar dahil olmak üzere) alım yasağı getirildi. Avrupa finans 
kurumlarının kredi vermeleri veya projelerde pay almaları yasaklandı. 
31 Temmuz: “Sberbank Rosii”, “VTB”, “Gazprombanka”, “Vneekonombanka”, 
“Rosselhozbanka” gibi bankalara yaptırım uygulanmaya başlandı. 
• Bulgaristan
8 Haziran: Doğalgaz boru hattı projesi “Güney Akım” üzerindeki çalışmalarını askıya aldı. 
• İngiltere
13 Temmuz:  Havacılık ürünlerini satın almak için izinli ülkeler listesinden Rusya'yı çıkardı. 
21 Temmuz: Silah tedariki (silah parçaları ve ürünleri) ile ilgili tüm lisanları askıya aldı. 
• Almanya
Mart – Nisan: Rusya’ya savunma ve askeri ürün ihracatını durdurdu. 
• ABD
4 Mart:  Rusya ile yatırım ve askeri işbirliğini dondurdu. 
17 Mart: ABD Başkanı Rus kamu görevlilerinin banka hesaplarının dondurulması 
mülkiyetlerine el konulması ve vize verilmesinin reddedilmesi gibi konularda yaptırımlar 
getiren kararı imzaladığını duyurdu. 
27 Mart: Uyuşturucu ile mücadelede Rusya ile işbirliğini askıya aldı, ayrıca, Rusya’ya 
"tehlikeli ürünler" ihracatı yapan Amerikan şirketlerine lisans verilmesini durdurdu. 
2 Nisan: İkili Cumhurbaşkanlığı Komisyonu çerçevesinde Rusya ile bir takım projeleri ve 
kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini askıya aldı. 
7 Mayıs: Ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkeler için ABD’ye belirli malların gümrüksüz 
ithalatına verilen izin ve ticaret programından Rusya dışlandı. 
25 Temmuz: Dünya Bankası Rusya'daki projeleri desteklemeyi reddetti. 
6 Ağustos: Yeraltı madenciliği (152 metreden daha derin) endüstrisi için donanım ve 
yenilikçi ekipmanların Rusya’ya arzını yasakladı (Masyutin, Guskova vd., 2015: 79) 

2.2.Yaptırımların Rusya’ya Etkileri 

 Genel olarak, yaptırımların ülke için olumsuz sonuçları nüfusun yaşam standartlarının 
düşmesine, üretimin azalmasına, dış pazarların kaybına, teknolojik gerilemelere, finansal 
sistemin istikrarsızlaşmasına, yurt dışında yatırım imkânlarının kısıtlanmasına, yatırım 
çekiciliğinin azalmasına ve sermaye çıkışına neden olacaktır (Zagaşvii, 2015: 70). 2014 
yılında yaptırımların etkisiyle ortaya çıkan ekonomideki güvenlik açığının nedeni Rusya’da 
biriken yurtiçi ekonomik yapısal sorunların olduğu görülmektedir. Güvenlik açıklarının 
başlıca nedenleri:  
• Hammadde ekonomisi (petrol ve gaz ihracatında mal ve hizmetlerin payı %60, Metal,

kereste ve gübre dayalı ihracat yaklaşık %70'den fazla olup, bu da federal bütçe
gelirlerinin neredeyse yarısını sağlamaktadır).

• Üretim ve ticarette ithalata yüksek bağımlılık (Makine endüstrisinde %90'dan fazla,
elektronik sektöründe %80-90, ağır sanayide %60-80,  hafif sanayide % 0-90, ilaç
sanayide  %70-80 ve perakende ticarette ise  %40).

• Finansal güvenlik açığı. (Rusya’nın uluslararası rezervlerinin yapısı: yaklaşık %15
döviz, %10 altın, %75 ise gelişmiş ülkelerin devlet iç borçlanma senetleri, bunlarla
yanaşı ABD tahvilleri, Londra borsasında işlem gören 7-8 Rus şirketi, Visa ve
MasterCard plastic kartlarını pazarın % 100 elinde tutması, banka hesapları için SWIFT
sisteminin kullanılması ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarına (S&Poor’s,
Moody’s, Fitch gibi) bağımlılık.
Rusya’daki yakıt ve enerji sektörü ciddi sorunlarla karşı karşıya olup, buna karşı 

yaptırımlar ise sistemik yapıdadır. Yaptırımların ana hedefi daha çok üretim teknolojilerinde 
kullanılan (alışılmamış hidrokarbonlar ve derin su kaynakları) hammaddelerdir. Bu ürünlere 
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uygulanan yaptırımlar bu alanda üretim yapan ülke liderleri tarafından da desteklenmektedir 
(http://carnegie.ru/2014/10/09/engaiging-china-in-nuclear-arms-control, Son Erişim Tarihi: 
20.05.2016). Ekonomik yaptırımlar Rus bankalarının kredi alma imkanlarını olumsuz 
etkilemekle ülkede yatırımların yavaşlamasına ve Rublenin değerinin düşmesine yol 
açmaktadır. Ayrıca, bu durum yerli şirketlerin dış borç ödemelerinin zorlaşmasına ve 
maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır. Rusya ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) 
yatırım bankası "Renessans Kapital"ın baş ekonomisti O. Kuzmin’in tahminlerine gore 2014-
2015 yıllarında Rus şirketleri yaklaşık 160 milyar dolar tutarında kredi geri ödemeleri gerekli 
olacaktır. Bunların içinde kamu sektörünün payı yaklaşık 65 milyardır. (Tkachev, 
Sukharevskaya vd., 2014). 
 Morgan Stanley analistlerine gore ise gelecek yıl finans dışı sektörlerdeki Rus devlet 
şirketlerine 41 milyar dolar, devlet bankalarına 33 milyar dolar ödemesi olacaktır. Buna ek 
olarak özel bankaların 20 milyar dolar geri ödemeleri gerekecektir. Özel finans dışı şirketlere 
67 milyar dolar dış borç ödemeleri gerekecektir. (Hille vd., 2014). Rusya Bankası verilerine 
gore 2014 yılını ortasında Rusya'nın dış borcu 731,2 milyar dolar olup, bunun yarıdan fazlası 
kamu sektörünün borcudur. En ciddi sorun devlet kontrolündeki büyük bankalara karşı 
uygulanan yaptırımlardır. Bloomberg verilerine göre önümüzdeki üç yıl içinde VTB, 
Sberbank, Gazprombank ve VEB bankalarının yaklaşık olarak 15 milyar dolarlık tahvil 
almaları gerekebilir. Yabancı bankalardan alınan (dolar bazında) krediler 2014 yılının ilk 
yarısında bir önceki yıla göre (25 milyar dolardan) 7,9 milyar dolara kadar düşmüştür. Uzun 
vadeli finansman bulunmazsa bu borçların geri ödemesi zor olabilir (The Economist, 2014). 
 
2.3. Yaptırımların AB’ye Etkileri 
 
 2014 yılı sonu verilerine göre anti-Rus yaptırımları destekleyen ülkelerin çoğunun 
Rusya ile ticaret hacmi önemli ölçüde azalmıştır. Örneğin, Federal Gümrük Servisi (FGS) 
göstergelerine göre Rusya ile ticaret hacmi Portekiz’in %41,2, Yunanistan’ın %39.2, 
Macaristan’ın -27.5%, İngiltere’nin %21.3, Litvanya’nın %20,5 oranında düşmüştür. Diğer 
AB ülkeleriyle ticaret hacmi daha az düşmüştür. Örneğin, Polonya ile ticaret hacmi %17,6, 
Fransa ile %17,5, Finlandiya ile %14,7, İtalya ile %10, Almanya ile ise %6,5 oranında 
azalmıştır. Rusya’ya karşı yaptırımlara katılan AB dışındaki ülkelerin ise çok daha az oranda 
düşüş göstermiştir. Özellikle  Kanada ile ticaret hacmi %3, Japonya ile %7,3, Norveç ile ise 
%18,5 oranında düşüş olmuştur (Barkovskiy, Alabyan, vd., 2015: 5). 
 2014 yılının Ağustos ayında yayınlanan Reuters hesaplamalarına (tahminlerine) göre, 
Rusya'nın en büyük ticaret ortağı olan Almanya Rusya’ya uyguladığı yaptırımlardan dolayı 
ekonomisinde kayıplar başlamıştır. Doğu Avrupa Ekonomik İlişkiler Komitesi'ne göre Rusya 
ile ticaretten Almanya'da yaklaşık 300 000 çalışan etkilenmektedir. Almanya Sanayi ve 
Ticaret Odasının,  Rusya şubesi başkanı Tobias Brauman hesaplamalarına göre 2014 yılında 
Rusya'ya Alman ihracatı % 20 oranında düşebilir. Bu düşüşte ise en büyük zarara araç üretim 
(makine sanayi) şirketleri uğrayacaklardır. Yine de, bir bütün olarak bu durumun Alman 
ekonomisine neredeyse hiçbir etkisi olmayacaktır. Çünkü Almanya toplam dış ticaret 
cirosunda Rusya'nın payı % 4'ten azdır. (Mezin, Kudryaşova. 2014. s.19) 
 
2.4. Rusya’nın Yaptırımlara Karşı Aldığı Önlemler 
 
 Yatırıma elverişli bir ortam oluşturmak için gerekli olan şey, tarımın ve bilimin 
desteklenmesi, bankaların sermaye yapılarının yeniden oluşturulması olacaktır. Rus karşıtı 
yaptırımlar Rus ekonomisinin gelişmesi için itici güç olmalıdır. Duma Komitesi başkanı Igor 
Rudensk’e göre ekonomi politikası:  "Bu Rusya’nın kendi daha aktif ekonomisini oluşturması 
için bir fırsat olup, bu fırsatı gerçekleştirmek için etkin bir yatırım politikası uygulamak 

7 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
gerekmektedir." Buna ek olarak, özellikle Rusya yatırım potansiyelinin gelişmesiyle ilgili 
olarak iki taraflı yaptırımlar uygulanırken acilen devletten destek gerekmektedir. Bu önlemler 
ise aşağıdaki gibidir: 
• Yatırım projelerini sübvanse etmek ve üretim modernizasyonu yaratmak için 

programların geliştirilmesi, 
• Rus şirketleri tarafından yatırım projelerinin uygulanmasında yasama düzeyinde 

teşviklerin getirilmesi (sağlanması), 
• Yatırım projeleri için devlet garantisi sağlanması, 
• Yatırım kredileri imtiyazlı krediler için faiz oranları ve ödeme programlarının 

geliştirilmesi, 
• Mali yükün azaltılması ve yeni vergi girişimlerinin askıya alınması. 

 Bunlar sadece bazı önerilerdir. Aslında bu sorunların çözümü için daha fazla çalışma 
gerekmektedir. Özellikle dış müdahaleler olan bir yerde ülke genelinde dengeli bir ekonomi 
oluşturmak kolay değildir (Bulatova, Abelguzin, 2015: 35). 
 
3. Türkiye ile Yaşanan Uçak Krizinin Etkileri 
 
 2014 yılında iki ülke arasındaki ticaretin düşmesine rağmen, Rusya, Türkiye için çok 
önemli bir ticaret ortağı olmuştur. Ancak, vurgulamak gerekir ki, şimdiye kadar Türkler ikili 
ilişkilerde siyaset ve ekonomiyi ayırmayı çok iyi bir şekilde, ustaca başarmışlardır. Nitekim 
2014 yılında Kırım'daki durum ve Kırım’ın Rusya'nın bir parçası haline gelmesi neticesinde 
Türkiye tarafından Rusya’ya son derece keskin eleştiriler yapılmıştır. Bununla birlikte, bu 
eleştiriler ekonomik konularda Rusya ile müzakere etmelerine engel olmamış ve Türkiye'nin 
Rusya ile işbirliğini geliştirmek planlarını etkilenmediği görülmüştür. Ayrıca, birçok Batılı 
ülkeler Rus tüzel ve fiziki kişiler aleyhinde yaptırım uygularken, Türkiye her şeyden önce 
kendi ekonomisinin zarar görmemesi için herhangi bir kısıtlayıcı önlemlerden kaçınmıştır 
(http://www.vestifinance.ru/articles/64828, Son Erişim Tarihi: 25.04.2016). Rusya 
ekonomisindeki daralmaya bağlı olarak, Türkiye ile Rusya arasındaki yıllık ticaret hacmi 
2014 yılındaki 31 milyar USD düzeyinden Ekim 2015 itibarıyla 12 aylık birikmiş verilere 
göre 25,5 milyar ABD Doları gerilemiştir. İki ülke arasındaki en büyük ticaret kalemi başta 
enerji olmak üzere gıda ve turizm sektörleri olmuştur. 2015 Ocak ve 2016 Ocak arasında 
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yarı yarıya azalmıştır. Bu durum krizin etkilerini  
göstermektedir ( Uşak, 2016:1). 
 
4. Sonuç 
 
 Rusya kısmen de olsa bazı ekonomik politika değişikliklerini uygulamaya başlamıştır.  
Bunlar arasında, altyapı yatırımları, yazılım programları, enerji ekipmanları,  tarım ve gıda 
sanayi ile birlikte petrol dışı ihracatın desteklenmesi yer almaktadır. Ancak, bu politikalar 
temelsiz projelerle, finansal sektör veya ABD dolarının tecridi nedeniyle parçalanmış 
yapıdadırlar. Yaptırımların hem açık, hem de gizli hedefleri mevcuttur. Rusya karşıtı 
yaptırımların resmi amacı (ya da açık hedefi) Rusya Federasyonu’nun Kırım’ın toprak 
mülkiyeti ve Güney-Doğu Ukrayna’daki çatışmalarda tarafsızlığını korumaması, müdahalede 
bulunması ve konumunu değiştirmesi olarak söylenebilir. Yaptırımların yapısına bakıldığında 
ise uygulamalarda gizli hedeflerin olduğu görülmektedir. Bu hedeflerin başında ise başta 
Rusya ekonomisine ciddi zarar vermek, bilişim, teknolojik ve askeri alanlarda dünyanın önde 
gelen ülkelerinden Rusya’yı tecrit (izole) etmektir. Rus ekonomistlere göre yaptırımlar; "Bu 
gelişen olaylar bir felaketen daha ziyade Rus ekonomisi için önemli bir darbe niteliğindedir" 
şeklinde ifade edilmektedir. Uzun vadede uzmanlara göre, Rusya için olumsuz sonuçlar sınırlı 
olmakla birlikte, daha çok Rusya’ya yüksek teknoloji ihracatında ve Rus bankaların ucuz 
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krediye erişiminde kısıtlamalar olacaktır. Rusya ve Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliği her bir 
ülke için yararlı olup, bu nedenle herhangi bir ekonomik ve politik farklılıkların günümüzde 
olduğu gibi her iki tarafa da olumsuz etkileri olacaktır. 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren 
Avrupa’nın yapıcı olmayan tutumu nedeniyle Rusya “Mavi Akım” projesinden vazgeçti. Bu 
yaşananlardan dolayı Rusya ekonomisini batıdan doğuya doğru yönlendirmek (kaydırmak) 
niyetindedir. Bundan dolayı Rusya Federasyonu, Çin ile çeşitli alanlarda işbirliği konusunda 
20’ye yakın anlaşma imzalamıştır. 
 Sonuç olarak Rusya'nın ekonomisi oldukça istikrarsız durumdadır. Yaptırımların 
olumsuz etkisi hemen hemen her alanda görülmektedir. Yabancı yatırım akışının 
azalmasından dolayı ithal ikamesinin yetersizliğine yol açmaktadır. AB ülkeleri ise bu 
yaptırımları ABD’nin baskısı ile uygulamış olup, halbuki ABD’nin Rusya ile ticaret hacmi  
üye ülkelerle kıyaslandığında çok değersiz kalmaktadır. Avrupalı politikacılar için birbiri 
ardına tehlike çanlarını çalmaya başlamıştır. AB ekonomisi büyük kayıplar yaşamaya 
başlamıştır. Türkiye-Rusya arasında yaşanan uçak krizinden sonra Türkiye’nin en büyük 
ekonomik ortaklarından biri olan Rusya ile ekonomik anlamdaki gerginlikler iki ülke 
arasındaki ticari ilişkiler olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak uzmanlar bu etkinin uzun 
süreceğinin pek mümkün olamayacağı kanısındadırlar. Çünkü Rusya’nın ağırlıklı olarak tarım 
ve tekstil ürün ihtiyacını karşılayan Türkiye’ye alternatif bulmaları kısa sürede mümkün 
gözükmemektedir. Uçak krizinin ekonomik ve siyasi krize dönüşmesi sonucu ekonomik 
açıdan Rusya’nın kayıplarının başlangıçta yüksek, ani kayıplar olacağını, Türkiye’nin 
kayıplarının ise zamana yayılı ve zaman içinde artan kayıplar olarak ortaya çıkacağını ifade 
etmek yanlış olmayacaktır.  
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KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER VE 
TRANSATLANTİK SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 

ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN İHRACAT PAZARLARI 
SORUNU 

 
 

Naib Alakbarov1   M. Faysal Gökalp2 
 
 

Özet 
Dünya ekonomisindeki ve Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyadaki son gelişmeler, Türkiye’nin Orta 

Doğu,  Kuzey Afrika ve Rusya ile ekonomik ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Avrupa Birliği ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında müzakere sürecinde olan Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması görüşmeleri de, 
mevcut durumu itibariyle Türkiye’yi kapsam dışı bıraktığından, AB ve ABD pazarlarının kaybedilmesi riskini 
ortaya çıkarmıştır. İhracat pazarlarında ortaya çıkan daralma, kronik cari açık sorunu yaşayan Türkiye için 
önemli bir kriz potansiyeli oluşturmaktadır.  
 Türkiye’de cari açığın en önemli kaynağının dış ticaret açığı olduğu dikkate alındığında, ihracatın ithalatı 
karşılama oranının önemi ortaya çıkmaktadır. Toplam ithalatın ne kadarının ihracat gelirleri ile karşılanabildiğini 
gösteren bu oran, dış ticaret açığının/dış ticaret performansının en önemli göstergelerinden biridir. Dış ticaret 
açığı herhangi bir para birimi cinsinden veya GSYH’nin oranı olarak ölçüldüğünde, farklı ülkelerdeki ve farklı 
zamanlardaki değerlerinin karşılaştırılması sorun olabilmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise hem 
ülkelerarası hem de zamanlar arası karşılaştırma yapmaya daha uygun sonuçlar vermektedir. Ülke grupları ile 
ihracatın ithalatı karşılama oranı analiz edildiğinde cari açık üzerinde en çok etkili olan dış pazarların 
belirlenmesi mümkün olabilmektedir. 
 Çalışmamızın amacı; ülke grupları itibariyle ihracatın ithalatı karşılama oranı çerçevesinde, Türkiye’nin 
dış ekonomik ilişkilerindeki son gelişmeler ve Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması süreci dikkate alınarak, 
kısa ve uzun dönemde cari açığı olumlu ve olumsuz etkileyen pazarları belirlemek ve dış ticaret pazarları 
konusunda politika önerilerinde bulunmaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: dış ticaret, ihracatın ithalatı karşılama oranı, Türkiye’nin ihracat pazarları, Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması, cari açık sorunu 
 
JEL Sınıflandırması: F10, F14, F15 
 
 

TURKEY’S EXPORT MARKETS’ PROBLEM IN THE 
CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENTS AND 

TRANSATLANTIC FREE TRADE AGREEMENT 
 
 
Abstract 
 Recent developments in the geography of Turkey and in the world economy has a negative impact on 
economic relations of Turkey with North Africa and Russia and the Middle East. The Transatlantic Free Trade 
Agreement negotiations between the United States and the European Union, leave Turkey out of the scope in the 
current situation, has revealed risks for Turkey to loss of the EU and the US market. The resulting of contraction 
in export markets is an important potential crisis for Turkey, which lives a chronic current account deficit. 
 Considering that the trade deficit is the most important source of current account deficit in Turkey, the 
export-import ratio becomes emerging importance. This rate can indicate how much of the total imports covered 
by export revenues, is one of the most important indicators of foreign trade deficit / foreign trade performance. 
 The foreign trade deficit measured in any currency, or in terms of GDP ratio, it may be problematic to 
compare values from different countries and different times. The export-import coverage ratio gives better 

1 Uşak Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye, naib.alakbarov@usak.edu.tr 
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye, mfaysal@mu.edu.tr 
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results in both cross-country and to make a comparison between both times. When the groups of countries with 
the most effective foreign markets are analyzed, it is possible to show export-import ratio, which has an 
important effect on the current account deficit. 
 The aim of our study is to analyze the Turkey’s foreign trade within the framework of the export-import 
coverage ratio by country groups, Turkey's foreign relationship by considering recent developments and 
Transatlantic Free Trade Agreement, to identify the process of economic relations those have positive and 
negative impact on the current account deficit in the short and long term and trade policy proposals on the 
markets. 
 
Keywords: export import coverage ratio, foreign trade, Turkey's export markets, Transatlantic Trade and 
Investment Partnership Agreement, current account deficit 
 
JEL Classification: F10, F14, F15 
 
 
1. Giriş 
 Türkiye, dünya ekonomisindeki son gelişmelerin yanı sıra içinde bulunduğu 
coğrafyanın da etkisiyle uluslararası ekonomik ilişkiler kaynaklı bir dizi sorunla karşı karşıya 
kalmıştır. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya iki binli yıllara Irak savaşının gerginliği ile 
girmiş, ve savaşın sıcaklığı bölgeden hiç eksik olmamıştır. Irak savaşının bölgede oluşturduğu 
kaos çözüme ulaşmadan, Arap Baharı olarak tanımlanan Kuzey Afrika ülkelerinde başlayan 
toplumsal demokratikleşme talepleri, demokrasi yönünde bir gelişmenin ortaya çıktığı iddia 
edilemese bile, ülkelerin yönetim yapılarını büyük ölçüde değiştirmiş, özellikle Cezayir Mısır 
ve Libya’da yeni yönetim yapıları gelişmiştir. Bu yeni yönetimler ile Türkiye’nin kurduğu 
diyaloğun niteliğinin yüksek olmaması ekonomik ilişkileri etkileyen, ticari sınırlamaların 
ortaya çıkmasına yol açan sorunlar doğurmuştur. Arap Baharı rüzgarının Suriye’de de 
kendisini göstermesi ve sonuçlarının diğer ülkelerden daha farklı ortaya çıkması, fiilen Suriye 
denilebilecek bir ulus devletin ortada bulunmaması, bu ülkede iç savaşın yaygınlaşmasına ve 
kalıcı olmasına, savaşın ülke içindeki yeni neşet eden gruplar aracılığıyla Irak’ı da içine 
alacak şekilde genişlemesine yol açmıştır. Suriye’ye aktif şekilde müdahale eden İran’ın 
talepleri ve işbirliği ile Rusya’nın da, Suriye’deki iç savaşa dâhil olması, Rusya-İran ve Esed 
rejiminin ittifakının Türkiye’yi güneyden kuşatacak siyasi çözümler öngörmesi, bu ülkelerle 
Türkiye arasındaki işbirliği sürecine zarar vermiş ve ekonomik ilişkiler büyük ölçüde zarar 
görmüştür. Arap Baharı ile ortaya çıkan siyasal gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerinde en 
somut etkileri Mısır, Libya, Suriye, Irak, Rusya gibi pazarların istikrarsızlaşması olmuştur.  
 Diğer taraftan, küresel ekonomi yaklaşık son 30 yıldır gelişmekte olan ülke 
ekonomilerin iktisadi performanslarındaki yükselmeyle karşılaşmaktadır. Çin, Hindistan, 
Brezilya, kısmen Rusya’nın başını çektiği ülkeler grubu dünya üretim ve ticaretinden daha 
fazla pay almaya başlamışlardır. Nitekim bu gelişmeyi en iyi şekilde Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP)’nin yayınladığı “İnsani Gelişme Raporu”nun 2013 yılı sayısı 
ifade etmiştir. Raporun 2013 yılı teması “Güneyin Yükselişi”dir. Bu yayınla birlikte özellikle 
iki binli yıllardan sonraki gelişmeler iktisadi gelişme literatürünün önemli konularından 
Kuzey-Güney ayırımını yeniden gündeme getirmiştir.  
 BM İnsani Gelişme Raporu, Güneyin yükselişinin temel göstergesi olarak Güney 
ülkelerinin kendi aralarındaki ticaret hacminin ve teknolojik işbirliği düzeyinin artmasını 
göstermiştir. 1980-2010 yılları arasında Güney-Güney ticaretinin dünya mal ticareti içindeki 
payı 3 kattan fazla artarak %8,1’den %26,7’ye ulaşmış, Kuzey ülkelerinin kendi aralarındaki 
ticaret ise %46’dan %30’un altına düşmüştür. Aynı dönemde Güney ülkelerinin doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarından aldığı pay %20’den %50’ye çıkmıştır (Tosunoğlu ve Erden, 
2014, ss.21-25). 
 ABD Ulusal İstihbarat Komisyonunun “Küresel Eğilimler 2030” başlıklı raporunda; 
Asya’nın GSYH, nüfus büyüklüğü, askeri harcamalar ve teknoloji yatırımına dayalı küresel 
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güç açısından Kuzey Amerika ve Avrupa’yı 2030 yılında geçeceği ileri sürülmektedir. Ayrıca 
raporda, bireylerin güçlendirilmesinin ve devlet dışındaki ağlara güç devredilmesinin 
dramatik bir etkiye sahip olacağı ve 1750 yılından günümüze olan Batının üstünlüğünün 
büyük ölçüde tersine çevrileceği belirtilmektedir. Raporda Çin, Hindistan ve Brezilya’ya 
ilaveten Tayland, Endonezya, Güney Afrika, Nijerya ve Türkiye gibi bölgesel oyuncuların 
küresel ekonomi için özellikle önemli olacağı belirtilmiştir (Akman, 2014, s.32). 
 
2. Küresel Krizden Çıkış Stratejisi Olarak Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 

Anlaşması ve Olası Etkileri 
 Güney ülkelerinin son dönemde gösterdikleri başarının ardında kendi içsel dinamikleri 
önemli bir yer tutsa da Özellikle 2008 yılından itibaren Kuzey ülkelerinin içinde bulunduğu 
krizin etkileri de yadsınamaz. 2008 Krizinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen ABD ve 
AB’nin hala krizin etkilerinden kurtulamamış olmaları ve durgunluğun devam etmesi bu 
ülkeleri farklı çözüm önlemleri almaya ve yeni dünya ticaret sistemi olarak adlandırılabilecek 
ekonomik entegrasyon arayışlarına girmelerine neden olmuştur. Küresel kriz ile birlikte 
ortaya çıkan durgunluk ve işsizlik problemlerinin yanı sıra, Güneyin yükselişi ile küresel 
üretim ve ticaret ağlarındaki değişimin orta vadede diğer uluslararası ilişki alanlarına da 
sirayet edebileceği düşüncesi AB ve ABD’yi önlem almaya Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı Anlaşmasını hayata geçirmeye yönlendirmiştir. 
 Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTYO), dünyanın üç büyük 
ekonomisinden ikisi arasında ticari politika alanında geniş bir işbirliği arayışını ifade 
etmektedir. Avrupa Birliği (AB) ve ABD birbirleriyle uzun zamandır yoğun ticari ilişkilerde 
bulunmasına rağmen, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, kapsamlı bir ticaret ve 
yatırım ortaklığı kurulması çabaları 2013 yılında tarafların açıklamaları ile duyurulmuştur. 
AB ve ABD arasındaki mevcut ticari ilişkilere bakıldığında özellikle sanayi mallarında 
gümrük vergilerinin oldukça düşük düzeyde olduğu, ancak tarife dışı engeller, yasal 
düzenlemeler ve koruma politikalarında ciddi farklılıklara sahip oldukları görülmektedir. Bu 
nedenle TTYO girişiminin tarifelerin kaldırılmasının ötesinde tarife dışı konularda 
yoğunlaşacak kapsamlı bir anlaşma olacağı ve uluslararası ticarette yeni kurallar belirleyeceği 
ifade edilmektedir (Güneş vd., 2013, s.2). 
 AB ve ABD dünya hasılasının yaklaşık yarısını (%46,7) ve dünya ticaretinin yaklaşık 
üçte birini (%30,4) teşkil etmekte, iki ekonomi arasında karşılıklı yatırımların toplam değeri 
3,7 trilyon doları bulmaktadır (Akman, 2014, s.26) 
 AB ve ABD arasındaki TTYO Anlaşması, küresel ekonomik kriz sonrası istihdam ve 
büyümeyi sağlama, gelişmekte olan ülkelerin (Güneyin) rekabetinden korunma amaçlarının 
yanı sıra yeni dünya ticaret sisteminin kurallarını liberal Batı düşüncesi doğrultusunda ihdas 
etmeyi amaçlamaktadır. Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) yaklaşık 15 yılı bulan Doha 
Müzakerelerinin başta tarım ürünleri olmak üzere imalat sanayi ürünleri ve hizmet ticaretinde 
serbestleşme ve pazara giriş konularında bir sonuca varılamaması, AB ve kısmen de ABD’nin 
üzerinde hassasiyetle durdukları rekabet politikası, kamu alımları vb. konuların müzakere 
gündeminden çıkarılmış olması, DTÖ’nün liberalleştirme sürecini kurallaştırma(inşa etme) 
konusundaki görevini yerine getirebilme yeterliliğinin sorgulanmasına yol açmıştır (Akman, 
2014, s.33) 
 Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO), tüm bu gelişmeler çerçevesinde, 
sadece mal ve hizmet ticaretinin serbestleştirilmesini öngören bir düzeyde olmamış, Dünya 
Ticaret Örgütüne alternatif olacak şekilde kapsamlı düzenlemeler ve kurallar ortaya konularak 
dünya ticaret sisteminin yeniden inşası hedeflenmiştir. Nitekim TTYO kapsamında müzakere 
edilen konular incelendiğinde bu durum açıkça anlaşılmaktadır: 

• Tarifelerin azaltılması/kaldırılması, 
• Düzenleyici konular ve tarife dışı engeller, 
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• Hizmet ticareti, 
• Tarım ve sanayi ürünlerinde pazara ulaşım, 
• Kamu ihalelerine karşılıklı katılımın sağlanması, 
• Fikri mülkiyet hakları konusunda işbirliği ve ihlallerde ortak tavır, 
• Anlaşmazlıkların halli, 
• Sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, 
• Çevre sağlığı, 
• Finansal hizmetler, 
• Düzenlemelerde tutarlılık/şeffaflık 
• Yatırımlar; firmaların eşit ve adil muameleye tabii tutulması. 

 Dünya ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan bu anlaşma, taraf olmayan 
ülkeler açısından da büyük öneme sahiptir.  Anlaşma, üçüncü ülkelerin rekabet yapısına, 
piyasaya giriş koşullarına, ekonomik performanslarına derinden etki edecektir. Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması, bu anlaşmanın tamamlayıcısı olduğu düşünülen 
Transpasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması3 ile birlikte değerlendirildiğinde, dünya 
ekonomisinin yaklaşık %62’sini oluşturan yeni bir ticari blokun oluştuğu, bu blok dışında 
kalan ülkelerin ticaret, uluslararası yatırımlar ve sermaye transferi konusunda sorunlar 
yaşayacağı açıktır.  
 Türkiye diğer ülkelerden farklı olarak AB ile Gümrük Birliği Anlaşması İmzalamıştır. 
Ancak, TTYO müzakereleri AB üyesi ülkeler ile ABD arasında yapıldığından Türkiye 
anlaşma kapsamı içerisinde yer almamaktadır. Bu durumda anlaşmanın imzalanıp yürürlüğe 
girmesiyle Türkiye pazarı ABD’ye tam olarak açılmış olacak, ancak ABD’ye ihracat 
konusunda Türkiye’nin karşılaştığı mevcut kısıtlamalar devam edecektir. ABD’ye karşı 
haksız bir rekabet dezavantajı ile karşılaşılacaktır. Ayrıca, hem AB hem de ABD ile serbest 
ticaret anlaşması imzalayan ülkelerin malları da serbest dolaşıma tabii olacağından ortaya 
çıkacak yeni durum Türkiye’nin dış ticaret dengesini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu 
nedenle Türkiye anlaşma kapsamına dahil edilmemesi halinde AB ile Gümrük Birliği 
Anlaşmasını askıya alacağını ilk elden açıklamıştır.  
 
3. Türkiye’de İhracat Pazarları ve Cari Açık Sorunu 
 Türkiye’nin son yıllarda en önemli makroekonomik sorunlarından birisinin cari açık 
olduğu bilinmektedir. Birçok değerlendirmede cari açığın boyutunun makroekonomik 
dengeleri bozacak düzeyde olduğu üzerinde de durulmaktadır.  2014-2016 Orta Vadeli 
Programda mücadele edilecek ilk sıradaki makroekonomik sorun cari açık olarak ifade 
edilmekteydi. 2015-2017 Orta Vadeli Programın temel önceliği ise enflasyonla mücadele 
iken, ikinci öncelik cari açığa verilmektedir (Bkz. Orta Vadeli Program (2014-2016) ve Orta 
Vadeli Program (2015-2017)) 
 Cari açığın nedenlerine ilişkin yapılan çalışmalarda temel nedenler arasında esas olarak 
ekonomik büyüme, aşırı değerlenmiş milli para, düşük tasarruf oranı ve uluslararası rekabet 
gücündeki azalma gösterilmektedir. Ekonomik büyümenin dış talepte yarattığı artış sebebiyle 
diğer etkenlere göre cari açık üzerinde daha fazla etkili olduğu belirtilmektedir. Türkiye’nin 
üretim yapısında ithal girdi belirleyici rol oynaması sebebiyle Türkiye ara ve sermaye 
mallarını çoğunlukla dışarıdan ithal etmektedir. Ekonomik büyüme ile bağlantılı olan girdi 
talebindeki artış ithalat hacmini artırmakta ve bu durum cari açığı arttırıcı etki yapmaktadır. 
Dış piyasalarda meydana gelen gelişmeler sebebiyle hem sermaye girişlerinde meydana gelen 
artışların döviz kuru üzerinde etkili olması, hem de Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’yla 

3 ABD, Kanada, Japonya, Avustralya, Brunei, Malezya, Yeni Zelanda, Vietnam, Meksika, Singapur, Peru ve Şili 
olmak üzere, Dünya ekonomisinin %40’ını oluşturan 12 ülkeyi kapsayan bu anlaşmada nihai imzalar 5 Ekim 
2015 tarihinde atılmıştır.  
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birlikte uygulanan parasal hedefleme rejimi ve ardından enflasyon hedeflemesi rejimi ulusal 
paranın değerlenmesini sağlamış ve bu da ithalatı yerleşikler açısından ucuzlatarak dış ticaret 
açığının artmasına sebep olmuştur. Finansman imkânlarındaki artışla birlikte tüketicilerin 
finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaşması tüketici kredilerini ve hane halkı 
borçluluğunu artırırken bireysel tasarruf eğilimini zayıflatmış ve bu da cari işlemler açığının 
yükselmesine sebep olmuştur. Türkiye’de cari işlemler açığının yükselmesinin temel 
nedenlerinden bir diğeri de Türkiye’nin yükselen piyasa ekonomilerine karşı rekabet gücünü 
kaybetmiş olması gösterilmektedir. Rekabet gücündeki azalma ülke ihracatını olumsuz 
etkilemiş ve ihracattaki artış artan ithalat talebinin gerisinde kalmıştır (Aras vd., 2012). 
 Türkiye’de cari açığı yükselten bir diğer faktör olarak dış borç stokunun yüksekliği 
üzerinde durulmaktadır.  Bilindiği gibi dış borç anapara ödemeleri, finans hesabı içinde yer 
alırken, bu borçlar için ödenen faizler ise cari işlemler hesabında yer almaktadır. Fakat dış 
borç stoku içinde kamunun payının düşük olması ve dış borç faiz ödemelerinin cari acık 
içindeki payında gözlenen azalma, cari açık üzerinde bu faktörün etkisinin giderek azaldığını 
göstermektedir (Göçer, 2012). Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Terzi (2014) Türkiye’de 
cari işlemler açığının sebeplerini söyle sıralamaktadır: 1) Enerji açığı, çünkü enerji dışı açığın 
oldukça küçük olduğu söylenebilir; 2) Dış ticaret açığı (özellikle ihraç malları üretimi için 
ihtiyaç duyulan hammadde ve aramalı ithalatı sebebiyle); 3) tasarruf-yatırım çığıdır; 4) Reel 
döviz kurunun değerlenmesi; 5) Türkiye’nin küresel rekabet gücünün bozulması (Göçer, 
2012). 
 Küresel ekonomik gelişmeler ve TTYO Anlaşması, cari açık sorunu üzerinden 
Türkiyenin ihracat pazarları konusunu yeniden gündeme getirmiştir. Mevcut ihracat 
pazarlarının önemi ve Türkiye’nin dış ticaret dengesini (cari açığını) sağlayabilme kapasitesi 
konusu önem kazanmaktadır. İhracat pazarlarında meydana gelebilecek daralma, kronik cari 
açık sorunu yaşayan Türkiye için önemli bir kriz potansiyeli oluşturmaktadır. Hâlihazırda 
tarihsel olarak nitelenebilecek bir düşüş yaşayan petrol/enerji fiyatları dolayısıyla etkileri 
büyük ölçüde hissedilmeyen ihracat pazarları sorunu, yakın gelecekte en önemli ekonomik 
sorunlar arasında yerini almaya adaydır.  
 Türkiye’de cari açığın en önemli kaynağının dış ticaret açığı olduğu dikkate alındığında, 
ihracatın ithalatı karşılama oranının önemi ortaya çıkmaktadır. Toplam ithalatın ne kadarının 
ihracat gelirleri ile karşılanabildiğini gösteren bu oran, dış ticaret açığının/dış ticaret 
performansının en önemli göstergelerinden biridir. Dış ticaret açığı herhangi bir para birimi 
cinsinden veya GSYH’nin oranı olarak ölçüldüğünde, farklı ülkelerdeki ve farklı 
zamanlardaki değerlerinin karşılaştırılması sorun olabilmektedir. İhracatın ithalatı karşılama 
oranı ise hem ülkelerarası hem de zamanlar arası karşılaştırma yapmaya daha uygun sonuçlar 
vermektedir (Aydın vd., 2015, s.11). Ülke grupları ile ihracatın ithalatı karşılama oranı analiz 
edildiğinde cari açık üzerinde en çok etkili olan dış pazarların belirlenmesi mümkün 
olabilmektedir. Örneğin, Türkiye İhracatçılar Meclisinin Ekonomi ve Dış Ticaret Raporu’na 
(2014) göre, “Türkiye’nin pozitif net ihracat gerçekleştirdiği pazarlar azınlıktadır. 2013 
yılında ihracat ve ithalatta ilk 20’de yer alan toplam 26 pazarın 8’inde ticaret fazlası, 18’inde 
ise ticaret açığı verilmiştir. Net ihracatın pozitif olduğu pazarların başında Irak açık ara 
farkla birinci durumdadır. Irak’ı, Azerbaycan, İngiltere, Libya ve Mısır takip etmiştir. 2013 
yılında dış ticaret fazlası verilen diğer pazarlar ise, Suudi Arabistan, İsrail ve Hollanda 
olmuştur. Hollanda, bu dönemde net ihracatın en hızlı büyüme kaydettiği Pazar olmayı 
başarmıştır. Öte yandan, Türkiye’nin 2013’te net ithalatçı olduğu en büyük Pazar ise Çin 
olmuştur. Çin’i, Rusya, Almanya, İsviçre, ABD ve İran takip etmiştir” (Türkiye İhracatçılar 
Meclisi, 2014)). Bu bağlamda bu çalışma ile cari açık üzerinde etkili olan (olumlu ve olumsuz 
anlamda) ülke grupları analiz edilecektir. 
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4. Ekonometrik Yöntem 
 Çalışmanın amacı; ülke grupları itibariyle ihracatın ithalatı karşılama oranı 
çerçevesinde, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerindeki son gelişmeler ve Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması süreci dikkate alınarak, kısa ve uzun dönemde cari açığı 
olumlu ve olumsuz etkileyen pazarları belirlemektir. İhracatının ithalatını karşılama oranı hem 
toplam, hem de farklı ülke grupları açısından eşbütünleme analizi (Engle Granger ve ARDL 
yöntemleri) ile incelenmektedir. Tüm veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) internet 
sitesinden alınmıştır.  
 Çalışmada kullandığımız eşbütünleşme yöntemleri Engle ve Granger (1987) ve Pesaran 
vd. (2001) tarafından sunulan yöntemlerdir. Engle ve Granger (1987)’e göre birinci aşamada 
en küçük kareler yöntemi ile (EKK) uzun dönem denklemin regresyon tahmini yapılmaktadır: 
    Xt= a0 + a1Yt + ut             (1) 
Burada Xt bağımlı değişkeni, Yt ise bağımsız değişkeni ve ut ise regresyon hata terimini 
göstermektedir. Engle Granger (1987) yönteminde eşbütünleşme ilişkisinin varlığı için birinci 
koşul her iki değişkenin birinci farklarının durağan olmasıdır I (1) olması. İkinci koşul ise, bu 
değişkenler kullanılarak yapılan regresyon sonucunda tahmin edilen hata teriminin kendisinin 
durağan olmasıdır I (0) (Engle ve Granger, 1987;  Charemza ve Deadman, 1997). 
 Bir zaman serisinin durağan olması, ortalamasının ve varyansının zaman içinde 
değişmemesi, sabit kalması demektir. Eğer bir zaman serisi, örneğin Xt, d sefer farkı 
alındıktan sonra durağan hale geliyorsa Xt’nin d düzeyinden entegre olduğu söylenir ve 
Xt~I(d) şeklinde gösterilir. Ayrıca, Xt ve Yt gibi iki zaman serisi eğer, 
i) Xt~I(d) ve Yt~I(d) ise ve ii) bunların doğrusal (lineer) kombinasyonu yani β1.Xt + β2.Yt bu 
durumda (d - b)’ye entegre ise, Xt ve Yt, buna göre d, b düzeyinden koentegre (yani 
eşbütünleşik) denir (d≥ b ≥ 0) (Utkulu, 2005). 
 Serilerin durağan olup olmadıklarını anlamak için kullanılan alternatif istatistik testler 
içerisinde en çok kabul göreni Dickey ve Fuller’in literatüre sunduğu ve daha sonra 
geliştirilen Dickey-Fuller (DF) birim kök testidir (Dickey ve Fuller, 1979). Eğer bir zaman 
serisinin ortalaması, varyansı ve kovaryansı zaman boyunca sabit kalıyorsa, serinin durağan 
olduğu söylenebilmektedir. Otokorelasyon sorununu ortadan kaldırmak için denklem 
uyarlanabilmekte ve Augmented Dickey-Fuller (ADF) testi adını almaktadır. Şimdi ADF 
durağanlık test sürecini açıklayalım. Çalışmada kullanılan zaman serilerinin durağanlık 
analizi Dickey ve Fuller (1979) tarafından ortaya atılan Genişletilmiş Dickey - Fuller (ADF) 
birim kök testi kullanılarak yapılmıştır. ADF birim kök testi ise şu şekilde ifade edilmektedir: 
 
  ΔY = α0 + α1Yt-1 + α2trend+∑ �𝛥𝑌𝑡−1𝑛

𝑖=1 +𝜀𝑡      (2) 
 
Eşitlikte ΔYt seviyesinde durağan olup olmadığı analiz edilen değişkenin birinci devresel 
farkını, n maksimum gecikme uzunluğunu, ε t beyaz gürültülü hata terimlerini temsil 
etmektedir. Ayrıca söz konusu regresyon denklemindeki ardışık bağımlılık sorununu 
giderebilmek için bağımlı değişkenin n sayıdaki gecikmeli değerleri Akaike Bilgi Kriteri 
(AIC), Schwartz Bayesian Kriteri (SBC) ve Hannan -Quinn Kriteri (HQC) gibi kriterler 
yardımı ile modele dahil edilmektedir. Sabitsiz -trendsiz, sabitli ve sabitli-trendli olarak üç 
formda sınanan modelin uygun formu seçildikten sonra, negatif olması beklenen α1 
katsayısının t-istatistiğinin mutlak değeri, MacKinnon kritik değerinden büyük ise söz konusu 
değişkenin durağan olduğuna karar verilmektedir. Aksi taktirde, aynı süreç zaman serisinin 
diğer farkları için de durağanlığı sağlanana kadar sınanmaktadır.  
 Pesaran vd. (2001) yaklaşımına göre, seriler arasındaki uzun dönemli ilişkinin 
belirlenebilmesi için (3) numaralı denklemdeki uzun dönem katsayılarının (a3, a4) Wald testi 
ile topluca anlamlılığının test edilmesi gerekmektedir.  
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  ΔX = a0 + ∑ 𝑎1𝑖 𝑙𝑛𝑋𝑚

İ=1 Rt-1 + ∑ 𝑎2𝑖𝑙𝑛𝑌𝑚
İ=0 Rt-1 + a3lnXt-1+a4lnXt-1 + ut                  

(3) 
 
Bu test için boş hipotez (Ho: a3= a4 =0)  şeklinde kurulur ve hesaplanan Wald istatistiği 
Pesaran vd. (2001)’deki tablo alt ve üst kritik değerleri ile karşılaştırılır. Söz konusu Wald 
istatistiğinin üst kritik değerin üzerinde olması seriler arasında bir eş bütünleşme ilişkisi 
olduğunu, alt değerin altında kalması ise eş bütünleşme ilişkisinin bulunmadığını 
göstermektedir. Wald istatistiğinin alt ve üst kritik değerlerin arasına düşmesi halinde ise 
kesin bir yorum yapılamamakta, bu durumda karar verilememektedir. 
 Değişkenlerden LNKAR27, LNKARORTA ve LNKARTOPLAM (Bkz. Ek Tablo 1) 
değişkenlerinin I(0), yani düzey halinde durağan, diğer değişkenlerin ise I(1), yani 1’ci 
dereceden durağan oldukları görülmektedir (Bkz. Ek Tablo 2). Bu değişkenlerin ihracatın 
ithalatı karşılama oranı oldukları dikkate alındıklarında, düzey halinde durağan olma özelliği 
bu değişkenlere iktisadi anlamda özel anlamlar yüklemektedir. Çünkü bu şekilde Türkiye’nin 
hem toplam ihracatın ithalatı karşılama oranının, hem de ülke grupları itibariyle yalnızca AB 
ve Orta Doğu ülke grupları için ihracatın ithalatı karşılama oranının ortalamasının zaman 
boyunca istikrarlı kaldığını göstermektedir. 
 Modelde uzun dönem ilişkisinin varlığının araştırılması için Sınır Testi analizine ihtiyaç 
vardır, çünkü bağımlı değişken I(0) özelliği taşımaktadır. Bu durumda Pesaran ve d. (2001) 
tarafından geliştirilen Sınır Testi analizine dayanarak yapılan Wald Testi sonucunun F 
istatistiği ile Pesaran tarafından önerilen Tablo istatistiği karşılaştırılmaktadır. Sınır Testi 
analizinde en küçük kritik değeri sağlayan gecikme uzunluğu modelin gecikme uzunluğu 
olarak belirlenir ve otokorelasyonsuz en küçük kritik değeri sağlayan gecikme uzunluğu 
kullanılır. Gecikme uzunluğu belirlenirken, Akaike, Schwarz-Bayesian ve Hannan-Quinn gibi 
bilgi kriterlerinden faydalanılmaktadır.  
 Wald Testi sonucu bulunan F istatistiğinin (5.10) Pesaran ve d. (2001) tarafından 
önerilen tablo değeri aralığı (CI (iii) tablosunda k=10 için bulunan aralığın üst değerinden 
(2.06-3.24 aralığı) büyük olduğu için değişkenler arasında eşbütünleşik ilişkinin varlığı 
sonucuna varılmaktadır. Uzun dönemden elde edilen kalıntı değişkeninin (RESID 24) hem 
istatistiksel olarak anlamlı, hem de negatif işaretli ve 0 ile 1 arasında olması Kısa Dönem 
denkleminin (Hata Düzeltme Mekanizmasının) çalıştığını göstermektedir. 
 Modelde (Bkz. Tablo 1) iki kukla değişken kullanılmaktadır: Dumy 2003 ve dumy9094. 
Dumy 2003 değişkeni modelde 2003 yılı ve 2003 yılı sonrası etkisini, dumy 9094 ise 90-94 
yılı ile bu yıllar dışındaki etki farkını göstermektedir. Dumy 9094 değişkenin pozitif 
çıkmasının sebebi özellikle 1994 yılından kaynaklandığı görülmektedir. Bu durumu da 5 
Nisan 1994 kararlarının ihracatın ithalatı karşılama oranı üzerindeki etkisi (ihracatın artması, 
ithalatın azalması) ile açıklanabilmektedir. Dumy 2003 değişkeninin negatif çıkması ise 1980-
2002 dönemi ile kıyaslandığında 2003 ve sonrasının ihracatın ithalatı karşılama oranının 
azaldığı sonucunu vermektedir. Uzun dönem katsayıları incelendiğinde (Bkz. Tablo 1-Model 
1) LNASYAİTH değişkeni dışındaki değişkenlerin tümünün istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu görülmektedir (bu değişkenin kısa dönemde de anlamlı olduğu görülmektedir). 
İhracatın ithalatı karşılama oranını en fazla artıran değişkenin LN27 değişkeni (AB 27 
ülkelerine yapılan ihracat), en fazla azaltan değişkenin de yine AB 27’den yapılan ithalat 
olduğu görülmektedir. Parametrelerin büyüklüğü açısından ikinci sırada Yakın ve Orta Doğu 
ülke grubu ile yapılan ticaret olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar değişkenlerin durağanlık 
testleri sonuçları ile uyumluk göstermektedir. Çünkü sadece bu iki ülke grubu ile yapılan 
ihracatın ithalatı karşılama oranı değişkenlerinin düzey halinde durağan çıkmaktadırlar. Fakat 
AB 27’den farklı olarak Yakın ve Orta Doğu ülke grubu ile yapılan ticarette uzun ve kısa 
dönem parametreleri kıyaslandığında, ihracat parametresinin uzun dönemde azaldığı 
(ihracatın ithalatı karşılama oranını artıran değişken),  ithalat parametresinin ise (ihracatın 
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ithalatı karşılama oranını azaltan değişken) arttığı görülmektedir. Yani uzun dönem 
parametreleri açısından AB 27 ülke grubu ile yapılan ticaret daha baskın olduğu 
görülmektedir. 
 

Tablo 1:  Tüm dış ticaret denklemleri* 
Model 1 Model 2 

Tüm Dış Ticaret Denklemi 
(Uzun Dönem) 

 

Tüm Dış Ticaret Denklemi 
(Kısa Dönem) 

 Bağımlı Değişken: 
LNKARTOPLAM 

 

Bağımlı Değişken: 
DLNKARTOPLAM 

 Değişkenler Katsayı Değişkenler Katsayı 
C -0.194633 

(0.8023) 
C 0.010388 

(0.2535) 
LN27IHR 0.424887 

(0.0000) 
DLN27IHR 0.383532 

(0.0000) 
LNAMERIKAIH

R 
0.136866 
(0.0000) 

DLNAMERIKAIHR 0.116860 
(0.0003) 

LNASYAIHR 0.077100 
(0.0001) 

DLNASYAIHR 0.074053 
(0.0005) 

LNDIGAVIHR 0.075272 
(0.0200) 

DLNDIGAVIHR 0.058325 
(0.0486) 

LNORTAIHR 0.262042 
(0.0000) 

DLNORTAIHR 0.275587 
(0.0000) 

LN27ITH -0.508423 
(0.0000) 

DLN27ITH -0.560452 
(0.0000) 

LNAMERIKAIT
H 

-0.080237 
(0.0707) 

DLNAMERIKAITH -0.072067 
(0.0553) 

LNASYAITH -0.073718 
(0.1447) 

DLNASYAITH -0.066490 
(0.0516) 

LNDIGAVITH -0.104828 
(0.0040) 

DLNDIGAVITH -0.092864 
(0.0065) 

LNORTAITH -0.196846 
(0.0000) 

DLNORTAITH -0.163028 
(0.0000) 

DUMY2003 -0.086630 
(0.0141) 

DUMY2003 -0.018531 
(0.1319) 

DUMY9094 0.041308 
(0.0503) 

DUMY9094 0.007023 

  RESID24(-1) -0.922460 
(0.0013) 

 R2 0.983740 R2 0.988891 
F-st. 105.8746 F-st. 130.0982 

Durbin-Watson 
istat. 

2.175621 Durbin-Watson istat. 2.184517 

*Bu ve diğer tüm modellerde parantez içindeki değerler değişkenin istatistiksel anlamlılık seviyesini 
vermektedir. 

 Uzun ve kısa dönem katsayıları karşılaştırıldığında, ihracat (ihracatın ithalatı karşılama 
oranını artıran faktör) ve ithalat (ihracatın ithalatı karşılama oranını azaltan faktör) 
parametrelerinin farklarının (yani Türkiye toplam ihracatının ithalatı karşılama oranını artıran) 
özellikle Kuzey Amerika ile yapılan ticarette ortaya çıktığı görülmektedir. Bu da Türkiye’nin 
pazar açısından uzun dönemde Kuzey Amerika’ya daha fazla dikkat etmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 
 Aşağıda ise (Tablo 2) toplam ihracatın ithalatı karşılama oranı üzerinde ihracatın mı, 
yoksa ithalatın mı daha önemli olduğu araştırılmaktadır. Bunun için ihracatın ithalatı 
karşılama oranı ayrı ayrılıkta ihracat ve ithalat değişkenleri ile regresyona tabii tutulmaktadır.  
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Tablo 2:  Tüm ihracat ve ithalat denklemleri 
Toplam İhracat (Uzun 
dönem) 
 

Toplam İhracat (Kısa 
Dönem) 

 

Toplam İthalat (Uzun 
Dönem) 
 

Toplam İthalat (Kısa 
dönem) 
 

Bağımlı Değişken: 
 LNKARTOPLAM 
 

Bağımlı Değişken:  
D(LNKARTOPLAM) 

Bağımlı Değişken 
LNKARTOPLAM 

Bağımlı Değişken: 
DLNKARTOPLAM 

Değişkenler Katsayıla
r 

Değişkenler Katsayıla
r 

Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayıl
ar 

C -5.540320 
(0.0002) 

C 0.053775 
(0.3095) 

C 0.346972 
(0.3840) 

C 0.025290 
(0.2867) 

LNTOPLAMI
HR 

0.223240 
(0.0006) 

DLNTOPLAMIH
R 

0.166551 
(0.3991) 

LNTOPLAMITH -0.384036 
(0.0002) 

DLNTOPLAMITH -0.524864 
(0.0000) 

DUMY96 -0.344579 
(0.0013) 

DUMY96 -0.136276 
(0.0961) 

LNTOPLAMITH(-1) 0.352802 
(0.0004) 

DLNTOPLAMITH 
(-1) 

0.185045 
(0.0426) 

DUMY9093 -0.195098 
(0.0204) 

DUMY9093 -0.120807 
(0.1581) 

DUMY932001 -0.079367 
(0.0355) 

DUMY932001 -0.000327 
(0.9921) 

DUMY2001 -0.259281 
(0.0095) 

DUMY2001 0.128363 
(0.1180) 

DUMY20002008 0.099365 
(0.0243) 

DUMY20002008 0.053971 
(0.1548) 

  RESID22(-1) -0.580619 
(0.0017) 

  RESID23(-1) -0.554456 
(0.0078) 

R2 0.359040 R2 0.405068 R2 0.483202 R2 0.772951 

F-statistic 4.061157 F-statistic 3.676673 F st. 6.544938 F-st. 17.70255 

Durbin-
Watson istat. 

1.533927 Durbin-Watson 
istat. 

2.052687 Durbin-Watson istat. 1.109101 Durbin-Watson istat. 2.037554 

 
 
İhracat Modeli için kullanılan Sınır Testi analizi için yapılan Wald Testinde H0 hipotezi 
reddedilmektedir. F istatistiği katsayısı alınarak Pesaran ve d. (2001) alt ve üst sınırlarla 
karşılaştırılmaktadır. F istatistiği 11.30 olarak bulunmuştur. Pesaran ve d. (2001) tarafından 
önerilen tablo değeri aralığının (Tablo CI(iii), k=4, kukla değişkenler dahil) (2.86 - 4.01) üst 
değerinden büyük olduğu için değişkenler arasında eşbütünleşik ilişki olduğu görülmektedir. 
Sınır testinde otokorelasyonsuz en küçük kritik değeri sağlayan gecikme uzunluğu 
belirlenirken, Akaike, Schwarz-Bayesian ve Hannan-Quinn gibi bilgi kriterlerinden 
faydalanılmaktadır.  
 İthalat Modeli için kullanılan Sınır Testi analizi için yapılan Wald Testinde H0 hipotezi 
reddedilmektedir. F istatistiği katsayısı alınarak Pesaran ve d. (2001) alt ve üst sınırlarla 
karşılaştırılmaktadır. F istatistiği 7.39 olarak bulunmuştur. Pesaran ve d. (2001) tarafından 
önerilen tablo değeri aralığının (Tablo CI(iii), k=4 için, kukla değişkenler dahil) (2.86-4.01) 
üst değerinden büyük olduğu için değişkenler arasında eşbütünleşik ilişki olduğu 
görülmektedir. Sınır testinde otokorelasyonsuz en küçük kritik değeri sağlayan gecikme 
uzunluğu belirlenirken, Akaike, Schwarz-Bayesian ve Hannan-Quinn gibi bilgi kriterlerinden 
faydalanılmaktadır. İhracat denklemi ve ithalat denklemleri kıyaslandığında ihracat 
katsayısının (0.16) ithalat katsayısından (-0.38) daha büyük bir değere sahip olduğu 
görülmektedir. Bu da aslında dış ticaret hacminde ithalatın ihracattan daha yüksek olduğu, 
yani ithalatın ihracattan daha baskın olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. İthalat denklemi 
incelendiğinde ithalat değişkeninin bir dönem gecikmesinin ihracatın ithalatı karşılama 
oranını artırdığı görülmektedir. Bu da bize özellikle cari açığı azaltmaya yönelik tedbirlerin 
etkisinin bir yıl gecikmeli olarak ortaya çıktığını göstermektedir. İhracat denkleminde 3 kukla 
değişkeni kullanılmaktadır: dumy 96, dumy 9093 ve dumy 2001. Dumy 96 değişkeni 1996 
yılı ve öncesinin, dumy9093 değişkeni 1990-1993 dönemi ile diğer dönem farkını ve 
dumy2001 denklemi ise 2001 öncesi ve sonrasının ihracatın ithalatı karşılama oranı açısından 
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farkını görmemizi sağlamaktadır. Dikkat edilirse her üç kukla değişken eksi değer almaktadır. 
Bu da bize ihracatın özellikle bu dönemlerde azaldığını göstermektedir. İthalat denkleminde 
ise dumy 932001 ve dumy 2002008 kukla değişkenleri kullanılmaktadır. Dumy 932001 kukla 
değişkeni katsayısının negatif olması bu dönemde diğer dönemle kıyaslandığında ithalatın 
etkisinin ithalattan daha baskın olduğunu (bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 
azalmıştır), dumy 20002008 değişkeni katsayısının pozitif çıkması ise bu dönemde diğer 
dönemle kıyaslandığında ihracatın ithalatı karşılama oranı üzerinde ihracatın etkisinin daha 
baskın olduğunu göstermektedir. Bu da bize aslında cari açık sorununun 2008’den sonra 
(dünya ekonomik krizinin ortaya çıkmasından sonra) sorun olmaya başladığını 
göstermektedir. Bu da bize sanılanın aksine bu krizin Türkiye ekonomisi üzerinde önemli 
olumsuz etkisi olduğunu göstermektedir.  
 
4.1. Asya Grubu Ülkeleri ile Ticaret 
 Asya grubu ülkeleri4 32 ülkeden oluşmaktadır. İhracat denklemi dikkate alındığında 
Kısa Dönem denkleminin (Hata Düzeltme mekanizmasının) çalışmadığı görülmektedir. 
Çünkü uzun dönemden elde edilen kalıntılar değişkenini RESID01’in istatistiksel olarak 
anlamsız olduğu görülmektedir. Bu da uzun dönem açısından Diğer Asya ülke grubu ile 
yapılan ticarette ihracatın ithalatı karşılama oranı üzerinde ihracatın etkisinin uzun dönemde 
olmadığını göstermektedir. İthalat denkleminin ise çalıştığı görülmektedir (Kısa dönem 
denkleminde RESID 26 değişkeni hem 0 ile 1 arasında değer almakta, hem de katsayının 
işareti negatiftir). Özellikle Kısa Dönem denkleminde ithalat katsayısının -0.81 olması (uzun 
dönemde katsayısı -0.14) özellikle kısa dönemde Diğer Asya ülke grubu ile yapılan ticarette 
ihracatın ithalatı karşılama oranı üzerinde bu ülke grubundan yapılan ithalatın önemli etkisi 
vardır. Hem ihracat hem de ithalat denklemleri birlikte incelendiğinde uzun dönemde Diğer 
Asya ülke grubu ile yapılan ticarette ihracatın ithalatı karşılama oranı üzerinde sadece ithalat 
değişkeni etkili olduğu görülmektedir. Bu da Türkiye’nin bu ülke grubuna yapılan ihracatın 
önemsiz boyutta olduğunu göstermektedir. Bu ülke grubu ile yapılan dış ticaret açığının diğer 
ülke grubu açıklarından daha büyük olması da aslında bulduğumuz sonucu desteklemektedir. 
2013 yılı istatistiklerine bakıldığında bu ülke grubu ile gerçekleşen dış ticaret açığının 
yaklaşık 50 Milyar Dolar olduğu görülmektedir. Modelde kullanılan kukla değişken olan 
DUMY19982002 değişkeni, 1998-2002 dönemi ve diğer dönem farkını ortaya koymaktadır. 
Değişkenin katsayısının pozitif olması, bu dönemde diğer dönemle kıyaslandığında ihracatın 
ithalatı karşılama oranında ihracatın ithalatla kıyaslandığında daha baskın olduğu sonucunu 
ortaya koymaktadır. 
 Yukarıda da değinildiği bu ülke grubu içinde Türkiye açısından özellikle Çin ve 
Hindistan ile yapılan ticaret önem kazanmaktadır. Bu iki ülke ile yapılan dış ticaret hacmi 
Diğer Asya ülke grubu ile yapılan ticaretin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Bu ülke grubu 
ile verilen ticaret açığı da Çin başta olmakla bu iki ülkeye karşı verilmektedir.  
 
 
 
 

4 Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Doğu Timor, Afganistan, Pakistan, Hindistan, 
Bangladeş, Maldivler, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Tayland, Laos, Vietnam, Kamboçya, Endonezya, 
Malezya, Brunei, Singapur, Filipinler, Moğolistan, Çin, Kuzey Kore, Güney Kore, Japonya, Tayvan, Hong 
Kong, Makao. 2013 yılında Hindistan ile yapılan dış ticaret rakamları: İhracat 519.417.382 ve ithalat 5. 797. 360. 
976. 2013 yılında Çin ile yapılan dış ticaret: ihracat 3.289. 544.773 ve ithalat 5.797.360.976.  (Diğer Asya 
coğrafi ülke grubu toplam dış ticaret: ihracat 10.918.398.230 ve ithalat 49.746.228. 874). Yani Çin ve Hindistan 
ile yapılan dış ticaret hacmi Diğer Asya ülke grubu ile yapılan ticaretin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. 
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Tablo 3: Asya ülkeleri ihracat ve ithalat denklemleri 
İhracat Denklemi (Uzun 
Dönem) 
 

İhracat Denklemi (Kısa 
Dönem) 
 

İthalat Denklemi (Uzun 
Dönem) 
 

İthalat Denklemi (Kısa 
Dönem) 
 

Bağımlı Değişken: 
LNKARASYA 

Bağımlı Değişken: 
DLNKARASYA 

Bağımlı Değişken: 
LNKARASYA 

Bağımlı Değişken: 
DLNKARASYA 

Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar 
C 1.310226 

(0.2724) 
C -0.128031 

(0.0264) 
C 1.894008 

(0.0317) 
 C 0.100811 

(0.0630) 
LNASYAIHR -0.121072 

(0.0375) 
DLNASYAIHR 0.728631 

(0.0009) 
LNASYAITH -0.144181 

(0.0006) 
 DLNASYAITH -0.805614 

(0.0000) 
  RESID01(-1) -0.149923 

(0.1962) 
DUMY 
19982002 

0.535417 
(0.0035) 

 DUMY19982002 0.078601 
(0.4978) 

       RESID26(-1) -0.349342 
(0.0093) 

R2 0.128334 R2 0.420174 R2 0.514143 
 

 R2 0.566571 
F st. 4.711323 F st. 10.86985 F st. 16.40238 

 

 F st. 12.63609 
Durbin-Watson 
istat. 

0.650287 Durbin-Watson 
istat.  

2.287293 Durbin-Watson 
istat.  

0.781445  Durbin-Watson istat. 1.722281 

 
4.2. Avrupa Birliği Dış Ticaret Grubu 
 Sınır Testi analizi için yapılan Wald Testinde H0 hipotezi reddedilmektedir. F istatistiği 
katsayısı alınarak Pesaran ve d. (2001) alt ve üst sınırlarla karşılaştırılmaktadır. F istatistiği 
15.15 olarak bulunmuştur. Pesaran ve d. (2001) tarafından önerilen tablo değeri aralığının 
(Tablo CI(iii), k=3 için, kukla değişkenler dahil) (3.23-4.35) üst değerinden büyük olduğu için 
değişkenler arasında eşbütünleşik ilişki olduğu görülmektedir. İhracat denklemi için ise Wald 
testi sonucunda elde edilen F istatistiği 5.08’dir. Sınır testinde otokorelasyonsuz en küçük 
kritik değeri sağlayan gecikme uzunluğu belirlenirken, Akaike, Schwarz-Bayesian ve 
Hannan-Quinn gibi bilgi kriterlerinden faydalanılmaktadır. Pesaran ve d. (2001) tarafından 
önerilen tablo değeri aralığının (Tablo CI(iii), k=2 için, kukla değişkenler dahil) (3.79-4.85) 
üst değerinden büyük olduğu için değişkenler arasında eşbütünleşik ilişki olduğu 
görülmektedir. Kısa dönem katsayıları incelendiğinde ithalat katsayısının (ihracatın ithalatı 
karşılama oranını azaltan değişken) 0.40 ile ihracat katsayısından (0.36- ihracatın ithalatı 
karşılama oranını artıran değişken) büyük olduğu görülmektedir. Fakat uzun dönem 
katsayıları incelendiğinde ise ihracat değişkeninin katsayısı, ithalat değişkeninin katsayısından 
daha büyüktür. Bu da bize AB ile yapılacak dış ticaretin uzun dönemde Türkiye’nin lehine 
olacağını göstermektedir. Aslında bu sonuç AB’nin Türk malları için önemli bir pazar olarak 
devam edeceğini, yani bu pazarın her zaman önemini koruyacağını ve Türk mallarına yönelik 
pazar bulma stratejisinde gözden kaçırılmaması gerektiğini göstermektedir.  
 

Tablo 4:  AB 27 ile yapılan dış ticaret 
İhracat Denklemi 
(Uzun Dönem) 
(1980-2013) 

İhracat Denklemi 
(Kısa Dönem) 
(1980-2013) 

İthalat Denklemi 
(Uzun Denklemi) 
(1980-2013) 

İthalat Denklemi (Kısa 
Dönem) 
(1980-2013) 

Bağımlı Değişken: 
LNKAR27 
 

 Bağımlı Değişken: 
LNKAR27 
 

Bağımlı Değişken: DLNKAR27 
 

Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar 
c -3.462206 

(0.0005) C 
-0.025115 
(0.5937) 

C 1.165303 
(0.1251) 

C 0.040505 
(0.0657) 

LN27IHR 0.139378 
(0.0014) DLN27IHR 

0.361675 
(0.0953) 

LN27ITH -0.070636 
(0.0360) 

DLN27ITH -0.394942 
(0.0018) 

DUMY96 -0.245012 
(0.0108) DUMY96 

-0.006612 
(0.8992) 

DUMY2001 0.330493 
(0.0001) 

D(DUMY2001) 0.263465 
(0.0229) 

  
RESID20(-1) 

-0.597607 
(0.0039) 

DUMY19982002 0.190453 
(0.0051) 

D(DUMY19982002) 0.168574 
(0.0295) 

      RESID27(-1) -0.461796 
(0.0100) 
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R2 0.286523 R2 0.280662 R2 0.477510 R2 0.700162 
F st. 6.224611 F st. 

3.771616 
F st. 9.139130 

 
F st. 16.34597 

Durbin-
Watson istat. 

1.216159 Durbin-Watson 
istat. 

2.029072 Durbin-Watson  
istat.  

1.175573 Durbin-Watson  
istat. 

1.957035 

 
4.3. Diğer Avrupa (AB ülkeleri dışında) Ülkeleri ile Ticaret 
 Diğer Avrupa ihracat denklemi incelendiğinde Kısa dönem modelinin (Hata Düzeltme 
Mekanizmasının) çalışmadığını görüyoruz, çünkü uzun dönemden elde edilen kalıntı 
değişkeni olan RESID 13’ün bir dönem gecikmeli değişkeni istatistiksel olarak anlamsızdır. 
İhracat modelinin çalışmaması bu ülke grubuna yönelik ihracatın etkisinin önemsiz boyutta 
olduğunu gösteriyor. İthalat modeline baktığımızda ise modelin çalıştığını görüyoruz. İthalat 
değişkeninin kısa dönemde bu ülke grubuna yapılan dış ticarette ihracatın ithalatı karşılama 
oranı üzerinde -0.52, uzun dönemde ise -0.17’dir. Türkiye’nin bu ülke grubu ile yapılan dış 
ticareti incelendiğinde Türkiye’nin bu ülke grubuna ihracat yapmakta sıkıntı yaşamasına 
rağmen (ihracat modelinin çalışmaması da bunun sonucudur) bu ülke grubundan önemli 
ithalat yapması (özellikle Rusya, Ukrayna ve d.) Türkiye’nin toplam dış ticaret açığı üzerinde 
önemli etki yapmaktadır. 2000-2010 dönemine ilişkin veriler incelendiğinde Türkiye’nin en 
fazla dış ticaret açığı verdiği ülkeler Rusya Federasyonu, Çin ve ABD olduğu görülmektedir. 
Bu üç ülkeden kaynaklanan dış ticaret açığının Türkiye’nin toplam dış ticaret açığının 
yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Özellikle Rusya yüksek enerji ve ara malı ithalatı sebebiyle 
Türkiye’nin en yüksek dış ticaret açığı verdiği ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye’nin 
Rusya Federasyonu ile verdiği dış ticaret açığı içerisinde en büyük paya sahip olan ürünler 
sırasıyla mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler; makineler ve taşıt araçları ile başka yerde 
belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri oluşturmaktadır (Kalaycı, 2013). 
 

Tablo 5:  Diğer Avrupa ülkeleri 
Diğer Avrupa   
İthalat Denklemi Uzun 
Dönem: (AB Hariç) 
 

Diğer Avrupa   
İthalat Denklemi Kısa 
Dönem: (AB Hariç) 

Diğer Avrupa   
İhracat Denklemi Uzun 
Dönemi: (AB Hariç) 

Diğer Avrupa   
İhracat Denklemi Kısa 
Dönem: (AB Hariç) 

Bağımlı Değişken: 
LNDIGAVKAR 

Bağımlı Değişken: 
DLNKARDIGAV 
 

Bağımlı Değişken: 
LNDIGAVKAR  

Bağımlı Değişken: 
DLNKARDIGAV 
 

Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar 
C 3.156772 

(0.0000) 
C 0.042583 

(0.2381) 
C 3.827656 

(0.0001) 
C -0.046867 

(0.2704) 
LNDIGAVITH -0.173496 

(0.0000) 
DLNDIGAVITH -0.521184 

(0.0006) 
LNDIGAVIH
R 

-0.212454 
(0.0000) 

DLNDIGAVIHR 0.298866 
(0.1293) 

DUMY20032007 -0.259988 
(0.0205) 

DUMY20032007 0.050240 
(0.5880) 

  RESID13(-1) -0.249088 
(0.1516) 

  RESID29(-1) -0.525535 
(0.0029) 

    

        

R2 0.719091 R2 0.490429 R2 0.491990 R2 0.259195 
F-ist. 39.67796 F-ist. 9.303542 F-ist. 30.99089 F-ist. 5.248248 
Durbin-Watson 
istat. 

1.235767 Durbin-Watson 
istat. 

1.595247 Durbin-
Watson istat. 

0.979620 Durbin-Watson 
istat. 

2.411276 

 
4.4. Kuzey Amerika Ülkeleri ile Dış Ticaret  
 
 Aşağıdaki sonuçlardan görüldüğü gibi hem ihracat modeli, hem de ithalat modeli 
çalışmaktadır. İthalat Modelinde 2002 öncesi ve sonrası etkileri incelendiğinde bu kukla 
değişkenin işaretinin kısa dönemde eksi (bu ülke grubuna yapılan ihracatın bu ülke grubundan 
yapılan ithalatı karşılama oranını azaltan), fakat uzun dönemde artı çıkması (bu ülke grubuna 
yapılan ihracatın bu ülke grubundan yapılan ithalatı karşılama oranını artıran) üzerinde 
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durulması gereken önemli bir faktördür.  İhracat modeli ile birlikte incelendiğinde sonuçlar 
Türkiye’nin uzun dönemde özellikle dış ticarette bu ülke grubuna önem vermesi gerektiğini 
ortaya koymaktadır. İthalat Modelimizde ithalat katsayısının kısa dönemde -0.62, uzun 
dönemde ise -0.22 olması ithalat değişkenin (ihracatın ithalatı karşılama oranını azaltan 
faktör) bu ülke grubuna yönelik ihracatın ithalatı karşılama oranı üzerindeki etkisinin uzun 
dönemde önemli azalma gösterdiğini görebiliriz. İhracatın ithalatı karşılama oranını artıran 
faktör olan ihracatın etkisi incelendiğinde kısa dönemde 0.59 olan katsayının uzun dönemde 
0.26’ya düşmesi de bu ülke grubuna yönelik ihracatın ithalatı karşılama oranını azaltıcı etki 
gibi görünse de, aslında ihracattaki azalmanın (artırıcı faktör), ithalattaki azalmadan (azaltıcı 
faktör) daha az olması uzun dönemde bu ülkeye yönelik ihracatın ithalatı karşılama oranı 
üzerinde pozitif etki yaratacağı sonucunu ortaya koymaktadır. Aynı sonucu toplam ihracatın 
ithalatı karşılama oranı modelinden de görmek mümkündür.  Sonuç olarak şunu 
söyleyebiliriz: Türkiye dış ticaret pazar stratejisini belirlerken üzerinde durması gereken en 
önemli pazarlardan biri Kuzey Amerika pazarıdır. Kukla değişkenlerin etkisi incelendiğinde 
önemli sonuçlara ulaşılmaktadır: 2008-2013 dönemi ve diğer dönem farkı incelendiğinde 
(ithalat modelinde) 2008-2013 döneminin uzun dönem etkisi -0.54’tür. Yani bu dönemde 
ihracatın ithalatı karşılama oranı önemli sayılabilecek bir şekilde azalmıştır. Bu durumun 
sebebi olarak 2008 döneminde ABD’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ve hala da 
etkisinin tümüyle yok olmadığı finansal krizi gösterebiliriz. Kriz Türkiye ekonomisi üzerinde 
de önemli etki yaratmıştır.  2001-2006 döneminin etkisinin diğer dönem ile farkı 
incelendiğinde ise Türkiye’nin bu ülke grubuna yönelik ihracatın ithalatı karşılama oranının 
arttığını görüyoruz.  2002-2013 döneminin etkisinin diğer dönem ile farkı incelendiğinde, bu 
dönemde de Türkiye’nin bu ülke grubuna yönelik ihracatın ithalatı karşılama oranının 0.74 
gibi önemli şekilde arttığını görüyoruz. Bu artışın önemli bir kısmının da 2001-2006 
döneminin etkisinden kaynaklandığını görüyoruz.   
 

Tablo 6: Kuzey Amerika ülkeleri (ABD, Kanada, Grönland, St Pierre ve Miquelon) 
Kuzey Amerika   
İthalat Denklemi (Uzun 
Dönem) 
 

Kuzey Amerika   
İthalat Denklemi (Kısa 
Dönem) 
 

Kuzey Amerika   
İhracat Denklemi (Uzun 
Dönem) 
 

Kuzey Amerika   
İhracat Denklemi (Kısa 
Dönem) 
 

Bağımlı Değişken: 
LNKARAMERIKA 

Bağımlı Değişken: 
DLNKARAMERİKA 

Bağımlı Değişken: 
LNKARAMERİKA 

Bağımlı Değişken: 
DLNKARAMERİKA 

Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar 
C 3.594258 

(0.1363) 
C 0.090375 

(0.0944) C 
-6.116075 
(0.0000) C 

-0.047502 
(0.3840) 

LNAMERIKAITH -0.216497 
(0.0605) 

DLNAMERIKAITH -0.618789 
(0.0002) LNAMERIKAIHR 

0.256332 
(0.0000) 

DLNAMERIKAI
HR 

0.594486 
(0.0038) 

DUMY20022013 0.741722 
(0.0025) 

DUMY20022013 -0.073969 
(0.2773) DUMY20012006 

0.928035 
(0.0000) DUMY20012006 

0.101388 
(0.3880) 

DUMY19932002 0.580910 
(0.0009) 

DUMY19932002 0.048122 
(0.5064) DUMY20082013 

-0.542697 
(0.0001) DUMY20082013 

-0.061722 
(0.5091) 

  RESID30(-1) -0.254896 
(0.0113) 

  
RESID31(-1) 

-0.496675 
(0.0231) 

R2 0.370598 R2 0.567175 R2 0.813476 R2 0.407538 
F-ist. 5.888107 F-ist. 9.172810 F-ist. 43.61240 F-ist. 4.815109 
Durbin-Watson 
istat. 

0.801543 Durbin-Watson 
istat. 

1.765489 Durbin-Watson 
istat. 

1.620909 Durbin-Watson 
istat. 

1.881754 

4.5.Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri ile Yapılan Dış Ticaret 
 Yakın ve Orta Doğu ihracat denkleminin çalıştığı görülmektedir, çünkü Hata Düzeltme 
Mekanizmasının çalışmaktadır (Kalıntı katsayısı eksi değer almakta ve 1’in altındadır). Wald 
testi sonucunda F istatistiği 7.82 olarak bulunmuştur. Pesaran ve d. (2001) tarafından önerilen 
tablo değeri aralığının (Tablo CI(iii), k=3 için, kukla değişkenler dahil) (3.23-4.35) üst 
değerinden büyük olduğu için değişkenler arasında eşbütünleşik ilişki olduğu görülmektedir.  
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 Yakın ve Orta Doğu’ya yapılan ihracat bu ülke grubuna yapılan ihracatın ithalatı 
karşılama oranını kısa dönemde 0.40, uzun dönemde 0.75 artırmaktadır. Dumy 2005-2013 ve 
Dumy2010-2013 değişkenlerinin uzun dönemde hem anlamlı, hem de katsayıları eksi işaretli 
çıkması 2005 -2013 dönemi ve öncesinin ve 2010-2013 dönemi ile öncesinin etki farkı 
kıyaslandığında bu dönemlerden sonrasında bu ülke grubuna yapılan ihracatın etkisinin 
ithalatın etkisinden daha küçük olduğu sonucuna varılmaktadır.  
 Yakın ve Orta Doğu ithalat denkleminin de çalıştığı görülmektedir, çünkü Hata 
Düzeltme Mekanizmasının çalışmaktadır (Kalıntı katsayısı eksi değer almakta ve 1’in 
altındadır). F istatistiği sonucunda 6.80 olarak bulunmuştur. Pesaran ve d. (2001) tarafından 
önerilen tablo değeri aralığının (Tablo CI(iii), k=4 için, kukla değişkenler dahil) (2.86-4.01) 
üst değerinden büyük olduğu için değişkenler arasında eşbütünleşik ilişki olduğu 
görülmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı üzerinde uzun dönem ihracatın etkisinin 0.75 
ile kısa dönem ihracatın etkisinden büyük olması ise aslında bu ülke pazarının Türkiye’nin dış 
ticareti açısından önemli sayılabilecek etkide olduğunu göstermektedir. Uzun dönem ithalat 
katsayısının %10’a yakın anlamlı (istatistik anlamda kabul edilebilir sınırlar içerisinde) 
olduğu görülmektedir. Fakat kısa dönem ithalat katsayısının hem anlamlılık derecesinin daha 
yüksek olması, hem de katsayının daha yüksek olması, bize özellikle bu ülke grubuna yönelik 
ihracatın, ithalatı karşılama oranını artıran etkinin uzun dönemde artacağını göstermektedir. 
Burada özellikle 2002 öncesi ve sonrasının etki farkına bakıldığında 2002 sonrası dönemin 
ihracatın ithalatı karşılama oranı üzerinde 1.11 gibi önemli bir şekilde pozitif etki yarattığı 
görülmektedir. Fakat 2002-2007 dönemi ve 2010-2013 dönemleri etkisinin negatif olması 
uzun vade etkisi açısından düşündürücüdür. 
 

Tablo 7: Yakın ve Orta Doğu ülkeleri 
Yakın ve Orta Doğu   
İthalat Denklemi (Uzun 
Dönem) 
 

Yakın ve Orta Doğu   
İthalat Denklemi (Kısa 
Dönem) 
 

Yakın ve Orta Doğu   
İhracat Denklemi (Uzun 
Dönem) 
 

Yakın ve Orta Doğu   
İhracat Denklemi (Kısa 
Dönem) 
 

Bağımlı Değişken: 
LNKARORTA 

Bağımlı Değişken: 
DLNKARORTA 

Bağımlı Değişken:  Bağımlı Değişken:  

Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar Değişkenler Katsayılar 
C 6.075507 

(0.1129) 
C 0.088296 

(0.0255) 
C -16.39439 

(0.0000) 
C 0.050641 

(0.1440) 
LNORTAITH -0.292525 

(0.0988) 
DLNORTAITH -0.596233 

(0.0000) 
LNORTAIHR 0.754083 

(0.0000) 
DLNORTAIHR 0.401011 

(0.0009 
DUMY20022007 -0.490677 

(0.0627) 
DUMY20022007 0.058055 

(0.4944) 
DUMY20052013 -0.724771 

(0.0002) 
DUMY20052013 -0.136131 

(0.0884) 

DUMY20022013 1.113727 
(0.0028) 

DUMY96 -0.037987 
(0.5909) 

DUMY20102013 -0.596511 
(0.0001) 

DUMY20102013 -0.005690 
(0.9580) 

DUMY96 0.283733 
(0.0584) 

DUMY20022013 0.059905 
(0.4832) 

  RESID32(-1) -1.035313 
(0.0000) 

  RESID35(-1) -0.638255 
(0.0000) 

    

R2 0.641238 R2 0.764722 R2 0.857292 R2 0.723918 

F-ist. 12.95841 F-ist. 17.55160 F-ist. 60.07330 F-ist. 18.35479 
Durbin-Watson 
istat. 

0.820029 Durbin-Watson 
istat. 

2.053648 Durbin-Watson 
istat. 

1.736873 Durbin-Watson 
istat. 

1.836549 

 
5. Sonuç 
 Türkiye’nin dış ticaretinin ülke grupları açısından incelendiği çalışmada, ihracatın 
ithalatı karşılama oranı dikkate alındığında, Türkiye için uzun dönemde en önemli Pazar 
potansiyelinin şimdiye kadar olduğu gibi AB ülkeleri olduğu görülmektedir. AB ülkelerinden 
sonra ihracat pazarı olması açısından en önemli pazarı Kuzey Amerika ülke grubu 
oluşturmaktadır. Türkiye’nin bu ülkelere ihracat potansiyelinin yüksekliği, ekonomik 
ilişkilerin gelişmesiyle cari açık sorunun çözülebileceğine işaret etmektedir. Ancak, bu iki 
ülke grubunun kendi aralarında TTYO Anlaşmasına hazırlanmaları, Türkiye’nin ihracat 
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pazarları için önemli bir tehdit olarak algılanmalıdır. Türkiye gerek AB gerekse ABD ile 
ilişkileri çerçevesinde TTYO Anlaşmasının tarafı olacak şekilde sürece dâhil olmanın 
yollarını aramalıdır.  
  Yakın ve Orta Doğu ülke grubu ile yapılan dış ticaret de Türkiye için önemli bir 
potansiyel oluşturmaktadır. Ancak dış ticaret ilişkilerimize bakıldığında dönemler itibariyle 
istikrarsızlıkların yaşandığı anlaşılmaktadır. Özellikle 2010 yılından itibaren Türkiye’nin 
bölgeye olan ihracatı bu istikrarsızlığın izlerini net olarak taşımaktadır. Yakın ve Orta Doğu 
ülke grubu ile siyasi diyalog arayışları iki tarafında ticaret hacmi ve refahı üzerinde olumlu 
etkilerde bulunacaktır. 
 Asya ve Diğer Avrupa ülke grupları ile olan dış ticaretin yapısı incelendiğinde, bu iki 
ülke grubu ile olan ihracatın ithalatı karşılama oranının en düşük düzeyde olduğu 
görülmektedir. Bu da Türkiye’nin bu ülke grupları ile yapılan dış ticarette önemli açık verdiği 
sonucunu doğurmaktadır. Türkiye’nin özellikle Rusya, Çin ve Hindistan ile olan ticaretinde 
oluşan açıkları önemli boyutlara ulaşmaktadır. Bu sonuç Türkiye’nin enerji, aramalı ve 
yatırım malları ithalatı sebebiyle aslında beklenen sonuçtur. Türkiye’nin bu iki ülke grubuna 
yönelik ihracatının ithalatı karşılama oranı üzerindeki etkisi önemsizdir. Bu ülkelere yönelik 
olarak ithalat miktarını dengeleyici önlemlere yönelmek cari açık üzerinde daha olumlu 
sonuçlar verecektir. 
 Son yıllarda dile getirilen dış ticarette  “eksen kayması” gibi tartışmaların ise ihracatın 
ithalatı karşılama oranı açısından geçersiz olduğu görülmektedir. Türkiye açısından farklı ülke 
grupları incelendiğinde en önemli pazarın eskiden olduğu gibi yine de AB olduğu, uzun 
dönem açısından Kuzey Amerika’nın da Türkiye açısından önemli pazar oluşturacağı 
görülmektedir.  
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Ekler 

Ek 1: Modelde kullanılan değişkenler şunu ifade etmektedirler (LN tüm değişkenlerin logaritmasını ifade 
etmektedir): 

LN27İHR: Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna yaptığı ihracat;  
D(LN27İHR): Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna yaptığı ihracatın birinci farkı;  
LN27İTH: Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna yaptığı ithalat; 
D(LN27İTH): Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna yaptığı ithalatın birinci farkı;  
LNKAR27: Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna yaptığı ihracatın ithalatı karşılama oranı 
LNABİHR80-95: Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna yaptığı ihracat (1980-1995 arası);  
D(LNABİHR80-95): 1980-1995 Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna yaptığı ihracatın birinci farkı;  
LNABİTH80-95: Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna yaptığı ithalat (1980-1995); 
D(LNABİTH80-95): 1980-1995 Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna yaptığı ithalatın birinci farkı; 
LNKARAB278095: Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna 1980-1995 yılları arasında yaptığı ihracatın ithalatı karşılama oranı;  
LNABİHR96-13: Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna yaptığı ihracat (1996-2013 arası); 
D(LNABİHR96-13): Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna 1996-2013 yılları arasında yaptığı ihracatın birinci farkı;  
LNABİTH9613: Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna yaptığı ithalat (1996-2013 arası); 
D(LNABİTH9613): Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna 1996-2013 yılları arasında yaptığı ithalatın birinci farkı; 
LNKAR2796: Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna 1996-2013 yılları arasında yaptığı ihracatın ithalatı karşılama oranı;  
D(LNKAR2796): Türkiye’nin AB 27 ülke grubuna 1996-2013 yılları arasında yaptığı ihracatın ithalatı karşılama oranının 
bi i i f k   LNAMERİKAİHR: Türkiye’nin Kuzey Amerika ülke grubuna yaptığı ihracat; 
D(LNAMERİKAİHR): Türkiye’nin Kuzey Amerika ülke grubuna yaptığı ihracatın birinci farkı;  
LNKARAMERİKA: Türkiye’nin Kuzey Amerika ülke grubuna yaptığı ihracatın ithalatı karşılama oranı 
D(LNKARAMERİKA): Türkiye’nin Kuzey Amerika ülke grubuna yaptığı ihracatın ithalatı karşılama oranının birinci farkı;  
LNASYAİHR:  
D(LNASYAİHR): Türkiye’nin diğer Asya ülke grubuna yaptığı ihracat;  
LNASYAİTH: Türkiye’nin diğer Asya ülke grubundan yaptığı ithalat;  
D(LNASYAİTH): Türkiye’nin diğer Asya ülke grubundan yaptığı ithalatın birinci farkı;  
LNKARASYA: Türkiye’nin Diğer Asya ülke grubuna yaptığı ihracatın ithalatı karşılama oranı;  
D(LNKARASYA): Türkiye’nin Diğer Asya ülke grubuna yaptığı ihracatın ithalatı karşılama oranının birinci farkı;  
LNDİGAVİHR: Türkiye’nin diğer Amerika ülke grubuna yaptığı ihracat;  
D(LNDİGAVİHR): Türkiye’nin diğer Amerika ülke grubuna yaptığı ihracatın birinci farkı;  
LNDİGAVİTH: Türkiye’nin diğer Amerika ülke grubundan yaptığı ithalat;  
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D(LNDİGAVİTH): Türkiye’nin diğer Amerika ülke grubundan yaptığı ithalatın birinci farkı;  
LNKARDİGAV: Türkiye’nin Diğer Avrupa ülke grubuna yaptığı ihracatın ithalatı karşılama oranı; 
D(LNKARDİGAV): Türkiye’nin Diğer Avrupa ülke grubuna yaptığı ihracatın ithalatı karşılama oranının birinci farkı; 
LNORTAİHR: Türkiye’nin Yakın ve Orta Doğu ülke grubuna yaptığı ihracat;  
D(LNORTAİHR): Türkiye’nin Yakın ve Orta Doğu ülke grubuna yaptığı ihracatın birinci farkı;  
LNORTAİTH: Türkiye’nin Yakın ve Orta Doğu ülke grubundan yaptığı ithalat;  
D(LNORTAİTH): Türkiye’nin Yakın ve Orta Doğu ülke grubundan yaptığı ithalatın birinci farkı;  
LNKARORTA: Türkiye’nin Yakın ve Orta Doğu ülke grubuna yaptığı ihracatın ithalatı karşılama oranı;  
D(LNKARORTA): Türkiye’nin Yakın ve Orta Doğu ülke grubuna yaptığı ihracatın ithalatı karşılama oranının birinci farkı;  
Kaynak: Tüm değişkenler Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınmıştır. 
 

Ek 2: Durağanlık Testleri 
 

Değişkenler %1 %5 %10 %10’dan büyük 
LNTOPLAMIHR    -2.97 
D(LNTOPLAMIHR) -5.7    
LNTOPLAMITH   -3.41  
D(LNTOPLAMITH) -7.1    
LNKARTOPLAM -5.96    
LN27İHR    -1.53 
D(LN27İHR) -3.72    
LN27İTH    -0.80 
D(LN27İTH) -6.81    
LNKAR27  3.61   
LNAMERİKAİHR    -2.78 
D(LNAMERİKAİHR) -6.74    
LNKARAMERİKA    -1.36 
D(LNKARAMERİKA) -6.64    
LNASYAİHR    -1.30 
D(LNASYAİHR) -5.04    
LNASYAİTH    -1.34 
D(LNASYAİTH) -7.05    
LNKARASYA    -2.19 
D(LNKARASYA) -6.20    
LNDİGAVİHR    -0.35 
D(LNDİGAVİHR) -4.83    
LNDİGAVİTH    -3.08 
D(LNDİGAVİTH) -5.54    
LNKARDİGAV    -1.78 
D(LNKARDİGAV) -7.50    
LNORTAİHR    2.78 
D(LNORTAİHR) -5.20    
LNORTAİTH    1.43 
D(LNORTAİTH) -6.03    
LNKARORTA -3.57    
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İŞGÜCÜ PAZARLARINDA ARTAN GÜVENSİZLİĞİN 
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

 
 

İsmet Ateş1   Zehra Baltacı Altunoğlu2 
 

Özet 
Kamu emeklilik sisteminin tamamlayıcısı olarak önemi her geçen gün artmaktan bireysel emeklilik 

sistemi, Türkiye’de 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 2013 yılı sonu itibariyle 4,2 milyon 
katılımcı sayısına ulaşmıştır. Bu çalışmanın amacı bireylerin işgücü pazarlarına karşı olan güvenleri ile bireysel 
emeklilik sistemine olan katılımları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla bireysel 
emeklilik sistemine dahil olan katılımcı sayısı ile CNBCE güven endeksi, döviz kuru ve BIST 100 endeksi 
verileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sürecinde 2004-2013 yılları arasındaki üç aylık veriler 
kullanılmıştır. CNBCE güven endeksi ile bireysel emeklilik sistemine dahil olan katılımcı sayısı arasında anlamlı 
bir ilişki otaya koyulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: sigortacılık sistemi, bireysel emeklilik sistemi, katılımcı sayısı, tüketici güven endeksi, 
BİST 100 endeksi 
 
JEL Sınıflandırması: J00, J1, J4 
 

 
THE EFFECT OF INCREASING INSECURITY TOWARDS 
LABOUR MARKETS ON INDIVIDUAL PENSION SYSTEM 

 
 

Abstract 
The individual pension system as a supplement of public pension system has been implemented in Turkey 

since 2001. The number of participants reached 4.2 million by the end of 2013. The purpose of this study is to 
investigate whether there is a meaningful relationship between the trust of individuals towards labor market and 
their participation in the system. For this purpose, the relationship between the number of participants involved 
in the pension system and the CNBCE trust index, the exchange rate and BIST 100 index data were analyzed. In 
the proposed research, quarterly data are used between the years 2004-2013. It is found that there is a significant 
relationship between CNBCE consumer trust index and the participant number in individual pension system. 
 
Keywords: insurance system, individual pension system, participant number, consumer trust index, BIST 100 
Index 
 
JEL Classification: J00, J1 and J4 
 
 
1. Giriş 

İnsanlar zaman içinde değişen yaşam koşullarına paralel olarak daha iyi yaşam 
standartlarına kavuşma gereksinimi duymaktadırlar. Bu gereksinimler sonucu da daha yüksek 
gelir etme girişimi içersinde bulunmaktadırlar. Bunun dışında bireylerin çalışma dönemi 
içerisinde geçirecekleri sakatlık, yaşlılık veya hastalık durumunda yine yaşam 
standartlarından ayrılmak istemezler. Bu noktada sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı 
olarak geliştirilen bireysel emeklilik sistemi devreye girmektedir. Belirli bir havuzda 
bireylerin belirlediği primler karşılığında onun adına birikim yapan ve bu birikimi yöneten 
kurumsallaşmış bir sistemdir bireysel emeklilik sistemi. Bazı ülkelerde zorunlu (Şili, 

1 Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İktisat Bölümü  Nazilli-
Aydın Türkiye, iates@adu.edu.tr 
2 Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü - Aydın Türkiye, zehra-baltaci@hotmail.com 
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Macaristan, Kolombiya, Arjantin ve Polonya) olarak uygulanan bireysel emeklilik birçok 
ülkede olduğu gibi Türkiye’de de gönüllülük esasına dayanmaktadır (Natof, 2010:9).  
Dünyada uzun zamandır uygulanan bireysel emeklilik sistemi Türkiye’de 2001’den beri 
uygulanmaktadır (İşseveroğlu ve Hatunoğlu, 2012:156). 
Bu çalışmanın amacı, bireylerin işgücü pazarlarına karşı olan güvenlerinde meydana gelen 
değişim karşısında, bireysel emeklilik sistemine dahil olan katılımcı sayısının nasıl 
etkilendiğini araştırmaktır. 

Bu bağlamda bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısının bazı makro değişkenler 
tarafından etkilendiği düşünülmektedir. Çalışmada CNBCE Tüketici Güven Endeksi, Döviz 
Kuru ve BIST 100 Endeksi, bireysel emeklilik sistemi katılımcı sayısını etkileyebilecek 
göstergeler olarak değerlendirilmektedir. 
 
2. Kavramsal Altyapı ve Literatür 

Çalışmada öncelikle yukarıda adı geçen değişkenler irdelenmekte üçüncü bölümde ise 
elde edilen veriler analiz edilip bulgular değerlendirilmektedir.  
 
2.1. Bireysel Emeklilik Sistemi 

Günümüzde emeklilik sistemleri, devlet tarafından fonlanan geleneksel sistemler yerine 
özel şirketler eliyle yürütülen etkinlikler haline gelmektedir (Ebbinghaus ve Whiteside; 
2012:267). Dolayısıyla bireysel emeklilik sistemi sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmiş 
halidir denilebilmektedir. 
Bazı ülkelerde bireysel emeklilik sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcısı rolü oynarken, bazı 
ülkelerde ise sosyal güvenlik sistemine alternatif oluşturmaktadır (Apak ve Taşcıyan, 
2010:123). 
Bireysel emeklilik sisteminin potansiyel etki alanlarından biri de istihdama ilişkin doğrudan 
ve dolaylı sonuçlardır (İstanbul Ticaret Odası,2007:207). Bireysel emeklilik sistemi, sermaye 
piyasası üzerinden yaptıkları yatırımlar yoluyla sermayenin mülkiyetinin çalışanlara geçirip 
geniş toplum kitlelerine yayılmasına katkıda bulunmaktadır (Aydın,2008:76). 
 
2.2. CNBC-E Tüketici Güven Endeksi 

Son dönemde beklentiler makroekonomik analizin en önemli değişkenlerinden biri 
haline gelmiştir. Tüketici güven endeksleri ekonomik aktiviteyi izlemek amacıyla gelişmiş 
tüm ülkelerde yakından izlenen bir öncü bir gösterge haline gelmiştir. En eski ve en çok 
kullanılan iki endeks; 
• Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi 
• Conference Board Tüketici Güven Endeksi 

Çalışmamızda Conference Board Tüketici Güven Endeksi (CNBCE) kullanılmıştır. 
CNBCE endeksi yöntem olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Michigan 
tarafından yayınlanan Tüketici Güven Endeksini örnek almaktadır. Ancak endeks gerek içerik 
gerekse beklenti dönemleri açısından Türkiye koşullarına uygun hale getirilmiştir. Endeks 
gözlemi her ay 720 kişiden oluşmaktadır. Örneklem Türk tüketicisini yansıtacak şekilde 
oluşturulmaktadır. Öncü bir gösterge kabul edilen endeks Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) yayınladığı ekonomik büyüme ve özellikle iç talebe ilişkin verilerle ciddi bir 
korelâsyonu bulunmaktadır (Aslanoğlu Ve Çelik, 2007). 
Çalışmamızda CNBCE tüketici güven endeksinin işsiz sayısındaki artış beklentisidir. Işsiz 
sayısındaki artış beklentisi veya işgücü pazarlarına karşı artan güvensizlik karşısında bireysel 
emeklilik sistemine dahil olan katılımcı sayısı bu artıştan nasıl etkilendiğini görmektir. 
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2.3. Döviz Kuru 

Döviz kuru ülke ekonomisindeki birçok değişkeni etkilemesi açısından önemli bir 
göstergedir. Döviz kurunu çalışmamıza eklememizin nedeni, döviz kurlarındaki değişimin 
bireylerin yatırım tercihlerini değiştirebileceği gibi, döviz kurlarından dolayı meydana 
gelebilecek olası kriz dönemlerinin de yine bireysel emeklilik sistemine girişte etkisi 
olabileceğini düşündüğümüzdendir. 
 
2.4. BİST 100 Endeksi 

BIST, Borsa İstanbul’un kısaltmasıdır. Çalışmamızda BIST 100 endeksi kullanılmıştır. 
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul Pay Piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. 
Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gayrimenkul 
yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 100 şirketin 
hisse senedinden oluşmaktadır (Demir, 2014). Bireysel emeklilik pay senetlerinin Borsa 
İstanbul’da değerleniyor olması yine bireysel emeklilik sistemi katılımcı sayını 
etkileyebileceğini düşündüğümüz için çalışmaya dahil etmeye kara vermiş bulunmaktayız. 
 
2.5. Katılımcı Sayısı 

Katılımcı kavramı, bireysel emeklilik aracısı vasıtasıyla emeklilik şirketi ile emeklilik 
sözleşmesi imzalayarak sisteme katılan bireyleri ifade etmektedir. (Çıltık, 2010:14) Katılımcı, 
yine bireysel emeklilik sözleşmesinde yer alacak şartlar çerçevesinde, bireysel emeklilik 
hesabındaki birikimlerini aynı şirkete ait birden fazla emeklilik yatırım fonu arasında 
paylaştırılmasına karar verebilir (Natof, 2010:11). 
Bireysel emeklilik sistemine dâhil olan katılımcı sayısı çalışmamızda bağımlı değişken olarak 
ele alınacaktır.  
 
3. Veri Seti ve Yöntem  

Bu çalışmanın temel amacı; bireylerin iş gücü piyasalarına artan güvensizliği karşında 
Türkiye’deki bireysel emeklilik sistemine dahil olan katılımcı sayısının bu güvensizliğin nasıl 
etkileneceğini görmektir. İlk olarak değişkenler arasındaki korelasyon ilişkileri incelenmiş, 
ardından da verinin hangi formunun analizde kullanılmasının uygun olacağının 
belirlenebilmesi için durağanlık testleri gerçekleştirilmiştir. 

 
3.1. Veri Seti 
 

Aralarında anlamlı ilişki tespit edilmeye çalışan faktörler incelenirken 2004-2013 yılları 
arasındaki üç aylık veriler kullanılmıştır. Bunun nedeni Bireysel Emeklilik Sisteminin 2001 
yılında başlamış olmasına rağmen sisteme ilişkin verilerin 2004 yılından itibaren 
yayınlanmaya başlamasıdır. 2004 yılının ilk çeyreğinden başlayan veri seti 2013’ün son 
çeyreğine kadar devam etmektedir. Veri setinde toplam 40 adet değişken bulunmaktadır. Söz 
konusu veriler EVDS ve TUİK’in internet sayfasından elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan 
değişkenler aşağıdaki gibi kodlanmıştır 

 
Tablo 1: Modele dahil edilecek değişkenler 

CNBCE Tüketici Güven Endeksi CNBCEt TUİK (2015) 

Döviz Kuru FXt EVDS (2015) 
BIST 100 Endeksi BISTt TUİK (2015) 
Katılımcı Sayısı KSt TUİK (2015) 
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3.2. Verilerin Analizi 

Analizden daha doğru sonuçlar almak için öncelikle veriler incelenecektir. Zaman 
serilerilerinin normal dağılımlı mıdır sorusuna cevap bulduktan sonra seriler durağan hale 
getirilecektir, durağan hale getirilen serilere birim kök testi uygulanacaktır. 
 

Tablo 2: Veri setine ilişkin tamamlayıcı istatistikler 
 KSt CNBCEt BISTt EXt 

Ortalama 1,502 1,860 4,655 2,060 

Maksimum 2,127 2,072 4,954 2,120 
Minimum 0,356 1,469 4,231 1,996 
Standart Sapma 0,252 0,113 0,188 0,030 
Jarque-Bera 44,718 24,119 9,532 1,409 
1 % anlamlılık düzeyinde 

 
Tablo 2’den de görüldüğü üzere değişkenler normal dağılımlıdır. Bir zaman serisi 

modelinin kurulması aşamasında öncelikle serilerdeki durağan dışılığın yok edilmesi 
gerekmektedir. 
Çalışmamızda seriler durağan hale getirilmiştir. Bunun için seriler AugmentedDickey-Fuller 
testi uygulanmıştır. Dickey-Fuller testi, gözlenen serilerde verilerin birim kökün varlığının 
(serinin durağan olmadığı) olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan bir testir. 
Çalışmamızda ele eldığımız serilerin Dickey-Fuller testi sonuçları tablo 3’te verilmektedir. 
 

Tablo 3: Augmented-Dickey-Fuller testi sonuçları 
 KSt CNBCEt BISTt EXt 

t istatistik 4.556128 -3.263886 -6.991408 -8.720969 

% 1 3.646342 -3.653730 -3.626784 -3.481623 
% 5 -2.954021 -2.957110 -2.945842 -2.883930 
% 10 -2.615817 -2.617434 -2.611531 -2.578788 

 
Dickey-Fuller birim kök testi için gerekli olan optimal gecikme uzunlukları Akaiki bilgi 

kriterine göre uygun hesaplanmıştır. Tablo 3’ten de görüldüğü üzere çalışmada yer verilen 
değişkenlerden CNBCE tüketici güven endeksi dışında tamamının durağan olduğu 
görülmektedir. CNBCE tüketici güven endeksi % 1 anlamlılık düzeyinde durağan değildir  % 
5 ve % 10 anlamlılık seviyelerinde ise durağan olduğu görülmektedir. Bu sonuçtan yola 
çıkarak ele aldığımız serilerle modeli kurmakta herhangi bir sakınca olmadığı kanaatine 
varmış olduk. 
 
4. Analiz Yöntemi ve Bulgular 

Çalışmamızda, araştırma türü ve veri toplama yöntemi zaman serisidir. Bu doğrultuda 
bireysel emeklilik sistemi katılımcı sayısını etkilediği düşünülen tüketici güveninin OLS 
(Sıradan En Küçük Kareler Tekniği) kullanılarak katılımcı sayısı üzerindeki olumlu ya da 
olumsuz etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Buradan yola çıkarak kurduğumuz ilk modele ait 
istatistikler tablo 4 ve 5’te verilmektedir. 
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Tablo 4: Model 1 değişkenleri katsayısı 
 

Değişkenler 
KS=0.009-0.61KS(-1)-0.23KS(-2)-

0.79CNBCE(-2)+0.92BIST-0.34DUM 1 

 
Olasılık 

∆KS (-1) -0.61 
(0.08) 

0.0000 

∆KS(-2) -0,23 
(0.08) 

0.0159 

∆CNBCE (-2) -0.79 
(0.3) 

0.0163 

∆BIST 0.92 
(0.5) 

0.0639 

DUM 1 -0.34 
(0.07) 

0.0000 

C 0.009 
(0.015) 

0.511 

 
Veri seti bölümünde yer verdiğimiz döviz kurunu görüldüğü üzere modelden 

çıkarılmıştır. Bunun nedeni ise yapılan analiz sonucunda anlamlı bir ilişkiye 
rastlanmamasıdır. Modelden çıkarılan döviz kuru yerine DUM 1 adında yapay bir değişken 
modele dahil edilmiştir. Yeni değişkenin modele dahil edilmesinin nedeni 2011 yılı para 
politikası bakımında farklı bir yıl olmakla birlikte döviz kurları 2011’den 2013 yılına kadar 
artış eğilimine girmiştir buna bağlı olarak Türk Lirası değer kaybetmiştir. Bu durumun 
bireysel emeklilik sistemine girişte bir etkisi var mıdır, eğer var ise nasıl etkilemiştir sorusuna 
cevap bulmak için 2011 yılının tüm dönemlerine yapay değişken eklenmiştir. 

Tablo 4’ten görüldüğü üzere CNBCE güven endeksi katılımcı sayısını 2 dönem 
gecikme ile olumsuz yönde etkilemiştir. Bu beklenen bir etkidir. Bunun nedenin bireylerin 
gelecekte işsiz kalmak kaygısı ile bireysel emeklilik sistemi primlerini ödeyemediklerini 
düşünmelerinden kaynaklanabileceğini düşündük. BIST 100 endeksi ise bireysel emeklilik 
sistemi katılımcı sayısı üzerindeki etkisini o dönemde olumlu olarak göstermektedir. Bunun 
nedeni ise emeklilik fonlarının bu endeks içinde değerlenmesi olabilir. Diğer yandan modele 
sonradan dahil ettiğimiz DUM 1 değişkeni anlamlı bir sonuç vermiştir, 2011’de meydana 
gelen kur krizinin, bireysele emeklilik sistemine dahil olan katılımcı sayısını olumsuz 
etkilendiğini bize göstermiştir.  

Tablo 5: Model 1 tamamlayıcı istatistikler 
R2 Ra

2 S.E. of 
Regression 

Sum 
squared 
resid 

F-Statistic Prob (F-
Statistic) 

Durbin-
Watson 

0.417 0.393 0.171 3.603 17.453 0.000 1.995 

 
Tablo 5’e baktığımızda ise değişkenlerin modeli 0.417 değerinde açıkladığını 

görmekteyiz. Burada modeli daha açıklayıcı hale getirebilmek için modele yeni bir değişken 
ekleyebilir miyiz diye düşündüğümüzde aklımıza ilk gelen 2013 yılında yürülüğe giren devlet 
teşviki oldu. Devlet teşvikinin etkisini araştırmak için modele DUM 2 adında yeni bir yapay 
değişken eklenmiştir. DUM 2 ile kurulan yeni modele ilişkin istatistikler tablo 6 ve taoblo 
7’de verilmektedir. 

Tablo 6: Model 2 değişkenleri katsayısı 

Değişkenler KS=0,0016-0.60KS(-1)-0.22KS(-2)-
0.79CNBCE(-2)+01.01BIST-0.3DUM 2 Olasılık 

∆KS (-1) -0.60 
(0.08) 

0.0000 

∆KS(-2) -0.22 
(0.09) 

0.0081 
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∆CNBCE (-2) 
 

-0.79 
(0.32) 

0.0104 

∆BIST 1.01 
(0.54) 

0.0704 

DUM 2 -0.03 
(0.04) 

0.415 

C 0.0016 
(0.018) 

0.9289 

 
 

Tablo 7: Model 2 tamamlayıcı istatistikler 
R2 Ra

2 S.E. of 
Regression 

Sumsquaredresid F-Statistic Prob(F-
Statistic) 

Durbin-
Watson 

0.330 0.303 0.184 4.137 12.048 0.000 1.880 

 
DUM 2 ile kurulan yeni modelin model 1’den daha açıklayıcı olmadığını görmekteyiz. 

Bunun nedeni devlet teşvikinin yeni bir uygulama olması olduğu gibi yine aynı döneme denk 
gelen 2011 kur krizinin etkisinin olabileceği söylenebilir. 

Regresyon modeli tahminlerinin güvenilir olması için r2 ve standart hata değerlerinin 
karşılaştırması ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Modelin başarılı olması için r2 
değerlerinin yüksek, standart hatalarının düşük olması gerekmektedir. Ancak uygulamada 
genellikle böyle olmamaktadır. Çoğunlukla, r2 değerlerinin yanı sıra bazı parametrelerinde 
standart hataları da yüksek olmaktadır. İşte böyle bir durumda hangi modelin seçileceği 
güçleşmektedir. Bu konuda, ekonomistlerin arasında tam bir uzlaşma yoktur. Bazıları r2’ye 
büyük önem verirken, diğerleri ise araştırmanın amacına göre bir kara vermek gerektiğini ileri 
sürmektedir (Tarı, 2010:52). Model 1’de r2 değeri yüksek olmamasına rağmen modelin 
standart hatası ile uyumluluk gösterdiği için sonucu güvenilir kılmaktadır. Bu bağlamda 
modele çoklu doğrusal bağlantı sorunu testi uygulanmıştır. Test sonuçları tablo 8’de 
verilmektedir. 

Tablo 8: Çoklu doğrusal bağlantı sorunu 
Variable Coefficient Varience Uncenterend VIF Centered VIF 

C  0.000247  1.072585  NA 
FARKLOGKS(-1)  0.006983  1.376828  1.376033 
FARKLOGKS(-2)  0.007328  1.444759  1.443899 
FARKLOGCNBCE(-2)  0.092753  1.068412  1.067302 
FARKLOGBIST  0.258601  1.059014  1.032877 
DUM 1  0.006176  1.045577  1.004734 

 
Burada Centered VIF değeri 1 ile 5 arasında olmalıdır. Tablodan da görüldüğü üzere 

tüm centered VIF değerleri 1 ile 5 arasındadır. Buda modelde çoklu doğrusal modele 
olmadığını göstermektedir. 
 Doğrusal regresyon modelinin en önemli varsayımlardan biri de otokorelasyon 
sorunudur. Modelimizde otokorelasyon sorunu olup olmadığını görmek için Correlogram Q 
Testi uygulanmıştır. Testin sonucunda modelde otokorelasyon sorunu bulunmadığı 
görülmektedir. 
5. Sonuç 

Bireysel emeklilik sistemi, sosyal güvenliğin tamamlayıcısı olarak tasarlanan ve 
bireylerin bugünkü yaşam standartlarını sürdürebilme imkanı sağlayarak ekonomik 
kaygılardan uzak rahat ve mutlu bir emeklilik dönemi yaşamaları için oluşturulan bir 
sistemdir. Bireysel emeklilik, sistemi bir yandan emeklilik tasarruflarını arttırırken diğer 
yandan ekonominin ve sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Ekonomik 
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kriz dönemlerinde özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için sermaye birikiminin 
önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 
 Çalışmamızda bireysel emeklilik sistemi katılımcı sayısı ile CNBCE güven endeksi, 
BIST 100 Endeksi ve 2011 yılı kur krizinin etkileri arasındaki ilişkiyi ele aldık. Bireylerin 
işgücü piyasalarına karşı olan güveninin bireysel emeklilik sistemine katılımlarını nasıl 
etkilediğini inceledik. Güven unsuru ekonomiler açısından da oldukça önemli bir değişken 
olmuştur. Tüketicilerin, tüketim eğilimlerini etkileyen ciddi bir değişkendir. Güven, toplumsal 
düzenin, bireyin kendi yaşantısını, demokratik ve ekonomik gelişmenin temelini oluşturan bir 
unsurdur. Ekonomi politikaları, sıklıkla değiştirildiğinde ekonomiye karşı güven azalır. Böyle 
bir durumda yatırımcılar yatırım yapmaktan uzaklaşabilir ve birikimlerine likidesi yüksek 
alanlarda değerlendirmek isteyebilirler. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlarda bunu 
destekler niteliktedir. Bireylerin işgücü piyasalarına olan güvensizliğinde 1 brimlik bir artışlı 
meydana geldiğinde bireysel emeklilik sistemine katılan katılımcı sayısında yüzde 0.79’luk 
bir düşüş meydana gelmektedir. Bunun nedenlerinde biri bireylerin gelecekte işsiz kalma 
korkusu olabilir. Bu korku her dönemde kendini gösteren fakat ekonomideki istikrarsızlıklar 
ve kriz dönemlerinde daha da belirginleşen bir korkudur. Geleceğin belirsizleşmesi bireylerin 
bireysel emeklilik sistemine yatıracağı primlere kaynak sağlayamama düşüncesi sisteme 
katılım sayısını azaltacaktır. 

Diğer bir neden ise bireysel emeklilik sisteminden ayrılmada uygulanan kesintiler 
olabilir. Bireysel emeklilik sisteminin avantajlarından biri de istenildiği zaman sistemden 
ayrılabiliyor olmaktır. Fakat sistemden 10 yıldan önce ayrılma halinde % 15, 10 yıl 
doldurulduğu halde emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma halinde % 10 kesinti yapılmaktadır. 
Bu da bireylerin sisteme katılmış olsa dahi gelecekte oluşacak bir işsizlik durumunda 
sistemden ayrılmak istediğinde birikimin hepsini tahsil edemeyecek olmasıdır. Bu nedenle 
likiditesi daha yüksek olan yatırım araçlarına yönelebilirler. 
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INTERACTION BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND 
FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS IN TURKEY 
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Abstract  
 Foreign direct investment inflows and expansion of global financial markets have increased substantially 
during the recent four decades and had significant implications for the economies. In this context, this study 
researches the interaction between financial development and foreign direct investment inflows in Turkey during 
1974-2015 period using bootstrap Granger  causality test developed by Hacker and Hatemi-J. (2006). We found that 
there was a unidirectional causality from financial development to foreign direct investment inflows. Furthermore, 
our findings suggested that there was a unidirectional causality from financial development to trade openness. 
 
Keywords: financial development, foreign direct investment inflows, Turkey, bootstrap causality test  
 
JEL Classification: C22, F23, G10, O16 
  
 

TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME İLE DOĞRUDAN 
YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM 

 
 

Özet 
 Doğrudan yabancı sermaye yatırımı girişleri ve küresel finansal piyasaların genişlemesi geçmiş 40 yıl 
boyunca önemli derecede artmış ve ekonomiler için önemli sonuçlara yol açmıştır. Bu kapsamda bu çalışma 1974-
2015 döneminde Hacker ve Hatemi-J. (2006) tarafından geliştirilen bootstrap Granger nedensellik testini kullanarak 
Türkiye'de finansal gelişme ile doğrudan yabancı sermaye yatırımı girişleri arasındaki etkileşimi araştırmaktadır. 
Çalışma sonucunda finansal gelişmeden doğrudan yabancı sermaye yatırımı girişlerine doğru tek yönlü bir 
nedensellik olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, elde edilen bulgular finansal gelişmeden ticari açıklığa doğru tek yönlü 
nedensellik olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: finansal gelişme, doğrudan yabancı sermaye girişleri, Türkiye, bootstrap nedensellik testi 
 
JEL Sınıflandırması: C22, F23, G10, O16 
 
 
1. Introduction  
 Globalization process has led significant increases in the flows of foreign direct investment 
(FDI) in terms of greenfield and brownfield investments in the world during the recent three 
decades and FDI flows reached $1.76 trillion after a substantial contraction due to the recent 
crises in the globalized world (UNCTAD, 2016). The considerable changes in the volume of FDI 
volumes have affected the national economies through transfer of technology and business 
know-how, capital provision and increases in the human capital, competitiveness and 
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productivity and in turn contributed to the economic growth (see Carkovic and Levine (2002), 
Gui-Diby (2014, Irandoust (2016)). On the other hand financial liberalization in the context of 
globalization process has induced evolution of financial sectors through liberalizing the transfer 
of financial assets among countries, increasing the diversity of financial assets. Thus increasing 
interaction among the financial sectors of the countries has contributed to the development of 
finance sector. Increasing quantity and quality of financial sectors has contributed to the 
economic growth through efficiently allocation of capital to the best uses (see Levine (1997), 
Khan and Senhadji (2000), Hassan et al. (2011)). 
 FDI inflows and financial development have been seen as key determinants of economic 
growth in the context of endogenous growth theories in recent years. However these two 
variables also have potential to affect each other. There have been two main views about the 
impact of FDI inflows on financial development. One view suggests that FDI inflows may affect 
development of financial sector by increasing the funds in financial system and the other view 
suggests that FDI inflows have no or negative impacts on development of financial sector 
because they see FDI inflows as an alternative financing instrument (see Levine (1997), 
Desbordes and Wei (2014)). On the other hand a more developed financial system cause a 
country to attract FDI flows by providing external finance under better conditions for the 
multinational enterprises which need external capital to expand abroad (Desbordes and Wei, 
2014). Consequently the interaction between financial development and FDI inflows has been 
ambiguous in theoretical terms.  
 Turkey followed a policy of import substituting industrialization during the period 1960-
1980, but then shifted from mixed capitalism to free market economy and began to follow the 
export oriented growth strategy to overcome the prevailing economic problems with 24 January 
1980 decisions. In this context, barriers on the movement of capital, goods and services cross 
countries were loosed gradually and Turkish economy began to integrate with global economy 
gradually by restructuring the economy. The government let interest rates, foreign exchange 
rates, and prices of goods and services to be determined by market forces. Furthermore Borsa 
Istanbul was established in 1985 and interbank market was established in 1986. Derivatives 
Exchange also commenced its operations in Izmir in February 2005, then integrated with Borsa 
Istanbul as of August 2013. Consequently Turkey has made enormous strides in development of 
financial sector despite the serious financial crises arising from inadequate regulations and 
supervision of financial institutions (especially banks) and wrong economic policies and 
corruption as of mid-1980s. On the other hand Turkey belatedly began to attract FDI flows as of 
2001 due to frequent political and economic crises as seen Chart 1. 
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Chart 1. FDI Inflows (% of GDP) in Turkey (1974-2015) 

 
Source: World Bank, 2016a. 

 
 This study researches the causal relationship among FDI inflows, financial development 
and trade openness in Turkey during the period 1974-2015 using bootstrap Granger causality test 
developed by Hacker and Hatemi-J (2006). The study is organized as follows: the next section 
overviews the relevant literature, Section 3 describes data and econometric methodology and 
Section 4 presents empirical analysis and major findings and Section 5 concludes the study. 
 
2. Literature Review  
 Considerable expansion in both FDI inflows and financial sectors have led the researchers 
to find out the possible macroeconomic effects of FDI inflows and financial development. The 
empirical studies have generally concentrated on FDI inflows-growth nexus and financial 
development-growth nexus (see Eschenbach (2004), Acaravci et al. (2009), Wan (2010), 
Almfraji and Almsafir (2014)). Also some empirical studies have investigated the impact of 
financial development on the interaction between FDI inflows and economic growth and 
revealed that financial development is a pre-requisite for the positive relationship between FDI 
inflows and economic growth (see Alfaro et al. (2004), Adjasi et al. (2012)). However, there 
have been a limited number of studies which investigate the interaction between financial 
development and FDI inflows and most of the studies revealed that financial development is one 
of the key determinant in attracting FDI (see Al Nasser and Gomez (2009), Korgaonkar (2012), 
Desbordes and Wei (2014), Bayar and Ozel (2014)). 
 In one of these studies, Al Nasser and Gomez (2009) examined the interaction among 
banking sector development, stock market development and FDI inflows in 15 Latin American 
countries during the period 1978-2003 using panel regression and found a positive relationship 
between banking sector/stock market development and FDI inflows. Abzari et al. (2011) 
examined the casual relationship between FDI inflows and financial development in Developing-
8 countries during the period 1976-2005 using VAR model and found that there was at least one 
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unidirectional causality from FDI inflows to financial development, but there was no causal 
relationship from financial development to FDI inflows. On the other hand, Anyanwu (2007) 
researched the determinants of FDI inflows in African countries during the period 1980-2007 
using panel regression and found that financial development had negative impact on FDI 
inflows, while trade openness had positive impact on FDI inflows. 
 In another study, Korgaonkar (2012) examined the relationship between financial 
development and FDI inflows in 78 countries during the period 1980- 2009 employing data 
mining approach and found that financial development is an important pre-requisite for FDI 
inflows. On the other hand Desbordes and Wei (2014) investigated the relationship between FDI 
flows and financial development of source and destination countries in 83 source countries with 
3919 parent companies and 125 destination countries with 13 broad manufacturing sectors 
during the period 2003–2006 using panel regression and found that improvements in the 
financial sectors of source and destination countries had positive impact on FDI flows. Bayar and 
Ozel (2014) also researched the determinants of FDI inflows in seven European Union transition 
economies during the period 1997-2011and found that both financial development and trade 
openness had positive impact on FDI inflows.  
 Furthermore, Sahin and Ege (2015) investigated the causality between financial 
development ad FDI inflows in Bulgaria, Greece, Macedonia and Turkey during the period 
1996-2012 using bootstrap causality test and found that there was unidirectional causality from 
FDI inflows to financial development in Bulgaria and Greece and a bidirectional causality in 
Turkey. Finally, Gebrehiwot et al. (2016) examined the relationship between FDI and financial 
development in eight sub-Saharan African countries during the period 1991-2013 using Granger 
causality test and panel regression and found that there was bidirectional causality between 
different indicators representing financial development and FDI inflows. 
 
3. Data and Econometric Methodology  
 We research the casual relationship among financial development, foreign direct 
investment inflows and trade openness in Turkey during the period 1974-2015 by employing 
bootstrap Granger causality test developed by Hacker-Hatemi-J (2006). 
 
3.1. Data  
 We used yearly data of FDI inflows as a percent of GDP and domestic credit to private 
sector as proxy for financial development. Furthermore, we included trade openness in the model 
as a control variable. We obtained all the data from World Bank (2016 a, b and c). Our study 
period was determined by data availability. The variables used in the econometric analysis, their 
symbols and data sources were presented in Table 1.  
 

 
Table 1: Data description 

Variables Symbol 
Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) FDI 
Domestic credit to private sector (% of GDP) DCRD 
Sum of exports and imports (% of GDP) TO 

      Source: Authors’ own elaboration. 
 We employed EViews 9.0 and and Gauss 11.0 software packages for the econometric 
analysis. The descriptive statistics and correlation matrix of the variables in the study are 
presented in Table 2.   
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Table 2: Descriptive statistics and the correlation matrix of the variables in the study 
Statistics FDI DCRD TO 

 Mean  0.823717  25.98439  38.16440 
 Median  0.439003  18.30304  40.12192 
 Maximum  3.802034  80.00037  60.01305 
 Minimum  0.019501  13.58838  9.099744 
 Std. Dev.  0.949915  17.04716  14.47546 
 Skewness  1.561265  2.007704 -0.379883 
 Kurtosis  4.675739  5.886381  2.083168 
Correlation matrix FDI DCRD TO 
FDI  1.000000  0.544130  0.661046 
DCRD  0.544130  1.000000  0.601330 
TO  0.661046  0.601330  1.000000 

Source: Authors’ own elaboration. 
 

3.2. Econometric Methodology  
 In this study, we analyzed the causal relationship among FDI inflows, financial 
development and trade openness by Hacker and Hatemi-J (2006) bootstrap causality test. First, 
integration level of the variables and optimal lag length of the model should be determined 
before the causality test. In this context, we test the stationarity of the variables by Augmented 
Dickey Fuller (ADF) (1981) and Phillips and Perron (PP)(1988) unit root tests and then 
investigated the causality among the variables by Hacker and Hatemi-J (2006) bootstrap 
causality test. 
 Hacker and Hatemi-J (2006) bootstrap causality test is based on Toda and Yamamoto 
(1995) causality test and 𝑉𝐴𝑅 (𝑝 + 𝑑𝑚𝑎𝑥) process of the series are estimated as in the following 
equation. 

𝑦𝑡 = 𝑣 + 𝐴1𝑦𝑡−1 + 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑝 + ⋯+ 𝐴𝑝+𝑑𝑦𝑡−(𝑝+𝑑) + 𝜇𝑡  (1) 
 In this equation 𝑦𝑡 represents the vector of k independent variables, 𝑣  represents constant 
vector and 𝜇𝑡 represents error term vector, 𝐴 represents parameter matrix. On the other hand 𝑝 is 
optimal lag length of 𝑉𝐴𝑅 model and 𝑑𝑚𝑎𝑥 is maximum integration level among the variables. 
Therefore, it should not be required that the variables are stationary (Hacker and Hatemi-J, 
2006). Hacker and Hatemi-J (2006) causality test uses bootstrap distribution instead of chi square 
distribution unlike from Toda and Yamamoto (1995) causality test and the critical values of the 
test are obtained by bootstrap simulation. Bootstrap method resamples the dataset to estimate the 
distribution of test statistics and thus it reduces the deviations by obtaining more accurate critical 
values. Also this method is not sensitive to normality assumption and regards autoregressive 
conditional heteroscedasticity (Hacker and Hatemi-J, 2006). 
 
4. Empirical Analysis  
 
4.1. Unit Root Tests  
 We tested the stationarity of the variables by ADF (1981) and PP (1988) unit root tests and 
the results were presented in Table 4. The results showed that FDI, DCRD and TO were not 
stationary at the level, because the probability values in parentheses were higher than 0.05. But 
they became stationary after first-differencing. So our maximum integration level was found to 
be 1.  
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Table 3: Results of ADF (1981) and PP (1988) unit root tests 

Variable ADF (1981) PP (1988) 
Constant Constant+Trend Constant Constant+Trend 

FDI -1.624303 
(0.4614) 

-3.761213 
(0.0294)** 

-1.459781 
(0.5436) 

-2.514874 
(0.3198) 

d(FDI) -5.511202 
(0.0000)*** 

-5.458255 
(0.0003)*** 

-8.434568 
(0.0000)*** 

-10.15487 
(0.0000)*** 

DCRD 4.091018 
(1.0000) 

1.919664 
(1.0000) 

4.091018 
(1.0000) 

1.841569 
(1.0000) 

d(DCRD) -3.523662 
(0.0123)** 

-4.796631 
(0.0021)*** 

-3.434802 
(0.0154)** 

-4.787866 
(0.0021)*** 

TO -0.987152 
(0.7490) 

-3.466072 
(0.0570)* 

-0.704488 
(0.8344) 

-3.086998 
(0.1228) 

D(TO) -5.396007 
(0.0001)*** 

-5.325699 
(0.0005)*** 

-7.725284 
(0.0000)*** 

-7.922204 
(0.0000)*** 

Source: Authors’ own elaboration based on the results of ADF and PP unit root tests 
***, ** and * respectively denotes that they are significant at 1%, 5% and 10% 

 
4.2. Results of Hacker-Hatemi-J (2006) Bootstrap Causality Test 
 We applied bootstrap Granger causality test developed by Hacker and Hatemi-J (2006) to 
determine the causality among FDI inflows, financial development and trade openness and the 
results were presented in Table 4. The results denoted that there was a unidirectional causality 
from financial development to FDI inflows and there was no significant causality between FDI 
inflows and trade openness. Furthermore, there was unidirectional causality from financial 
development to trade openness. Our findings showed that financial development is an important 
in attracting FDI and is consistent with the general trend in the limited empirical literature. 
 

Table 4: Results of Bootstrap Granger causality test 
𝑯𝟎 Hypotheses (no 
causality) 

Test Statistics Critical Values 
1% 5% 10% 

DCRD→FDI 2.875* 7.926 4.258 2.844 
FDI→DCRD 0.063 8.060 4.299 2.957 
TO→FDI 0.188 7.659 4.222 2.887 
FDI→ TO 0.000 7.617 4.136 2.824 
DCRD→TO 3.017* 7.212 4.018 2.777 
TO→DCRD 0.118 7.210 4.060 2.753 

* Indicates that it is significant at 1%, 5% and 10% significance levels 
Optimal lag length is determined by Hatemi-J Criterion. 

Source: Authors’ own elaboration based on the results of Hacker and Hatemi-J (2006) bootstrap causality 
test 

 
5. Conclusion  
 FDI inflows and financial development have become important determinants of growth 
especially in recent years. In this study we analyzed the relationship among FDI inflows, 
financial development and trade openness in Turkey during the period 1974-2015 using Hacker 
and Hatemi-J (2006) bootstrap causality test. The results indicated that there was one way 
causality from financial development and FDI inflows and from financial development to trade 
openness. Our finding showed that financial development level in the recipient country is an 
important pre-condition for the countries to attract FDI flows. So policy-makers should 
implement policies to develop local financial markets. Hence they contribute to both attracting 
FDI flows and the interaction between FDI inflows and economic growth. 
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KARBON VERGİSİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CO2 
EMİSYONU ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 
DANİMARKA, FİNLANDİYA, HOLLANDA, İSVEÇ VE 

NORVEÇ ÖRNEĞİ 
 
 

Yılmaz Bayar1   Mahmut Ünsal Şaşmaz2 
 
 
Özet 

Çevre, tüm canlılar için oldukça önemli bir yaşam alanıdır. Ayrıca, ekolojik dengenin sağlanmasında en 
önemli araçlardan biridir. Bununla birlikte son yıllarda dünyada çevreyi tehdit eden unsurlarda artış meydana 
gelmiş ve çevre kirliliği küresel bir sorun haline gelmiştir. Bu anlamda Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç 
ve Norveç, çevre kirliği ile mücadele için kapsamında karbon dioksit emisyonu üzerinden karbon vergisi almaya 
başlamışlardır. Bu çalışma Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen nedensellik testini kullanarak 
1996-2011 döneminde Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve Norveç’te karbon vergisi, CO2 emisyonu ve 
ekonomik büyüme arasındaki etkileşim incelenmiştir. Çalışma sonucunda ekonomik büyümeden karbondioksit 
emisyonuna doğru tek yönlü nedensellik olduğu belirlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: karbon vergisi, ekonomik büyüme, çevre, nedensellik analizi  
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CAUSALITY RELATIONSHIP AMONG CARBON TAX, 

ECONOMIC GROWTH AND CO2 EMISSION: EVIDENCE 
FROM DENMARK, FINLAND, NETHERLENDS, SWEDEN 

AND NORWAY 
 
 
Abstract  
 
 Environment is a very important living place for all creatures. Moreover, environment is one of the most 
important instruments in establishment of ecological balance. However, there have been increases in the factors 
posing a threat to the environment in recent years and environmental pollution has become a global problem. In 
this regard, Denmark, Finland, Netherlands, Sweden and Norway began to take carbon tax from carbon dioxide 
emissions in the context of combat with environmental pollution. This study examines the interaction among 
carbon tax, CO2 emission and economic growth in Denmark, Finland, Netherlands, Sweden and Norway during 
the period 1996-2011. We found that there was unidirectional causality from economic growth to carbon dioxide 
emission. 
 
Keywords: carbon tax, economic growth, environment, causality analysis 
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1. Giriş
1970’li yıllardan itibaren çevre kirliliği küresel bir sorun haline gelmiş ve bu sorunu 

gidermek amacıyla çeşitli politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu küresel sorunun 
çözümü için dünyada Kyoto protokolü gibi ortak girişimlerde bulunulmasına karşın,  henüz 
küresel bir eylem planı ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 
kısmen Topluluk bünyesinde ortak politikalar üretmeye çalışmışlar ve 1990’lı yıllardan 
itibaren çevre kirliliği ile mücadelede ortak bazı düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemelerin 
en önemlilerinden birisi de karbon emisyonu üzerinden vergi alınmasıdır. Ayrıca enerji 
vergisi, ulaşım vergisi, katı atık vergisi gibi çevre kirliliğini önlemeye yönelik başka 
vergilerin alınması da uygulamaya konmuştur.  

Bu kapsamda çevre kirliliğini azaltmak maksadıyla uygulanan vergilerin çevre ve 
makroekonomik etkilerini tespit etmek üzere çok sayıda çalışma yapılmış ve bu çalışmalarda 
karbon vergisinin çevrenin korunmasına katkı sağladığı ve ekonomik büyümeyi olumlu 
etkilediği tespit edilmiştir. (Bkz. Bruvoll ve Larsen (2004), Barker vd. (2007), Lin ve Li 
(2011)). Bu çalışmada Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi kullanılarak 1990’lı 
yıllardan itibaren karbon vergisi uygulayan Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve 
Norveç’te karbon vergisi, ekonomik büyüme ve çevre kirliliği arasındaki etkileşim 
incelenecektir.  Çalışmanın ikinci bölümünde konuya ilişkin kısıtlı literatüre yer verilmiş, 
üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veri seti ile ekonometrik yöntem hakkında kısaca bilgi 
verilmiştir. Daha sonra dördüncü bölümde ampirik analizden elde edilen bilgiler sunulmuş, 
çalışma sonuç ve önerilerin yer aldığı Sonuç bölümü ile bitmiştir. 

2. Literatür Taraması
Çevre (karbon) vergisinin karbon dioksit emisyonu ve ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisine yönelik literatürde kısıtlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda farklı bulgulara 
rastlanmıştır. Bazı çalışmalarda karbon vergisinin çevre kirliliğini azalttığı tespit edilirken 
(Bkz. Bruvoll ve Medin (2003),Bruvoll ve Larsen (2004), Barker vd. (2007), Lin ve Li 
(2011), Dökmen (2012), Bekmez ve Nakıpoğlu (2012)), bazı çalışmalarda ise karbon 
vergisinin çevre kirliliği üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir (Bkz. 
Hotunluoğlu ve Tekeli (2007)). Aşağıda karbon vergisi ile çevre kirliliği ve birtakım 
makroekonomik değişkenler arasındaki etkileşimi inceleyen çalışmalar sunulmuştur. 
Bruvoll ve Medin (2003), ayrıştırma analizi yöntemini kullanarak Norveç’te 1980-1996 
döneminde ekonomik büyüme, nüfus sayısı, üretim sektöründeki karşılaştırmalı büyüklükler 
ve enerji kullanımındaki değişikler gibi değişkenlerden oluşan sekiz faktörün çevre kirliliği 
üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Ekonomik büyümenin emisyon miktarında önemli bir 
artışa neden olduğunu, ayrıca nüfus sayısı ve enerji kullanımındaki artışların da CO2 
emisyonu üzerinde artışa yol açtığı sonucuna ulaşmışlardır. Aynı zamanda teknolojik 
ilerlemelerin ve uygulanan politikaların ise emisyonda azalmaya yol açabileceğini tespit 
etmişlerdir. Diğer yandan Bruvoll ve Larsen (2004), Norveç’te gözlenen CO2 emisyon 
değişikliklerini ayrıştırıp 1990-1999 döneminde, genel denge simülasyonu yöntemi ile karbon 
vergisinin CO2 emisyonu üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Toplam emisyonda artış 
olduğunu, bununla birlikte dönem boyunca enerji yoğunluğundaki azalma sonucu GSYH 
birimi başına düşen emisyon miktarında da önemli miktarda azalma olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Enerji karışımındaki değişikliklerin emisyon salınımını azalttığını tespit 
etmişlerdir. Enerji yoğunluğunda ve enerji karışımında gerçekleştirilen değişiklikler CO2’de  
% 14’lük bir azalma sağlamasına rağmen, karbon vergilerinin etkisi yaklaşık % 2’de kadar 
olmuştur. Bu verginin yanında GSYH, hane halkı tüketimi ve ücretlerin CO2 emisyonunu 
negatif etkilediğini tespit etmişlerdir. 

Bir başka çalışmada Hotunluoğlu ve Tekeli (2007), 1995-2003 döneminde panel veri 
analizi yöntemini kullanarak 18 AB ülkesinde karbon vergisinin CO2 emisyonu üzerindeki 

44 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences    Usak 
International Conference-2016     22nd-23rd September 2016 

etkisini incelemişlerdir. Çalışmaları sonucunda karbon vergisi kullanımının emisyon miktarını 
azaltmada herhangi bir etkisinin olmadığını tespit etmişlerdir. Ayrıca CO2 emisyonunu 
kömür, petrol ve doğal gaz tüketimi pozitif yönde etkilediği ve istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu, şehirleşme ve GSYH’nın etkisinin istatiksel olarak anlamsız olduğunu 
belirlemişlerdir. Barker vd. (2007) de 1995-2005 döneminde genel denge modeli kullanarak 6 
AB ülkesi (Danimarka, Almanya, Hollanda, Finlandiya, İsveç ve İngiltere)’nde Kyoto 
protokolü kapsamında çevresel vergi reformlarının CO2 dioksit emisyonu üzerindeki etkisini 
incelemişlerdir. Bunun yanında bütün AB ülkeleri için 1995-2005 yılları verilerini kullanarak 
uzun dönemli etki tahmin etmişlerdir. Çalışmaları sonucunda teknolojik gelişmelerin olduğu 
varsayımı altında çevresel vergi reformlarının CO2 emisyonu üzerindeki etkisinin negatif ve 
çok küçük olduğunu tespit edilmiştir. 

Lin ve Li (2011), 1981-2008 döneminde karbon vergisi uygulayan Danimarka, 
Finlandiya, İsveç, Hollanda ve Norveç’te dinamik panel regresyon yöntemi kullanarak karbon 
vergisinin kişi başına düşen CO2 emisyonu üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışmaları 
sonucunda karbon vergisinin Finlandiya’da kişi başına düşen emisyon üzerinde negatif etkiye 
sahip olduğunu, Norveç’te ise karbon vergisinin kişi başına düşen CO2 emisyonu üzerinde 
pozitif etkiye sahip olduğu tespit edilirken, Danimarka, İsveç ve Hollanda’da iki değişken 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. İlgili ülkelerde karbon 
vergisinin CO2 emisyonu üzerindeki etkisinin düşük seviyelerde olmasının sebebi sadece 
belirli enerji yoğun endüstriler üzerinde bazı vergisel muafiyetler uygulaması olmasından 
kaynaklandığı ifade edilmiştir. Diğer yandan Dökmen (2012),  1996-2010 döneminde panel 
vektör otoregresif modeli ile 29 AB ülkesinde çevresel vergiler ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çevre vergilerinin ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği 
sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca çevre vergilerinin hem çevrenin korunmasında hem de ekonomik 
büyüme üzerinde de pozitif etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. Bekmez ve Nakıpoğlu 
(2012), 1994-2009 döneminde eşbütünleşme testi ve VAR (vektör otoregresyon- Vector 
autoregression) modelini kullanarak Türkiye’de CO2 emisyonu, kişi başına milli gelir ve 
çevresel vergiler arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Yapmış oldukları çalışmaları sonucu 
değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğunu, CO2’nin GSYH’deki bir birimlik şoka 
başlangıçta azalan bir şekilde tepki verdiğini, tepkinin uzun dönemde ise artarak söndüğünü 
tespit etmişlerdir. Son olarak Tekin ve Şaşmaz (2016), 1995-2012 döneminde 1995-2012 
döneminde 25 Avrupa Birliği ülkesinde çevre vergilerinin çevre kirliliği üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. Çalışma sonucunda toplam çevre vergileri ve ulaşım vergilerinin çevre kirliliği 
üzerindeki etkisinin olmadığı, enerji vergilerinin ise çevre kirliliği üzerinde negatif etkiye 
sahip olduğunu tespit edilmiştir 

3. Veri ve Yöntem
Bu çalışmada Dumitrescu ve Hurlin (2012)  nedensellik testi kullanılarak 1996-2011 

döneminde Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve Norveç’te, karbon vergisi, ekonomik 
büyüme ve çevre kirliği arasındaki etkileşim analiz edilmiştir. 

3.1. Veri 
Çalışmada 𝐶𝑂2 emisyonunu temsilen kişi başına metrik ton olarak 𝐶𝑂2 emisyonundaki 

değişim oranı alınmıştır. Karbon vergisi olarak karbon vergisinin GSYH’ye oranı, ekonomik 
büyüme olarak kişi başına reel GSYH büyüme oranı alınmıştır. Çalışmada kullanılan 
değişkenler, sembolleri ve veri kaynakları Tablo 1’de verilen değişkenler kullanılmıştır. 
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Tablo 1: Çalışmada kullanılan değişkenler, sembolleri ve veri kaynakları 
Değişkenler Değişkenlerin 

Kısaltması 
Veri Kaynakları 

CO2 emisyonu (kişi başına metrik ton) değişim 
oranı (%) 

CO2 World Bank (2016a) 

Karbon vergisi (GSYH’nin yüzdesi) CTAX Eurostat (2016) 
Kişi başına reel GSYH büyüme oranı (%) GRW World Bank (2016b) 

Çalışmada ekonometrik analiz amacıyla Stata 14.0 ve Eviews 9 yazılımlarından yararlanılmıştır. 
 
3.2. Yöntem 

Öncelikle çalışmada veri setinin zaman boyutu (T=16), yatay kesit boyutu (N=5)’ndan 
yüksek olduğu için değişkenler arasındaki yatay kesit bağımlılığı Pesaran vd. (2008) 
geliştirilen düzeltilmiş LM testi ile sınanmıştır. Değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığı 
olduğu için değişkenlerin bütünleşme derecesinin tespiti maksadıyla yatay kesit bağımlılığını 
dikkate alan Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CIPS (Cross-sectionally augmented IPS 
(Im-Shin-Pesaran (2003)) birim kök testi kullanılmıştır. Son olarak değişkenler arasındaki 
nedensellik, Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi ile analiz edilmiştir. 
 
4. Ampirik Analiz 
4.1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları 

Yatay kesit bağımlılığı, kullanılacak birim kök testinin seçiminde önem arz etmektedir. 
Çalışma da kullanılan veri setinin zaman boyutu yatay kesit boyutundan (T=16>N=5) büyük 
olduğu için, değişkenler arasındaki yatay kesit bağımlılığı Pesaran vd. (2008) geliştirilen 
düzeltilmiş LM testi ile sınanmış ve sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Bulgulara göre olasılık 
değeri %5’ten küçük olduğu için, yatay kesit bağımlılığı yoktur şeklindeki sıfır hipotezi 
reddedilmiştir. Dolayısıyla değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığı bulunmaktadır. 
 

Table 2: Yatay kesit bağımlılığı test sonuçları 
Test Test istatistiği p-değeri 

LM (Breusch ve Pagan (1980) 31.23 0.0005 
LM adj* (Pesaran vd. (2008)) 8.967 0.0000 
LM CD* (Pesaran (2004) ) 4.761 0.0000 

*iki yanlı test 
 
4.2. CIPS Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu için, değişkenlerin durağanlığını 
test etmek için Pesaran (2007) tarafından geliştirilen ve yatay kesit bağımlılığını dikkate alan 
CIPS birim kök testi kullanılmış ve sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. Testin sonuçları CO2 
ve GRW değişkenlerinin düzeyde durağan olduğunu, TAX değişkeninin ise düzeyde durağan 
olmadığını göstermektedir. Ancak farkı alındıktan sonra CTAX değişkeni de durağan 
olmaktadır. 
 

Table 3: CIPS panel birim kök testi sonuçları 
Değişkenler Sabit Sabit + Trend 

CO2 -1.765 (0.039)** -0.546 (0.293) 
d(CO2) 4.126 (0.000)*** -2.527 (0.006)*** 
CTAX 0.309 (0.621) 0.777 (0.781) 
d(CTAX) -0.577 (0.000)*** -0.205 (0.000)*** 
GRW -3.644 (0.000)*** -2.434 (0.007)*** 
d(GRW) -3.497 (0.000)*** -2.217 (0.013)** 

***,**, * denotes that it is respectively significant at 1%, 5% and 10% level 
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4.3. Dumitrescu ve Hurlin (2012) Nedensellik Testi Sonuçları 
 Karbon vergisi, karbondioksit emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik 
ilişkisi Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen nedensellik testi kullanılarak analiz 
edilmiş ve sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. Nedensellik testi sonuçlarına göre karbon vergisi 
ile karbondioksit arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, ekonomik büyümenin ise karbondioksit 
emisyonu üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 
 

Table 4: Nedensellik testi sonuçları 
Gecikme sayısı=1 

 Sıfır Hipotezi W-Stat. Zbar-Stat. P değeri 
 CO2 ↛  DCTAX  0.56172 -0.71489 0.4747 
 DCTAX↛ CO2  1.07003 -0.16473 0.8692 
 GRW ↛ DCTAX  0.96050 -0.28328 0.7770 
 DCTAX↛ GRW  0.61724 -0.65480 0.5126 
 GRW↛ CO2  2.31737  1.25556 0.2093 
 CO2 ↛GRW  0.88498 -0.35398 0.7234 

Gecikme sayısı=2 
 Sıfır Hipotezi W-Stat. Zbar-Stat. P değeri 
 CO2 ↛ DCTAX 2.47401 -0.11423 0.9091 
 DCTAX ↛CO2 1.49572 -0.69429 0.4875 
 GRW ↛DCTAX 1.91899 -0.44332 0.6575 
 DCTAX↛GRW 4.91018 1.33024 0.1834 
 GRW↛ CO2 5.72819 2.04605 0.0408 
 CO2 ↛GRW 5.06915 1.61889 0.1055 
 
 
5. Sonuç 

Sanayi devrimi ve daha sonrasında küreselleşme süreci ile birlikte dünyada üretim önemli 
miktarda artmış ve çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştır. Bunun sonucunda özellikle 
gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülke enerji vergisi, çevre vergisi, yeşil üretime 
geçilmesi, üretimin başka ülkelere kaydırılması gibi çevrenin korunmasına yönelik politikalar 
uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve Norveç, 
1990’lı yıllardan itibaren karbon dioksit emisyonu üzerinden karbon vergisi almaya 
başlamışlardır. Bu çalışmada Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi kullanılarak 1996-
2011 döneminde Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve Norveç’te karbon vergisi, CO2 
emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki etkileşim incelenmiştir. Çalışma sonucunda 
karbon vergisi ile çevre arasında anlamı bir ilişkiye rastlanmazken, ekonomik büyümeden 
karbondioksit emisyonuna doğru tek yönlü nedensellik olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular 
ışığında üretimde çevreye duyarlılığa daha fazla önem verilmesi ve çevrenin bozulmasına 
yönelik alternatif politikaların geliştirilmesi önem taşımaktadır.  
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ENERJİNİN BÜYÜME ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Selma Bozkır1 Hüseyin Karamelikli2 

Özet 
Bu çalışmada enerji tüketiminin uzun döenmde ekonomik büyüme üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. 

Yapılan çalışmada kullanılan yöntem Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif model (autoregressive distributed lag -
ARDL ) -sınır testi yaklaşımıdır. ARDL sınır testi yaklaşımı aynı zamanda bağımsız değişkenlerin (cari ve 
gecikmeli değerleri olan) ve bağımlı değişkenin (gecikmeli değerlerinin) bulunduğu modeller olarak 
bilinmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin 1980-2014 dönemine ait yıllık verileri yardımıyla elektrik tüketimi ile reel 
GSYH arasında eşbütünleşme modeli kurulmaktadır. Model sonucunda elektrik tüketiminin ekonomik büyümeyi 
uzun dönemde negatif olarak etkilediği belirlenmiştir. Artan enerji talebi sonucu artan enerji fiyatları, uzun 
dönemde Türkiye ekonomisi üzerinde negatif etki yaratmaktadır 

Anahtar Kelimeler: enerji tüketimi, büyüme, ARDL sınır testi 

JEL Sınıflandırması: O13, Q43 

Abstract 
In this study it is analysed that the impact of energy consumption on the economic growth in the long run. 

The method used in this study Autoregressive Distributed Lag (autoregressive distributed lag) bounds testing 
approach is in other words the ARDL bounds testing approach. ARDL bounds testing approach is known which 
use independent variables (which are current and lagged values) and the dependent variable (lagged values) in 
one model.  To investigate the long run relationship between energy consumption and economic growth, we 
establish a cointegration model between electricity consumption and real GDP using Turkey’s annual data for 
the period from 1980 to 2014 period. As a result of model , we found that electricity consumption has negative 
effect on economic growth  in the long run. In short, Increasing energy prices because of energy demand has 
negative effect on Turkey’s economic performance  in the long term. 

Keywords: energy consumption, growth, ARDL bounds testing 

JEL Classification: O13, Q43 

1. Giriş
Günümüzde enerji, insan hayatında tüketiminin vazgeçilmezlerinden biridir. Geçtiğimiz 

yüzyılın başından itibaren öncelikle kömür ile başlayan sonra petrol dönemi olarak devam 
eden enerji talebi bütün dünya üzerinde ulusal ve uluslararası hayatı belirleyen unsurlardan 
biri olmuştur. Son dönemde özellikle, petrol rezervlerini elde etme ve var olan rezervleri elde 
tutma çabası döneme damga vurmaktadır. Yirminci yüzyıl petrol ve petrol teknolojilerinin 
hâkim olduğu bir dönem olarak algılanabilir. Fakat dünya petrol kaynaklarının yüzde doksan 
beşinin keşfedilmiş olduğu, petrol imal eden ülkelerin petrol üretim miktarlarının en üst 
düzeye ulaştığı ve yıllık tüketim miktarları dikkate alındığında da artık petrol yüz yılının da 
hemen hemen sonuna gelindiği belli düşünülmektedir (Sevim, 2012: 4379). Bu nedenle artık 
yeni enerji kaynakları arayışı içine girilmektedir. Bu arayışların başında ise, güneş, rüzgâr, su 
vb. gibi yenilenebilir enerji olarak adlandırılan kaynaklar gelmektedir.  

1 Karabük Üniversitesi, SBE, İktisat A.B.D., Türkiye, sefaerkus@karabuk.edu.tr 
2 Yrd.Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye, huseyinkaramelikli@karabuk.edu.tr 
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İktisadi anlamda üretim sürecinin büyük kısmında enerji kullanıldığından dolayı enerji 
tasarrufları politikalarının üretimde azalmaya yol açabileceği varsayılmaktadır. Çevre koruma 
ve çevrenin gelecek nesillere miras bırakılması için yapılan eylemlerin büyümeyi olumsuz 
etkileyebileceği düşünülmektedir. Ancak enerji tasarruflarının kaynakların etkin 
kullanılmasına yol açması durumunda, ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki yapabilme 
ihtimali göz önünde bulundurulmaktadır. Bu çalışmada enerji tüketimi ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişki incelenmekte bu nedenle enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki 
ilişki son yıllarda ortaya çıkan ekonometri teknikleri kullanılarak kapsamlı bir şekilde 
araştırılmaktadır. 

Bazı kaynaklara göre, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik 
ilişkisi dört farklı hipotez bulunmaktadır. Bunlar; büyüme, koruma, geri bildirim ve tarafsızlık 
hipotezleridir. Büyüm hipotezi; enerji tüketiminin ekonomik büyümede önemli bir rol 
oynadığını varsaymaktadır. Büyüme hipotezinde yapılan ampirik çalışmalar sonucunda 
ekonomik büyümeden enerji tüketimine tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu öne 
sürmektedir. Bu durumda, enerji tüketiminin azaltılması gerektiğinden, enerji tasarruf 
politikalarının ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği varsayılmaktadır. Koruma 
hipotezine göre ise, enerji tasarrufu politikaları, enerji tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır 
ve bu durumdan iktisadi büyüme olumsuz şekilde etkilenmemektedir. Yani yine enerji 
tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur. Üçüncü 
yaklaşım olan geri besleme hipotezi, enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin birbirine 
bağımlı olduğunu öne sürmektedir. Geri besleme hipotezi, enerji tüketimi ve reel GSYİH 
arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu iddia etmektedir. Yaklaşım enerji politikası 
verimliliğinin, ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeyeceğini savunmaktadır. Son olarak, 
tarafsızlık hipotezi ise, ne muhafazakâr ne de geniş enerji tüketimi politikaları olması 
gerektiğini iddia etmektedir. Enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde herhangi bir 
etkiye sahip olmadığını öne sürmektedir (Aslan, Kum, Ocal, ve Gozbasl, 2013: 280-281). 

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının yok olma yolunda ilerlemesi ise, politika yapıcıları 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmektedir. Enerji kaynaklarından ilki olan 
yenilenemeyen enerji kaynakları; kömür, petrol, doğal gaz, çekirdeksel fizyon ( nükleer) 
şeklinde sıralanmaktadır. Bu kaynaklar yaygın kullanım alanına sahip olduğundan atmosfere 
ve çevreye olan olumsuz etkileri, artış gösteren birim/maliyet fiyatları, ülkeye ve bölgeye 
orantısız dağılımları ve taşıma riskleri gibi sorunları da beraberinde getirmektedir (Yıldırım & 
Hoşhan, 2012: 3).  

Şekil 1: Genel enerji tüketimi toplamı(bin tep) 

Kaynak: Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETBK) 
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2006-2013 yılları arası genel enerji tüketimi Şekil 1’de verilmiştir. 2006-2013 yılları 
arasında teknolojinin ilerlemesi, nüfusun artması gibi etkilere bağlı olarak genel enerji 
tüketimi artış eğiliminde hareket etmiştir. 2006 yılında toplam enerji tüketimi 76,06 Mtep 
iken 2013 yılında %17,5’lik bir artış bu tüketim 89,4 Mtep’e yükselmiştir.  

Enerji tüketimindeki oransal artış, sanayi devriminin başlangıcından itibaren dünya 
çapında çevre üzerinde önemli değişmelere sebep olmuştur. Örneğin atmosferdeki 
karbondioksit miktarı 1750 yılında 280 ppm iken bu oran 2011 yılına gelindiğinde 390 ppm’e 
yükselmiştir.  Bu durum enerji tüketimi oranlarının çok yüksek düzeyde olduğu özellikle yeni 
sanayileşen ülkelerde çevresel sorunları da beraberinde getirmektedir (Çetin, Doğan ve Işık, 
2014:27). 

2. Literatür Taraması

Çalışma Dönem/ 
Yöntem Bulgular 

Soytas, Sari ve 
Özdemir (2001) 

1960-1995 
Johansen-
Juselius 
VECM 

Çalışmada enerji tüketiminden GSYH’ya doğru tek yönlü nedensellik 
ilişkisi saptanmıştır. Enerji tüketiminin GSYH’yı pozitif yönde etkilediği 
ve olası bir enerji dönüşüm programının, uzun vadede ekonomik 
büyümeye zarar vereceği belirtilmiştir. 

Altinay ve 
Karagol (2004) 

1950-2000 
Nedensellik 

Türkiye üzerine uygulanan nedensellik analizinde enerji tüketimi ve 
GSYİH arasında nedensellik ilişkisi olmadığını saptamışlardır. 

Jobert ve 
Karanfil (2007) 

1960-2003 
Granger 

Hem reel gayri safi milli hâsıla (GSMH) ve enerji tüketimi arasında hem 
de endüstriyel enerji tüketimi ile endüstriyel katma değer arasında uzun 
dönemli olarak bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır 

Soytas ve Sari 
(2009) 

1960–2000 
Toda–

Yamamoto 

İktisadi büyüme ile enerji tüketimi arasında uzun dönemli nedensellik 
ilişkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır 

Özata (2010) 1970-2008 
Granger 

Çalışma sonuçlarına göre iktisadi büyüme ile enerji tüketiminin 
eşbütünleşik oldukları ve iktisadi büyümeden enerji tüketimine doğru tek 
yönlü bir nedensellik olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Korkmaz ve 
Yılgör (2011) 

1980-2004 
Panel 

İktisadi büyüme ile enerji tüketimi arasında uzun dönemli bir ilişkisi 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Korkmaz ve 
Develi (2012) 

1960-2009 
Granger 

Johansen eşbütünleşme testi sonuçları ele alınan dönem için değişkenler 
arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını göstermiştir. Ayrıca enerji 
tüketimi ile GSYH arasında çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. 

Akpolat ve 
Altıntaş (2013) 

1961-2010 
Johansen 
VECM 

Çalışma sonucunda eşbütünleşik ilişki ve uzun dönemli iki yönlü 
nedensellik ilişkisinin varlığını ortaya koymuştur 

Bayar (2014) 
1961-2012 

Todo-
Yamamoto 

Çalışma sonucunda ekonomik büyüme ile enerji kullanımı arasında uzun 
dönemli ilişki olduğu, nedensellik testi sonucunda ise, enerji tüketimi- 
ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Doğan ve 
Akçiçek  (2015) 

1980-2013 
Granger 

Uygulama sonucunda enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında iki 
yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

3. Model, Veri ve Yöntem
3.1. Veri 

Bu çalışmada Türkiye için 1980-2014 dönemi yıllık verileri ile elektrik tüketiminin 
bağımlı değişken, reel GSYH’nin büyümesi değişken olduğu bir eşbütünleşme modeli olan 
ARDL sınır testi yaklaşımı kurulmuştur. GGDP; ABD Doları cinsinden yıllık büyüme oranı; 
Et; elektrik enerjisi tüketimi (kişi başına kWh) olduğunu ifade etmektedir. GDP sabit 
fiyatlarla ABD doları cinsinden yıllık olarak Dünya Kalkınma Bankası Dünya Kalkınma 
Göstergeleri (ADİ) veri tabanından büyüme oranı olarak elde edilmiştir. Kişi başına düşen 
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elektrik tüketimi verileri (Et) ise, hem Dünya Kalkınma Bankası Dünya Kalkınma 
Göstergeleri veri tabanından hem de Türkiye Elektrik Üretim-İletim istatistiklerinden 
yararlanılarak net elektrik tüketiminin toplam nüfusa bölünmesiyle bulunmuştur. Toplam 
nüfus ise, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konularına Göre İstatistikler bölümünden 
alınmıştır.  

Tablo 1: Modelde kullanılan değişkenlerin açıklanması. 
Değişkenler Değişkenlerin kısaltılması Veri Kaynağı 

Gayri safi yurt içi hâsıla GGDP Gsyih’nın yıllık büyümesi olarak 
hesaplanmıştır. 

Elektrik tüketimi Et (kişi başına kWh) 
𝐸𝑡 =

𝑛𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑟𝑖𝑘 𝑡ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑚𝑖
𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑛ü𝑓𝑢𝑠

3.2. Eşbütünleşme Analizi 
Zaman serileri, genellikle durağan olmayan süreçlere sahiplerdir. Durağan olmayan 

zaman serileri kullanılarak yapılan analizler ise, sahte regresyon sorununa sebep olarak 
gösterebilmektedir. Serilerde durağanlığın sağlanması için ise, serilerin farkının alınması 
yöntemine başvurulmaktadır. Ancak bu yöntem, hem serilerin bilgi kaybına sebep olabilir 
iken hem de seriler arasındaki ilişkiye zarar verebilmektedir. Bu nedenle, seviyede durağan 
olmadığı belirlenen serilerin durağan olabileceği eşbütünleşme analizine başvurulmaktadır  
(Pamuk & Bektaş, 2014: 81). 

Hem bağımsız değişkenlerin (cari ve gecikmeli değerleri olan) hem de bağımlı 
değişkenin (gecikmeli değerlerinin) bulunduğu modeller dağıtılmış otoregresif gecikmeli 
modeller (ARDL) olarak adlandırılmaktadır (Yavuz, 2004: 142). Model olarak, değişkenler 
arasındaki uzun dönem ilişkilerin olup olmadığı konusunda son dönemlerde sıkça kullanılan 
Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran et al. (2001) tarafından geliştirilen ARDL Sınır Testi 
yaklaşımı kullanılmaktadır. ARDL sınır testi, eşbütünleşme testlerinde serilerin durağan olup 
olmadıklarını önceden belirlenmesine ilişkin güçlükleri ortadan kaldırarak, uzun ve kısa 
dönemli ilişkilerin varlığının incelenmesine yardımcı olmaktadır. Serilerin bazılarının 
düzeyde bazılarının ise birinci farkları alındığında durağan olduğu şartlarda çok değişkenli bir 
modelde eşbütünleşme analizi bu yöntemle yapılabilmektedir (Küçükgül, 2014: 76-77).  

Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (autoregressive distributed lag - ARDL) sınır testi 
yaklaşımının, alternatif eşbütünleşme testleri ile karşılaştırıldığında bazı avantajları 
mevcuttur. ARDL (gecikmesi dağıtılmış otoregresif) Sınır testi yaklaşımının diğer 
eşbütünleşme yöntemlerine göre önemli bir üstünlüğü verilerin seviye veya birinci farkları 
alındığında durağan olduğunda aynı modelde kullanabilmek için yeterli olmasıdır (Şahinoğlu, 
Özden, Başar, & Aksu, 2010: 35). ARDL sınır testi yaklaşımının ikinci avantajı olarak kısıtsız 
hata düzeltme modeli (unrestricted error correction model - UECM) kullandığından Engle-
Granger modeline göre daha iyi istatistiksel özelliklere sahip olmasıdır. Üçüncü ve yine 
önemli bir avantaj ise; küçük örnekleme sahip çalışmalara uygulanabilir olmasıdır. Hatta 
ARDL sınır testi yaklaşımı, gözlem sayısının az olması halinde Engle- Granger nedensellik ve 
Johansen eşbütünleşme testlerine göre daha güvenilir sonuçları oluşturmaktadır (Pamuk & 
Bektaş, 2014: 81-82). ARDL yaklaşımı iki aşamadan oluşur. Birinci aşama uzun vadeli bir 
ilişkinin varlığını oluşturmaktır. Uzun dönemli bir ilişki oluşturulduktan sonra ikinci adım 
olan kısa vadeli bir ilişkinin tahmininde bulunulmaktadır (Narayan & Smyth, 2005: 103). 

3.3 Metodoloji ve ARDL 
Değişkenler için regresyon modellerinin özellikleri: ekonomik büyüme ve elektrik 

tüketimi: 
 𝐺𝐺𝐷𝑃 = 𝑓(𝐸𝑇) 
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 Ekonomik büyümenin bir ölçüsü olarak 𝐺𝐺𝐷𝑃, Sabit GSYİH için hesaplanan büyüme 
oranıdır. Kişi başına düşen elektrik tüketim ET= Kwh cinsinden elektrik tüketim. 
Eşbütünleşme için ARDL yaklaşımı Pesaran ve arkadaşları (2001) tarafından geliştirilmiştir. 
ARDL yaklaşımı otoregresif modeller ve dağıtılmış gecikmeli modellerinden oluşmaktadır. 
Herhangi bir ARDL modeli, bir zaman serisinin, gecikmeli değerlerinin bir fonksiyonudur, 
güncel ve bir veya daha fazla açıklayıcı değişkenlerin gecikmeli değerlerini ifade etmektedir. 
Bu yaklaşım aynı zamanda ihmal değişkenler ve otokorelasyon ile ilgili sorunları ortadan 
kaldırır. ARDL modeli üç aşamalı yaklaşım modelidir. Bunlar; Dinamik analiz, Uzun dönemli 
bir ilişki ve ECM analizidir (Ahmad, Begum, & Quddus, 2010: 45-46). 
 Peseran ve Shin (1995) tarafından literatüre kazandırılan ARDL (p,q) yaklaşımının 
denklemi aşağıdaki gibidir. 
GGDP𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1ET𝑡 + 𝜖𝑡            𝜖𝑡~𝑁(0,𝜎𝜖2)  (1.0) t= 1,2,3…T 
denklem no (4.0) uzun dönem ilişkiyi göstermektedir. Bu modele göre ekonomik büyüme 
doğrusal olarak kişi başına elektrik tüketimi ile ilişkilidir. Kısa dönem ilişkiyi tespit etmek ve 
uzun dönemdeki dengeden uzaklaşma sonucu kısa dönemde düzeltme mekanizmasını ECM 
ile gösterilebilir. Aşağıda hata düzeltme modeli verilmiştir: 
𝛥GGDP𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑗𝛥GGDP𝑡−𝑗

𝑝
𝑗=1 + ∑ 𝛽2𝑗𝛥ET𝑡−𝑗

𝑞
𝑗=0 + 𝜃𝜖𝑡−1 + 𝑒𝑡    (1.1) 

Burada 𝛥 değişkenlerdeki değişmeyi göstermektedir. Denklem no (1.1) uzun dönemdeki bir 
sapmanın gecikmeli değerini içerek onun katsayısı kısa dönemde uzun dönemdeki hatanın 
düzeltilmesini sağlamaktadır. Böylece 𝜃 katsayısı sıfır ve eksi bir arasında olup anlamlı bir 
istatistiğe sahipse hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı söylenebilir. Söz konusu parametre 
pozitif bir değere sahip olduğu takdirde uzun dönem dengesinden herhangi bir sapma zaman 
içerisinde dengeden gittikçe sapma anlamına gelmektedir. ARDL modeli için uzun dönem 
denklemin gecikmeli olarak hata düzeltme modeline dâhil edilmesi ile elde edilmektedir. 
Böylece denklem no (4.0) birinci gecikmesi yeniden düzenlenerek denklem no (4.1)’de 
eklenir ve bu işlem sonucunda aşağıdaki denklem üretilmektedir: 
𝛥GGDP𝑡 = 𝜓 + 𝜂0GGDP𝑡−1 + 𝜂1ET𝑡−1 + ∑ 𝛽1𝑗𝛥GGDP𝑡−𝑗

𝑝
𝑗=1 + ∑ 𝛽2𝑗𝛥ET𝑡−𝑗

𝑞
𝑗=0 + 𝑒𝑡 

(1.2) 
Denklem no (1.2) uzun dönem ve kısa dönem ilişkileri göstermektedir. Bu denklem 
ARDL(p,q) olarak tanımlanmakta ve mevcut parametreler 𝜓 = 𝛽0 − 𝜃𝛼0 , 𝜂0 = 𝜃 , 𝜂1 =
− 𝜃𝛼1 olarak elde edilmiştir. Ancak bu denklem kısıtlanmamış bir model olarak ortaya çıktığı 
için uzun dönem parametreler direkt olarak hesaplanamamakta ve uzun dönem katsayılar 
 𝜃 = 𝜂0 ,𝛼1 =  −  𝜂1

𝜃
  hesaplamaları ile elde edilmektedir. 

 İncelenen değişkenlerin uzun dönemli bir ilişkisinin olup olmadığı sınır testi 
uygulaması ile belirlenmektedir. Bu sınır testinin uygulanabilmesi için ilk olarak denklemde p 
ve q diye belirtilen gecikme uzunlukları belirlenmektedir. Bu uzunluğun belirlenmesi ise 
Schwartz-Bayesian Kriteri (SBC) ve Akaike Bilgi Kriteri(AIC) ile mümkündür. ARDL 
eşbütünleşme yönteminin sınır testi F veya Wald istatistiği ile yapılabilmektedir. 
Eşbütünleşme olmadığı temel hipotezi, 𝐻0: 𝜂0 = 𝜂1 = 0 olarak kurulmaktadır. Belirlenen 
anlamlılık düzeylerinde hesaplanan F istatistiği Peseran vd. (2001) çalışmasında alt sınır ve 
üst sınır olarak iki şekilde değerlendirilmektedir. Hesaplanmış olan test istatistiğinin değeri alt 
ve üst sınır değerlerinin dışında kalırsa incelenmiş olunan değişkenlerin tüm durumlarına 
bakılmaksızın yorum yapılabilmektedir. 𝐹𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 > ü𝑠𝑡𝑠𝚤𝑛𝚤𝑟 ise, temel hipotez 
reddedilmekte; diğer bir ifadeyle serilerin arasında eşbütünleşme ilişkisi vardır şeklinde 
yorumlanmaktadır. Şayet 𝐹𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖<𝑎𝑙𝑡𝑠𝚤𝑛𝚤𝑟  ise bu durumda alternatif hipotez reddedilir 
bu da seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olmadığı anlamına gelmektedir. Bir başka ihtimal 
ise F istatistiği alt ve üst sınır değerleri arasında ise, kesin bir yorum yapılamamakta; daha 
açık bir ifadeyle serilerin eşbütünleşme derecelerini hesaplayan alternatif yöntemlere 
başvurulması gerekmektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki sınır testinin sağlıklı bir sonuç 
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verebilmesi için modeldeki hata terimleri serisinde ardışık bağımlılığın olmamasına dikkat 
edilmelidir (Çağlayan, 2006: 426). 
 
4. Ampirik Sonuçların Değerlendirilmesi 
 Çalışmada serilerin durağan olup olmadıklarını belirlemek için Genişletilmiş ADF 
(Augmented Dickey-Fuller) ve PP (Philips-Perron) birim kök testlerinden faydalanılmıştır. 
MacKinnon kritik değerlerine göre ADF ve PP testlerinin sonuçları E-Views 9,0 programı ile 
elde edilmiş ve Tablo 2’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 1: Modelde kullanılan değişkenlerin durağanlıklarının araştırılması 

Değişkenler Seviye Model Augmented Dickey-
Fuller Philips-Perron 

   ADF PP 
   t-Statistic Prob. Adj. t-Stat Prob. 
GSYİH Seviye Sabit -6.728161* 0.0000 -8.543577* 0.0000 
GSYİH Birinci fark Sabit -6.894298* 0.0000 -20.13315* 0.0001 
GSYİH Seviye  Sabit  + Trend -6.599638* 0.0000 -8.293007* 0.0000 
GSYİH Birinci fark Sabit  + Trend -6.793037* 0.0000 -19.70263* 0.0000 
GSYİH Seviye  Hiç biri -4.856596* 0.0000 -5.025033* 0.0000 
GSYİH Birinci fark Hiç biri -7.011427* 0.0000 -20.48563* 0.0000 
Elektrik Tüketimi Seviye  Sabit  1.730778 0.9995 5.377049 1.0000 
Elektrik Tüketimi Birinci fark Sabit  -4.990311* 0.0003 -4.942987* 0.0003 
Elektrik Tüketimi Seviye  Sabit  + Trend -2.029474 0.5649 -1.984954 0.5884 
Elektrik Tüketimi Birinci fark Sabit  + Trend -5.301451* 0.0008 -10.25342* 0.0000 
Elektrik Tüketimi Seviye  Hiç biri 6.910824 1.0000 8.164363 1.0000 
Elektrik Tüketimi Birinci fark Hiç biri -2.582491** 0.0115 -2.582491** 0.0115 
Not: *,** ve ***sırasıyla %1, % 5 ve % 10 hata payıyla durağanlığı göstermektedir 

 
 Kurgulanan model elde edilen verilerle tahmin edilmiştir. Tahminde kullanılan 
maksimum gecikme sayısı dört verilmiş ve tüm Schwart-Bayesian Kriteri (SBC), Akaike 
Bilgi Kriteri(AIC) ve Hannan-Quinn(HQ) kriterlerine göre en uygun model ARDL(1,0) 
olduğu tespit edilmiştir. Model tahmin sonucu aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 

Tablo 2:  ARDL modelin tahmin ve tanı sonuçları 
Değişken Katsayı Standart Hata t-İstatistiği 
GGDP(-1) -1.285224*** 0.175742 -7.313135 
ET(-1) -1440.265* 754.8336 -1.908056 
D(GGDP(-1)) 0.070193 0.114093 0.615224 
D(ET) 58844.24*** 9003.175 6.535943 
C 1.473081 1.211155 1.216261 
ECM(-1) -1.274312*** 0.195974 -6.502439 
R2 0.831768 
F-İstatistiği 34.60910*** 
Sınır F Değeri 30.34079 
Jarque-Bera 0.457090 
Heteroskedasticity F 0.989870 
Not: ***, ** ve * ile gösterilen değerler, sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde boş hipotezin 
reddedildiğini göstermektedir. 

             
 Sınır alt değeri 4,97 ve üst değeri 5,73 olarak hesaplanmış  ve modelin hesaplanan sınır 
F değerinin mevcut üst sınırdan yüksek olduğu belirlendiğinden uzun dönemde eşbütünleşme 
yoktur hipotezi reddedilmekte ve uzun dönem eşbütünleşme vardır alternatif hipotez kabul 
edilmektedir. Uzun dönem katsayısı 𝛼1 =  −  𝜂1

𝜃
 yardımıyla hesaplanarak -1120,63 olarak elde 

edilmiştir. Katysayı işareti değerlendirildiğinde uzun dönemde kişi başına elektrik tüketiminin 
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ekonomik büyüme üzerinde negatif etkisi yaptığı görülmektedir. Tahmin sonuçlarına göre t-
istatistiğine bakıldığında uzun dönem ilişkiyi gösteren ET(-1) katsayısının ancak yüzde 10 
istatistiki anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu görülmüştür. Hata düzeltme mekanizmasına 
bakıldığında değerin, (-1)’den küçük bir değere sahip olduğu görülmekte yani uzun dönemde 
dengeli olmayan bir mekanizmanın varlığını göstermektedir. Hata teriminin Jarque-Bera testi 
yardımıyla normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Breusch-Godfrey LM testi ise 
ardışık bağıntı sorununun bulunmadığını vermektedir. Değişen varyans sorununun tespiti için 
Breusch-Pagan-Godfrey testi uygulanmış ve sorun tespit edilmemiştir. 
  
5.  Sonuç ve Öneriler 
 Enerji, insan hayatının her anında ortaya çıkan bir durumdur. Hem üretimi hem de 
tüketimi aşamasında diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemiz için de vazgeçilmez olan bir konu 
halini almıştır. Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki son yıllarda dikkatleri 
üzerine çeken konuların başında gelmektedir. Bu ilişkiyi açıklama üzere yapılan çalışmalara 
katkı yapmak amacıyla Türkiye’de enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki uzun 
dönemli ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla literatürde yapılan çalışmalar göz önünde 
bulundurularak Türkiye için enerji tüketimiyle ekonomik büyüme arasındaki ilişki ARDL 
sınır testi yaklaşımıyla açıklamaya çalışılmıştır.  
 Çalışma sonucunda Türkiye’nin 1980-2014 yıllarını kapsayan veriler ışığında uzun 
dönemde kişi başına düşen elektrik tüketiminin, ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediği 
belirlenmiştir. Bu durum da Türkiye’de artan enerji talebine karşılık enerji fiyatlarının da 
uzun dönemde artmasının Türkiye ekonomisinin büyümesi üzerinde olumsuz yönde etki 
yaptığı görülmektedir. 
 Yapılan ekonometrik incelemenin sonucunda enerji tüketiminden biri olan elektrik 
tüketiminin ekonomik büyümeyi yakından ilgilendirdiği görülmektedir. Daha açık bir ifadeyle 
Türkiye'de enerji tüketimi, ekonomik büyümeyi olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu ihtimalde 
ekonomik büyümenin değişkenlerine bağlı olarak potansiyel elektrik tüketiminin önceden 
belirlenmesi ve enerji güvenliğinin kontrol altına alınması gerekli kılmaktadır.  
 Enerji tüketiminin göstergesi olarak kişi başına elektrik tüketimi kullanılmıştır. Kişi 
başına elektrik tüketimi arttığında uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etki 
yarattığı ortaya çıkmıştır. Bu durumu artan enerji tüketiminin üretime kanalize olmadığı konut 
ve hizmet payının artmasından kaynaklanıyor. Enerji tüketim verilerini incelediğimizde sonuç 
şaşırtıcı olmamıştır. Tüketim verileri konut ve hizmet sektörünün kullandığı elektrik gücü 
yıldan yıla arttığı sanayi ve tarım sektörlerin tüketim miktarları göreceli olarak sabit kaldığı 
görülmektedir. Böylece Türkiye’de artan kişi başına enerji tüketimi hane halkının tüketimine 
ve refah artışına yol açarken fiziki üretimi simgeliyor. Gayri safi yurt içi hasıla’yı olumlu 
yönde etkileyememiştir. Ayrıca hizmet ve konut sektöründe artan talep neticesinde enerji 
fiyatlarının arttığı, artan fiyatların sanayi ve üretimde girdi maliyetlerini artırmış 
olabileceğinden ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etki yaptığı iddia edilebilinmektedir.  
 Bu çalışmanın sonuçları bir bütün olarak değelendirildiğinde eğitim ve kültürel 
çalışmalarla da enerji tüketim verimliliğini arttırılması önerilmektedir.  Özellikle enerji 
tüketim eğitimleri yolu ile hane halklarının kişi başına düşen enerji tüketimi azaltılırsa, talep 
düşüşü nedeniyle fiyatların azalması sağlanabilir, enerji ithalatı azalacağından dolayı da dış 
açık üzerine olan baskının azalması sağlanabilecektir. Sonraki çalışmalarda enerji tüketiminin 
ekonomik büyümeden nasıl etkilendiği de incelenmesi daha doğru enerji politikalarının 
üretilmesi için tavsiye edilmektedir. 
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ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI İLE SINIR TİCARETİNİN 
TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKILARI 

Figen Büyükakın1 Seda Aydın2 

Özet 
Dış ticaretin özel bir durumu olan sınır ticareti; sınırdaki ülkelerle doğrudan doğruya yapılan, özellikle iç 

piyasalardan malların temin edilmesinin maliyetli olması halinde, bu olumsuzluğu azaltmak amacıyla tercih 
edilen bir yoldur. Kuşkusuz bir ülkenin yer aldığı coğrafyada, ekonomik açısından güçlü olması, gelişme 
göstermesi ve büyümesi, ortak sınıra sahip olduğu komşularının kalkınmışlık düzeylerine ve ekonomik 
büyüklüklerine bağlı olarak değişme göstermektedir. Türkiye’nin Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan 
bir köprü konumumda bulunması da pek çok açıdan bir avantaj elde etmesini sağlamakla birlikte, yeni pazarlara 
açılarak derin ticari ilişkiler kurma fırsatı yakalamasını mümkün kılmaktadır.  

Bu çalışmada, Türkiye’nin ortak sınıra sahip olduğu komşu ülkelerle yaptığı sınır ticareti işlemleri ele 
alınmaktadır. Çalışma, ülkenin (1998-2015 dönemi itibarıyla) dış ticaret hacmini değerlendirmeyi ve dış ticarette 
her geçen gün önemi daha çok artan sınır ticareti işlemlerinin bölgesel kalkınmadaki rolünü ve ülke ekonomisine 
katkılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Amaca ulaşmak için ise, ülkelerin ekonomik büyüklüğü, ihracatı, 
ithalatı, dış ticaret hacmi, nüfusu, ülkeler arası mesafe, ortak sınır ilişkileri ve ortak birlik üyelikleri gibi 
değişkenleri dikkate alan Çekim Modeli’nin kullanılması tercih edilmektedir.  

Ampirik analiz sonucunda, bölgesel kalkınmada sınır ticaretinin büyük ölçüde önem arz ettiği, yapılan 
ticari işlemlerin özellikle istihdama ve dış ticarete pozitif katkılar sağladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, çalışmada 
kullanılan çekim modeline göre; ülkeler arasındaki ihracatın, ülkelerin büyümesi, nüfusu, dış ticaret hacmi ve 
ekonomik birliklere üyelikleri açısından pozitif; ülkeler arasındaki mesafe açısından ise, negatif yönde 
etkilendiği ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: sınır ticareti, çekim modeli yaklaşımı, çok değişkenli zaman serisi analizi. 

JEL Sınıflandırması; F10, F14, F18. 

THE BORDER TRADE CONTRIBUTIONS TO TURKISH 
ECONOMY WITH GRAVITY MODEL APPROACH 

Abstract 
International trade, which is a special case of foreign trade; It is the preferred route, made directly to the 

right with countries at the border, especially in order to reduce the negativity of goods from the internal market 
in case of their collaterals are costly. Certainly the geographical area of a country, be strong in terms of 
economic development and growth of the show, the show changes depending on the level of development and 
economic magnitude of its neighbors that have a common border. Turkey's presence in Asia and in my position 
as a bridge linking the European continent, but also allows you to obtain an advantage in many ways, the 
opportunity to build deeper trade relations makes it possible to capture expanding into new markets. 

In this study, it is shown its commercial relations with countries bordering Turkey and in general identify 
factors affecting the volume of foreign trade and aims to determine whether the development of opportunities for 
measuring the effectiveness of these elements. The study countries (as of 1998 to 2015 period) foreign trade 
volume assessment and trade with each passing day the importance of more intense border trade transactions of 
its role in regional development and intends to put forward their contribution to the national economy. To 
achieve the goal, the economic size of the country, the foreign trade volume, its population and especially 

1 Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye, E-Mail: 
bfigen@kocaeli.edu.tr 
2 Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye, E-Mail: sedaaydin@e-
mail.com.tr 
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distance from each other, It is preferred using the Gravity Model Approach considering as a common border and 
a common union membership elements.  
 Empirical analysis of regional development in the border trade largely crucial in particular has been 
observed that the trade made a positive contribution to the employment and foreign trade. Also, according to the 
shooting model used in this study; Exports between the countries, the growth of the country's population, foreign 
trade and positive economic union in terms of membership; In terms of the distance between the countries, it 
appeared to be affected in a negative way. 
 
Keywords: border trade, gravity model approach, multivariate time series analysis. 
 
JEL Classification: F10, F14, F18. 
 
 
1. Giriş 

Bilindiği gibi, dünyadaki bütün ülkelerin en önemli amaçlarından biri de iktisadi açıdan 
kalkınmak, verimliliği artırmak ve nihayetinde toplumsal refaha ulaşmaktır. Bunun için de 
ülkelerin sanayileşmede yeterli düzeye ulaşmaları gerekmektedir. Eğer sanayileşmenin 
gerisinde kalınırsa ekonominin daha iyi olabilmesi için diğer ülkelerle işbirliği yapmak 
kaçınılmaz olmaktadır.  
Dünyada, özellikle 1980’lerden bu yana büyük bir ivme kazanan küreselleşme ile birlikte, 
ülkeler arasındaki ekonomik sınırlar büyük ölçüde kaybolmuştur. Ayrıca küresel üretim 
süreçlerinde bir dönüşüm yaşanmış, teknolojik anlamda, her kesimi etkisi altına alan bir 
iletişim devrimi gerçekleşmiş ve ülkeler kendilerini büyük bir rekabet ortamının içinde 
bulmuşlardır. İşte bu rekabet ortamında bir taraftan uluslararası ticaret hacmi ve uluslararası 
sermaye akımları hızla artarken diğer taraftan da böyle bir ortamda ülkelerin ayakta 
kalabilmeleri sanayileşmelerini tamamlayıp tamamlayamamalarına bağlı olmaktadır. 
Açık ekonomiye sahip ülkeler, aralarında her türlü ticari faaliyette bulunabilmektedirler. 
Bunlardan biri de dış ticaretin özel bir durumu olan sınır ticaretidir. Sınır ticareti, iki ülke 
arasında kara veya deniz sınırı bulunması nedeniyle komşuluk ilişkisinin doğmasından 
hareketle, ülkelerin aralarında, özel anlaşmalar yaparak gerçekleştirdikleri bir ticari işlemdir. 
Bu sayede, özellikle anlaşmalara taraf olan ülkeler arasında ticaret artmakta, farklılıkların 
giderilmesi mümkün olmakta, daha da önemlisi bölgesel bütünleşme sağlanabilmektedir3. 
Ayrıca sınırdaki ülkelerle bölgesel olarak yapıldığı için, özellikle iç piyasalardan malların 
temin edilmesinin daha maliyetli olması durumunda, bu olumsuzluğun azaltılmasına da 
olanak vermektedir  (Orhan, 2000; 12-15 ve Resmi Gazete, 2009a). Bu bağlamda sınır 
ticaretinin, bölgesel kalkınmanın ivme kazanmasındaki önemi oldukça fazladır. Öte yandan 
sınır ticareti kısaca “sınır ve kıyı illeri ile bunlara komşu olan illerin ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla karşılıklı olarak yapılan işlemlerdir” şeklinde de tanımlanabilir ( Resmi 
Gazete, 1993).  

Türkiye, jeopolitik konumu gereği hem kara hem de deniz sınırı açısından pek çok 
ülkeyle komşuluk ilişkisi içindedir. Ayrıca dünyada gümrük müdürlüklerinin en fazla olduğu 
ülkelerin ilk sıralarında yer almaktadır (Kara, 2005; 62). Sınırlarda bulunan gümrük kapıları, 
aynı zamanda ticaret kapıları olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan,  komşu ülkelerle ortak 
sınıra sahip olma yanında, aynı din, dil, tarih, kültür ve etnik yapı gibi ortak değerlere sahip 
olması Türkiye’ye önemli avantajlar kazandırmaktadır. 
Türkiye ilk sınır ticaretini, 1978 yılında petrolün daha ucuza mal edilebilmesi için İran’la 
gerçekleştirmiştir (Tan ve Altundal, 2008; 11) . 1986’dan itibaren de beş yıllık kalkınma 
planlarının VII.’sinde yer alan Bölgesel Gelişme Politikaları kapsamındaki düzenlemeler 
dahilinde özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun olarak yapılmaya 
başlanmıştır (Kara, 2005; 62). 

3 Bu anlaşmalar, tercihli ticaret anlaşmaları, olarak isimlendirilmektedir (bkz. Orhan, 2000; 9). 
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Bilindiği üzere, doğu ve güneydoğu Anadolu’da iklim koşullarının çetin olması, altyapı 
yetersizliklerinin bulunması, bölgede yaşanan iç karışıklıklar, komşu ülkelerin siyasi 
konumlarından kaynaklanan negatif dışsallıklar bölgeye yeterli düzeyde yatırımın 
yapılmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, kişi başına gelir söz konusu bölgelerde Türkiye 
ortalamasının görece altında seyretmektedir. Güncel verilere göre 16,7 ile en yüksek işsizlik 
oranına sahip olan Güneydoğu Anadolu aynı zamanda en çok iç göç veren bölgelerin başında 
yer almaktadır4. Bu sonuçlar karşısında, bölgesel göçü engellemek, yeni istihdam olanakları 
sağlamak ve iç piyasada mal ve hizmetleri temin etmenin maliyetlerini azaltmak, kısacası bu 
bölgelerde yaşayan halkın koşullarını iyileştirmek amacıyla, anlaşmalı sınır ülkeleri ile 
yapılmasına izin verilen sınır ticaretine birtakım prosedür kolaylıkları sağlanarak ihracatın 
artırılıp, ithal maliyetlerinin azaltılması yoluyla ekonominin bu bölgeler için canlanması 
hedeflenmiştir (Özçiloğlu ve Sakar, 2011; 21). 

Ele alınan çalışma, Türkiye’nin komşu ülkelerle olan sınır ticaretini kalkınma ve 
büyüme planları dahilinde ele almayı ve sınır ticaretinin ülke ekonomisine olası katkılarını 
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu yolla ortak sınır, bölgesel ekonomik birliklere üyelik 
gibi unsurların sınır ticareti üzerindeki etkileri değerlendirme kapsamına alınmıştır. 
Çalışmada yöntem olarak, ülkelerin ekonomik büyüklüğü, dış ticaret hacmi, nüfusu, özellikle 
ülkeler arası mesafeyi, ortak sınır ve ortak birlik üyelikleri gibi unsurları göz önüne alarak 
ülkeler için potansiyel fırsatları ortaya çıkarılabilen Çekim Modeli Yaklaşımı ile çok 
değişkenli bir zaman serisi regresyon analizinin kullanılması tercih edilmiştir.  
Çalışmada öncelikle sınır ticareti kavramı üzerinde durulmuş, daha sonra literatür taramasına 
yer verilmiştir. Bunu, uygulamada kullanılan Çekim Modeli Yaklaşımının açıklanması ve veri 
setinin oluşturulması takip etmiştir. Ardından da analiz gerçekleştirilmiş ve elde edilen 
bulgularla konuya ilişkin değerlendirme yapılmıştır.   
 
2. Literatür Taraması 

Sınır ticareti ile ilgili yapılan literatür taramasında, akademik çalışmalar oldukça az 
sayıdadır. Bu konudaki bilgiler daha çok yasal düzenlemeler ve uygulamalardan 
oluşmaktadır. Konunun önemini hissettirmek amacıyla üniversiteler zaman zaman kongre ve 
sempozyumlar düzenleme girişiminde bulunmaktadırlar5. Sınır ticaretini doğrudan konu 
edinen çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanabilirler: 

Öztürk (2006), Türkiye’de sınır ticaretinin gelişimini, sınır ticaretine konu olan tarım ve 
hayvancılığın bölgesel etkilerini ele almıştır. Bunun yanı sıra enerji kaynakları içinde 
ağırlığını koruyan petrolün sınır ticareti ile karşılanması durumunu değerlendirmiştir. 
Türkiye’de sınır ticaretinin karşılıklılık ilkesinin göz ardı edildiği hususuna dikkat çekmiştir. 
Güneş vd (2010) ‘in çalışmalarında ise sınır ticareti, Türkiye açısından dönemler itibariyle ele 
alınmıştır. Ek olarak sınır ticareti yapan firmalarla birebir görüşülerek bir anket 
uygulanmıştır. Çalışmada ilgi çekici olan ise; firmaların yaklaşık %85’nin normal ihracat-
ithalat kapsamındaki ticareti sınır ticaretine tercih etmelerinin  ortaya çıkmasıdır. Çalışmaya 
göre; firma yetkilileri sınır ticareti prosedürlerini ve ürün çeşitliliğine getiren kotaları fazla 
bulmaktadırlar. Ayrıca firma yetkililerinin %54’ü ithali uygun görünen malların, illerin 
ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı görüşündedirler. Çalışma çözüm önerisi olarak; 
bölge ihtiyaçları gözetilerek mevzuatın modernize edilmesini, Kotaların yerli üreticileri zarara 
sokmayacak şekilde artırılması gerektiğini ileri sürmektedir.  

Özçiloğlu ve Sakar (2011), çalışmalarında sınır ticaretinin uygulanmasındaki sorunları 
ele almışlardır. Sınır ticaretinin ekonomiye katkısına ve olumsuz yönlerine yer verilmiştir. 

4 Bkz. http://www.tuik.gov.tr, 05 Mayıs, 2016. 
 
5 Bkz. 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
tarafından 2010 yılında düzenlenmiştir. 
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Sınır ticaretinin ucuz ithal kaynağı yerine, bölgede refahı canlandıracak bir çark olarak 
görülmesi gerektiği vurgulanmış ve sınır ticaretinin devlet politikası haline getirilmesi 
gerektiği önerilmiştir. 

Ertürk vd. (2013), sınır ticaretini olumlu ve olumsuz yönleri ile irdeledikten sonra, 
Türkiye’nin sınır ticareti ilişkisinde bulunduğu ülkelerin siyasi konumlarının bakış açısını 
değiştirdiği konusu üzerinde durmuşlardır. Çalışmada son olarak yapılan ihracat ve ithalatın 
kotasının bölge ihtiyacına uygun belirlenmesi hususunda dikkat edilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.   

Deniz ve Ağırkaya (2015), sınır ticaretinin Iğdır iline olası katkılarını araştırmışlardır. 
Iğdır’ın iktisadi kalkınmasının veriler ile açıklanmaya çalışıldığı çalışmada, bölgede sınır 
ticareti yapan 70 firma ile anket yapılmıştır. 2012 verilerini içeren anket ile sınır ticaretinin 
olumlu veya olumsuz yönleri irdelenmiştir. Anket sonuçlarına göre; firmaların yarısı sınır 
ticareti yaptıkları ülkelerin kendilerine kolaylık sağlamadığını söylemiştir. Sınır ticaretinin 
istihdamı artırdığı ağırlıklı görüş olurken, ankete katılanların yarısı göçün bu yolla azaldığı 
yanıtını vermişlerdir. Çalışmada ek olarak sınır ticaretinin uygulanmasında yaşanılan 
zorluklar ankete katılan firmalar aracılığı ile belirtilmiştir.   
 
3. Veri Seti ve Ekonometrik Yöntem  

Türkiye’de sınır ticareti sadece gümrük kapılarında ve Sınır Ticaret Merkezlerinde 
yapılabilmektedir. Sınır Ticaret Merkezleri, Bakanlar Kurulu tarafından, 2003 yılından 
itibaren 2003/5408 sayılı kanuna dayanarak kaçakçılık, rant sağlama gibi usulsüzlükleri 
engellemek amacıyla faaliyete geçirilmişlerdir. Söz konusu merkezler, gümrük alanı dışında 
kalan, ithalat ve ihracatın yapıldığı alanlarda bulunmaktadırlar.  
Türkiye’de Sınır Ticaret Merkezleri ancak Ekonomi Bakanlığı’nın onayı ile kurulabilirler. 
Türkiye’de faal olarak 4 ilde Sınır Ticaret Merkezi bulunmaktadır. Bunlar, Ağrı (Sarısu Sınır 
Ticareti Merkezi), Hakkari (Esendere Sınır Ticareti Merkezi), Van (Kapıköy Sınır Ticareti 
Merkezi), Iğdır (Dilucu Sınır Ticareti Merkezi) şeklinde sıralanabilirler (T.C. Resmi Gazete, 
2009b). Bakanlar Kurulu aldığı kararla günümüzde 12 ili ve bunların sınır ticareti 
yapabileceği ülkeleri belirlemiştir. Bu iller ve ticari ilişkide bulunduğu ülkeler Tablo 1’de 
gösterildiği gibidir: 
 

Tablo 1: Türkiye’de sınır ticareti yapmaya yetkili iller ve sınır ülkeler 
İller Gümrük Kapısı Ülkeler 
Ağrı Gürbulak İran 
Van Kapıköy İran 
Artvin Sarp Gürcistan 
Iğdır Dilucu Nahçivan 
Ardahan Türkgözü Gürcistan 
Kilis Öncüpınar Suriye 
Şanlıurfa Akçakale Suriye 
Mardin Nusaybin Suriye 
Şırnak Habur Irak 

Gaziantep Karkamış Suriye 

Hakkari Esendere İran 
Hatay Cilvegözü   Suriye 

Kaynak: T.C. Resmi Gazete, 16.05.2009. 
 
3.1.  Ekonometrik Yöntem 

Çalışmada seçilen gravity (çekim modeli) ekonomik entegrasyon oluşumunda 
ülkelerarası ticaret hacmi analizini ölçmenin yanı sıra, turizm, göç, sermaye akışı gibi akım 
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değişkenleri incelemede sıkça kullanılan bir yöntemdir. (Karagöz, 2011; 55; Reinert; 567). 
Teorik alt yapısı yetersiz kabul edilse de Jan Timbergen’in ikili ticaret akımlarının ölçümü ile 
ilgili çalışmaları (1962) ve Linneman’ın çalışmalarından itibaren bilinen çekim modelinin 
çıkış noktası, genel görüşe gore fizikte Newton’ın ‘Evrensel Çekim Kanunu’ na 
dayandırılmaktadır (UNCTAD, 2012; 103, Antonucci& Manzocchi, 2004; 12-13). İki kütle 
arasındaki çekimi hesaplayan kanuna göre, iki cisim arasındaki çekim kütleleri ile doğru 
orantılıyken, aralarındaki mesafe ile ters orantılıdır. 
     Fij= G • (Miα • Mj

ß )/ Rij ɵ 
Her iki tarafın logaritması alınarak doğrusallaştırılan denklemde, Fij, i ve j cisimleri 

arasındaki çekim gücü, Mi ve Mj sırasıyla i ve j cisimlerinin kütleleri ve Rij ise cisimler 
arasındaki uzaklığı ifade etmektedir (Akgül, 2013; 25). 

Yer Çekimi Kanununun ekonomiye uyarlanması en yalın haliyle şu şekilde ifade 
edilebilir; model iki ülke arasındaki ticaret, ülkelerin GSYH’leri ile doğru orantılıyken; 
aralarındaki mesafe ile ters orantılı olması ilişkisidir (Frankel, 1997; 50). Bilindiği üzere, 
bölgeler arası coğrafi uzaklık; taşıma maliyeti, ithalat tarifeleri, miktar kısıtlamaları, sınır 
kontrolleri gibi engelleyici faktörlerle ticareti caydırıcı bir etkiye neden olmaktadır. GSYH 
ise, ülkenin gelişmişliği ve ticaret hacminin göstergesi olarak ülke ekonomisinin ne kadar 
güçlü olduğunu gösterdiği için o ülkenin hangi pazarda rekabet edebileceği hakkında fikir 
sahibi olunmasında yardımcı olmaktadır (Turhan, 2012; 1-2).  
Bu nedenle ele alınan çalışmada, seçilen çekim modeli ile sınır ticareti kapsamında ticari 
işbirliği içerisinde bulunulan ülkeler ile Türkiye’nin ticaret hacmi tahmin edilmeye çalışılarak 
sınır ticaretinin Türkiye ekonomisine katkısının ne yönde olduğu sorusuna yanıt aranmaya 
çalışılmaktadır. 
 
3.2.  Veri Seti 

Türkiye’de sınır ticaretine ait verilerin, ithalat ve ihracat değerlerine ait kalemleri 2012 
yılından itibaren ayrıştırılarak tutulmaya başlanmıştır. Bu nedenle çalışmada, sınır ticareti 
kapsamında anlaşmalı olduğumuz ülkelerin dış ticaret yapısına bakmanın daha anlamlı 
olacağı düşünülmüş ve dış ticaret ihracat yönünden ele alınarak değerlendirilmiştir.  

Veriler hazırlanırken Türkiye’nin sadece sınır ticareti yapılmasına izin verilen illerin 
verileri baz alınmıştır. Bu kapsamda on iki il bir bölge olarak değerlendirilmiştir. 1998-2015 
verileri kullanılarak ihracat bağımlı değişken kabul edilmiş, açıklayıcı değişkenler olarak ise; 
ülkelerin GSYH’sı (ABD doları cinsinden), nüfusu, ülkeler arası mesafe (km cinsinden), 
ülkelerarası ithalat rakamları (ABD doları cinsinden), dış ticaret hadleri kabul edilmiştir. 
Ayrıca ülkelerin Karadeniz Ekonomik İşbirliği’ne üyeliği (d1) ile İslam İşbirliği Teşkilatına 
üyelikleri (d2) kukla değişken olarak analize eklenmiştir. Tablo 2’de bütün veriler açıkça yer 
almaktadır. 

Tablo 2: Veri tanımlama 
Değişken Sembol Kaynak 
Gayri Safi Yutiçi Hasıla (milyon ABD $) Gdp World Bank, 2016 
Nüfus Pop World Bank, 2016 Tüik,2016 
Mesafe (km) Dis Distance to 
İhracat (milyon ABD $) İhr Tüik, 2016 
Dış Ticaret Hacmi Dth Tüik, 2016 
İthalat (milyon ABD $) İth Tüik, 2016 
Karadeniz Ekonomi İşbirliğine Üyelik d1 TBMM, 2016 

İslam İşbirliği Teşkilatına Üyelik d2 T.C. Dışişleri Bakanlığı 
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4. Ampirik Analiz 

Yapılan analizde, ülkeler arasındaki mesafenin sabit olmasından hareketle, sabit etkili 
modellerde karşılaşılan serbestlik derecesi kaybının önlenmesi için tesadüfi etkili modeller 
kullanılmıştır. Değişkenlerin olasılık değerleri 0.05 düzeyi ile karşılaştırılmıştır. Tesadüfi 
etkiler modeli ile tahmin edilen regresyon analizi Tablo 3’de gösterilmektedir. 
Çalışmada, sadece sınır ticareti kapsamında ticari ilişkilerimizin olduğu Türkiye dahil beş 
ülkeye ait veriler dikkate alınmıştır. Bu nedenle Regresyon için R2 değerinin, gözlem 
değerleri verilerin az olmasından dolayı, istenilene göre düşük çıkmış, ancak prob 
değerlerinin anlamlılık taşıdığı gözlemlenmiştir.  
Analizlerde sıkça kullanılan, birinci kuşak panel birim kök ve ikinci kuşak panel birim kök 
testleri birim ve zaman boyutunun yetersiz kalması nedeniyle uygulanamamış, bu nedenle 
model otokorelasyon test edilerek çekim modeli kapsamında havuz regresyon modeli ile 
analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 4’te gösterilmektedir: 
 

Tablo 3: Tesadüfi etkiler ile model tahmini 
Dependent Variable: ihr 

  Method: Random- Effects 
  Date: 09/06/2016 Time: 11:18 
  Sample (adjusted): 1998-2015 
  Periods included: 18 

   Cross-sections included: 5 
  Total panel (balanced) observations: 720 

 Variable Coefficient Std. Error t Statistic Prob. 
pop 3.934.594 .7570697 5.20 0.000 
dis committed 

   dth .5109625 .4561894 1.12 0.263  
ith -.1217763   .384022  -0.32 0.751 
d2 6.454955 1.795257 3.60 0.000 
R-squared 

 
0.6826 

  Prob (F- statistic) 0.000 
   

 Modelde ihracat hacmi üzerinde, p<0,05 olan değişkenler istatistiki olarak anlamlı 
bulunmuştur. R2 değerinin 0,68 çıkması ise, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki 
değişmeleri %0.68 oranında açıklayabildiği anlamına gelmektedir.  
 

Tablo 4: Çekim modeli ile regresyon tahmini 
Dependent Variable: ihr 

  Method: Panel Least Squares 
  Date: 09/06/2016 Time: 11:18 
  Sample (adjusted): 1998-2015 
  Periods included: 18 

   Cross-sections included: 5 
  Total panel (balanced) observations: 720 

 Variable Coefficient Std. Error t Statistic Prob. 
gdp .5822759 .0834546  6.98  0.000  
pop 4.115.348 .7527527 5.47 0.000 
dis -753138.5 408317.9 -1.84 0.069 
dth .5523521 .4502874  1.23 0.742  
ith -.1252966 .3785875  -0.33 0.742  
d1 9.846768 2.029181 4.85  0.000  
d2 6.332618 1.771071 3.58 0.001 
R-squared 

 
0.6826 

  Adjusted R-squared 0.6555 
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Sonuçlara göre; ülkelerin GSYH’nın büyüklüğü, nüfus değerleri, aynı ekonomik birliğe 
üye oluşları ve dış ticaret hacimleri aralarındaki ihracatı artırmaktadır. Ancak mesafedeki her 
bir km’lik artış itici güç oluşturmaktadır. 

 
5. Sonuç 

Ekonomilerin kalkınmasında önemli bir etken de ülkelerin coğrafi konumlarıdır. Bu 
açıdan bakıldığında, Türkiye oldukça şanslı bir konumdadır. Çünkü ülkemiz bilindiği üzere 
Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi görmektedir. Ancak ülkemizin bu önemli 
jeopolitik yapısına rağmen doğusu ve batısı aynı oranda gelişmişlik düzeyine sahip değildir. 
Bu nedenle sınır ticareti bölgesel farklılıkların giderilmesi, ülkenin her yerinde eşit 
paylaşımların olabilmesi için getirilen bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İlk olarak akaryakıt üzerinden gerçekleştirilen sınır ticareti, hayat standardının düşük, 
işsizliğin yüksek olduğu bölgelerde (Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri) hem ekonomik 
hem de sosyal gelişmenin hızlandırılması amacıyla başlatılmıştır. Ticari işlemler komşu 
ülkelerle varılan karşılıklı anlaşmalarla düzenlenmektedir. Böylece sınır ticaretinin devletlerin 
izin verdiği meşru bir ticaret biçimi olduğu söylenebilir. Bu yolla devletler, öncelikle sınır 
bölgelerinde ihtiyaç duyulan malların kolay ve ucuza temin edilmesini ve bölgesel barış ve 
huzur ortamının oluşturulmasıyla karşılıklı güvenin sağlanmasını hedeflelerken, uzun vadede 
bölgesel işbirliği imkanlarının ve bölgesel kalkınmanın artmasını, dolayısıyla da ülkelerin 
refah seviyelerinin yükselmesini beklemektedirler.  
 Ülkeleri sınır ticareti yapmaya iten en önemli sebep, iki ülke arasındaki yakın komşuluk 
ilişkisidir. Sınır ticareti yoluyla nakliye maliyetleri azalmakta, ülkeler arası fiyat 
farklılıklarının yol açtığı sorunlar ortadan kalkmakta, ihracat ve ithalat için uygulanan 
prosedürler minimize olmaktadır. Bütün bunların sonucunda da ülkelerin ekonomik ve sosyal 
hayatlarında bölgeler arası gelişmişlik farkı kaybolmakta, istihdam artışı sağlanmakta, dış 
ticaret hacmi artmakta ve bölge halkının girişimcilik bilinci kazanması gerçekleşmektedir.    
 Yapılan çalışma da göstermiştir ki; sınır ticareti bölgesel kalkınmayı önemli ölçüde 
etkilemektedir. Kullanılan çekim modeli bulgularına göre; ülkeler arasındaki ihracat ülkelerin 
GSYH’si, nüfus dinamiği, dış ticaret hacmi ve ekonomik birliğe üye oluşu tarafından pozitif 
etkilenirken; mesafede her 1km artıştan negatif yönde %8 etkilenmektedir.  
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TÜKETİCİ KREDİLERİ İLE PARANIN DOLANIM HIZI 
ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 
 
 

Fatih Ceylan1                 Osman Tüzün2  Ramazan Ekinci3  Hakan Kahyaoğlu4 
 

Özet 
Bu çalışmanın amacı tüketici kredilerinin paranın dolanım hızı üzerindeki etkisini analiz etmektir. Söz 

konusu etki 1998Q1-2015Q2 dönemi için, Shin vd. (2014) tarafından geliştirilen Doğrusal Olmayan Gecikmesi 
Dağıtılmış Otoregresif Model (NARDL) tekniği kullanılarak ortaya konmaktadır. NARDL asimetrik ilişkilerin 
analizine imkân verdiğinden dolayı;  tüketici kredileri kaynaklı pozitif ve negatif şokların paranın dolanım hızı 
üzerindeki etkisi “Asimetrik Dinamik Hızlandıran Yaklaşımı” çerçevesinde analiz edilebilmektedir. Bu 
çerçevede kredilerdeki artış paranın dolanım hızını kendisinden daha düşük oranda azaltmaktadır (dolanım 
hızının krediler karşı elastikiyeti 1’den küçüktür). Ancak kredilerdeki azalma paranın dolanım hızında 
kendisinden daha yüksek bir artışa yol açmaktadır.  

  
Anahtar Kelimeler: paranın dolanım hızı, tüketici kredileri, NARDL. 
 
JEL Sınıflandırması: C31, E51, E58 
 
 

ASYMMETRIC RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER 
LOANS AND MONEY VELOCITY: AN APPLICATION ON 

TURKEY 
 
Abstract 

The aim of the study is to test the effect of the consumer credits on money velocity. The so-called impact 
is tested by using nonlinear autoregressive distributed lag model (ARDL) developed by Shin at al. (2014) for the 
period 1998Q1-2015Q2. Through the NARDL which allows analyzing asymmetric relationship, the effects of 
positive and negative shocks originating from consumer loans on velocity are analyzed within the framework 
“Asymmetric Dynamic Accelerator Approach”. In this context, an increase in consumer loans reduces the 
velocity of money at a lower rate than itself (the elasticity of the money velocity towards consumer loans is 
smaller than 1). However, a decline in consumer loans leads to a higher increase than itself on the money 
velocity.  

 
Keywords: velocity, consumer credits, NARDL. 
 
JEL Classification: C31, E51, E58 
 
1. Giriş 

Paranın dolanım hızının istikrarlılığı Keynesgil ve Monetarist görüşler arasındaki en 
önemli tartışma konusudur.  Ekonomideki para miktarı ile ekonomik aktivitenin hacmi 
arasındaki ilişkiyi ifade eden paranın dolanım hızının istikrarlı olup olmadığı uygulanacak 
para ve maliye politikalarının etkinliğini belirleyen bir parametredir. . Bu açıdan 
değerlendirildiğinde paranın dolanım hızı üzerinde etkisi olan değişkenlerin, para ve maliye 
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politikalarının etkinliğini de belirleyen olduğu ifade edilebilir. Bununla birlikte paranın 
dolanım hızı günümüzde merkez bankalarının temel amaçlarından biri haline gelen finansal 
istikrar kavramının ölçülmesinde de kullanılabilecek temel göstergelerden biridir.  

TCMB “iletişim politikalarında” belirttiği gibi finansal istikrarın bir göstergesi olarak 
kredileri temel gösterge almaktadır. Bu açıdan bu değişken üzerinde ortaya çıkan değişimler 
dolaylı olarak finansal istikrar için önemli bir gösterge olmaktadır.  Bu çalışmada tüketici 
kredilerinin paranın dolanım hızı üzerinde olası etkisi analiz edilerek krediler değişkeninin 
finansal istikrar için bir gösterge olup olmayacağının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Söz 
konusu etki 1998Q1-2015Q2 dönemi için, Shin vd. (2014) tarafından geliştirilen Doğrusal 
Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (NARDL) tekniği kullanılarak test 
edilmiştir. Öte yandan tüketici kredileri kaynaklı pozitif ve negatif şokların paranın dolanım 
hızı üzerindeki etkisi “Asimetrik Dinamik Hızlandıran Yaklaşımı” çerçevesinde analiz 
edilerek elde edilen sonuçlara göre politika önerisi geliştirilmiştir.  

 
2. Literatür 

Paranın dolanım hızı literatürde Monetarist ve Keynesgil yaklaşımların para 
konusundaki farklılıklarının temelidir. Monetaristlere göre paranın dolanım hızı istikrarlılığı 
ile para talebinin gelire duyarlılığı arasındaki ilişki, Keynesgil yaklaşımda paranın dolanım 
hızının istikrarsızlığı ile para talebinin faize karşı duyarlılığı arasındaki ilişkiyle ele 
alınmaktadır (Abuk Duygulu, 2005: 117-119). Bu çerçevede ilgili teorik yaklaşımlar,   para 
talebinin gelir ve faiz tarafından belirlendiği kabulüne dayalı fonksiyonel ilişkiyle test 
edilmektedir.  Genel olarak para talebinin gelire karşı duyarlılığında para talebi eşitliliğine ait 
parametrelerinin istikrarlı olması beklenmektedir.  Bu sonucun gerçekleşmemesi durumunda 
para talebi faize karşı duyarlı olup, parametreler gerek değişkene gerekse zamana göre 
değişkenlik göstermektedir. Bu da paranın dolanım hızının istikrarsızlığı hakkında bir bilgi 
olarak kabul edilmektedir.  Bunun ana nedeni paranın dolanım hızının hesaplanmasında 
doğrudan kullanılacak genel bir tanıma sahip parasal büyüklüğün olmamasıdır.  Bu açıdan 
paranın dolanım hızı olarak kullanılacak bir zaman serisi için hangi parasal büyüklüğün 
kullanılacağı tek başına temel bir sorun haline gelmektedir.  Ancak ekonomideki gelişmelerin 
doğrudan paranın dolanım hızı üzerindeki etkisinin analizi;  ekonomide para ve maliye 
politikalarının değerlendirilmesinde önemli bir bulgu haline gelmektedir. Bundan dolayı 
paranın dolanım hızını temsil eden bir değişkenin kullanılması politika etkinliğinin 
değerlendirilmesine yönelik parametrelerin elde edilmesini sağlamaktadır. Bu açıdan bu 
çalışmada doğrudan paranın dolanım hızı olarak tarafımızdan tanımlanan değişken 
kullanılmıştır.  

Hall ve Noble (1987)  bu çalışmadaki gibi tanımladıkları ve hesapladıkları paranın 
dolanım hızını temsil eden zaman serisi yoluyla yaptıkları çalışmalarında Granger nedensellik 
testiyle paranın dolanım hızının istikrarlılığını test etmişledir.  1963Q1-1984Q2 dönemini 
kapsayan bu çalışmada ABD’de Friedman hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Brocato ve Smith (1989), ABD için 1962M02-1985M09 dönemini kapsayan 
çalışmalarında Friedman hipotezinin geçerliliğini test etmişlerdir. Çalışmada 1979 öncesi ve 
sonrası olarak iki dönem ele alınmış ve 1979 öncesi Friedman hipotezinin geçerli olduğu 
ancak 1979 sonrasında geçerli olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Mehra (1989), 1963Q1-1984Q2 dönemini için yaptıkları çalışmalarında Granger 
nedensellik testiyle Friedman hipotezinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşmıştır.  Yazara göre 
paranın dolanım hızı ile parasal büyüme arasında bir etkileşim söz konusu değildir. 

Barnett ve Xu (1998), Genel Denge yaklaşımıyla paranın dolanım hızının 
belirleyicilerini, ABD’de 1960Q1-1992Q4 dönemi için,  faiz belirsizliği altında ele 
almışlardır.  Çalışmaya göre faiz belirsizliği söz konusu iken tüketici tercihlerindeki riskten 
kaçınma olgusu ve gösterge varlıkların getirilerinde meydana gelen riskler paranın dolanım 
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hızının ortalamasını ve eğimini etkilemektedir. Uygulama sonuçları paranın dolanım hızının 
söz konusu süreçlerde oynaklık sergilediğini ortaya koymuştur. Çalışma en azından paranın 
dolanım hızının istikrarlı olmadığı konusunda bir bilgi sağlamıştır.  Bu çalışmanın önemi 
ekonomide finansal araçların gelişmesinin paranın dolanım hızının istikrarsızlığının 
nedenlerinden olduğu konusunda bir olguyu belirtmiş olmasıdır.  

Tunay (2001) Türkiye’de 1987-2000 dönemini kapsayan çalışmasında parasal 
büyüklükler doğrultusunda paranın dolanım hızının istikrarlılığını test etmişlerdir. Söz konusu 
çalışmada para ikamesi ve finansal enstrümanların parametrik olmayan bir yöntem olan 
Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) yöntemi ile paranın dolanım hızı 
üzerindeki etkisi ortaya konmuştur. Yazarlar çalışmalarında (Goldfeld, 1973) çalışmasını 
temel almışlardır. Bu temel çerçevesinde elde edilen ampirik bulgulara göre; para ikamesi ve 
finansal araçlar ile birlikte değerlendirilen paranın dolanım hızının Türkiye’de belirtilen 
dönemde istikrarsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Halaç ve Kuştepeli (2003) çalışmalarında paranın dolanım hızının istikrarı 1987-2001 
dönemleri için incelemişlerdir. Paranın dolanım hızının temel makro ekonomik değişkenler 
çerçevesinde sınandığı bu çalışmada Johansen Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik testleri 
kullanılmıştır. Çalışmaya göre faiz oranı değişkeninin paranın dolanım hızının istikrarsız 
olmasına neden olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Acar Balaylar ve Abuk Duygulu (2004), 24 Ocak 1980 sonrasında para ikamesinin para 
talebinin istikrarı üzerindeki etkisini ele almışlardır.1987-2000 dönemini kapsayan çalışmada 
tek denkleme dayalı koentegrasyon tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda para ikamesinin 
ilgili dönemde para talebinin istikrarsızlığını belirlediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Lutz ve Haughton (2004), Friedman hipotezini Mısır için 1960-1999 aralığında para 
tanımları çerçevesinde Johansen eşbütünleşme yöntemi ile ele almıştır. Bu çalışmanın 
bulgularına göre parasal genişlemedeki değişkenlik ile dolanım hızı arasında uzun dönemli bir 
ilişki olduğu ortaya konmuştur. Ancak Friedman hipotezin geniş para tanımı M2 büyüklüğü 
için söz konusu iken dar para tanımı M1 büyüklüğü için söz konusu değildir. Bu durum teorik 
beklentiyle çelişik bir sonuçtur.  Çünkü geniş para tanımı finansal büyüklüğü kapsadığından 
dolayı faiz karşı duyarlılığın daha yüksek olması beklenir. Bu da paranın dolanım hızının 
istikrarsız olmasıdır. 

Oktayer (2011) çalışmasında teknoloji tabanlı finansal yenilikler ve para talebi 
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Söz konusu çalışmada Türkiye’de internet bankacılığı, kredi 
ve banka kartları, internet paraları gibi finansal araçların paranın dolanım hızı üzerinden para 
talebi üzerinde etkili olması araştırılmıştır. 1991-2010 dönemini kapsayan uygulama kısmında 
finansal yenilik değişkeni olarak kredi kartı kullanımı seçilmiş ve bu değişkenin M1 parasal 
büyüklüğü ve Dolaşımdaki Para değişkeni üzerindeki etkisi incelenmiştir. Johansen 
eşbütünleşme ve Granger nedensellik testinin kullanıldığı çalışmanın bulgularına göre kredi 
kartı kullanımının M1 ve Dolaşımdaki Para değişkeni üzerinde azaltıcı etki yaptığı sonucuna 
ulaşmışlardır.  Bu sonuca göre M1 miktarı azalması paranın dolanım hızının arması olarak 
yorumlanabilir.  

Baunto vd. (2011), Filipinler için 1982Q2-2006Q4 dönemini kapsayan çalışmalarında 
paranın dolanım hızının istikrarlılığı konusundaki Friedman hipotezini yapısal kırılmaları 
dikkate alarak sınamışlardır. Çalışmada yazarlar yüksek enflasyon oranlarının ekonomideki 
kırılganlığın nedeni ve GARCH modelinden hareketle Friedman hipotezinin geçerli olduğunu 
vurgulamışlardır. 

Arısoy ve Gencer (2012) Friedman Hipozeti’nden hareketle parasal büyümedeki 
değişkenliğin paranın gelir dolanım hızı üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 1987-2010 
döneminde Türkiye’de paranın gelir dolanım hızının istikrarı asimetrik eşbütünleşme ve hata 
düzeltme mekanizması teknikleriyle analiz edilmiştir. Parasal büyümedeki değişkenlik 
EGARCH tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Uygulama sonuçlarına göre; ilgili dönemde 
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parasal büyümedeki değişkenlik ile paranın gelir dolanım hızı arasında uzun dönemli ve çift 
yönlü ilişki bulunmuştur. 

3. Yöntem
Bu çalışmada Shin vd. (2014) tarafından geliştirilen Doğrusal Olmayan Gecikmesi 

Dağıtılmış Otoregresif Model (NARDL)tahmin tekniği kullanılmıştır. Bu tekniğin temel 
özelliği hem doğrusal hem de doğrusal olmayan uzun dönemli ilişkiyi gösteren parametrelere 
ait katsayıların tahminine imkân vermesidir (Katrikilidis ve Trachanas, 2012:1066). Böylece 
söz konusu yöntemle birlikte tüketici kredileri ve paranın dolanım hızı arasında kısa ve uzun 
dönemli asimetrik(doğrusal olmayan) bir ilişkinin olup olmadığı ortaya konmuş olmaktadır. 
Diğer yandan kullanılan bu teknik yoluyla değişkenlerin farklı tümleşme dereceleri ile küçük 
örneklem özelliklerinin varlığında elde edilen parametrelerin etkin olmaktadır.  Bununla 
birlikte seriler ikinci dereceden tümleşmeye sahip iseler bu yöntem kullanılamaz (Pesaran, 
2001:290). 

Değişkenler arasında bir uzun dönemli ilişkinin varlığı genellikle doğrusal bir hata 
düzeltme modeli(ECM) yardımıyla aşağıdaki gibi ifade edilebilir; 

( )
1

1 1 1
1 0

1
p q i

t VEL t x t i t i i t t
i i

VEL VEL KRD a VEL KRDµ ρ ρ β ε
− −

− − − −
= =

∆ = + + + ∆ + ∆ +∑ ∑    

 Eşitlik 1, paranın dolanım hızı ile tüketici kredileri arasındaki kısa ve uzun dönem 
simetrik ilişkiyi gösteren klasik doğrusal ARDL denklemidir. 

Granger ve Yoon(2002:8), eşitlik 1’de değişkenlerin kendi değerleri arasında uzun 
dönemli bir ilişki olmasa bile pozitif ve negatif ayrışımları arasında gizli bir uzun dönemli 
ilişkinin olabileceğini iddia etmektedir. Shin ve diğerleri(2014:285-286) değişkenlerin kısa ve 
uzun dönem simetrik ve asimetrik ilişkilerini test etmekle birlikte aynı zamanda değişkenler 
arasındaki gizli uzun dönemli ilişkiyi de test etmektedir. Böylece Shin vd. (2014:288) 
tarafından geliştirilen bu yeni yöntem bağımsız değişkenlerin pozitif ve negatif kısmı 
ayrıştırmaları toplamları kullanmaktadır;  

 
1 1

max( ,0)
t t

j j
j j

KRD KRD KRD ve+ +

= =

= ∆ = ∆∑ ∑  
1 1

max( ,0) (2)
t t

j j
j j

KRD KRD KRD− −

= =

= ∆ = ∆∑ ∑
Eşitlik 2’de kısmi ayrıştırmalar toplamları kullanılarak kısa ve uzun dönem asimetrik 

ilişki test edilmektedir. Böylece tüketici kredilerindeki artışın ve azalışın paranın dolanım hızı 
üzerinde asimetrik bir etkisinin olup olmadığı test edilebilmektedir. 

Eşitlik 1’de doğrusal ECM modeli kısa ve uzun dönem asimetrik etkiler dikkate 
alınarak Shin vd. (2014:289) tarafından Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Oto 
Regresif Model(NARDL) olarak genişletilmiştir. Böylece genel olarak NARDL modeli 
aşağıdaki gibi ifade edilebilir; 
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Eşitliklerde bağımsız değişkenlerin üzerinde yer alan (+) ve(-) işaretler pozitif ve 
negatif kısmi ayrıştırmalar toplamlarını ifade etmektedir. p ve q sembolleri ise sırasıyla 
bağımlı ve bağımsız değişkenleri dağıtılmış gecikmelerini göstermektedir. Modelde simetrik 
ve asimetrik ilişki Wald test istatistiği ile test edilmektedir. Buna göre uzun dönem simetrik 
ilişki; θ θ+ −=  boş hipotezi altında test edilmektedir. Boş hipotezin reddi uzun dönemli 
asimetrik ilişkinin olduğunu göstermektedir. Uzun dönem pozitif ve negatif katsayılar ise; 

/ ENFY
L θ ρ+

+= − ve / ENFY
L θ ρ−

−= − şeklinde hesaplanmaktadır. Paranın dolanım hızını 
etkileyen ve tüketici kredilerinden kaynaklanan pozitif ve negatif şokların kısa dönem 
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uyarlama katsayıları iω
+

 ve iω
−

 parametreleriyle ifade edilmektedir. Yine kısa dönem simetrik 

ilişki; iω
+

= iω
−

 boş hipotezi altında Wald test istatistiği ile test edilmektedir. 
3 no’lu eşitlikte kısa ve uzun dönem simetri boş hipotezinin kabul edilmesi durumunda 

denklem geleneksel doğrusal ARDL modeline dönüşmektedir. Diğer taraftan 4 no’lu 
denklemde görüldüğü gibi uzun dönem simetri boş hipotezinin reddedilmesi bu karşın kısa 
dönem boş hipotezinin kabul edilmesi durumunda uzun dönem asimetrik kısa dönem simetrik 
ilişki ortaya çıkmaktadır. Tersi durumda uzun dönem boş hipotez kabul edilir kısa dönem 
reddedilirse uzun dönem asimetri kısa dönem ise simetrik bir ilişki olduğu söylenebilir 
(Eşitlik 5). 

( )
1

1 1 1
1 0

4
p q i

t VEL t t t i t i i t i t
i i

VEL VEL KRD KRD a VEL KRDµ ρ θ θ ω ε
− −

+ + − −
− − − − −

= =

∆ = + + + + ∆ + ∆ +∑ ∑        

1 1

1

1 1
1 0

( ) (5)
t t

p q i

t VEL t KRD t i t i i i t
i i

VEL VEL KRD a VEL KRD KRDµ ρ ρ ω ω ε
− −

− −
+ + − −

− − −
= =

∆ = + + + ∆ + ∆ + ∆ +∑ ∑        

NARDL tahmin parametreleri asimetrik ilişkinin varlığı tespit edildikten(kısa yada 
uzun dönem) sonra tüketici kredilerinden kaynaklanan bir birimlik pozitif(artış), KRD+ ,ve 
negatif(azalış), KRD− ,şok karşısında paranın dolanım hızının verdiği asimetrik tepki pozitif 
ve negatif “Asimetrik Dinamik Hızlandıran” yaklaşımıyla aşağıdaki gibi ölçülebilmektedir 
(Shin vd., 2014:291-292).      

0

h
t j

h
j t

VEL
m

KRD
++
+

=

∂
=

∂∑
 ve 0

h
t j

h
j t

VEL
m

KRD
+−
−

=

∂
=

∂∑
        0,1,2,.....h = için                                    (6)   

,h →∞  iken h KRD
m L +

+ →  ve h KRD
m L −

− →  olmaktadır. Burada KRD
L + ve KRD

L − sırasıyla pozitif 
ve negatif asimetrik uzun dönem katsayıları göstermektedir. Tahmin edilen hızlandırana bağlı 
olarak sisteme (koentegrasyon denklemi) gelen bir şok sonrasında, paranın dolanım hızı ile 
tüketici kredileri arasındaki başlangıç dengesinden yeni durağan durum dengesine kadar 
geçen, zamana bağlı doğrusal olmayan(asimetrik) dinamik uyarlama mekanizması 
gözlemlenebilmektedir.  

NARDL modelinde kısa dönem dinamikler dağıtılmış gecikmelerle 
gözlemlenebilirken uzun dönemde ise bu ilişki tek bir ortak uzun dönemli vektör ile 
tanımlanmaktadır. Ayrıca sınır testi yaklaşımı kullanılarak değişkenlerin I(0) ve I(1) 
entegrasyon dereceleri dikkate alınmaksızın uzun dönemli ilişkinin varlığı 
araştırılabilmektedir. 

 
4. Veri Seti 
 

Çalışmada 1993Q3 ve 2016Q1 dönemine ait çeyreklik veriler kullanılmıştır. Paranın 
dolanım hızını temsilen, gayrisafi yurtiçi hâsılanın (GDP) para miktarına (M2 tanımlı) oranı 
kullanılmıştır. Kullanılan diğer bir değişken ise paranın dolanım hızını ve dolayısıyla para 
talebinin istikrarını etkilediği düşünülen yurtiçi tüketici kredileridir. Çalışmada kullanılan 
temel model aşağıdaki gibi ifade edilebilir. LVEL; logaritmik olarak paranın dolanım hızını 
temsil eden bağımlı değişken, LKRD ise logaritmik olarak tüketici kredilerini temsil eden 
bağımsız değişken olarak modele dâhil edilmektedir. 

    
0 1 *

2
GDPLVEL B B LKRD
M

  = + 
   

TCMB elektronik veri tabanından elde edilen değişkenler mevsimsel etkilerden 
arındırıldıktan sonra 2010 baz yılına dönüştürülmüş ve analize dahil edilmiştir. Mevsimsel 
etkilerin arındırılmasında Tramo/Seat algoritması kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 
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değişkenler logaritmik olarak ifade edilmiştir. Böylece katsayılar esneklikler cinsinden 
hesaplanmıştır. Değişkenlerin zamana bağlı eğilimleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

 
Şekil 1:Değişkenlerin zamana bağlı eğilimleri 
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Şekilde görüldüğü kredilerin 2000’li yıllarda dalgalı bir seyir izlediği daha sonra ise 

sürekli artan pozitif yönlü bir trend gösterdiği görülmektedir. Paranın dolanım hızının ise 
sürekli bir azalış trendinde olduğu görülmektedir. Değişkenlere ait temel tanımlayıcı 
istatistikler Tablo 1’de yer almaktadır. 

 
Tablo 1: Değişkenlerin stokastik zaman serisi özellikleri 

 LVEL LKRD 
Ortalama -4.661 15.837 
Maksimum 0.442 19.504 
Minimum -6.784 9.988 
Standart Sapma 1.983 3.036 
Çarpıklık 1.049 -0.498 
Basıklık 2.933 1.955 
JB 16.725*** 7.901** 

PP -3.856(2)** -0.993(4) 
ZA -6.454(1)*** -3.158(3) 
Kırılma Tarihi 2001Q1 2005Q1 

 PP: Phillip_Perron birim kök testini göstermektedir. -4.06, -3.46, -3.15 sırasıyla sabitli 
ve trendli modeldeki %1, %5 ve %10 düzeyindeki kritik değerleri ifade etmektedir. ZA: 
Zivot-Andrews birim kök testini gösterir. -5.57, -5.08,-4.82 sırasıyla sabit ve eğimli(rejim) 
modeldeki %1, %5 ve %10 düzeylerindeki kritik değerleri ifade eder. Kırılma tarihleri ZA 
birim kök testi sonucu tespit edilen dönemlerdir. ADF testinde parantez içindeki değerler 
Schwarz Bilgi kriteri kullanılarak seçilen gecikme uzunluklarıdır ve maksimum gecikme 
uzunluğu 11 olarak alınmıştır. PP testinde optimal gecikme uzunluğu, Bartlett kernel (default) 
spectral estimation yöntemi ve Newey-West Bandwidth (automatic selection) kriterlerinden 
yararlanılmıştır. JB:Jarque-Bera normal dağılım test istatistiğini gösterir. ***,** ve * sırasıyla 
%1, %5 ve %10 düzeylerinde sıfır hipotezinin reddini gösterir. 
 

Elde edilen sonuçlara göre paranın dolanım hızının (LVEL) sağa çarpık, kredilerin 
(LKRD) ise sola çarpık olduğu görülmektedir. Her iki değişkeninde Jarqua-Bera 
istatistiklerine göre normal dağılmadığı görülmektedir. Phillip-Perron birim kök testi 
sonuçlarına göre paranın dolanım hızı düzeyde durağan(I(0)) bulunurken kredilerin durağan 
olmadığı diğer bir değişle birim kök içerdiği(I(1)) görülmektedir. Diğer yandan kırılmayı 
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dikkate alan Zivot-Andrew birim kök testi sonuçlarına göre ise paranın dolanım hızı 2001Q1 
dönemiyle birlikte trend durağan bulunurken, kredi değişkeninin birim köklü olduğu 
görülmüştür. Ayrıca 2005Q1 dönemi ise kredi değişkeni için bir rejim değişimini 
göstermektedir. Değişkenlerin farklı entegrasyon derecelerine sahip olması ve kullanılan 
yöntemin de bu özelliği dikkate alması sonuçların güvenilirliği açısından önemli bir avantaj 
sağlamaktadır.   

 
5. Analitik Bulgular 
  Çalışmanın analitik bulgularında öncelikle yöntem kısmında yer alan denklemlerden 
yola çıkılarak Wald testi yardımıyla değişkenler arasındaki ilişkileri en iyi temsil eden model 
belirlenmektedir. Daha sonra ise söz konusu modele ait NARDL model bulguları 
verilmektedir.  Çalışmada 4 temel model kullanılmıştır, bunlar;  
AA: Kısa ve uzun dönem asimetrik,  
AS: Kısa dönem asimetrik uzun dönem simetrik,  
SA: Kısa dönem simetrik uzun dönem asimetrik ve  
SS: Kısa ve uzun dönem simetrik  
Wald testi ile en iyi model tespit edilerek sonuçlar tablo 2’de sunulmuştur. 
 

Tablo 2: Uzun ve kısa dönem simetri testi sonuçları 
        
MODEL 

Ho: Uzun Dönem Simetri 
H1: Uzun Dönem 
Asimetri 

Ho: Kısa Dönem 
Simetri 
H1: Kısa Dönem 
Asimetri 

           Sonuç 

0 1 *
2

GDPLVEL B B LKRD
M

  = + 
 

 

38.03*** 
[0.000] 

11.17*** 
[0.001] 

Uzun ve Kısa 
Dönem Asimetrik 
NARDL  

*Tahminler eşitlik (1) ve eşitlik (2)’e göre yapılmıştır. Eşitlik (1) simetrik modeli, (2) ise 
asimetrik modeli ifade etmektedir. Tablo paranın dolanım hızı ile krediler arasındaki kısa ve 
uzun dönem simetri test sonuçlarını vermektedir. WSR , i iω ω+ −=  kısa dönem simetri 
varsayımına dayanan boş hipotezine ait Wald test istatistiğini vermektedir. WSR  ise θ θ+ −=
uzun dönem simetri varsayımına dayanan boş hipotezine ait Wald test istatistiğini 
vermektedir. *** uzun ve kısa dönem simetri boş hipotezlerinin %1 anlamlılık düzeyinde 
reddedildiğini göstermektedir. 

Tablo 2’de elde edilen Wald testi sonuçlarına göre paranın dolanım hızıyla tüketici 
kredileri arasında kısa ve uzun dönemde simetrik bir ilişkinin bulunduğunu ifade eden boş 
hipotez reddedilmektedir. Buna göre paranın dolanım hızıyla tüketici kredileri arasında 
doğrusal olmayan diğer bir değişle kısa ve uzun dönemli asimetrik bir ilişkinin olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. Buna göre tüketici kredilerinden kaynaklanan pozitif(artış) ya da 
negatif(azalış) bir şokun paranın dolanım hızı üzerinde etkisi asimetriktir. Bu sonuç tüketici 
kredileri artarken(pozitif şok) paranın dolanım hızının artacağı, benzer şekilde tüketici 
kredileri azalırken de (negatif şok) paranın dolanım hızının artacağı veya tüketici kredileri 
artarken(pozitif şok) paranın dolanım hızının azalacağı,  tüketici kredileri azalırken de(negatif 
şok) paranın dolanım hızının azalabileceğini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle asimetrik bir 
ilişki söz konusudur. Değişimin ne yönde olacağı Tablo 3’te yer alan kısa ve uzun dönem 
asimetrik NARDL model tahmin sonuçlarına göre değerlendirilebilmektedir.  
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Tablo 3: Kısa ve uzun dönem asimetrik NARDL modeli tahmin sonuçları 

Bağımlı Değişken: LVEL 
Bağımsız 

 
Katsayılar Standart 

 
t istatistiği 

1tLVEL  -0.027 0.013 -1.96** 
1tLKRD+
−  -0.009 0.006 -1.40 

1tLKRD−
−  -0.153 0.029 -5.18*** 

2tLVEL −∆  -0.161 0.091 -1.76* 

4tLVEL −∆  -0.192 0.076 -2.53** 

5tLKRD+
−∆  -0.102 0.045 -2.25** 

tLKRD−∆  0.204 0.154 1.32 
     C  -0.306 0.034 -8.86*** 

Hesaplanan Uzun Dönem Katsayılar 

LKRD
L +      -0.359*** 

LKRD
L −  5.687* 

Tanımlayıcı İstatistikler 
AIC -3.542 
SIC -3.194 
Log-Olabilirlik 160.769 
B-G(36) 0.247 
ARCH(36) 0.186 
t_BDM -3.899 
F_PSS 13.382 

 
Tablo 3 paranın dolanım hızıyla krediler arasındaki en uygun NARDL model 

sonuçlarını vermektedir. 
LKRD

L LKRDθ ρ+
+= −  ve 

LKRD
L LKRDθ ρ−

−= −  asimetrik uzun dönem 
katsayıları göstermektedir. ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyinde 
anlamlılıkları etmektedir. B-G(36), 36 gecikmeye kadar Breusch-Godfrey otokorelasyon 
testini; ARCH(36) ise 36 gecikmeye kadar modelde değişen varyansın olup olmadığını 
göstermektedir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler için  max max 12p q= =  maksimum gecikme 
uzunluğu belirlenmiş ve genelden-özele doğru yaklaşımı kullanılarak anlamsız gecikmeler 
modelden atılmıştır. t_BDM ve F_PSS istatistikleri Pesaran, Shin and Smith (2001) 
tarafından, k=1(açıklayıcı değişken) için %5 önem düzeyinde tabule edilen kritik değerleri 
göstermektedir. 3.22critt = −  ve 5.73critF =    

Tablo 3 tüketici kredilerindeki bir artış veya azalışın paranın dolanım hızı üzerindeki 
uzun ve kısa dönem etkisini göstermektir. Elde edilen sonuçlara göre tüketici kredileri ile 
paranın dolanım hızı arasındaki uzun dönem asimetrik katsayıların (

LKRD
L + ve 

LKRD
L − ) anlamlı 

olduğu görülmektedir.  Buna göre tüketici kredilerindeki %1’lik bir artış paranın dolanım 
hızını daha düşük  oranda azalmasına neden olurken,, benzer şekilde %1 lik bir azalış paranın 
dolanım hızı üzerinde daha büyük oranda (%5.36) bir etki yaratmaktadır. Diğer bir değişle 
tüketici kredilerindeki bir azalış paranın dolanım hızı üzerinde(0.35) artışa göre daha büyük 
bir etkiye etkiye(5.36) yol açmaktadır.  Dolayısıyla kredilerle paranın dolanım hızı arasında 
uzun dönemde doğrusal olmayan bir ilişki diğer bir ifadeyle asimetrik bir ilişki söz konusu 
olmaktadır.  
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Paranın dolanım hızı ile tüketici kredileri arasındaki kısa dönem asimetrik katsayılar 
incelendiğinde    ( 5tLKRD+

−∆ , tLKRD−∆ ), kısa dönemde tüketici kredilerindeki pozitif bir 
şokun( 5tLKRD+

−∆  (artış) )paranın dolanım hızı üzerindeki etkisi anlamlı ve bu etki beş dönem 
önce ortaya çıkmakta iken, negatif bir şokun ( tLKRD−∆  (azalış)) paranın dolanım hızı 
üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Elde edilen bu sonuç kısa dönemde paranın 
dolanım hızıyla krediler arasında doğrusal olmayan asimetrik bir etkinin varlığını 
göstermektedir. Böylece kısa dönemde sadece tüketici kredilerindeki bir artış paranın dolanım 
hızını etkileyecek azalışın ise paranın dolanım üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Kısa ve uzun 
dönem katsayılar incelendiğinde ise kredilerdeki artışın paranın dolanım hızı üzerindeki uzun 
dönemli (-0.359) etkisinin kısa döneme (-0.102) göre daha fazla olduğu görülmektedir. 
Kredilerdeki azalış ise paranın dolanım hızı üzerinde ancak uzun dönemde bir etkiye yol 
açmaktadır.  

Paranın dolanım hızıyla tüketici kredileri arasındaki kısa ve uzun dönem asimetrik 
NARDL model sonuçları incelendiğinde; modelde otokorelasyon ve değişen varyans 
sorunuyla karşılaşılmadığı görülmektedir. Bunun anlamı elde edilen parametrelerin istikrarlı 
olduğudur.  Diğer taraftan t_BDM ve F_PSS istatistikleri Pesaran, Shin ve Smith (2001) 
tarafından elde edilen kritik değerlerden büyük olduğu için H0 hipotezi reddedilmekte 
(t_BDM istatistiği mutlak değer olarak) buna göre paranın dolanım hızıyla tüketici kredileri 
arasında uzun dönemde asimetrik uzun dönemli bir ilişkinin varlığına ulaşılmıştır. Bu 
bulgulara göre paranın dolanım hızındaki asimetri dikkate alınmazsa, dolanım hızının 
istikrasız olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır ki bu sahte bir ilişkidir. 

Diğer taraftan pozitif ve negatif tüketici kredisi şoklarına karşı paranın dolanım hızının 
verdiği kısmi tepkiler “Asimetrik Dinamik Hızlandıran” yaklaşımı kullanılarak ölçülmektedir. 
Şekil 2’de tüketici kredisinden kaynaklanan 1 standart sapmalık şok karşısında paranın 
dolanım hızının verdiği tepkiler yer almaktadır.  
   

Şekil 2: Paranın dolanım hızı ile tüketici kredileri arasındaki “Birikimli asimetrik uzun dönem dinamik 
hızlandıran” etki-tepki fonksiyonu 

 
Buna göre tüketici kredisinden kaynaklanan 1 birimlik pozitif bir şoka (artış) karşı 

paranın dolanım hızı negatif ve git gide yavaş azalan bir tepki vermektedir(kesikli yeşil eğri). 
Bu sonuç NARDL modeli ile elde edilen uzun dönem katsayıları (-0.359) destekler 
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niteliktedir. Buna karşılık tüketici kredisinden kaynaklanan 1 standart sapmalık negatif bir 
şoka (azalış) karşı paranın dolanım hızı pozitif ve sürekli hızlı artan bir tepki 
vermektedir(kesikli kırmızı eğri). Söz konusu bu durum yine yukarıda elde edilen uzun 
dönem NARDL modeli tahmin sonuçlarını (5.678) destekler niteliktedir. Sonuç olarak 
paranın dolanım hızıyla tüketici kredileri arasında asimetrik bir ilişki ortaya çıkmakta (düz 
çizgili asimetri eğrisi) ve bu asimetrik ilişki zamana bağlı olarak sürekli artan bir eğilim 
sergilemektedir. Diğer bir ifadeyle asimetriden doğan etki paranın dolanım hızı üzerinde artan 
bir etki yaratmaktadır (düz çizgili asimetri eğrisi).  
 
6. Sonuç  

Bu çalışmada tüketici kredileri ile paranın dolanım hızı arasındaki doğrusal olmayan 
ilişki Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (NARDL) yardımıyla 
incelenmektedir. Yine tüketici kredilerinden kaynaklanan pozitif ve negatif şoklar karşısında 
paranın dolanım hızının verdiği tepkiler  “Asimetrik Dinamik Hızlandıran” yaklaşımı ile test 
edilmiştir.  

Elde edilen Wald testi sonuçlara göre değişkenler arasında kısa ve uzun dönem doğrusal 
(simetrik) bir ilişkinin varlığını gösteren boş hipotezler reddedilmektedir. Dolayısıyla 
değişkenler arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden modelin kısa ve uzun dönem asimetrik etkiyi 
içeren doğrusal olmayan model olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen kısa ve uzun dönem 
asimetrik NARDL modeli sonuçlarına göre uzun dönemde tüketici kredilerindeki bir artışın 
paranın dolanım hızı üzerinde negatif, tüketici kredilerindeki bir azalışın ise paranın dolanım 
hızı üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu görülmektedir. Ancak uzun dönemde kredilerdeki 
azalışın artışa göre paranın dolanım hızı üzerindekinin daha büyük olduğu diğer bir değişle 
paranın dolanım hızıyla krediler arasında uzun dönemde asimetrik bir ilişkinin olduğu ve 
asimetrik etkinin genellikle kredilerdeki azalmadan kaynaklandığı sonucuna varılmaktadır. 
Diğer yandan kısa dönemde tüketici kredilerindeki bir artış paranın dolanım hızını negatif ve 
anlamlı bir şekilde etkilerken, tüketici kredilerindeki azalışın ise paranın dolanım hızı 
üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Yine bu sonuç kısa dönemde değişkenler arasında 
bir asimetrik ilişkinin varlığına neden olmaktadır.   

Elde edilen  “Asimetrik Dinamik Hızlandıran” etki tepki fonksiyonlarına göre tüketici 
kredilerinden kaynaklanan 1 standart sapmalık pozitif bir şok karşısında paranın dolanım 
hızının verdiği tepki negatif ve zamanla daha yavaş bir azalış trendi izlemektedir. Buna 
karşılık 1 standart sapmalık negatif bir şok karşısında paranın dolanım hızı pozitif ve sürekli 
hızlı artan bir tepki vermektedir. Dolayısıyla paranın dolanım hızıyla tüketici kredileri 
arasında zamana bağlı olarak sürekli artan asimetrik bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Bu 
literatürde Keynesgil yaklaşımı destekleyen bir olgudur.  Buna göre finansal bir değişken olan 
krediler değişkenindeki artışların paranın dolanım hızı üzerinde azaltıcı (uzun dönemde) etkili 
ve para talebinin faize karşı duyarlılığının yüksek olacağı ifade edilebilir. Bununla birlikte 
paranın dolanım hızının istikrarının finansal istikrarın bir göstergesi olarak düşünüldüğünde, 
TCMB’nin krediler değişkenini finansal istikrar göstergesi olarak ele almasının politikaların 
sonuçlarının değerlendirilmesinde bir gösterge olduğu ifade edilebilir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde kredilerde ortaya çıkacak bir yavaşlamanın dolanım hızının istikrarını 
sağlayacak bir etkisi olacağı söylenebilir. Kısa dönemde krediler serisindeki değişkenlik 
artışının paranın dolanım hızında azalışa yol açmaktadır.  Bu durum kısa dönemde likidite 
tuzağına durumuna girme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. 
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TÜRKİYE’DE YOKSUNLUK SÜRECİNİN BİR SONUCU 
OLARAK SOSYAL DIŞLANMA  

 
 

Pınar Çomuk1  Sibel Selim2  
 
 

Özet 
Sosyal dışlanma kavramı son yıllarda gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın tüm dünya ülkelerini yakından 

ilgilendiren bir konu olmuştur. Aynı zamanda tüm ülkelerin sosyal politikalarının temel fikrini oluşturan 
dayanak noktalarından biri haline gelmeye başlamıştır.  Sosyal politikaların üzerinde odaklandığı sosyal, 
ekonomik ve kültürel ağları içinde barındıran bir süreç olarak görülen sosyal dışlanma ile karşı karşıya kalan 
bireyler, kendilerini sosyal katılımların dışına itmektedir.  Toplumsal yaşamdan uzaklaşacak düzeyde insanların 
maddi ve manevi yoksunluk yaşıyor olmaları sosyal dışlanma kavramının ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca, ülkeler için önemli bir kavram olan sosyal dışlanma ile ilgili ekonometrik çalışmaların 
da sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2010-2013 yıllarında Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
gerçekleştirmiş olduğu Gelir ve Yaşam Koşulları (Panel) araştırması verileri kullanılarak bir yoksunluk indeksi 
oluşturarak, ekonomik, toplumsal ve siyasi gibi daha birçok alanda insanların hayatlarında olumsuzluklar 
yaratarak onları düzenli hayatlarından uzaklaştıran sosyal dışlanmaya neden olan etmenleri Panel Regresyon 
Modeli ile incelemektir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, sosyal, ekonomik ve yeterlilikten yoksunluk 
yaşayan bireyler aynı zamanda sosyal dışlanmaya maruz kalmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: sosyal dışlanma, gelir ve yaşam koşulları (panel) anketi, yoksunluk indeksi, panel 
regresyon model, Türkiye. 
 
JEL Sınıflandırması: C23, D31, D10 
 
 

SOCIAL EXCLUSION AS A RESULT OF DEPRIVATION 
PROCESS IN TURKEY 

 
 

Abstract 
Social exclusion concept has been a topic closely related all countries regardless of the level of 

development in recent years. It has also started to become one of the mainstay of the underlying idea of the 
social policies of all countries in recent years. Individuals who faced with social exclusion seen as a process that 
include social, economic and cultural networks that the focus on social politics are pushed out of social 
participation themselves. Living of people's material and spiritual deprivation at a level to get away from social 
life show that how important the concept of social exclusion. Besides, it appears to be limited econometric 
studies on social exclusion that is an important concept for the countries. Aim of this study is to analyze of the 
factors affecting social exclusion phenomenon which prevents their quality lives and affect the lives of people 
negatively by using Income and Living Conditions Survey Data (Panel) conducted by Turkish Statistical 
Institute with Panel Regression Model in 2010-2013 period. According to the findings from this study, 
individuals who experience the deprivation of social, economic and sufficiency also are exposed to social 
exclusion. 
 
Keywords: social exclusion, income and living conditions (panel) survey, deprivation index, panel regression 
model, Turkey. 
 
JEL Classification: C23, D31, D10 
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1.Giriş 

Küreselleşme süreci ile değişen dünyada bir taraftan refah seviyesi artarken diğer 
taraftan da eşitsizlik, adaletsizlik ve sosyal güvenceden yoksun olma sorunu artış 
göstermektedir. 

Sosyal dışlanma kavramı Avrupa'da doğan ve gelişen bir kavram iken giderek önemli 
bir sorun olmaya ve küreselleşmenin de etkisiyle diğer tüm ülkelerde benimsenmeye 
başlamıştır. Fransa kökenli olan sosyal dışlanma kavramından 1960'lı yıllarda literatürde 
"dışlanma" olarak bahsedilirken 1970'lı yıllarda Fransa'da Criac Hükümeti zamanında Sosyal 
İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak da görev yapan Rene Lenoir (1974) ilk kez sosyal 
dışlanma kavramını kullanmıştır. Fransa için önemli bir sorun teşkil eden sosyal dışlanma 
problemiyle mücadele için 1970’li yılların ortasından itibaren önemli politika önlemleri 
alınmıştır.  Fransa'dan sonra diğer Avrupa ülkelerinde de sosyal dışlanma hem kavram olarak 
kabul edilmiş hem de önlemeye yönelik politikalar benimsenmeye başlamıştır. Özelikle artan 
uluslararası göçler, işsizlik oranlarındaki artış ve refah devletinin gerilemesiyle sosyal 
dışlanma kavramının önemi giderek artmaya başlamıştır. 

Sosyal dışlanma, birtakım ekonomik göstergelerle birlikte bireylerin yaşı, cinsiyeti, 
toplumdaki diğer kişilerle olan etkileşimi, fiziksel engelinin olması, yeterli sosyal 
güvenceye/korunmaya sahip olmaması ve sosyal destek mahrumiyeti gibi faktörleri de 
kapsayan bir kavramdır. Sosyal dışlanma kavramının Türkiye’de gelişimine bakıldığında 
yaşanılan ekonomik olaylardan etkilendiği söylenebilmektedir. Türkiye’de son yıllarda ortaya 
çıkan yüksek büyümenin beraberinde getirdiği yeni istihdam olanaklarının yeterli olmadığı ve 
işsizlik olgusunun giderek artmakta olduğu açıkça görülmektedir. Kısa ve orta vadede 
işsizliğin azaltılmasına yönelik geniş kapsamlı herhangi bir girişimde bulunulmamakla 
birlikte bu durum özellikle gençler arasındaki işsizliği giderek arttırmaktadır. Artan işsizliğin 
ise sosyal dışlanmaya neden olması mümkündür.  

Ulusal mali piyasaların dış finans merkezleriyle uyum sağlaması ve liberalleştirilmesi 
süreci ile Türkiye ekonomisi 1990’lı yıllara tamamıyla dışa açık bir ekonomi, konumunda 
girmiştir (Yeldan, 2008). 1987-1994 döneminde Körfez Savaşı’nın ardından yaşanan 
gelişmeler Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Türkiye bu dönemi, daralan dış 
ekonomik ilişkilerin etkisi ile yapısal uyum programlarına ve ekonomik istikrarı sağlamaya 
yönelik programlara başvurmayı gerektirecek kadar zorlu şartlar altında geçirmiştir. Bu 
dönemde, yüksek enflasyon oranları ve ekonomik büyümede istikrarsızlık ortaya çıkmıştır. 
Öte taraftan, kırdan kente göç ile artan işsizlik sorunu daha da öne çıkmış ve hızlı 
kentleşmenin yarattığı rekabet ortamının etkisiyle gelir dağılımı adaletsizliğinin artmış olduğu 
bilinmektedir (Dağdemir, 2002). 

Türkiye’de son yıllarda gözlenen yüksek büyümenin beraberinde yeni istihdam 
olanaklarının yeterli olmadığı ve işsizliğin giderek artmakta olduğu bir gerçektir. Orta ve az 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de gelir dağılımı oldukça adaletsiz hale getirmiştir. 
Gelir dağılımındaki bu adaletsizlikler beraberinde yoksulluk sorununu da getirmiştir. 
Küreselleşme süreci ile birlikte yoksulluk, çözümü konusunda sosyal bilimlerde en çok 
tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Türkiye’de sosyal dışlanma sorununun da gelir 
dağılımı adaletsizliği, eşitsizlik ve yoksullukla beraber varlık gösterdiği söylenebilmektedir 
(Bölükbaşı, 2008). 
 
2.Literatür Araştırması 

 Literatürde sosyal dışlanma konusu ile ilgili az sayıda ampirik çalışmaya 
rastlanmaktadır. İlgili literatür aşağıda sunulmuştur. 

Poggi (2007), yaptığı araştırmada özellikle bireysel olarak sosyal dışlanmaya yol açan 
nedenleri analiz etmiş ve sosyal dışlanmaya maruz kalan bireylerin sonraki dönemlerde de 
sosyal dışlanma ile karşılaşmasının daha muhtemel olduğunu öngörmüştür. Sosyal dışlanmayı 
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görünen ve görünmeyen olarak ikiye ayırmış ve öncesinde sosyal dışlanmanın yaşanmasının 
yeniden yaşanma olasılığını arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. Şenol (2010), işsizliğin sosyal 
dışlanma üzerindeki etkilerini incelediği çalışmasında, alan araştırması yöntemini 
kullanmıştır. Elde ettiği sonuçlara bakıldığında, işsizliğin sosyal dışlanma üzerindeki etkisinin 
oldukça yüksek düzeyde olduğunu ve işsizlerin çalışanlara göre çok daha yüksek bir düzeyde 
sosyal dışlanmaya uğradıklarını istatistiksel verilerle ortaya koymuştur. Yücel (2011), 
Türkiye’de yoksulluk sorunu ve kamu sosyal transfer harcamalarının yoksulluğa etkilerini 
incelediği araştırmasında, Klasik En Küçük Kareler Yöntemi’ni kullanmış ve fertlerin işteki 
durumuna göre en yoksul kesimin yevmiyeli çalışanlarla ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlar 
olduğu ve sosyal dışlanmanın yoksulluğun hem nedeni hem sonucu olduğu sonuçlarına 
varmıştır. Tsakloglou ve Papadopulos (2002), Avrupa nüfusunda sosyal dışlanmaya maruz 
kalacak yüksek risk altındaki üyeleri incelemiştir. Sosyal dışlanmanın çok zamanlı bir süreç 
olmasını içeren dinamikliğinin yanı sıra statik yoksunluk göstergelerini gelir, yaşam koşulları, 
yaşam ve toplumsal ilişkilerde ihtiyaçlar olarak belirlemiştir. Daha sonra statik göstergelerinin 
dezavantajı olan kısa dönemli bir olgu olmasını ortadan kaldırmak ve sosyal dışlanmanın 
dinamikliğini sağlamak için göstergeleri kümülatif olarak ele almıştır.  

Sonuç olarak 3 yılda en az iki defa sosyal dışlanma yaşama risklerinin yüksek olduğu 
görülmüştür. Özgökçeler ve Bıçkı (2010), görüşme yöntemini kullanarak sosyal dışlanma, 
yoksulluk, engellilik değişkenlerini incelediği çalışmasında Bursa ve Çanakkale Kent 
Konseyleri’nde yer alan ve çoğunluğunu ortopedik özürlü erkek bireylerin oluşturduğu bir 
grupla çalışmış ve engelli kadın bireylerin istihdam olanaklarından yeteri kadar 
yararlanamadığını sonucuna ulaşmıştır. Ancak üniversite mezunu olan engelli kadınların ise; 
tamamının insanca, güvenceli bir işte istihdam edildiği tespit edilmiştir. Bu anlamda eğitim 
seviyesi ve kalitesindeki artış, hem engelli hem de kadın olduğu için ikili dışlanmaya maruz 
kalan kesimler açısından bir “çıkış noktası” oluşturabilmektedir. Engelli bireylerin 
mülkiyetten dışlanma şeklinde ifade edilen bir sosyal dışlanma formuna sahip olmadıklarının 
tespit edildiği çalışmada engelli bireylerin çok büyük bir bölümünün eğitim hizmetlerinden 
yeteri kadar yararlanamadığı saptanmıştır. Bu durum kendilerinin eğitim imkânlarından 
dışlandığını da göstermiştir. Çelik (2008), kamuya ait arazi üzerinde gecekondu alanlarında ve 
şehrin eski tarihi merkezinde yaşayan ve yenileme projelerine tabi tutulanların yaşadıkları 
sosyal dışlanmayı incelediği araştırmasında, İstanbul şehrinde kentsel dönüşümün 
hızlandırılmasına ilişkin projelerin analizine göre iki ana noktaya dikkat çekmiştir. Birincisi, 
devletin, özellikle TOKİ’nin, güçlü rolü ile 2000’li yıllardan itibaren İstanbul’un kentleşme 
tarihinin özgün bir dönemi olduğu görülmüştür. İkincisi, gecekondu bölgelerinde ve eski 
tarihi merkezlerde yaşayan insanlar, sadece yaşam alanlarından tahliye edilmekle kalmayıp 
şehir merkezlerinden sosyal ve mekânsal açıdan dışlandıkları görülmüştür. Sürüel (2008), 
Kantitatif (Anket), Kalitatif (Yüz yüze Görüşme) ve Desk-Research (Kaynak Tarama) 
yöntemlerini kullanarak yaptığı çalışmasında göç ile sosyal dışlanma değişkenlerini 
incelemiştir. Deneklerle yaptıkları araştırmaların sonucunda, deneklerde “İstanbullu Olma 
Bilinci”nin yeterince yerleşmemiş olduğu, kendilerini çoğu zaman aidiyet duygusundan 
yoksun ve dışlanmış hissettikleri ancak, deneklerin büyük çoğunluğunun bu konuda kapalı 
olmadığı, olumlu bir eğilim içinde olduğunun söylenebileceğini belirtmiştir.  

Genç vd. (2015), yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile yaptığı çalışmasında, eğitim 
sürecinden ve sosyal hayattan dışlanma riskiyle karşı karşıya olan Roman çocuklarının, eğitim 
süreçlerindeki başarı trendlerini olumsuz etkilendiği ve toplumla bütünleşme sorunu 
yaşadıkları sonucuna ulaşmıştır. Yıldırım (2009), lisans öğrencileri ile sahip oldukları 
üyeliklerini belirleyerek tüketim davranışlarını deney yöntemini kullanarak sosyal dışlanma, 
aidiyet ihtiyacı ve tüketim değişkenleri ile yaptığı çalışmasında, sosyal dışlanmanın bir gruba 
bağlılığı simgeleyen ürünler hakkındaki yorumları pozitif yönde etkilediğini gözlemlemiştir. 
Dışlanan kişilerin dışlanmayanlara göre bir gruba bağlı ürünleri almaya daha yatkın oldukları 
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belirlenmiştir. Doğan (2014), işgücü piyasalarından dışlanma ile sosyal dışlanma 
değişkenlerini anket ve yüz yüze görüşme ile incelediği çalışmasından elde ettiği bulgular,  
katılımcıların bir kısmının gelir yoksunluğu ve düşük gelir düzeyi nedeniyle iktisadi 
yoksunluklarla karşılaştıkları ve sosyal hayata istedikleri düzeyde katılamadıkları şeklindedir. 
Bahsedilen bu sebeplerin sosyal dışlanmaya neden olduğundan bahsedilmiştir. Adaman ve 
Keyder (2006), çalışmasında yoksulluk ve sosyal dışlanma değişkenlerini Görüşme ve Anket 
Çalışması yöntemleri ile inceleyerek kent içi çöküntü alanları ve gecekondularda yaşanmakta 
olan dışlanmaların ekonomik, toplumsal, kültürel, politik ve mekânsal tezahürleri bulunduğu 
yolunda bulgulara ulaşmışlardır. Ayrıca dışlanmışlık hissini arttıran olası etmenler üzerine 
yapmış oldukları analiz neticesinde; yedi aydan fazla süre işsiz olmanın, sosyal sigorta 
bulunmamasının ve maddi güvence olmamasının ve genç, az eğitimli, Kürt kökenli, yeni 
göçmen, engelli olmanın kişide dışlanmışlık duygusunu arttırmakta olduğu yönünde sonuçlara 
ulaşmışlardır. Habib (2014), sosyal dışlanma, yaşlıların seyahat özellikleri ve seyahat 
mesafesi değişkenlerini, Anket araştırması ile incelediği çalışmasında, 65 yaş üstü yaşlıların 
seyahat mesafelerini etkileyen etmenler ile yaşadıkları sosyal dışlanma arasındaki ilişkiyi 
araştırmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar Kanada Ulusal Başkent Bölgesi'nde yaşayan 
yaşlıların çeşitli faaliyetler gerçekleştirebilmeleri için uzun mesafeli seyahatler yapmaları 
gerektiği şeklindedir. Ayrıca çalışmadan elde edilen bulgulara göre artan yaşlı nüfusla birlikte 
uzun mesafeli seyahatlerin güçlüğünün yaşlı insanlar için sosyal dışlanma riskini arttırdığı 
görülmüştür. Burchardt (2000), sosyal dışlanmayı zaman içerisinde bireysel olarak ele alarak 
farklı boyutlarda incelemiştir. Çalışmasında, tüketim, üretim, siyasi ya da sosyal etkileşim 
boyutlarından birinde dışlanmaya maruz kalan bireylerin ertesi yıl da aynı dışlamaya maruz 
kaldıklarını belirtmiştir. 
 
3. Veri ve Yöntem 

Bu çalışmada Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 (Panel) verileri kullanılarak 
2010-2013 yıllarında Türkiye’de ferdin yoksunluk sürecinin getirdiği sosyal dışlanma konusu 
panel veri modeli ile analiz edilmiştir. Panel veri analizinde farklı varsayımlarla elde edilen 
modeller, “sabit etkili” ve “tesadüfî etkili” modellerdir. Her iki modelde de eit hatalarının tüm 
zaman dönemlerinde ve tüm bireyler için bağımsız ve N (0, σ2

e) şeklinde dağıldığı 
varsayılmaktadır (Hsiao, 1986:30). Model seçiminde sabit etki veya tesadüfi etki modelinin 
uygun olup olmadığına karar verilmesi için “Hausman spesifikasyon testi” kullanılmakta ve 
bu testte H0 hipotez bireysel etkilerin modeldeki diğer açıklayıcı değişkenlerle ilişkisiz 
olduğunu (tesadüfî etkinin varlığını) belirtmektedir. H0 hipotezinin reddedilmesi ise sabit etki 
modelinin tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir (Berke, 2009:41). Bu çalışmada 
Hausman testi sonucuna göre sabit etkili panel veri modeli tercih edilmiştir. 

Bu çalışmada kullanılan bağımlı değişken yoksunluk indeksidir. Yoksunluk indeksi 
normalizasyon yöntemi ile oluşturulmuştur. Yoksunluk indeksinde kullanılan değişkenler 
ferdin genel sağlık durumu, ferdin sosyal güvenlik durumu, ferdin yoksul olup olmadığı, 
ferdin konutunun mülkiyeti, oturulan konutta banyo/duş durumu, oturulan konutta tuvalet 
durumu, oturulan konutta bağımsız mutfak durumu, oturulan konutta borulu su sistemi 
durumu, oturulan konutta sıcak su sistemi durumu, oturulan konutta telefon hattı durumu, 
hane halkının cep telefonuna sahip olma durumu, hane halkının renkli televizyona sahip olma 
durumu, hane halkının bilgisayara sahip olup olmaması, hane halkının internete sahip olma 
durumu, hane halkının otomatik çamaşır makinesine sahip olma durumu, hanehalkının 
buzdolabına sahip olma durumu, hane halkının bulaşık makinesine sahip olma durumu, hane 
halkının klimaya sahip olma durumu, hane halkının otomobile sahip olma durumu, son 12 ay 
içinde ev kirasının, faizli borç geri ödemesinin veya konut kredisinin planlandığı gibi 
ödenememe durumu, son 12 ay içinde elektrik, su, gaz faturalarının planlandığı gibi 
ödenememe durumu, son 12 ay içinde taksit, kredi kartı ve diğer borç ödemelerinin 
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planlandığı gibi ödenememe durumu, istenildiği veya ihtiyaç duyulduğu zaman tüm hane 
halkı fertleri birlikte evden uzakta bir haftalık tatili karşılayabilecek durumda olup olmama 
durumu, istenildiği veya ihtiyaç duyulduğu zaman en az üç gün et, tavuk ya da balık içeren 
yemeği karşılayabilme durumu,  evin ısınma ihtiyacının yeterince karşılanabilme durumu, 
yıpranmış veya eskimiş mobilyaları yenileyebilme durumu, yeni giysiler alabilme durumu 
şeklinde sıralanmaktadır. 

Yoksunluk indeksi oluşturulurken Filmer ve Pritchett (2006)’deki istatistiksel yaklaşım 
kullanılmıştır.  a*1j den a*N j’ye kadar her fert için j’den N’ye kadar temsil edilen bir dizi N 
değişkenin olduğunu varsayalım. 
Temel bileşenler,  her değişkenin ortalama ve standart sapmaları ile normalize edilerek 
başlayacaktır. Örneğin: 
 a1j =  (a*1j – a*1) / (s*1),  burada, a*1 birinci değişkene ait ortalamayı, s*1 birinci 
değişkene ait standart sapmayı göstermektedir. Bu değişkenler, her fert j için bir dizi doğrusal 
kombinasyonları ifade etmektedir: 
 a1j = v11 × A1j + v12 × A2j +...+ v1N × ANj 
 ...        j = 1,...J 

aNj = vN1 × A1j + vN2 × A2j +...+ vNN × ANj ,                     (1) 
(1) nolu denklemden alınan “faktörler” ile her biri için tahmin bir dizi N temel 

bileşenleri elde edilmiştir. 
A1j = f11 × a1j + f12 × a2j +...+ f1N × aNj 
...       j = 1,...J 
ANj = fN1 × a1j + fN2 × a2j +...+ fNN × aNj.                     (2) 
İlk temel bileşen, orijinal (normalleştirilmemiş) değişkenler ile ifade edilir ve her fert 

için bir endeks oluşturulur. 
A1j = f11 × (a*1j – a*1)/(s*1)+...+ f1N × (a*Nj – a*N) / (s*N) .                    

(3) 
Bu çalışmada önemli olan varsayım, yoksunluk değişkenlerinin maksimum varyansının 

her bir fert için uzun vadede yoksunluğu açıklıyor olmasıdır. 
Bağımsız değişkenler ise yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, oturulan 

konuttaki mülkiyet şekli, ferdin genel sağlık durumu, ferdin kanun yapıcılar, üst düzey 
yöneticiler ve müdürler/ profesyonel meslek mensubu olarak çalışıp çalışmadığıdır. 

 
4. Ekonometrik Analiz 

Bu çalışmanın amacı, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması anketi kullanılarak 
Türkiye'de ferdin yoksunluk sürecinde ortaya çıkan sosyal dışlanmayı etkileyen faktörlerin 
panel regresyon modeli ile analiz edilmesidir.  

Tablo 1, dirençli tahminler veren sabit etkiler panel regresyon modeli sonucunu 
vermektedir. Tablo 1’deki Hausman testi,  panel veri modellerinden sabit etkiler modelinin 
kabul edilmesi gerektiğini gösterir. Aynı zamanda F testi, birim etkinin varlığına göre panel 
verinin kullanılacağını göstermektedir. Modelin varsayımları incelendiğinde, Modifiye 
edilmiş Wald testi ile farklı varyans olduğu sonucuna varılmıştır. Pesaran testi, birimler arası 
korelasyonun varlığını, Durbin Watson testi ise modelde otokorelasyon olduğunu 
göstermektedir. Bu çalışmada elde edilen sabit etkiler modelinde farklı varyans, 
otokorelasyon ve birimler arası korelasyon söz konusu olduğu için bu varsayımlara karşı 
dirençli (robust) tahminciler veren sabit etkiler modeli elde edilmiştir. 

Tablo 1’deki model tahmin sonuçları incelendiğinde, eğitim durumu genel lise olanlar 
ve meslek grubu kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler ile profesyonel meslek 
mensuplarının yoksunluk indeksi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Diğer 
bağımsız değişkenlerin katsayılarının hem istatistiki hem de iktisadi olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. Model sonuçlarına göre erkekler kadınlara göre daha fazla yoksunluk 
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çekmektedir. Habib (2015), çalışmasında 65 yaş üstü bireylerin sosyal dışlanmaya maruz 
kaldığını belirtirken, bu çalışmada da yaş arttıkça ferdin yoksunluğunun arttığı görülmüştür. 
Eğitim durumuna bakıldığında ilkokul/ortaokul, mesleki ortaokul ve ilköğretim, mesleki veya 
teknik lise, yüksekokul, fakülte ve üzeri olanlar okur-yazar olmayan/okur-yazar olup okul 
bitirmeyenlere göre daha az yoksunluk çekmektedir. En az yoksunluk yüksekokul ve üzeri 
eğitim düzeyinde görülmektedir. Konutun mülkiyet şekli lojman olanlar ev sahibi olanlara 
göre daha az yoksunluk yaşarken, kiracı olanlar ve diğer konutlarda yaşayanlar ev sahibi 
olanlara göre daha fazla yoksundur. Ferdin genel sağlık durumu kötü ve orta düzeyde olanlar 
sağlık durumu iyi olanlara göre daha fazla yoksundur. Ferdin medeni durumu incelendiğinde 
ise evli, eşi ölmüş, boşanmış ve ayrı yaşayanlar hiç evlenmeyenlere göre daha az yoksunluk 
çekmektedir. Ferdin meslek gruplarına bakıldığında, diğer işlerde çalışanlara göre daha az 
yoksunluk çektiği görülmektedir. 

 
Tablo 1: Sabit etkiler panel regresyon modeli 

Bağımlı değişken: Yoksunluk İndeksi Katsayı Std hata 
t 
değeri Olasılık 

Cinsiyet     
Erkek 0.00165 0.00092 1.78 0.075*** 
Yaş 0.00004 0.00002 1.88 0.060*** 
Eğitim      
İlkokul/Ortaokul, mesleki ortaokul ve 
ilköğretim 

-0.06256 0.22717 -2.75 
0.006* 

Genel lise -0.03555 0.02613 -1.36 0.174 
Mesleki veya teknik lise -0.04491 0.02686 -1.67 0.094*** 
Yüksekokul, fakülte ve üzeri -0.08958 0.03178 -2.82 0.005* 
Konutun Mülkiyet Şekli     
Kiracı 0.09027 0.04540 1.99 0.047** 

Lojman -0.35197 0.18533 -1.90 0.058*** 

Diğerleri 0.13546 0.06307 2.15 0.032** 
Ferdin Genel Sağlık Durumu     
Sağlık durumu orta 0.02008 0.00132 15.20 0.000* 
Sağlık durumu kötü 0.03353 0.00173 19.39 0.000* 
Medeni Durum     
Hiç evlenmedi -0.23244 0.03326 -6.99 0.000* 
Ferdin Meslek Grubu     
Kanun Yapıcılar, Üst Düzey Yöneticiler ve 
Müdürler/ Profesyonel Meslek Mensupları 

-0.00778 0.00602 -1.29 0.196 

F (42268, 59812) 155.61   0.000 
Hausman Testi     
χ2(14) 5749.90   0.000 
Farklı Varyans Testi     
Modified Wald Test- χ2(42269) 5.8E+9   0.000 
Otokorelasyon Testi     
Durbin-Watson Testi 1.52303    
Birimler Arası Korelasyon     
Pesaran Test 25.246   0.000 
N (örnek hacmi) 102095    

*,** ve ***, sırasıyla katsayıların 0.01, 0.05 ve 0.10 önem seviyesinde anlamlı olduğunu 
gösterir. 
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5.Sonuç 

Sosyal dışlanma, ekonomik politikaları belirlemede ne ölçüde önemli ise sosyal 
politikaları belirlemede de aynı ölçüde önemlidir. Sosyal dışlanma kavramının çok boyutlu 
olarak ele alınmasının sebeplerinden bazıları da sosyoloji, siyaset bilimi, kent bilimi, 
psikoloji, ekonomi ve hukuk gibi farklı bilim dallarında bu konu ile ilgili pek çok çalışmanın 
yapılmasıdır. Sosyal dışlanma kavramının boyutları birbiriyle ilişkili olduğu için, herhangi bir 
boyutta meydana gelen dışlanma diğer boyutlarda da dışlanmanın gerçekleşmesine neden 
olmaktadır. Bu da sosyal dışlanma kavramının dinamik bir kavram olduğunun göstergesidir 
(Özhasar, 2013). 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Türkiye'deki fertlerin cinsiyet, yaş, eğitim, 
konutun mülkiyet şekli, ferdin genel sağlık durumu, medeni durumu ve meslek grubu 
değişkenlerinin yoksunluk üzerinde anlamlı bir etkisi bulunduğu görülmüştür. Ayrıca elde 
edilen sonuçlara göre çalışmaya katılan fertlerin yaşı yoksunluğu etkilemektedir. Öztürk ve 
Çetin (2009), çalışmasında kadın ve çocukların erkeklere göre daha fazla yoksunluktan dolayı 
dışlandığını belirtirken, bu çalışmada bunun aksine erkekler kadınlara göre daha fazla 
yoksunluk çekmektedir. Eğitim durumuna bakıldığında ilkokul/ortaokul, mesleki ortaokul ve 
ilköğretim, genel lise, mesleki veya teknik lise, yüksekokul, fakülte ve üzeri olanlar okur-
yazar olmayan/okur-yazar olup okul bitirmeyenlere göre daha az yoksunluk yaşarken konutun 
mülkiyet şekli lojman olanlar ev sahibi olanlara göre daha az ve kiracı olanlar ve diğer 
konutlarda yaşayanlar ev sahibi olanlara göre daha fazla yoksunluk yaşamaktadır. Ferdin 
genel sağlık durumu kötü olanlar ve sağlık durumu orta olanlara sağlık durumu iyi olanlara 
göre daha fazla, medeni durumuna göre hiç evlenmeyenler, evli, eşi ölmüş, boşanmış ve ayrı 
yaşayanlara göre daha fazla yoksunluk yaşarken kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve 
müdürler ile profesyonel meslek mensupları diğer işlerde çalışanlara göre daha az yoksunluk 
yaşamaktadır. 

Sonuç olarak, Hekimler (2012)’in de belirttiği gibi tüm dünyada yaşanan gelişmeler, 
sosyal dışlanmanın çok boyutlu bir yoksunluk süreci olduğunu, bu durumda siyasal, sosyal ve 
kültürel unsurların da bu sürece dahil edilmesi gerektiğini göstermektedir. Sosyal, iktisadi ve 
yeterlilikten yoksunluk çeken bireyler sosyal dışlanmaya maruz kalmakta ve onların 
yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Bireylerin yoksunluklarını azaltarak sosyal dışlanma 
yaşamalarını engellemek için ülkeler sosyal politikalarını belirlerken sosyal dışlanma ile ilgili 
önemli kararlar almaları gerekmektedir. 
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TÜRKİYE’DE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ÖNEMİ 
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Özet 
Ekonomide vazgeçilmez bir girdi olarak önemini koruyan enerji, ekonomik gelişme ve toplumsal 

ilerlemeyle birlikte hayati bir öneme sahip hale gelmiştir. Ülkeler arasındaki ticaret bağının önemli bir halkasını 
oluşturan enerji, son dönemde özellikle ülkeler arasındaki ilişkilerin değişkenlik göstermesi nedeniyle enerji 
arzının sürekliliği ve arzcı çeşitliliği konusunu gündeme getirmiştir. Bu durum sürekliliğin yanında enerjinin 
düşük maliyetlerle elde edilmesi ve güvenli bir şekilde taşınması gibi birçok faktörü içeren “enerji arz güvenliği” 
problemini ortaya çıkarmıştır. Bu sorun politika yapıcılarının gündeminde önemli bir yer teşkil ettiği gibi teorik 
sahada da tanımlanmaya ve ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada enerji arz güvenliği konusu genel hatlarıyla 
incelenmiş ve 2005-2015 yılları arası ülkemizin enerji arz güvenliği Shannon Endeksi bileşenleri kullanılarak 
ölçülmüştür. Shannon endeksi sonuçlarına göre Türkiye’de birincil enerji kaynaklarında çeşitlilik istenilen 
ölçüde sağlanamamıştır. Enerjide arz güvenliğinin sağlanması, kaynak ve ülke çeşitlendirmesini 
gerektirmektedir. Ülkemizde özellikle petrol ve doğalgazda tek bir ülkeye olan bağımlılığın yüksek olması 
endeks değerinin düşük çıkmasına neden olmuştur. Tüm bunlar ekseninde çıkan sonuçlar değerlendirilip çeşitli 
politika önerileri sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: enerji, enerji arz güvenliği, Shannon indeksi 
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ENERGY SUPPLY SECURITY IN TURKEY AND 
MAGNITUDE 

 
 

Abstract 
Energy which maintains its importance with indispensable input in economy becomes vital with 

economic development and social improvement. Energy which constitutes an important link of commerce 
connection between countries brings up the subject of diversity of supplier and continuity of energy supply due 
to the variability of relationship between countries especially in recent Times. This status uncovers the problem 
of "energy supply security" including a lot of factors like producing energy with low costs and move it safely. 
This issue is important for politicians and has been tried to identify and measure through theoretical aspects. In 
this study, energy supply security is examined in general terms and energy supply security of our country 
between the years of 2005 - 2015 is measured by using Shannon index ingredients. According to results of 
Shannon index, diversity of primary energy sources in Turkey isn’t provided at desired level. Providing security 
of supply about energy is required to diversification of source and country. In our country, high dependence to 
only one country about petrol and natural gas causes low index value. Results which are got from all those axis 
are evaluated and various policy suggestions are offered. 
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1.Giriş 

İçinde bulunduğumuz dönemde neredeyse her türlü sanayinin, her çeşit üretim kolunun en 
önemli girdisi olan enerji özellikle nihai malların üretiminde doğrudan kullanılmakta aynı 
zamanda teknolojik süreç içerisinde işgücünün yerine dışsal bir kaynak olarak ikame 
edilmektedir. 

Uluslararası enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra geleneksel fosil enerji 
kaynaklarının kıtlığı ve coğrafi eşitsizlikler ışığında birçok ülke enerji arz güvenliğini 
sağlamak için bölgesel enerji strateji yönetimi ve küresel enerji rekabetine dahil olmuştur. Bu 
ülkelerden biri de Türkiye’dir. Özellikle 1970’lerden sonra önemine dikkat çekilmeye 
başlanan enerji arz güvenliği konusunda, 1980’li yıllardan itibaren gelişmiş ülkeler önemli 
çalışmalar yapmışlardır. Türkiye’de ise konunun öneminin biraz daha geç farkına varılmış ve 
2000’li yıllarda bu konuya yönelik araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Enerji arz güvenliği, 
bütün ülkelerin ekonomik özgürlüklerini ve gelişmelerini aynı zamanda ulusal güvenliklerini 
etkileyen önemli bir konudur. Bu nedenle, ülkelerin kesintisiz, uygun fiyatta, temiz, güvenilir 
ve çeşitlendirilmiş kaynaklardan enerji sağlayabilmeleri gerekmektedir. (Gökçe,2014,57; 
Çalışkan,2009,300) 

Ülkemiz, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en 
hızlı gerçekleştiği ülke durumuna gelmiştir. Aynı şekilde, dünyada 2002 yılından bu yana 
elektrik ve doğal gazda Çin’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci büyük ekonomi 
olmuştur. Gelecek senaryoları da bu eğilimin orta ve uzun vadede devam edeceğini 
göstermektedir. Hızla artan enerji talebi neticesinde Türkiye’nin, başta petrol ve doğal gaz 
olmak üzere, enerji ithalatına bağımlılığı artmaktadır. Ülkemizin hâlihazırda toplam enerji 
talebinin yaklaşık dörtte biri yerli kaynaklardan karşılanırken, gerisi çeşitlilik arzeden ithal 
kaynaklardan karşılanmaktadır.(www.mfa.gov.tr) 
 Çalışmada tüm dünya ülkeleri açısından önemli bir sorun teşkil eden enerji arz 
güvenliği kavramı ve ölçümü ele alınmıştır. Bu bağlamda ülkemizde tüketilen birincil enerji 
arz kaynakları çeşitli veriler ve grafiklerle incelenerek enerji arz güvenliği shannon çeşitlilik 
indeksine göre ölçülmeye çalışılmıştır.  

 
2.Türkiye’deki Enerji Durumu 
  
2.1. Enerji ve Ekonomik Büyüme 

Türkiye’nin 2005’ten 2015’e kadar sürdürülebilir bir büyüme profilinin önemli bir 
kanıtı olan çıktı verilerindeki yayılma trendini şekil-1 göstermektedir. Veriler kişi başına 
düşen gelirin artışını da gösterdiği için yaşam standartlarındaki fark edilir bir iyileşmeyi de 
ortaya koymaktadır. 2008 ve 2010 yılları arasında KBGSYİH trendinde belirgin dalgalanma 
örnekleri vardır. ABD mali piyasalarında 2007 ortasında ortaya çıkan mali kriz derinleşmiş ve 
bir yıl içinde Avrupa’ya ulaşarak tüm dünyaya yayılmıştır. Küresel kriz, Türkiye 
ekonomisinin iç dinamiklerinden kaynaklı olmamasına rağmen cari işlemler açığının 
finansmanına duyulan ihtiyaç ve dış ticaretimizin özellikle krizin derin hissedildiği ülkelerle 
bağlantılı olması nedeniyle 2008’in son çeyreğinden itibaren ülkemizi yakından etkilemiştir. 
Kişi başına gelirimizdeki artış 2010 yılından itibaren durağanlaşmış, 2014 yılından itibaren de 
azalmaya başladığı görülmektedir. 2013 yılından itibaren kişi başına gelirdeki düşüş ise kur 
farkından kaynaklanmaktadır. Tüm veriler gösteriyor ki Türkiye ekonomisi büyüyen bir 
ekonomidir. Ekonomik aktivitelerdeki artış daha yüksek enerji kullanımını gerektirmekte ve 
bu konudaki tartışmaları devamlı olarak arttırmaktadır (Soile,2014,170). 

87 
 

http://www.mfa.gov.tr/


Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
Şekil 1: Türkiye’nin kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla değerleri ve kişi başına düşen enerji tüketimi (2005-2015) 

 
Kaynak: TÜİK, http://data.worldbank.org 

 
Şekildeki kişi başı enerji tüketim değerlerine bakıldığında kişi başı gelir ile paralel 

gittiği gözlemlenmektedir. 2009 yılında gelirdeki düşüşle birlikte enerji tüketiminin de 
düştüğü görülmektedir. Dünyada 2011 yılı kişi başına enerji tüketimi 1.87 tep (ton eşdeğer 
petrol) olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ise aynı yıl 1.59 tep’lük kişi başına enerji tüketimiyle 
dünya ortalamasının altında yer almıştır. Enerji tüketimiyle sosyal kalkınma arasında doğrusal 
bir ilişki olup, ekonomik gelişme ve refah artışıyla enerji tüketiminin de arttığı görülmektedir. 
(Koç ve Şenel,2013,35) Ekonomik büyüme ve enerji tüketimi arasındaki ilişkinin tanımı, 
iktisatçılar ve politika yapıcılar için merkezi bir role sahiptir. Nitekim birçok ülkede enerji 
tüketimi ve büyüme arasındaki bu ilişkiyi tanımlamaya yönelik birçok araştırma yapılmış, 
enerjinin ekonomik büyümeyi etkilediğine veya ekonomik büyümenin enerji tüketimini 
artırdığına ya da aralarında karşılıklı bir nedensel bağıntının bulunduğuna dair farklı 
sonuçlara ulaşılmıştır.(Korkmaz ve Develi,2012) 

Günlük yaşamda her aşamada kullanım alanı bulan enerji; kimyasal, nükleer, mekanik, 
termal, jeotermal, hidrolik, güneş, rüzgar, elektrik enerjisi gibi değişik şekillerde 
bulunabilmekte ve uygun yöntemlerle birbirine dönüştürülebilmektedir. Enerjinin herhangi 
bir değişim ya da dönüşüme uğramamış şekline birincil enerji denilmektedir. Birincil enerji 
kaynakları; petrol, kömür, doğal gaz, nükleer, hidrolik, biyokütle, dalga-gelgit, güneş ve 
rüzgârdır. Birincil enerjinin dönüştürülmesi sonucu elde edilen enerji de ikincil enerji şeklinde 
tanımlanmaktadır. Elektrik, benzin, mazot, motorin, kok kömürü, ikincil kömür, hava gazı, 
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) bu tip enerji kaynaklarındandır. (Koç ve Şenel,2013,33)  
Tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan enerji kaynaklarının planlı bir şekilde kullanımını 
sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını düzenleyebilmek amacıyla 
dünyadaki ve ülkemizdeki enerji kaynakları için bir durum tespitinin yapılması 
gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin kaynaklar bazındaki 
dağılımı Şekil 3’te özetlenmiştir. BP verilerine göre, Ülkemizin toplam birincil enerji tüketimi 
2002 yılından itibaren genel olarak artış eğilimi göstermekte olup, 2013 yılında 122,8 mtpe 
olarak gerçekleşmiştir. Birincil enerji kaynakları tüketimi içerisinde ilk kez 2008 yılında en 
büyük payı alarak birinci sıraya yerleşen doğal gazın, 2009 yılında yaşanan küresel krizin 
etkisiyle tüketiminde bir miktar gerileme olmasına rağmen bu konumu hâlâ devam 
etmektedir. Petrol tüketimi ise 2001 yılından 2008 yılına kadar olan dönemde birincil enerji 
kaynakları tüketiminde birinci sırada yer alırken bu yıldan itibaren yerini doğal gaza bırakarak 
en çok tüketilen ikinci enerji kaynağı konumuna gelmiştir. Ülkemiz birincil enerji kaynakları 
tüketiminde kömür üçüncü sırada yer almakta olup, kömürü sırasıyla hidroelektrik ve 
yenilenebilir enerji kaynakları takip etmektedir. (www.enerji.gov.tr) 
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Şekil 2: Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin kaynaklara dağılımı (milyon ton petrol eşdeğeri, MTEP) 

 
Kaynak:https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-

review-of-world-energy-2015-full-report.pdf 
2014 yılı Enerji kaynaklarının enerji tüketimindeki payları sırasıyla; doğal gaz (%35), petrol 
(%27), 
Kömür (%29), hidrolik (%7) ve yenilenebilir enerji (%2) şeklinde gerçekleşmiştir. 
 
2.2. Petrol ve Doğalgaz Üretim-Tüketim Oranları 

Türkiye’de 2014 yılında günlük yaklaşık 49 bin v/g ham petrol üretimi yapılmış; buna 
karşılık 718 bin v/g ham petrol tüketilmiş; 359 bin v/g düzeyinde ham petrol ithalatı, 310 bin 
v/g düzeyinde ise işlenmiş ürün ithalatı gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında, Türkiye’nin ham 
petrol ithalatında başı çeken üç ülke; Irak (% 31), İran (% 30) ve Suudi Arabistan’dır (% 11) . 
2014 yılında İran’a yönelik ambargoya bağlı olarak, ham petrol ithal edilen ülkelerin 
paylarında önemli değişiklikler olmuştur. İran’ın payı 2011 yılındaki % 51 oranından 2014 
yılında % 30 oranına gerilemiştir. Öte yandan, Irak’ın payı da % 10’lardan % 30’lara 
yaklaşmıştır.  

Şekil 3: Türkiye’nin ham petrol ve doğalgaz üretim-tüketimi (2005-2015) 

 
Kaynak: www.enerji.gov.tr 

Türkiye’nin 2014 yılında yerli doğal gaz üretiminin tüketime oranı ise son 10 yılın en 
düşüğü olup % 1 civarında gerçekleşmiştir. 2008 yılında 1 milyar m³ olan doğal gaz üretimi 
2014 yılında 502 milyon m³’e düşmüştür.(Şekil 3) Türkiye’nin doğal gazda ithalata bağımlılık 
oranı % 98,7’dir. Türkiye’de 2014 yılında 49,8 milyar m³ doğal gaz tüketilmiş ve bu rakamın 
% 1’i (502 milyon m³) ülke içi üretim ile karşılanmıştır.2014 yılı Türkiye doğal gaz ithalatının 
ülkelere göre dağılımında Rusya % 56’lük oran ile birinci sıradadır. Bu ülkeyi İran (% 19), 
Azerbaycan (% 9) ve Cezayir (% 9) takip etmektedir. (epdk) 
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3. Enerji Güvenliği: Kavram Ve Ölçülmesi 

Enerji arz güvenliği tanımına geçmeden önce bir üst kavram olan enerji güvenliği 
kavramını tanımlamak gerekmektedir. Enerji güvenliği tanımı, tarihsel gelişmelere paralel 
olarak zaman içinde genişletilerek enerji arz güvenliği ile eş anlamlı kullanılmaya 
başlanmıştır. Geniş bir perspektiften ele alınarak enerji güvenliği bileşenleri tablo 1’de 
tanımlamaktadır.  

Tablo 1: Enerji güvenliği: Öğeleri ve bileşenleri 
Öğeleri  Alt bileşenleri 
Elde edilebilirlik(Availability) - Fiziksel olarak kaynağa sahip olmak 

- Üretici, transit ülke ve tüketici ülkelerin enerji fiyatları üzerinde anlaşabilme 
yeteneği, 

- Üretim, taşıma, dönüştürme, depolama ve dağıtım için teknolojik çözümler 
geliştirilmesi, 

- Çevresel ve diğer düzenleyici gerekliliklere uygun olması, 
Güvenirlilik, ulaşılabilirlik( Accessibility) - Tüm enerji tedarik zincirinin güçlü biçimde çeşitlendirilmesi, 

- Terörist saldırı, hava olayları ve politik kesintilerden kısa ve uzun vadede 
korunma, 

- Küresel enerji piyasasının işleyişi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olma, 
- Jeopolitik elementler, 

Ekonomiklik(Affordability) - Düşük fiyat değişkenliği, 
- Şeffaf fiyatlandırma, 
- Gelecekteki fiyatlarla ilgili gerçekçi beklentiler, 
- Ekonomik elementler 

Sürdürülebilirlik (Acceptability) - Sera gazı ve diğer kirleticilerin düşük düzeyde emisyonu, 
- İklim değişikliği etkilerinden enerji sistemlerinin korunması, 
- Çevresel ve toplumsal elementler, 

 
Kaynak: Kruyt vd., 2009: 2165; Jansen vd., 2004:3;Yıldırım. E. ve Karakoç. N., 2014,441; Erdal, L. ve 
Karakaya,E.,2012,115. 
 
3.1. Enerji Arz Güvenliği Kavramı 

Küreselleşen dünyada enerji arz güvenliği, değişen ihtiyaçlar ve koşullara göre dönemsel 
bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Kısa dönem enerji arz güvenliği, siyasi istikrarsızlıklar, 
olağanüstü iklim koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle enerji arzının kesintiye uğraması 
risklerini içermektedir. Uzun dönem enerji arz güvenliği ise arzın artan talebi 
karşılayamaması riskini içermektedir. Bu risk, enerji üretim ve ulaştırma yatırımlarının 
ekonomik, mali ve siyasi faktörler tarafından engellenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Enerjinin 
üretim ve iletim kapasitesini artırmak için gerekli altyapı yatırımlarının ekonomik, finansal 
nedenlerle yapılamaması veya siyaseten engellemesi uzun vadede çok önemli bir arz 
güvenliği sorunudur. Ancak unutmamak gerekir ki enerji arz güvenliğinde konu edilen 
genellikle dış kaynaklı arzın güvenliğidir. Çünkü ülkeler yerli arza oranla dış kaynaklı arz 
üzerinde daha az kontrol gücüne sahiptirler. Özellikle enerjide dışa bağımlılık oranları yüksek 
olan ülkeler için enerji arzının kesintisiz olması büyük önem taşımaktadır. 
(Bielecki,2002,237)  

Enerji güvenliği genel güvenlik ve ekonomik yapı ile ilişkilendirilebileceği gibi 
ihracatçı ve ithalatçı ülkeler açısından farklı beklenti ve öncelikler de söz konusu olmaktadır. 
Enerji güvenliğinin ekonomik açıdan tüketici ülkeler için arz güvenliği; transit ülkeler için 
enerji nakil güvenliği ve gelirinin çoğunu ürettiği enerjiden kazanan ülkeler için enerji talep 
güvenliği olmak üzere üç farklı boyutta öne çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda, enerji 
güvenliği, tüketici ve transit ülkeler için, enerjiyi çeşitlendirilmiş hatlardan ucuza temin etmek 
iken; gelirinin çoğunu enerji ihracatıyla elde eden üreticiler için kaynaklarını tekelci fiyat ve 
hatlarla tüketiciye satmak olarak tanımlanmaktadır. Örneğin zengin petrol, doğal gaz ve 
kömür kaynaklarına sahip Rusya’nın kendi iç pazarına enerji arzını sağlaması için dış ilişkiler 
öncelikli bir konumda değildir, üretim kapasitesi ve iç enerji ağlarıyla altyapının sağlam 
olması büyük oranda yeterlidir. Buna karşılık AB, enerji ağları ve altyapısı bakımından 
Rusya’dan daha iyi bir durumda olmasına rağmen enerji kaynakları bakımından ithalata 
bağımlı olduğundan arz güvenliğini sağlamak için istikrarlı dış ilişkilere çok daha fazla 
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ihtiyacı vardır. Bu nedenle enerji güvenliği sorunu tüm ülkeler için geçerliyken, enerji arzı 
güvenliği kavramı esas olarak enerji kaynakları bakımından ithalatçı konumda olan ülkeler 
için geçerlidir. (Yıldırım, E.ve Karakoç, N., 2014,442) 

 
3.2.Enerji Arz Güvenliğinin Ölçümü 

Literatürde enerji arz güvenliğini ölçmek için kullanılan göstergelerin, enerji arz 
güvenliğini tanımlarken kullanılan parametrelerden yola çıkılarak oluşturulduğu 
gözlenmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmalar genellikle, enerji arz kesintisi riskleri 
karşısında ekonomilerin maruz kaldığı ekonomik kırılganlığın nedenleri, boyutu ve 
göstergelerinin tanımlanması, araştırılması ve değerlendirilmesi şeklinde yapılan 
çalışmalardır. Bunların bir kısmı betimsel analizler ve indeks çalışmaları iken, bir kısmı ise 
ampirik analizler içermektedir. ( Erdal,2011,246)  
Çalışmanın bu bölümünde enerji arz güvenliğinin ölçümü amacıyla geliştirilen indeksler basit 
ve toplanmış(çok boyutlu) endeksler biçiminde ikiye ayrılarak incelenmiştir. Basit endeksler 
kendi içinde yedi dala ayrılmaktadır. Bunlar;   
-Kaynak Tahminleri; Enerji kaynaklarının elde edilebilirliği ya da fiziksel varlığı enerji arz 
güvenliği için oldukça önemlidir ve dolayısıyla enerji güvenliğinin doğrudan bir göstergesi 
olarak kullanılır.  Ancak, kaynakların çıkarılma potansiyelleri ve hidrokarbon kaynaklarının 
miktarı etrafında büyük belirsizlikler vardır. Fosil kaynak tahminlerini destekleyen birkaç 
çalışma bulunmaktadır. Bunlardan en iyi bilinenlerden biri Amerika Birleşik Devletleri 
Jeolojik Araştırma (USGS)’ dir. Bu kurum “verilerin en güvenilir kaynağı ve en 
bağımsızlardan biri” olarak adlandırılmasına rağmen kötümserler ya da petrol teorisinin 
yoğun savunucuları USGS tahminlerinin aşırı iyimser olduğunu iddia etmektedirler. Bu 
sebepten mevcut kaynaklar üzerinde bir fikir birliği yoktur. (Kruyt, vd.,2009,2170)  
-Rezerv-üretim Oranları; Enerji arz güvenliğinin göstergesi olarak sık kullanılan bir orandır. 
Bu göstergeler şu anki üretim miktarından ayrılan üretim yıllarını gösterir. R/Ü oranı, bir yılın 
sonunda kalan rezervlerin o yılın üretim değerine bölünmesi ile bulunur. Yani eğer üretim o 
yıldaki gibi devam ederse kaç yıllık rezerv kaldığını gösteren orandır. Bu noktada mevcut 
rezervlerdeki olası artışların dikkate alınmadığını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 
Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus bu oran hesaplanırken o yılın kanıtlanmış rezerv 
değerlerinin dikkate alınmasıdır.  (Kruyt, vd.,2009,2171;Gökçe,2014,147 ) 
-Çeşitlilik İndeksleri; Çeşitlilik indekslerine birçok alanda yaygın bir şekilde başvurulur. 
Enerji ve ekolojik çeşitlilik endekslerindeki hesaplama metodlarında benzerlikler 
görülmektedir. Tablo 2’de çeşitlilik göstergelerinin bütün türlerinin özetini ve başvurulduğu 
alanları görebiliriz. Bu göstergeler arasında Herfindal- Hirschman İndeksi, Shannon-Wiener 
İndeksi ve integrated multi-criteria diversity indeksleri enerji alanında yaygın olarak 
kullanılmakta ve tartışılmaktadır. Enerji arz güvenliğinin farklı boyutta ele alınması 
durumunda, bu endekslerin daha da geliştirildiği gözlenmektedir.  
 

Tablo 2: Çeşitlilik göstergeleri ve kullanıldığı alanlar 
İndeks Formül Başvurulduğu Alanlar 
Gini 

 
Ekonomik İstatistikler, 
Sağlık ve Gelir Dağılımı 

Herfindhal–
Hirschman,  

Ekonomi, Piyasa Gücü 
Değerlendirmesi ve Enerji 
Çeşitliliği 

Simpson  
 

Ekoloji ve Bioçeşitlilik 

Shannon–Wiener, 
 

Ekoloji, Bioçeşitlilik ve 
Enerji Çeşitliliği 

Rao  
 dij: i ve j seçenekleri arasındaki fark 

Nüfus, Biyoloji 
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Stirling  
 dij: i ve j seçenekleri arasındaki fark 

Enerji Sistemi ve 
Teknoloji 
Değerlendirmeleri 

Shannon Weiner–
Neumann,  bi: enerhi ihracatçısı ülkenin politik 

istikrarı 

 gi: yerli enerji arzının payı 

Enerji Sistemleri 

Ricotta and Avena 
 ki: farklı seçeneklerin ağırlıklarının 

standardizasyonu, ∑ ki=1 

Ekoloji ve Bioçeşitlilik 

Shannon, see Jansen 
et al.  Jansen and 
Seebregts  

 
 

 

 
 

Enerji Sistemleri 

Ricotta and Szeidl 

  

Ekoloji ve Bio Çeşitlilik 

Stirling  
 

Enerji Sistemleri, 
Teknolojideğerlendirmeleri 

Kaynak: Chuang and Ma,2013,14 
 
-İthalat Bağımlılığı; İthalat bağımlılığının ölçülmesi, enerji arz güvenliği için en yaygın 
kullanılan göstergeler arasındadır. Yakıt ve bölgelerle ilgili çeşitli parçalanmaların ya fiziksel 
ya da parasal terimlerle ifadesi mümkündür. 
-Politik İstikrar, Arzcı ülkelerin politik durumu enerji arzının güvenliği için önemlidir. 
Çünkü hükümetler ya mevcut enerji arzını ya da bunların diğer gelişen bölümleri altındaki 
koşulları kontrol ederler. Politik istikrar göstergeleri olarak derecelendirme kuruluşlarının 
verileri kullanılmaktadır. Mesela UEA, ICRG derecelendirme kuruluşunun politik risk 
derecesini kullanmaktadır. Ancak çoğu ticari politik risk değerlendirmeleri genellikle 
şahsidir.( Kruyt, vd.,2009,2169) 
-Enerji Fiyatları; İyi işleyen bir piyasada, fiyat fonksiyonları arz ve talep için bir denge 
mekanizması fiyatlar da taleple ilişkili arzın bir göstergesi olarak verilmektedir. Aynı 
zamanda fiyatlar ekonomik şokların bir ölçüsü olarak düşünülebilir. Kısacası fiyatlar kıtlığı ve 
enerji kaynaklarının azalmasını yansıtmaktadır. Dünyanın önemli bir kısmında baskın bir 
enerji taşıyıcısı olan petrol fiyatları, önemli bir enerji arz güvenliği göstergesi olarak 
görülmektedir. ( Kruyt, Vd.,2009,2169) 
-Piyasa Akıcılığı; Piyasa akıcılığı talep ve arzdaki dalgalanmalarla ilgili olarak piyasa 
kapasitesiyle ilişkilidir. Dahası enerji arz güvenliğinin bir unsurudur. Piyasa akıcılığı kavramı 
fiyat esnekliği ile de bağlantılıdır. Piyasa akıcılığının bir göstergesi olarak CET( Ticaret 
esnekliği katsayısı, Coefficient of Elasticity of Trading) kullanımı önerilmiştir. 
Basit endeksler enerji arz güvenliğini sınırlı bir şekilde ölçmektedir. Enerji arz güvenliğini 
çeşitli yönlerini hesaba katarak, bunları tek bir endekste birleştirmeye çalışan toplamsal 
indeksler ise şunlardır; 
-Shannon endeksi, Shannon-Wiener İndeksi(SWI), termodinamiğin ikinci yasasındaki 
entropi kavramından türetilmiştir. Entropi, fiziksel bir kavram olup, bir sistemdeki kaosun 
derecesini tanımlamak için kullanılmıştır. Formülü; SWI= −� pi ln (pi)n

𝑖 ,  pi ; enerji 
karışımında i yakıtının payını sunar ya da i arz edicisinin piyasa payını sunar. Yüksek SWI 
değerleri, sistemdeki yüksek çeşitlilikle ilişkilendirilmiştir. Tüm seçenekler eşit pay aldığında 
SWI maksimumda olacaktır. SWI’nın en yüksek değeri, daha fazla çeşitlilik olduğunu 
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gösterir. Bu index, denge ve çeşitlilik artışı ile monoton olarak artar. Shannon indeksi Jansen 
et al.(2004) tarafından toplanmış göstergelerin en önemlisi olarak geliştirilmiştir. Jansen vd. 
yakıt çeşitliliği yanında her bir yakıtın ithalatının payı için arzcı çeşitliliğini de elde eden 
bileşik Shannon indeksini türetmişlerdir. Bileşenleri şunlardır; Enerji çeşitliliği, ithal enerjide 
arzcı çeşitliliği, politik istikrar, rezerv/üretim oranıdır. (Yıldırım, E.ve Karakoç, N., 2014,443) 
. 
-Uluslararası enerji ajansının enerji güvenliği endeksi, Uluslararası enerji ajansı arz 
güvenliğini iki gösterge üzerine inşa etmiştir. Birisi fiyatların düzenlendiği piyasalara 
başvurulduğunda mevcut olmama durumu ya da fiziksel bulunamazlıktır.  Özellikle gazla 
ilgili fiziksel bulunamazlık endişesi boru tabanlı arz eksikliği ile yakından ilişkilidir. UEA, 
enerji güvenliğinin fiziksel elde edilebilirliği bileşeninin bir ölçüsü olarak, bir ülkenin toplam 
enerji talebinde boru tabanlı gaz ithalatının (petrol indeksli sözleşmeler ile satın alınan) payını 
önerir. Bu indeks  şu şekilde formüle edilmiştir: enerji güvenliği indeksi=boru tabanlı gaz 
ithalatı/toplam temel enerji arzı. Bu indeksin en yüksek değeri, enerji güvenliğinin düşük 
olduğunu gösterir. IEA’nın bir diğer göstergesi fiyat bileşeni göstergesidir.  
-Arz/talep endeksi, Uzun dönem enerji arz güvenliği için arz/talep indeksi enerjinin taşınması, 
dönüşümü, nakliyesi, enerji arzı ve talebini kapsar.  
-Petrol güvenlik açığı indeksi, Bu indeks yedi gösterge üzerinde petrol kırılganlığı 
indekslerinin toplanmış bir bileşenidir. Bunlar; petrol ithalatının gelire oranı(1), kişi başı 
petrol tüketiminin milli gelire oranı(2),kişi başı milli gelir(3),toplam enerji arzında petrolün 
payı(4), yurtiçi rezervlerin petrol tüketimine oranı(5), net petrol bağımlılığı, arz kaynakları 
çeşitliliği, petrol arz eden ülkelerdeki politik risk tarafından ölçülen jeopolitik petrol arz 
yoğunluğu risklerine karşı maruz kalınması(6) ve son olarak piyasa akışkanlığıdır(7).  
-İsteklilik payı, Ödeme gönüllüğü indeksi olarak da geçmektedir. Bu indeks bir ülkenin milli 
gelirinin yüzde kaçını enerji arz güvenliği risklerini düşürmek için harcadığını göstermek için 
dizayn edilmiştir. Bu gönüllülük daha yüksek enerji arz güvenliği riskleri için daha yüksek 
çıkmaktadır. Bileşenleri Petrol arzının toplam enerji arzındaki payı, tüketilen petrolün ithalat 
oranı, enerji yoğunluğudur. 
 
4. Amprik Analiz 

 
4.1. Shannon İndeksine Göre Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliğinin Ölçülmesi 
 Çeşitlilik, enerji güvenliği için önemlidir. Enerji güvenliği çeşitli teknik, insani ve doğal 
risklerden etkilenebilir. Stirling çeşitliliğin dört büyük avantaj sağladığına işaret etmektedir; 
(1)Büyümeyi ve yeniliği teşvik eder.(2) Ambargoların ve arz şoklarının negatif etkilerini 
azaltır.(3) Sosyal farklılıkların uyumlaştırılması için metottur.(4) Çeşitlilik, karar yapıcıların 
anlaşılmayan noktaları için finansal riskten korunma aracıdır. Çeşitlilik aynı zamanda enerji 
sistemlerinin etkili bir şekilde dış çevre şoklarına (küresel piyasalardaki dalgalanma, çevresel 
düzenlemelerdeki değişiklikler, özel bir enerji için fiyat değişiklikleri ve arz kesintileri gibi) 
ve değişikliklerine yanıt vermesini sağlar. Enerji arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi, tek bir 
arz kaynağındaki bozulma için ortaya çıkan kırılganlığı azaltır ve aynı zamanda her bir arz 
kaynağının piyasa gücünü azaltır. Böylece ürün ve hizmetlerdeki enerji fiyat artışı risklerini 
azaltabilir.(Chuang and Ma,2013,15)  
 Çalışmamızda Shannon Çeşitliilik indeksinin yalın halini baz alarak Türkiye’nin 2005-
2014 yılları arasında tüketmiş olduğu birincil enerji arzındaki yakıt çeşitliliği ve petrol-
doğalgaz alımında kaynak ülke çeşitliliği ölçülmeye çalışılmıştır. Her yıl için yapılan 
analizlerin sonucu aşağıdaki grafiklere yansıtılmıştır. 
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Tablo 3:  Shannon Wiener endeksi analiz sonucu (2014 yılı) 
Kaynak değer(%) pi lnpi pi*lnpi 
Yenilenebilir 2 0,02 -3,91202 -0,07824 
Hidrolik 7 0,07 -2,65926 -0,18615 
Kömür 29 0,29 -1,23787 -0,35898 
Doğalgaz 35 0,35 -1,04982 -0,36744 
Petrol 27 0,27 -1,30933 -0,35352 
Shannon-wiener index    1,34433 

 
Şekil 4:  Türkiye’nin birincil enerji tüketiminde kaynak çeşitliliği (2005-2014) 

 
 
2008 yılında SWI indeks değeri 1.31 değeri ile en düşük seviyededir. Bunun en temel 

nedeni kömür, petrol ve doğalgazın payları birbirine çok yakın olmasına rağmen hidrolik ve 
yenilenebilir enerjinin payları oldukça düşüktür. 2013 yılı eşitliğin diğer yıllara nazaran daha 
yüksek olduğu dönemdir. Bunun nedeni fosil yakıtların payı yüksek seyretmesine rağmen 
yenilenebilir ve hidroliğin payında artış görülmesinden kaynaklanmıştır. Ancak 2014 yılında 
hidroliğin payının azalması ve doğalgaz tüketimi payının artması nedeniyle indeks değeri 
düşmüştür. Birincil enerji tüketiminde fosil yakıtların payı diğerlerine göre çok daha yüksek 
olduğu için yıllar itibariyle SWI indeks değerinde stabil iniş çıkışların olduğu gözlenmiştir. 
Kısacası ele alınan on yıllık süreçte tüketilen enerjide çeşitlilik oldukça düşüktür. Fosil 
yakıtlara bağımlılık daha yüksektir. 

 
Tablo 3:  Shannon Wiener endeksi analiz sonucu (2014 yılı doğalgaz arzcı çeşitliliği) 

 Rusya İran  Cezayir Nijerya  Azerbaycan Spot SWI 
% 56,00 19,00 9,00 7,00 9,00 0,10  
pi 0,559441 0,18981 0,08991 0,06993 0,08991009 0,000999001   
lnpi -0,58082 -1,66173 -2,40895 -2,66026 -2,40894511 -6,90875478   
pi*lnpi -0,32493 -0,31541 -0,21659 -0,18603 -0,21658847 -0,00690185   
             1,266457496 

 
Şekil 5: Türkiye’nin doğalgaz ithalatında arzcı ülke çeşitliliği (2005-2014) 

 
Birincil enerji tüketiminde en yüksek payı alan doğalgazın ülkemizde çok az bir kısmı 

üretildiği için neredeyse %98’i ithal edilmektedir. Bu nedenle tüketimimizde %50’lik bir payı 
oluşturan enerjinin sürekliliğini sağlamak için doğalgaz ithal ettiğimiz ülke sayısını 
artırmamız ve bağımlılık oranlarımızı azaltmamız gerekmektedir. Doğalgaz satın aldığımız 
ülkelerin çeşitliliğine SWI indeksi kullanılarak baktığımızda 2005 ve 2006 yıllarında aldığı 
değerler çok düşüktür. Bunun nedeni doğalgaz ithalatında sadece dört ülkeye (Rusya, İran, 
Cezayir ve Nijerya) bağımlı olmamızdır. 2007 yılından itibaren Azerbaycan ve spot 
piyasalardan doğalgaz alımı başlamıştır. 2010 yılında ise gaz alımında diğer yıllara nazaran 
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Rusya’ya olan bağımlılık oranımız ciddi oranda ( %45)  düşmüş ve Azerbaycan ve spot 
piyasaların oranı artarak SWI en yüksek değere ulaşmıştır. Ancak ilerleyen yıllarda Rusya’ya 
olan bağımlılık tekrar artmıştır. (Şekil 5) 

 
Tablo 5:  Shannon Wiener endeksi analiz sonucu (2014 yılı petrol arzcı çeşitliliği) 

 Irak İran S.Arabistan Nijerya Kazakistan Rusya Kolombiya İtalya Mısır Libya Yemen 
% 31,37 29,72 11,52 9,84 8,73 3,47 3,17 1,01 0,61 0,43 0,13 
Pi 0,3137 0,2972 0,1152 0,0984 0,0873 0,0347 0,0317 0,0101 0,0061 0,0043 0,0013 
Lnpi -1,15932 -1,21335 -2,161085531 -2,31871 -2,438404816 -3,361015592 -3,451438598 -4,59522 -5,09947 -5,44914 -6,64539 
pi*lnpi -0,36368 -0,36061 -0,248957053 -0,22816 -0,21287274 -0,116627241 -0,109410604 -0,04641 -0,03111 -0,02343 -0,00864 
SWI(1,7499036)            

 
Şekil 7: Türkiye’nin petrol ithalatında arzcı ülke çeşitliliği (2005-2014) 

 
 
 Ülkemizin enerji ithalatında önemli bir yer teşkil eden petrol ithalatının yapıldığı 
kaynak ülkelere baktığımızda doğalgaza göre çeşitliliğin daha çok olduğu görülmektedir. 
2006 ve 2007 yılları endeks değeri kaynak ülke sayısının az ve bağımlılık oranlarının yüksek 
olması nedeniyle düşüktür. 2011 yılı İran’a(%50) olan bağımlılığımızın artması nedeniyle 
belirgin dalgalanmanın görüldüğü bir yıldır. Shannon indeks değerleri son üç yılda artış 
göstermiştir. 2014 yılsonu itibariyle SWI değeri 1,75 ile en yükseğe ulaşmıştır. 2014 yılında 
SWI değerinin en yükseğe ulaşma nedeni petrol aldığımız ülkelere Kolombiya ve Mısır’ın 
eklenmesi ile ülke sayısı on bire ulaşmıştır. Aynı zaman da Nijerya’dan(%9,8) satın aldığımız 
oran yükselirken, Rusya’ya(%3,4) olan bağımlılık diğer yıllara göre ciddi oranda azalmıştır. 
Son 3 yıldır Suriye’den yapılan ithalat tamamen sona ermiştir. 
 
5. Çıkarımlar ve Tavsiyeler 

Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve ekonomik istikrarın sürdürülebilmesi için 
dünyanın ekonomik bölgeleri birbirlerine bağımlıdırlar. Sektörlerin rekabet gücünü 
artırabilmek için, kaliteli enerjinin, uygun fiyattan temin edilebilmesi ve verimli 
kullanılabilmesi gerekmektedir. Birincil enerjide arz güvenliğinin sağlanması ise enerji 
kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile mümkündür. Türkiye’de birincil enerji kaynaklarında 
çeşitlilik istenilen ölçüde sağlanamamıştır. Ülkenin enerji kaynakları arasında da belirli bir 
denge gözetmek gerekmektedir. Türkiye petrol ve doğal gaz enerji kaynakları bakımından 
sınırlı ve ithalatçı bir ülkedir. 2015 yılında enerji tüketiminin %75’inden fazlasını ithalat ile 
karşılamıştır. Enerjide arz güvenliğinin sağlanması, kaynak ve ülke çeşitlendirmesini 
gerektirmektedir. Türkiye, 2015 yılında ithal ettiği doğalgazın % 59’unu Rusya’dan, % 
16’sını ise İran’dan tedarik etmiştir. Hakeza ham petrol tüketiminde %89 bağımlılık oranıyla 
Irak (%31), İran (%30), S. Arabistan (%12), Nijerya (%10) ve Kazakistan’dan (%9) öncü 
ülkeler olmuştur. Tek kaynağa bağımlılık, enerjinin her çeşidinde hem ekonomik hem de 
siyasi risk unsuru barındırmaktadır. Bu durumun etkileri 2006 ve 2009 yılında Rusya ile 
Ukrayna arasında yaşanan krizde, aynı zamanda ülkemiz ile Rusya arasında yaşanan uçak 
krizi ile bir kere daha ortaya çıkmıştır. Birincil enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılabilmesi 
için Türkiye’nin petrol arama, nükleer enerji, yenilenebilir enerji kaynakları gibi çok boyutlu 
bir enerji politikasına sahip olması gerekmektedir.(www.mfa.gov.tr) 

Gerek arz güvenliği, gerekse enerji kalitesinin sağlanması açısından bakıldığında 
mevcut olan yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın yetersiz olduğu görülmektedir. Bunun için, 
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çevre dostu olarak gösterilen hidrojen enerjisi teknolojisine özel bir önem verilmeli ve 
hidrojen enerjisinin üretim maliyetinin düşürülmesi için yapılan AR-GE çalışmaları teşvik 
edilmelidir. Yenilenebilir enerji bakımından önemli bir potansiyele sahip olan ülkemiz, 
jeotermal potansiyeli ile dünyada 7. sırada yer almaktadır. Sözkonusu enerji kaynağının yanı 
sıra hidroelektrik kaynakların, ayrıca rüzgâr ve güneş enerjisinin geliştirilmesine de öncelik 
verilmelidir. Bu çerçevede yapılan projeksiyonlardan biri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından 2014 yılı Aralık ayında yayımlanan “Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem 
Planı”dır. Buna göre, 2023 itibariyle hidroelektrik kurulu güç kapasitesinin 34.000 MW’a, 
rüzgar enerjisi kurulu kapasitesinin 20.000 MW’a; güneş enerjisi kapasitesinin 3.000 MW’a, 
jeotermal enerji kapasitesinin ise 1.000 MW’a çıkarılarak toplam elektrik üretiminin 
(doğalgazın payı düşürülerek) %30’unun yenilenebilir enerjiden karşılanması 
hedeflenmektedir.  (www.mfa.gov.tr)Öte yandan ülkemizin arz güvenliği ve enerji kalitesinin 
sağlanması açısından gelişmiş teknoloji imkanlarına sahip nükleer santrallerin kurulması 
gerekmektedir.  
 Türkiye, ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge 
ülkeleriyle, Avrupa'daki tüketici pazarları arasında jeo-stratejik bir konuma sahiptir. Bu 
ayrıcalıklı doğal köprü konumu, Türkiye’ye enerji güvenliği bağlamında fırsatlar sağlarken 
sorumluluklar da yüklemekte olup, ülkemiz bu konumunu pekiştirmek için girişimlerde 
bulunmalıdır. Bu bağlamda Türkiye, bölgesel enerji stratejisini geliştirirken, gerek Doğu-Batı, 
gerek Kuzey-Güney Enerji Koridorları üzerindeki konumunu güçlendirmeli ve ülkemizin bir enerji 
merkezi haline dönüştürülmesi hedeflenmelidir. Kısaca ülkemiz, çok boyutlu enerji stratejisi 
çerçevesinde şunları amaçlamaktadır; 
 -kaynak ülke ve güzergâh çeşitliliğine gidilmesi, 
 -enerji karışımında yenilenebilir enerjinin payını arttırırken, nükleer enerjiden de 
yararlanılmaya başlanılmasını, 
 -enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulması,  
 -Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda bulunulması, 
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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 
EKONOMİ OKURYAZARLIĞI 

 
 

Serkan Dilek1  Orhan Küçük2  Ali Eleren3  
 
 
Özet 

Ekonomik gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini yorumlayabilme yeteneğine ekonomi okuryazarlığı 
denilmektedir. Ekonomi okuryazarlığı sayesinde rasyonel bireyler dünyayı ve ekonomi politikalarının 
sonuçlarını doğru biçimde idrak edebileceklerdir. Bu da onların doğru iktisadi kararlar almalarına yardımcı 
olacaktır. Bu çerçevede çalışmamızda, daha önceki akademik çalışmalarda geliştirilen ölçekler yardımıyla 
Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin ekonomi okuryazarlığının ölçülmesi amaçlanmıştır. Kastamonu merkezde 
bulunan Fakülteler, yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulunda toplam 428 öğrenciye anket uygulanmıştır. 
Hipotezlerimizi test etmek ve faktör analizi uygulamak suretiyle ekonomi literatürüne katkı sağlayacak biçimde 
dikkat çekici sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuçlara göre öğrenciler ekonomi okuryazarlığı konusunda yeterlidir ve 
kendilerine güvenmektedirler. Fakat daha yapmaları gerekenler bulunmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: ekonomi okuryazarlığı, ekonomi eğitimi, ekonomi öğretimi 
 
JEL Sınıflandırması: A1, A2 
 
 

ECONOMIC LITERACY OF KASTAMONU UNIVERSITY 
STUDENTS   

 
 
Abstract 

The ability to interpret the economic developments and the effects of these developments are defined as 
economic literacy. By the help of economic literacy, rational individuals can understand world economy, the 
results of economic policies. This will help them to make right economic decisions. In this regard we aimed to 
measure economic literacy of Kastamonu University Students by using scale that was developed in earlier 
researches. We conducted survey to 428 students in Faculties, High Schools and Vocational School in 
Kastamonu centre. We tested our hypotheses and applied factor analysis so that we reached remarkable results 
which can contribute to literature. According to results students are sufficient in economic literacy and trust 
themselves, however they have to do more in improving their skills. 
 
Keywords: economic literacy, economic education, teaching of economics 
 
JEL Classification: A1, A2 

 
1. Giriş 

Geleneksel iktisat teorisi bireylerin rasyonel olduğunu ve tam bilgiye sahip olarak 
rasyonel kararlar verip fayda ve kârlarını maksimize ettiklerini belirtmektedir. Bu yolla 
kurulan modeller iktisadi çalışmaların daha rahat yapılmalarına imkan verebilmektedir. Ancak 
bunun ne derece olduğu çeşitli iktisatçılarca eleştirilmektedir. Üstelik giderek gelişen finansal 
piyasalar, küreselleşme ve hıza dayalı yeni ekonomi bireylerin doğru kararlar vermesini daha 
da zorlaştırmaktadır. 

1 Corresponding Author, Kastamonu University, Economics and Administrative Sciences, Economics, 
Turkey, serkan.dilek@gmail.com 
2 Economics and Administrative Sciences, International Logistics, Turkey, orhank@kastamonu.edu.tr 
3 Economics and Administrative Sciences, Labor Economics Turkey, aeleren@kastamonu.edu.tr 
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Eğitim sisteminde kalite diğer bir ifadeyle ulusal ve küresel rekabet için gerekli 
standartlara ulaşılması temel amaçlardan biridir (Eleren, 2007:4). Eğitim, kişilerin 
davranışlarını ve kararlarını etkileyerek tüm ekonomiyi olumlu yönde etkileyebilir. Örneğin; 
başarılı girişimcilik eğitimi sayesinde kişilerin yeni girişimler açması ve ekonominin 
gelişmesi sağlanabilir (Akın ve Demirel, 2015; Solmaz vd. 2014). Gümüş vd. (2016) 
girişimcilik eğitimlerinin devam etmesi ve yaygınlaşmasının toplumdaki girişimcilik eğilimini 
güçlendireceğini ortaya çıkarmıştır. Başarılı ekonomi eğitimi sayesinde ise bireyler kıt 
kaynaklarını etkin biçimde değerlendirebilir, sınırsız ihtiyaçlarını karşılamakta daha isabetli 
davranışlar sergileyebilirler. Böylece ekonomi topyekun olumlu yönde etkilenebilir. Yapılan 
akademik çalışmalar eğitim yatırımları ile ülkelerin ekonomik büyümeleri arasında pozitif 
yönlü bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Yardımcıoğlu vd. 2014). Ekonomi 
okuryazarlığı ise ekonomi eğitimi sayesinde elde edilebilir ve ekonomi bilgisinin bir 
göstergesidir. 

Ekonomi Okur-yazarlığını NCREL (2003) (akt:Gerek ve Kurt, 2011:60) “ekonomik 
problemlerin yorumlanması ve çözüme kavuşturulmasında farklı seçenekleri gözden geçirme, 
maliyet ve karları tanıma, ekonomik koşullardaki ve kamusal politikalardaki değişimlerin 
sonuçlarını inceleme, ekonomik verileri toplama ve organize etme, kar ve maliyetleri tartma 
yeteneği” olarak ele almıştır. ABD’de yapılan çalışmalar yetişkinlerin ekonomiyi iyi anlama 
ve yorumlama yeteneklerinin önemini bildiklerini göstermektedir (Lusardi ve Mitchel, 2007). 
Buna karşın çoğu başarılı yatırım yapma, finansal araçların getirisi vb konularda bilgi sahibi 
değildir (Lusardi, 2006:2).  

Ülke ekonomisi açısından ekonomi okuryazarlığının taşıdığı öneme karşın İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakülteleri hariç çoğu yüksek öğretim kurumunda ekonomi eğitimine yeterince 
önem verilmemektedir (Gerek ve Kurt, 2011:62). Ekonomi okuryazarlığının düşüklüğünün 
sadece Türkiye’nin değil diğer gelişmiş ülkelerin de sorunu olduğu 2008 Küresel ekonomik 
krizinde ortaya çıkmıştır (Mercan vd.2012). Küreselleşme, finansal piyasaların gelişmesi, 
ekonomik yapının daha karmaşık hal alması ekonomi okuryazarlığının daha önemli hale 
gelmesini sağlamıştır. Ekonomi okuryazarlığının olmaması nedeniyle alınan yanlış finansal 
kararlar sadece birey değil toplum refahını olumsuz etkileyecektir. 

Bu çalışmada Kastamonu Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerinin 
ekonomi okuryazarlığı araştırılmıştır. Öncelikle ekonomi okuryazarlığı ve ekonomi bilgisinin 
önemi ele alınacak, literatür incelenecektir. Daha sonra ise Kastamonu Üniversitesi’nde 
yapılan ampirik çalışma ve çalışmanın sonuçları ele alınacaktır.  

 
2. Ekonomi Okuryazarlığı 

Ekonomi okuryazarlığının en genel tanımı ekonomik gelişmeler ile onların etkilerinin 
yorumlanabilme yeteneği olarak ele alınabilir (Gerek ve Kurt, 2008). Ekonomi eğitimi ve 
temel ekonomi bilgisinin bireylerin yatırım, tasarruf, emeklilik planlaması, kredi ve diğer 
finansal kararlarında önemli rol oynadığı görülmektedir (Lusardi ve Mitchell, 2007; Lusardi 
2006). Güncel yaşamda bireylerin hangi kredi kartını ne zaman kullanacağından ne kadar 
tasarruf yapacağı, tasarruflarını nasıl değerlendireceği, ne kadar krediyi ne zaman alacağı gibi 
kararlar önem arz etmekte ve doğrudan ekonomi okuryazarlığı ile ilgili olmaktadır. 
Literatürde finansal okuryazarlık ile ekonomi okuryazarlığı arasındaki ayırım net olarak 
yapılmamış; kimi zaman bu iki kavramın aynı anda kullanılmıştır.  

Çeşitli devletler vatandaşlarının bireysel finansal planlaması, özel firmalar ise 
çalışanlarının emeklilik sonrası rahat yaşamaları için çeşitli ekonomi eğitimleri verdikleri 
görülmektedir (Lusardi, 2006). Rasyonel bireylerin yatırım kararlarını verirken yeterli 
finansal ve ekonomik bilgi donanımına sahip olup olmadıkları çeşitli akademik çalışmalarla 
araştırılmıştır (Van Rooji vd. 2007). Ekonomi okuryazarı olmayan bireylerin emeklilikleri 
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için daha az yatırım yaptıkları, daha az bilinçli davrandıkları ve finansal yeniliklerden daha az 
faydalandıkları ortaya çıkarılmıştır (Lusardi ve Mitchell, 2007; Altıntaş, 2009). Akademik 
çalışmalarda kurulan modeller insanların emeklilik için yaptıkları tasarruf kararlarının 
ekonomi okuryazarlığına bağlı olduğunu ortaya çıkarmıştır (Lusardi ve Mitchell, 2005). Bu 
nedenle bireysel emeklilik vb ekonomik kararlarda bireylerin temel ekonomi ve finans eğitimi 
aldıktan sonra finansal yatırımlarının muhtemel sonuçlarından sorumlu tutulmaları daha adil 
olacaktır (Altıntaş, 2009). Ekonomi okuryazarlığında ortaya çıkan eksiklik tüketici kredi 
borçlarının artmasına neden olduğu akademik çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır (Gutnu ve 
Cihangir, 2015:416). Bu nedenle ekonomi okuryazarlığını geliştirmeye yönelik eğitim 
müfredat ve programlarının hazır hale getirilmesi ve uygulanması gereklidir. 

Van Rooji vd. (2007) ise bireylerin ekonomi okuryazarlığının kısıtlı olduğunu ortaya 
çıkarmışlardır. Lusardi ve Mitchell (2005:8-9) finansal okuryazarlığın kökene göre (beyaz, 
siyah ve Hispanik) farklı sonuçlar verdiğini bulmuştur ki bunun nedeni beyaz, siyah ve 
Hispanikler arasında okullaşma oranının farklılığıdır. Üniversiteye gidenlerin genelde 
ekonomi okuryazarlığı daha yüksektir ve fırsat eşitsizliği nedeniyle üniversiteye gidemeyen 
kesimler (Siyah ve Hispanikler) bu nedenle daha düşük ekonomi okuryazarlığına sahiptir. 
Ayrıca cinsiyetin de ekonomi okuryazarlığı açısından önemli bir faktör olduğu yolunda 
bulgular vardır. Lusardi ve Mitchell (2011:10) bayanların daha zayıf ekonomi okuryazarı 
olduğu ve hatta kendilerine bu konuda daha az güvendiklerini bulmuştur. 

Chen ve Volpe (1998), 924 üniversite öğrencisi üzerinde yaptıkları çalışmada üniversite 
öğrencilerinin ekonomi ve finansal okuryazarlık açısından yeterli olmadıklarını bulmuşlardır. 
İktisat okumayanlar, bayanlar, 30 yaşından gençler ve düşük iş deneyimine sahip olanların 
soruları daha düşük puanla bildikleri ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin 
ekonomi okuryazarlığı konusunda yeterli olmadıkları için hatalı kararlar almaları topluma bir 
maliyet yüklemektedir. Örneğin; bireyler finansal gelecekleri hakkında endişelendikleri için 
daha düşük verimlilikle çalışmışlardır. Lusardi vd (2010) yaptıkları çalışmada benzer bir 
sonuç bulmuşlardır ve yetişkinlerin 1/3’ünden daha azının faiz oranları, enflasyon ve risk 
çeşitlendirmesi hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını ortaya çıkarmışlardır. Yapılan 
incelemelerde bireysel emeklilik sistemine katılan katılımcıların yeterli ekonomi 
okuryazarlığına sahip olmadıkları ortaya konmuştur (Altıntaş, 2009:153). Eğitim, ekonomi 
okuryazarlığını olumlu yönde etkiler (Huston, 2010:309) ama ekonomi ve finans hakkında 
verilen eğitimlerin akrabaları kapsaması durumunda sadece bireylere verilmesine oranla daha 
etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır (Lusardi vd. 2010:22). Bazı ekonomik çalışmalarda eğitimin 
ekonomi okuryazarlığına dikkate değer önemli bir etkisi olmadığı yolunda bulgulara sahip 
akademik araştırmalar da mevcuttur (Huston, 2010:309).  

Ekonomi okuryazarlığının yeterli olmamasının bir diğer sonucu da bireylerin yatırım 
kararı tercihleridir. Profesyonel katılımcılar uzun dönemli yatırımlarında genelde riskli ve 
değişken getirili tercihlere yönelmektedir. Çünkü kısa vadede bir zarar söz konusu olsa bile 
yatırım döneminin uzunluğu nedeniyle bu kaybın telafi edilmesi mümkün olmaktadır. Ancak 
Bireysel emeklilik sistemlerine 10, 20 hatta 30 yıl dahil olan yatırımcıların bile çoğunluğunun 
Kamu borçlanma senetleri gibi sabit getirili varlıklara yöneldikleri görülmektedir. Oysa 
Sermaye piyasaları (Borsa) uzun dönemli yatırımlar için daha doğru bir tercih olabilir 
(Altıntaş, 2009:154). Borsada veya doğrudan firmalara doğrudan ortak olmak suretiyle 
yapılan yatırımlar, faiz getirili finansal araçlara göre ülke ekonomisi açısından daha faydalı 
olacaktır.  
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3. Yöntem 

Ölçek Gerek ve Kurt (2011)’den alınmıştır. Araştırmanın anakütlesi Kastamonu 
Üniversitesi’nin Kastamonu merkezinde öğrenim gören öğrencileridir. Araştırmanın yapıldığı 
1-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Kastamonu merkezde öğrenim gören 16.890 Lisans ve Ön 
lisans öğrencisine ulaşmanın zorluğu nedeniyle örneklem oluşturulmuştur. Örneklem 
oluşturulurken fakültelerin toplam öğrenci sayısı içinde yüzde payları dikkate alınarak kota 
uygulanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 450 adet anket doldurulmuştur. 
Ancak eksik veya yanlış doldurulan anketler elenmiş ve 428 adet anket değerlendirmeye 
alınmıştır. Küçük (2016:95)’e göre 50000 kişilik bir evren için 381 kişilik örneklem 
büyüklüğü %5 anlamlılık düzeyinde yeterlidir. Akademik birimlerin toplam öğrenci içindeki 
payları ile anket uygulanan öğrenciler arasındaki payların birbiri ile uyumlu olduğu Tablo 
1’de görülmektedir. 

 
Tablo 1: Örneklem ve akademik birim kotaları 

Fakülte Öğr. 
Sayısı 

Toplam 
Öğrenci 
sayısı içinde 
yüzdesi 

Anket 
uygulanan 
öğrenci sayısı 

Toplam Anket 
uygulanan 
öğrenci sayısı 
içinde % 

Kastamonu Meslek YO. 5114 %30.27 125 %29.20 
Eğitim Fak. 3220 %19.06 86 %20 
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 1971 %11.66 50 %11.68 
İlahiyat Fak. 1067 %6.32 28 %6.54 
İletişim Fak. 951 %5.63 23 %5.37 
Orman Fak. 299 %1.77 8 %1.87 
Turizm Fak. 625 %3.70 16 %3.74 
Beden Eğitimi ve Spor YO 841 %4.98 22 %5.14 
Fen ve Edebiyat Fak. 1330 %7.87 34 %7.94 
Fazıl Boyner Sağlık YO. 881 %5.21 22 %5.14 
Mühendislik ve Mimarlık Fak. 539 %3.19 14 %3.27 
Su Ürünleri Fak. 12* <%0.01 0 0 
Güzel Sanatlar 40* %0.02 0 0 
Toplam 16.838 %100 428 %100 

*Örnekleme alınmamış fakülteler. 
 
Anket soruları hazırlanırken Gerek ve Kurt (2011) çalışmasında kullanılan ölçekteki 

sorular ele alınmıştır. Bu sorulardan 10 tanesi elenmiş ve geriye kalan 28 tanesinden oluşan 
bir ölçek kullanılmıştır. Ölçekte beşli Likert (1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum 
3:Ne katılıyor ne katılmıyorum, 4:katılıyorum, 5:kesinlikle katılıyorum) kullanılmıştır. 
Sorular katılımcıların ekonomi hakkında bilgilerini ölçmeye yönelik değil ama ekonomi 
okuryazarlığı konusunda kendilerine olan güveni ölçmeye yöneliktir. Anket formunun ilk 
kısmı demografik özelliklere aittir. Demografik özelliklere ait sonuçlar Tablo 2’de 
özetlenmiştir. 

 
Tablo 2: Demografik özellikler 

Cinsiyet Frekans Yüzde 
Bayan 218 %50.9 
Bay 210 %49.1 
Toplam 428 %100 
Yaş Frekans Yüzde 
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<18 40 %9.3 
19-20 Yaş 293 %68.5 
21-22 Yaş 84 %19.6 
>23 yaş 11 %2.6 
Toplam 428 %100 
Medeni durum Frekans Yüzde 
Bekar 415 %97 
Evli 13 %3 
Toplam 428 %100 
 
4. Bulgular 

Öncelikle veri setinin tanımlayıcı istatistikleri incelenmiştir. Ölçekte kullanılan sorulara 
ait frekans dağılımları ve betimleyici istatistikler (Ortalama, Skewness ve Kurtosis) Tablo 
3’de verilmiştir. Soruların güvenilirliği için Cronbach Alpha testi yapılmış ve 0.751 değeri 
bulunmuştur. Küçük (2016:232)’e göre ölçek 0.60 ile 0.80 arasında kaldığı için oldukça 
güvenilirdir. Sorular hazırlanırken yararlanılan Gerek ve Kurt (2011), ölçeğin güvenilirliğini 
ölçmüş ve güvenilir olduğunu ortaya çıkarmıştır.  

 
Tablo 3: Betimleyici istatistikler 

S Soru Frekanslar Ort. Skew. Kurt. 
1 2 3 4 5 

S1 Kar ve Maliyetler arası farkı anlayabilirim. 8 24 67 195 134 3.99 -0.961 0,852 
S2 Genel Tüketim harcamalarımı gelirime göre 

düzenleyebilirim.  
2 34 84 195 113 3.89 -0.603 -

0.127 
S3 Parasal Kaynaklarımı değerlendirerek akılcı 

(rasyonel) tercihler yapabilirim.  
1 35 76 204 112 3.91 -0.627 -

0.105 
S4 Sunulan hizmetleri ekonomik açıdan 

değerlendirebilirim. 
5 26 106 194 97 3.82 -0.564 0.151 

S5 Üretici ve tüketici arasındaki etkileşimin 
fiyatlara nasıl yansıdığını anlayabilirim. 

13 54 166 159 36 3.35 -0.329 -
0.028 

S6 Malın azalmasının veya fazlalaşmasının piyasa 
fiyatlarına etkisini yorumlayabilirim. 

15 48 162 168 35 3.37 -0.438 -
0.123 

S7 Enflasyon Oranlarındaki değişmenin ne ifade 
ettiğini anlayabilirim. 

13 47 176 163 29 3.35 -0.396 0.211 

S8 Faiz oranlarının Piyasaya etkisini 
anlayabilirim. 

13 50 186 143 36 3.32 -0.237 0.088 

S9 Ekonomi Politikalarının fayda ve maliyetlerini 
değerlendirebilirim. 

10 36 173 156 53 3.48 -0.265 0.092 

S10 Küçük, orta ve büyük ölçekte işletmelerin 
ekonomik rollerini anlayabilirim. 

7 37 175 168 41 3.46 -0.253 0.148 

S11 Dış Ekonomik Gelişmelerin ülke ekonomisine 
yansımalarını değerlendirebilirim. 

6 40 130 184 68 3.63 -0.398 -
0.120 

S12 Bir malın fiyatı aşırı yükselirse yerine aynı 
faydayı sağlayan daha düşük fiyatlısını alırım. 

10 41 97 183 97 3.74 -0.634 -
0.027 

S13 Ulusal, Finansal kaynakların ekonomiye 
etkisini anlayabilirim. 

11 35 133 205 44 3.55 -0.636 0.494 

S14 Tercih edeceğim Ürüne karar verirken 
ihtiyacımı göz önünde bulundururum 

2 27 81 204 114 3.94 -0.642 0.109 

S15 Döviz ve Altın fiyatlarında meydana gelen 
değişmenin nedenlerini yorumlayabilirim.  

9 51 157 164 47 3.44 -0.281 -
0.146 

S16 Kredi kartı kullanırken ödeme gücüme göre 
harcama yaparım. 

3 42 83 197 103 3.83 -0.605 -
0.166 

S17 Ürünlerin tüketicilere ulaşma sürecinin 
fiyatlara nasıl yansıdığını anlayabilirim. 

6 34 120 206 62 3.66 -0.532 0.230 

S18 Tüketeceğim Ürüne karar verirken fiyat-fayda 
ilişkisini göz önünde bulundururum. 

10 26 102 220 70 3.73 -0.789 0.838 

S19 Taksitlendirme yaparken gelirimi göz önünde 15 17 115 201 80 3.73 -0.807 0.924 
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bulundururum. 
S20 IMF politikalarının ekonomi üzerindeki 

etkisini tartışabilirim. 
14 50 165 163 36 3.37 -0.382 0.061 

S21 Döviz fiyatlarındaki değişimin ihracat ve 
ithalat üzerindeki etkisini yorumlayabilirim. 

10 47 166 170 35 3.40 -0.358 0.094 

S22 Ekonomik Krizlerin işsizlik üzerinde yarattığı 
etkileri yorumlayabilirim. 

8 34 134 205 47 3.58 -0.558 0.402 

S23 Gelir dağılımı ve ekonomi ilişkisini 
anlayabilirim. 

13 27 132 201 55 3.60 -0.671 0.653 

S24 Ürün satın alırken marka yerine kalitesine 
bakarım. 

9 21 92 172 134 3.94 -0.798 0.428 

S25 Rekabetin ekonomik sonuçlarını anlayabilirim. 5 14 115 180 114 3.90 -0.520 0.154 
 
Tablo 3’de çıkan sonuçlara göre soruların ortalamaları 3.32 ile 3.99 arasında 

değişmektedir. En yüksek ortalamalara sahip sorular S1, S2, S3, S14, S24 ve S25 sorularıdır. 
Bu durumda katılımcıların genelde kar ve maliyet arası farkı anlayabildiği, genel tüketim 
harcamalarını gelirine göre düzenleyebildiği, Parasal kaynaklarını değerlendirerek akılcı 
tercihler yapabildiği, tercih edeceği ürüne karar verirken ihtiyacını göz önünde bulundurduğu, 
ürün satın alırken kalitesine baktığı, rekabetin ekonomik sonuçlarını anlayabildiği veya en 
azından bu konularda kendilerine güvendikleri yorumu yapılabilir. Diğer yandan S5, S6, S7 
ve S20 soruları ise en düşük ortalamalara sahiptir. Bu durumda katılımcıların üretici ve 
tüketici arasındaki etkileşimin fiyatlara nasıl yansıdığı, Malın azalmasının veya artmasının 
piyasa fiyatlarına etkisi, enflasyon oranındaki değişmenin etkileri, IMF politikalarının etkileri 
konularında bazı eksiklikleri olduğu veya bu konularda kendilerine güvenmedikleri yorumu 
yapılabilir. Öte yandan tüm sorular için Skewness ve Kurtosis değerlerinin -1/+1 değerleri 
arasında oldukları görülmektedir. Tüm katılımcılar için ortalamanın ise 3.64 olduğu 
görülmektedir. 

Küçük (2016) beşli likert ölçeklerde ortalamanın 1.00-2.33 (Düşük); 2.34-3.66 (orta) ve 
3.67 üstü (yüksek) olmak üzere üç bölümde incelenebileceğini belirtmektedir. Buna göre 
soruları orta ve yüksek değerli olmak üzere iki ayrı biçimde inceleyebiliriz. Sorular ve 
sorulara ait ortalamalar Tablo 4’de verilmiştir.  

 
Tablo 4: Orta ve yüksek değerli sorular 

Orta Değerliler (2.33-3.66) Yüksek Değerliler (3.67 ve üstü) 
S5. Üretici ve tüketici arasındaki etkileşimin fiyatlara 
nasıl yansıdığını anlayabilirim. (3.35) 

S1. Kar ve Maliyetler arası farkı anlayabilirim. (3.99) 

S6. Malın azalmasının veya fazlalaşmasının piyasa 
fiyatlarına etkisini yorumlayabilirim. (3.37) 

S2. Genel Tüketim harcamalarımı gelirime göre 
düzenleyebilirim. (3.89) 

S7. Enflasyon Oranlarındaki değişmenin ne ifade 
ettiğini anlayabilirim.(3.35) 

S3. Parasal Kaynaklarımı değerlendirerek akılcı 
(rasyonel) tercihler yapabilirim. (3.91) 

S8. Faiz oranlarının Piyasaya etkisini anlayabilirim. 
(3.32) 

S4. Sunulan hizmetleri ekonomik açıdan 
değerlendirebilirim (3.82) 

S9. Ekonomi Politikalarının fayda ve maliyetlerini 
değerlendirebilirim (3.48) 

S12. Bir malın fiyatı aşırı yükselirse yerine aynı 
faydayı sağlayan daha düşük fiyatlısını alırım (3.74) 

S10. Küçük, orta ve büyük ölçekte işletmelerin 
ekonomik rollerini anlayabilirim. (3.46) 

S14. Tercih edeceğim Ürüne karar verirken ihtiyacımı 
göz önünde bulundururum (3.94) 

S11. Dış Ekonomik Gelişmelerin ülke ekonomisine 
yansımalarını değerlendirebilirim. (3.63) 

S16. Kredi kartı kullanırken ödeme gücüme göre 
harcama yaparım (3.83) 

S13. Ulusal, Finansal kaynakların ekonomiye etkisini 
anlayabilirim. (3.55) 

S18. Tüketeceğim Ürüne karar verirken fiyat-fayda 
ilişkisini göz önünde bulundururum (3.73). 

S15. Döviz ve Altın fiyatlarında meydana gelen 
değişmenin nedenlerini yorumlayabilirim.(3.44) 

S19. Taksitlendirme yaparken gelirimi göz önünde 
bulundururum (3.73) 

S17. Ürünlerin tüketicilere ulaşma sürecinin fiyatlara 
nasıl yansıdığını anlayabilirim.(3.66) 

S24. Ürün satın alırken marka yerine kalitesine bakarım 
(3.94) 

S20. IMF politikalarının ekonomi üzerindeki etkisini S25. Rekabetin ekonomik sonuçlarını anlayabilirim 
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tartışabilirim (3.37) (3.90) 
S21. Döviz fiyatlarındaki değişimin ihracat ve ithalat 
üzerindeki etkisini yorumlayabilirim (3.40) 

 

S22. Ekonomik Krizlerin işsizlik üzerinde yarattığı 
etkileri yorumlayabilirim (3.58) 

 

S23. Gelir dağılımı ve ekonomi ilişkisini 
anlayabilirim (3.60). 

 

 
Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların genelde davranışlarına yönelik (düzenleyebilmek, 

yapabilmek, değerlendirmek, alabilmek, bulundurmak) sorulara yüksek değer verdikleri; 
anlamaya, yorumlama, tartışma ve yorumlamaya yönelik sorulara ise ortalama değer 
verdikleri görülmektedir. Oysa doğru ve rasyonel iktisadi kararları almak için öncelikle 
iktisadi gelişme ve olguları öncelikle doğru biçimde anlayarak yorumlamak gereklidir. 
Uluslar arası ticaret, sermaye hareketleri, döviz kurları konusunda doğru yorum yapamayan 
kişinin parasal kaynaklarını ne derece doğru değerlendirebileceği sorgulanmalıdır. 

Sonraki aşamada veri setinin normalliği incelenmiştir. Kolmogorov- Smirnov testi 
(Sig:0,052) sonucunda verilerin normal dağıldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca Skewness ve 
Kurtosis değerleri de -1/+1 (Skewness: -0,230 ve Kurtosis:-0,151) değerleri arasındadır. Bu 
nedenle parametrik hipotez testleri yapılabilmektedir. Bu durumda aşağıdaki Hipotez testleri 
yapılmıştır. 

 
H1: Eğitim Görülen Fakülteye göre ekonomi okuryazarlığı farklıdır.  
Veri setinin normal dağılması nedeniyle parametrik test olan One Way Anova tercih 

edilmiştir. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olduğu ortaya çıkmıştır 
(Sig:0,000). H1 hipotezi reddedilemez. Fakülteler arası ortalama, standart sapma ve standart 
hatalar aşağıdaki Tablo 5’de verilmiştir.  
 

Tablo 5: Fakültelere göre ortalamalar, standart sapma ve standart hatalar 
Fakülte Ortalamalar Stand. Sapma Stand. Hata 
MYO 3,49 0,53 0,047 
Eğitim 3,59 0,38 0,041 
İİBF (İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi)  

4,39 0,24 0,035 

İlahiyat Fak. 3,76 0,43 0,078 
İletişim Fak.  3,72 0,53 0,11 
Mühendislik 3,58 0,59 0,16 
Orman 3,48 0,31 0,11 
Turizm 3,49 0,62 0,15 
Besyo (Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu) 

3,12 0,50 0,10 

Fen Edebiyat 3,45 0,35 0,06 
Sağlık YO 3,75 0,33 0,07 

 
Tablo 5’de görüldüğü gibi en yüksek ortalamaya İİBF öğrencileri, en düşük ortalamaya 

ise BESYO öğrencileri sahiptir. Varyansların homojenliği için yapılan Levene testi 
sonucunda varyansların homojen olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır (sig:0,000). Hangi gruplar 
arasında farklılık olduğunu ortaya çıkarmak için varyansların eşit olmadığı durumda 
kullanılan Tamhane’s T2 testi kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre 
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a) İİBF öğrencileri ile diğer fakülte öğrencileri ekonomi okuryazarlığı arasında %5 
anlamlılık düzeyinde fark vardır. 

b) BESYO öğrencileri ile eğitim, iletişim, ilahiyat ve Sağlık Yüksekokulu öğrencileri 
ekonomi okuryazarlığı arasında %5 anlamlılık düzeyinde fark vardır.   

Diğer bir deyişle İİBF öğrencileri ekonomi okuryazarlığı açısından diğer fakülte ve 
birimdeki öğrencilerin üzerindedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri ise 
ekonomi okuryazarlığı açısından diğer öğrencilerin altındadır.  
 

H2: Yaş Grubuna göre Ekonomi okuryazarlığı farklıdır.  
Veri setinin normal dağılması nedeniyle bu analizde de parametrik test olan One Way 

Anova tercih edilmiştir. Anova testi sonucunda gruplar arasında farklılık olmadığı ortaya 
çıkmıştır (Sig:0,912). H2 hipotezi reddedilir.  

 
Tablo 6: Yaş gruplarına göre ortalamalar, standart sapma ve standart hatalar 

Yaş Grubu Ortalamalar Stand. Sapma Stand. Hata 
<18 yaş 3,6290 ,09459 ,09459 
19-20 3,6304 ,03167 ,03167 
21-22 3,6776 ,05341 ,05341 
23 yaş üstü 3,6582 ,16627 ,16627 

 
H3: Cinsiyete göre ekonomi okuryazarlığı farklıdır. 
Veri setinin normal dağılması nedeniyle yine parametrik test tercih edilmiştir. Ancak bu 

sefer iki grup arası farklılık araştırıldığı için Independent Sample T test kullanılmıştır. 
Kadınların ekonomi okuryazarlığı ortalaması 3.67 iken erkeklerin ekonomi okuryazarlığı 
ortalaması 3.60’dır. Varyanslar homojen dağılmıştır (Sig:0,827). Test sonucu cinsiyete göre 
%5 anlamlılık düzeyinde ekonomi okuryazarlığı açısından anlamlı bir fark bulunmadığını 
ortaya çıkarmıştır. (sig:0.196). Oysa Chen ve Volpe (1998) bayanları ekonomi okuryazarlığı 
açısından daha geride olduklarını bulmuştur.  
 

H4: Medeni duruma göre ekonomi okuryazarlığı farklıdır. 
Parametrik test olan Independent Sample T test tercih edilmiştir. Evlilerin ortalaması 

3.51 iken bekarların ortalaması 3.64’dür. Varyanslar homojen dağılmamıştır (Sig:0.001). Test 
sonucu medeni duruma göre %5 anlamlılık düzeyinde ekonomi okuryazarlığı açısından 
anlamlı bir fark olmadığını ortaya çıkarmıştır (sig:0.581). 

 
5. Tartışma 

Bireylerin kaynaklarını doğru ve akılcı biçimde değerlendirmesi, israftan kaçınması, 
faydasını maksimize ederken gelirini çarçur etmemesi sadece bireyler açısından değil toplum 
açısından da önemlidir. Ekonomi yazarlığı yüksek olan bireylerin ise bu işleri daha kolay ve 
başarılı biçimde gerçekleştirebilecektir.  

Çalışma İİBF öğrencilerinin ekonomi okuryazarlığı konusunda kendilerine daha fazla 
güvendikleri sonucunu ortaya koymaktadır. Bunun nedeni İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinde iktisat alanı derslerinin verilmesi olduğu düşünülmektedir. Lusardi ve Mitchel 
(2005) çalışmasının üniversite mezunlarının ekonomi okuryazarlığının daha yüksek olduğuna 
yönelik sonucu ile benzeşmektedir. Chen ve Volpe (1998) de üniversitede ekonomi dersi 
görmeyenlerin ekonomi okuryazarlığı açısından geride kaldıklarını ortaya çıkarmıştır. 
Ekonomi derslerinin ekonomi okuryazarlığını artıracağı, ekonomi okuryazarı bireylerin ise 
kaynakları daha az israf ederek fayda ve karlarını maksimize etmekte başarılı olacağı 
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düşünülmektedir. Bu durumda üniversitelerde sadece İİBF değil diğer fakültelerde de 
Ekonomi derslerinin verilmesinin topluma pozitif dışsallık sağlayacağı görülmektedir.  

 

6. Sonuçlar 
Çalışmada Kastamonu Üniversitesi merkezinde bulunan fakülte ve akademik birimlerde 

okuyan öğrencilerin ekonomi okuryazarlığı üzerine bir çalışma yapılmıştır. Sonuçlar genelde 
literatürdeki diğer çalışmaların sonuçlarını desteklemektedir. Ekonomi okuryazarı bireylerin 
kaynakları daha akılcı kullanarak israftan kaçınmaları topluma pozitif dışsallık sağlayacaktır. 
Bu açıdan ekonomi okuryazarlığının önemini ortaya serecek çalışmalar önem arz etmektedir. 

Üniversite öğrencileri sorulara orta ve yüksek değerli cevaplar vermişlerdir. Bu sonuç 
üniversite öğrencilerinin ekonomi okuryazarlığı konusunda yeterli olduğunu veya en azından 
kendilerine güvendiklerini ortaya çıkarsa bile ekonomi okuryazarlığı konusunda daha 
alacakları mesafe olduğunu göstermektedir. 

 Sonuçlarda ekonomi eğitimi verilen İİBF öğrencilerinin ekonomi okuryazarlığı 
konusunda kendilerine daha çok güvendikleri ortaya çıkmıştır. Medeni durum, cinsiyet ve yaş 
gruplarına göre istatistiki açıdan önemli bir fark bulunamamıştır.  
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TÜRKİYE’NİN CANLI HAYVAN, ET ÜRÜNLERİ VE DENİZ 

ÜRÜNLERİ İHRACATINDAKİ REKABET GÜCÜNÜN 
ANALİZİ 

 
 

Birol Erkan1 
 
 

 
Özet 

Ülkelerin ürün bazında ihracat rekabet gücünün ölçümü amacıyla kullanılabilecek en önemli 
göstergelerden birisi “açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük (AKÜ) katsayıları” dır. AKÜ katsayıları Balassa 
İndeksi ve/veya Vollrath İndeksi kullanılarak hesaplanabilir. Sonucun 1’den büyük olması söz konusu ürünün 
ihracatında ülkenin rekabet avantajına sahip olduğunu gösterir. Çalışmada, 1993-2014 yılları arasında 
Türkiye’nin canlı hayvan, et ürünleri ve deniz ürünleri ihracatındaki rekabet gücünün belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda, 37 ürünün ihracatına ilişkin AKÜ katsayıları (Balassa İndeksi ve Vollrath İndeksi) 
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, söz konusu ürünlerin ihracatında  ağırlıklı olarak rekabet dezavantajı 
durumunu işaret etmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: ihracat rekabet gücü, canli hayvan, et ürünleri, deniz ürünleri, Türkiye 
 
JEL Sınıflandırması: F14, F19, Q17, Q27 
 
 
Abstract 

On the product basis, one of the most important indicators which is able to use in order to measure of 
export competitiveness of countries is “revealed comparative advantage (RCA) indexes”. RCA indexes can be 
calculated by using Balassa Index and/or Vollrath Index. The results greater than 1 show that the country has 
competitive advantage in the export of the production in question. In the paper, between 1993-2014, it is aimed 
to determine the competitiveness in the export of live animals, meat products and seafoods. In this context, RCA 
indexes (Balassa Index and Vollrath Index) related to the export of 37 products are calculated. The results 
indicate the condition mainly competitive disadvantage in the export of these products. 
 
Keywords: export competitiveness, live animals, meat products, seafoods, Turkey 
 
JEL Classification: F14, F19, Q17, Q27 
 
 
1. Giriş 

Türkiye, coğrafyasının tamamına yakınında hayvancılığı temel geçim kaynağı etmiş 
insanları barındırmaktadır. Ülke geneline yayılmış üretim ağına rağmen, toplumun genelinde 
bir katma değer artışı ortaya koyulamamış, belli yıllardaki olumlu gelişmeler de istikrarını 
koruyamamıştır. Katma değer artışındaki söz konusu durum, aynı şekilde kendisini ihracat ve 
ihracat rekabet gücünde de göstermiştir.   
 Üç tarafı denizlerle çevrili ve bir de iç denize sahip, sayısız gölleri ve nehirleri olan 
Türkiye, hayvancılık ürünleri katma değer ve rekabet dezavantajı durumunu deniz ürünlerinde 
de sürdürmüştür. Sözü edilen ürünlerde net ithalatçı konumundaki Türkiye, dışa bağımlılığını 
ortadan kaldıracak politikalar ortaya koyamamıştır. 
 Bu çalışmada, Türkiye’nin 1993-2014 döneminde canli hayvan, et ürünleri ve deniz 
ürünleri ihracatindaki rekabet gücünün ortaya koyulması amaçlanmıştır. İhracat rekabet gücü 
kıstası olarak Balassa’nın ve Vollrath’ın açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayıları 
(Balassa İndeksi, Vollrath İndeksi) kullanılmış, SITC Rev3 4 haneli ürün sınıflandırmasına 

1 Doç.Dr., Uşak Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, birol.erkan@usak.edu.tr 
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göre Türkiye’nin ihracatını gerçekleştirdiği söz konusu ürün türlerindeki küresel rekabet 
durumu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
 
 
2. Rekabet Gücü; Kavramsal Analiz 

Rekabet gücü, farklı kişiler ve çevrelerce farklı manalarda kullanılmaktadır. Rekabet 
gücü kavramı; bir ekonomist için “bir ülkenin ulusal verimliliğin ve yaşam standardının 
yansıması olarak rakiplerine karşı daha iyi performans göstermesi”, politika yapımcıları için 
“yeni düzenlemelerin iş çevrelerindeki rekabet edebilme yeteneğini değiştirebilmesi”, işveren 
açısından ise “düşük maliyetle üretim yapan mal ve hizmetler için pazar payının yansıması” 
olarak ortaya çıkan karlılık anlamına gelmektedir. Kısacası, rekabet gücü kavramı açısından 
herkes tarafından kabul edilebilir, kesin bir tanımlama yoktur. Bu bağlamda, rekabet gücü 
kavramının konuya, ihtiyaçlara ve amaca göre yorumlanması gerekmektedir (Saxena ve 
 Lozac’h, 2010, 16).  
OECD, ülkelerin rekabet gücünü “bir ülkenin serbest ve adil piyasa koşulları altında, 
vatandaşlarının reel gelirlerini sağlarken ve artırırken, aynı zamanda uluslararası piyasaların 
ihtiyacını karşılayabilecek mal ve hizmeti üretebilmesi anlamına gelmektedir. Bazı bilim 
adamlarına göre birbiriyle rekabet eden ülkeler değil, ülkelerin firmalarıdır. 
 Michael E. Porter, gelişmiş ülkelerin ekonomik başarılarını nasıl sürdürebildiklerini 
açıklayabilmek için karşılaştırmalı üstünlükler kavramını geliştirmiştir. Porter, rakiplerinden 
daha düşük maliyetlerle üretebilme ve aşırı maliyetleri nedeniyle ortaya çıkan yüksek fiyatları 
değiştirebilme yeteneğine sahip olmak olarak iki farklı karşılaştırmalı üstünlük kavramından 
söz etmiştir. Söz konusu avantajlardan en az birisine sahip olunması durumunda üstün bir 
firma veya ülkeden söz edilebilir (Porter, 1991, 95-117). Porter, karşılaştırmalı üstünlük 
kavramıyla birlikte rekabet gücü kavramından da söz etmiş2, her ikisinin de özünde 
karşılaştırmalı maliyetlerin yattığını ifade etmiştir. Bu bağlamda, bir ülkenin uluslararası 
piyasalarda karşılaştırmalı üstünlüklerinin bulunmasının, aynı zamanda rekabet gücünün 
bulunması anlamına da gelebileceği söylenebilir. 
 
2.1. Ihracat Rekabet Gücünün Ölçülmesi 

Belli bir yılda ve belli ürünler için ülkelerin küresel pazarlarda ihracat rekabet 
güçlerinin ölçülmesi maksadıyla Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Katsayıları (İndeksi) 
kullanılmaktadır. Sözkonusukatsayılardan en popüleriBalassaİndeksiolup, bununyanında 
Vollrath İndeksivebaşkaindeksler de kullanılmaktadır.  
 
2.1.1. Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (RCA) Katsayısı (Balassa  
İndeksi)  

Balassa’nın açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayısı (Balassa İndeksi), 
karşılaştırmalı üstünlükleri ticaret sonrası verilere dayalı olarak ölçmektedir. Bununla birlikte 
Balassa’nın RCA katsayısı karşılaştırmalı üstünlükleri; hem nispi maliyetlerin, hem de fiyat 
dışı faktörlerin ticaret örneklerini analiz etmek yoluyla açıklamaktadır.  
Karşılaştırmalı üstünlüğün altında yatan kaynakların belirlenmesinden ziyade, ülkenin belli 
mallarda (sektörlerde) karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olup olmadığını ortaya koymaya çalışan 
Balassa İndeksi; herhangi bir malın (sektörün) ülkenin toplam ihracatındaki payının, söz 
konusu malın (sektörün) dünyanın (ya da bölgenin) toplam ihracatındaki payına oranını ifade 
eder. Diğer bir ifadeyle Balassa İndeksi; ülkenin bir maldaki (sektördeki) yurtiçi 
uzmanlaşmasını (RCA indeksinin payı), dünyanın (ya da bölgenin) uzmanlaşmasıyla 
karşılaştırır (Beningo, 2005, 6). Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler katsayısı (RCA) 

2 Günümüz dış ticaretinde karşılaştırmalı üstünlükler artık rekabet gücü kavramı ile aynı anlamda kullanılır hale 
gelmiştir (Utkulu, 2005:6). 
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değeri, UN Statistics Office ve Standart International Trade Classification (SITC) verilerinden 
(UN Comtrade ve PC TAS) hesaplanabilir3.  
“j” ülkesinin “t” döneminde “k” malındaki (sektöründeki) açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük 
(RCA) katsayısını Balassa aşağıdaki gibi formülize etmiştir (Balassa, 1965, 99-123):  
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RCA indeksinin pay kısmı, malın (sektörün) ulusal ihracattaki payını (%); payda kısmı ise, 
söz konusu malın (sektörün) dünya toplam ihracatındaki payını temsil etmektedir 
(Mykhnenko, 2005, 27). 
 Balassa İndeksi aynı sonucu vermek üzere aşağıdaki şekilde de formüle edilebilir 
(Karşılaştırmalı İhracat Performansı) (Mahmood, 2000, 9): 
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RCA > 1⇒  j ülkesinin t döneminde k malı (sektörü) ihracatı payı, aynı dönemde toplam 
dünya ihracatındaki payından büyüktür. Ülke söz konusu üründe (sektörde) açıklanmış 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir ve uzmanlaşmıştır (Coxhead, 2007, 1109).  
RCA < 1⇒  j ülkesinin t döneminde k malı (sektörü) ihracatı payı, aynı dönemde toplam 
dünya ihracatındaki payından küçüktür. Ülke, söz konusu üründe (sektörde) açıklanmış 
karşılaştırmalı dezavantaja sahiptir ve uzmanlaşmamıştır.  
RCA = 1⇒  j ülkesinin t döneminde k malı (sektörü) ihracatı payı, aynı dönemde toplam 
dünya ihracatındaki payına eşittir. Ülkenin söz konusu üründeki uzmanlaşma seviyesi, 
dünyanın uzmanlaşmasıyla aynıdır.   
Daha ayrıntılı bir analizle, karşılaştırmalı üstünlüğün gücünü göstermek amacıyla Balassa’nın 
RCA katsayısını 4 aşamada sınıflandırabiliriz (Hinloopen, 2001, 13): 
 
1. Sınıflandırma → 0 < RCA ≤ 1;   Karşılaştırmalı üstünlük yoktur. 
2. Sınıflandırma → 1 < RCA ≤ 2;   Zayıf bir karşılaştırmalı üstünlük vardır. 
3. Sınıflandırma → 2 < RCA ≤ 4;   Orta derecede karşılaştırmalı üstünlük vardır. 
4. Sınıflandırma → 4 < RCA ;   Güçlü bir karşılaştırmalı üstünlük vardır. 
  

RCA katsayısı tek başına, sadece ülkenin ihracatında hangi mallarda uzmanlaşma 
eğiliminde olduğunu gösterir. Bununla birlikte RCA indeksi, mevcut ticaret verilerine 
dayanarak hesaplandığından geleceğe dair potansiyel karşılaştırmalı üstünlükleri göstermediği 
gibi (Chang, 1999, 3), karşılaştırmalı üstünlüğün ortaya çıkış nedenlerini de açıklamaz 
(Widgren, 2006, 8) (Heckscher-Ohlin teorisine göre ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğü ya da 
dezavantajı ülkenin faktör donanımı tarafından belirlenir). Balassa’nın açıklanmış 
karşılaştırmalı üstünlük katsayısını faktör donanımı ile ilişkilendirdiğimizde; ülkeler 
arasındaki faktör donanımı ve faktör yoğunluğu farklılıklarını ele aldığımızda; nispi olarak 
emeğin bol olduğu ülkelerin emek yoğun ürün ve sektörlerde, nispi olarak sermayenin bol 

3 Tüm formüllerde X; ihracat, t ; dönem, k; ürün (sektör), j; ülke, w; dünya şeklinde sembolize edilmiştir. 
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olduğu ülkelerin de sermaye yoğun ürün ve sektörlerde yüksek RCA katsayısına sahip olduğu 
söylenebilir (Langhammer, 2006). 
 RCA indeksi ülkenin toplam ihracatı tarafından etkilenir. Bu sebeple, şayet toplam 
ticarette ihracat piyasa payı daha büyük (daha düşük RCA değeri) ya da daha küçük (daha 
yüksek RCA değeri) ise; bir mal (sektör) için aynı ihracat piyasa payı, farklı RCA değerlerine 
yol açar. Bu nedenle, Pitts ve Lagnewik (1998), ülkeler arasındaki endüstri analizi için RCA 
trendlerinin bir periyodun üzerinde karşılaştırılmasını önerir (Pitts, 1-34). 
 
2.1.2. Balassa İndeksinin “ln” Gösterimi (lnRCA)  

Açıklanmış rekabet gücü indeksinde logaritmik form da, avantaj ölçütünün orijinal 
halini simetrik yapmaktadır.  
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Söz konusu indekse göre; 
lnRCAj

kt> 0⇒Ülke k malında (sektöründe) uzmanlaşmıştır ve ülkenin söz konusu malda 
ticaret performansı yüksektir (Yılmaz Et al, 2003, 8).  
lnRCAj

kt< 0⇒Ülke k malında (sektöründe) uzmanlaşmamıştır (Cutrini, 14).  
lnRCAj

kt = 0⇒Ülkenin k malında (sektöründe) uzmanlaşması dünya ile aynıdır.  
 
2.2. Vollrath’ın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (RCA) Katsayısı (Vollrath İndeksi) 

Vollrath, Balassa’nın açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayısındaki eksiklikleri 
tespit etmiş (Vollrath, 1991, 265-279), Balassa’nın RCA’sına alternatif bir takım yeni 
indeksler geliştirmiştir. Balassa İndeksinde yaptığı düzeltmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir 
(Lederman, 2006, 5): 
 Ülkenin verilerinin iki defa hesaplanmasını önlemiştir. 
 Vollrath’ın RCA’sı, endüstri-içi ticaretin artan önemine sahip RCA’ya izin veren net 
ihracatın ölçümüne dayanır. 
 Balassa İndeksi 0 ile ∞ arasında yer alır ve asimetriktir. 0 ile 1 arasındaki değerler 
ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadığını, 1 ile ∞ arasındaki değerler de 
karşılaştırmalı üstünlüğü gösterir. Vollrath’ın önerdiği ölçüm simetriktir ve pozitif değerler 
açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüğü, negatif değerler ise açıklanmış karşılaştırmalı 
dezavantajı gösterir (ekonometrik tahminler için de simetrik RCA önem taşımaktadır). 
Vollrath’ın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Katsayısı (Vollrath İndeksi), Balassa 
İndeksinden farklı olarak ülkenin ve malın (sektörün) çifte hesabını önlemektedir. 
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3. Ihracat Rekabet Gücü Analizi 

Çalışmada Türkiye’nin canlı hayvan, et ürünleri ve deniz ürünleri ihracatindaki rekabet 
gücünün analizinin yapılabilmesi maksadıyla “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük 
Katsayıları”ndan faydalanılmıştır. Bu bağlamda, Balassa ve Vollrath İndeksinin hesaplanması 
ve yorumlanmasıyla Türkiye’nin söz konusu ürünlerin ihracatında küresel piyasalarda rekabet 
edebilirliği ortaya koyulmuştur. 
 
3.1. Balassa İndeksi  

Çalışmada 37 adet canlı hayvan, et ve deniz ürünlerinin 1993-2014 yılları arasındaki 
ihracatindaki rekabet gücünü ölçmek için Balassa’nın açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük 
katsayısı (BRCA, Balassa İndeksi) kullanılmıştır. Söz konusu yıllar 1993-2003 ve 2004-2014 
şeklinde iki döneme ayrılmış, iki dönemdeki değişmeler karşılaştırmalı analiz edilmiş, 
grafikte gösterilmiştir. Bununla birlikte, 1993-2014 döneminin genel ortalama değeri “uygun 
ortalama” şeklinde hesaplanmıştır. Ayrıca, aşırı olumlu veya olumsuz dönemsel etkilerin, arz 
koşullarının ihracata etki etmesinin ve AKÜ katsayılarının değerini olması gerekenden düşük 
veya yüksek göstermesinin ortadan kaldırılması açısından uygun ortalama değerleri de 
hesaplanmıştır (Küçükkiremitmi, 2006, 1-24). Yalnızca aritmetik ortalamanın kullanılması 
durumunda, bazı sektörlerin ihracat rakamlarının (dolayısı ile hesaplanan açıklanmış 
karşılaştırmalı üstünlük katsayılarının) dönemsel olarak çok düşük veya çok yüksek 
olabildiği/olabileceği düşünülerek, değerlendirmenin daha sağlıklı olabilmesi için “uygun 
ortalama” hesaplanmıştır.  
 

Tablo 1: Balassa indeksi skorları 

 
Kaynak: http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx’den elde edilen veriler kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 

Ürün 
Kodu 

1993-2003 
ort. 

2004-2014 
ort. 

uygun 
ort. LN CV REKABET DERECESİ 

0011 0,02 0,00 0,00 -5,96 378,03 DEZAVANTAJ 
0012 26,03 0,32 9,95 2,30 139,65 GÜÇLÜ ÜSTÜNLÜK 
0013 0,00 0,00 0,00 #SAYI! #SAYI/0! DEZAVANTAJ 
0014 0,13 0,28 0,19 -1,67 67,28 DEZAVANTAJ 
0015 0,04 0,01 0,02 -4,05 139,56 DEZAVANTAJ 
0019 1,07 0,60 0,82 -0,20 31,70 DEZAVANTAJ 
0111 0,00 0,00 0,00 -6,27 50,97 DEZAVANTAJ 
0112 0,02 0,00 0,00 -5,48 211,36 DEZAVANTAJ 
0121 0,79 0,00 0,31 -1,18 129,03 DEZAVANTAJ 
0122 0,00 0,00 0,00 -11,38 258,63 DEZAVANTAJ 
0123 0,24 1,30 0,70 -0,36 89,54 DEZAVANTAJ 
0124 0,00 0,00 0,00 #SAYI! #SAYI/0! DEZAVANTAJ 
0125 0,00 0,02 0,01 -4,73 110,85 DEZAVANTAJ 
0129 1,72 0,76 1,14 0,13 61,01 ZAYIF ÜSTÜNLÜK 
0161 0,00 0,00 0,00 -7,95 222,54 DEZAVANTAJ 
0168 0,02 0,05 0,03 -3,51 72,43 DEZAVANTAJ 
0171 0,12 0,21 0,16 -1,83 49,55 DEZAVANTAJ 
0172 0,14 0,39 0,25 -1,39 66,96 DEZAVANTAJ 
0173 0,00 0,22 0,00 -6,47 349,46 DEZAVANTAJ 
0174 0,01 0,11 0,06 -2,87 95,92 DEZAVANTAJ 
0175 0,00 0,00 0,00 -11,30 296,81 DEZAVANTAJ 
0176 0,15 0,13 0,12 -2,11 100,08 DEZAVANTAJ 
0179 0,05 0,06 0,05 -3,03 106,75 DEZAVANTAJ 
0341 0,85 1,72 1,28 0,25 31,57 ZAYIF ÜSTÜNLÜK 
0342 0,11 0,37 0,23 -1,45 52,74 DEZAVANTAJ 
0344 0,26 0,30 0,27 -1,29 37,93 DEZAVANTAJ 
0345 0,25 0,80 0,51 -0,67 60,28 DEZAVANTAJ 
0351 0,04 0,00 0,01 -4,26 147,69 DEZAVANTAJ 
0352 0,01 0,01 0,01 -5,13 90,70 DEZAVANTAJ 
0353 0,49 2,10 1,27 0,24 54,65 ZAYIF ÜSTÜNLÜK 
0354 0,00 0,00 0,00 #SAYI! 354,11 DEZAVANTAJ 
0355 0,00 0,03 0,00 -6,82 331,79 DEZAVANTAJ 
0361 0,09 0,10 0,10 -2,35 46,80 DEZAVANTAJ 
0362 0,31 0,05 0,17 -1,77 72,13 DEZAVANTAJ 
0363 0,69 0,46 0,57 -0,56 31,08 DEZAVANTAJ 
0371 1,03 0,17 0,57 -0,57 75,81 DEZAVANTAJ 
0372 0,81 0,32 0,56 -0,58 39,08 DEZAVANTAJ 
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Bir sonraki adımda ise karşılaştırmalı üstünlüklerin/dezavantajın yıllara göre seyrini 
daha ayrıntılı bir şekilde analiz edebilmek ve uygun ortalamadan sapmaları ortaya 
koyabilmek amacıyla; Balassa’nın açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayısının standart 
sapma ve varyasyon (değişkenlik) katsayısı değerleri hesaplanmıştır. Çalışmada, varyasyon 
katsayısının marjinal değeri 15 olarak kabul edilmiştir (Erkan Et al, 2015, 73).  
 

Grafik 1: İhracat rekabet avantajı olan ürünler 

 
 

Söz konusu 37 ürünün Balassa İndeks değerleri incelendiğinde, Türkiye’nin sadece 4 
ürünün ihracatında rekabet avantajının olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, rekabet 
avantajı olan 4 üründen 1’inde üstünlük derecesi “güçlü”, 3’ünde “zayıf” düzeydedir. Burada 
dikkat çekici unsur, Türkiye’nin ortalama değer olarak güçlü rekabet gücüne sahip olduğu 
0012 kodlu “Canlı Koyun-Keçi” ihracatındaki rekabet gücü skorlarının som yıllarda çarpıcı 
derecede düşmüş olmasıdır. Keza, sözü edilen ürünün ihracatına ilişkin BRCA değeri 1993-
2003 döneminde 26,03 iken, 2004-2014 döneminde 0,32 olmuştur.  
 Tablo 1’deki diğer dikkat çekici unsur, 37 üründen 7’sinin ortalama değerinin 0,00 
oluşudur. Bu durum, söz konusu ürünlerin ihracatının hiç yapılmadığını göstermektedir.  
 Tablo 1’deki ve grafikteki değişkenlik katsayısına (CV) ilişkin değerlerin yüksekliği, 
söz konusu ürünlerin rekabet değerlerindeki istikrarsızlığı ortaya koymaktadır. Tablo 1 ve 
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Grafik 1’deki ürünlerin BRCA skorlarına ilişkin “ln” değerlerinin pozitif olması ihracat 
rekabet avantajını, negative olması ise ihracat rekabet dezavantajını göstermektedir.  
 Tablo 1 ve Grafiklerdeki (EK) değerle dönemsel olarak incelendiğinde, “0123-kümes 
hayvanı eti-taze, dondurulmuş”, “0341-balık-canlı, taze, dondurulmuş” ve “0353-fume somon 
balığı” ihracatında son yıllarda rekabet dezavantajı durumu ortadan kalkmış, avantajlı duruma 
geçilmiştir. 
 Bununla birlikte, “0012-canlı koyun, keçi”, “0019-canlı diğer hayvanlar”, “0129-diğer 
et ve sakatat”, “0371-conserve balık ürünleri” ihracatında ilk dönemlerdeki rekabet avantajı 
durumu ortadan kalkmış, dezavantaj durumu hakim olmaya başlamıştır.  
 
3.2. Vollrath İndeksi  

Çalışmada, Balassa İndeksi (BRCA) yanında, Vollrath İndeksi de kullanılmıştır.  
 

Tablo 2: Vollrath indeksi skorları 

 
Kaynak: http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx’den elde edilen veriler kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 
 

Bununla birlikte, aynı şekilde, 1993-2003 ve 2004-2014 dönemlerine ilişkin analiz 
yapılmış, iki dönemdeki değişmeler karşılaştırmalı analiz edilmiş ve Ekteki grafiklerde 
(Grafik 5 ve Grafik 6)  gösterilmiştir. 
 Vollrath İndeksi sonuçları da Balassa İndeksi sonuçlarına yakın olup, BRCA değerlerini 
destekler niteliktedir. Bu nedenle, Vollrath’ın açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük 
katsayılarına ilişkin sonuçlar Balassa İndeksi’nde olduğu gibi ayrıntılı yorumlanmayacaktır.  
 
 
 

Ürün 
Kodu 

1993-2003 
ort. 

2004-2014 
ort. 

uygun 
ort. 

LN CV ÜSTÜNLÜK DERECESİ 

0011 0,02 0,00 0,00 -5,97 378,27 DEZAVANTAJ 
0012 35,12 0,32 12,18 2,50 201,88 GÜÇLÜ ÜSTÜNLÜK 
0013 0,00 0,00 0,00 #SAYI! #SAYI/0! DEZAVANTAJ 
0014 0,13 0,28 0,19 -1,68 87,20 DEZAVANTAJ 
0015 0,04 0,01 0,02 -4,06 180,81 DEZAVANTAJ 
0019 1,07 0,60 0,82 -0,20 41,23 DEZAVANTAJ 
0111 0,00 0,00 0,00 -6,28 65,92 DEZAVANTAJ 
0112 0,02 0,00 0,00 -5,49 273,75 DEZAVANTAJ 
0121 0,79 0,00 0,31 -1,18 167,49 DEZAVANTAJ 
0122 0,00 0,00 0,00 -11,38 334,78 DEZAVANTAJ 
0123 0,24 1,31 0,70 -0,35 116,95 DEZAVANTAJ 
0124 0,00 0,00 0,00 #SAYI! #SAYI/0! DEZAVANTAJ 
0125 0,00 0,02 0,01 -4,74 143,39 DEZAVANTAJ 
0129 1,74 0,76 1,14 0,13 79,75 ZAYIF ÜSTÜNLÜK 
0161 0,00 0,00 0,00 -7,95 288,04 DEZAVANTAJ 
0168 0,02 0,05 0,03 -3,52 93,70 DEZAVANTAJ 
0171 0,12 0,20 0,16 -1,83 64,17 DEZAVANTAJ 
0172 0,14 0,39 0,25 -1,40 86,79 DEZAVANTAJ 
0173 0,00 0,23 0,00 -6,47 452,35 DEZAVANTAJ 
0174 0,01 0,11 0,06 -2,88 124,13 DEZAVANTAJ 
0175 0,00 0,00 0,00 -11,31 384,06 DEZAVANTAJ 
0176 0,15 0,13 0,12 -2,11 129,77 DEZAVANTAJ 
0179 0,05 0,06 0,05 -3,03 138,18 DEZAVANTAJ 
0341 0,85 1,73 1,29 0,25 41,23 ZAYIF ÜSTÜNLÜK 
0342 0,11 0,37 0,23 -1,46 68,30 DEZAVANTAJ 
0344 0,25 0,30 0,27 -1,30 49,14 DEZAVANTAJ 
0345 0,25 0,80 0,51 -0,67 78,22 DEZAVANTAJ 
0351 0,04 0,00 0,01 -4,26 191,21 DEZAVANTAJ 
0352 0,01 0,01 0,01 -5,14 117,37 DEZAVANTAJ 
0353 0,48 2,12 1,28 0,25 71,23 ZAYIF ÜSTÜNLÜK 
0354 0,00 0,00 0,00 #SAYI! 458,26 DEZAVANTAJ 
0355 0,00 0,03 0,00 -6,83 429,42 DEZAVANTAJ 
0361 0,09 0,10 0,10 -2,35 60,60 DEZAVANTAJ 
0362 0,31 0,05 0,17 -1,78 93,47 DEZAVANTAJ 
0363 0,69 0,46 0,57 -0,57 40,40 DEZAVANTAJ 
0371 1,03 0,17 0,57 -0,57 98,44 DEZAVANTAJ 
0372 0,81 0,32 0,56 -0,58 50,78 DEZAVANTAJ 
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Grafik 2: İhracat rekabet avantajı olan ürünler 

 
 
4. Sonuç 

Son yıllarda ihracatında gerek ürün gerekse Pazar bazında yoğunlaşmalarını azaltan 
(çeşitlendirmelerini arttıran) Türkiye, aynı başarıyı küresel piyasalarda rekabet gücünü 
arttırarak desteklemeyi başarmıştır. Keza, emek yoğun ürünlerin rekabet gücünü arttırmak 
yanında, sermaye yoğun ve teknoloji yoğun ürünlerin de uluslararası rekabet edebilirliği 
artmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye, ihracatında ürün çeşitlendirmesindeki başarıyı bazı 
sektörlere yansıtamamıştır. Söz konusu sektörlerin başında canlı hayvanlar, et ve deniz 
ürünleri gelmektedir. 

Balassa ve Vollrath İndeksi kullanılarak Türkiye’nin 1993-2014 yılları arasında “canli 
hayvan, et ürünleri ve deniz ürünleri” ihracatındaki rekabet gücü düzeyini ortaya koyabilmek 
amacıyla yapılan bu çalışmadan elde edilen bulgular, sözü edilen ürünlerin ihracatında genel 
olarak rekabet dezavantajının olduğunu ve uzmanlaşma durumunun yokluğunu ortaya 
koymaktadır. Bununla ilaveten, zaman serileri dikkate alındığında, yakın bir gelecekte rekabet 
avantajının ortaya çıkması ve dışa bağımlılığın ortadan kalkması kolay gibi 
gözükmemektedir.  

Türkiye’nin rekabet gücü bağlamında görece zayıf kalmış canlı hayvan, et ve balık 
ürünleri ihracatındaki rekabet gücünün arttırılması açısından teşvik sisteminin ve destekleme 
politikalarının söz konusu ürünlerin lehine güncellenmesi gerekmektedir. Ancak bu durumda 
söz konusu ürünlerde dışa bağımlılık ortadan kalkacak (veya azalacak), ihracattan dolayı 
sağlanan katma değer yüksek olacaktır.  
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Ek 

 
Tablo 3: Canlı Hayvan, Et Ve Et Ürünleri, Deniz Ürünleri Kodlar 

Ürün Kodu Ürün İsmi 
0011 Canlı sığırlar 
0012 Canlı koyun ve keçiler 
0013 Canlı domuzlar 
0014 Canlı kümes hayvanları 
0015 Canlı at, eşek ve katırlar 
0019 Canlı diğer hayvanlar 
0111 Sığır eti (taze, soğutulmuş) 
0112 Sığır eti (dondurulmuş) 
0121 Koyun ve keçi eti (taze, dondurulmuş) 
0122 Domuz eti (taze, dondurulmuş) 
0123 Kümes hayvanlarının etleri (taze, dondurulmuş) 
0124 At, eşek, katır etleri (taze, soğutulmuş, dondurulmuş) 
0125 Sakatat-sığır, koyun, domuz, at vb. (taze soğutulmuş) 
0129 Diğer et ve sakatat (taze, soğutulmuş, dondurulmuş) 
0161 Domuz eti (tuzlu, kuru, tütsülü vb.) 
0168 Sığır eti ve sakatatı (tuzlu, salamura, tütsülü vb.) 
0171 Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb. hülasaları, suları 
0172 Et, sakatat, kandanmamul sosisler vb. müstahzarlar 
0173 Hayvanların karaciğerinden hazırlanmış maddeler, konserveler 
0174 Kümes hayvanlarından hazır gıdalar, konserveler 
0175 Domuzdan hazır gıdalar, konserveler 
0176 Sığır cinsi hayvanlardan hazırlanmış konserveler 
0179 Diğer hayvanlardan hazırlanmış konserveler 
0341 Balıklar (canlı, taze, soğutulmuş) 
0342 Balıklar (dondurulmuş) 
0344 Dondurulmuş balık filetosu 
0345 Balık fletosu, diğer balık etleri (taze, soğutulmuş) 
0351 Balık fletosu (kurutulmuş, tuzlu, salamura, tütsülenmiş) 
0352 Tuzlanmış ringa, morina, hamsi ve diğer balıklar 
0353 Tütsülenmiş Pasifik, Atlantik, Tuna salmonu 
0354 Balık karaciğeri, nefsi, yumurtası (kurutulmuş, tütsülenmiş vb.) 
0355 İnsan gıdası balık unları, tozları 
0361 İstakoz, karides, yengeç, kerevit (dondurulmuş) 
0362 İstakoz, karides, yengeç, kerevit (dondurulmaktan başka sağlıklı hale getirilmiş) 
0363 İstiridye, midye, mürekkep balığı, kalamar, ahtapot, tarak vb. 
0371 Hazır, konserve balık ürünleri 
0372 Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların konserveleri 

 
Kaynak:http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx’dentarafımızca düzenlenmiştir. 
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Grafik 3: Dezavantajlı Durumdan Avantajlı Duruma Geçen Ürünler (Balassa İndeksi) 
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Grafik 4: Avantajlı Durumdan Dezavantajlı Duruma Geçen Ürünler (Balassa İndeksi) 
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Grafik 5: Dezavantajlı Durumdan Avantajlı Duruma Geçen Ürünler (Vollrath İndeksi) 
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Grafik 6: Avantajlı Durumdan Dezavantajlı Duruma Geçen Ürünler (Vollrath İndeksi) 
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TÜRKİYE’NİN İHRACATININ YOĞUNLAŞMA 
PERSPEKTİFİNDE ANALİZİ 

 
 

Birol Erkan1  Zekai Fatih Sunay2 
 
 
 
Özet 

Türkiye’nin son yıllardaki dış ticaret stratejisi öncelikle ihracatını arttırarak dış ticaret açığını (dolayısıyla 
cari işlemler açığını) azaltmaktır. Bununla beraber, ihracatta yoğunlaşmaların azaltılması da ekonomi politikası 
uygulayıcıları tarafından önemli bir hedef olarak ortaya koyulmuştur. Keza, ihracatta yoğunlaşmaların 
azaltılması (çeşitlendirmenin arttırılması) Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet avantajı elde etmesinde önemli 
rol oynamaktadır. 2000-2014 yıllarını kapsayan bu çalışmada, Ticaret Yoğunlaşma Oranı ve Gini-Hirschman 
İndeksi kullanılarak Türkiye’nin ihracatındaki ürün ve pazar yoğunlaşma düzeyi belirlenmiştir. Yapılan 
analizlerde, Türkiye’nin ürün ve pazar bazında yoğunlaşmalarının azaldığı ortaya koyulmuştur.    

 
Anahtar Kelimeler: ihracat, yoğunlaşma, ticaret yoğunlaşma oranı, Gini-Hirschman indeksi, Türkiye 
 
JEL Sınıflandırması: F14, F17, F19 
 

ANALYSIS OF TURKEY'S EXPORT FROM 
CONCENTRATION PERSPECTIVE 

 
Abstract 

Turkey’s foreign trade strategy in recent years, primarily has to reduce the trade deficit (and current 
account deficit) by increasing the export. However, decreasing concentration in export has been revealed as an 
important goal by economy policy makers. Because, decreasing concentration (increasing diversification) in 
export plays an important role to achieve the competitive advantage of Turkey in the global economy. In this 
study covering the years 2000-2014, the level of product and market concentration in Turkey’s export was 
determined by using Concentration Ratio of Commerce and Gini-Hirschman Index. According to the analysis, it 
has been revealed that product and market concentrations have decreased. 
 
Keywords: export, concentration, concentration ratio of commerce, Gini-Hirschman index, Turkey 
 
JEL Classification: F14, F17, F19  
 
 
1.Giriş 

Yoğunlaşma değerleri dış ticarette ürün (sektör) ve pazar (ülke) düzeyinde çeşitlenme 
olup olmadığının ortaya koyulması açısından dış ticaret analizlerinde son derece önemli bir 
gösterge niteliği taşımaktadır. Dışa açık ve dünya ekonomisine entegre olan bir ekonomide, 
ihracat gelirleri az sayıda ürüne ve/veya pazara dayanıyorsa, bu ürünlerin fiyatlarında ortaya 
çıkabilecek dalgalanmalar ve dış talepte meydana gelebilecek olası daralmalar ihracat 
gelirlerinde düşüşe ve istikrarsızlığa neden olabilecektir. Ancak, ihracat ürün 
çeşitlendirmesine dayanıyor ve çok sayıda ülkeye yönelik yapılıyorsa, fiyatlardaki 
istikrarsızlıklara ve belli ülkelerde meydana gelecek talep daralmasına rağmen ihracat gelirleri 
fazla düşmeyecektir (Küçükkiremitçi Et Al, 2010, 42). 
 Günümüz rekabet ortamında, gelişmekte olan bir ülkenin küresel krizlerden en az 
düzeyde etkilenmesinin temel koşulu, rekabet gücünü yüksek ve sürdürülebilir kılacak bir 

1 Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, birol.erkan@usak.edu.tr 
2 Araş. Gör., Uşak Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, fatih.sunay@usak.edu.tr 
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üretim ve ihracat yapısının sağlanmış olmasıdır. Bununla birlikte, dış ticaretin ürün ve ülke 
bazında çeşitlendirilmesi de ülkelerin dış rekabet gücünün artmasına ve dış şoklardan hafif 
düzeyde etkilenmesine yol açacaktır. 

Dış ticaretinin önemli bir kısmını AB ülkeleriyle gerçekleştiren Türkiye’nin son 
yıllardaki dış ticaret stratejisi, ihracatın arttırılması ve ürün/ülke bazında çeşitlendirmenin 
sağlanması yolundadır. Bu bağlamda, AB dışındaki ülkelerle/ülke gruplarıyla ekonomik ve 
siyasi düzeyde ilişkiler yoğunlaşmıştır. Özellikle küresel kriz, AB ülkelerindeki durgunluk ve 
kriz ortamı Türkiye’nin pazar bazında ihracat çeşitlendirmesini gerçekleştirmesini zorunlu 
kılmıştır. Bununla beraber, dış ticaretindeki katma değer sorunu (nispi olarak ihracatın katma 
değeri düşük ürünlerden, ithalatın ise katma değeri yüksek ürünlerden oluşması), bunun 
sonucunda dış ticaret hadlerinde ortaya çıkan bozulma ve cari işlemler açığının artması, 
Türkiye’nin ürün bazında da ihracat çeşitlendirmesini gerekli hale getirmiştir.  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin yıllar itibariyle ihracatında ürün ve pazar 
çeşitlendirmesini gerçekleştirip gerçekleştiremediğini ortaya koymaktır. Bu perspektifte, 
2000-2014 yıllarını kapsayan çalışmada, Gini-Hirschman İndeksi ve Ticaret Yoğunlaşma 
Oranı kullanılarak Türkiye’nin ihracatında belli pazarlara ve ürünlere bağımlı olup olmadığı 
belirlenmiştir. 
 Çalışmada, giriş bölümünün ardından ikinci bölümde ihracat çeşitlendirmesi, 
çeşitlendirmenin (yoğunlaşmanın) ölçülmesinde kullanılan söz konusu indekslere ilişkin bilgi 
verilip, literatür örnekleri sunulmuştur. Üçüncü bölümde de söz konusu indeksler kullanılarak 
Türkiye’nin ihracatındaki ürün ve pazar çeşitlendirmesine ilişkin elde edilen skorlar 
yorumlanmıştır.  
 
2. İhracatta Ürün Ve Pazar Çeşitlendirmesi 

Günümüzde, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler ekonomik 
düzeylerini ve küresel katma değerden aldıkları payları arttırabilmek için daha fazla ihracat 
yapmak zorunda olduklarının bilincindedir. İhracatın miktarıyla birlikte, ihracatta ürün ve 
pazar çeşitlendirmesinin yapılması, belirli noktalara bağlı kalınmaması da söz konusu 
hedeflere ulaşılabilmesi bağlamında önemlidir. 
İhracat çeşitlendirmesi, ülkenin mevcut ihraç ürünlerinin karışımında veya ihracat yapılan 
ülkelerin kompozisyonunda meydana gelen değişiklik olarak tanımlanabilir (Samen, 2010, 4). 
Kısacası ihracat çeşitlendirmesi, ülke ihracatının birçok sektöre ve ülkeye yayılmasıdır.  

İhracat çeşitlendirmesinin temel amacı, ürün ve pazar bazında portföyün genişletilip 
riskin azaltılmasıdır (Goldfarb, 2006, 3). Ülkelerin birkaç ürünün ihracatında ve birkaç 
pazarda yoğunlaşması ciddi ekonomik ve politik riskler ortaya çıkarmaktadır (Samen, 2010, 
6). Ekonomik riskler olarak, döviz gelirlerindeki oynaklığın ve istikrarsızlığın sonucu makro 
ekonomik göstergelerde (ekonomik büyüme, istihdam, yatırım planlaması, ihracat ve ithalat 
kapasitesi, enflasyon, borç geri ödemesi, sermaye çıkışı vb.) ortaya çıkabilecek olumsuzluklar 
gösterilebilir. Politik risk olarak ülkede yönetimin kötüleşmesi ve istikrarsızlık örnek 
gösterilebilir. Bu bağlamda, ihracatta ürün ve pazar çeşitlendirmesinin arttırılmasıyla birlikte 
ekonomik aktivitelerde ve döviz gelirlerinde ortaya çıkabilecek risklerin ve ülkede siyasi 
istikrarsızlığın azalması sağlanabilmektedir (Wilhelms, 1967, 46).  

Birçok gelişmekte olan ülke için ihracat çeşitlendirmesi, geleneksel ürün ihracatından 
geleneksel olmayan ürün ihracatına, geleneksel ihraç pazarlarından geleneksel olmayan ihraç 
pazarlarına geçiş anlamı taşımaktadır. Bu da, teknolojik gelişme, ölçek ekonomileri ve pozitif 
dışsallıklar yoluyla; ihracat gelirlerindeki durağanlığın azalması ve döviz geliri artışı, katma 
değer artışı, ekonomik büyüme oranındaki artış şeklinde kendisini göstermektedir (Raihan, 
2007, 87).  

Ülkenin ihracat yapısındaki değişiklik sonucu ortaya çıkan çeşitlendirmenin ürün ve 
pazar olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. Ürün çeşitlendirmesindeki artış, ülkenin belli 
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ürünlerin ihracatındaki yoğunluğunun; pazar çeşitlendirmesindeki artış da, ülkenin ihracatta 
belli pazarlara olan bağlılığının azalması anlamına gelmektedir. Böylelikle, ihracat 
çeşitlendirmesi sonucu ortaya çıkacak ekonomik gelişme çarpan etkisiyle ülkede istihdam 
artışı sağlayacak, ülkenin ekonomik potansiyelini geliştirecektir. Bu da, ülke ekonomisinin 
dışsal şoklara daha dayanıklı hale gelmesine yol açacaktır (Bacchetta Et Al, 2012, 2).   
 Ülkelerin ihracatında çeşitlendirmeyi başaramamasının en önemli nedenleri; hükümet 
politikalarının ve ihracat teşvik önlemlerinin yetersizliği, iş ortamı, kurumsallaşma, yolsuzluk, 
vergi sisteminin yetersizliği, mülkiyet haklarıyla ilgili düzenlemelerin yetersizliği, beşeri 
sermaye düzeyinin düşüklüğü,  arz yanlı kısıtlar (fiziki altyapının ve ulaştırma altyapısının 
yetersizliği), talep yanlı kısıtlar (partner ülkelerde tarife ve tarife dışı engellerin fazlalığı) dır 
(Raihan, 2007, 87-89). Bu bağlamda, ihracatında çeşitlendirmeyi (ürün ve pazar bazında)  
hedefleyen bir ülkenin öncelikle sözü edilen sorunların çözümüne yönelik politikalar izlemesi 
gerekmektedir.  
 
2.1.Ürün ve Pazar Çeşitlendirmesi 

Gelişmiş ülkelerin ihracatında ürün çeşitlendirmesi az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelere göre daha yüksek seviyededir. Yani, gelişmiş ülkelerin ihracatında ürün 
yoğunlaşması daha düşüktür. Bununla birlikte, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde son 
yıllarda ürün çeşitlendirmesinin arttığı (yoğunlaşmanın azaldığı) görülmektedir. Benzer 
durumun ülke yoğunlaşması açısından da geçerli olduğu söylenebilir (Bacchetta Et Al, 2007, 
4-6).  

Ülkelerin dış ticaretinde ürün çeşitlendirmesi (yoğunlaşması) derecelerinde görülen 
farklılıklar birkaç nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu faktörler (Kösekahyaoğlu, 2007, 
17-18): 

Ekonomik gelişme derecesi, Ülke ekonomileri geliştikçe üretimde çeşitlenme ortaya 
çıkacak, bu da ihracat çeşitlendirmesi olarak tezahür edecektir.  

Sanayileşme derecesi, Bir ülkede sanayileşme seviyesi arttıkça, tarımın milli gelir 
içindeki payı azaldıkça ürün çeşitlendirmesi artmaktadır. 

Ülkenin coğrafi konumu, Bir ülke coğrafi bakımdan dünya ticaret merkezlerine ne 
kadar yakınsa, ihracatının da o kadar çeşitlenmesi beklenir. 

Ekonomik büyüklük, Bir ülke ne kadar büyükse, iklim ve insan kaynaklarına bağlı 
olarak üretilen ve ihraç edilen ürünler de o kadar çeşitli olur. 
 

Ürün çeşitlendirmesi bir ülkenin dış rekabet gücü açısından ne kadar önem arz ediyorsa, 
Pazar çeşitlendirmesinin de bir o kadar önemi bulunmaktadır. Ticaret hacminin veya 
değerinin artması yanında, ülkenin dış ticaret ortakları ile daha dengeli ticaret yapması da bir 
ülkenin dış ticaret bakımından küreselleşmesinin ölçütü olarak kullanılabilir. Küreselleşen bir 
ülkenin dış ticaretinde birkaç ülke veya ülke gruplarının ağırlıklarının azalması, yani ülkenin 
belli ülke veya ülke gruplarına bağlı olarak değil, dış ticaret ortaklarının tamamıyla daha 
dengeli bir grafikde ticaret yapıyor olması beklenmelidir. Burada küreselleşme denince 
anlaşılan husus, ülkenin diğer ülkeler veya ülke gruplarıyla olan ticari etkileşiminin hangi 
düzeyde olduğudur. Dış ticaret açısından küreselleşen bir ülke söz konusu ise bu etkileşimin 
zamanla ticaret yapılan tüm ülke veya ülke gruplarına daha dengeli bir grafikde dağılması 
gerekmektedir. Buna göre net dış ticaretin değerleri ele alındığında, yoğunlaşmada zamanla 
bir azalış (çeşitlendirmede artış) eğilimi ortaya çıkmalıdır (Ayrancı, 2009, 59).   
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Tablo 1: Literatür araştırması 
Yazar İndeks Ülke Dönem Sonuç 

Lüthje  Gini-Hirschman AB-15 1996-2005 

İrlanda, Almanya ve 
Finlandiya’nın yoğunlaşma 
katsayıları nispi olarak 
yüksektir (Lüthje, 2010, 1-
23). 

Akal  İhracat ve İthalat Payı 
Türkiye, 
Rusya, 
Ukrayna 

1995-2005 

Fasıl yoğunlukları 
Türkiye’nin Ukrayna ile 
ticaretinde yüksek, Rusya ile 
ticaretinde daha düşüktür 
(Akal, 2009, 1-15). 

Hamid  Gini-Hirschman Malezya 1970-2003 
Ürün ve pazar yoğunlaşma 
katsayılarında azalma vardır 
(Hamid, 2008, p.1-36). 

Naude ve 
Rossouw  

Hirschmann, 
Herfindahl ve ihracat 
dağılım indeksi 

Güney Afrika 1962-2000 
İhracat çeşitlendirmesi 
zayıftır (Naude ve Rossouw, 
2008, 1-36). 

Osakwe  Ticaret Payı Afrika 1985-2002 

İhracat çeşitlendirmesi ile 
altyapı kalitesi, yardımlar ve 
kaynak dağılımı arasında 
güçlü bir nedensellik ilişkisi 
tespit edilmiş olup, coğrafya 
ile nedensellik ilişkisi 
bulunmamaktadır (Osakwe, 
2007, 1-40). 

Çınar ve Göksel  Entropi Türkiye 2000-2008 

İhracattaki büyümeyle 
birlikte çeşitlendirme de 
artmıştır (Çınar ve Göksel, 
2010, p.29-57). 
 

Secer  Hirschmann-
Herfindahl Türkiye 1990-2007 

Türkiye’nin fındık 
ihracatındaki pazar 
yoğunlaşması azalmıştır 
(Secer, 2008, 1557-1560). 

Seymen 

Entropi, Bilateral 
Ticaret Yoğunlaşma, 
Hirschmann-
Herfindahl 

Türkiye-AB 1969-2008  

Gümrük Birliği Türkiye ile 
AB arasındaki ülke 
kompozisyonu üzerinde pek 
etkili olmamıştır (Seymen, 
2009, 199-220). 

Ayrancı (2009) Hirschmann-
Herfindahl Türkiye 1996-2004 

Türkiye küreselleşme 
sürecinde dış ticaret 
yoğunlaşmasını azaltmıştır 
(Ayrancı, 2009, 50-64). 

Carrere, 
Strauss-Kahn 
ve Cadot (2011) 

Herfindahl, Entropi, 
Gini 159 ülke 1988-2004 

Kişi başına gelir ile ihracat 
çeşitlendirmesi arasında 
önemli bir bağlantı olduğunu 
göstermektedir. Kişi başına 
geliri 24.000 dolar üzerindeki 
ülkelerde yoğunlaşma daha 
yüksek düzeydedir (Carrere 
Et Al, 2011, 590-605). 

World Bank 
(2007) 

Hirschmann-
Herfindahl 

MENA 
ülkeleri 1990-2004 

Korumacılık arttıkça ihracat 
çeşitlendirmesi azalmaktadır 
(World Bank, 2007, 1-91). 
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Yazar İndeks Ülke Dönem Sonuç 

Taylor ve 
Francis (2003) Entropi 

19 Latin 
Amerika ve 
Karayip ülkesi 

1961-2000 

Ülkeler genel olarak tarım 
ürünleri ihracatında 
çeşitlendirmeye gitmiştir 
(Taylor ve Francis, 2003, 77-
87). 

Arip, Yee, 
Karim (2010) 

Eşbütünleşme ve 
Granger nedensellik Malezya 1980-2007  

İhracat çeşitlendirmesinin 
ekonomik büyüme üzerinde 
önemli etkisi bulunmaktadır 
(Arip Et Al, 2010, 1-10).  

Hesse (2008) Herfindahl Gelişmekte 
olan ülkeler 1961-2000  

İhracat çeşitlendirmesi 
arttıkça kişi başına düşen 
gelir artmaktadır (Hesse, 
2008, 1-25). 

Abdmoullah, 
Laabas  Hirschmann 16 Arap ülkesi 2000-2006 

Petrol ihraç eden Arap 
ülkelerinin ihracat 
çeşitlendirmesi çok düşük 
düzeydedir (Abdmoullah ve 
Laabas). 

Goschin, 
Constantin, 
Roman, Ileanu 
(2009) 

Herfindahl Romanya 1996-2007 
Sektörel yoğunlaşma 
artmaktadır (Goschin Et Al, 
2009, 95-111). 

Saif, Barakat 
(2005) Hirschmann Ürdün 1985-2002 

Ürdün’ün ihracatında 
yoğunlaşma azalmıştır (Saif 
ve Barakat, 2005, 1-69). 

Xin ve Liu 
(2008) Hirschmann Çin 1992-2003  

Canlı hayvan, gıda 
maddeleri, içki ve tütün 
ihracatında çeşitlendirme 
azalmış, akaryakıt hariç 
yenilmeyen hammaddeler ve 
hayvansal, bitkisel katı ve 
sıvı yağlar ihracatında 
çeşitlendirme artmıştır (Xin 
ve Liu, 2008, 275-285). 

Carrere, 
Strauss-Kahn, 
Cadot (2007) 

Gini, Herfindahl, 
Entropi  156 ülke 1988-2006  

İhracat çeşitlendirmesi orta 
gelirli ülkelerde düşük, 
yüksek gelirli ülkelerde 
yüksektir (Carrere Et Al, 
2007, 1-46). 

Voinea (2002) Hirschmann Romanya 2000-2001 

Romanya’nın AB ülkeleri ile 
ticaretindeki yoğunlaşma 
diğer ülkelere göre daha 
yüksektir (Voinea, 2002, 56-
71). 

Küçükkiremitçi, 
Genç, Şimşek, 
Ekinci, Ersoy, 
Sekmen (2010) 

Hirschmann-
Herfindahl Bosna Hersek 2005-2009  

İthalattaki yoğunlaşma 
ihracata göre daha düşük 
düzeydedir (Küçükkiremitçi 
Et Al, 2010, 1-77). 

 
 2.2.Gini-Hirschman İndeksi 

İhraç (veya ithal) edilen malların yoğunlaşmasının en yaygın kullanılan ölçümü, ülkenin 
ihracatındaki (ithalatındaki) yoğunlaşma derecesini ifade eden Gini-Hirschman İndeksi 
(Katsayısı)’dir (Tegegne, 1991, 3).Özellikle dönemler arasıkarşılaştırmada kullanılan önemli 
bir yoğunlaşma ölçütüdür (Kovacs, 2004, 15). İndeks, bir ülkenin ihracatındaki (veya 
ithalatındaki) ürün (veya ülke) dağılımının hangi oranda olduğunu gösterir (Hirschman, 1945, 
98).   
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GHI = 100
2

1
∑
=








n

k t

kt

X
X  

Formülde GHI; indeks değerini, ktX ; ülkenin t döneminde belli bir mal ihracatını 
(ithalatını), tX ; ülkenin t döneminde toplam ihracatını (ithalatını) gösterir (Hirschman, 1964, 
761). Bu yönteme göre, herhangi bir yılın ihracatının mallara göre yoğunlaşma katsayısını 
hesaplamak için, mal gruplarının toplam ihracat içindeki paylarının kareleri hesaplanarak 
toplamları bulunur. Toplamın karekökü bulunarak 100 ile çarpılır. Yoğunlaşma katsayısının 
alabileceği değerler belli bir sınır dâhilindedir. Katsayının maksimum değeri 100 olup, bu 
durumda ihracat (veya ithalat) tek bir maldan oluşmaktadır. Katsayının minimum değeri ise 
100/ n  dir. “n”, ihraç (veya ithal) edilmeye elverişli mal sayısıdır (Yavuz, 2000, 3-12). 
Ticaret yapısında söz konusu malın yoğun olması durumda indeks değeri 100’e yaklaşır. Bu 
da, mala ilişkin uluslararası piyasalarda oluşabilecek risklerden etkilenme ihtimalinin 
artmasını gündeme getirir. Düşük yoğunlaşma derecesi ise (0’a yakın), ürün çeşitlenmesinin 
çok olduğunu gösterir. Bu durumda mala ilişkin uluslararası piyasalarda oluşabilecek risklerin 
etkisi azalır. 
Gini-Hirschman indeksi, mal ithalatındaki yoğunlaşmayı da gösterir. Bu durumda formül;  
 

GHI = 100
2

1
∑
=








n

k t

kt

M
M  

 
şeklinde gösterilir. Ürün yoğunlaşması (tersi çeşitlendirmesi) yerine piyasa yoğunlaşması 
(tersi çeşitlendirmesi) ile ilgili analiz yapabilmek için, formüldeki “k” malı yerine “ülke” 
yazılarak aynı çalışma yapılabilir. Bu durumda; örneğin tek bir ülkeye ihracat yapan ülkenin 
katsayısı 100 olacak, ihracat yapılan ülke sayısı arttıkça katsayı azalacaktır. 
Gini-Hirschman indeksi aynı zamanda Herfindahl indeksinin karekökü alınmış ve 100 ile 
çarpılmış şeklini ifade etmektedir (DİE, 2003, 1-62).  
 
2.3.Ticaret Yoğunlaşma Oranı 

Ticaret yoğunlaşma oranı (CRm), basit hesaplanabilmesi nedeniyle yaygın olarak 
kullanılan bir yoğunlaşma ölçüsüdür. Ticaret yoğunlaşma oranı, belli sayıdaki firma, ürün, 
sektör veya ülkenin toplam paylarını ifade eden bir kavramdır. CRm 0 ile 100 arasında bir 
değer almakta ve aşağıda belirtilen formül yardımıyla hesaplanmaktadır (Küçükkiremitçi Et 
Al, 2010, 1-42).  
 

CRm=∑
=

m

i
iP

1

x 100 

 
Formülde CRm; ticaret yoğunlaşma oranını, Pi ise firma, ürün, sektör veya ülkenin payını 
göstermektedir.  
 
3.Türkiye’nin Diş Ticaretinin Gelişimi 

1980 sonrası ihracata dayalı sanayileşme ve büyüme stratejisi benimseyen Türkiye’nin 
yıllar itibarıyla ihracatı, ithalatı ve GSYH’sı artmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’de, GSYH 
içinde dış ticaret hacminin payı da artmaktadır.  
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Grafik 1: Türkiye’nin dış açıklık indeksi 
 

 
Kaynak: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD ve 

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist’ den elde edilen veriler kullanılarak tarafımızca 
hazırlanmıştır. 

 
Tablo 2: Türkiye’nin GSYH, dış ticaret rakamları (milyon $) ve dış açıklık indeksi (1990-2012) 

Yıllar GSYH (cari 
fiyatlarla) İhracat İthalat Dış 

Açıklık 

1990 150.676 12.959 22.302 0,23 
1991 150.028 13.593 21.047 0,23 
1992 158.459 14.715 22.871 0,24 
1993 180.170 15.345 29.428 0,25 
1994 130.690 18.106 23.270 0,32 
1995 169.486 21.637 35.709 0,34 
1996 181.476 23.224 43.627 0,37 
1997 189.835 26.261 48.559 0,39 
1998 269.287 26.974 45.921 0,27 
1999 249.751 26.587 40.671 0,27 
2000 266.568 27.775 54.503 0,31 
2001 196.005 31.334 41.399 0,37 
2002 232.535 36.059 51.554 0,38 
2003 303.005 47.253 69.340 0,38 
2004 392.166 63.167 97.540 0,41 
2005 482.980 73.476 116.774 0,39 
2006 530.900 85.535 139.576 0,42 
2007 647.155 107.272 170.063 0,43 
2008 730.337 132.027 201.964 0,46 
2009 614.554 102.143 140.928 0,40 
2010 731.168 113.883 185.544 0,41 
2011 774.754 134.907 240.842 0,48 
2012 788.863 152.462 236.545 0,49 
2013 823.243 151.803 251.661 0,49 
2014 798.429 157.610 242.177 0,50 

Kaynak: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD ve 
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http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist’ den elde edilen veriler kullanılarak tarafımızca 
hesaplanmıştır. 
 

Tablo 2 ve Grafik 1’ de görüleceği üzere, 1990’dan günümüze Türkiye’nin dış açıklık 
indeksi3 genel olarak artmaktadır.  

 
Türkiye, ihracatının önemli bir kısmını AB-28 ülkelerine gerçekleştirmektedir. Bununla 

birlikte, ihracatta AB pazarına olan bağımlılık, aynı zamanda bir risk olarak ortaya 
çıkmaktadır. Keza, özellikle küresel kriz ve AB ülkelerinde ortaya çıkan durgunluğun ticaret 
partnerlerine de tezahür etmesi açıktır. Bu bağlamda, özellikle 2007 yılıyla birlikte 
Türkiye’nin toplam ihracatında AB-28 ülkelerinin payı ciddi bir grafikde azalmaya 
başlamıştır. Söz konusu azalışta küresel krizle birlikte Euro Bölgesi krizinin etkileri aşikardır. 
Bununla birlikte, Türkiye’nin ihracatında AB-28 ülkelerinin payı 2012 yılından sonra –eski 
yüksek seviyelerine ulaşmasa da- tekrar artmaya başlamıştır. Son 10 yılda Türkiye’nin 
ihracatında AB’nin payındaki azalış önemli bir handikap teşkil etmekle birlikte, Türkiye bu 
handikapı Afrika ve Asya ülkelerinde ihracat payını arttırarar aşmaya çalışmıştır (Tablo 3). 
Keza, Afrika ve Asya ülkelerinin ihracat payı son yıllarda artmaktadır. 
 

Tablo 3: Türkiye’nin ülke grupları itibariyle ihracat payı (%,2006-2015) 
Ülke Grupları 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A-Avrupa Birliği (AB 28) 56,3 56,6 48,3 46,2 46,5 46,4 39,0 41,5 43,5 44,5 
B-Türkiye Serbest Bölgeleri 3,5 2,7 2,3 1,9 1,8 1,9 1,5 1,6 1,4 1,3 
C-Diğer ülkeler 40,2 40,6 49,5 51,8 51,7 51,7 59,5 56,9 55,1 54,2 
1-Diğer Avrupa (AB Hariç) 9,1 9,8 11,6 10,9 9,8 9,4 9,3 9,4 9,6 9,8 
2-Kuzey Afrika 3,6 3,8 4,4 7,3 6,2 5,0 6,2 6,6 6,2 5,9 
3-Diğer Afrika 1,7 1,8 2,4 2,7 2,0 2,7 2,6 2,7 2,5 2,7 
4-Kuzey Amerika 6,4 4,2 3,6 3,5 3,7 4,0 4,4 4,3 4,6 4,9 
5-Orta Amerika ve 
Karayipler 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 
6-Güney Amerika 0,4 0,5 0,7 0,7 1,1 1,4 1,4 1,4 1,2 0,9 
7-Yakın ve Orta Doğu 13,2 14,1 19,3 18,8 20,5 20,7 27,8 23,4 22,5 21,6 
8-Diğer Asya  4,6 4,9 5,4 6,6 7,5 7,6 6,9 7,9 7,4 7,2 
9-Avustralya ve Yeni 
Zelanda 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 
10-Diğer Ülke ve Bölgeler 0,2 0,8 1,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kaynak:http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist ‘den elde edilen veriler kullanılarak tarafımızca  
düzenlenmiştir. 

Küresel kriz ve AB’deki durgunluğa rağmen Türkiye’nin ihracatını sürekli arttırması, 
ihracatını krizden daha az etkilenen söz konusu ülkelere kaydırmış olması ile açıklanabilir.   
 
3.1.Türkiye’nin İhracatında Pazar Çeşitlendirmesi 

Türkiye’nin 2000-2014 yılları arasında ihracatında pazar çeşitlendirmesinin sağlanıp 
sağlanamadığının ortaya koyulması amacıyla;  Gini-Hirschman İndeksi (GHI) ve Ticaret 
Yoğunlaşma Oranı (CR) hesaplanmıştır.  

3 Dış ticaret hacminin GSYH içindeki payına dış açıklık indeksi denir. İndeksin yükselmesi, ülkenin dışa daha 
fazla açıldığını gösterir. Dışa açıklık indeksi şu grafikde formüle edilir: 
( ) 100×

+
GDP

MX
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Tablo 4: Türkiye’nin ihracatında Gini-Hirschman indeksi ve ticaret yoğunlaşma oranı (pazar bazında)  
(2000-2014) 

Yıllar GHI CR(1) CR(2) CR(4) CR(8) CR(12) 
2000 26,23 18,81 30,00 43,75 60,10 68,60 
2001 25,07 17,13 27,10 41,52 59,25 68,46 
2002 24,49 16,32 25,65 40,66 58,70 67,56 
2003 23,47 15,84 23,78 38,31 55,79 64,80 
2004 22,72 13,85 22,64 37,67 55,11 64,98 
2005 21,73 12,87 20,92 35,25 52,43 63,74 
2006 20,69 11,32 19,29 33,10 50,09 61,16 
2007 20,05 11,18 19,22 31,76 47,73 58,96 
2008 18,63 9,81 15,99 27,95 44,20 54,85 
2009 18,24 9,59 15,67 27,23 42,41 52,74 
2010 18,53 10,08 16,43 27,45 43,25 53,29 
2011 18,73 10,34 16,50 28,36 44,15 54,10 
2012 18,78 8,61 15,71 27,92 45,90 56,85 
2013 18,28 9,03 16,90 27,27 42,89 53,21 
2014 18,23 9,61 16,52 27,33 42,25 52,00 

Kaynak:http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx ‘den elde edilen veriler kullanılarak tarafımızca 
hesaplanmıştır. 

 
Gini-Hirschman İndeksi (GHI) incelendiğinde (Tablo 4, Grafik 2), Türkiye’nin 

ihracatında pazar çeşitlendirmesini gerçekleştirdiği (pazar yoğunlaşmasının azaldığı) 
görülmektedir. Zira, indekste istikrarlı bir grafikde azalma söz konusudur. 2000 yılında 26 
civarında olan oran 2014’de 18’lere düşmüştür. Bu bağlamda, Türkiye’nin yıllar itibarıyla 
ihracatının birkaç pazara olan bağımlılığının azalması önemli bir gelişmedir.  
 

Grafik 2: Türkiye’nin ihracatında Gini-Hirschman indeksi (pazar bazında) 

 
 

Türkiye’nin ihracatında ticaret yoğunlaşma oranları (CR) incelendiğinde (Tablo 4), 
yoğunlaşmaların önemli derecede azaldığı (çeşitlendirmenin arttığı) dikkat çekicidir. Örneğin, 
2000 yılında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkenin toplam ihracat içindeki payı (CR(1)) 
yüzde 18,81 iken, 2014 yılında yüzde 9,61’e düşmüştür. En fazla ihracat yapılan 2, 4, 8 ve 12 
ülkenin payı (CR(1), CR(2), CR(4), CR(8), CR(12)) incelendiğinde de benzer durum söz 
konusudur.  
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Grafik 3: Türkiye’nin ihracatında yoğunlaşma oranları (pazar bazında) 

 
 

3.2.Türkiye’nin İhracatında Ürün Çeşitlendirmesi 
Türkiye’nin 2000-2014 yılları arasında ihracatında ürün çeşitlendirmesinin sağlanıp 

sağlanamadığının ortaya koyulması amacıyla; Gini-Hirschman İndeksi ve Ticaret 
Yoğunlaşma Oranı hesaplanmıştır.  
 

Tablo 5: Türkiye’nin ihracatında Gini-Hirschman indeksi ve ticaret yoğunlaşma oranı (ürün bazında) (2000-
2014) 

Yıllar GHI CR(1) CR(2) CR(4) CR(8) CR(12) 
2000 30,79 23,77 37,13 50,40 67,06 76,68 
2001 29,33 21,26 33,84 49,15 67,19 76,61 
2002 30,19 22,53 34,40 51,03 69,34 78,18 
2003 29,17 21,08 32,22 49,76 67,23 76,56 
2004 28,26 17,73 30,64 50,34 67,87 77,40 
2005 26,80 16,10 28,94 46,50 64,43 75,24 
2006 26,03 14,09 27,80 45,14 62,82 73,89 
2007 25,98 14,64 27,58 44,85 63,18 73,59 
2008 25,56 13,63 26,39 43,80 62,40 73,10 
2009 23,89 11,65 22,96 39,42 59,23 71,28 
2010 23,89 11,87 23,06 39,90 59,19 69,85 
2011 23,60 11,45 21,79 39,29 59,21 69,76 
2012 22,95 9,61 18,98 36,32 58,34 70,41 
2013 22,63 10,89 21,03 36,64 55,73 67,41 
2014 22,70 11,06 21,63 36,41 56,31 67,26 

Kaynak:http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx’den elde edilen verilerkullanılarak tarafımızca 
hesaplanmıştır. 

. 
Gini-Hirschman İndeksi incelendiğinde (Tablo 5, Grafik4), Türkiye’nin ihracatında 

ürün çeşitlendirmesinin gerçekleştirildiği (ürün yoğunlaşmasının azalmadığı) görülmektedir. 
Bu sonuçlar, Türkiye’nin ihracatının nispi anlamda belli ürünlere (sektörlere) bağlı olmadığını 
göstermektedir.  
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Grafik 4: Türkiye’nin ihracatında Gini-Hirschman indeksi (ürün bazında) 

 
 

Türkiye’nin ihracatında ticaret yoğunlaşma oranları (CR) da  Gini-Hirschman İndeksi 
ile paralellik göstermektedir (Tablo 5, Grafik4). Zira, 2000 yılında Türkiye’nin en fazla 
ihracat yaptığı ürünün toplam ihracat içindeki payı (CR(1)) yüzde 23,77 iken, 2014 yılında 
11,06 olmuştur. En fazla ihracat yapılan 2, 4, 8 ve 12 ürünün payı (CR(1), CR(2), CR(4), 
CR(8), CR(12)) incelendiğinde de benzer durum söz konusudur.  
 

Grafik 5: Türkiye’nin ihracatında yoğunlaşma oranları (ürün bazında) 

 
 
 
4. Sonuç 

Küresel kriz, en önemli dış ticaret partneri olan Avrupa Birliği ülkelerindeki durgunluk, 
uluslararası pazarlarda rakiplerinin (BRIC ülkeleri ve diğer yükselen ekonomiler) giderek 
güçlenmesi ve dış ticaret paylarını arttırması, Türkiye için önemli bir tehdit oluşturmuştur. Bu 
durum, Türkiye’nin dış ticaretinde (özellikle ihracat) ürün ve pazar kompozisyonunu 
değiştirmesini ve çeşitlendirmesini zorunlu kılmıştır. Keza, dış ticarette çeşitlendirmenin 
gerçekleştirilmesiyle birlikte ekonomideki kırılganlığın azalması, küresel krizlerin etkilerinin 
hafifletilmesi, uluslararası rekabet gücünün artması kuvvetle muhtemeldir. 

2000-2014 yıllarını kapsayan bu çalışmada, Gini-Hirschman İndeksi ve Ticaret 
Yoğunlaşma Oranı kullanılarak Türkiye’nin ihracatındaki ürün ve pazar çeşitlendirmesi 
düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, Türkiye’nin ihracatında pazar ve 
ürün çeşitlendirmesini gerçekleştirdiğini göstermektedir. İhracatta daha çeşitli ürünle daha 
fazla ülkeye yayılarak belli ürünlere ve pazarlara olan bağımlılığın azaltılması, Türkiye 
ekonomisi ve rekabet gücü bağlamında olumlu bir gelişmedir.  

Çalışmada, yoğunlaşma ölçütleri kullanılarak elde edilen skorlar, yıllar itibariyle 
Türkiye’nin ihracatının AB ülkeleri dışına kaydığını ifade etmektedir. Türkiye’nin ihracatı 
yıllar itibariyle AB, OECD ve Amerika ülkelerinden sapmakta; Afrika, Orta-Doğu ve Asya 
ülkelerine yönelmektedir. Bu durumun nedeni olarak, özellikle son yıllarda, OECD-AB 
ülkeleri ve ABD’nin küresel ekonomik krizden önemli derecede etkilenmesi ve söz konusu 
ülkelerde talep düzeyinin gerilemesi; Orta-Doğu ve Asya ülkelerinin ise krizden etkilenme 
düzeyinin nispi olarak düşük olması gösterilebilir.   
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 İhracatında ürün ve pazar bazında çeşitlendirmeye giden Türkiye’nin küresel 
pazarlardan daha fazla pay alabilmesi ve sözü geçen bir küresel oyuncu olabilmesi, ihracatta 
ürün ve pazar çeşitliliğini daha fazla arttırmak ve ihraç edilen ürünlerin katma değerlerini 
yükseltmek suretiyle gerçekleşecektir. Bu da daha aktif, teşvik edici ve inovatif bir dış ticaret 
politikası ve markalaşma ile sağlanabilecektir. Ancak bu grafikde dış rekabet gücünün 
arttırılması, dış ticaret açıklarının kapatılması ve dış ticaret hadlerinin lehine çevrilmesi gibi 
hedeflere ulaşılabilecektir. 
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TÜRKİYE’DE BÜYÜME VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: OKUN 
YASASININ ASİMETRİK ANALİZİ 

 
 

Sefa Erkuş1   Sevil Gemrik2  Levent Aytemiz3 
 
 

Özet 
Gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya kaldığı temel makroekonomik sorunlardan bir tanesi işsizlik 

sorunudur. Okun Yasası, büyüme hedefi çerçevesinde işsizlik sorununun çözülebileceğini savunmaktadır. Bu 
çalışmada Türkiye’nin 2000Q1-2015Q4 arasındaki çeyreklik verileri ile Okun Yasası’nın doğrusal yönü, EKK 
ve ARDL, doğrusal olmayan yönü ise, (NARDL) modeli ile analiz edilmektedir. EKK tahmin sonuçları 
Türkiye’de Okun Yasası’nın varlığını doğrulmaktadır. EKK sonuçlarına göre ortalama büyüme eğiliminden 
yüzde 1 daha fazla ekonomik büyüme işsizlik oranını yüzde 0,07 azaltmaktadır. Buna ek olarak ARDL 
sonuçlarına göre de Türkiye’de işsizlik ve ekonomik büyüme oranı arasında uzun dönemli ve negatif ilişki 
vardır. İlişkinin NARDL modeli ile yapılan asimetrik analizine göre kısa ve uzun dönemde asimetrik ilişkinin 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Okun yasası, büyüme, işsizlik, ARDL, NARDL, asimetri 
 
JEL Sınıflandırması: C22, O40, E24 
 
 

RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH AND 
UNEMPLOYMENT IN TURKEY: ASYMMETRICAL 

ANALYSIS OF OKUN LAW 
 
 
Abstract 

High level of unemployment rate is one of the main macroeconomic problem of developing countries. 
Okun’s Law argues whether unemployment problem could be solved by high economic growth rate. In this 
study, the linear aspect of Okun’s Law for Turkey is analysed by OLS and ARDL model and the nonlinear 
aspect of model is analysed by NARDL using quarterly data form 2000Q1 to 2015Q4. According to the results 
of OLS estimation, every additional one percent increase in growth rate over % 4,3 could cause 0.07 percent 
decrease in the umployment rate of  Turkey. ARDL results show that a long run and negative  relationship 
between unemployment rate and economic growth rate. According to asmmytrical analysis of the relationship 
under NARDL model, there is not a short and long asymmetrical relationship. 
 
Keywords: Okun’s law, economic growth, unemployment, ARDL, NARDL, asmmyetry 
 
JEL Classification: C22, O40, E24 
 
1. Giriş 

2008 Dünya Finans Krizi ile beraber işsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 
üzerine olan tartışmalar yeniden alevlenmiştir. Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları parasal 
genişleme paketleri açıklayarak ekonomik büyüme yaratmaya ve kriz ile artan işsizliği 
azaltmayı amaçlamışlardır. Gelişen ülke ekonomileri parasal genişleme sonucu oluşan 
sermaye bolluğu ortamından faydalanarak ekonomilerini canlandırmaya çalışmışlardır. Arthur 
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2 Ar.Gör, Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Türkiye, sevilgemrik@gmail.com 
3Prof.Dr., Karabük Üniversitesi, STF, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Türkiye, 
leventaytemiz@karabuk.edu.tr 
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Okun, ABD ekonomisine ait işsizlik oranları ve ekonomik büyüme oranlarını incelerken reel 
büyüme oranlarının yüksek olduğu yıllarda işsizlik oranlarının düşük olduğunu aksine reel 
büyüme oranlarının azaldığı yıllarda ise, işsizlik oranlarının yükseldiğini saptamıştır. Okun 
(1962) Amerika Birleşik Devletleri’nin 1948-1960 yıllarını kapsayan verileri kullanarak 
gerçekleştirdiği çalışmasında yüzde 2,25’in üzerindeki her yüzde 1 ekonomik büyüme 
oranının işsizlik oranını yüzde 0,5 azalttığı sonucuna ulaşmıştır. Büyüme odaklı ekonomi 
politikalar ve küreselleşen dünya ekonomisinde son 25 yılda dünya ekonomisi neredeyse iki 
katı büyümüş olmasına rağmen dünyadaki işsizlik oranlarında büyük ölçekli yapısal bir düşüş 
meydana gelmemiştir. Bu iddialar eşliğinde istihdam yaratmayan büyüme kavramı 
tartışılmaya başlanmıştır. Grafik 1’de 1991-2014 yılları arasında Dünya ekonomisindeki 
büyüme trendi ve işsizlik oranları eğilimleri beraber verilmiştir. Dünya Bankası tarafından 
incelenen bütün ekonomilerin ortalama işsizlik oranı dönem içerisinde yüzde 6 düzeyinde 
seyretmektedir. 2005-2007 yılları arasında yüzde 6 seviyesinin altına gelen işsizlik oranı 2008 
Dünya Finans krizi ile birlikte hızlıca ortalamasına geri dönmüştür.  

 
Grafik 1: 1991-2014 arasında dünya’da işsizlik ve 

büyüme eğilimleri (%) 
Grafik 2: 2000-2015 arasında Türkiye’de işsizlik ve 

büyüme eğilimleri (%) 

  
Kaynak: World Bank'dan (2016) faydalanılmıştır Kaynak: TÜİK (2016) faydalanılmıştır 

 
Son 15 yılda Türkiye ekonomisi 2001 Ekonomik Krizi ve 2008 Dünya Finans krizi gibi 

nedenler ile ekonominin daraldığı ve işsizliğin hızlıca arttığı dönemlerden geçmiştir. Grafik 
2’de Türkiye’de 2000-2015 döneminde işsizlik ve ekonomik büyüme oranları eğilimi 
verilmiştir. Türkiye ekonomisi krizlere rağmen 2001 yılında TL’nin devalüe edilmesi ve 2008 
krizi sonrasında özellikle düşük maliyetli sermaye akımlarından faydalanarak pozitif 
ekonomik büyüme oranları yakalamıştır. Son dönemde ise, ekonomik büyümenin özellikle 
inşaat ve altyapı yatırımları kalemlerinden sağlanması ve işsizlik oranlarının da istenilen 
şekilde düşmemesi Türkiye’deki ekonomik büyümenin “istihdam yaratmayan” ekonomik 
büyüme olduğuna dair tartışmaları beraberinde getirmiştir. 
 Bu çalışmada Türkiye’nin 2000Q1-2015Q4 dönemleri arasındaki çeyreklik verileri- 
yardımı ile Türkiye’de işsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki 
incelenecektir. Makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri açıklayan çalışmalar 
çoğunlukla ilişkinin simetrik yönünü ele almaktadır. Buna rağmen eğer ilişki içerisinde 
doğrusal olmayan etkiler mevcut ise, asimetrinin göz önüne alınmadığı çalışmalar yanlış 
politikalar üretilmesine sebep olabilir. Bu doğrultuda uzun dönemli doğrusal ilişki ARDL 
(autoregressive distributed lag model) modeli ve asimetrik ilişki NARDL (nonlinear 
autoregressive distributed lag) modeli ile araştırılmaktadır.  
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2. Literatür Taraması 

 

Çalışma Dönem/ 
Yöntem Bulgular 

Barışık, Çevik, & 
Çevik (2010) 

1988-2008 
Markov-

Switching 

Türkiye’de belirlenen dönem için büyüme ile işsizlik arasında 
asimetrik ilişki bulmuşlardır. Daralma döneminde artan fiili GSYH 
işsizliği azaltırken, genişleme döneminde azaltmamaktadır 

Ceylan & Şahin 
(2010) 

1950-2007 
Tar, M-Tar 

Türkiye’de reel çıktının genişleme ve daralma döneminde işsizlik 
oranlarında aynı oranda azalmaya sebep olmadığı asimetrik ilişki 
sonucuna ulaşmışlardır. 

Mıhçı & Atılgan 
(2010) 

1991-2006 
Panel ve HP 
Filtreleme 

İmalat sanayi kapasite kullanım oranında yüzde 1’lik yükseliş işsizlik 
oranını yüzde 0,73 azaltarak Okun’un yüzde 3’lük azalışından 
oldukça uzaktır. Bölgesel farklılıklar söz konusu olduğunda 
büyümenin işsizlik azaltıcı etkisi daha da azalmaktadır. 

Tiryaki & Özkan 
(2011) 

1998Q1-
2010Q4 

HP Filtreleme 

Çıktı açığı ile işsizlik oranı arasındaki ilişki negatif yönlü ilişki 
olmasına rağmen bazı dönemlerde işçi çıkarma maliyetleri gibi 
sebeplerden ötürü ilişkinin, asimetrik karaktere sahip olduğunu iddia 
etmişlerdir.  

Göçer (2015) 
2001:Q2-
2015:Q1 

EKK 

Türkiye’de yüzde 4,3’ü geçen her 1 puanlık büyüme artışının, işsizlik 
oranlarını yüzde 0,11 azalttığı sonucuna ulaşmıştır. 

 
3. Model, Veri ve Yöntem 
 
3.1. Model 
 Literatürde işsizlik oranı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere 
Okun tarafından ortaya konulan modelin yanı sıra ilk çalışmadan türetilen farklı modeller de 
kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Okun tarafından iddia edilen ilişkiyi araştırma üzere iki 
farklı ampirik model oluşturulmuştur. Bunlardan ilki Göçer'in (2015) çalışmasında kullandığı 
gerçekleşen GSYH büyüme oranı (g*) ile büyüme oranının (g) ortalaması arasındaki farkın 
açıklayıcı değişken olarak kullanıldığı model 1 numaralı denklemde gösterilmiştir. ( 
∆𝑢𝑡 = 𝛼𝑡 + 𝛽1(𝑔∗ − 𝑔) + 𝜀𝑡                          (𝑔∗ − 𝑔) = 𝐵𝑇𝑆                       (1)     
Ayrıca işsizlik oranı ile büyüme oranı arasındaki doğrusal ilişkiyi araştırmak için kurulan 
model, 2 numaralı denklem ile gösterilmiştir. 
𝑢𝑡 = 𝛼𝑡 + 𝐵1𝐵ü𝑦ü𝑚𝑒𝑡 + 𝜖𝑡                                                                                 (2) 
∆𝑢𝑡 = 𝑖ş𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖𝑘 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑚𝑒 𝑢𝑡 = 𝑖ş𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖𝑘 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 𝛼𝑡 = 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚 𝛽 =
𝐵ü𝑦ü𝑚𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 𝜖𝑡 = ℎ𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖’ni göstermektedir. 
 
3.2. Veri 
 Çalışmada Türkiye’nin Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen 2000Q1-2015Q4 
dönemine ait işsizlik verileri ve GSYH verileri kullanılmıştır. Büyüme oranı için takvim ve 
mevsim etkilerinden arındırılmış veriler kullanılmıştır. İşsizlik oranı verisi için ise, ham 
veriler,  Eviews 9.0 paket programı yardımı ve Census X-13 yöntemi ile mevsimsellikten 
arındırılarak kullanılmaktadır. 
 
3.3. Yöntem 
 Zaman serilerini analiz etmek üzere birçok model geliştirilmiştir. Zaman serisi 
analizlerinde kullanılan değişkenler düzeyde durağan olduğunda modeller En küçük Kareler 
Tekniği (EKK) modeli ile tahmin edilebilmektedir. Değişkenler düzeyde birim kök içeriyor 
ve farkları alındığında durağan hale geliyor ise, değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamak 
üzere kullanılan ekonometri yöntemlerinden biri de ARDL modelidir. ARDL modelinin bir 
avantajı I(0) ve I(1) gibi farklı düzeyde bütünleşik değişkenlerin aynı analizde kullanılmasına 
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imkân vermesidir. Değişkenler arasındaki doğrusal olmayan ilişkileri açıklamak üzere ise, 
Shin vd, (2014) tarafından geliştirilen NARDL modeli tercih edilmektedir. 
 
4. Ampirik Sonuçların Değerlendirilmesi 

 
Tablo 1: Modelde kullanılan değişkenlerin birim kök sınama sonuçları 

Değişken  Model 

Augmented Dickey-Fuller 
(ADF) 

Phillips-Perron  
(PP) 

t-istatistik Olasılık Uyarlanmış. t-
istatistik Olasılık 

∆u Düzey Sabit -5.3108* 0.0000 -5.3305* 0.0000 
∆u Birinci Fark Sabit -5.9002* 0.0000 -12.582* 0.0000 
∆u Düzey Sabit+Eğilim -5.3331* 0.0002 -5.3321* 0.0002 
∆u Birinci Fark Sabit+Eğilim -5.8433* 0.0000 -12.465* 0.0000 
BTS Düzey Sabit -4.0102* 0.0025 -3.2189** 0.0234 
BTS Birinci Fark Sabit -6.9547* 0.0000 -6.2630* 0.0000 
BTS Düzey Sabit+Eğilim -3.9752** 0.0146 -3.1998*** 0.0938 
BTS Birinci Fark Sabit+Eğilim -6.8887* 0.0000 -6.2119* 0.0000 

*,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde durağanlığı göstermektedir 

 
 İlk önce 1 numaralı denklemde gösterilen modelde kullanılan değişkenlerin durağanlık 
sınaması yapılmış ve sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. ADF Birim kök test sonuçlarına göre 
bütün değişkenler yüzde 5 anlamlılık seviyesinde düzeyde durağandır. PP testi sonucuna göre 
işsizlik oranındaki değişim ve sabit ekli BTS değişkeni yüzde 5 istatistiki anlamlılık 
seviyesinde düzeyde durağan,  sabit ve trend eklenmiş BTS değişkeni ise, yüzde 10 
seviyesinde düzeyde durağandır.  Bu koşullar altında EKK ile analiz yapılması daha uygun 
görülmüştür. EKK altında tahmin edilen modelin tanı ve model tahmin sonuçları ise, Tablo 
2’de verilmiştir. Test sonuçlarına göre büyüme ortalamasından sapmalar ile işsizlik arasında 
negatif yönlü ilişki saptanmıştır.  Modelin tahmin sonuçları 
∆ut=0.04 -0.07�GSYHbüyüme- (4.3)� şeklinde denklem olarak ifade edilebilir. Ayrıca tanı 
sonuçlarına göre modelimizde değişen varyans, oto korelasyon sorununa rastlamamaktadır. 
Jarquea-Bera değerine göre hata terimleri normal dağılıma sahiptir. Uyarlanmış R2 değerine 
göre açıklayıcı değişkenler bir bütün olarak, bağımlı değişkendeki değişimlerin yüzde 43’ünü 
açıklamaktadır 

Tablo 2: EKK tanı ve tahmin sonuçları  
Değişkenler Katsayı T-istatistiği 

BTS -0.0710* -6.8932 

C 0.04932 0.9133 

Uyarlanmış R2 0.428183 
F-istatistiği 47.42624* 
White değişen varyans olasılık değeri 0.5915 
Breusch-Pagan Otokorelasyon olasılık değeri 0.6879 
Durbin Watson test istatistiği 1.924390 
Jarquea-Bera 0.2766 
*,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde istatistiki olarak anlamlılığı göstermektedir. 

 
 Çalışmada Okun Yasası’nın asimetrik yönünü de ele almak istememize rağmen 1 
numaralı denklemde bağımlı değişkenin, işsizlik oranların birinci farkının alınması ile 
oluşturulduğu görülmektedir. NARDL modeli ile yapılacak asimetrik analizde birinci farkı 
alınmış olan bağımlı değişkenin yeniden farkının alınması gerekmektedir. Bu durumda 
bağımlı değişkenimizin iki kere farkı alınmış olacak ve değişken zaman serisinin birçok 
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özelliğini kaybedecektir. Bu yüzden büyüme ortalamalarından sapmalar ile işsizlik oranı 
değişimi arasındaki ilişkinin, asimetrik analizi yapılmamıştır. 
 

Tablo 3: Modelde kullanılan değişkenlerin birim kök sınama sonuçları 

Değişken  Model 

Augmented Dickey-Fuller 
(ADF) 

Phillips-Perron  
(PP) 

t-istatistik Olasılık Uyarlanmış. t-
istatistik Olasılık 

U Düzey Sabit -2.9616**  0.0442 -2.3830  0.1506 
U Birinci Fark Sabit -5.3108*  0.0000 -5.3305*  0.0000 
U Düzey Sabit+Eğilim -2.8363  0.1903 -2.2992  0.4281 
U Birinci Fark Sabit+Eğilim -5.3331*  0.0002 -5.3323*  0.0002 
Büyüme Düzey Sabit -4.0102*  0.0025 -3.2189**  0.0234 
Büyüme Birinci Fark Sabit -6.9547*  0.0000 -6.2630*  0.0000 
Büyüme Düzey Sabit+Eğilim -3.9752**  0.0146 -3.1998***  0.0938 
Büyüme Birinci Fark Sabit+Eğilim -6.8887*  0.0000 -6.2119*  0.0000 

*,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde durağanlığı göstermektedir 

 
 İşsizlik oranları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi gösteren 2 numaralı 
denklemde kullanılan değişkenlerin durağanlık sınamaları Tablo 3’te verilmiştir. Sonuçlara 
göre modelde kullanılan değişkenlerden sabit ekli büyüme değişkeni ADF testine göre yüzde 
1 istatistiki anlamlılık seviyesinde düzeyde durağan, PP testine göre yüzde 5 istatistiki 
anlamlılık seviyesinde düzeyde durağandır. İşsizlik oranları değişkeni de sabitli iken düzeyde 
durağan olmasına rağmen sabit ve eğilim ekli iken yüzde 5 istatistiki anlamlılık seviyesinde 
düzeyde birim kök içermekte ama farkı alındığında da durağan hale gelmektedir. ARDL 
modeli farklı derecede bütünleşik değişkenlerin aynı modelde analiz edilmesine imkân 
tanımaktadır. Bu sonuçlar altında 2 numaralı denklem ARDL modeli altında tahmin edilmek 
için gerekli şartları taşımaktadır. Asimetrik ilişkinin analizi için ise, NARDL modeli 
kullanılmıştır. ARDL ve NARDL modelin tanı ve tahmin sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 
Geleneksel kısa ve uzun dönem simetrinin beraber araştırıldığı ARDL modelin tahmin 
sonuçlarında hesaplanan F değerinin, Pesaran vd. (2001) tarafından belirlenen sınır aralığının 
üzerinde olması, modelde uzun dönemli bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Ayrıca 
𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡−1  değişkeninin katsayısı da istatistiki olarak anlamlı ve negatif olarak bulunmuştur. 
𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡−1  değişkeninin katsayısı (-0.8076) olarak hesaplanmıştır. İşsizlik oranlarında yüzde 
1’lik değişim işsizlik oranlarını yüzde 0,80 azaltmaktadır. Modelden elde edilen hata 
teriminin bir gecikmeli değerinin ECM(-1)  0 ile -1 arasında bir değer alması ve yüzde 5 
düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bulunması hata düzeltme mekanizmasının çalıştığını 
göstermektedir. Bağımsız değişkenlerde meydana gelen bir sokun her dönem yaklaşık yüzde 
10’u düzelmekte ve değişkenler beraber eski trendlerine geri dönmektektedir. Genel olarak 
negatif yönlü ve uzun dönemli ilişkinin varlığı, Okun Yasası’nın geçerliliğini teyit etmektedir.  
 Uzun ve kısa dönem asimetrik ilişkinin varlığını aynı modelde araştırmak üzere ayrıca 
NARDL analizi uygulanmıştır. NARDL analiz sonuçlarına göre, hesaplanan F değerinin 
Pesaran aralığının üzerinde olması modelde eş bütünleşme ilişkisi olduğunu göstermektedir. 
Buna rağmen kısa ve uzun dönem asimetrik ilişkileri test ettiğimiz  𝑊𝑎𝑙𝑑𝑆𝑅   ve  𝑊𝑎𝑙𝑑𝑆𝑅 testi 
sonuçlarına göre asimetrik ilişkiye rastlanmamıştır. Çalışmamızın esas konusu olan doğrusal 
olmayan ilişki Hem ARDL hem de NARDL modellerinde otokorelasyon, değişen varyans 
sorunlarına rastlanmamıştır. Hata terimleri normal dağılıma sahiptir.  
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Tablo 4: Doğrusal ile doğrusal olmayan model tanı ve tahmin sonuçları 

Değişkenler 
ARDL NARDL 

Uzun Dönem Simetri 
Kısa Dönem Simetri 

Uzun Dönem Asimetri 
Kısa Dönem Asimetri 

 Katsayı t-istatistiği Katsayı t-istatistiği 
𝑈𝑡−1  -0.0806** -2.0201 -0.0808*** -1.7719 
𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡−1  -0.0651* -4.3919   
𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡−1 

−    -0.0628* -4.1046 
𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡−1 

+    -0.0646* -4.0886 
∆𝑈𝑡−1  0.0069 0.0530 -0.01885 -0.1410 
∆𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡−1  -0.0811* -4.7427   
∆𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡−1 

−    -0.1006* -3.4364 
∆𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑡−1 

+    -0.0620*** -1.8235 
Sabit 1.1222* 2.8354 0.8864** 2.2406 
𝐸𝐶𝑀𝑡−1 -0.1071** -2.4231 -0.1288* -2.8944 
Pesaran Sınır 
Aralığı 4.94 & 5.73 4.01 & 5.08 

Hesaplanan F 11.8064 7.829 
𝑾𝒂𝒍𝒅𝑳𝑹  0.3760 
𝑾𝒂𝒍𝒅𝑺𝑹  0.5331 
Değişen 
Varyans 0.2536 1.4140 

Jarque-Bera 2.6954 3.8811 
*,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir. 

 
5.  Sonuç ve Öneriler 
 Çalışmamızda Türkiye’nin 2000Q1-2015Q4 kapsayan dönemi için işsizlik ve ekonomik 
büyüme arasındaki ilişki hem doğrusal hem doğrusal olmayan zaman serisi yöntemleri ile 
Okun Yasası kapsamında incelenmiştir. GSYH açığı ile işsizlik oranı değişimi arasındaki 
ilişkinin araştırıldığı model sonuçlarına göre büyüme eğilimi olarak tespit edilen yüzde 4,3’ün 
üzerindeki her yüzde 1 oranındaki ek büyüme, işsizlik oranlarını yüzde 0.071 oranında 
azaltmaktadır. Buna ek olarak işsizlik oranı ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli 
ilişkinin araştırıldığı ARDL model sonuçlarına göre de Türkiye’de büyüme ile işsizlik 
arasında uzun dönemli negatif yönlü ilişki mevcuttur. İki çalışma sonucu da Okun Yasası’nın 
Türkiye için geçerli olduğu sonuçlar üretmiştir. Fakat hem EKK hem de ARDL simetrik ilişki 
varsayımı altında sonuçlar üretmektedir. Değişkenlerin arasında doğrusal olmayan ilişkinin 
olması durumunda şüphelenilir ilişkinin sadece simetri varsayımı altında tahmin edilmesi 
yanlış politika sonuçlarına ulaşılmasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden değişkenler 
arasındaki ilişkilerin asimetrik yönü NARDL modeli ile analiz edilmiştir. Model sonuçlarına 
göre Türkiye’de Okun Yasası altında kısa ve uzun dönemli asimetrik ilişkiye rastlanmamıştır. 
Buna rağmen daha uzun zaman serileri altında işsizlik oranlarını etkileyen diğer faktörlerinde 
modellere dâhil edilip yeniden analiz edilmesi gelecek çalışmalar için tavsiye edilmektedir. 
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DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM 
POLİTİKALARINDA YENİ YÖNELİMLER 

 
 

Zahra Fotourehchi1  Ahmet Şahinöz2 

 
 

Özet 
1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşması, geleneksel tarım politikalarında bir kırılma 

noktasıdır. Anlaşma ile tarım politikaları devlet müdahalesinden aşamalı olarak arındırılırmış, tarımsal üretim ve 
ticaret piyasa mekanizmasının yönlendirilmesine bırakılmıştır. Bu bağlamda yalnızca ihracat sübvansiyonları ve 
gümrük vergileri kısılmamış, iç tarımsal destekler de denetim altına alınmıştır. 

Liberal politikalar, tarımı doğal konumu ve sosyal içeriğinden arındırarak salt ekonomik bir sektöre 
dönüştürüp küresel ekonomik sistem ile bütünleştirmeyi hedeflemektedir. 2001 yılında başlayan DTÖ Doha 
Müzakereleri tarım politikalarında başlamış bulunan serbestleşme sürecini çok daha ileriye taşıma çabası 
içerisindedir. Ancak 2007 yılında yaşanan kuraklığın tetiklediği “gıda krizi” dünya tarım politikaları için yeni bir 
dönüm noktası olmuş, doğal olarak da politika oluşumunda öncelikler değişmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında 
tarım politikalarına damgasını vuran “gıda güvencesi” önceliği, 10-12 yıllık bir aradan sonra ülkeler için yeniden 
stratejik bir hedef haline gelmiştir. Doha Tarım Müzakerelerinin tüm ülkelerce kabul edilebilir bir sonuca 
ulaşamadan uzun yıllardır masa üzerinde kalmasının nedeni, ülkeler arasındaki çıkar çatışmaları kadar tarım 
politikalarını belirleyen sosyo-ekonomik ve fiziki koşullarda meydana gelen değişikliklerdir. 

21. yüzyıl tarım politikalarını, küresel ekonomik yapılar ve eğilimler dışında değerlendirmek artık 
mümkün olmasa da, doğal, sosyal, siyasi ve stratejik nedenlerden dolayı söz konusu politikalarda yeni yönelim 
arayışları kaçınılmaz bir süreç olarak önümüzde durmaktadır. Yeni yüzyılda tarım politikalarında gözlenen “yeni 
yönelimler” dediğimiz köklü değişim ve bu değişimi gerektiren ulusal-uluslararası koşullar bu çalışmanın ilgi 
alanını oluşturmaktadır. Tarım politikalarında “yeni yönelimlerin” ülke düzeyinde yansımaları ise, “Türkiye 
Tarım Politikalarında Değişim” başlığı altında irdelenecektir.  

   
Anahtar Kelimeler: DTÖ, tarım politikaları, DOHA, gıda krizi  
 
JEL Sınıflandırması: Q17, Q18 

 
 

WTO DOHA NEGOTIATIONS AND NEW ORIENTATIONS IN 
AGRICULTURAL POLICIES 

 
 

Abstract 
In 1994, the World Trade Organization’ agriculture agreement was a breaking point in the traditional 

agricultural policies. With the agreement, agricultural policies incrementally were purified from government 
intervention, agricultural production and trade were left to guide by market mechanism. In this context, not only 
export subsidies and customs duties were restricted, but also agricultural supports brought under control.  

Liberal policies intend by purifying agriculture from its natural position and social content transform it to 
purely economic sector and match it with global economic system. 2001 WTO Doha negotiations attempted to 
move forward liberalization process in agricultural policies.  However, the drought triggered a food crisis in 
2007 was a new turning point for global agricultural policies, changed priority in the formation of policies.  After 
the world war П, food security priority became significant for agricultural policies, after an interval of 10-12 
years, it was a strategic target for countries again. Doha negations became without reaching an accepted 
conclusion for all countries, the reasons to stay on negotiation table for long time as cross-countries benefit 
conflicts were socioeconomic and physical conditions differences that determine agricultural policies.  

In 21 century, although it is impossible to evaluate agricultural policies  behind  global economic 
structure and  tendency, due to natural, social, political and strategic reasons, the seeking  a new orientations in 

1 Asistant Prof., University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran, z.faturechi@yahoo.com 
2 Prof.Dr., Başkent University, Depatment of Economics and Administrative sciences, Turkey, 
sahinoza@gmail.com 
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these policies stand as an inventible process  in front of us. Radical changes of new orientations are observed in 
agricultural policies in the new century and national- international circumstances that require for these changes 
constitute interest in this study. A reflection of new orientations in agricultural policies at country level are 
examined under “changes in Turkey’s agriculture policies”. 

 
Keywords: WTO, agricultural policies, DOHA, food crisis 
 
JEL Classification: Q17, Q18d 
 
1. Giriş  

Dünyada tarımsal üretim, ticaret ve fiyatlar üzerinde tarım politikalarının belirleyici bir 
etkisi vardır. Tarım politikaları değişen sosyo-ekonomik ve teknolojik koşullara göre zaman 
içerisinde, hem hacim hem de içerik olarak sürekli olarak değişikliğe uğramıştır. Küresel 
ekonomi çağında tüm ekonomik faaliyetler piyasa mekanizmasının dişlileri arasında 
şekillenirken, doğası gereği tarım öteden beri devlet müdahalesine konu olmuştur. Bunun için 
de tarım politikaları ile ilgili tartışmalar dünya gündeminden hiç düşmemektedir. 

Tarım politikalarının içeriğini belirleyen en önemli unsur, ilgili politikanın tanımında 
ortaya konulan öncelikli hedeflerdir. Ülkelerin gıda güvencesi gibi stratejik, köylü kitlesinin 
geçimi gibi sosyal ve oy tabanı oluşturmak gibi siyasi bir boyutu, bazen de ihracat yoluyla dış 
kaynak sağlamak gibi ekonomik bir işlevi bulunan tarım, dünyanın en sanayileşmiş kapitalist 
ülkeleri olan ABD, AB ve Japonya tarafından çok uzun yıllar değişik yöntemler kullanılarak 
piyasa mekanizmasının dışına çıkarılmıştır. Tarımın piyasa ile bütünleşmesi konusu ancak, 
tarımsal üretimin yukarıdaki hedefleri gerçekleştirdiği andan itibaren dünyanın gündemine 
alınmış ve 1986 yılında başlayan GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması)-
Uruguay Round’un da asıl gündem maddesini oluşturmuştur. 1995 yılında uygulamaya giren 
DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) Tarım Anlaşması, tarımsal üretim ve ticaretin serbestleştirme 
sürecini başlatmıştır.  

Tarım politikalarında serbestleşmenin daha da ileriye taşınması görevi, 2001 yılında 
başlatılan DTÖ Doha Kalkınma Round’una bırakılmıştır. Ancak 2007 yılında ortaya çıkan 
“dünya gıda krizi” ülkelerin politika önceliklerini değiştirmiş ve Doha görüşmelerini 
uluslararası gündemin arka sıralarına itmiştir. Uluslararası koşul ve kısıtlarda meydana gelen 
bu önemli değişiklikler ister istemez, son 30 yıldır küresel ekonomiye güçlü bir biçimde 
eklemlenmiş bulunan Türkiye ekonomisi gibi tarım politikalarını da etkileyecektir. Ancak 
2005 yılında sonlandırılması planlanan Doha Müzakerelerinin günümüze kadar süregelmesi, 
hatta kısa bir süre içerisinde bitirilme olasılığının çok zayıf olması Türkiye gibi tarımında 
yapısal sorunlar bulunan ülkeler tarafından, uygulamaya konulacak etkin tarım politikaları ile  
“tarımı geliştirme” fırsatına dönüştürebilir.  

 
2. Müdahaleci Tarım Politikaları 

“Müdahale” tarım politikalarının anahtar sözcüğüdür ve tarımsal üretimin 1/5’ine el 
koyup kıtlığa-açlığa karşı “bolluk tahıl ambarları”nı sürekli dolu tutan Firavunlar dönemi 
Mısır’ı kadar insanlık tarihinin eski bir geleneğidir. Devleti müdahaleye yönelten temel neden 
hiç şüphesiz, tarım piyasalarının istikrarsızlığıdır. İstikrarsızlık ise, tarımsal üretimin doğal 
koşullara ve tüketimin insan beslenmesine bağlı olmasından kaynaklanan arz ve talep 
katılığının kaçınılmaz bir sonucudur. Tarım ürünlerine olan talep kısa sürede çok fazla bir 
değişiklik göstermezken, arz, doğal koşullarda meydana gelen değişikliklere bağlı olarak bir 
yıldan diğerine çok büyük iniş-çıkışlara tanık olabilmektedir. Arz ve talep katılığı ise, “King 
yasası”nın işaret ettiği gibi, tarımsal üretim miktarında meydana gelen değişikliklerin, 
kendinden çok daha büyük fiyat dalgalanmaları oluşturmasına yol açmaktadır (Şahinöz, 
2011:255). 
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Tarımı diğer ekonomik kesimlerden yalıtılmış bir biçimde değerlendiremesek de, 
tarımın sıradan bir ekonomik sektör ve tarım ürünlerinin de herhangi bir mal olduğunu 
söyleyemeyiz. Bir bütün olarak tarım, insanlık tarihi kadar eski, kendine özgü bir sosyo-
ekonomik yaşam biçimi ve başlı başına toplumsal bir sistemdir. Bu bakımdan King yasasının 
mevcudiyeti tarım kesimine devlet müdahalesinin temel nedeni olsa da, müdahalenin tek 
nedeni olmadığını söyleyebiliriz. Ülkelerin gıda güvencesini sağlamak gibi stratejik, köylü 
kitlesinin geçimini sağlamak gibi sosyal, seçimlerde oy tabanı oluşturmak gibi siyasi ve 
ihracat yoluyla döviz girdisi sağlayarak ülke kalkınmasının dinamosu olmak gibi ekonomik 
işlevleri bulunan tarım kesimi, dünyanın her yerinde uzun yıllar değişik şekillerde devlet 
müdahalelerine tanık olmuştur. 

İlk çağlardan beri devlet, tarım kesimine zaman zaman, şu ya da bu şekilde müdahale 
etmiş olsa da, dünyamızda modern anlamda tarım politikalarının ilk defa ABD tarafından 
1930’ların başında uygulanmaya konulduğu söylenebilir. 1929 Ekonomik Bunalımı 
sonrasında yaşanan olağanüstü fiyat düşüşleri ve kitlesel çiftçi iflasları biçiminde ortaya çıkan 
tarımsal kriz, Başkan Roosevelt tarafından, Mayıs 1933’de ekili alanları sınırlayan 
“Agricultural Adjustment Act” isimli tarım yasası ve Ekim 1933’de tarımsal ürünlerin bir 
bölümüne müdahale fiyatı öngören “Commodity Credit Corporation” isimli destek sistemi 
devreye sokularak önlenmeye çalışılmıştır. Tarıma devlet müdahalesi konusunda ABD’yi, 
Fransa başta olmak üzere Batı Avrupa ülkeleri izleyecektir (Gazzo, 1984 & R.-Riboud, 1981). 
Devlet müdahalesinin iyice yerleşip ekonomik ve sosyal bir meşruiyet kazandığı 1929 krizi 
sonrası her ülke kendi kendine yeterli olma bağlamında güçlü bir dış korumacılığa 
yönelmiştir. Örneğin, bir kental (100 kg) buğday üzerinden, İsviçre Frangı cinsinden alınan 
gümrük vergisi, 1926 yılından 1932 yılına Fransa’da: 2,68’den 16,24’e, Avusturya’da: 
0,26’dan 10,50’ye ve Almanya’da: 4,32’den 13,81’e yükselmiştir ( De Lauwe, 1939:11). 

Tarım politikalarının sistematik bir uygulamaya dönüşmesi ve dünya ölçeğinde 
yaygınlaşması için II. Dünya Savaşı sonrasını beklemek gerekecektir. Gerek savaş anında 
yaşanan gıda kıtlığı, gerekse izleyen dönemde Doğu ve Batı blokları arasında ortaya çıkan 
“soğuk savaş” dalgasının etkisi ile “gıda güvencesi”ni sağlamak Batı Avrupa ülkeleri ile 
Japonya ve G. Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinde, topyekûn ekonomik gelişme hamlelerini 
gerçekleştirmek ise gelişmekte olan ülkelerde ulusal tarım politikalarının en meşru gerekçesi 
ve temel stratejik hedefi olmuştur. Tarımsal ürünlerin dış ödemeler dengesine olumlu katkıda 
bulunması, çoğu gelişmekte olan ülkelerin temel döviz kaynağını oluşturması ve dış 
ilişkilerine stratejik bir güç kazandırması bu yöndeki politikalara yaygınlık kazandırmıştır. 
Ancak tüm ekonomi politikaları gibi, tarım politikalarının da dinamik bir yapıya sahip 
olduğunu, politikaları yönlendiren temel önceliklerin ve sektörel koşulların değişmesine bağlı 
olarak değiştiğini belirtmeliyiz. Nitekim 20. yüzyılın son çeyreğine kadar gıda güvencesi ve 
piyasa istikrarı gibi devlet ve çiftçi eksenli programlarla ortaya çıkan tarım politikaları, 
yüzyılın sonlarına doğru yeni aktörlerin devreye girmesi ile yön değiştirmiştir. Tarıma dayalı 
endüstrilere ucuz ve kaliteli ham madde sağlanması, sağlık ve çevre koşullarına uygun üretim 
yapılması, ekonomik küreselleşmenin tarımda müdahaleciliği tasfiye eden kurallar koyması 
21. yüzyıl tarım politikalarının artık ihmal edilemez kısıtları haline gelmiştir. 

 
3. Tarım Politikalarında Liberal Düzenlemeler 

20. yüzyılın ikinci yarısında yaygın bir biçimde uygulanan üretimi özendirici tarım 
politikaları, çok geçmeden, bir çeyrek asır sonra dünyada ciddi bir “tarımsal fazla” sorunu 
yaratmıştır. Dünya tarım piyasalarında oluşmuş mevcut dengeleri sarsacak düzeyde bir fazla 
AB’nin uyguladığı Ortak Tarım Politikası (OTP)’ndan türemiştir. Dünya piyasa fiyatlarının 
çok üzerinde müdahale fiyatları ile desteklenen ve prelevman gibi çok etkili araçlarla korunan 
buğday ve süt gibi temel tarım ürünleri, 1970’li yılların sonlarına doğru stoklara sığmayan bir 
düzeye ulaşıp dünya pazarlarına akmaya başlamıştır. 
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OTP’nin işleyişi gereği dünya piyasalarına ancak sübvansiyonlu olarak çıkabilen AB 
tarım ürünleri, 1980’li yıllara damgasını vuracak bir “sübvansiyonlar savaşı”nın fitilini 
ateşlemiştir. Savaş, dünyanın en büyük tarım üreticisi ve ihracatçısı olan ABD’nin de 
sübvansiyon silahını kullanması ile başlamıştır. Sübvansiyonlar savaşı her iki tarafa da çok 
büyük mali külfetler yüklerken, savaş dışında kalan Avusturalya, Yeni Zelanda, Türkiye, 
Arjantin, Brezilya, kanada, Endonezya gibi çok çeşitli tarım ürünü ihracatçısı ülkeleri büyük 
pazar kayıpları ile karşı karşıya bırakmıştır. 1979-81 döneminde 15 OECD (Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) ülkesinde 116 milyar ECU olan sübvansiyoncu tarım 
politikalarının yıllık maliyeti, beş yıl sonra, yani 1984-86 döneminde 220 milyar ECU’ye 
sıçramıştır. Adil olmayan bu dış piyasa rekabetinin arkasında tarımsal üretime sağlanan devlet 
destekleri bulunduğundan, tüm dünyada, OTP başta olmak üzere, müdahaleci tarım 
politikalarına karşı bir tepki oluşmaya başlamıştır. 

Dünyada tarımsal fazlanın ve ticari karmaşanın zirveye ulaştığı 1986 yılında GATT 
(Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) devreye girerek Uruguay çok taraflı 
müzakerelerini başlatmıştır (Danau ve diğ., 1999:20).  Yıllar süren Uruguay müzakerelerinde 
nihai anlaşmanın yolu ancak, tarımsal fiyatları dünya piyasaları ile uyumlu hale getirecek ve 
talep fazlası üretimi denetleyebilecek ciddi önlemler içeren OTP Mayıs 92 Reformu 
gerçekleştirildikten sonra açılabilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Mayıs 92 
Reformu’nun tarımsal müdahalenin yoğunluğundan çok müdahale sistemine yapılan bir 
değişiklik olduğudur. Nitekim reform sonrasında Topluluk tarım bütçesi miktarında herhangi 
bir gerileme olmamış, buna karşılık, “fiyat” destekleri tarımsal üreticilere yapılan “doğrudan” 
desteklere dönüştürülmüştür. Kısaca, söz konusu reform bir ölçüde, OTP’yi Amerikan 
tarımsal müdahale sistemine uyumlu bir çerçeveye yerleştirmiştir.  

Uruguay Round sonrasında, Nisan 1994 yılında imzalanan ve 1995 yılı başında 
uygulamaya giren DTÖ Tarım Anlaşması, tarım politikalarını devlet müdahalesinden tedricen 
arındırıp, üretim ve ticareti piyasa mekanizmasının yönlendirmesine bırakma eğilimindedir. 
Söz konusu anlaşma, yalnızca ihracat sübvansiyonlarının ve ithalatta tarife dışı engellerin 
ortadan kaldırılıp gümrük vergilerinin azaltılması gibi dış ticareti ilgilendiren geleneksel 
uluslararası anlaşma çerçevesi ile sınırlı kalmamış; iç tarımsal destekleri de denetim altına 
almıştır. Çünkü ulusal tarım politikaları müdahaleci olan ülkelerin, uluslararası piyasalarda 
serbest ticaret kurallarına göre davranamayacağı, OTP örneğinden de çok iyi anlaşılmış 
bulunuyordu. Bundan böyle tarım, sosyo-politik ve doğal niteliklerinden giderek arındırılacak 
ve salt bir ekonomik sektör işlemi görmeye başlayacaktır.  

Tarım Anlaşması, tarım kesimine sağlanan destekleri, sosyo-ekonomik etkilerine göre 
renk alan “kutular”a yerleştirerek yeni bir sınıflandırmaya tabi tutmuştur. Buna göre, tarımsal 
üretim ve fiyatlardan bağımsız olarak yapılan yardımlar “Yeşil kutu” (Green box)’da yer 
almaktadır. Ticareti saptırıcı etkisi olmayan ya da çok az olan ve Tarım Anlaşması indirim 
önlemleri kapsamı dışında tutulan “yeşil kutu” yardımları; tarımsal üreticilere devlet 
bütçesinden sağlanan doğrudan gelir destekleri, tarımsal araştırma, zararlılarla mücadele, alt 
yapı yatımları, ülke içi gıda yardımları, gıda güvencesine yönelik kamu stokları, doğal 
afetlerle ilgili yardımlar, yapısal uyum programları, bölgesel kalkınma ve çevre programları 
ile ilgili harcamalar biçiminde sıralanabilir. Daha çok gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren 
kırsal kalkınma, kamu gıda stokları, gıda güvenliği ve kalitesi, bulaşıcı hastalık ve afet 
denetim hizmetleri, pazarlama ve reklam hizmetleri, bölgesel ve çevresel destekler 
çerçevesinde yapılan devlet yatırımları ve sağlanan destekler de indirim programlarının 
dışında tutulmuştur.   

Piyasalara dolaylı müdahale niteliği taşıyan telafi edici ödemeler, üretim kotası ve nadas 
primleri gibi destekler “Mavi kutu” (Blue box)’ ya yerleştirilmiş ve geçici olarak indirim 
taahhüdü dışında tutulmuştur. Üretim ve ticarete etkisi açısından bir ara kategori sayılabilecek 
“mavi kutu” destekleri, ABD’de uzun yıllar uygulanan fark ödeme (deficiency payments) 
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destekleri ile AB’nin 1992 Reformu ile uygulamaya koyduğu telafi edici ödeme (aides 
compensatoires) desteklerini kapsadığından, Uruguay turu müzakerelerinin bir anlaşma ile 
sonuçlanmasına azımsanamayacak katkıda bulunmuştur. Buna karşılık, müdahale fiyatı, 
destekleme alımları ve değişken oranlı gümrük vergileri (prelevman) gibi tarımsal üretim ve 
piyasaların işleyişine doğrudan müdahale eden destekler “Kırmızı kutu” (Red box) destek 
kapsamında bulunduğundan, Tarım Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile ortadan kalkacaktır. 
DTÖ’nün tanımıyla “ticareti saptıran” (WTO, 2005: 138) ve “Sarı kutu” (Yellow, Orange ou 
Amber box)’da yer alan girdi ve kredi sübvansiyonları gibi iç ve ihracat sübvansiyonları gibi 
dış destekler, Anlaşma’da öngörülen oranlar dâhilinde hızlı bir biçimde azaltılacaklardır.  

Geride bıraktığımız son yirmi yılı aşkın süre incelediğinde, dünya tarım politikalarında 
serbestleşme yönünde gerçekten de kayda değer bir reform sürecinin yaşandığı görülür. 
Gelişmiş sanayi ülkeleri DTÖ Tarım Anlaşması, Türkiye dâhil gelişmekte olan ülkeler ise, 
DTÖ’den çok IMF (Uluslararası Para Fonu) ile imzalanan Yapısal Uyum Programları 
çerçevesinde tarımsal müdahaleleri hafifletmiş ve tarımsal destekleri piyasa akışını en az 
engelleyen kanallara aktarmışlardır. Tarımsal destek miktarı ölçüsü olarak kabul edilen ÜDE 
(Üretici Desteği Eşdeğeri), yani tarıma yapılan desteğin tarımsal üreticilerin toplam gelirlerine 
oranı, 1986-88 döneminden 2008-10 dönemine OECD ülkelerinde ortalama olarak % 37’den 
% 20’ye gerilemiştir (OECD Tarım Raporu, 2011). 

Destek oranlarındaki düşüşün, tarımsal desteklerdeki kısmi gerilemelerden çok, 2007 
yılından itibaren tarımsal fiyatlarda yaşanan olağanüstü yükselişten kaynaklandığını 
belirtmeliyiz. Kısaca ÜDE oranlarındaki azalma, gelişmiş ülkelerin tarıma yaptıkları destek 
miktarında illaki mutlak bir azalma anlamına gelmemektedir. Nitekim 1990’lı yılların başında 
OECD ülkelerinde 220-230 milyar dolar düzeyinde olan yıllık toplam tarımsal sübvansiyon 
tutarı, 2000’li yıllardan itibaren 300 milyar doları aşmış, ancak küresel kriz sonrasında, 2010 
yılında yeniden 227 milyar dolara gerilemiştir. Tarımsal destekleri ihmal edilebilir düzeylerde 
bulunan yoksul ülkeler hariç, gelişmekte olan ülkelerde de bu süreç içerisinde tarımsal destek 
düzeyleri gerilemiştir.  

Aslında DTÖ Tarım Anlaşması’nın tarım politikalarında en etkili olduğu alan tarımsal 
destek araçları olmuştur. Anlaşma’nın uygulamaya girdiği 1995 yılında AB, Japonya ve 
Norveç gibi ülkelerde tarımsal desteklerin yarısından fazlasını oluşturan, DTÖ’nün 
yasaklamış olduğu “kırmızı kutu” destekleri içinde bulunan fiyat destekleri yerlerini tedricen, 
önce DTÖ’nün geçici olarak izin verdiği “mavi kutu” desteklerine, daha sonra da kullanımı 
serbest olan “yeşil kutu” desteklerine bırakmışlardır. Örneğin, AB fiyat desteklerini kademeli 
olarak aşağı çekip dünya piyasa fiyatlarına yaklaştırırken üreticilerin gelirlerinde meydana 
gelen düşüşleri, mavi kutu kapsamında bulunan “telafi edici ödemeler” ile karşılamıştır. 
Telafi edici ödemeler ya da ABD’nin uyguladığı “fark ödeme” sistemi (deficiency payments) 
önceden saptanmış bir hedef fiyattan sapmaları telafi ederken, çiftçilere ödemeler işletme 
genişliğine ya da hayvan sayısına göre yapıldığından, gerçekte üretimden ayrışık (découplé) 
değildir. Üretim düzeyinden ayrışık doğrudan gelir desteklerine, yani yeşil kutu desteklerine, 
ABD’de 1996 “Fair Act” ve AB’de ise 2003 Ortak Tarım Politikası Reformu ile geçilmiştir. 

Art arda gelen reformlar, OTP’nin bütçe büyüklüğünden çok harcama kalemlerini 
değiştirmiştir. 2011 yılında tarıma, Topluluk Bütçesi’nin yaklaşık % 40’ına denk gelen 57 
milyar Euro’luk bir kaynak ayıran AB ülkeleri, gerçekten de dünyada tarımını en fazla 
destekleyen ülkelerin başında gelmektedir. Reform süreci başlamadan, tarım bütçesindeki 
payı % 90’lara ulaşan müdahale alımları ve ihracat sübvansiyonlarının payı, üç reform 
sonrasında % 15’e düşmüştür (N-J. Bréhon, 2011:17). Aynı süreç içerisinde çiftçilere yapılan 
doğrudan desteklere bütçeden ayrılan pay % 70’leri aşmıştır. Bütçe kalemlerinde yaşanan bu 
dönüşüm kadar, doğrudan desteklerin AB’de ortalama çiftçi gelirlerinin % 60’ını oluşturacak 
bir düzeye ulaşmış olması (INSEE, 2010) ve bu desteklerin kaldırılması durumunda AB 
çiftçilerinin üçte birinin bir yıl içerisinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunması önem 
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taşımaktadır (http//www.momagri). Doğrudan ödemelerle birlikte, OTP’nin ikinci temel 
sütununu oluşturan kırsal kalkınma kaleminin de tarım bütçesinden aldığı pay artmıştır. Tarım 
bütçesinin geri kalan bölümü biyoçeşitlilik, su yönetimi, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, 
erozyon vs. gibi çevre temelli kırsal kalkınma alanlarına gitmektedir. Gelecek bütçe 
döneminde (2014-2020), doğrudan ödemelerin payı % 76 ve kırsal kalkınmanın payı % 24 
olacaktır (EurActiv., 2011:1). 

Doğal dengeyi, kırsal mirası ve istihdamı, insan ve hayvan sağlığını korumaya yönelik 
faaliyetler bu süreç içerisinde tarımsal üreticilere verilen doğrudan desteklerin temel 
gerekçelerini oluşturmuştur. Bu politika dönüşümünde hiç şüphesiz sanayi toplumlarında 
çevreye yönelik olarak artan duyarlılığın ve bu bağlamda, 1990’lı yıllarda kendini kabul 
ettiren “sürdürülebilir kalkınma” temelli çevre politikalarının etkisi yadsınamaz.  

Üreticinin kullanılabilir gelirini arttıran, bir ölçüde üretim riskini azaltan tüm 
yardımların üretim olanakları ve kararları üzerinde etkili olacağı düşünüldüğünde “yeşil kutu” 
desteklerinin de üretimden tamamen ayrışık ya da bağımsız olduğu söylenemez. Tarım 
Anlaşması’nın gerçek mimarları olan OECD (OECD, 2001), USDA (Normalie, 1998), FAO 
(FAO, 1999) gibi kurumlar ile J. Berthelot (2001) ve J.M. Boussard (1998) gibi çok sayıda 
iktisatçı özetle, yeşil kutu desteklerinin kırmızı kutu desteklerine göre daha az da olsa, 
tarımsal üretim ve ticareti etkilemeye devam ettiğini belirtmişlerdir. Doğrudan gelir 
desteklerinin üretimle ilgili olup olmadığı ile ilgili sorunun yanıtını temelde, söz konusu 
desteğin yöneldiği hedef kitlesinin gelir düzeyinde aramak gerekmektedir. Tarımda çalışan 
nüfus başına düşen yıllık gelirin, 1995 yılı ABD sabit fiyatları ile 1.000 $‘ın altında kaldığı 
gelişmekte olan ülkelerde doğrudan gelir desteklerinin bir sosyal politika aracı olarak daha 
çok çiftçilerin geçimine yardımcı olurken, yukarıdaki rakamın FAO (2004) verilerine göre 
30.000 $’ı aştığı gelişmiş ülkelerde ister istemez bir sermaye birikim aracına dönüşecektir.  

 
4. 2007/2008 Dünya Gıda Krizi Ve Değişen Paradigma 

Dünya gıda fiyatları, 2007 yılında yaşanan kuraklığa bağlı olarak tarımsal üretimde 
meydana gelen düşüşlerle birlikte hızlı bir yükselişe geçmiştir. 2006 yılından 2007 yılına 
fiyatlar temel tarım ürünlerinden sütte % 80, ayçiçeği tohumunda % 65, yağlarda % 50, 
buğdayda % 50, mısırda % 34, pirinçte % 26 oranında artış göstermiştir (Kıymaz, 2014: 24). 
Küresel ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında sakinleşen dünya gıda fiyatlarındaki 
yükselme, 2010 yılından sonra, aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, küçük düzeyli de olsa yeni 
bir yükselme eğilimine girmiştir. 

Genelde Ülke içi fiyatlara göre düşük olan dünya piyasa fiyatları, dünya gıda krizi ile 
hızlı bir yükselişe geçince ülke fiyatları artan dünya fiyatları arasındaki farklar da büyük 
ölçüde ortadan kalkmıştır. OECD ülkelerinde, gıda fiyatları 2007 yılında yaşanan güçlü bir 
artıştan sonra, izleyen dört yıl içerisinde, bu ülkelerin ekonomik büyümelerindeki durgunluğa 
paralel olarak belirli bir düz çizgi izledikten sonra, ancak 2012 yılında yeniden yükselişe 
geçmiştir. Çoğunluğu AB ülkelerinden oluşan OECD’de gıda fiyatları, yüksek tarımsal 
destekleme fiyatları nedeniyle dünya piyasa fiyatlarının hep üzerinde olmuştur. OTP’de 1992 
yılında başlatılan reform süreci çerçevesinde destekleme fiyatları 2003 yılında sonlandırılınca 
OECD gıda fiyatları çok büyük ölçüde dünya piyasa fiyatlarına yaklaşmıştır. 2007/2008 gıda 
krizi ise,  krize bağlı fiyat artışlarının OECD’de dünya fiyat artışlarının altında kalması ile iki 
fiyatın eşitlenmesine neden olmuştur. 

 
 
 
 
 
 

147 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 

 
 

Grafik 1: Dünya gıda krizi ve gıda fiyatlarındaki gelişmeler 
(Fiyat Endeksi: 2004-2006=100) 

Kaynak: Dünya Bankası (DB) 
 
Gıda krizine bağlı olarak tarımsal fiyatların tarihi zirveler yaptığı 2007/2008 dönemi 

dünya tarım politikaları için de bir dönüm noktası olmuştur. O zamana kadar “stoklara 
sığmayan bir gıda üretimi fazlası” üzerine inşa edilen DTÖ rehberliğindeki tarım politikaları, 
artık yerini “gıda kıtlığı her an kapınızı çalabilir” kaygısına terk etmeye başlamıştır. II. Dünya 
Savaşı sonrasında tarım politikalarına damgasını vuran “gıda güvencesi” önceliği, 60 yıl sonra 
ülkeler için yeniden stratejik bir hedef haline gelmiştir. Gıda krizini bir yıl sonra küresel 
ekonomik kriz izleyince tarım politikalarında serbestleşme yönünde 1990’larda başlatılan 
tarım reformları ya tamamen rafa kaldırılmış ya da en azından reform süreçleri 
yavaşlatılmıştır. Dünya Bankası 2008 Tarımsal Gelişme Raporu, yeni bin yılın ilk otuz 
yılında, mevcut sayısına iki milyar insan eklenecek olan dünya nüfusunun gıda talebinin % 70 
artacağını belirtmiştir. 

Mevcut gıda sorununa çözüm üretmek ve önümüzdeki 10 yılın tarım politikalarına ortak 
bir perspektif oluşturmak için Şubat 2010’da bir araya gelen 30 OECD ülkesi ile, başta 
Brezilya ve Güney Afrika olmak üzere 10 gelişen ülke, toplantı sonunda yayınladıkları ortak 
bildiride, tarım piyasalarının serbestleştirilmesi üzerine değil, artan dünya nüfusunun yeterli 
ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli gıdanın sürdürülebilir bir çerçevede nasıl 
temin edilebileceği üzerine vurgu yapmıştır. DTÖ Doha İleri Tarım Müzakereleri de dünya 
gıda krizinden etkilenmiştir. 2013 yılında Bali’de gerçekleştirilen DTÖ IX. Bakanlar 
Konferansında, tüm dünyada açlık ve yoksullukla savaşan dünya nüfusunun gıdaya erişiminin 
güvence altına alınması ve gelişmekte olan ülkelerde kırsal kalkınmanın sağlanması 
konularına yönelik kararlar alınmıştır. Bu arada 2007/2008 gıda krizi ile artan fiyatlar 
yatırımcıların tarım kesimine ilgisini arttırmış ve FAO’nun verilerine göre, 2007 yılında 13,6 
milyar $ olan gelişmekte olan ülkelere yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımları, 2009 
yılında yaklaşık ikiye katlanarak 25,4 milyar $’a yükselmiştir (FAO, 2013: 21). Türkiye’de 
sektörler itibariyle sabit sermaye yatırımlarına baktığımız zaman da, tarım sektörünün payının 
2006 yılından 2009 yılına % 7,0’den % 12,8’e yükseldiğini görürüz (T.C. Kalkınma 
Bakanlığı, 2015: 47). 

Aslında “gıda güvencesi” dünya genel tarım durumundan bağımsız olarak tarım 
politikalarında yer alması geren bir hedeftir. Her ne olursa olsun, M. Allais (Blanchet, 
1997:144)’nin işaret ettiği “Uluslar, gıda güvencelerini sağlayabilecek ölçüde tarımlarını 
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koruma temel hakkına sahiptirler.” Dünya gıda fiyatlarında 2007-2008 döneminde yaşanan 
dalgalanmalar “gıda güvencesinin”, Türkiye dahil tüm ülkelerin ulusal tarım politikalarının en 
meşru gerekçesi ve temel stratejik hedefi olması gerektiğini ortaya koymuştur.  

Büyük ekonomik ve sosyal sarsıntılara yol açan dünya gıda krizinin arkasında, kuraklık 
ve sel gibi doğal afetlerden kaynaklanan bir üretim yetersizliği, petrol fiyatlarındaki artışa 
bağlı girdi-taşıma maliyetlerinde artış, biyoyakıt üretimindeki artış, gelişmekte olan ülkelerde 
gelir artışına bağlı gıda talebi patlaması sorunları olması kadar bir “mali spekülasyon” 
oyununun bulunduğu anlaşılmaktadır. Mali spekülasyona ortam yaratan ise, gıda piyasalarının 
kırılganlığı olduğuna göre, bunun da sorumlusu, DTÖ Tarım Anlaşması’na göre şekillenen 
21. yüzyıl tarım politikalarıdır. Temel tarım ürünlerinde fiyat desteği ve müdahale alımlarının 
hızlı bir biçimde kaldırılması, gıda piyasalarında düzenleyici rol oynayan kamu stoklarını 
zaafa uğratmış ve böylece spekülatörlere, tarımsal arzda meydana gelen düşüşlerden 
yararlanarak fiyatlar üzerine baskı yapma fırsatı sağlamıştır. 2008 küresel ekonomik kriz 
sonrası ortaya çıkan durgunluğu aşmak amacıyla sanayileşmiş ülkelerin, “ekonomiyi 
canlandırma programları” çerçevesinde finans piyasalarında yarattıkları likidite bolluğu ile 
kaynakları genişleyen mali spekülatörler için temel tarım ürünleri, gıda krizi döneminde en 
çekici yatırım araçlarından bir tanesi haline gelmiştir.  

OTP’ye yarım asır önce yaşam veren “gıda güvencesi” kaygısının, yirmi yıllık bir 
reform sürecinin ardından gelecek için (2014-2020) tasarlanan yeni OTP’de de yerini 
korumasında 2007 dünya gıda krizinin hiç şüphesiz büyük etkisi olmuştur. Söz konusu kriz 
AB’de gıda güvencesi sorununu yeniden gündeme taşırken, piyasa mekanizmasının işleyişini 
bozmadan, piyasa istikrarını ve gıda temininin sürekliliğini sağlayacak “güvenlik ağı” 
biçiminde birtakım geleneksel piyasa önlemlerine başvurulması yönündeki politikalara da 
ortam hazırlamıştır. Örneğin, tarımsal fiyatlarda meydana gelebilecek aşırı dalgalanma 
durumunda devreye girecek olan “güvenlik ağı” sistemi, kamu stoklarının oluşturulmasının 
ve/veya özel stokların oluşmasına devlet desteği sağlanmasının yolunu açmaktadır. 

 
5. Çetin ve Uzun Bir Müzakere Süreci: DOHA  

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün son çok taraflı müzakere süreci, 2001 yılında, “Doha 
Kalkınma Roundu” adı altında Doha’da başlamıştır. Doha Tarım Müzakereleri aslında 
Uruguay Müzakerelerinde başlatılan tarımsal “serbestleşme” sürecinin ilerletilmesine yönelik 
bir harekettir. Bu bağlamda, Doha Bakanlar Deklarasyonunda yer alan İleri Tarım 
Müzakerelerinde; “pazara giriş” koşullarının iyileştirilmesi, “ihracat sübvansiyonlarının” 
kaldırılması ve adil rekabeti bozucu “iç desteklerin” azaltılması hedeflenmiştir. 

İleri Tarım Müzakerelerinde ülkelerin tarımsal destek, sübvansiyon ve koruma 
oranlarında üstlenecekleri indirimlerde temel alınacak yöntemler, 2008 yılı itibariyle 
belirlenmiştir. Dördüncü gözden geçirilmiş (TN/AG/W/4/Rev.4) metne göre; “pazara girişte”, 
gelişmiş ülkeler 5 yılda ortalama en az % 54 ve gelişmekte olan ülkeler 10 yılda ortalama en 
fazla % 36 indirim yapacaklardır. Ancak “özel ürünler” kapsamında gelişmekte olan ülkeler 
için ve “hassas ürünler” kapsamında hem gelişmekte hem de gelişmiş ülkeler için birtakım 
esneklikler tanınmıştır. “İç destekler” için indirim oranları, “desteği yüksek olan yüksek 
oranda indirim yapar“ ilkesinden hareketle, mevcut destek miktarına göre aşamalı bir cetvel 
çerçevesinde belirlenmiştir. “İhracat sübvansiyonlarına” ise, gelişmiş ülkelerde 2013 yılı ve 
gelişmekte olan ülkelerde 2016 yılı sonu itibariyle son verilecektir. 2008 yılında tarımsal 
destek, koruma ve sübvansiyonlar konusunda DTÖ’de sağlanan uzlaşma, 2016 yılı itibariyle 
tam olarak yaşama geçirilebilmiş değildir. 

Günümüze kadar süregelen Doha Kalkınma Roundunda en çetin müzakereler, Uruguay 
Roundda olduğu gibi, yine tarım dosyası üzerinde yapılmıştır. Doha sonrası Cancun’da 
(2003),  Hong Kong’da  (2005), Cenevre’de (2009 ve 2011), Bali’de (2013) ve nihayet 
Nairobi’de (2015)  Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen DTÖ konferanslarının herhangi bir 
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kesin anlaşma sağlanamadan sürüp gitmesi, tarım kesiminin piyasa ekonomisine koşulsuz 
uyumunun, hem gelişmiş hem de yapısal sorunlarını henüz çözememiş gelişmekte olan 
ülkeler açısından pek kolay olmayacağını bir kez daha göstermiştir. 

Yeni yüzyılın ne ekonomik ne de siyasi koşulları küresel ekonomik ilişkilerde 
serbestleşme eğilimlerini besleyecek bir ortam yaratamamıştır. Dünyamızda siyasi ortamın 
yeni yüzyılda giderek gerginleşmesi ile ulusalcı-otoriter ülke yönetimi sayılarının artması ve 
aynı zamanda 2008 küresel kriz sonrası dünya ekonomisinin bir türlü istikrarlı bir büyüme 
sürecine girememesi ekonomi politikalarında, 1980’lerde başlayan ve 1990’larda Berlin 
Duvarı’nın çöküşü sonrası hızlanan liberal eğilimlerin giderek zayıflaması da Doha 
müzakerelerine hiç şüphesiz olumsuz etki yapmıştır.  

Tarım ürünlerinin uluslararası ticaret içerisindeki payı, son 60 yıl içerisinde % 40’lardan 
% 9’a kadar gerilemiş olsa da, dünya nüfusunun % 70’inin halen kırsal kesimde yaşaması, 
sosyo-ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadelede tarımın halen anahtar bir role sahip 
olması ve son yıllarda gıda fiyatlarının olağanüstü artışlar göstermesi, tarımın, gelişmekte 
olan ülkeler başta olmak üzere, tüm dünya için ne ölçüde stratejik bir öneme sahip olduğuna 
işaret etmektedir (İmir,2008). Bu bakımdan tarım kesiminin Doha görüşmelerinin en hassas 
konusunu oluşturması hiç de şaşırtıcı değildir. Uzunca bir süre uluslararası ticari görüşmelerin 
dışında tutulduktan sonra ancak Uruguay Round (1986-1994)’da görüşmelere dâhil edilebilen 
tarım konuları, karmaşık tarife engelleri ve sübvansiyonlarla uluslararası ticarette en az 
düzenlenen ya da ticareti bozucu etkisi en çok olan bir alan olarak, serbestleşme yönünden 
diğer kesimlerin çok gerisinde kalmıştır. 

Yeni bin yılda başlayan Milenyum yani Doha Round üstelik 15 yıl önce başlayan bir 
önceki rounddan çok daha farklı bir yapısal ve kurumsal ortamda başlamıştır. 1995 Tarım 
Anlaşması’nın müzakere sürecinde yaşanan katılım sorunları ve serbestleşme uygulamalarının 
neden olduğu sosyo-ekonomik sarsıntılar gelişmekte olan ülkeleri yeni müzakere sürecine çok 
daha hazırlıklı ve kararlı bir biçimde katılmaları yönünde harekete geçirmiştir. Dünya ticaret 
sisteminde 1995 yılında gerçekleştirilen kurumsal değişim de her bir ülke için kendini ifade 
ve bağımsız hareket etme yollarını açmıştır. DTÖ’nün, ekonomik katkı oranında söz sahibi 
olunan Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun aksine, “bir ülke bir oy” ilkesi gibi 
demokratik bir biçimde karar alma sistemi ile çalışması, uluslararası ilişkilerde gelişmekte 
olan ülkelere seslerini ilk kez kolayca duyurma olanağı verdiğini biliyoruz. 

Doha Turu üstelik küresel ekonomik güç dengeleri ile ağırlık merkezinin değiştiği bir 
döneme denk gelmiştir. Dünya üretiminde ve ticaretinde giderek ağırlıklarını arttıran Çin, 
Hindistan ve Brezilya gibi yeni sanayileşen ülkeler, DTÖ ticaret görüşmelerinde ve karar 
alma süreçlerinde artık etkin bir şekilde yer almaktadırlar. Doha müzakerelerinde diğer 
gelişmekte olan ülkeler de tartışmaların tarafları haline gelmişlerdir. Bu ülkeler uluslararası 
müzakerelerde seslerini güçlü bir biçimde duyurabilmek kendi aralarında değişik isimler 
altında ortak hareket grupları oluşturmuşlardır. 

Dünyadaki belli başlı ortak davranış gruplarının yer aldığı aşağıdaki grafiğin 
karmaşıklığı, bizler için daha baştan DTÖ Tarım Müzakerelerinin ne kadar zorlu bir maraton 
olacağı uyarısı gibidir. Kuzey'in güçlü sanayi ülkeleri karşısında; Gelişen ülkelere belirli bir 
esneklik sağlanması kaydıyla gelişmiş ülkelerin tarım sektörlerinde iddialı reformlar talep 
eden Brezilya'nın öncülük ettiği G-20 (23 ülke), tarım pazarlarının yabancı ürünlere 
açılmasında belirli bir esneklik talep eden, “özel ürünler dostu” diye anılan ve Endonezya’nın 
öncülük ettiği gelişen ülke grubu G-33 (48 ülke) ve Afrika, Karayıp ve Pasifik (AKP) ülkeleri 
öncülüğünde en az gelişmiş ülkeler ve DTÖ Afrika Grubu’nun dâhil olduğu G-90 (70 
ülke)oluşturulmuştur.  Kuzeyin tarım pazarlarını Güney'e daha çok açması ve geniş bütçe 
olanaklarına dayalı olarak sürdürmekte olduğu üretim ve ihracat desteklerini azaltması bu 
grupların, Doha görüşmelerinde ortak talepleri olmuştur. Ancak tarımsal gelişme düzeyleri ve 
üretim potansiyelleri birbirlerinden farklı olan gelişmekte olan ülkeler arasında da her zaman 
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görüş ve eylem birliği sağlanabilmiş değildir. Yukardaki gruplara Cairns Grubu, G-29, G-10, 
MERCOSUR, G-1, Son Gelenler, vs. eklenince müzakerelerin güçlüğü daha da pekişmiş olur. 

 
Grafik 2: DTÖ Doha tarım müzakere grupları 

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ). 
 
Dünya ekonomik düzeni konusunda ülkeler arasındaki yaklaşım farklılıkları çok 

eskilere dayanmaktadır. Yeni olan, gelişmekte olan ülkelerin oyunun kuralları konusunda 
alternatif görüşler ileri sürüp mevcut durumun değiştirilmesi konusunda kararlı tutum 
sergilemeleridir. Bu konuda ilk somut adımlar, Doha Roundun Bakanlar düzeyinde ikinci 
toplantısının yapıldığı Cancun Konferansı (2003)’nda atılmıştır. Kuzey yarıküre tarafından 
hazırlanıp masaya konan tarım dosyası, Güney yarıküre temsilcileri tarafından bu kez hem 
içerik hem de karar taslakları açısından yetersiz bulunmuştur. Yabancı yatırımlar, haksız 
rekabetin önlenmesi, kamu piyasalarında şeffaflığın sağlanması, iletişim, sağlık ve eğitim gibi 
hizmet sektörlerinin dışa açılması konularının görüşülmesine öncelik veren Kuzey yarıküre 
ülkeleri, bir ölçüde DTÖ’yü salt ticari faaliyetlerle sınırlandırmak isterken, Güney yarıküre 
ülkeleri ekonomik kalkınma sorunlarının, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunması 
konusunda gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme süreçlerinin dikkate alınması gibi, ticaret 
politikalarından soyutlanamayacağını ileri sürmüştür. Tarım dosyasının mevcut haliyle, 
ağırlıklı olarak gelişmiş ülkeler ile onların çok uluslu şirketlerinin sorunları ile ilgili olduğunu 
ve gelişme yolunda olan ülkelerin özgün konularının dahi gelişmiş ülkelerin bakış açısı ile 
değerlendirildiğini ileri sürmüşlerdir. Sonuç olarak, gelişmiş ülkeler tarım ticaretinin 
genelleştirilmiş bir biçimde serbestleştirilmesi üzerinde anlaşma ararken, gelişmekte olan 
ülkeler Doha’da kararlaştırıldığı gibi, kalkınma sorunlarını tarım görüşmelerinin ana gündem 
maddesi haline getirmek ve Kuzey’in geniş tarım pazarlarından daha fazla pay alabilmek için 
kendi aralarında güç birliği oluşturmuşlardır. İki milyar insanın, günlük ortalama 2 $’lık 
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yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalıştığı bir dünyada, küresel sosyal ve siyasi istikrarın 
sürdürülebilmesi için kalkınma sorunlarının öncelikle ele alınması kaçınılamaz bir 
gerekliliktir.  

Koşulsuz bir serbestleşme hareketinin, Kuzey ve Güney yarıkürelerin arasındaki 
teknolojik farklılaşmaya dayalı rekabet gücü sapmalarını hesaba katmadığı gibi, tarım 
kesiminin sosyal niteliklerini de göz ardı ettiği çok iyi bilinmektedir. Cancun’da ABD ve AB 
tarafından sunulan ortak metine karşılık, Brezilya, Hindistan ve Çad gibi, Latin Amerika, 
Asya ve Afrika’nın önde gelen ülkeleri, gelişmekte olan ülkelere özel ve lehte muamele 
koşulları sağlayan, ayrıca ihracat sübvansiyonlarında ciddi indirimler öngören ve gelişmiş - 
gelişmekte olan ülkeler için ayrı ayrı pazara giriş yöntemleri içeren, teknik açıdan sağlam ve 
tutarlı bir çözüm önerileri metnini toplantıya sunabilmişlerdir. Dünya nüfusunun % 60’ını, 
dünya tarım nüfusunun % 70’ini ve dünya tarımsal üretimin % 21’ini temsil eden G20 grubu 
da, DTÖ bünyesinde çok önemli bir müzakere grubu haline gelmiştir (Baracuhy, 2011). 

Gelişmiş ülkelerin karşısında zaman zaman güç birliği yapan gelişen ülkeler, ortak 
politika üretmekte güçlük çekmektedirler. Büyük bir tarımsal üretim gücüne sahip Brezilya, 
1986 yılında Avustralya öncülüğünde 14 ülke tarafından oluşturulan ve ilke olarak 
sübvansiyonlara karşı duran Cairns Grubu’nun bir üyesi olarak tarım ticaretinde daha çok 
serbestleşme isterken; iç desteklerin korunması yönünde tavır sergilemekten de geri 
kalmamaktadır. Cairns Grubu’nun pazara giriş konusundaki iddialı tutumu, ülke pazarlarını 
“gelişmiş” ve “gelişmekte olan” ayrımına tabi tutmadığı ve bunun da gıda ithalatçısı 
gelişmekte olan ülkeler için birtakım sorunlara neden olduğu için tepki ile karşılanmıştır. 
Henüz tarımsal gelişmelerini tamamlayamamış ve geçimlik tarım üretimleri ağır basan 
Hindistan, Venezüella ve Türkiye gibi ülkeler daha çok korumadan yana tavır almakta, bu 
bağlamda, DTÖ'nün serbestleşme programından muaf "özel ürünler" listesini genişletmeyi ve 
gerekli durumlarda kendilerine "koruma hükmü" tahsis edilmesini talep etmekte; AKP 
ülkeleri ise tercihli ticaret kapsamında Kuzey'in iç pazarlarını kendilerine sınırsız bir biçimde 
açmalarını arzu etmektedirler. DTÖ’ye ancak 2001 yılında üye olabilen ve bunun için tarım 
ürünlerinde oldukça ağır taahhütler altına giren Çin ise, yoksul kırsal kesimini korumaya 
yönelik bir tutum sergilemektedir. Kısaca, dünya tarım politikalarının tasarımında görüş 
ayrılığı yalnızca Kuzey-Güney arasında değil, yapısal farklılıkların bir sonucu olarak Güney-
Güney arasında da mevcuttur. Güney-Güney arasındaki çıkar farklılıkları, doğal olarak 
müzakerelerde Güney'in ABD-AB eksenine karşı etkin bir politik güç oluşturmasını 
engellemektedir. 

Her ülke ya da ülke grubu, doğal olarak kendi tarımına uygun koşulları serbest ticaret 
adına diğer ülkelere kabul ettirmeye çalışmaktadır. Doğal olmayan ise, yeni bir yüzyıla 
girdiğimiz bir dönemde bazı gelişmiş ülkelerin çağdaş tarım sorunlarının geleneksel araç ve 
yöntemlerle artık çözülemeyeceğini ve karşılıklı özveri olmadan ekonomik konularda uyum 
sağlamanın olanaksızlığını anlamak istememeleridir. Üstelik burada söz konusu olan tarım, 
yalnızca sosyo-ekonomik açıdan cüceleşmiş Kuzey yarıküresi tarımı değildir. Güney 
yarıkürede tarım, nüfusun büyük bir bölümünün halen temel geçim kaynağını oluştururken 
ülke ekonomilerinin geleceğinde de yaşamsal bir rol oynamaktadır. Bu bakımdan küresel 
tarım politikaları, tüm ülkelerin gıda güvencelerini sağlayabilecek ve tek tek ülkelerin sosyal 
duyarlılıklarını kapsayacak temel ilke ve koşullardan yoksun olmamalıdır.  

Görüşmeler boyunca ABD, her zamanki yararcı tutumu ile serbestleşme ve korumacı 
yaklaşımlar arasında gidip gelirken, AB kendi iç destek sistemini çok fazla zaafa uğratmadan 
yeşil kutu programlarına uyum sağlama ve eski sömürgeleri olan Afrika, Karayıp ve Pasifik 
(AKP) ülkelerine yönelik tercihli ticareti sürdürme çabası içinde olmuştur. Bu karmaşık ve 
çok açık olmayan eğilimler aslında dünyanın en korumacı tarım politikalarına sahip olan 
Norveç, Japonya ve İsviçre gibi ülkelerin mevcut konumlarını sürdürmelerini 
kolaylaştırmıştır. Bu arada, ihracat sübvansiyonlarına karşı olan ve dış ticarette tam bir 
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serbestleşmeden yana olan Cairns Grubu da, Uruguay sürecinde olduğu gibi ABD-AB 
hâkimiyetine karşı muhalefetini sürdürmüştür. 

Aralık 2005 tarihinde yapılan Hong Kong Bakanlar Konferansında bazı gelişmeler olsa 
da, ABD ve AB’nin müzakere pozisyonları nedeniyle sonuca yönelik kararlar alınamamıştır. 
AB pazara giriş ayrıcalıklarını en düşük düzeyde tutmaya çalışırken, ABD iç desteklerin 
azaltılmasında giderek korumacı bir tutum almıştır. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerin 
oluşturduğu G20, G33 ve G90 grupları aralarında güçlü bir dayanışma sergileyerek, ihracat 
sübvansiyonlarının gelişmiş ülkelerde 2013 yılına kadar kaldırılmasını talep eden ortak bir 
metni Konferansın sonuç bildirgesine koydurmuşlardır.  

G20 grubunun girişimi ile Nisan 2007 tarihinde yeniden başlatılan ve G4 grubunun 
(ABD, AB, Brezilya ve Hindistan) sorunlu konular üzerine yoğunlaştığı Bakanlar 
Konferansından da kesin bir sonuç alınamamıştır. Bu tarihten sonra gerçekleştirilen 
toplantılar 2007 dünya gıda krizi ve 2008 küresel ekonomik kriz gölgesinde geçmiştir. 2007 
yılında tarım ürünü fiyatlarının olağanüstü artışlar göstermesi ulusal tarım politikalarında gıda 
güvencesini yeniden ön plana çıkararak ülkelerin, tarım piyasalarının serbestleştirilmesini 
hedefleyen Doha müzakerelerine mesafeli durmalarına neden olmuştur. 2008 yılında G20 
grubunun hazırladığı öneriler ve G7 grubunun (ABD, AB, Japonya, Brezilya, Hindistan, Çin 
ve Avustralya) hassas ürünler ve iç destek indirimleri konularında sağladığı mutabakatlar, 
özel koruma hükmündeki anlaşmazlık nedeniyle ortak bir Bakanlar Konferansı bildirisine 
dönüştürülememiştir. Aralık 2011 tarihinde yapılan DTÖ VIII. Bakanlar Konferansında ise, 
tarım dosyası üzerinde yapılan görüşmelerden ancak kısmi ilerlemeler sağlanabilmiştir. 

2013 yılında Bali’de gerçekleştirilen DTÖ IX. Bakanlar Konferansında, 2007-2008 
dünya gıda krizi sonrası oluşan yeni koşullara bağlı olarak tarım başlığı altında; “genel 
hizmetler”, “gıda güvencesi amaçlı kamu stok programları”, “tarım ürünlerinde tarife kota 
yönetimi” ve “ihracatta rekabet” konularında kararlar alınmıştır. - Genel hizmetlere ilişkin 
kararda; kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve yoksulluğun azaltılması amacıyla toprak 
reformu ve kırsal geçim güvenliği ile ilgili arazi düzenleme, toprak muhafazası ve kaynak 
yönetimi, kuraklık yönetimi ve sel denetimi, kırsal istihdam programları “iç destek” indirim 
taahhütlerinin dışında tutulacaktır. - Gıda güvencesi amaçlı kamu stok programlarına yönelik 
faaliyetlerde iç destek taahhütlerini aşmak durumunda kalan ülkeler, Anlaşmazlıkların Halli 
Mekanizmasına ilişkin hükümlerden muaf kılınacaktır. - Tarım ürünleri ithalatına yönelik 
tarife kotası kullanım usulleri ve yönetimi seçimi konusunda gelişmekte olan ülkelere 
birtakım esneklikler tanırken, tarım ürünleri ihracatçısı ülkelerin mağduriyetlerini önlemeye 
de dikkat edilmektedir. - Ve nihayet, her çeşit ihracat sübvansiyonunun ve eş etkili önlemlerin 
ticareti saptırıcı olduğu belirtilerek, her türlü ihracat sübvansiyonu ile ihracat üzerindeki eş 
etkili önlemlerin kaldırılması taahhüdü yinelenmektedir. Ancak söz konusu kararların 
uygulanması açısından büyük önem taşıyan Bali sonrası çalışma programı, Konferansta 
belirlenen tarihe kadar (31 Temmuz 2015) oluşturulamamıştır.  

Bakanlar düzeyinde en son DTÖ Konferansı Aralık 2015 tarihinde, 164 ülkenin 
katılımıyla Nairobi’de gerçekleştirilmiştir. DTÖ 10. Bakanlar Konferansında kabul edilen 
konu başlıklarından biri olan “tarım” dosyası, konferans sonrasında “Bakanlar Deklarasyonu” 
ile kamuoyuna duyurulmuştur. Tarım başlığı altında kabul edilen üç karar sırasıyla; Gelişme 
Yolundaki Ülkeler için Özel Korunma Önlemleri Mekanizması, Gıda Güvencesi Amaçlı 
Kamu Stok Programları ve İhracatta Rekabet konuları ile ilgilidir.  

Kökeni Uruguay Müzakereleri 1995 DTÖ Tarım Anlaşmasına dayanan Özel Korunma 
Önlemleri Mekanizması, “pazara giriş” maddesinin katı kurallarını ülkeler lehine 
esnetilmesine olanak sağlamaktadır. Uygulama sonrası ülkelerin tarım ithalatı aşırı bir 
biçimde artar ya da nihai listede yer alan ürünlerin ithalat fiyatları ülke referans fiyatının 
altına düşerse, ilgili ülke kendi pazarlarını gümrük vergilerini yükseltmek ya da miktar 
kısıtlamasına gitmek yoluyla koruyabilirler. Doha Müzakerelerinde Özel Korunma Önlemleri 
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Mekanizması ile, 2005 Hong Kong Bakanlar Deklarasyonunun 7. Maddesinde düzenlendiği 
şekilde (“Pazara Giriş” ile bağlantı kurulmadan), Gelişme Yolundaki Ülkelerin Özel 
Korunma Önlemleri Mekanizmasından yararlanma hakkı teyit edilmiştir. Nairobi 
Konferansında, gelişmekte olan ülke gruplarından G33, “İhracatta Rekabet” başlığını 
dengeleyecek bir araç olarak “Özel Korunma Önlemleri Mekanizmasının” mutlaka kabul 
edilmesini savunmuştur. Türkiye, Hindistan ve Çin’in ortak bir metin hazırladığı Özel 
Korunma konusundaki müzakerelerin Tarım Komitesi Özel Oturumunda yürütülmesine karar 
verilmiştir. Ancak ABD, AB, Kanada ve Avusturya gibi gelişmiş ülkeler ile Brezilya ve 
Arjantin gibi tarım ihracatçısı gelişmekte olan ülkeler, Özel Korunmayı ilave tarife indirimi 
ile ilişkilendirerek, tarife indirimi olmayan bir senaryoda Özel Korunma Mekanizmasının 
kabul edilemeyeceğini tezini savunmaktadırlar. Ülkeler arasında mevcut görüş ayrılıklarına 
bakıldığında, Nairobi’de Özel korunma konusunda yakın bir zamanda anlaşma sağlanıp DTÖ 
Genel Konseyine sunulması beklenmemektedir. 

Özellikle 2007-2008 dünya gıda krizi sonrası artan fiyatları ülkelerin, daha çok da 
gelişmekte olan ülkelerin “gıda güvencesi” konusundaki duyarlılıklarını artırmıştır. Aralık 
2013 Bali Bakanlar Konferansı ve Kasım 2014 Genel Konsey kararlarının teyit edildiği 2015 
Nairobi Bakanlar Konferansında Gıda Güvencesi Amaçlı Kamu Stok Programları 
çerçevesinde gıda güvencesine bir çözüm bulmak için Tarım Komitesi Özel Oturumunda, 
konunun ivediliğine bağlı olarak Doha Kalkınma Gündemi tarım müzakerelerinden bağımsız 
olarak ve hızlandırılmış bir çalışma takvimi dahilinde yürütülmesi kararlaştırılmıştır. G33 
grubunun bu konudaki çabaları da, söz konusu stok programının fiyat desteklerini “yeşil 
kutu” kapsamına almak anlamına geleceğini ileri süren AB, Kanada, Avustralya, Brezilya ve 
Kolombiya gibi tarım ihracatçısı ülkelerin itirazı ile karşılaşmıştır.  

İhracatta rekabet başlığı daha çok ihracat sübvansiyonları üzerine odaklanmıştır. Buna 
göre, gelişmiş ülkeler işlenmiş tarım ürünleri, süt ürünleri ve domuz eti ürünlerinde ihracat 
sübvansiyonlarını, en az gelişmiş ülkelere yapılan ihracatta derhal, diğerlerine yapılan 
ihracatta 2020 yılında, ara indirim yapılmadan kaldırılması, diğer tarım ürünleri ihracat 
sübvansiyonlarının ise, derhal kaldırılması karara bağlanmıştır. Gelişme yolundaki ülkeler ise, 
tarımsal ihracat sübvansiyonlarını 2018 yılı itibariyle kaldıracaklardır. Tarım Anlaşmasının 
9.4. maddesinde yer alan ve ihracat ürünlerinde kalite iyileştirme, pazarlama ve navlun 
destekleri ilgili ihracat sübvansiyonlarının, yalnızca gelişme yolundaki ülkeler tarafından 
2023 yılı sonuna kadar kullanılmasına izin verilmiştir.  

İçinde bulunduğumuz 2016 yılında, Ocak 2005 tarihinde tamamlanması öngörülen 
Doha Kalkınma Roundu henüz sonuçlandırılabilmiş değildir. Sonuçlandırılamayan 
müzakerelerin en önemli dosyalarından birisini oluşturan tarım konusunda öngörülen “tüm 
dünya için ortak ilkeler üzerine kurulu uyumlu bir tarım politikası” hedefine de 
ulaşılamamıştır.  

 
6. Türkiye Tarım Politikalarında Değişim  

Türkiye’de tarımın yönü, öteden beri iç talebe dönüktür. Geçmişte fındık, kuru üzüm, 
kuru incir ve tütün gibi geleneksel ihraç ürünleri ile daha yakın zamanlarda dış pazarlara 
yönelen taze meyve-sebze, tarımın ağırlıklı olarak içe dönük bu yapısal niteliğini 
değiştirememiştir. Tahıl, endüstriyel bitkiler, yağlı tohumlar ve hayvansal ürünlerde dış 
pazarlar arz fazlası ya da eksiği olduğu yıllarda ancak gündeme gelebilmektedir. 

İç pazara yönelik üretim yapan bir sektör için politika modeli, uluslararası kısıtlardan 
çok ülke içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelerden etkilenir. Ancak son zamanlarda 
dünyamızı saran ekonomik küreselleşme hareketinin birtakım girdi-çıktı bağlantılarıyla en 
kapalı sektörleri bile dış etkilere açtığı çok iyi bilinmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin 
Cumhuriyetin başından beri, özellikle de Beş Yıllık Kalkınma Planlarının uygulamaya girdiği 
1960’lı yıllarla birlikte, dünyadaki genel eğilime benzer kalkınmacı ve korumacı tarım 
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politikalarını devreye soktuğunu biliyoruz. Üretimden pazarlamaya tarımsal üretime sağlanan 
teknik, ekonomik ve kurumsal devlet destekleri sayesinde tarımsal verimliliği ikiye katlayarak 
ciddi bir “tarımsal artık” yaratmıştır. Gerçekleştirilen tarımsal artık, bir yandan tarıma dayalı 
endüstrilere hammadde sağlarken bir yandan da hızla artan kent nüfusunu besleyebilmiştir. 
Aynı dönemde başlatılan “ithal ikamesine dayalı sanayileşmeye” hamlesine iç ve dış 
finansman desteği sağlayan tarım, tarımsal göç ile de tarım dışı sektörlerin işgücü 
gereksinimlerini karşılayabilmiştir. 

Türkiye’nin müdahaleci tarım politikalarında ilk kırılma 24 Ocak 1980 İstikrar 
Tedbirleri ile yaşanmıştır. Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun standart bir yapısal uyum 
programı niteliklerini taşıyan ve Türkiye ekonomisini içine girdiği döviz darboğazı, yüksek 
enflasyon ve ekonomik durgunluktan çıkarmayı hedefleyen 24 Ocak Kararları, devletin tarım 
kesimine sağladığı destekleri en düşük düzeye indirmeyi önermiştir. Çünkü yaygın tarımsal 
girdi sübvansiyonları, destekleme fiyatları ve düşük faizli tarımsal krediler yüksek 
enflasyonun en önemli nedeni olarak görülmüştür.  

Daha az müdahaleci tarım politikaları, 1980’lerin dünyasında giderek yaygınlaşan 
liberal iktisat politikalarına denk gelse de, söz konusu politika değişiminin dış gelişmelerden 
çok iç dinamiklere bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Böyle olduğu için de, 1990’lı yılların ilk 
yarısında dünya tarım politikalarında serbestleşme süreci başlatan Uruguay Müzakereleri sona 
yaklaşırken Türkiye tarım politikalarında tam tersi bir gelişme olmuş, biraz da siyasi 
kaygılarla tarım kesimine sağlanan devlet destekler yeniden arttırılmıştır.  

Türkiye tarım politikalarında asıl yapısal değişim, yeni bin yılla birlikte IMF’nin desteği 
ile uygulamaya konulan “Enflasyonla Mücadele Programı” isimli istikrar programı ile 
gerçekleştirilmiştir. İstikrar programında “Tarım Reformu” adı altında, “Doğrudan Gelir 
Desteğine” dayalı yeni tarım politikası tanımlanmıştır. Buna göre, geleneksel fiyat, girdi ve 
kredi destekleri kaldırılıp tarımsal üreticilere “Doğrudan Gelir Desteği (DGD)” verilecektir. 
Tarım Reformu, tarımsal destek sisteminde değişikliğin yanında tarımsal Kamu İktisadi 
Teşekküllerinin özelleştirilmesi, kooperatiflerin yeniden yapılandırılması ve tütün-şeker 
alanlarında düzenleme kurullarının oluşturulmasını da içermektedir.  

Yeni politika modeli, 1995 DTÖ Tarım Anlaşmasına uygun bir programdır. Çünkü 
DTÖ’ye göre, DGD “yeşil kutu” destekleri kapsamındadır ve herhangi bir ticaret saptırıcı 
etkisi yoktur.  Söz konusu tarım politikasının içeriği DTÖ kurallarına uygun olsa da, Tarım 
Reformu çerçevesinde atılan adımların 24 Ocak 1980 Kararlarında olduğu gibi, Türkiye’nin 
1990’lı yılların sonunda içine düştüğü ekonomik sorunları aşmaya yönelik olduğunu 
belirtmeliyiz. Türkiye ekonomisinin bu seferki temel sorunları, GSYH’nın % 10’larını aşan 
kronik bütçe açıkları ve % 70-80’lerde seyreden yüksek enflasyondur.  

Tarım Reformu, tarım kesiminin kendine özgü koşullarından ve yapısal sorunlarından 
kopuk bir zeminde, IMF ile 1999 yılı sonunda imzalanmış bulunan Stand-by Anlaşması’nın 
bir unsuru olarak, tamamen finansal kaygılarla hazırlanmış bir programdır. Reform 
programında; “sosyo-ekonomik gelişme”, “sosyal uzlaşma”, “sürdürülebilir kırsal kalkınma” 
ve “gıda güvencesi” gibi ülkenin geleceğini ilgilendiren konular kendilerine yer bulamamıştır. 
Reform uygulaması, tarımdan kopan küçük üreticiler ile tarımdan kentlere yoğun bir göç 
hareketinin başlaması ve reformun uygulamada kaldığı dokuz yıl boyunca, tarımsal üretimin 
% 1’ler gibi ülkenin gıda güvencesini tehlikeye atacak bir yıllık artışı ile sınırlı kalması yeni 
tarım politikasının hem ekonomik hem de sosyal açıdan başarısızlığına bir işarettir. Tarım 
reformunun başladığı dönemde, 2002 yılında 7,5 milyon olan tarımsal istihdam sayısı dört yıl 
sonra, 2006 yılında üçte bir oranında azalarak 4,9 milyona düşmüştür (T.C. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, 2015).  

Fiyat ve girdi desteğine dayalı geleneksel tarım politika ve araçlarının işlevlerini artık 
tamamladıkları ve sosyo-ekonomik etkinliklerini kaybettikleri genel kabul gören bir 
değerlendirmedir. Bu politikaların, özellikle 1990’lı yıllarda ekonomik israfa ve politik 
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istismara yol açtığı çok yalın bir gerçektir. Ancak, 2000 yılı Ekonomik İstikrar Programı 
çerçevesinde uygulamaya konulan, “Doğrudan Gelir Desteği”ne dayalı “Tarım Reformu”nun 
Türk tarımda yeni yeni sorunlara kaynaklık edip tarım kesiminde tehlikeli bir gerileme süreci 
başlattığı da bir başka gerçektir. Reformun başladığı 2000 yılında % 12,2 olan tarımın GSYH 
içindeki payı, yarı yarıya azalarak 2015 yılında % 6’ya gerilemiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı 
(2015: 5). Oysa tarım toplam istihdamın günümüzde halen % 21’ine ev sahipliği yapmaktadır 
(TÜİK, 2015). Tarımın ekonomik ve sosyal yaşamda bu kadar ağırlığı olmasına karşın 
Türkiye her yıl ihracatının ortalama % 80’i kadar gıda ve tarım ürünü ithal etmekte, bu da 
ülkenin gıda güvencesinin ne kadar kırılgan yapıda olduğunu göstermektedir. Özetle, 
geçmişin etkisiz ve yeninin ise yetersiz olması Türkiye’de yeni bir tarım politikası 
tanımlamanın temel gerekçesini oluşturmaktadır.  

21. yüzyılda, tarımının temel sosyo-ekonomik ve teknolojik yapısal sorunlarını henüz 
çözememiş, hızla kentleşen ve yetersiz beslenen bir nüfusu barındıran, ekonomik büyümesi 
büyük ölçüde ithal girdilere bağlı olmasına karşın sınırlı bir ihracat yeteneğine sahip olan 
Türkiye için tasarlanabilecek bir tarım politikasında, dış koşul ve kısıtlar ancak, iç koşul ve 
kısıtlar izin verdiği ölçüde göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bakımdan Doha 
müzakerelerinde tarımda hızlı bir serbestleşmeyi savunan ABD ve Cairns Grubu karşısında 
Türkiye G33 Grubu ile birlikte, “tarım ürünlerine yönelik tarifelerde aşamalı bir indirime 
gidilmesi, pazara girişte gelişmekte olan ülkelere verilmesi öngörülen esnekliklerin 
Türkiye’nin de gereksinimlerini karşılayacak bir kapsamda olması ve nihayet, gelişmiş 
ülkelerin rekabet bozucu iç destek ve sübvansiyonlarının en aza indirilmesi” yönünde bir 
program strateji izlemesi, en azından bu yönde atılmış olumlu bir adım olduğunu 
söyleyebiliriz. 

2007-2008 Dünya gıda krizi sonrasında Türkiye tarım piyasalarında yaşanan gelişmeler, 
Türkiye’de yeni yüzyılda uygulanan tarım politikalarının bir nitelik testi gibi 
değerlendirilebilir. Türkiye de 2007 küresel kuraklığı tarımsal arz üzerindeki olumsuz 
etkileriyle birlikte yaşayan bir ülkedir. Örneğin, 2007 yılında Türkiye’de tarım kesimi, sabit 
fiyatlarla % - 6,7 büyürken (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015: 5), nüfusun temel tarımsal besin 
maddesi olan buğday üretimi de aynı yıl, bir önceki yıla göre % 14 azalarak 20 milyon tondan 
17,2 milyon tona gerilemiştir (TÜİK, 2012). Ancak 2007/2008 gıda krizinde Türkiye’de gıda 
fiyatları, grafik.1’de görüleceği gibi, dünya genelindeki gıda fiyatları artış seyrini krizden bir 
yıl sonra, 2008 yılında izlemiştir. Ancak söz konusu fiyatlar, OECD genelinde (2008) ve 
ardından da, bir ölçüde dünyada (2011) sakinleşirken Türkiye’de artışlarını izleyen yıllarda da 
hızla sürdürmüştür. 

Gıda fiyatlarındaki gelişmeler açısından Türkiye’ye benzer, ancak çok daha belirgin 
eğilim, bir başka gelişen ülke olan Brezilya için de geçerlidir. Gıda krizi öncesi dünyanın en 
düşük gıda fiyatlarına sahip olan Brezilya, krizle birlikte dünya ortalamasını yakalamıştır. 
İzleyen yıllarda ise, Brezilya gıda fiyatları, sürekli olarak diğer ülkelerin üzerinde kalmıştır. 
Örneğin, 2004-2006 dönemi için 100 kabul edilen gıda fiyatları endeksi, 2007, 2010 ve 2013 
yılları için OECD ülkelerinde sırasıyla: 100,9, 105,1 ve 109,2 düzeylerinde gerçekleşirken, 
dünyada: 106,1, 114,3 ve 123,0, Türkiye’de: 100,5, 113,5 ve 129,8 ve Brezilya’da: 110,9, 
123,9 ve 136,7 olmuştur (The World Bank, 2016).  

Asıl burada üzerinde durulması gereken konu, dünya gıda krizini izleyen birkaç yıl 
içerisinde gıda fiyatlarının, önce OECD ülkelerinde ardından da kısmen dünya genelinde 
belirli bir istikrar kazanmışken Türkiye’de artış seyrini sürdürüyor olmasıdır. Türkiye’de 
dünya ortalamasının üzerinde bir fiyat artışı ile karşı karşıya kalmasının en önemli nedeni, 
gübre ve mazot başta olmak üzere, tarımsal ilaçlar, tohumluklar, hayvan yemleri, vs. gibi 
tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan sürekli artışlardır. Türkiye’de üretimi sınırlı olan tarımsal 
girdiler büyük ölçüde ithalata bağımlıdır. Gerek döviz kurlarında son yıllarda yaşanan artışlar 
gerek girdi piyasalarında öteden beri var olan oligopolistik yapılar girdi fiyatlarının aşırı bir 
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biçimde yükselmesine yol açmaktadır. Girdi temini alanında çiftçilerin kooperatif biçiminde 
kapsamlı ve yaygın bir örgütlenmeye sahip olamaması girdi piyasalarında çiftçiler üzerinde 
bir de “istismar” rantı yaratmaktadır.  

Tarımsal girdi piyasalarından başka, tarımsal üretim ve pazarlama konularında da ciddi 
yapısal sorunlar bulunmaktadır. Türkiye’de meyve-sebze dışında kalan tahıl ve özellikle de et 
ve süt gibi hayvansal ürünlerde verimlilik düzeyi oldukça düşüktür. AB ülkelerine göre üçte 
bir düzeyinde kalan birim ekili alana / başa verimlilik, yalnızca finansal kaygılarla 
hazırlanmış tarım politikaları ile değil, tarımsal üretimde yeniden yapılandırmayı içerecek 
tarım politikaları ile mümkün olabilecektir. Uzun yıllardır hayvancılık bitkisel üretimin bir 
yan kolu olarak nitelendirildiği için tarımsal gelişme çabaları daha çok bitkisel üretim alanları 
ile sınırlı kalmıştır. Oysa günümüzde hayvancılık, hayvan ırklarının iyileştirilmesinden çayır-
meraların ıslahına, modern besiciliğin özendirilmesinden yem bitkilerinin tarımla 
bütünleştirilmesine kadar uzanan bir dizi dönüşüm programlarına gereksinim duymaktadır. 
Aksi takdirde tüketici, daha uzun yıllar bugün olduğu gibi, dünyada ortalama kg fiyatı 5 $ 
olan ete 15 $ ödemeye devam edecektir.  

Gıda ürünleri pazarlarında, dağıtım zincirinin aşırı uzunluğu, borsa ve vadeli işlem 
piyasalarının eksikliği, tarımsal üreticilerin örgütsüzlüğü gibi aksaklıklar gıda fiyatlarını 
yukarı doğru iten diğer önemli unsurdur. Şu an Türkiye’de gıda piyasalarında üretimde 
güvence ve fiyatlarda istikrar sağlayacak, en azından orta vade üzerinden tanımlanmış bir 
tarım politikası mevcut değildir. Sık sık değişen ürün temelli destek miktar ve yöntemlerinden 
oluşan günlük tarım politikaları, sektörün sorunlarını belirli bir zaman diliminde çözmeyi 
planlayan orta-uzun vadeli programlardan çok günü kurtarmaya yönelik uygulamalardan 
ibarettir. Bu bakımdan Türkiye’nin; sektörel açıdan kapsayıcı ve tarımsal destekler 
bakımından seçici olan, DTÖ Doha Müzakereleri gibi dış kısıtları, ülkenin gıda güvencesini 
gözeterek ele alan yeni tarım politikalarına gereksinimi vardır. Doha Tarım Müzakerelerinin 
önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sonlandırılamayacağı varsayımı, Türkiye gibi ülkelerde 
mevcut sorunların çözümüne yönelik uygulamalara önemli bir esneklik kazandıracağı da 
unutulmamalıdır.    

 
7. Sonuç 

Dünya tarım politikaları, uzunca bir süre II. Dünya Savaşından bu yana yeni dünya 
ekonomi düzenini biçimlendiren IMF (Uluslar arası Para Fonu), DB (Dünya Bankası) ve 
GATT-DTÖ (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-Dünya Ticaret Örgütü) gibi 
kurumların doğrudan etkisi dışında ulusal uygulamalar olarak kalabilmişlerdir. Doğal 
faktörlere olan bağımlılığı, insan beslenmesine vazgeçilemez katkısı ve sosyal yapı 
içerisindeki ağırlığı, tarım kesimini piyasa mekanizması dışına çekmiş ve O’na uzunca bir 
süre, GATT’ın uluslararası ticaret kurallarına karşı yaygın bir muafiyet sağlamıştır. Bu 
bağlamda tarım kesiminin, II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan neoliberal politika ve ticari 
serbestleşme hareketinin ilk aşamada dışında kalabildiğine tanık olduk. Müdahale ve 
korumacılığı özendiren bir başka unsur ise, tarımın gıda gibi stratejik bir alanda üretim 
yapmasıdır.  

Ancak küresel ekonomi çağında tüm ekonomik faaliyetler piyasa mekanizmasının 
dişlileri arasında şekillenirken tarım kesimine sağlanan istisnalar artık daha fazla 
sürdürülememiştir. Tarım kesiminin devlet müdahalelerinden arındırılıp uluslararası serbest 
ticaret sistemine dâhil edilmesi süreci, 1995 yılında yürürlüğe giren DTÖ Tarım Anlaşması ile 
başlatılmıştır. Gelişmiş sanayi ülkelerinde uygulamada olan “arz yönlü politikalar” ve 
gelişmekte olan ülkelerde IMF’nin dayattığı “yapısal uyum programları” tarımın küreselleşme 
yörüngesine piyasa mekanizması ile girmesini kolaylaştırmıştır. Fiyatların tarihi zirveler 
yaptığı 2007 gıda krizinden sonra dünya tarım politikaları için yeni bir dönüm noktası olmuş 
ve gıda güvencesi kaygısıyla politikalarda müdahaleci eğilimler yeniden su yüzüne çıkmıştır. 
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Tarım politikalarında bu paradigma değişikliği tarımın küresel liberal ekonomik sistemle 
bütünleşmesinin pek de kolay olmayacağını göstermesi bakımında önemlidir. 2005 yılında 
bitirilmesi öngörülen ve tarım politikalarının serbestleşmesini hedefleyen DTÖ Doha 
Müzakerelerinin içinde bulunduğumuz yıl olan 2016’da da bitirilememiş olması bu yargıyı 
doğrulamaktadır. 

Aslında, M. Allais (Blanchet, 1997: 144)’nin işaret ettiği gibi, “Uluslar, gıda 
güvencelerini sağlayabilecek ölçüde tarımlarını koruma temel hakkına sahiptirler.” DTÖ 
Doha olası tarım politika hedefleri ile tam olarak örtüşmese dahi, gıda güvencesi tüm 
gelişmekte olan ülkelerin olduğu gibi Türkiye’nin ulusal tarım politikalarının da en meşru 
gerekçesi ve temel stratejik hedefi olmalıdır. Bu bağlamda Doha Müzakerelerinin uzamasını, 
Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeler tarım kesiminin temel yapısal sorunlarını çözmek 
için çok değerli bir fırsata dönüştürebilirler. Bu ülkelerin özellikle, DTÖ’nün yasaklar 
listesinde yer alan, girdi ve kredi sübvansiyonları başta olmak üzere tarımsal üretim 
desteklerine belli bir süre daha gereksinimleri vardır. Ancak örnekleri geçmişte sıkça 
Türkiye’de görülmüş, ekonomik israfa ve politik istismara neden olmuş, ayriyeten tarımsal 
üretim ve üreticiyi piyasa mekanizması karşısında etkisizleştirmiş müdahaleci politikaların; 
değişen teknolojik ve sosyo-ekonomik koşullara kolayca uyum sağlayacak seçici ve dinamik 
bir yapıda olması gerekmektedir. 
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MALI YÖNETME KONUSUNDA DÜNYA AHİRET 
DENGESİNİ GÖZETMENİN HADİSLER IŞIĞINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 

Ayşe Gültekin∗ 
 
 

Özet 
Dinin korunmasını emrettiği beş temel arasında yer alan mal, insanların hem dünya hem de ahiret için 

kullanmaları gereken bir değerdir. İslam malın ne sadece dünyevi ihtiyaçlar için, ne de sadece ahiret için 
kullanılmasını istemiştir. İnananlar malın ve zenginliğin bir sorumluluk olduğunu hatırlarından çıkarmamalı, 
aileleri, akrabaları  ve içinde yaşadıkları topluma karşı görevlerini yerine getirmelidirler. Malın meşru ve helal 
yollarla kazanılması, ihtiyaçlar ve Allah rızasını kazanmak için sarfedilmesi esastır. Bu tebliğde Hz. Peygamber 
(S.A. V)’in hadislerinde malı sarfetme konusunda dünya ve ahiret dengesinin nasıl sağlandığı incelenecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, hadis, mal, dünya, ahiret. 
 
 

EVALUATION OF CONSIDERING THE BALANCE 
BETWEEN THE WORLD AND THE HEREAFTER ABOUT 
WEALTH MANAGEMENT IN THE LIGHT OF HADITHS 

 
 
Abstract 

Wealth is one of the five basic principles that ordered to be protected by the religion and it is a value that 
people ought to use it for the world and the hereafter. Islam orders the wealth to be used neither for the world nor 
for the hereafter. The believers ought to keep in their mind that the goods and the wealth bring them 
responsibility and do their duty to the public that they live in, their family and their relatives. Earning the goods 
through the halal and legal channels is the base for needs and earning the approval of Allah. In this study 
spending money and how the balance is provided between the world and the hereafter in Prophet’s hadiths will 
be discussed. 
 
Keywords: The Prophet, hadith, wealth, world, hereafter 
 

 
1. Giriş 
 
 Din akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla dünyada ve ahirette hayırlara 
sevkeden ilahi bir kanundur. 1   Ömer Nasuhi Bilmen’in ifadesiyle, “Allah’ın kanunu ve 
birtakım hükümlerin, hakikatlerin mukaddes bir mecmuası olan din, Peygamberler vasıtasıyla 
insanlara lütuf ve ihsan buyurulmuş,  insanlar kendi arzularıyla ilahi kanunlara uydukça doğru 
yolu bulmuş, dünya ve ahirette selamet ve saadete kavuşmuşlardır.”2  

Dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen din, bu hedeflerin gerçekleşmesi için 
mü’minlere nefsin, neslin, aklın, dinin ve malın korunmasını emreder.  Mü’min helal yollarla 
kazandığı malı, cimrilik göstermeden ve israf etmeden dünyada ihtiyaçlarını karşılamak için 
kullanırken, aynı zamanda ahireti için yatırım yapma aracına dönüştürür. Asıl malikin Allah 

∗ Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, ayse.gultekin@usak.edu.tr. 
1 Dinin tarifleri için bkz. Seyyit Şerif Cürcani, Tarifat, s. 72; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini 
Kur’an Dili, C 1, s. 83; Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, s. 18. 
2 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, s. 5 
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olduğunu, malın imtihan vesilesi, gelip geçici bir vasıta olduğunu hiçbir zaman hatırından 
çıkarmaz.3 

Mülkiyet “Bir şeyi ele geçirmek ve üzerinde tek başına tasarruf sahibi olmak” 4  
şeklinde tarif edildiğine göre asıl malikin Allah olması kaçınılmaz bir durumdur. Ancak Allah 
insanı mal kazanmaya meyilli olarak yaratmış,5 mülkiyet hakkı tanımış,6 ama bu durumun 
imtihan vesilesi olduğunu da sık sık hatırlatmıştır.7 
 
2. Mülkiyetin Tanımı ve Muhtevası 
 
  “Kişi ile eşya arasında kurulan, hukuk düzeni tarafından korunup düzenlenen, eşya 
üzerinde kurulmasına izin verilen en geniş hâkimiyet hakkı” olarak tarif edilen mülkiyet 
hakkı,8  İslam’da maddi eşya ile sınırlı tutulmamış, maddi eşyaya sahip olmak tam mülkiyet 
olarak tanımlanmışken, maddi eşyadan faydalanma hakkı ise eksik mülkiyet olarak 
tanımlanmıştır. İnsanın ister mal isterse aynı hükümde olan menfaatlerle ilişkisini düzenlesin, 
mülkiyet hakkı varlığını, hukukun (şer’in ) tanıma ve kabulüne borçludur.9 

 Müslümanlar ister tam ister eksik mülkiyete sahip olsunlar hiçbir zaman mülkün asıl 
sahibini unutmamalıdırlar. Mülkün asıl sahibi insanı yeryüzünde halifesi kılarak malı 
kullanma, maldan faydalanma ve tüketme vb tasarrufları, imtihana tabi tutulacağını belirterek 
insana vermiş, malın korunması gereken bir değer ve milli servet olduğuna vurgu yapmayı da 
ihmal etmemiştir.10 

İslam Hukukuna göre mülkiyete elverişli olmak şartıyla bütün mallar, mal olup 
olmadığı konusunda ihtilafa düşülse de bütün menfaatler, sahibine ait olma ve başkalarının 
tasarrufuna engel olma vasıflarını taşıyan; şüf’a, iş sözleşmesi, alacaklar, evlenme akdinden 
doğan alacaklar, vakıflardan konulan ölçülere göre faydalanma vb haklar mülkiyet 
kapsamında değerlendirilmiştir.11  
 
3. Mülkiyet Hakkının Sınırlanması 
 Bütün ümmetin malı sayılan camiler okullar, hastaneler, kütüphaneler, çeşmeler vb 
hususi mülk olarak değerlendirilemedikleri gibi, su, ateş, deniz, nehir , hazine malları  vb. 
mallar da herkesin istifade edebileceği bir statüdedirler. Vakıf malları ise çoğunluğa göre 
Allah’ın mülkü olarak kabul edilirler. Bununla birlikte şarap domuz akmış kan, ölü hayvan eti 
müslümanların tasarruf edebilecekleri mal kapsamında değerlendirilmemiş, ipek giysiler 
erkeklere, 12  altın ve gümüşten yapılmış eşya kullanmak kadın ve erkeklere haram 
kılınmıştır. 13 Ammenin menfaati ve ihtiyacı gerekli kıldığı zaman istimlak yapılabilmesi, 
malların atıl bırakılmaması, sefih (aklı ermez) kişilerin hacr altına alınması, karaborsacılığın 
yasaklanması, komşuya zarar verecek uygulamaların yasaklanması, sahip olunan maldan 

3 Asıl malikin Allah olduğu konusunda bkz. Maide (5),120; Nur (24),42; Teğabün (64),1; Tevbe (9), 116; Âl-i 
İmran (3), 26-27. 
4 İbn Manzur, Lisanü’l- Arab, m-l-k maddesi, C.10, s.491, Beyrut. 
5 Âl-i İmran (3), 14. 
6 “Allaha ve Rasulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın.  
İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya; onlar için büyük mükafat vardır.”  Hadid (57), 7.         
7 Bu konudaki ayetler için bkz. Enfal (8), 28; Tevbe (9), 24, Ra’d (13), 26, Kasas (28), 60…. 
8  Fikret Eren (1974). Mülkiyet Kavramı, Dr. A. Recai Seçkin’e Armağan, No.351, s.766 Ankara: AÜHF 
Yayınları. 
9 Hayreddin Karaman, (1991).  Mukayeseli İslam Hukuku, C.3,s.29. İstanbul: Nesil Yayınları. 
10 “Allah’ın sizin için ayakta durma sebebi kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyin” Bkz.Nisa (4), 5. 
11 Hayreddin Karaman,  a.g.e, s.34. 
12 Malik, en- Nidâü li’s- Salât, 8; Müslim, Libas,4, 17;Tirmizi, Salat,82; Libas,4; Ebu Davud, Libas,10; Nesai, 
Tatbik,6, 62; Zînet,43;  
13 Buhari, Et‘ıme,28; Eşribe,26, 27; Libas, 26; Müslim, Libas,2; Ebu Davud, Eşribe,17; Tirmizi, Eşribe,10; İbn 
Mace, Eşribe,17. 
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zekat ve fitre verme yükümlülüğü, vasiyetin belli ölçülere göre yapılması vb. konularda vaz’ 
edilen hükümler, insanın sahip olduğu mal üzerinde mutlak bir tasarruf yetkisine sahip 
olmadığını ortaya koymaktadır. 
 
4. Malı Yönetmede Dünya Ahiret Dengesini Gözetmek  
 İsraf kelimesinin zıddı olan iktisat ve onunla eş anlamlı olduğunu düşündüğümüz 
ekonomi, harcamada ölçülü olmak, cimrilik etmemek, ama aynı zamanda saçıp savurmamak, 
tutumlu olmak, itidalli olup orta yolu tutmak anlamındadır. Günümüz toplumlarında fertler 
çok kazanıp çok tükettikçe kendilerini iyi hissetmekte ve iktisat etmeyi ihtiyaçlarını erteleme 
manasında düşünüp kelimenin anlam kaymasına uğramasına sebep olmaktadırlar.  Beşeri 
boyut dikkate alınmadan,  “kurum ve kurallara dönük güçlü bir alt yapıya” sahip bir 
ekonominin başarılı olması mümkün gözükmemektedir.  Yardımlaşma, dayanışma, başkasını 
kendisine tercih etme, başkasının ihtiyaçlarını karşıladığında Allah’ın ahiret günü kendisinin 
ihtiyaçlarını karşılayacağına inanma vb. duygulara sahip  “sosyal sorumluluk” ve  “sosyal 
ahlak”  sahibi insanlar yetiştirilmeden sadece kurallara dayanan bir ekonominin başarılı 
olması düşünülemez. 14 

Günümüzde araştırmacılar, mülkiyet anlayışının mutlak ve ferdiyetçi bir hak mı, 
sosyal bir görev mi (fonksiyon) yoksa sosyal görevi / fonksiyonu olan bir hak türü mü 
olduğunu tartışmaktadırlar. Mülkiyetin bazı sosyal görevlerinin olması kaçınılmaz olmakla 
birlikte, İslam Hukuku ferdin maslahatıyla toplum maslahatı arasında bir denge kurmuş, 
bunlar çatıştığında ise toplum maslahatına öncelik verilmesi gerektiğine işaret etmiştir. 15  
İslami literatüre göre bir taksime gidecek olursak; mülkiyetin ferdi bir hak olması daha çok 
dünyayı, sosyal bir görev veya fonksiyona sahip olması ise ahreti ilgilendiren bir durum 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Müslümanın kendisiyle beraber başka Müslümanları da düşünme, ihtiyaçlarını 
giderme, zor zamanlarında yanında olma vb. sorumluluğu vardır. “…İman etmiş olmaz.” Ya 
da “…bizden değildir” ifadeleriyle biten hadis-i şerifler bu konuda müslümanın hal ve 
hareketlerinin belirleyicisidirler. İslam toplumunun ferdi olan insan iman etmiş olmak için 
kendisi için sevip istediğini, mü’min  kardeşi için de sevip istemek, komşusu şerrinden emin 
olmak, komşusuna ve misafirine iyilik etmek, ya hayır söylemek ya da susmak…zorundadır. 
Komşusu aç iken tok yatmak, başkalarını aldatmak, küçüklerine merhamet edip büyüklerine 
saygılı davranmamak vb kişinin Müslüman toplumun bir ferdi olarak görevlerini yerine 
getirmemesi olarak değerlendirilmiş ve adeta bizden değildir ifadesiyle bu tavırların 
müslümanda bulunmaması gereken tavırlar olduğuna dikkat çekilmiştir. 

Mal mülk edinme ve müslümanca harcama konusundaki hadisleri belli kategorilerde 
inceleyecek olursak; 

 
 4.1. Malı Meşru Yoldan Kazanmak ve Harcamak 

Allah Teala malların ticaret dışında haksız ve haram yollarla yenilmesini yasaklamış,16 
Hz. Peygamber de “Allah Teala, abdestsiz namazı ve ganimetten çalınmış malla yapılan 
iyiliği asla kabul etmez. “ 17 hadisiyle haksız kazançla yapılan iyiliğin kişiye fayda 
sağlamayacağına işaret etmiştir. 

14 Geniş bilgi için bkz. Kamil Güngör, “Ekonomide İnsan Unsuru (Kapitalizme Bir Eleştiri)”, Göller Bölgesi 
Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 38-40. 
15 Geniş bilgi için bkz. Hasan Hacak (2005- Bahar).İslam Hukuk Düşüncesinde Özel Mülkiyet Anlayışı, Sa:29 
s.117-119 İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 
16 Nisa(4), 29. Ayette geçen batıl yollar gasp, faiz, kumar, aldatma gibi haksız kazanç elde edilen yollardır. 
17 Buhari, Zekat, 7 (Bab başlığı olarak); Müslim, Tahare, 2; Ebu Davud, Tahare: 31; Tirmizi, Tahare: 1; Nesai, 
Tahare:104; Zekat: 48; İbn Mace, Tahare, 2; Darimi, Tahare, 21; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 2/20(4700), 2/39 
(4969), 2/51(5123), 2/57(5205), 2/73(5419), 5/74(20708 (20984)), 5/75(20714 (20990)). 
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Rızkın onda dokuzunun  ticarette olduğuna dair rivayetler halk arasında çok meşhur 
olsa da Hafız Iraki, hadisin mürsel olduğunu söylemektedir.18  Buhari, Ukaz, Mecenne ve 
Zü’l- Mecaz’ın Cahiliyye dönemindeki çarşılar olduğunu, insanların İslam geldikten sonra bu 
çarşılarda ticaret sapmayı günah saydıklarını ve bunun üzerine “Hac mevsiminde ticaret 
yoluyla Rabbinizden bir lütuf ve kerem aramanızda size herhangi bir günah yoktur.”19ayetinin 
indiğini söylemektedir.20 Hz. Peygamber de ashabı da çarşıda  alış veriş yapar, ihtiyaçlarını 
karşılar ve ticaret yaparlardı.21 Müşriklerin “Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda 
pazarda dolaşır.”22 şeklindeki itirazlarına, Cenab-ı Hakkın “Senden önce gönderdiğimiz bütün 
peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi.” 23  diyerek karşılık 
vermesi gerek ticaret ve alışveriş için olsun gerekse Hakkı tebliğ etmek için olsun çarşıda 
pazarda dolaşmanın caiz olduğunu göstermektedir. Hatta Hz. Peygamber  İbrahim (A.S)’ın 
Mekke’yi harem kılıp bereketli olması için dua ettiği gibi, Medineyi harem kılıp müd ve sa’ 
adı verilen ölçeklerinin bereketli olması için dua etmiştir.24 

Rasulullah’a “Hangi kazanç daha temiz ve faziletlidir?” diye sorulunca,  “Kişinin 
elinin emeğiyle kazandığı ve makbul olan her satış” diye cevap vermesi,25 “Hiç biriniz kendi 
eliyle kazandığından daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah’ın Peygamberi Davud da eliyle 
kazandığını yerdi.”26 buyurması kişinin el emeğinin önemine dikkat çekmektedir. 

Güvenilir ve dürüst Müslüman tüccarın kıyamet günü Peygamberler, sıddıklar ve 
şehitler ile beraber olacağına dair rivayetler bir yönüyle dünyayı diğer yönüyle ahireti 
ilgilendiren rivayetlerdir.27  

Medyen halkına Peygamber olarak gönderilen Hz. Şuayb ölçü ve tartı konusunda 
haksızlık yapan ve bu yolla helal kazancının içine haramı karıştıran kavmine şöyle seslenir: 
“'Ey milletim! Allah'a kulluk edin; O'ndan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik 
tutmayın. Doğrusu ben sizi bolluk içinde görüyorum ve hakkınızda kuşatıcı bir günün 
azabından korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların 
eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık 
çıkarmayın.” 28 Başka bir ayette de ölçü ve tartıda hile yapanlar veyl ifadesiyle (yazıklar 
olsun) uyarılmaktadırlar.29 

18 Iraki, hadisin ravilerinin sika kimseler olduğunu, ancak, İbn Mende’nin hadisi Hz. Peygamberden aktaran 
Nuaym b. Abdirrahman’ın sahabe olduğunu söylemesinin yanlış olduğunu, Ebu Hatim er- Razi ve İbn Hıbban’ın 
bu kişi hakkında tabii değerlendirmesi yaptıklarını dolayısıyla hadisin zayıf hadis çeşitlerinden mürsel olduğunu 
söylemektedir. Bkz. Iraki (1414/1995).  el- Muğni an Hamli’l- Esfar, 2 Cilt, Riyad: Mektebetü Taberiyye, 1/419 
(1588) 
19 Bakara (2), 198 
20  Buhari, Büyû‘,1, 35; Tefsiru’l- Kur’an, 37 Hadis hakkında bkz. İbn Hıbban, Hac,16. (Şuayb Arnavud, 
Buhari’nin şartına göre hadisin isnadının sahih olduğunu söylemektedir.) 
21 Ebu Hureyre’nin çok hadis rivayet ettiği için kızanlara muhacir kardeşleri ticaret, Ensar kardeşleri ziraat 
işleriyle meşgulken karın tokluğuna Hz. Peygamber’in yanından ayrılmadığını söylemesi buna örnek olarak 
verilebilir. Bkz. Buhari, Büyû’,1; Müzaraa,18; İ’tisam, 23; Müslim, Fezailü’s- Sahabe, 35; Ahmed İbn Hanbel, 
Müsned, 2/240 (7273 (7275)) 
22 Furkan (25),7. 
23 Furkan (25),20. 
24 Buhari, Büyû’,53; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/40 (16493) 
25 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/141 (17304) (Şuayb Arnavud hadisin hasen li gayrihi olduğunu söylemektedir.); 
Hâkim, Müstedrek, 2/21 (2158) (Zehebi hadis hakkında herhangi bir değerlendirme yapmamış, sessiz kalmıştır); 
Taberânî, Mu‘cemu’l- Kebîr, 4/276 (4411); Beyhakî, Şuabü’l- Îmân, 2/84 (1225), 85 (1227) 
26 Buhari, Büyû’, 15; Enbiya, 38; Taberânî, Mu‘cemu’l- Kebîr, 20/267 (631); Beyhakî, Şuabü’l- Îmân, 2/83 
(1224) 
27 Tirmizi, Büyû‘, 4. (Tirmizi hadis hakkında haden değerlendirmesi yaparken Elbânî hadisin zayıf olduğunu 
söylemektedir.) Hâkim, Müstedrek, 2/7 (hadis no:2142,2143); Dârekutnî, Sünen, 3/7 (hadis no:17,18) 
28 Hud (11), 84-85. 
29 Mutaffifin(83), 1-3. 
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Başkasına ait malı almak için yalan yere yemin eden kimsenin Allah’a, Allah 
kendisine gazaplı (öfkeli) olduğu halde kavuşacağına dair rivayette de mü’minlere ahiret 
uyarısı yapılmaktadır.  Eş’as yemin ederek bu sözün kendisi hakkında söylendiğini, 
Yahudilerden birisinin kendisine ait olan toprakta hak iddia ettiğini, Rasulullahın huzuruna 
çıktıklarını, Rasulullahın kendisine delilinin olup olmadığını sorduğunu, delilinin olmadığını 
öğrenince Yahudiden yemin etmesini istediğini, kendisinin ise “Ey Allahın Rasulü,  o yalan 
yere yemin eder ve benim malımı götürür” diye itiraz ettiğini, bunun üzerine “Allah’ın ahdini 
ve kendi yeminlerini az bir değere satanlar var ya, işte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. 
Allah onlarla konuşmayacak, kıyamet günü onlara merhamet nazarıyla bakmayacak ve onları 
temize çıkarmayacaktır. Onlar için acıklı bir azap vardır” 30  ayetinin indirildiğini 
aktarmaktadır.31 

 Mü’minler sadece din kardeşlerine karşı değil, diğer insanlara karşı da dikkatli 
davranmak zorundadırlar. Rasulullahın, vergilerini ödeyen Ehl-i Kitabın evlerine izinsiz 
girilmesini, kadınlarına vurulmasını meyvelerinin yenilmesini kesin bir dille yasaklayıp 
Allah’ın bunları helal kılmadığına vurgu yaptığı rivayette 32  geçen helal kılmadı vurgusu 
yapılan işin ahirete yönelik bir cezası olduğuna işaret etmektedir. “İnsanlar üzerine öyle bir 
zaman gelecek ki, kişi elde ettiği malı helalden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine aldırış 
etmeyecek” 33  diyerek uyarıda bulunan Hz. Peygamber, helal ve haramın açık olduğunu 
belirttiği hadisinde, mü’minleri şüpheli şeylerden bile uzak durmaya çağırmıştır.34  

Hz. Peygamber’in satın alınmayacak malın fiyatının yükseltilmesini, satıcı şehre 
girmeden ve pazar piyasasını öğrenmeden yolda önünün kesilerek malının ederinden daha az 
fiyata alınmasını, yasaklaması,35 hayvanın olduğundan daha çok süt verdiğini göstermek ve 
böylelikle müşteriyi kandırmak için deve ve koyunun sütünün bir müddet sağılmayıp 
satılmasının yasaklanması ve sütü sağılmayıp memesinde tutulan hayvanı satın alanın üç gün 
muhayyer olması36 komşuya verilen şüf’a hakkı37 kişilerin mali haklarını korumaya yönelik  
eylemler kapsamında değerlendirilmelidir. Rasulullah’ın ihtikarı (karaborsacılığı) yasaklayan 
rivayetleri 38  ve satılan gıda maddesinin altına ıslakların üstüne kuruların konulduğunu 
görünce, “Bizi aldatan bizden (bizim gibi) değildir.”39 buyurması bu işlemleri yapanların 
Rasulullah’ın sünneti üzere hareket etmeyip günah işlediklerini göstermektedir. “Bizden 
değildir” ifadesi bir yönüyle dünyaya yönelik olup “Salih bir müslümana yakışan tavırlar 
içinde değildir” anlamına gelirken, diğer yönüyle de ahirete yönelik olup “Dünyada yanlış bir 
davranış sergileyip günahkar olduğu için ahirette cezasına katlanması gerekecek” gibi bir 
anlam taşımaktadır. 

“Üç kimse vardır ki Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak” ifadesi de aynı 
anlama gelmektedir. Hz. Peygamber bu üç kişiyi “Yanında ki suyun fazlasını gelip geçen 
yolculardan sakınan, ikindiden sonra alışveriş yaparken malının güzelliğini söyleyerek yemin 

30 Âl-i İmran (3), 77. 
31 Buhari, Husumat,3; Şehadat,19; Ahkam,30; Müslim, İman,63; Ebu Davud, Eyman ve’n- Nüzur, 2; Akziye,25, 
26; Tirmizi, Büyû ‘‘, 39; Ahkam,12; Tefsiru’l- Kur’an,4; 1/426 (4049) 
32 Ebu Davud, Harac, 33; Beyhaki, Sünen, Cizye, 24 (Elbani hadisin zayıf olduğunu söylemektedir.) 
33 Buhari, Büyû ‘ ‘,7, 16; Dârimî, Büyû’ ‘, 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/435 (9618), 452 (9837), 505 (10570) 
34 Buhari, İman,37; Büyû’,2; Müslim, Müsakat,20; Ebu Davud, Büyû’,3; Tirmizi, Büyû’,1; Nesai, Büyû’,2; 
Adabü’l- Kuzat,11; Eşribe,51; İbn Mace, Fiten,14 
35 Buhari, Büyû’, 71; Müslim, Nikah,6; Tirmizi, Büyû’,61; Ebu Davud, İcare,9,10; Darimi, Büyû’,33; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 2/7 (4531), 63 (5304), 91 (5652). 
36 Buhari, Büyû’,64; İbn Hıbban, Büyû’,6; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/410 (9299), 420 (9437). 
37 Buhari, Şüf’a,2; Hıyel,14; Ebu Davud, İcare,39; Tirmizi, Ahkam,32; Nesai, Büyû’, 109; İbn Mace, Şüf’a,2; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/388(19477), 5/8 (20100), 12 (20140), 13(20159), 18 (20208, 20212),; İbn Ebî 
Şeybe, Musannef, 4/518 (22720) 
38  Müslim, Müsakat, 26; Ebu Davud, İcare,13; Tirmizi, Büyû’,37; İbn Mace, Ticarat,6; Darimi, Büyû’,12; 
Ahmed b. Hanbel, 3/453 (15796, 15797, 15798, 15799)… 
39 Müslim, İman, 43; Ebu Davud, İcare,16; Tirmizi, Büyû’,70; İbn Mace, Ticaret, 36; 
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eden ama aslında yalancı olan ve bir yöneticiye (lidere) tabi olan, yönetici kendisine 
verdiğinde itaat ederken vermediğinde ona bağlılık göstermeyen”40  şeklinde sıralamıştır. Bir 
başka hadiste ise Allah’ın kendileriyle konuşmayacağı, kendilerine rahmet nazarıyla 
bakmayacağı ve temize çıkarıp affetmeyeceği üç grup “Uzun gömlek giyinen (zengin 
olduğunu gösterip böbürlenerek), yaptığını başa kakan ve yalan yeminle malını satmaya 
çalışan kimseler olarak sayılmıştır.41 Allah adına yemin verip sözünü bozan, hür bir insanı 
satıp parasını yiyen ve ücretle işçi tutup çalıştıran sonra da parasını vermeyen kimselerin, 
Allah’ın hasmı (düşmanı) olan kimseler olarak tarif edilmesi 42  de dünyada yapılması 
muhtemel haksızlıkların ahiret hatırlatılarak dengelenmesi olarak değerlendirilebilir. 

Rasulullah rüşvet alana ve verene, 43  faizi yiyene, yedirene, şahit olana ve katibine 
lanet etmiş,44 “Allah içkiye, içki içene garsonluğunu yapana, satana ve alana içkiyi üzümü 
sıkıp içki yapana ve yaptırana, taşıyana ve kendisi için taşınana lanet etsin”45 buyurmuş, “Ey 
insanlar! Sizden kim bizim için bir görevle vazifelendirilir de bir iğneyi bile saklarsa o 
hainliktir. Kıyamet günü sakladığı şeyle gelir.”46 sözüyle insanları hakları olmayan şeylere el 
uzatmaktan sakındırmıştır. Kendisine gelen davalarda beşer olması hasebiyle hata 
yapabileceğine işaret eden Hz. Peygamber “Ben sizin getirdiğiniz delillerle bakarak yanlış bir 
hüküm vermiş ve kardeşinin hakkı olan bir malı diğerine vermişsem sakın ondan bir şey 
almasın. Ben ona ateşten bir parça koparıp vermiş olurum.”47 diyerek uyarıda bulunmuştur. 
Konuyu destekleyen başka bir hadiste de, “Her kim hakkı olmadığı halde başkasına ait bir 
araziyi gaspedip alırsa, Kıyamet günü aldığı şeyle birlikte yedi kat yere batırılır” 48  
buyurulmaktadır. Hadislerde geçen lanet ve sakındırma ifadeleri dünya ve ahireti kapsamakta, 
dünyada yapılacak hainlik ve yalan delillerle hakkı olmayan mala mülke sahip olma ahirette 
verilecek ceza hatırlatılarak engellenmeye çalışılmaktadır.  
 
4.2 Malı Çocukların ve Sefihlerin Eline Vermemek, Malı Zayi Etmemek 

Cenab-ı Hak Nisa Suresinde ağırlıklı olarak kadın, çocuk ve yetim haklarından 
bahsetmekte, yetimlerin mallarını kendi mallarıyla karıştırma veya değiştirme gibi 
haksızlıklar konusunda mü’minleri uyarmakta, hatta “Yetimlerin mallarını haksız yere 
yiyenler, karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar.”49 ayetiyle adeta tehdit etmektedir. Ancak 
“Allah’ın, sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla 
onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.”50 ayetiyle de malın önemine dikkat 
çekmekte, sefih, aklı ermez, ellerindeki mala sahip çıkamayan, fayda ve zararı ayırt edemeyen 
kimselere mal teslim etmemek ve malı zayi etmemek gerektiğine işaret etmektedir. 

Rasulullah’ın kendisine” ilim hikmet verilen ve bunu başkalarına öğreten” ve “mal 
verilen ve bu malı gece gündüz infak eden”  iki kişiyi gıpta edilecek (imrenilecek) kimseler  

40 Buhari, Müsakat,6; Ebu Davud, İcare, 26; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 16/167 (10226). 
41 Müslim, İman,48; Ebu Davud, Libas, 27; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/177 (21584) 
42 Buhari, Büyû’, 106; İcâre,10; İbn Mace, Ruhûn,4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/358 (8677) 
43 Ebu Davud, Akziye,4; Tirmizi, Ahkam,9; İbn Mace, Ahkam,2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/164 (6532), 190 
(6778, 6779), 194 (6830), 212 (6984), 387 (9011), 387 (9019), 5/279 (22452). (Hadis rivayetlerin bazısında 
Allah lanet etti ifadesiyle, bazılarında ise hem Rasulullah hem de Allah lanet etti ifadesiyle de yer almaktadır.) 
44Buhari, Büyû’,16;  Libas,94;  Müslim, Müsakat,19;Ebu Davud, Büyû’,4; Tirmizi, Büyû’,2; Nesai, Ziynet,25; 
İbn Mace, Ticarat, 58. 
45 Ebu Davud, Eşribe,2(Elbaniye göre hadis sahihtir.); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/71 (5390) 
46 Ebu Davud, Akziye,5 (Elbani hadisin sahih olduğunu söylemektedir); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/192 
(17753) (Şuayb Arnavud hadisin Müslim’in şartına göre sahih olduğunu söylemektedir.); İbn Hıbban, Kaza,2 
47 Malik, Akziye,1; Buhari, Şehâdât, 27; Hıyel,9; Ahkam,20; Müslim, Akziye,3; Ebu Davud, Akziye,7; Tirmizi, 
Ahkam,11; Nesai, Âdâbü’l- Kuzât, 13, 33; İbn Mace, Ahkam,5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/203 (25711), 290 
(26534), 320 (26760) 
48 Buhari, Mezalim,14; Bed’ü’l- Halk,2 
49 Nisa (4), 10. 
50 Nisa (4), 5. 
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arasında sayması, 51 malın kişinin ahretini kurtarmaya yarayan bir değer olduğunu ortaya 
koymaktadır.   

Hz. Peygamberin gündüz bahçe sahiplerinin bahçelerini koruyup kollamalarını, gece 
de hayvan sahiplerinin hayvanlarına sahip çıkmasını istemesi 52 malı koruma yönünde alınan 
tedbirlerden birisidir. Hz. Peygamber ashabından biat alırken onlardan yağmacılık yapmamak, 
zorla başkasının malını almamak konularında da söz alıyordu. 53 Malı haksızlıkla elinden 
alınırken malını korumak isterken öldürülen kişinin şehit sayılması da malı korumanın 
önemine işaret etmektedir.54 
 
4.3. Malı Harcama Konusunda Cimrilik Yapmamak ve Malı Saçıp Savurmamak 

Hz. Peygamber, insanoğlunun mala ve uzun yaşamaya meyilli olarak yaratıldığını55 
onda mala karşı bir hırs olduğunu 56 ifade etmektedir. “Hayat ancak ahret hayatıdır”57 hadisi 
ise geçici olan dünya nimetlerine bağlanmamak, kendisine verilen mal vb. nimetlerle ahret 
için yatırım yapmak gerektiğine işaret etmektedir. Allah Rasulü ashabı hakkında fakirlikten 
korkmadığını söylemiş, ancak dünya nimetleri kendilerine bolca verildiği zaman birbirleriyle 
yarışıp helak olmaları konusundaki endişelerini dile getirmekten de kendini alamamıştır.58  

Rasulullah cimrilik eden  ve infak eden insanları üzerinde demirden zırhlar bulunan 
kimselere benzetmekte, cimri kişi sadaka vermek istediğinde zırhın gitgide daraldığını, kişinin 
zırhı genişletmeye çalışsa da bunu başaramadığını, infak eden kimsenin ise verdikçe 
üzerindeki zırhın genişleyip üzerinden çıktığını söylemektedir. 59  Bu hadis adeta “Kim 
malından verir, Allah’tan korkar ve en güzeli tasdik ederse, biz de ona en kolayı hazırlarız. 
Kim de cimrilik eder, kendisini Allah’a muhtaç görmez  ve en güzeli (kelime-i tevhidi) 
yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.”60 âyetinin tefsiri gibidir. 

Hz. Peygamber kendisinin malı olmadığını, kocasının kendisine verdiği mallardan 
sadaka vermesinin gerekip gerekmediğini soran Hz. Ebu Bekir’in kızı Esma’ya “İnfak et. 
Malını sayıp da cimrilik etme. Sonra Allah da sana verdiği nimetlerini sayarak verir. Malını 
kap içinde biriktirip saklama, sonra Allah da sana vereceği nimeti esirgeyip saklar.”61 diyerek 
cimrilik yapmaması konusunda uyarıda bulunmuştur.  

“Rasulullah ashabı kız çocuklarını diri diri gömmekten, annelere karşı gelip itaatsizlik 
etmekten, vermesi gerekeni vermeyip hak ettiğini istemekten, dedikodu yapmaktan, çok soru 
sormaktan ve malı boşa harcamaktan sakındırıyordu.”62 hadisinde sakınılacak şeyler arasında 

51  Buhari, İlim, 15; Zekat,5; Fezailü’l- Kur’an, 20; Ahkam,3; İ‘tisam, 13; Tevhid,45; Müslim, Salatü’l- 
Müsafirin,47; Tirmizi, Birr, 24; İbn Mace, Zühd, 22; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/385 (3651), 482 (4109), 2/8 
(4550), 36 (4924), 88 (5618), 152 (6403), 479 (10218) (Buhari’nin aynı hadisi pek çok bölümde tekrar etmesi 
dikkat çekicidir.) 
52 Malik, Akziye,37; Ebu Davud, İcare,56; İbn Mace, Ahkam,13; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/435 (23741, 
23747) 
53 Buhari, Mezalim,31. 
54Buhari, Mezalim,33; Müslim, İman,64; Ebu Davud, Sünnet, 32; Tirmizi, Diyat,21; Nesai, Tahrimü’d- dem,22; 
İbn Mace, Hudud,21. 
55 Buhari, Rikak,5. 
56 Buhari, Rikak,10;Müslim, Zekat,40; Tirmizi, Menakıb,27.  
57 Buhari, Cihad,109; Fezailü’s- Sahabe,39; Meğazi,27; Rikak,1; Müslim, Cihad,44; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
2/381 (8938), 3/172 (12780, 12791),  216 (13281)… 
58 Buhari, Rikak,7; Müslim, Zühd,1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/137 (17273) 
59 Buhari, zekat,27; Cihad, 88; Talak,22; Libas,8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/256 (7477), 389 (9045), 522 
(10780) 
60 Leyl (92), 5-10. 
61 Buhari, Hibe,14: Müslim, Zekat,29; Ebu Davud, Zekat,47.  
62 Mâlik, Câmi‘, 97;Buhârî, Zekât, 52; İstikraz,19; Edeb,6; Rikâk,22; İ‘tisâm, 3;  Müslim, Akziye, 5; Buhari, 
Edebü’l- Müfred, Hüsnü’l- Huluk,17; Dârimî, Rikâk, 38; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/327 (8316), 360 (8703), 
367 (8785), 4/246 (18172), 249 (18204), 250 (18216, 18217), 254 (18256, 18258) 
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malı boşa harcamanın da sayılması sahip olunan malı boşa harcamamak gerektiğine işaret 
etmektedir. 

“Sahih bir yol düzgün bir yaşayış ve iktisat Peygamberliğin 25 cüzünden bir 
cüzdür.”63, “İktisat eden kimsenin fakir olmaz.”64 diyen Hz. Peygamber,  Hz. Âişe’ye “Eğer 
bana kavuşmak istiyorsan dünyadan sana yolcunun azığı kadarı yetsin. Zenginlerle oturup 
kalkmaktan uzak dur. Bir elbiseyi yamayıp tamir etmedikçe onu eski kabul etme.” 65  
tavsiyesinde bulunmuştur.  Hz. Âişe bu tavsiyeye uymuş, eteğini diktiğini görüp “Ey 
mü’minlerin annesi, “Çıksam ve senin düşmanlarına bunu anlatsam (ne olur hiç düşündün 
mü?” diyen kimseye,  “İşine bak. Eski giymeyenin yenisi olmaz” cevabını vermiştir.66  Hz. 
Aişe, Hz. Peygamber’in evde hangi işleri yaptığını sıralarken, elbisesini  dikmeyi ve 
ayakkabısını tamir etmeyi de saymıştır.67 Hz. Fatıma’nın hububat öğütmekten, el değirmeni 
döndürmenin zorluğundan şikayet etmesi ve ev işlerinde kendisine yardımcı olabilecek bir 
hizmetçi istemek için babasına gitmesi,68 Hz. Ebu Bekir’in kızı Esma’nın kocasına ait olan 
hurmalıktan başının üstünde hurma çekirdeği taşıması 69  vb rivayetler kadınların da ev 
idaresine katkıda bulunduklarını göstermektedir. 

“Sizden biriniz mal ve beden bakımından kendisinden daha üstün birini gördüğü 
zaman, mal ve beden bakımından kendisinden daha aşağıda olanları hatırlasın.”70 hadisi mal 
hırsına kapılmamak, zenginlerin elindeki nimetlere göz dikip onlara kin ve intikam 
beslememek için alınacak tedbirin Hz. Peygamberin diliyle ifade edilmesidir. Kendisinden 
nasihat isteyen bir kimseye, “İnsanların elinde olanlara karşı tok gözlü ol. Şüphesiz ki bu 
zenginliktir. Aç gözlü olmaktan sakın. Çünkü bu devam eden bir fakirliktir. Namazını veda 
ediyormuş gibi kıl ve özür dileyeceğin şeyi yapma”71 diyen Hz. Peygamber, tok gözlülüğün 
zenginlik, aç gözlülüğün fakirlik sebebi olduğunu vurgulamıştır. Allah’a hakkıyla tevekkül 
eden kimselerin sabah yuvalarından aç çıkıp akşam tok dönen kuşlar gibi 
rızıklandırılacaklarını 72  söyleyen Hz. Peygamber, kendisine yetecek kadar geçimi olup 
kanaatkar olduğu halde İslama ulaşıp hidayet bulan kimsenin kurtuluşa ereceğini “Müjdeler 
olsun.” ifadesiyle haber vermektedir.73  Pek tabiidir ki, buradaki müjde de hem dünyayı hem 
de ahreti kapsamaktadır. Hadiste ifade edilen tevekkül, hiçbir şey yapmayıp rızık temininden 
kaçınma anlamına gelmemelidir. Rasulullah kendisine ait olan Beni Nadir hurmalığından 
ailesinin bir senelik azığını hazırlamış,74 nasıl olsa bir yerlerden gelir gibi bir rahatlık içinde 
olmamış, ailesinin hitiyacını temin etme sorumluluğunu yerine getirmiştir.  
 
 
 

63 Muvatta, Câmi‘, 57; Buhari, Edebü’l- Müfred, Elfâz, 19; Ebû Dâvûd, Edeb, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
1/296 (2698) 
64 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/447 (4269) (Şuayb Arnavud’a göre hadisin isnadı zayıftır.); Taberânî, Mu 
‘cemü’l- Kebîr, 10/108 (10118); 12/123 (12656); İbn Ebî Şeybe, Musannef, 1/641 (390); Beyhakî, Şuabu’l- 
Îmân, 2/73 (1197), 255 (6569, 6570, 6571) 
65 Tirmizi, Libas,38; Hâkim, Müstedrek, 4/347 (7867); Beyhakî, Şuabu’l- Îmân, 5/167 (6181) 
66 Buhârî, Edebü’l- Müfred, Bünyân, 10 (Elbânî hadis hakkında hasen değerlendirmesi yapmaktadır); Beyhaki, 
Şuabu’l- Îmân, 5/159 (6185) 
67 İbn Hıbban, Hazar ve’l- İbâha, 5; Ebû Ya‘lâ, Müsned, 4/270 (4653), 337 (4847), 347 (4876); Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 6/121 (24947), 260 (26282) 
68 Buhari, Humus,6. 
69Buhari, Humus,19; Nikah,106; Müslim, Selam,14; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/347 (26982) 
70Buhari, Rikak,30; Müslim, Zühd,1; Tirmizi, Libas,37; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/314 (8132) 
71 Hâkim, Müstedrek, 4/362 (7928) 
72 Tirmizi, Zühd,27; İbn Mace, Zühd,14; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/30 (205), 52 (370,373) 
73 Tirmizi,Zühd,28 (Tirmizi hadisin hasen sahih olduğunu söylemektedir.); İbn Hibban, Rikak,6; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 6/19 (23989) 
74 Buhari, Nefakat,3. 
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4.4. Maldan Zekat ve Fıtır Sadakası Vermek 
İslam sahip olunan malın, kişinin tasarrufunda olduğunu bildirmekle beraber, ondan 

sahip olduğu mala göre belli oranlarda zekat vermesini, Ramazan ayında fıtır sadakası 
vermesini de istemiştir. Hatta Müslümanın yerine getirmesi gereken bu zorunluluklarla 
beraber gönüllü olarak malından sadaka vermesi de teşvik edilmiştir. Kendisinden nasihat 
isteyen kimselere Allah Rasulünün Allah’a şirk koşmamak ona ibadet etmek, namaz kılmak, 
oruç tutmak yanında, farz kılınan zekatı vermek ve akrabaya iyilik yapmayı da sayması,75 
kişinin Allah’a ve insanlara karşı sorumluluklarının olduğunu göstermektedir. Bu durumu 
imani bir mesele olarak kabul ettiğinden dolayı Hz. Ebu Bekir halifeliği döneminde zekatı 
vermek istemeyen kimselerle savaşmış, “Rasulullah (S.A.V)’e verdikleri dişi bir oğlağı bana 
vermezlerse bundan dolayı onlarla savaşırım.” 76  diyerek bu konudaki tavrını ortaya 
koymuştur.  

Hz. Peygamber’in zekatı verilmeyen malın iki gözünün üstünde iki noktası olan bir 
yılana çevrileceği, bu yılanın mal sahibinin boynuna kolye gibi dolanıp “Ben senin malınım, 
ben senin dünyada biriktirdiğin hazinenim.” diyeceğini haber verdiği hadisi, 77   zekatı 
verilmeyen koyun ve devenin sahiplerini boynuzlayıp eziyet edeceğine dair rivayetler 78   
mü’minleri bu konuda dikkatli olmaya sevkeden rivayetlerdir.  

Ebu Zer Hz. Peygamber’in, “Uhud dağı kadar altınım olmasını ve üç dinar hariç 
bunun hepsini infak edip sadaka vermeyi isterim” dediğini aktardıktan sonra, “Bu insanlar ise 
akıl etmiyorlar. Ancak dünya malı toplayıp duruyorlar. Allah’a yemin olsun ki ben onlardan 
ölünceye kadar ne mal isterim ne de din konusunda fetva isterim”79 diyerek yaşadığı zamanda 
insanların durumuna işaret etmiştir. Ebu Mes’ud el- Ensari ise Rasulullah sadaka vermelerini 
emrettiğinde çarşıya gidip sırtlarında yük taşıyarak hamallık yaptıklarını, bunun karşılığında 
elde ettikleri kazancı sadaka olarak verdiklerini anlatmakta, bugün o kimselerden bazılarının 
yüz binlik malı olduğunu söylemektedir.80 

“Yarım hurma ile bile olsa Cehennem ateşinden korununuz”81 diyen Hz. Peygamber, 
“sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde gizli sadaka veren” kişiyi hiçbir gölgenin 
bulunmadığı Kıyamet gününde Allah’ın arşının gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insan 
arasında saymıştır. 82 “Hangi sadakanın daha faziletli olduğu sorusuna, “Senin sağlıklı ve 
cimriyken,  fakirlikten korkup zengin olmayı istediğin zaman verdiğin sadakadır.” cevabını 
veren Hz. Peygamber, sadakanın ölüm anına kadar ertelenmemesini  istemiş, ölen insanın 
malının başka ellere geçeceğine ve kendisinin tasarruf yetkisi kalmadığına  işaret etmiştir.83   

Hz. Peygamber’in sadakanın en hayırlısının ihtiyaç fazlasından verilen sadaka 
olduğunu söylemesi ve sadaka vermeye bakmakla yükümlü olunan kimselerden başlanmasını 
tavsiye etmesi,84  kişinin bu konuda dengeli davranması gerektiğine, ailesi ihtiyaç içindeyken 
vermesinin veya kendi aile ve akrabalarında ihtiyaç sahibi kimseler varken başkalarına 
vermesinin doğru olmadığına işaret etmektedir. 

75Buhari, Zekat,1; Edeb,10; Müslim, İman,6; Tirmizi, İman,8; Nesai, Salat,10…  
76  Buhari, Zekat,1, 39; İ‘tisâm,2; Müslim, İman,10;Ebu Davud, Zekat,1; Tirmizi, İman,1; Nesai, Zekat,3; 
Cihad,1… 
77 Malik, Zekat, 19;Buhari, Zekat,3; Tefsir,3; Nesai, Zekat,20.  
78 Buhari, Zekat,3, 42; Müslim, Zekat,7; Tirmizi, Zekat,1; Nesai, Zekat,2,6.  
79 Buhariş, Zekat,4. 
80 Buhari, zekat,9; İcare,13. 
81  Buhari, Zekat,8,9; Menakıb,22; Edeb, 34; Rikak,49, 51; Tevhid,36; Müslim, Zekat,21; Tirmizi, Sıfatü’l- 
Kıyame,1; Tefsiru’l- Kur’an,2; Nesai, Zekat,63; İbn Mace, Zekat,28. 
82 Buhari, Cemaa,8; Zekat,15; Muharibin,4; Müslim, Zekat,31; Tirmizi, Zühd,42.  
83 Buhari, Zekat,10; Müslim, Zekat,32; Nesai, Zekat,60; Vesaya,1; İbn Mace, Vesaya,4.  
84 Buhari, Zekat,17; Vesaya,9; Nefekat,2; Müslim, Zekat,33; Ebu Davud, Zekat,40; Nesai, Zekat,53; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 2/230 (7155), 245 (7342), 252 (7423)… 

168 
 

                                                           



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences           Usak 
International Conference-2016           22nd-23rd September 2016 

Rasulullah’ın Muaz b. Cebel’i Yemen’e gönderirken onları İslam’a davet etmesini, 
kabul ederlerse önce namazla, daha sonra da zekat vermekle sorumlu tutmasını istemesi, 
ancak zekat alırken onların mallarının en güzelini almaktan sakınmasını tavsiye etmesi85 de 
son derece dikkat çekicidir.  
 
4.5. İnfak Etmek, Akrabanın ve Diğer Mü’minlerin İhtiyacını Karşılamaya Çalışmak 

Allah Teala, dünyada açıkça veya gizli olarak verilen sadakanın ahirette işlenen 
günahlara kefaret olduğunu açıklamış,86 sevdiğimiz mallardan infak etmedikçe gerçek iyiliğe 
ulaşamayacığımıza87 işaret etmiştir. “Ey Âdemoğlu! Fakirlere sadaka ver ki, ben de sana 
nimetimden vereyim” 88  kudsi hadisi, Hz. Peygamber’in Müslüman kardeşinin ihtiyacını 
gideren kimseye Allah’ın yardımcı olacağını, Müslüman kardeşinden sıkıntıyı kaldıran kimse 
için Kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntının  kaldırılacağını haber vermesi dünyada 
yapılan iyiliğin karşılığının hem dünyada hem de ahirette verileceğini göstermektedir.89  

Müslümanın anne babasına, eşine, çocuklarına ve akrabalarına karşı mali 
sorumlulukları  vardır.  Anne babaya yapılan iyiliği en hayırlı ameller arasında gören, 90 
erkeğin ailesine, eşine hizmetçisine yaptığı harcamaları sadaka olarak nitelendiren,91 hatta 
eşinin ağzına koyduğu lokmadan bile sadaka sevabı kazanacağını ifade eden Hz. Peygamber 
özellikle çocuklara yapılan yardımlarda adaletli olunmasını istemiştir. Beşir oğlu Numan’a bir 
ikramda bulunmuştu. Eşi Umre binti Revaha da Rasulullah’ın buna şahit tutulmasını istemişti. 
Hz. Peygamber diğer çocuklara aynı şekilde ikramda bulunulmadığını öğrenince bunun 
haksızlık olduğunu, bu olaya şahit tutulmak istemediğini haber vermiş, 92  “Çocuklarınız 
arasında adaletli olun, oğullarınız arasında eşit davranın”93 buyurmuştu.  

Medineli Ensar’ın Mekke’li muhacirlerle durumları düzelinceye kadar kazançlarını 
gönül hoşluğuyla paylaşmaları,94 Hz. Peygamber’in Ebu Zer’e (R.A)”Çorba pişirdiğin zaman 
suyunu çok koy ve komşularını da gözet”95  buyurması müslümanın iç içe yaşadığı insanların 
ihtiyaçlarını önemsemesini gerekli kılmaktadır. “Komşusu aç iken tok yatan bizden 
değildir”96 “Kim Allah’a ve ahret gününe iman ediyorsa misafire ikramda bulunsun. Kim 
Allah’a ve ahret gününe iman ediyorsa komşusuna ikramda bulunsun” 97   vb. hadisler 
komşunun maddi ve manevi haklarını ihlal etmenin ahirete yönelik sonuçları olduğunu ve 
komşuya iyilik ve ikramın olgun imanın işareti olduğunu göstermektedir. 

85 Buhari, Zekat,40. 
86 Bakara (2), 271. 
87 Âl-i İmran (3), 92. 
88 Buhari, Nefakat,1; Müslim, Zekat,12;  
89 Buhari, Mezâlim,4; Müslim, Birr, 15; Ebu Davud, Edeb, 46; Tirmizi, Hudud,3.  
90  Buhari, Mevakitü’s- Salat,4; Edeb,1; Nesai, Mevakit,51; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/409 (3890), 439 
(4186); Buhari, Edebü’l- Müfred, Validan,1.  
91 İbn Mâce, Ticârât, 1 (Elbânî hadis hakkında sahih değerlendirmesi yapmaktadır.); Taberânî, Mu‘cemü’l- 
Kebîr, 8/95 (7476); Dârekutnî, Sünen, Büyû’ Babı, 3/28 (101) 
92 Ebu Davud, İcare, 49; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/279 (18402) Şuayb Arnavud hadisin sahih olduğunu 
belirtmektedir.); Beyhaki, Hibât,9; Darekutni, Sünen,Kitabü’l- Büyû’, 3/42 (176) 
93 Buhari, Hibe,11; Ebu Davud, İcare, 49; Nesai, Nahl, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/275 (18443, 18445), 278 
(18475), 375 (19372) 
94 Buhari, Hibe,33; Müslim, Cihad,24; İbn Hibban, Tarih,2. Medine döneminin sonlarına doğru Rasulullah 
Bahreyn arazisinden bir bölümü Ensar arasında paylaştırmak isteyince onlar kardeşlerini yine unutmamışlar, 
“Muhacir kardeşlerimize de arazi verirsen kabul ederiz” demişlerdi. Bkz. Buhari, Müsakat,15. 
95 Müslim, Birr, 42; Buhârî, Edebü’l- Müfred, Câr, 8; İbn Mâce, Et‘ıme, 38; Dârimî, Et‘ıme, 37; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, 5/161 (21465), 171 (21540) 
96  Elbani, Sahihu’l- Edebi’l- Müfred, 1/52; Heysemi, Mecmeu’z- Zevaid, 8/306 (13555) (Heysemi hadisi 
Taberani ve Ebu Ya’la’nın rivayet ettiğini ve ricalinin sika olduğunu söylemektedir.) 
97 Malik, Cami ‘, 39; Buhari, Edeb,31, 85; Rikak,23; Müslim, İman,21; Ebu Davud, Edeb,133; İbn Mace, 
Edeb,4. 
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Rızkının artırılmasını ve ömrünün uzatılmasını isteyen kimsenin akrabaya iyilik 
yapmasını tavsiye eden98 Hz. Peygamber, akrabasına iyilik ve ikramı kesen kimsenin cennete 
giremeyeceğini99 haber vermektedir. Allah Rasulünün eşi Meymune’nin kölesini azad ettiğini 
öğrenince, “Cariyeni dayılarına hediye etseydin daha fazla sevap alırdın.”100 buyurması da 
ahireti düşünerek iyilikler yaparken akrabaların ihtiyaçlarının öncelenmesi gerektiğini 
göstermektedir. Yetimi koruyup gözetenle cennette beraber olacaklarını söyleyen101 Allah 
Rasulü, “Dul kadınların ve fakirlerin nafakalarını kazanmak için gayret eden kimse, Allah 
yolunda savaşan mücahid veya geceleri namaz kılıp gündüzleri oruç tutan kimse gibidir.”102 
buyurmaktadır. Dikkat edilirse hadisler mü’minlerin sosyal sorumluluklarını yerine 
getirmeleriyle cennete girmek arasında bağ kurmakta ve mü’mini sorumluluklarını yerine 
getirmeye teşvik etmektedir. 

Rasulullah’ın ticaretle uğraşan ve kendilerine simsarlar adı verilen kimselere tüccar 
adını vererek “Ey tüccar topluluğu! Muhakkak ki alışverişte yemin ve lüzumsuz sözler 
bulunur. Onu fakirleri gönülleyerek sadaka ile karıştırın” buyurması, 103  ticarette işlenen 
küçük sayılabilecek günahlardan, dünyada desteklenmeye muhtaç kimselere yardım ederek 
kurtulmanın mümkün olduğunu göstermektedir.  

Hz. Peygamber’in sadaka vermeye teşvik eden pek çok hadisi olmakla beraber, 
kendisi ihtiyaç içinde olan kimsenin verdiği sadakayı sahibine iade etmesi ve sadaka 
vermesini yasaklaması, kölesinden başka hiçbir malı olmayan kimsenin kölesini azad etme 
işlemini iptal etmesi ve bunun üzerine köleyi bir başka sahabinin satın alması104 kişinin ahireti 
düşünüp verdiği sadaka konusunda dikkatli olmasını ve kendi ihtiyacını öncelemesini gerekli 
kılmaktadır.  

 
4.6. Almaya Değil Vermeye Çalışmak, Dilenmemek 

İslam’da asl olan kişinin kendi işini kendisinin yapması ve başkasının yardımına 
ihtiyaç duymamasıdır. “Benim söylediğimi yapacak var mı? Ben ona bunun karşılığında 
cenneti vaat ediyorum.” diyen Hz. Peygamber’e Sevban kendisinin bu işe talip olduğunu 
söylemiş, Hz. Peygamber de ona “İnsanlardan hiçbir şey isteme.” tavsiyesinde bulunmuştur. 
Bu sözden sonra Sevban hiç kimseden bir şey istememiş, kendisi hayvanının üzerindeyken 
kırbacı yere düşse bile inip aşağıdan kendisi almıştır. 105  Rasulullah’ın kendisine biat 
edenlerden Allah’a itaat edip ona hiçbir şeyi ortak koşmama ve beş vakit namazı kılma 
konusunda söz alırken dilenmeme konusunda da söz vermelerini istemesi dikkat 
çekmektedir.106 

“Sizden birinin ipini alıp dağa gitmesi, sırtında bir demet odun getirip onu satması ve 
onun kazancıyla başkalarına muhtaç olmaması, verecek veya vermeyecek insanlardan 
istemesinden daha hayırlıdır.” 107  Hadisi dilenmeden alın teriyle kazanılacak malın daha 
hayırlı olduğuna işaret ederken, “Her kim başına gelen bir felaket veya bakmaya gücünün 
yetmediği çocukları olmadığı halde dilenirse, Allah’ın huzuruna yüzünde hiç et olmadığı 

98 Buhari, Büyû‘, 13; Edeb,12; Müslim, Birr,6; Ebu Davud, Zekat,46.  
99 Buhari, Edeb,11; Müslim, Birr,6; Ebu Davud, Zekat,46; Tirmizi, Birr,10. 
100Buhari, Hibe,14;  Müslim, Zekat,15; Ebu Davud, Zekat,46.  
101  Buhari, Talak,23; Edeb,24; Ebu Davud, Edeb,132; Tirmizi, Birr,14; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/333 
(22871) 
102 Buhari, Nefakat,1; Edeb,25, 26; Müslim, Zühd,3; Tirmizi, Birr,44;Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/361 (8717) 
103 Ebu Davud, Büyû’,1. (Elbani hadis  hakkında sahih değerlendirmesi yapmaktadır.) 
104 Buhari, Husumat,2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/294 (14165) 
105 İbn Mace, Zekât, 25(Elbani hadisin sahih olduğunu söylemektedir.); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/275 
(22420), 277 (22439), 279 (22458), 281 (22476) 
106 Müslim, Zekât, 36; Ebû Dâvûd, Zekât, 28; İbn Mâce, Cihad,41. 
107Buhârî, Zekât, 49;  Müslim, Zekat,36; Nesâî, Zekât,83; İbn Mâce, Zekât, 25; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
1/167 (1429); 2/455 (9868) 
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halde gelir.” 108 hadisi dilenmenin dünyada kişiyi rezil etmekle birlikte ahrete yönelik bir 
cezası olduğunu da göstermektedir. Hz. Peygamber Allah’ın eli, veren kimsenin eli ve 
isteyenin eli olmak üzere üç elden bahsetmiş, 109 veren elin alan elden daha hayırlı olduğunu 
söylemiş, veren eli infak eden alan eli ise isteyen (dilenen) el olarak tarif etmiştir. 110  
Rasulullah’ın el çeşitlerini saydığı hadisin sonunda “Malının fazlasından ver, kendini 
sıkıntıya sokma” ibaresi, ahiret için verirken dünyada kendini aciz bir duruma düşürme, 
dünya ile ahreti dengele anlamına gelmektedir. 

Hz. Peygamber’in Hakim b. Hizam’a o üç kere mal isteyip kendisi de bu isteği yerine 
getirdikten sonra yaptığı tavsiye dikkat çekicidir. “Ey Hakim! Muhakkak ki bu mal yeşil 
(taze, cazibeli) ve tatlıdır. Kim malı talep etmeden alırsa mal onun için bereketli kılınır. Kim 
de bunu hırslanıp aşırı arzulayıp alırsa mal o kimse için bereketli olmaz. Dünya malına 
hırslanan kimse yiyip de doymayan kimse gibidir. Veren el alan elden hayırlıdır.”111 

 
4.7. Başkalarına Borç Vermek, Borçluya Müsamahakar Davranmak 

Müslümanın ağır borçlar altına girmesini hoş görmeyen112 ve borcunu ödeyecek mal 
varlığı olmadan vefat eden kimsenin cenaze namazını kıldırmaktan kaçınan 113  Hz. 
Peygamber, borcunu ödeyemeyecek kimseye mühlet veren ya da borcundan vazgeçen 
kimselerin kıyamet gününün sıkıntılarından kurtulacağını müjdelemektedir.114 Yine başka bir 
rivayette “Sattığında, aldığında ve borcunu istediğinde müsamahakar olan kimseye Allah 
rahmet etsin”115 diye hayır duada bulunmuştur.  

Borç alırken kişi iyi niyetli olmalı, en kısa zamanda borcunu geri ödemek için 
çalışmalıdır. Hz. Peygamber borç alanlara uyarıda bulunarak şöyle demektedir: “Her kim 
onlara geri ödemek niyetiyle insanların mallarını borç alırsa, Allah o kimseye borcunu 
ödemeyi kolaylaştırır. Her kim de mallarını telef etmek niyetiyle borç alırsa Allah da onu 
Kıyamet günü telef eder.”116 Öte yandan ödeme gücü olduğu halde zengin kişinin ödemeyi 
uzatması da zulüm olarak değerlendirilmiştir.117  

 
4.8. Vasiyette ve Bağışta Bulunmak 

Hz. Peygamber Rûme kuyusunu satın alan ve Müslümanların faydalanması için 
vakfeden kimseye cenneti vaat edince,  Hz. Osman kuyuyu alarak vakfetmişti.118 “Sevdiğiniz 
şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, iyiliğe asla eremezsiniz.”119 ayeti inince Ensar içinde 
en zengin kimse olan Ebû Talha, sahip olduğu mallar içinde en sevdiği malı olan Beyruha 

108 Beyhaki, Şuabü’l- İman, 3/274 (3526) 
109 Ebu Davud, Zekat, 29 (Elbani hadisin sahih olduğunu söylemiştir.); İbn Hibban, Zekat,9; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, 1/446 (4261), 3/473 (15931), 4/137 (17271). 
110 Mâlik, Câmi‘, 106; Buhari, Zekat,17, 49; Müslim, Zekat,33, 36; Ebu Davud, Zekat, 29; Nesai, Zekat,52; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/67 (5344), 2/98 (5728), 152 (6402)… 
111 Buhari, Zekat,49; Rikak,11; Müslim, Zekat,33; Nesai, Zekat,50; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/434 (15612) 
112  Parası bulunup borcunu geciktiren kimse kendisine hakaret edilip onurunun zedelenmesine ve 
cezalandırılmaya kendi sebebiyet vermiş olur” şeklinde bkz. Buhari, İstikraz,13;  Ebu Davud, Akziye,29; Nesai, 
Büyû’, 100;  Ahmed b. Hanbel, 4/222 (17975), 388 (19474), 389 (19481),  
113 Buhari, Havalat, 3; Kefale,5; Nefakat,15;  Müslim, Feraiz,5; Tirmizi, Cenaiz,65;Nesai, Cenaiz,67; İbn Mace, 
Sadakat,13. Rasulullah’ın cenaze namazı kıldırmaktan kaçınması, mü’minleri ölen kardeşlerinin borcunu 
ödemeye teşvik içindir. Hz. Peygamber’in yanındaki mü’minlerden birisi borcu üstlenince Allah Rasulü cenaze 
namazını kıldırmış, fetih hareketleriyle devlet zenginleşince de ölenin borcunu devlet başkanı olarak Hz. 
Peygamber bizzat ödemiştir. Bkz. a.g.y. 
114 Müslim, Müsakat,6 
115 Buhari, Büyû’,16; İbn Mace, Ticarat,28. 
116Buhari, İstikraz,2; İbn Mace, Sadakat,11;  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/361 (8718), 417 (9397) 
117 Malik, Büyû’ ‘, 70; Buhari, Havalat,1, 2; İstikraz,12; Müslim, Müsakat,7; Ebu Davud, Büyû’ ‘,10;Tirmizi, 
Büyû’ ‘, 64; İbn Mace, Sadakat,8. 
118 Buhari, Müsakat,2; Vesaya,34; Fezailü’s- Sahabe,7; Tirmizi, Menakıb,16.  
119 Âl-i İmran (3), 92. 
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Bostanlığını  hibe etmiş ve Allah Rasulünün dilediği yerde kullanmasını istemişti. Hz. 
Peygamber akrabalarına bırakmasının uygun olduğunu söyleyince de bu bahçeyi akrabaları ve 
amca oğulları arasında taksim etmişti. 120 Hz. Peygamber’in  zengin Müslümanları mallarını 
vakfetmeye ve önceliği akrabalarına vererek hibe etmeye teşvik etmesi, müslümanın malının 
bir bölümüyle Müslüman topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesinin gerekli 
olduğunu ortaya koymaktadır. Böylelikle sahip olunan mal kişinin sadece kendi ihtiyaçları 
için kullandığı bir değer olmaktan öte, ihtiyaç sahibi tüm insanların istifade ettiği bir değer 
haline dönüşmekte, aynı zamanda bu kişinin ahiret yatırımı haline de gelmektedir. “İnsanoğlu 
ölünce amel defteri şu üç şey haricinde kapanır; Sadaka-i cariye, faydalanılacak ilim ve 
kendisi için dua edecek hayırlı evlat.” 121 hadisi Müslümanların tarih boyunca önemli ve 
zengin vakıflar kurmalarının sebeplerinden birisidir. Allah Rasulü de Hayber ve Fedek’ten 
kendi hissesine düşen arazileri Müslümanların ihtiyaçları için vakfetmiş, Hz. Ebu Bekir ve 
Hz. Ömer kendilerine babasının mirasından pay almak için gelen Hz. Fatıma’ya bu arazileri 
vakıf olduğu için vermemişlerdi.122 Yukarıda adı geçen araziler, savaş sonrası Müslümanların 
eline geçen topraklardır. Savaş sonrası elde edilen ganimetin beşte birinin devlete ayrılması 
ve bu payın devlet hazinesine girdikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılması da devletin 
sosyal alanlarda sorumlulukları olduğunu göstermektedir. 

Tebük Savaşına iştirak edemeyen Ka’b b. Malik ve Ebu Lübabe  tevbe etmişler, 
tevbeleri kabul edilince mallarının tamamını Allah ve Rasulünün rızasını kazanmak için 
dağıtmak istemişlerdi. Rasulullah onlara mallarının bir kısmını yanlarında tutmanın daha 
hayırlı olacağını söylemişti. 123Hatta bir rivayette Malının tamamını dağıtmak isteyen Ka’b 
olumsuz cevap alınca yarısını dağıtmak istemiş, yine izin alamamış, ancak “Üçte birini 
dağıtayım” deyince Rasulullahtan onay alabilmişti.124 

Sa’d b. Ebî Vakkâs hastayken kendisini ziyeret gelen Allah Rasulüne, kendisine 
mirasçı olarak kızından başka kimsesinin olmadığını malının üçte ikisini bağışlamak 
istediğini söylemişti. Hz. Peygamber izin vermeyince yarısını, ona da izin çıkmayınca üçte 
birini dağıtma talebini yinelemişti. Hz. Peygamber’in Sa ‘d’a “ Üçte biri bile çok. Varislerini 
zengin olarak bırakman, onları insanlara el açan fakirler olarak terketmenden daha 
hayırlıdır.”125 demesi  kişinin ahrete yatırım yapmak istediği kadar dünyayı, dünyada kendisi 
ve kendisinin soyundan gelenlerin ihtiyaçlarını düşünmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

 “Hibesinden dönen kimse kusmuğuna geri dönüp onu yiyen kimse gibidir.”126 hadisi 
yapılan bağıştan vazgeçilmemesi, kusulan şeyi yemek nasıl haramsa, yapılan bağışı geri 
almanın da aynı şekilde haram olduğuna işaret etmektedir. 

“Fakirliğin neredeyse küfre sebep olacağını bildiren”127 Hz. Peygamber zenginlik ve 
fakirlik fitnesinden Allah’a sığınmıştır. 128  “Allahım, işimin dayanağı (koruyucusu) olan 

120 Buhari, Zekat,43; Vekâle,15; Vesaya,14, 17, 27; Tefsir,3. 
121 Müslim, Vasiyye,4; Ebu Davud, Vesaya, 14; Tirmizi, Ahkam,36; Nesai,  Vesaya, 8; Buhari, Edebü’l- Müfred, 
VÂlidan, 17 
122 Buhari, Humus,1; Fezailü’s- Sahabe,12; Meğazi, 36; Feraiz,2; Müslim, Cihad,16; Ebu Davud, Harac, 19 
123 Buhari, Zekat,17; Vesaya,16; Meğazi,75; Tefsir,9; Eyman ve’n- Nüzur,23; Müslim, Tevbe,9; Ebu Davud, 
Eyman ve’n- Nüzur,29; Tirmizi, Tefsiru’l- Kur’an,10; Nesai, Eyman ve’n- Nüzur, 36, 37;  Ahmed İbn Hanbel, 
Müsned, 3/452 (15750 (15842)), 454 (15770 (15862)), 456 (15788(15881))… 
124 Ebu Davud, Eyman ve’n- Nüzur, 29 

125 Mâlik, Akziye, 39; Buhari, cenaiz,35; Fezailü’s- sahabe,78; Meğazi, 73; Merza,16; Müslim, Vasiyet,2;İbn 
Mâce, Vesâyâ,5.  
126 Buhari, Hibe,13, 29; Cihad, 135; Hıyel, 13; Müslim, Hibât,2; Ebu Davud, İcare,47; Tirmizi, Büyû’, 58; Nesai, 
Hibe,2,3;İbn Mace, Hibat,5;  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/217 (1872), 280 (2529), 291 (2646, 2647),  327 
(3015), 339 (3146), 342 (3177, 3178), 345 (3221). 
127 Beyhaki, Şuabu’l- Îmân, 5/267 (6612); Kuzai, Müsnedü’ş- Şihâb, 1/342 (586) 
128 Buhari, Deavat, 38, 43, 44, 45; Müslim, Zikir,14; Tirmizî, Deavât, 50; Nesâî, İstiâze,17; İbn Mâce, Duâ,3; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/57 (24346), 207 (25768) 
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dinimi ıslah eyle, geçimimi sağladığım dünyamı ıslah eyle, dönüp varacağım ahretimi ıslah 
eyle, hayatı her türlü hayrı artırmama vesile eyle, ölümü benim için bütün kötülüklerden 
kurtuluş eyle.”129 duası da Allah Resulünün sıkça yaptığı dualardandır. 

 
5. Sonuç 

Mal insanoğluna dünya hayatında verilen nimetlerdendir. Kişi kendisine mülkün asıl 
sahibi tarafından verilen bu emaneti iyi değerlendirmeli malı kazanma ve harcama noktasında 
Hz. Peygamber’in tavsiyelerine uyarak dengeli bir tutum izlemelidir.  

Hadislerde geçen “Bizden değildir” “Gerçekten iman etmiş olmaz” “Helal kılmadı” 
“Lanet etti” “Allah onlarla konuşmayacak, yüzlerine bakmayacak, onları günahlarından 
temize çıkarmayacak” ifadelerinin çoğu insana toplum hayatındaki vazifelerini hatırlatan ve 
bir yönüyle dünyayı diğer yönüyle ahireti ilgilendiren hadislerdir. İnanan insan ailesine, 
akrabalarına, arkadaşlarına, komşularına, toplum içinde yer alan ihtiyaç sahiplerine karşı 
sorumlulukları olan insandır. Yerine getirdiği bu sorumluluklar hem dünyada diğer insanların 
ihtiyaçlarının karşılanmasını temin edecek, hem de kendisi için ahret yatırımına dönüşecektir. 
Mü’min zekat ve sadaka verirken, infakta bulunurken ailesini ve akrabalarını öncelemeli, 
onlar ihtiyaç içindeyken başkalarına yardım etmeye çalışmamalıdır. Borçlanma ve borcunu 
ödeyememe, dilenme gibi kendisine itibar kaybettiren davranışlardan sakınmalı, 
başkalarından beklenti içine giren değil, başkalarına faydası dokunan biri olmaya çalışmalıdır. 
Cimrilik yaparak malın tamamını kendisine ayırmamalı, aşırı derecede saçıp savurarak, 
kendisi ve ailesi ihtiyaç içindeyken başkalarına malını dağıtarak, bağışlayarak kendisi 
başkalarına muhtaç bir duruma düşmemelidir.  

Hz. Peygamber dinin diğer alanlarında olduğu gibi, mal yönetimi konusunda da 
ashabına örnek olmuş, sade, gösterişsiz bir hayatı tercih etmiş, ancak ailesinin ihtiyaçlarını 
her zaman öncelemiştir. 
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KUR’AN VE HADİSLERDE MAL VE TİCARET AHLAKI 
 
 

Hikmet Gültekin* 
 
 

Özet 
Ticaret insanlık tarihi kadar eskiye dayanan sosyal bir zorunluluktur. Bu nedenle ilahi dinlerin bu konuya 

kayıtsız kalmasını beklemek mümkün değildir. Nitekim Kur’an de ticari konulara kayıtsız kalmamış gerek 
hukuki gerek ahlaki bazı düzenlemeler getirmiştir. Kur’an’ın tebliğcisi ve uygulayıcısı olarak Peygamberimiz de 
pek çok hadislerinde ticari düzenlemelerde bulunmuş, Arap toplumunda bulunan bazı uygulamaları yürürlükten 
kaldırmıştır. Bu tebliğimizde Peygamberimizin ticaret ahlakı kapsamında bazı sözlerini aktarmaya çalışacağız. 
 
Anahtar Kelimeler: mal, ticaret, ahlak, Kur’an, hadis, faiz, karaborsa  

 
 

GOODS AND ETHICS OF TRADE IN QURAN AND 
HADITHS 

 
 
Abstract 

Trade is a social obligation and as old as history of mankind. For this reason, it is not possible to expect 
divine religions to be unconcerned with this subject. Hence, Quran is not unconcerned with the subject and 
brings moral arrangements. The prophet Mohammad who was the annunciator and the practitioner of the Quran 
brought many moral arrangements through his hadiths and abrogated some of the practices in Arab society. In 
this study we will endeavour to convey some of his statements. 
 
Keywords: goods, trade, ethics, Quran, hadith, interest, black market 

 
 

1. Giriş 
Kur’an ve onun uygulayıcısı konumunda bulunan Hz. Peygamber toplum yaşamının her 

alanı için çeşitli düzenlemeler getirmiş ve toplumsal kargaşanın önüne geçip onu 
şekillendirmeye çalışmışlardır. Büyük oranda ticarete dayalı Arap toplumunun yaşamında alış 
verişle ilgili uygulamalar önem arz etmektedir. Peygamberin sünneti Kur’an’ın tefsiri 
mahiyetindedir. Bu sebeple Peygamberimiz bir konuda yeni bir uygulama getirdiğinde veya 
tavsiyede bulunduğunda Müslümana düşen onu yerine getirmektir. İslam ile birlikte Arap 
toplumunun çirkin adetleri yeniden şekillendirilmiştir. Ticari konularda İslam öncesi var olan 
ancak Kur’an’ın reddettiği muameleler Peygamberimiz tarafından da yasaklanmıştır. Bu 
yasakların en önemlilerinden birisi Peygamberimizin veda hutbesinde dile getirdiği faizin 
kaldırılmasıdır. Hadis kitapları alış veriş vb. başlıklar altında bu hadisleri nakletmektedir. Bu 
tebliğde fazla ayrıntıya girmeden bazı ayetler ve Peygamberimizin konuyla ilgili sözlerinden 
bir kısmını başlıklar altında vermeye çalışacağız.  

 
2. Mal ve Servet Temelde Şer Değil Hayırdır 

İslam dini prensip olarak fakirliği teşvik ve tavsiye etmez. Çünkü fakirlik beraberinde 
geri kalmışlık ve toplumsal bozulmayı getirir. Dünya düzeni servet sayesinde ayakta durur ve 
ilerler. Kur’an “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır”1 diyerek çalışmayı teşvik eder. 
Ayrıca Kur’an malı “hayır” kelimesiyle ifade eder: 

* Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
1 Necm 53/39. 
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“Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa, 
anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması -Allah'a karşı 
gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak- size farz kılındı.”2 

Çalışmayı ve kazanmayı tavsiye eden Peygamberimiz şu sözleri ile Müslümanları teşvik 
etmiştir: 

“Hiçbir kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir yiyecek yememiştir. 
Davud peygamber de elinin emeğini yerdi.”3  

“Sizden birinizin eline ip alıp bir demet odun toplayarak satması ve böylelikle Allah’ın 
bununla onun onurunu koruması, halktan istemesinden daha hayırlıdır. (Kaldı ki istese de) 
kendisine bir şey ya verilir ya da verilmez.”4 

Halkımız arasında bu bağlamda “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş 
gibi ahiret için çalış” sözü dini bir kural gibi telakki edilir. 

Hadislerde çalışmadan başkasının sırtından geçinmek şiddetle men edilir ve kıyamet 
günü asalak/dilenci olarak yaşamaya çalışan insanların kötü akıbetine işaret edilir.5 
Hadisçilerin senedini zayıf buldukları bir hadisin manası ise “Fakirlik neredeyse küfür 
olayazdı”6 şeklindedir. Fakirlik mahrumiyet demektir. Mahrumiyet ise kontrol 
edilemediğinde insanı suç işlemeye yönlendirir. Peygamberimiz bir dualarında fakirlikten 
Allah’a sığınmaktadır: 

“Allahım fakirlikten, kılletten (kıtlık), zilletten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana 
sığınırım.”7 

Mal ve zenginlik dünya hayatının kaynağı durumundadır. Dini vecibelerin de bir kısmı 
mali bir kısmı da hem mali hem de bedenidir. Örneğin zekât mali, hac ise hem mali hem de 
bedeni bir ibadettir. İslam dini yeterli mala sahip olmayanları bu ibadetlerle mükellef tutmaz. 
Bu sebepledir ki bir hadiste malı önemsiz görür gibi konuşan Amr b. el-Âs isimli sahabiye 
hitaben Peygamberimiz şöyle demiştir:  

“Ey Amr, salih kişi için salih mal ne güzeldir!”8 
Günümüzde fakirlik en önemli sosyal problemlerden olup artan boşanmaların da başlıca 

sebeplerindendir. Bunun zıddı olan zenginlik de kontrol edilemediğinde insanı şımartıp 
taşkınlığa ve israfa sürükleyebilir ki bu da bir başka problem olup en az fakirlik problemi 
kadar tehlikelidir. Bu nedenle Peygamberimiz hem fakirlik hem de zenginliğin şerrinden 
Allah’a sığınmıştır: 

“Allahım tembellikten, yaşlılıktan, günahtan ve borçtan, kabrin fitne ve azabından, 
zenginlik fitnesinin şerrinden, fakirlik fitnesinden….sana sığınırım.”9 

Hadislerde geçen zühd10 (mala ve dünyayı karşı isteksiz olmak) ile ilgili rivayetler 
genelde kibirden, mal ile aldanmaktan sakındırmak ve tevazuyu teşvik etmek içindir. Bu 
nedenle bir hadiste “Allah takva ve mahviyet sahibi zengini sever”11 buyrulmuştur. 
Peygamberimiz bu anlamda kendisi için yaptığı bir duada da şöyle demektedir:  

“Allahım beni miskin olarak yaşat, miskin olarak canımı al ve miskinler zümresinde 
haşret.”12 

2 Bakara 2/180. 
3 Buhârî, Büyu, 15; Enbiya, 37. 
4 Buhârî, Musakat, 13. 
5 Müslim, Zekât, 35. 
6 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliya, 3/ 53; Beyhakî, Şuabü’l-imân, 2/ 267 (nr. 6612). 
7 İbn Mâce, İstiaze, 32; Müsned, 2/ 305, 325, 354; Beyhaki, Sünen, 2/ 285. 
8 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/ 197, 202. 
9 Buhârî, Daavât, 39; Müsned, 2/ 185, Alemü’l-kütüb, Beyrut 1998. 
10 İslam inancında zühd, ruhbanlık anlamında çalışmayı ve kazanmayı terk etmek manasına değil, çalışıp 
kazandığı halde paylaşmayı bilmek ve dünyalık için kötülük ve haksızlık yapmaktan kaçınmak anlamınadır.    
11 Müslim, Zühd, 11; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/ 168. 
12 Tirmizî, Zühd, 37; İbn Mâce, Zühd, 7. 
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3. İnsanın Yapısında Mala Karşı Düşkünlük Vardır 
İnsan yaratılışı itibariyle hem erdemli hem de bencil ve kötü huyları bünyesinde 

barındırır. Nefsini arındıran ve eğitenler erdemli değerlere daha fazla sahip olurken, bencil ve 
nankör davrananlarda kötü huylar belirginleşir. Kur’an’da insanın bu yapısına işaret eden 
ayetlerden bazıları şunlardır: 

“Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğu 
zaman sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır. Ancak, namaz kılanlar başka.”13 

“İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol 
nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti" der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, 
"Rabbim beni aşağıladı" der.”14 

“Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını 
(kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. 
Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.”15 

Peygamberimiz insanın bu doymak bilmeyen hırsını şu sözleriyle tarif etmektedir: 
“Eğer Âdemoğlunun iki vadi dolusu altını olsaydı muhakkak üçüncü bir vadi daha 

isterdi! Âdemoğlunun gözünü ancak toprak doyurur. Tevbe edenin tevbesini Allah kabul 
eder.”16 
  
4. Kur’an ve Hadislerde Ticaret Ahlakı 
4.1. Başkasının Malı Haramdır 

Akraba arkadaş ve komşu olanın malından onun rıza göstereceği makul bir miktar 
dışında başkasına ait olan malı yemek haramdır. Başkasının malı ancak rıza veya ticarete 
dayalı kazanç sebebiyle helal olabilir. Bunun bir istisnası da savaş vb. sebeplerle zorda 
kalanın ölmeyecek kadar yemesidir. 

“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile 
yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok 
merhametlidir.”17 

“Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Müslüman kardeşini hakir 
görmesi kişiye şer (kötülük) olarak yeter.”18 

Başkasının malını ayette zikredilen meşru yollar dışında kumar, faiz, hırsızlık, ihtikar 
(karaborsacılık) vb. yollarla yemek şiddetle yasaklanmıştır. Hatta faiz yiyenler/tefeciler 
Kur’an’da Allah’a harp ilan etmiş kimseler olarak nitelendirilmişlerdir. Bu bağlamda şu ayet 
ve hadisleri zikredebiliriz: 

“Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş 
kimselerseniz, faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resûlüyle 
savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız, anaparalarınız sizindir. Böylece siz ne 
başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur.”19 

“Ey iman edenler! (Aklı örten) şarap (ve benzeri içkiler), kumar, dikili taşlar ve fal 
okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”20 

“Resulullah faiz yiyene, yedirene, kâtibine ve şahitlerine lanet etti ve onlar (suçta) 
eşittirler buyurdu.”21 

 “Ancak günahkâr olan ihtikâr (karaborsacılık) yapar.”22 

13 Meâric, 70/19-22. 
14 Fecr 89/15-16. 
15 Şems 91/9-10. 
16 Buhârî, Rikak, 10; Müslim, Zekat, 116. 
17 Nisa 4/29. 
18 Müslim, Birr, 32; Ebû Dâvud, Edeb, 35; Tirmizî, Birr, 18; İbn Mâce, Fiten, 2.Müsned, 2/ 277. 
19 Bakara 2/278-279. 
20 Mâide 5/90. 
21 Müslim, Müsâkât, 106; Nesâî, Zînet, 25; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/409. 
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Günümüzde oynanan spor toto, at yarışı oyunları Milli Piyango vb. şans oyunları kumar 
kapsamına giren uygulamalardır. Bu oyunlara resmi makamların izin vermiş olması onları 
meşru hale getirmez. 

 
4.2. Yenilmesi ve İçilmesi Haram Olan Malı Satmak  

Bir kazancın helal olabilmesi için helal olan bir mal üzerinden yapılması gerekir. Ancak 
maddi hesapların manevi kaygılar üzerine çıktığı zamanlarda buna dikkat edenlerin sayısı 
azalmaktadır. Peygamberimiz ilerde bu kaygının azalacağını düşünerek şöyle buyurmuştur:  

“İnsanlar üzerine (kesinlikle) öyle bir zaman gelecek ki, bir kimse malını helalden mi 
yoksa haramdan mı kazandığına aldırış etmeyecek.”23  
  Bu konuda rivayet edilen şu hadisleri de zikredebiliriz:  
“…Şüphesiz Allah Resûlü şarabın (alkollü içecek), ölü hayvan etinin, domuzun ve putların 
satışını haram kıldı.” 

Allah Resulüne şöyle denildi: Ey Allah’ın Resulü! Murdar olarak ölen hayvanın iç 
yağları hakkında ne buyurursunuz? Bu yağlarla gemiler cilalanır, deriler yağlanır, insanlar 
(kandil olarak kullanıp) ışığından yararlanır. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle der: “Hayır 
bu haramdır.” Daha sonra da şöyle buyurur: 

“Allah Yahudilerin canını alsın! Onlar murdar olarak ölen hayvanın iç yağlarını Allah 
haram kıldığı zaman bu yağı erittiler, sonrada satıp parasını yediler.”24 

“Allah şarabı ve ondan elde edilen kazancı, murdar olarak ölen hayvanın etini ve ondan 
elde edilen kazancı, domuz ve ondan elde edilen kazancı haram kılmıştır.”25 

“Allah Resulü köpeğin bedelinden, zina kazancından, kâhinlik ücretinden men etti.”26 
Buhârî’nin bir başka rivayetinde de “…dövme yapan ve yaptıranı, faiz yiyeni ve 

yedireni bu işleri yapmaktan alıkoydu…”27 ifadeleri geçmektedir. 
 

4.3. Satışta Hile Yapmak 
Hadislerde bir malın kusuru olduğunu bilerek gizlemek ve kusurunu söylemeden 

satmak yasaklanmıştır. Büyük hadis âlimi İmam Buhârî konuyla ilgili hadisi verirken “Satıcı 
ve alıcı kusurları söyleyip gizlemediklerinde ve birbirlerine karşı samimi olduklarında (ne 
olur), Alış verişte malın ayıbını gizlemek ve yalan söylemek neyi yok eder? başlıklarını 
kullanır.28 Ayrıca malın kusurunu söylemek vicdanen insanı rahatlatır. Bu konuda Buhârî’nin 
naklettiği bir hadis şöyledir: 

“Alıcı ve satıcı birbirinden ayrılmadıkça (veya ayrılıncaya kadar) muhayyerdirler. 
Bunlardan her biri dürüst, doğru olur ve malın kusurunu açıklarlarsa alış veriş her ikisine de 
bereketli olur. Eğer kusuru söylemez ve yalan söylerlerse yaptıkları satışın bereketi gider.”29  

Bir başka hadiste de satıcı ve alıcının yapılan alış verişten memnun ayrılmaları tavsiye 
edilmektedir ki bu da ancak dürüst olmakla mümkün olabilir: 

“Alış veriş yapan iki kişi ancak gönül rızasıyla ayrılsınlar.”30 
Peygamberimiz Pazar yerinde bir satıcının tezgâhına koyduğu buğday yığınının içine 

elini daldırır ve ıslak olduğunu görür. Yani üstte kuru ve iyi, altta ise yaş buğday vardır. 
Adam bunun sebebini yağmurda ıslandı diye açıklar. Peygamberimiz “İnsanların görüp 

22 Müslim, Müsâkât, 129; Tirmizî, Büyû, 40. 
23 Buhârî, Büyû, 7, 23. 
24 Buhârî, Büyû, 112; Müslim, Müsâkât, 71; Ebû Dâvud, Büyû, 66. 
25 Ebû Dâvud, Büyû, 66. 
26 Buhârî, Büyû, 113. 
27 Buhârî, Büyû, 113. 
28 Buhârî, Büyû, 19 ve 22. bab başlıkları. 
29 Buhârî, Büyû, 19, 22; Müslim, Büyû, 47; Ebû Dâvud, Büyû, 53. 
30 Buhârî, Büyû, 53; Tirmizî, Büyû, 27; İbn Mâce, Ticârât, 18. 
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aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üstüne çıkarsaydın ya!” karşılığını verdi. Ardından da 
şöyle söyler: “Bizi aldatan bizden değildir.”31 

Yine hadis kitaplarında musarrat hadisi olarak geçen bir rivayet o gün için insanların 
hileli satışlarından birisini daha bizlere öğretmektedir:  

“Deve ve koyunun memelerinde süt bekletmeyin. Kim böyle sütü bekletilmiş bir sağmal 
hayvan satın almışsa sağdıktan sonra muhayyerdir, dilerse kabul eder, dilerse beraberinde 
bir sa' miktarında kuru hurma vererek iade eder.”32 

Bu hadise göre sütü sağılmayıp bekletildiği için memesi iri gözüken yani bol süt verdiği 
izlenimi uyanan bir hayvanı satın alan müşteri şayet yanıltıldığını ve aldatıldığını düşünürse 
hayvanı geri iade edebilecektir. Bu uygulama Peygamberimizin ortaya koyduğu bir kural olup 
günümüzde tüketicilere sunulan yedi gün içinde cayma ve otuz gün içinde değişim ve iade 
hakkı kuralına benzemektedir. 

Doğru ve dürüst tâcirin kıyamet günü derecesini açıklayan bir hadiste de şöyle 
buyrulmaktadır: 

“Doğru ve güvenilir tacir peygamberlerle, Sıddıklarla ve şehitlerle beraberdir.”33 
Hadiste ölçü ve tartıda eksik yapılmamasına vurgu yapılmaktadır: “Tarttığınız zaman 

ağır tartın.”34 
Altın gümüş gibi kıymetli maden veya safran gibi kıymetli tarım ürünlerinin ticaretini 

yapanların fazla tartmasını beklemek onlar açısından bakıldığında kabul edilmeyebilir. Ancak 
en azından gram olarak eksik tartmamaya özen göstermeleri gerekir. Eskiden metrenin 
başından birkaç santim kesen veya kilonun altından törpüleyerek eksilten satıcılardan 
bahsedilirdi. Bu durumun aslında ticaret tarihi kadar eskilere dayandığını söyleyebiliriz. 
Kur’an’da da başkasından alırken tam ancak satarken eksik tartan kimselere işaret 
edilmektedir: 

“Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp 
aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri 
zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda 
duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?”35  

Aldatma çeşidi olarak yorumlayabileceğimiz bir satış türü de îne satışı adı verilen 
ticaret şeklidir. Îne: Satıcının veresiye sattığı bir malı parasını tahsil etmeden sattığı şahıstan 
daha ucuza peşin almasına denir. Yani satıcı karşısındaki kişinin maddi açıdan sıkışık 
durumunu kullanmakta ve faize benzer şekilde para kazanmaktadır. Bu tür satışı yasaklayan 
bir hadiste şöyle buyrulmaktadır: 

“Îne yoluyla alım satım yaptığınız, sığırların kuyruğunu tutup ziraate razı olduğunuz ve 
cihadı terk ettiğiniz vakit Allah size öyle bir zillet musallat eder ki dininize dönünceye dek onu 
sizden söküp atmaz.”36 

Günümüzde bazı kimselerin bu çeşit satışlara yönelerek aslında yasak olan tefeciliği 
yasal hale getirdiklerine şahit olmaktayız. Örneğin bazı galericiler bir yıl taksitle otuz bin 
liraya sattıkları bir arabayı peşin olarak yirmi bin liraya geri almakta ve bu yolla yüksek 
kazançlar elde etmektedirler. 

İslam öncesi sıkça yapılan ve Peygamberimizin yasakladığı bir diğer aldatma şekli de 
malın fiyatını bilmeyen köylüleri şehir dışında karşılayarak ucuza almak ve gerçek değerine 
satmaktır. Buna göre köylü ürettiği malın gerçek fiyatını pazarda öğrenme imkanına sahip 

31 Müslim, İman, 164; Tirmizî, Büyû, 74; Ebû Dâvud, İcâre, 50; İbn Mâce, Ticârât, 36; Darimi, Büyu, 10; 
Müsned, 2/242. 
32 Buhârî, Büyû, 64; Müslim, Büyû, 11; Ebû Dâvud, Büyû, 46. 
33 Tirmizî, Büyu, 4; İbn Mâce, Ticârât, 1; Darimi, Büyu, 8. 
34 İbn Mâce, Ticârât, 34. 
35 Mutaffifîn 83/1-6. 
36 Ebû Dâvud, İcâre, 54. 
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olacakken şehirli simsar onu kandırmakta, pazarda üç liraya satılacak malın değerinin iki lira 
olduğunu söylemek suretiyle köylünün emeğini gasp etmektedir: 

“(Pazara mal getiren binitli) satıcıları (pazara varmadan yolda) karşılamayın. Şehirli 
köylü adına satış yapmasın.”37 

Ancak köylü malının pazardaki fiyatını bildiği halde gönül rızasıyla satarsa o zaman 
aldanma değil helal ticaret olarak değerlendirilir. Günümüzde iletişim ve ulaşım imkanlarının 
gelişmiş olması köylünün bu konuda aldatılmasını büyük oranda ortadan kaldırmıştır 
diyebiliriz. 

Yasaklanan bir diğer aldatma şekli de neceş denen şeydir. Yani birisinin satın 
almayacağı halde bir mala yüksek fiyat vererek pazarlığı kızıştırması ve fiyatı suni olarak 
yükseltmesidir: 

“Allah Resûlü şehirliyi, köylünün (göçebenin) malını onun adına satmaktan yasakladı 
ve şöyle buyurdu:  

“Malın fiyatını artırmayın. Hiç kimse Müslüman kardeşinin alış verişinin üzerine alış 
veriş etmesin. Müslüman kardeşi bir kadına dünürcü olursa, o işi sonuçlanana kadar gidip o 
kadına dünürcü olmasın. Bir kadın, kardeşinin kocasına gidip hanımını boşayıp kendisiyle 
evlenmesini istemesin.”38 

“Hiç biriniz kardeşinin satışı üzerine satış yapmasın.”39 
“Hiç kimse kardeşinin alım satımı üzerine bir işlem yapamaz. Müşteri kızıştırmak için 

satışa girmeyin. Şehirli köylü adına satış yapmasın.”40 
 “Hilekâr kişi cehennemdedir. Her kim bizim emrimiz (işimiz) olmayan bir şey yaparsa 

o iş reddedilir.”41  
 

4.4. Malı Reklam Yoluyla veya Yemin Ederek Olduğundan Farklı Göstermek 
Peygamberimiz pazarda fiyatların yükseldiğinden şikâyet eden ve fiyatlara narh 

(sınırlama) koymasını isteyen bir sahabinin teklifini kabul etmemiştir.42 Bu göstermektedir ki 
piyasa fiyatlarını şartlar belirler. Ancak savaş, kıtlık vb. durumlarda devlet sınırlama 
getirebilir. Satıcı için belirlenmiş azami kar da söz konusu değildir. Ancak daha çok kazanma 
hırsı satıcıyı yanlış yola sevk etmemelidir. Bu bağlamda aldatıcı reklam yapmak yemin 
ederek karşıdakini ikna etmeye çalışmak veya yanıltıcı bilgi vermek ahlaki olmadığı gibi 
kazanca haram karışmasına sebep olan davranışlardır. Aldatmak amacıyla yemin eden kişi 
hakkında şu hadisleri zikredebiliriz:      

“Üç kişi vardır ki Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve 
temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır:  

1. Elbisesini (kibirle) sürüyen  
2. Verdiğini başa kakan  
3. Yalan yeminle malını pazarlayan kişi.”43 
“Üç kişi vardır ki Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz: 
 1. Yanındaki suyun fazlasını yolculuk yapana vermeyen 
 2. İkindiden sonra malını satmak için yalan yere yemin eden  
3. Bir imama (devlet başkanına) biat eden ancak kendisine bir şeyler vermesi 

durumunda bağlı kalan, vermediğinde ise vefa göstermeyen kişi.”44 
“Yemin malın satılmasına (fakat) bereketin yok olmasına sebep olur.”45 

37 Buhârî, Büyû, 68; Ebû Davud, Büyû,46; Muvatta, Büyû, 96. 
38 Buhârî, Büyû, 58, 64; Şurût, 8; Şurût, 11. 
39 Buhârî, Büyû, 58; Müslim, Büyû, 7. 8. 
40 Buhârî, Büyû, 70; Müslim, Nikâh, 8. 
41 Buhârî, Büyû, 60. 
42 Bkz. Ebû Dâvud, Büyû, 51; Tirmizî, Büyû, 73; İbn Mâce, Ticârât, 27. 
43 Müslim, İman, 171, Müsned, 5/ 158. 
44 Buhârî, Eşribe, 10; Müslim, Musâkât, 37; Ebû Dâvud, Büyû, 62. 
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“Bir adam pazara getirdiği malını satabilmek için, “vallahi bu mala şu kadar verdiler de 
satmadım” diyerek yemin etti. Bunun üzerine şu ayet indi: 

“Şüphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte 
onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara 
bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.”46 

“Bir kimse, bir Müslümanın malını yalan yere yemin ederek alırsa kıyamet günü Allah 
kendisini öfkeli olarak karşılar.”47  

 
4.5. Ticarette İnsanlara Kolaylık Göstermek ve Erkencilik  

Alıcıya karşı kaba ve tavizsiz davranmak, karşı tarafın beklentisini ve içinde bulunduğu 
durumunu hiç düşünmeksizin ticari gücünü tek taraflı menfaate dönüştürmeye çalışmak 
hadislerde hoş karşılanmamıştır. Aşağıda nakledeceğimiz hadisler bu konuda Müslüman 
tacirin ahlakını belirlemektedir: 

“Satarken, alırken, alacağını isterken (ve öderken) kolaylık gösteren müsamahalı kişiye 
Allah rahmetiyle muamele etsin.”48 

 “Kim bir Müslümanın alış veriş akdini bozma talebini kabul ederse, Allah da 
kıyamet günü onun hatasını kaldırır.”49 

 “Kim güç ve sıkışık vaziyette olan bir kimsenin borcunu erteler veya hafifletir 
(alacağının bir kısmından vazgeçerse) Allah kıyamet günü kendi gölgesinden başka gölgenin 
olmadığı günde, arşının gölgesinde onu gölgelendirir.”50 

 “Sizden öncekilerden bir kişinin ruhunu melekler kabzettiler. Melekler adama 
sordular: Sen dünyada iken hayır olarak bir şey yaptın mı? Adam: Ben yanımda çalıştırdığım 
kişilere, borçlulara süre tanımalarını ve ödeme gücüne sahi olsalar da kolaylık göstermelerini 
emrederdim dedi. 

Bunun üzerine melekler de “ona müsamaha gösterin” dediler.”51 
Hadisin diğer bir varyantı ise şöyledir: 
“Eski zamanlarda insanlara borç verip duran bir tâcir vardı. Alacaklı oldukları arasında 

darda kalan birisi olduğunda hizmetçilerine şöyle derdi: 
“Buna müsamaha gösterin, vazgeçin umulur ki Allah da bizim (hatalarımızı) bağışlar. 

Allah onun günahlarından vazgeçti, onu bağışladı.”52 
Ticarette Peygamberimizin tavsiyelerinden birisi de işine erken başlamaktır. Bu konuda 

Peygamberimizin “Allahım ümmetimden sabah erken kalkanların işlerine bereket ver”53 
şeklinde bir duası vardır. Bu dua sebebiyle bazı esnaf müşteri olmasa da iş yerlerini erken 
açar ve kazançları bol olursa bu duanın bereketine bağlarlar. 

 
4.6. İktisatlı (Tasarruflu) Olmak ve İsraftan Kaçınmak 

İktisatlı olmak ve israftan kaçınmak İslam ekonomisinin en önemli dayanaklarındandır. 
Günümüzde bu iki kelime yeterli düzeyde uygulanabilse insanların ve ülkelerin ekonomik 
sıkıntıları büyük ölçüde çözülecektir. Kütüb-i Sitte olarak bilinen altı hadis kaynağı dışında 
bazı kitaplarda aktarılan ve yüzyıllardır Müslümanların dilinde olan iktisat/tutumlu olmak 
hakkında bir hadis çok önemli kaideler içermektedir: 

45 Buhârî, Büyû, 26; Ebû Dâvud, Büyû, 6; Nesâî, Zekat, 69. 
46 Buhârî, Büyû, 27; Tefsîr, 3; Şehâdât, 25. 
47 Buhârî, Tefsîr, 3. 
48 Buhârî, Büyû, 16; İbn Mâce, Ticârât, 28; Muvatta, Büyû, 100. 
49 Ebû Dâvud, Büyû, 52; İbn Mâce, Ticârât, 26; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/252. 
50 Müslim, Zühd, 74; Tirmizî, Büyû, 65; İbn Mâce, Sadakât, 14, Müsned, 1/327. 
51 Buhârî, Büyû, 17; Hacr, 5; Enbiyâ, 49. 
52 Buhârî, Büyû, 18. 
53 Tirmizî, Büyû, 6; İbn Mâce, Ticârât, 41; Müsned, 1/154. 
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“İstihare yapan (Allah’tan hayırlı olanı isteyen) hüsrana uğramaz; istişare eden 
(danışan) pişman olmaz; iktisatlı/tutumlu olan fakir düşmez.”54 

Günümüzde insanların içine düştüğü bir diğer çıkmaz yol olan israf hem Kur’an’da hem 
de hadislerde şiddetle yasaklanmıştır. Bu bağlamda bazı ayet ve hadisler şunlardır:  

“Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu 
ikisi arası dengeli bir harcamadır.”55 

“Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.”56 
“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü 

saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük 
etmiştir.”57 

 “Allah, annelere hürmetsizlik etmeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi ve (vermeniz 
gereken şeyleri) vermeyip (hakkınız olmayan şeyleri) almayı size haram kılmıştır. (Allah) 
dedikodu etmeyi, (anlamsız) çok soru sormayı58 ve malı israf etmeyi ise sizin için hoş 
karşılamaz.”59 

“Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan sadaka verin/harcayın ve giyinin.”60 
İslam hukuku açısından bakıldığında alimlerin malı konusunda sefih ve müsrif kimse 

hakkındaki görüşlerine gelince, “Mâlikî, Şâfiî ve Hanbeliler ile Hanefîlerden Sâhibeyn’e61 
göre malını israf etmeyi alışkanlık haline getiren sefih hacir altına alınır. Yani ticari 
faaliyetleri kısıtlanır. Çünkü İslam’da hedef insanın kemalidir; buna ise tüketmekle değil 
erdemli olmakla ulaşılır. Erdemle tasarruf arasında olumlu bir ilişki bulunduğu 
muhakkaktır.”62 

İsrafı tetikleyen bir etken olması hasebiyle borç konusuna da değinmek yerinde 
olacaktır. Günümüzde enflasyon ve güven kaybı sebebiyle İslam’ın tavsiye ettiği karz-ı hasen 
(Allah rızası için borç vermek) müessesesi büyük oranda ortadan kalkmış durumdadır. İş 
adamlarının nakit sıkıntısı sebebiyle ihtiyaç duydukları kredileri hariç tutarsak günümüzde 
bankaların verdiği krediler bazı insanları gereksiz harcamalara sevk etmektedir. Gerçi borç ve 
borçlanmak Kur’an’da kınanan ve yasaklanan bir muamele değildir. Çünkü kaçınılması 
mümkün olmayan bir durumdur. İnsanlar ya borç alır ya da verirler. Ancak Peygamberimiz 
gereksiz yere borçlanmayı ve borcunu önemsemediği için geciktirmeyi veya ödememeyi son 
derece önemsemiştir. Bu sebeple de bir cenaze olduğunda borcu olup olmadığını sormuş, 
şayet borcu varsa cenaze namazını kıldırmamıştır. Güvendiği ve sevdiği bir sahabinin borcu 
olduğunu öğrenince önce onun borcunu ödemiş sonra namazını kıldırmıştır. Peygamberimiz 
dualarında borçtan Allah’a sığınmıştır. Borçtan ne kadar çok Allah’a sığınıyorsun diye soran 
birisine bunun sebebini şöyle açıklamıştır: 

“Kişi borçlandığında konuşur ve yalan söyler (söyleyebilir), söz verir sözünde 
durmaz.”63  

 

54 Taberânî, Süleyman b. Ahmed b. Eyyûb Ebü’l-Kâsım, el-Mu’cemü’s-sağîr, 2/175. el-Mektebetü’l-İslâmî, 
Beyrut 1405/1985; Kudâî, Muhammed b. Selâme b. Cafer Ebû Abdillah, Müsnedü’i-şihâb, 2/7. Müessesetü’r-
risâle, Beyrut 1407/1986. Hadis senedi itibariyle zayıf olarak değerlendirilmiştir. 
55 Furkân 25/67. 
56 İsrâ 17/29. 
57 İsrâ 17/26-27. 
58 Burada çok soru sormakla kastedilen anlamsız ve net cevabı olmayan sorulardır. Dini görev ve 
sorumluluklarını öğrenmek amacıyla soru sormak teşvik edilmiştir. Nitekim Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: 
“Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız 
ilim sahiplerine sorun.” (Enbiya 21/7; Nahl 16/43.  
59 Buhârî, İstikrâz, 19. 
60 Nesâî, Zekât, 66. 
61 Ebu Hanife’nin iki talebesi İmam Muhammed ve Ebu Yûsuf. 
62 Bkz. Cengiz Kallek, “İsraf”, TDVİA, (İstanbul: 2001), 23/180. 
63 Buhârî, Salât, 149; İstikrâz, 9. 
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4.7. Emeğe Saygı Göstermek  
Peygamberimiz “İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz”64 buyurarak Müslümanın 

tavrını belirlemiştir. Çünkü emek kul hakkıdır. Müslümanlığın en çok önemsediği şeylerden 
birisi de kul hakkıdır.  

Bu konuda uzunca bir hadisimiz var ki mağaraya sıkışan üç kişiden bahsetmektedir. 
Mağaranın ağzı kayan bir kaya ile kapanır ve içerde kalanların açmaya güçleri yetmez. Her 
biri geçmişte sırf Allah rızası için yaptıkları bir ameli zikrederek tevessülde bulunur, 
Allah’tan yardım isterler. Üçüncülerinin zikrettiği ameli çalıştırdığı bir işçinin ücreti olan 
darıyı almadan gitmesi sebebiyle o darıyı onun adına ekmesi, mahsulü ile bir sığır bir de 
çoban satın almasıdır. Zamanla bu mal çoğalmış ve bir sürü oluşmuştur. Bir gün alacaklı olan 
işçi gelir ve hakkını ister adam da zamanla çoğalan bu malları alıp gitmesini ister. Alacak 
sahibi önce inanamaz ancak sonra alıp götürür. Adam bu ameli sebebiyle Allah’tan yardım 
isteyince kaya biraz daha açılır ve kurtulurlar.”65 

 Peygamberimizin Allah’tan aktardığı bir hadis-i kutsi ise şöyledir: 
 “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü üç kişinin hasmıyım: 
1. Benim adıma emân verip sonra vefasızlık eden adam  
2. Hür bir kişiyi satıp parasını yiyen adam  
3. Bir işçiyi ücretle tutup, onu çalıştırıp işini bitirince ücretini vermeyen adam.”66 
Bu hadislerde işaret edilen anlama üreticinin emeğini de dâhil edebiliriz. Özellikle 

fakir ve kırsal kesimde yaşayan, asgari gelir düzeyine sahip insanların ürettiği malları satın 
alırken bilerek ölü fiyatına almaya çalışmamalıdır. Ancak kapital sistemin bazen üreticiyi 
açlık sınırında yaşamaya mecbur bırakırken onun malını pazarlayan tüccara çok büyük kar 
imkânı sağladığını görmekteyiz. Bu durumda piyasayı ve işi bilen tüccarın daha insaflı 
davranması ve üreticiye de yaşanabilir bir kazanç bırakması ticari ahlakın bir gereğidir. 

 
5. Sonuç 

İslam dini güçlünün hukukunu uyguladığı, insanların gücü oranında haklı olduğu bir 
topluma inmiş ve en önemsediği ilkelerden birisi olan adaleti her alana tatbik etmiştir. 
Kur’an’daki ana konulardan birisi de muamelattır yani sosyal ilişkilerdir. Bu sebeple ticaret 
ve çalışma hayatı konularında pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır. Arap toplumu özelinde 
ayet ve hadislerin ortaya koyduğu etik kurallar genel olarak insan aklı ve tabiatının 
kabullenmekte zorlanmayacağı maddelerden oluşmaktadır. Bunları özetlemek gerekirse şu 
şekilde sayabiliriz:  

Mal hayırdır ve hayırlı işler yapmaya da vesiledir. İnsanlar ticari serbestliğe sahiptir ve 
fakirin hakkını (zekât ve sadaka) vermek suretiyle servet sahibi olabilirler. Halkın ihtiyacını 
gidermek için çarşı pazarlara mal getirmek doğruluk ve iyi niyet şartıyla hem kazanç hem de 
sevap elde etmeye vesiledir. 

 Kur’an ve sünnetin yasakladığı malların ticaretinden kazanç elde etmek, sattığı malın 
kusurunu gizlemek, yalan söyleyerek, yalan yere yemin ederek, insanların emeğini sömürerek 
almak veya satmak,  başkasının müşteri olduğu ve sonuçlandırdığı mala teslimattan önce 
müşteri olmak, köylünün malını pazara girmeden kandırarak ucuza almak, faizli işler yapmak, 
karaborsa oluşturup fiyatları yükseltmek, kazancı çok bile olsa israf etmek yasak ve çirkin 
davranışlardır. Bunun yanı sıra darda kalana borç vermek, borçluya mühlet vermek veya 
yükünü hafifletmek, işine erken başlamak ve kendi elinin emeğiyle geçinmek hadislerde 
zikredilen takdire şayan erdemli davranışlardır.   

 
    

64 İbn Mâce, Ruhûn, 4. 
65 Buhârî, Büyû, 98, İcâre, 12, Enbiyâ, 53, Edeb, 5; Müslim, Zikir, 100. 
66 Buhârî, Büyû, 106; İbn Mâce, Ruhûn, 4; Müsned, II, 358. 
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FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 
TÜRKİYE ÖRNEĞİ  

 
 

Hacı Bayram Işık1  Onur Bilgin2  
 

Özet 
2008 yılında ABD’de başlayan ve tüm ekonomileri etkisi altına alan küresel finansal kriz, finansal 

gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır. Bu çalışmada, 
Türkiye ekonomisinde finansal gelişme ile ekonomik büyüme ilişkisi, 2003Q1-2015Q4 dönemine ait veriler ile 
Hacker ve Hatemi-J nedensellik testi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, çalışmada kullanılan 
finansal gelişme göstergeleri ve ekonomik büyüme göstergesi arasında kriz öncesi dönemde nedensellik ilişkisi 
bulunamazken, kriz sonrası dönemde ilgili değişkenler arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: finansal gelişme, finansal liberalizasyon, ekonomik büyüme 
 
JEL Sınıflandırması: E02, E44, O16  
 
 

FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH 
IN TURKEY 

 
 
Abstract 

The global financial crisis, started in the USA in 2008 and affected all countries, re-emerged the 
discussions on the relationship between financial development and economic growth. This paper examined the 
relationship between financial development and economic growth in Turkey by using Hacker-Hatemi-J causality 
test and quarterly observations over the period of 2003-2015. According to the results, it was found that there 
was no causality in the pre-crisis period but post-crisis period.  
 
Keywords: financial development, financial liberalization, economic growth 
 
JEL Classification: E02, E44, O16 
 
 
1. Giriş 

En basit tanımı ile ekonomik büyüme, belirli bir bölgede ve belirli bir zaman diliminde 
üretilen mal ve hizmet miktarının bir önceki dönemden daha fazla olması durumudur. Mal ve 
hizmet üretimindeki bu artışın ardında yatan unsurların neler olduğu, Smith’in 1776 yılında 
yayınlanan muhteşem eserinden günümüze kadar geçen sürede iktisat bilimcileri tarafından 
sistemli bir şekilde araştırılmış ve çeşitli iktisadi büyüme teorileri ile açıklanmaya 
çalışılmıştır.  

Bu teoriler içerisinde, büyümenin kaynağı olarak işbölümü ve uzmanlaşma, fiziki 
sermaye birikimi, teknolojik yenilikler, yatırım ve tasarruflar ve beşeri sermaye birikimi gibi 
unsurlar ön plana çıkmıştır (Mızrak, 1997). Teorilerin geliştirildiği bu süreçte, sanayi 
devriminin etkisiyle üretimde büyük artışlar yaşanmış ve bu artışlar tasarrufların da artmasına 
neden olmuştur (Günsoy & Erdinç, 2013). Tasarruf ve yatırım kararlarının farklı birimler 
tarafından verilmesi, tasarruf fazlası olanlardan tasarruf açığı olanlara fonların aktarılmasını 

1 Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,  Türkiye, bayram.haci@gmail.com 
2 Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,  Türkiye, onbilgin@gmail.com 
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sağlayan finansal piyasaların gelişmesine neden olmuştur. Bu bağlamda finansal piyasalardaki 
gelişmenin ekonomik büyümeyi ne şekilde etkilediği ya da etkileyip etkilemediği çeşitli 
iktisatçılar tarafından araştırılmıştır. 

 
2. Literatür Taraması 

Literatürde, finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği hakim 
görüştür. Finansal sistemin gelişimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ilk kez Smith 
tarafından dile getirildiği söylenebilir. Smith “Milletlerin Zenginliği” isimli kitabında, 
“İsabetli banka işlemleri, toprak ve emeğin yıllık ürününü hatırı sayılacak kadar artırma 
olanağını ülkeye verir.” sözü ile finansal gelişmenin ekonomik büyümeye etkisini ifade 
etmiştir (Smith, 1776/2010:347).   

Finans sektörünün ekonomik büyümeyi olumlu şekilde destekleyeceğini açıkça ifade 
eden bir diğer iktisatçı ise Joseph Schumpeter olmuştur. Schumpeter, 1912 yılında yaptığı 
çalışmada, iyi işleyen bankacılık sisteminin, ürünlerin en etkin şekilde üretilmesini sağlayan 
yeni teknolojileri kullanacak girişimcileri teşvik ederek, ekonomik büyümede rol aldığını ileri 
sürmüştür (Levine, 1997). Takip eden yıllarda finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi 
olumlu şekilde etkilediği görüşü  Goldsmith (1959), McKinnon (1973), Fry (1978), 
Bencivenga & Smith (1991), King & Levine, (1993a) ve King & Levine,(1993b) tarafından 
yapılan çalışmalar ile desteklenmiştir. 

Finansal gelişmenin ekonomik büyümeye neden olacağı görüşü hakim görüş olmasına 
karşın, bu ilişkinin abartıldığını ve iki değişken arasında dikkate değer bir bağ olmadığı 
görüşünü benimseyen iktisatçılar da olmuştur. Bu bağlamda Robinson’un 1952 yılındaki ve 
Lucas’ın 1988 yılında yaptıkları çalışmalar dikkat çekmektedir. Robinson ve Lucas’a göre 
ekonomik büyüme, fiziksel ve beşeri sermaye olmak üzere iki temel kaynaktan meydana 
gelmektedir ve finansal gelişmenin bu iki kaynak üzerinde dikkate değer bir etkisi yoktur 
(Levine, 1997).  

Ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalardan 
bazıları ise her iki değişkenin birbirini eş zamanlı etkilediği sonucuna varmışlardır. Bu 
çalışmalar arasında öne çıkanlar ise Demetriades, Hussein (1996), Shan, Morris, & Sun, 
(2001) ve Al-Yousif (2002) olarak sıralanabilir (Kandır, İskenderoğlu, & Önal, 2007).  

Türkiye için yapılan çalışmalarda da finansal gelişmenin iktisadi büyümeye neden 
olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Aşağıdaki tabloda literatürün özeti verilmiştir.  

 
Tablo 1: Finansal gelişme ile ekonomik büyüme ilişkisini inceleyen çalışmalardan bazıları 

Araştırmacı Çalışmanın Niteliği Bulgular 

Levine ve Zervos 
(1998) 

Gelişmiş ülkeler, Yatay kesit 
regresyonu 

Finansal piyasalardaki gelişmelerin ekonomik 
büyümeye öncülük ettiği pozitif etkisi olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Luitel ve Khan 
(1999) 10 ülke, VAR metodolojisi Çift yönlü bir ilişki bulunmuştur. 

Arestis, 
Demetriades ve 
Luinted (2001) 

5 gelişmiş ülke, Eşbütünleşme 
ve ECM metodolojisi  

Finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi etkilediği 
ancak bu süreçte bankaların sermaye piyasalarına göre 
daha etkin olduğunu belirtmişlerdir.  

Al-Yousif (2002) 
30 Gelişmekte Olan Ülke, 
Granger nedensellik ve panel 
veri analizi 

Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında çift 
yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kar ve Pentecos 
(2002) 

Türkiye, VAR ve Granger 
nedensellik 

Ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğru bir 
nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.  

Dritsakis ve 
Adamopouios 
(2004) 

Yunanistan, VAR metodolojisi Finansal gelişmeden ekonomik büyümeye doğru bir 
nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Shan (2005) 10 OECD Ülkesi ve Çin, VAR 
metodolojisi 

Ele alınan ülke örneklerinin çoğu için, finansal gelişme 
iktisadi büyümeye öncülük etmektedir. 
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Araştırmacı Çalışmanın Niteliği Bulgular 

Onur (2005) Türkiye, Granger nedensellik 
testi Talep takipli hipotezi destekleyen sonuçlara ulaşmıştır. 

Aslan & 
Küçükaksoy 
(2006) 

Türkiye, Granger nedensellik 
testi 

Finans büyüme ilişkisinde, ilişkinin yönünün finansal 
gelişmeden ekonomik büyümeye doğru olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Shan ve Jianhong 
(2006) Çin, VAR Metodolojisi Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında iki 

yönlü ilişki bulunmuştur. 

Artan (2007) 79 Ülke, Panel veri analizi Gelir düzeyi düşük ülkelerde finansal kalkınma 
büyümeyi negatif etkilemektedir. 

Yapraklı (2007) Türkiye, VAR ve Granger 
Nedensellik Testi 

Ticari ve finansal dışa açıklık ile ekonomik büyüme 
arasında iki yönlü nedensellik bulunmuştur. 

Kandır ve ark. 
(2007) Türkiye, ECM Metodolojisi 

Finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında uzun 
dönemli bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin ekonomik 
büyümeden finansal gelişmeye doğru olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Altunç (2008) Türkiye, Granger nedensellik 
testi 

Finansal gelişme ile büyüme arasında çift yönlü bir etki 
olduğu ifade edilmiştir. 

Altıntaş & 
Ayrıçay (2010) Türkiye, ARDL 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde fonların 
maliyetinden ziyade, bulunabilirliğinin reel gelirin 
artmasında daha fazla katkıda bulunabileceği ifade 
edilmiştir. 

İnce (2011) Türkiye, Granger nedensellik 
testi 

Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında uzun 
dönemli bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Soytaş & 
Küçükkaya 
(2011) 

Türkiye, Granger nedensellik 
testi 

Altı farklı finansal gelişme değişkeni ile finansal 
gelişmişlik indeksi oluşturarak, finansal gelişme ve 
ekonomik büyüme ilişkisini araştırmışlardır. Analiz 
sonucuna göre finansal gelişme ve ekonomik büyüme 
arasında bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. 

Ağayev (2012) 20 Geçiş Ekonomisi, Panel 
Nedensellik 

Finansal gelişmeden ekonomik büyümeye tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

 
Türkiye için yapılan ampirik çalışmaların büyük bir kısmının, ABD’de 2008 yılında 

başlayan ve tüm dünya piyasalarını derinden etkileyen ekonomik krizinden önceki dönemde 
yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, küresel ekonomik krizden sonraki dönem 
verilerini de analize dahil ederek, finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisinin Türkiye 
bağlamında incelenmesidir. 

 
3. Veri ve Yöntem 

Bu çalışmada, 2003Q1-2015Q4 yılları arasındaki M2 para arzı verileri ve bankacılık 
kesimi tarafından özel sektöre verilen kredilerin ekonomik büyümeyi etkileyip etkilemediği, 
yani finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki olup olmadığı Hacker ve 
Hatemi-J (2012) nedensellik testi ile incelenmiştir.  

 
3.1.Veri ve Değişkenlerin Tanımlanması 
 Finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin test edilmesinde kullanılan 
değişkenler Tablo 2’de verilmiştir. Çalışmada kişi başı GSYİH (GDPPC) bağımlı değişken, 
M2/GSYİH (M2) oranı ve Krediler/GSYİH (CREDIT) oranı açıklayıcı değişkenler olarak 
alınmıştır. 
 

Tablo 2: Veri seti 
Değişkenler Sembol Kaynak 
Kişi başına düşen GSYİH GDPPC TUİK 
M2 para arzının GSYİH’ye oranı M2 Merkez Bankası 
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Değişkenler Sembol Kaynak 
Özel sektöre verilen kredilerin GSYİH’ye oranı CREDIT Merkez Bankası 

 
M1, M2 ve M3 olmak üzere üç çeşit para arzı tanımı bulunmaktadır. Finansal 

gelişmişliği ölçmek için kullanılan parasal büyüklüklerden M1 pek fazla tercih 
edilmemektedir. Yapılan çalışmalarda, M1 para arzı ile ekonomik büyüme arasında güçlü bir 
ilişki tespit edilememiş iken, M2 para arzı ile ekonomik büyüme arasında önemli bir ilişki 
olduğu görülmektedir. Bu sebeple birçok çalışmada M2 para arzı verileri kullanılmıştır 
(Demetriades & Hussein, 1996; M. J. Fry, 1995; R.G. King & Levine, 1993). 

Finansal sektörün bir diğer önemli unsuru ise kullanılan kredilerdir. Finansal 
gelişmişliği ölçmek için, özel sektör tarafından kullanılan krediler önem arz etmektedir 
(Baltagi, Demetriades, & Law, 2008). Bu çalışmada da literatürde benimsenen ölçütlerle 
araştırma yapılmıştır.  

Verilerin derlenmesinde TÜİK ve Merkez Bankası istatistiklerinden yararlanılmıştır. 
Analizlerde Eviews ekonometrik analiz paket programı kullanılmıştır. 

 
3.2. Yöntem 

Granger (1969) tarafından geliştirilen nedensellik analizi için serilerin durağan olup 
olmadıkları son derece önemlidir. Bu durumu Toda ve Yamamoto (1995) eleştirmişler ve 
serilerin durağan olmadan nedensellik testine tabi tutulabileceği bir yaklaşım ortaya 
koymuşlardır. Hacker ve Hatemi-J (2012) yaklaşımı Toda ve Yamamoto (1995) prosedürünü 
takip ederek küçük örneklemlerde de güvenilir sonuçların ortaya konulduğu bootstrap 
yöntemine dayalı kritik değerlerin belirlendiği nedensellik testini önermişlerdir. Bu çalışmada 
Hacker ve Hatemi-J (2012) nedensellik testi kullanılarak finansal gelişmenin ekonomik 
büyümeye etkisi araştırılmıştır.  

Nedensellik analizi üç ayrı dönem için ayrı ayrı yapılmıştır. Finansal gelişme ile 
ekonomik büyüme ilişkisini bir bütün olarak inceleyebilmek için ilk olarak 2003Q1-20015Q4 
dönemine ait veriler bir bütün olarak analiz edilmiştir. Ardından küresel ekonomik krizinin 
ilgili değişkenler arasında nasıl bir değişim yarattığını inceleyebilmek için seriler iki ayrı 
döneme ayrılmıştır.  Birinci dönem 2003Q1-2007Q4 olarak, ikinci dönem ise 2010Q1-
2015Q4 olarak belirlenmiştir. Küresel ekonomik krizin Türkiye ekonomisini derinden 
etkilediği 2008Q1-2009Q4 dönemine ait veriler dönemsel araştırmaya katılmamıştır.  

 
4. Bulgular 

Hacker ve Hatemi-J (2012) nedensellik analizi serilerin düzey değerleri ile 
uygulanmaktadır. Ancak analizde kullanılan seriler arasındaki maksimum durağanlık 
mertebesi, ilave gecikme uzunluğu olarak kullanılmaktadır. Buradan hareketle serilerin 
durağanlık mertebelerinin belirlenmesi gerekmektedir.  Serilerin durağanlığı ADF ve 
Phillips–Perron birim kök testleri ile incelenmiştir. Birim kök test sonuçları Tablo 3’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 3: Birim kök testleri 

 Birim Kök 
Testi ADF Phillips-Perron 

Analiz 
Dönemi Değişkenler Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli ve 

Trendli 

Tüm 
Dönem 

GDPPC 2.243072 -0.135165 2.723919 -1.409851 
M2 -1.531364 -1.929048 -2.006392 -1.727226 
CREDIT 1.319165 -1.697608 4.565432 -1.529552 

I. Dönem 
GDPPC -0.636884 -3.177012 -0.804842 -3.684893** 
M2 -0.571288 -1.814516 -0.598699 -1.915746 
CREDIT 0.846747 -2.975446 0.588215 -2.975446 
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II. Dönem 
GDPPC 0.008508 -1.850961 0.044420 -3.770876** 
M2 -0.696660 -3.360949 -1.033432 -3.986284** 
CREDIT 0.252323 -1.695093 -1.599900 -3.629255 

Birinci Farklar 

Tüm 
Dönem 

DGDPPC -8.164357** -8.821077** -7.115947** -8.138734** 
DM2 -2.939643* -3.174647 -7.036889** -8.252680** 
DCREDIT -6.738419** -7.042067** -6.716698** -10.10139** 

I. Dönem 
DGDPPC -5.655886*** -5.520372*** -7.581811*** -8.702999*** 
DM2 -3.770433*** -3.642968* -3.769034*** -3.641265* 
DCREDIT -5.187250*** -5.370187*** -5.183174*** -5.334106*** 

II. Dönem 
DGDPPC -8.010189*** -4.315338*** -6.861985*** -6.597687*** 
DM2 -5.139476*** -5.036904*** -12.53088*** -12.36075*** 
DCREDIT -1.616486 -1.961782 -6.859918*** -7.345349*** 

***%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.  
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 
*%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 
Yapılan birim kök testleri sonucunda serilerin düzey değerleri itibariyle durağan 

olmadıkları, birinci mertebeden durağan oldukları belirlenmiştir. Bu nedenle Hacker ve 
Hatemi-J (2012) nedensellik testi için ilave bir (1) gecikme uzunluğu alınmış ve seriler teste 
tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular Tablo 4’te verilmiştir.  
 

Tablo 4: Hacker ve Hatemi-J (2012) nedensellik testi sonuçları 

 Temel Hipotez Test İstatistiği 
Kritik Değerler 

Karar 
%1 %5 %10 

Tüm Dönem CREDITS⇏ GDPPC 10.753 15.166 10.356 8.359 Red 
M2⇏ GDPPC 0.544 7.657 4.139 2.900 Reddedilemez 

       

I.Dönem CREDITS⇏ GDPPC 2.090 27.227 11.952 7.628 Reddedilemez 
M2⇏ GDPPC 9.660 62.734 25.262 17.114 Reddedilemez 

       

II.Dönem CREDITS⇏ GDPPC 12.868 12.128 7.114 5.158 Red 
M2⇏ GDPPC 45.921 28.467 14.805 11.183 Red 

 
 Hacker ve Hatemi-J (2012) nedensellik testi sonuçları, tüm dönem itibariyle test 
istatistik değeri dikkate alındığında, kredilerden ekonomik büyümeye doğru nedensellik 
ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Buna karşın tüm dönem için M2 para arzından ekonomik 
büyümeye doğru nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.  

İlgili değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde krizin etkisini görebilmek için seriler 
kriz öncesi ve sonrası olarak iki ayrılmıştır. Kriz öncesi dönem  (I. Dönem) için yapılan 
analizde finansal gelişmişlik göstergeleri olan M2 para arzı ve özel sektöre verilen krediler ile 
ekonomik büyüme göstergesi olan kişi başı GSYİH arasında nedensellik ilişkisi tespit 
edilememiştir. Bu sonuçlar kriz öncesine ait verileri kullanarak analiz yapan Soytaş'ın (2011) 
ulaştığı sonuçları doğrulamaktadır.  

Kriz sonrası dönem (II. Dönem) dikkate alındığında ise hem M2 para arzının hem de 
özel sektöre verilen kredilerin ekonomik büyümenin nedeni olduğu tespit edilmiştir.  
 
5. Sonuç 

Bu çalışmada temel amaç, 2003Q1-2015Q4 dönemine ilişkin çeyrek dönemlik verilerle 
Türkiye’de finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin Hacker ve Hatemi-J 
nedensellik testi ile incelenmesidir. Çalışmada bu ekonometrik metodoloji bağlamında 
finansal gelişmişliğin ekonomik büyümeye neden olduğu tezi sınanmıştır. Finansal 
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gelişmişlik göstergeleri olarak M2 para arzının GSYİH’ye oranı ve bankacılık kesimi 
tarafından özel sektöre verilen kredilerin GSYİH’ye oranı alınmıştır. Ekonomik büyüme 
göstergesi olarak kişi başına GSYİH verileri alınmıştır.  

Nedensellik testinden önce ADF ve PP birim kök testleri ile serilerin durağan olup 
olmadıkları ve durağanlık mertebeleri araştırılmıştır. Birim kök test sonuçları serilerin birinci 
mertebenden durağan olduklarını göstermiştir. Tüm değişkenlerin birinci mertebeden durağan 
oldukları saptandıktan sonra, Hacker ve Hatemi-J nedensellik testi ile değişkenler arasındaki 
ilişki araştırılmıştır.  

Tüm dönem için nedensellik testi uygulandığında kredilerden ekonomik büyümeye 
doğru nedensellik ilişkisinin olduğu buna karşın M2 para arzından ekonomik büyüme bir 
nedensellik ilişkisi olmadığı görülmüştür. Bu durum ekonomik büyümede bankalar tarafından 
özel sektöre verilen kredilerin önemini göstermektedir. Kriz öncesi dönem için nedensellik 
testi uygulandığında finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi tespit 
edilememiştir. Kriz sonrası dönem için test uygulandığında ise hem M2 para arzından hem de 
özel sektöre verilen kredilerden ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. Kriz sonrası dönem arz öncü hipotezi yani finansal gelişmenin ekonomik 
büyümeye neden olacağı hipotezini doğrular niteliktedir. Genel itibariyle dönemler arasında 
krizden kaynaklanan bir kırılma olduğu ve krizi takip eden yıllarda finansal gelişmenin 
ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin arttığı ifade edebilir.  

Tüm dönem göz önüne alındığında, Türkiye ekonomisinde finansal gelişmenin, 
ekonomik büyümeyi yeterince desteklemediği düşünülebilir. Sürdürülebilir bir ekonomik 
büyümeyi sağlayabilmek için iyi işleyen ve gelişmiş bir finansal sisteme ihtiyaç vardır. 
Finansal sistemin ekonomik büyüme üzerine dikkate değer bir etkisinin olması için 
gelişmişlik düzeyinin yüksek olması gerekmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de ekonomik 
büyümenin arzu edilen bir düzeyde sürdürülebilmesi için iyi işleyen ve gelişmiş bir finansal 
sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. 
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GÜNEY AFRİKA ÜLKELERİNDE  
POLİTİK İSTİKRAR VE EKONOMİK BÜYÜME  
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Özet 
Bu çalışmanın amacı Afrika ülkelerinde politik istikrarsızlık, gelir dağılımı, askeri harcamalar ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin yönünü incelemektir. 2000-2011 yıllarına ait 52 Afrika ülkesine ait 
Dünya Bankasının Afrika Gelişmişlik Göstergelerinden elde edilmiş panel data kullanılarak Granger Nedensellik 
testi kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre ekonomik büyümeden politik istikarsızlığa tek yönlü bir ilişki vardır. 
Politik istikrarsızlık ise ekonomik büyümeyi askeri harcamalar üzerinden etkilemektedir.  
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POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC GROWTH IN 
SOUTH AFRICAN COUNTRIES 

 
Abstract 

The main aim of this study is to analyze the relation among the political stability, income distribution, 
military expenditures and economic growth for the countries in Africa. Granger Causality Test is used for the 
panel data which is constructed from World Bank’s Africa Development Indicator for 52 African countries 
between 2000 and 2011. According to test results, there is one-way relation from economic growth to political 
stability. Political stability affects economic growth through military expenditures.  
 
Keywords: democracy, political stability, income distribution, growth, Africa 
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1. Giriş  

Demokrasiler diktatörlüklere göre daha mı hızlı büyümektedirler, kişisel özgürlüklerin 
ve demokratik kurumların varlığı iktisadi büyümeyi arttırmakta mıdır, yoksa kişisel 
özgürlüklerin ve demokratik kurumların iktisadi olmayan faydaları düşük büyüme pahasına 
mı elde edilebilmektedir gibi sorulara cevap arayan pek çok akademisyen vardır.  
 Alesina ve Perotti, bu sorulara cevap verebilmek için demokrasinin birbiri ile ilişkili 
ama birbirine özdeş olmayan iki tanımını yapmışlardır. Birinci tanım, demokrasiyi, düzenli, 
özgür ve rekabetçi (çok partili) seçimlere sahip bir ulus olarak tanımlamaktadır. İkinci tanım 
ise, demokrasiyi toplumun kullanabildiği kişisel ve iktisadi özgürlüklerin miktarına dayanarak 
açıklayan bir tanımdır.Alesina ve Perotti’ye göre bu iki tanım kesinlikle birbirine özdeş 
değildir. Çünkü, demokrasinin birinci tanımı açısından kesinlikle demokratik olmayan bazı 
diktatörlükler (Örneğin Güney Doğu Asya’nın 4 ejderi olarak adlandırılan Hong Kong, Kore 
Cumhuriyeti, Singapur, Tayvan ve Çin gibi) vatandaşlarına kişisel ve iktisadi anlamda çok 
sayıda haklar sunarak ikinci tanım açısından demokratik olabilmektedirler (Alesina ve Perotti, 
1994, s: 352). 

1 Hacettepe Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Ankara, minekalay@hacettepe.edu.tr 
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Alesina ve Perotti, öncelikle demokrasinin birinci tanımına odaklanarak, özgür, çok 
partili bir demokrasinin büyümeyi nasıl etkileyebileceği sorusuna cevap aramışlardır. Alesina 
ve Perotti’nin bu konudaki yorumları, politik özgürlükler ile birlikte çeşitli baskı gruplarının 
politik arenada ses sahibi olabilecekleri ve bu baskı gruplarının taleplerinin hükümetleri 
üretken harcamalardan ziyade bölüşüme dayalı politikaların büyüklüğünü arttırmaya 
zorlayacağı şeklindedir. Politikacılar ise yeniden seçilebilme isteği ile kısa vadeli ve optimal 
olmayan bu tür politikalar ile bu baskı gruplarının isteklerine cevap vermektedirler. 
Dolayısıyla özgür, çok partili bir demokrasinin varlığının iktisadi büyümeyi kısıtlaması söz 
konusu olabilmektedir (Alesina ve Perotti, 1994, s: 352).  

Diğer taraftan diktatörler bile devrilmekten korktukları için halklarını memnun etme 
ihtiyacı duyduklarından, diktatörlüklerde de üretken harcamalardan ziyade bölüşüme dayalı 
politikaların ön plana çıkabildiği düşüncesi ile Alesina ve Perotti bu iddiaların 
çürütülebileceğini de vurgulamaktadırlar. Bu durumda Alesina ve Perotti’ye göre, diğer tüm 
şartlar aynı olduğunda, demokrasi ile büyüme arasında bariz hiçbir ilişki yoktur (Alesina ve 
Perotti, 1994, s:353). 

Büyümenin iktisadi belirleyicileri üzerine yapılan en son ampirik çalışmalarda, 
demokrasinin büyüme üzerinde ne pozitif ne de negatif etkisinin olduğunu görülmektedir. 
Helliwell (1992) demokrasinin birinci tanımına dayanan çalışmasında ikna edici olmayan 
sonuçlara ulaşmıştır (Alesina ve Perotti, 1994, s: 353). Alesina vd. ve Alesina ve Rodrik de 
benzer sonuçlara ulaşmışlardır(Alesina, 1992, s:17; Alesina ve Rodrik, 1994,s:478). 
Demokrasinin ikinci tanımı, toplumun yararlanabildiği kişisel ve iktisadi özgürlüklerin 
miktarıyla ilgilidir. Demokrasinin birinci tanımında olduğu gibi, kişisel ve iktisadi özgürlükler 
ile büyüme arasında pozitif ya da negatif bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmak istenen bir 
konudur. Sermaye hareketliliği, ticaret kısıtlamaları veya iktisadi regulasyonlar, iktisadi 
özgürlüklerin belirleyicileri olarak ele alındığında, bunlara konulan daha az sayıda  engelin 
büyümeyi arttıracağı açıktır. Alesina ve Perotti, kişisel ve iktisadi özgürlüklerin bir taraftan 
girişimciliği, piyasa faaliyetlerini ve büyümeyi arttırırken, diğer taraftan daha fazla 
özgürlüğün bölüşüm üzerinde daha fazla çatışmaya yol açabildiğini ama sonuç olarak kişisel 
ve iktisadi özgürlüklere sahip bir demokrasinin iktisadi kalkınmayı arttıracağını 
söylemektedirler. Alesina ve Perotti, Barro’nun (1991), Özler ve Rodrik’in (1992) 
çalışmalarında ulaştıkları sonuçların da kişisel ve iktisadi özgürlüklerin büyüme ve sermaye 
birikimine yol açtığını belirttiklerinden söz etmektedirler (Alesina ve Perotti, 1994, s:354). 
Sonuç olarak politik istikrar ekonomik büyüme için gerekli koşullardan biridir. Bunun 
yanısıra ekonomideki bir bozulmada politik istikrarın bozulmasına yol açabilir. İlişkinin 
yönünün belirlenmesi bu açıdan önemlidir. Bu çalışmada özelikle politik istikrar ve ekonomik 
büyüme arasında ilişki Afrika ülkeleri bağlamında incelenecektir. Uzun yıllardır yoksullukla 
boğuşan, iç savaşların olduğu bir cografyada gelir eşitsizliği ve askeri harcamalar da göz ardı 
edilemez.  
 
2. Literatür 
 
2.1. Politik İstikrarsızlık ve İktisadi Büyüme 

Politik istikrarsızlık ve büyüme arasındaki ilişkinin ampirik olarak incelendiği 
çalışmalar iki temel soruya odaklanmaktadırlar :Birincisi politik istikrarsızlığın nasıl 
tanımlandığı sorusudur. İkinci soru ise politik istikrarın mı büyümeyi yoksa büyümenin mi 
politik istikrarı güçlendirdiği, yoksa politik istikrarın ve büyümenin karşılıklı olarak mı 
birbirlerini destekledikleri sorusudur (Alesina ve Perotti, 1994, s:355). 
 Araştırmacılar, politik istikrarsızlığı iki yöntemle tanımlamakta ve ölçmektedirler. 
Birinci yöntem, “Sosyopolitik İstikrarsızlık Yaklaşımı (SPI)” olarak adlandırılan bir ölçümdür 
ve politik gösteriler, protestolar, isyanlar, suikast girişimleri gibi olayları tanımlayan bir dizi 
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göstergenin toplanılması ile oluşturulan bir index ile ölçülmektedir. İkinci yöntem, 
hükümetlerin devrilme sıklığına dayanan “Yönetimsel Devir Hızı Yaklaşımı”dır. 
 Alesina ve Perotti, sosyopolitik istikrarsızlık yaklaşımı (SPI) olarak adlandırılan bu 
yaklaşım için temel referansın Hibbs (1973) olduğunu belirtmişlerdir. Hibbs (1973) çok 
sayıda denklemden oluşan geniş kapsamlı çalışmasında, politik istikrarsızlığın büyüme 
üzerinde negatif veya pozitif hiçbir etkisinin olmadığını bulmuştur (Alesina ve Perotti, 
1994,s:355). Venieris ve Gupta, temel bileşenler metodunu sosyopolitik istikrarsızlık indexi 
oluşturmak için kullanmışlar ve sosyopolitik istikrarsızlığın tasarruf oranı üzerinde negatif bir 
etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Venieris ve Gupta, 1986,s:882). Özler ve 
Tabellini, gelişmekte olan ülkelerde politik istikrarsızlık artıkça, dış borcun da arttığını 
kanıtlamışlardır (Özler ve Tabellini, 1991,s:20-21). Barro, özel bir index yaratmaktan ziyade, 
darbelerin sıklığı ve politik suikastlerin sayısı gibi iki politik değişkeni cross-section büyüme 
regresyonlarına koyarak bunların büyümeyi negatif etkilediklerini bulmuştur (Barro, 1991, s: 
432).  

Politik istikrarsızlığı açıklamaya yönelik ikinci yaklaşım, “Yönetimsel Devir Hızı” ile 
ilgilidir. Bu yönetimsel devir hızı ya da yönetimsel istikrarsızlık yaklaşımı, bir hükümetin 
değişme eğilimini tahmin eden probit regresyonlar kullanılarak ölçülmektedir. Bu 
regresyonlardaki bağımsız değişkenler politik değişkenlerden (protestolar,ayaklanmalar, vb.), 
iktisadi değişkenlerden (geçmiş dönemdeki büyüme, enflasyon oranı, vb.) ve kurumsal 
değişkenlerden (bir ülkenin demokratik olup olmaması, seçim sisteminin türü, vb.) 
oluşmaktadır.Bir hükümetin değişme olasılığının yüksek olarak tahmin edilmesi, yönetimsel 
istikrarsızlığın bir göstergesi olarak görülmektedir.  
Alesina ve Perotti, politik istikrarsızlık, büyüme ve enflasyon arasında karşılıklı bir ilişkinin 
var olduğundan söz etmektedirler. Yani Alesina ve Perotti’ye göre politik istikrarsızlık, 
büyüme ve enflasyon arasında eşanlılık ve tersine nedensellik durumu söz konusu olmaktadır 
(Alesina ve Perotti, 1994, s:356). 
 Londregan ve Poole, yoksulluğun ve düşük büyüme oranlarının hükümetin değişme 
olasılığını arttırdığını, ancak şaşırtıcı olmakla birlikte hükümetin değişme olasılığının 
büyümeyi azaltmadığını ispatlamışlardır (Londregan ve Poole,1990,s:178). Alesina vd., 
Londregan ve Poole’un yoksulluğun hükümetin değişme olasılığını arttırdığına ilişkin 
ulaştıkları sonuçları doğrulamakla beraber, Londregan ve Poole’un tersine hükümetin 
değişme olasılığının  yüksek çıkmasının büyümeyi azalttığı sonucuna ulaşmışlardır (Alesina 
vd., 1992, s:25). 

Alesina ve Perotti’ye göre, yapılmış ampirik çalışmalar şu tabloyu ortaya 
çıkartmaktadır: Fakir ülkeler politik olarak istikrarsızdırlar. Politik istikrarsızlık, tasarruf ve 
yatırım isteğini azalttığı için büyümeyi de azaltmaktadır. Bu nedenle fakir ülkeler şiddetli bir 
döngüye girebilmektedirler. Fakir ülkeler politik olarak istikrarsızdırlar, çünkü bu ülkeler 
zenginleşmeyi başaramamaktadırlar ve zenginleşmeyi başaramadıkları için de politik olarak 
istikrarsızdırlar.Alesina ve Perotti’ye göre politik rejimin yapısı (demokrasi veya diktatörlük 
olması) ve politik istikrarsızlığın büyüme ile ilişkisinden şu iki sonuç ortaya çıkmaktadır: 
Birincisi büyüme, politik rejimin yapısından (demokrasi veya diktatörlük olmasından) çok 
fazla etkilenmemektedir.İkincisi, büyüme politik istikrarsızlıktan negatif olarak 
etkilenmektedir. (Alesina ve Perotti, 1994, s.359). 
 Yani yapılan ampirik çalışmaların sonuçlarına göre büyüme oranı hükümet değişiminin 
olmadığı yıllarda en yüksek, hükümet değişiminin olduğu yıllarda düşük, büyük hükümet 
değişimlerinin olduğu yıllarda daha düşük ve askeri darbelerinin olduğu yıllarda en düşük 
düzeydedir. 
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2.3. Gelir Dağılımı ve İktisadi Büyüme 
Alesina ve Perotti, gelir dağılımı ve büyüme arasındaki ilişkiyi büyümeden gelir 

dağılımına doğru olan bağlantılardan ziyade gelir dağılımından büyümeye doğru olan 
bağlantılara odaklanarak ele almaktadırlar. Ayrıca gelir dağılımından büyümeye doğru olan 
iktisadi bağlantılar yerine politik bağlantılara odaklanarak “mali kanal” ve “politik 
istikrarsızlık kanalı” olarak iki politik bağlantıdan söz etmişlerdir (Alesina ve Perotti, 1994, 
s:359). 

Alesina ve Perotti’ye göre “mali kanal”, hükümet harcamaları ve vergilendirme 
düzeyinin, seçmen tercihleri açısından temel belirleyicinin gelir olduğu bir seçim sürecinin 
sonunda belirlenmesini ifade etmektedir. Alesina ve Perotti’nin makalesindeki teorik 
çerçeveye göre, fakirler ya daha düşük bir vergi oranını ödeyeceklerdir ya da hükümet 
harcamalarından orantısız bir biçimde yararlanacaklardır. Bu nedenle gelir eşitsizliğinin 
olduğu bir toplumda, seçmenlerin çoğunluğunu oluşturan fakir seçmenler yatırımları ve 
dolayısıyla büyümeyi engelleyecek yüksek vergilendirme lehine oy vermektedirler (Alesina 
ve Perotti, 1994, s:360-362). Alesina ve Rodrik  (1994), Bertola (1993) ve Persson ve 
Tabellini (1994)’nin mali kanal hakkında makaleleri bulunmaktadır. Bu üç çalışmanın özünde 
bazı farklılıklar bulunmasına rağmen, her üç çalışma da ortak bir yapıya sahiptir: Her üç 
makale de ekonomik bir mekanizmaya ve politik bir mekanizmaya sahiptir. Ekonomik 
mekanizma, maliye politikasının (vergilendirme ve hükümet harcamalarının) büyüme 
üzerindeki etkilerini tanımlarken, politik mekanizma gelir dağılımının maliye politikasını 
seçim süreci yoluyla nasıl belirlediğini açıklamaktadır. Bu üç çalışma ele aldıkları hükümet 
harcaması açısından farklıdırlar. Alesina ve Rodrik’in makalesinde kamu yatırımlarından, 
Bertola’nın makalesinde sermayeden işgücüne doğru yeniden bölüşümden, Persson ve 
Tabellini’nin makalesinde ise yeniden bölüşüm açısından transfer harcamalarından söz 
edilmektedir. Bu üç makaledeki ortak vurgu, hükümet harcamalarının miktarı arttığında 
vergilerin de artacağı ve vergilerdeki artışın sermaye üzerinden alınan vergi sonrası 
sermayenin marjinal ürününü azaltarak sermaye birikimini ve dolayısıyla büyüme oranını 
azaltacağıdır. 

Alesina ve Rodrik’in makalelerindeki ekonomik mekanizma, kamu yatırımının sermaye 
geliri üzerinden alınan vergi ile finanse edilmesi şeklindedir. Bu yüzden vergiler daha fazla 
kamu yatırımını finanse edebilmek için  arttırıldığında, özel sermaye yatırımlarından 
vergilendirme sonrası kalan kısım azalmakta, bu da ekonomideki yatırım oranının ve büyüme 
oranının azalmasına neden olmaktadır. Politik mekanizmaya göre ise bir bireyin sermaye 
gelirinin toplam gelirine oranı arttıkça, bireyin kamu yatırımlarından elde edeceği fayda 
karşılığında ödemesi gereken fiyat yükselmekte ve bireyin tercih ettiği vergi oranı 
düşmektedir (Alesina ve Rodrik,1994, s:466). 

Alesina ve Rodrik’in makalesindeki ekonomik ve politik mekanizmalar bir arada ele 
alınırsa, ortanca seçmenin sermaye gelirinin toplam gelirine oranı arttıkça, seçim süreci 
sonucunda seçilen vergi oranı düşmekte, yatırım ve de büyüme oranı artmaktadır. Çünkü 
ortanca seçmen teoremine göre, seçmenler vergi oranı için oy verdiklerinde, ortanca seçmen 
tarafından tercih edilen vergi düzeyi diğer istenilen vergi oranlarına galip gelmektedir. Gelir 
dağılımı açısından ele alındığında, eğer ortanca seçmenin geliri, ortalama gelire sahip 
seçmenin gelirinden düşük ise denge vergi oranı yükselmekte, yatırım ve büyüme oranı 
düşmektedir. Dolayısıyla, Alesina ve Rodrik’in modeli, gelirdeki eşitsizlik ile büyüme 
arasında ters bir ilişki olduğunu ifade etmektedir (Alesina ve Rodrik,1994, s:477). Gelir 
eşitsizliği ve büyümenin ters ilişkili olduğunu gösteren güvenilir başka ampirik çalışmalar da 
bulunmaktadır.Ancak teoride belirtilen mali kanal ve politik istikrarsızlık kanallarının 
hangisinin gelir eşitsizliği ile büyümeyi ilişkilendirdiğinin ampirik olarak da  araştırılması 
gerekmiştir. 
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Sonuç olarak Alesina ve Rodrik’in ulaştıkları bu regresyon sonuçları, seçim 
mekanizması ile birlikte mali kanalın büyüme üzerindeki etkisinin reddedilmesi olarak 
yorumlanmalıdır. Alesina ve Perotti 1994’te yaptıkları “The Politics of Growth: A Survey” 
isimli çalışmalarında, gelir dağılımı ve büyüme arasındaki bağ olarak “transferleri” maliye 
değişkeni olarak göz önüne aldıklarını ancak ulaştıkları sonuçların, teori açısından oldukça 
umut kırıcı olduğunu, transferlerin büyüme ile ilişkisinin negatif ve anlamsız çıktığını 
söylemektedirler. Ulaştıkları bu sonuçlar, hem demokrasiler için hem de demokrasinin 
olmadığı diğer ülke örneklerini kapsamaktadır. Sonuç olarak yapılan araştırmalarda, mali 
kanalın büyüme üzerindeki etkisi hakkındaki sonuçlar ikna edici değildirler. Bazı negatif ve 
pozitif sonuçlar bulunmaktadır.  

Alessina ve Perotti’ye göre mali kanal dışında gelir dağılımı ve büyümeyi ilişkilendiren 
diğer mekanizma politik istikrarsızlık kanalıdır. Politik istikrarsızlık kanalı, toplumsal 
huzursuzluk üzerinde gelir eşitsizliğinin etkisini vurgulamaktadır.Politik istikrarsızlık kanalı, 
iki bağlantıyı vurgulamaktadır: Birinci bağlantı, gelir dağılımından politik istikrarsızlığa 
doğrudur, ikinci bağlantı ise politik istikrarsızlıktan büyümeye doğrudur. Sonuçta yoksul 
vatandaşlardan oluşan geniş kitlenin ortaya çıkarabileceği kitlesel şiddet ve iktidarı illegal 
yolla ele geçirme durumu gelir dağılımını daha adaletsiz yapabilir. Buradaki temel düşünce, 
gelir dağılımı daha adaletsiz, gelir eşitsizliği daha yüksek olan ülkelerin politik açıdan daha 
istikrarsız ülkeler olduğu ve daha önce belirtildiği gibi politik istikrarsızlığın büyüme 
üzerinde olumsuz etkilerinin olduğudur (Alesina ve Perotti, 1994, s:362). Alesina ve Perotti, 
politik istikrarsızlık kanalını araştırmak için siyasi suikastlerin sayısı, kitlesel şiddet, 
öldürülen insan sayısı, askeri darbelerin sayısı ve demokratik yönetimi ifade eden bir gölge 
değişkene temel bileşenler metodunu uygulayarak sosyopolitik istikarsızlık indexini (SPI) 
oluşturmuşlar (Alesina ve Perotti, 1993, s.4-6).  ve SPI’ın mali kanala göre gelir eşitsizliğinin 
büyüme üzerindeki etkisini açıklamakta daha başarılı olduğu söylemektedirler (Alesina ve 
Perotti, 1994, s:368).  
 
3. Veri ve Ekonometrik Method 

Politik istikrar, ekonomik büyüme ve gelir dağılımı eşitsizliği arasındaki ilişkiyi 
incelemek için öncelikle birim kök testleriyle değişkenlerde birim kökün olup olmadığı bunun 
sonucuna bağlı kointegrasyon testi ve son olarak da bu değişkenler arasındaki ilişkiyi anlamak 
içinde Granger Nedensellik testi yapılacaktır. 
   
3.1. Veri 

Dünya Bankasının (World Bank) Dünya Gelişmişlik Göstergelerinden (World 
Development Indicators) olan Africa Gelişmişlik Göstergelerinden (Africa Development 
Indicators) veri elde edilmiştir. Africa kıtasında bulunan 54 ülkenin 2000-2011 yıllarına ait 
veriler kullanılmıştır. Politik istikrar (POLSTAB),  ekonomi büyüme için Gayrisafi Yurtiçi 
büyüme (GDPG) ve kişi başına Gayrisafi Yurtiçi büyüme (GDPPCG), askeri harcama 
(MILITARY) ve Gini Katsayısına (GINI) ait özet istatistikler Tablo 1’de verilmiştir. 
Değişkenlere ait serpme grafikte Grafik 1’de görülebilir. Bütün değişkenler oran olarak 
kullanılmıştır. GDPG ve GDPPCG haricinde korelasyon ilişkisi bulunan değişken yoktur. 
Bütün değişkenler oran olarak olduğund 
 

Tablo 1: Özet istatistik tablosu 
Degişken Gözlem Sayısı Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum 
POLSTAB 583 -.5347879 .9378859   -3.320775    1.188429 
GDPG 608 4.682374 5.761791   -32.83211    63.37988 
GDPPCG 621 2.341418 5.389211   -33.74606    58.26584 
MILITARY 501 2.232629 2.586739    .0897208    36.40299 
GINI 77 44.19208 8.443447       29.83        67.4 
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Grafik1 : Değişkenler arası serpme grafik 

 
4. Ampirik Analiz 

Makalenin ana amacı olan hipotezi test etmek için Granger Nedensellik testi yapılacak. 
Bu testten önce panel veri setlerinin testinde kullanılan ortak birim kök süreci varsayan Levin, 
Lin ve Chu ile bireysel birim kök süreci varsayan Im, Pesaran ve Shin testleri yapılacaktır. 
Tablo 2’de bu iki teste ait test sonuçları özetlenmiştir. İki test sonucuna göre de verilerin 
hiçbirinde birim kök bulunmamaktadır.  

 
Tablo 2: Birim kök testleri 

 Gözlem Sayısı H0: Birim Kök 
(ortak birim 
kök süreci)  

Levin, Lin & 
Chu 

H0: Birim Kök 
(bireysel birim 
kök süreci)  

Im, Pesaran & 
Shin 

  Statistic Prob.** Statistic Prob** 
GDPG 516 -7.85981  0.0000 -13.9798 0.0000 
GDPPCG 552 -9.00030  0.0000 -14.8899  0.0000 
MILITARY 275  -8.62534  0.0000 -8.88970  0.0000 
POLSTAB 539 -10.4452  0.0000 -14.1963  0.0000 
GINI yetersiz     

** Probabilities are computed assuming asympotic normality 
 

Politik istikrar (POLSTAB),  Gayrisafi Yurtiçi büyüme (GDPG), kişi başına Gayrisafi 
Yurtiçi büyüme (GDPPCG), askeri harcama (MILITARY) ve Gini Katsayısına (GINI) ait 
karşılıklı Granger Nedensellik testi sonuçları Tablo 3’de özetlenmektedir. Politik istikrar ve 
ekonomik büyüme arasında tek yönlü ekonomik büyümeden politik istikrara doğru bir ilişki 
vardır. Politik istikrar, gelir dağılımı ve askeri harcamaları etkilemektedir. Askeri 
harcamalardaki değişimde ekonomik büyümeyi etkilemektedir. Politik istikrarın ekonomik 
büyümeyi etkilemesi askeri harcamalar yoluyla olmaktadır.  
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Tablo 3: Granger nedensellik test sonuçları 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
POLSTAB does not Granger Cause GDPG  472  2.09631 0.1241 
GDPG does not Granger Cause POLSTAB   4.26692 0.0146 
POLSTAB does not Granger Cause GDPPCG  502  2.55350 0.0788 
GDPPCG does not Granger Cause POLSTAB   4.47243 0.0119 
POLSTAB does not Granger Cause GINI  539  28.8192 1.E-12 
GINI does not Granger Cause POLSTAB   0.76136 0.4675 
GINI does not Granger Cause GDPG  275  2.16803 0.1164 
GDPG does not Granger Cause GINI   0.32102 0.7257 
GINI does not Granger Cause GDPPCG  275  1.80568 0.1663 
GDPPCG does not Granger Cause GINI   0.22237 0.8008 
POLSTAB does not Granger Cause MILITARY  643  0.00000 0.0000 
MILITARY does not Granger Cause POLSTAB   0.00000 0.0000 
MILITARY does not Granger Cause GDPG  472  4.19558 0.0156 
GDPG does not Granger Cause MILITARY   3.47838 0.0317 
MILITARY does not Granger Cause GDPPCG 502  2.95243 0.0531 
GDPPCG does not Granger Cause MILITARY   2.38864 0.0928 
MILITARY does not Granger Cause GINI 250  0.32146 0.7254 
GINI does not Granger Cause MILITARY   1.50236 0.2246 

 
 
5. Sonuç  

Bu makaledeki temel amaç politik istikarsızlık, gelir eşitsizliği ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi Afrika ülkeleri bazında analiz etmektir. Bu amaçla Granger Nedenselik 
testi yapılmıştır. Bu test sonucunda bulunun olgular Grafik 2’de özetlenmektedir.  
 

Grafik 2: Sonuçların değerlendirilmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonuç olarak politik istikrarsızlık doğrudan ekonomik büyümeyi etkilememektedir. 
Politik istikrarsızlık asıl olarak gelir dağılımını bozmasının yanı sıra askeri harcamalardaki 
büyümeyi doğrudan etkilemektedir. Askeri harcamalardaki bozulmada ekonomik büyümeyi 
etkilemektedir. Özetle politik istikrarsızlık askeri harcamalar yoluyla ekonomik büyümeyi 
etkilemektedir. Ekonomik büyüme ile politik istikrarsızlık arasında tek yönlü ekonomik 
büyümeden politik istikrarsızlığa doğru bir ilişki bulunmaktadır.  
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İŞLEM MALİYETİ- REHİN- RİBA İLİŞKİSİ ÜZERİNE 
DÜŞÜNCELER 

 
 

Kahraman Kalyoncu1  Hatice Tuncer2 
 
 

Özet 
 Hz. Aişe’ den nakledildiği rivayet edilen:  “Resulullah (s.a.s.)’ in zırhı bir Yahudi’nin yanında otuz sâ’ 
(bir başka rivayete göre yirmi sâ’) arpaya karşılık rehin edilmiş bulunduğu hâlde vefat etti.” 
(Buhari, Cihad, 89; Meğazi, 86; Tirmizi, Büyû’, 7; Nesai, Büyû’, 58) Sebebi her ne ise (sadaka almış duruma 
düşmemek, Resulullah’ ın minnet altında kalmak istememesi, Ehl-i Kitap’ la alışveriş yapılabileceğini göstermek 
vs. gibi) ilgi alanımız dışında kalmaktadır. Odaklanılan konu ise rehinle gerçekleşen işlemi, işlem maliyeti 
noktasında incelemektir. Borç almaktan farkı nedir, rehin ne şekilde gerçekleşir ve borç alma- rehin işlemleri 
arasındaki sonuçlar açısından ne gibi farklar olduğunu iktisat biliminin araçları açısından değerlendirmek 
amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: işlem maliyeti, rehin, riba   
 
JEL Sınıflandırması: A12, E43 

 
CONSIDERATIONS ABOUT THE RELATIONSHIP AMONG 

TRANSACTION COST-PLEDGE-INTEREST 
 
 

Abstract 
 Told to be related by Hz. Aişe’ : “Resulullah (s.a.s), pledged his shield to a Jew giving in exchange 
barley thirty  sâ’ (another rumour has it that it was twenty sâ’) . Then Resulullah (s.a.s) died.” 
(Buhari, Cihad, 89; Meğazi, 86; Tirmizi, Büyû’, 7; Nesai, Büyû’, 58). It is not our field of interest whatever (not 
to give the impression of taking alms, not to want to be under obligation, to show to be able to market with the 
People of the Book etc.). The concentrated topic is examining the  process happening through pledge in 
connection with  transaction costs.  It is aimed to evaluate by means of the implements of economics what the 
difference from borrowing is, in what way the pledge occurs and what the differences between the results of the 
borrowing- the transactions of pledge are. 
 
Keywords: transaction cost, pledge, ınterest 
 
JEL Classification: A12, E43 
 
 
1. Giriş 
 İslam dini ticarette, insanlar arasında güvenlik amacıyla iktisadi ilişkilerin devamlılığı 
için çeşitli güvenlik akitleri koymuştur. Alacaklıya yapılacak ödemeyi belirli bir şey 
üzerinde teminat altına almaya yarayan bir sözleşme olan rehin de İslam dininin izin verdiği 
önemli bir güvenlik akdidir. Rehin verilecek şey kıymet biçilebilecek olan menkul veya 
gayrimenkul şeyler olabilmektedir.  
 Rehin akdi gereği rehin verilen şeyin borç ödeninceye kadar alacaklının elinde kalma 
hakkı bulunmaktadır. Rehin, eğer borçlu vadesinde borcunu ödeyemezse, alacaklıya rehin 
edilen malı sattırarak alacağını almasını sağlamaktadır. Ancak burada ortaya çıkan sorun 
rehini kullanma, ilave ve gelirlerinden yararlanma hakkının kime ait olacağıyla ilgilidir. 

1 Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, kkalyunc@yahoo.com 
2 Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü Doktora Öğrencisi, haticeebiyik@gmail.com 
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Burada rehinle, ortada bulunan borcun güvenceye alınması amaçlanmıştır. İslam’ da borç 
karşılığı elde edilen çıkar riba sayıldığına göre, bu durumda alacaklının rehinden 
faydalanması riba kapsamına girer mi? Konuyu rehin alan ve veren bakımından 
araştırarak çalışmada İslam’ da izin verilen ve önemli bir yer tutan rehin konusu şiddetle 
yasaklanan riba kavramı çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Özellikle ayet ve 
hadislerden yola çıkılmıştır.  
 Bu konuyu iktisadi açıdan araştırdığımızda bir başka kavram olan işlem maliyetleri ile 
karşılaşmaktayız. İşlem maliyetleri alıcı ile satıcı arasında olan değişim sürecinde doğan ve 
katlanılan maliyetlerdir. Esas olan bu değişimin en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu 
anlamda, yapılan sözleşmeler, taraflarla pazarlık, görüşme, ulaşım masrafları, sonraki 
dönemde sözleşmenin uygulandığından emin olmak için yapılan denetim, anlaşmazlıkların 
çözümüne ilişkin oluşabilecek pek çok maliyeti kapsamaktadır. Rehin konusu açısından 
düşündüğümüzde rehini koruma maliyeti, eğer borç ödenemezse ikinci aşamada rehinin 
satışının gerçekleştirilmesi gibi durumlar işlem maliyeti kapsamında değerlendirilebilir.  
 İşlem maliyeti varsayımlarında insan davranışlarını esas almıştır. İşlem maliyeti 
kavramının temel varsayımlarını “sınırlı rasyonellik” ve “fırsatçılık” oluşturmaktadır. Bu 
davranışsal varsayımlar altında işlem maliyetini en az düzeyde tutmak amaçlanmıştır. Sınırlı 
rasyonelcilik, kişilerin bilgiyi hatasız elde etme, saklama konusundaki sınırlarını ifade 
ederken; fırsatçılık kişilerin kendi çıkarlarını gözetme, hileye başvurma, aldatma gibi 
unsurları da içermektedir. İşlem maliyetinin bu davranışsal varsayımları değerlendirildiğinde 
rehin akdi konusunda önemli bir yere sahip olan “güven” unsuru dikkat çekmektedir. Güven 
unsuru da farklı olarak işlem maliyetleri üzerinde maliyeti düşürücü bir etki olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  
            Çalışmada İslâm hukukunda, önemli bir yeri olan  “rehin” konusu “rehinin gelirleri, 
semereleri” alacaklıya ait olduğu zaman “riba” içerdiği gerekçesiyle tenkit edilmiştir. Alım- 
satım işlemi iki aşamalıyken, rehin işleminin üç aşamalı olduğu ayrımına dikkat çekilmiştir. 
Burada vadeli işlem konusu çalışmamız sınırları dışında bırakılmıştır. Rehin konusu da 
günümüzde verimlilik açısından önemli bir yere sahip olan işlem maliyetleri açısından farklı 
bir bakış açısıyla işlenmiştir. Çalışma süresince temel İslam kaynaklarından, bu konudaki dini 
ve iktisadi çalışmalardan yararlanılmıştır. 
 
2. Fiyatlandırma ve İşlem Maliyeti 
  Ürün fiyatlama kararlarında ilk adım fiyat belirleme olduğuna göre öncelikle fiyatı 
belirleyen unsurların incelenmesi gerekmektedir. Fiyatın belirlenmesinde en önemli 
unsurlardan biri olarak karşımıza çıkan maliyet; bir ürünün elde edilmesi için harcanan çeşitli 
giderlerin, toplam para değeri demektir. İşletme yöneticileri; fiyatlama, kârlılık ve 
harcamaların kontrolü gibi birçok amaçla ilgili doğru karar verebilmek için neyin ne kadar 
maliyet taşıdığını öğrenmek isterler. Maliyete etki eden faktörler üretilen mala göre 
değişmekle birlikte; genel olarak hammadde, yardımcı maddeler, işçilik, diğer (genel giderler, 
amortismanlar, bakım-onarım giderleri gibi) unsurlardan oluşmaktadır (MEB, 2012: 17-19). 
Burada bu amaçla geliştirilen işlem maliyeti yaklaşımıyla karşılaşmaktayız.  
 İşlem maliyeti yaklaşımı örgütleri anlamak ve davranış özelliklerini incelemek üzere 
geliştirilen örgüt teorilerinden biridir. Bu yaklaşımı diğer yaklaşımlardan farklı kılan unsur ise 
iktisat temelli bir yaklaşım olmasıdır. İktisat ile örgüt teorisini yan yana getirmesi örgütsel 
iktisat olarak bir çalışma alanı oluşturmaktadır (Zoroğlu, 2012: 1). İşlem maliyeti yaklaşımı, 
bir işletmenin çeşitli sebeplerle farklı kaynaklardan temin ettiği ürünler ve hizmetler için 
ödediği maliyet üzerine kuruludur.  Örneğin bir otomobil fabrikasında tekerleklerin üretilmesi 
yerine dışarıdan temin edilmesi durumunda her üretilen araba için temin edilecek lastiklerin 
nakliye, sigorta gibi ek maliyeti olacaktır. Bu maliyetleri genel olarak arama ve bilgi maliyeti, 
pazarlık maliyeti, kurallar ve gözetim maliyeti olmak üzere üç grupta inceleyebiliriz (URL-1). 
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 İşlem maliyetleri yaklaşımının temelleri Nobel ödüllü iktisatçı Ronald Coase' nin 1937 
yılında yayımlanan  'The Nature of the Firm" adlı ünlü çalışmasına dayanmaktadır. Coase bu 
makalesinde hakim iktisadi yaklaşım koordinasyonu piyasada fiyat mekanizmasınca 
belirlendiğine göre,  firma denen organizasyonların neden var olduğu sorusunu gündeme 
getirmektedir (Yılmaz, 2002: 161). 
 İşlem maliyeti yaklaşımı, esasen Oliver Williamson ile birlikte anılarak onunla yeni 
alanlar ve boyutlar kazanmıştır. Williamson, daha genel bir ifadeyle işlem maliyeti kuramının 
temel analiz düzeyini oluşturan “işlem” ve “işlem maliyeti” kavramlarını şu şekilde 
tanımlamıştır:  “İşlem bir hizmet ya da malın teknolojik olarak taraflar arasındaki transferi ile 
ortaya çıkar. Bir bölümün faaliyeti tamamlandığında bir diğeri başlar. İyi çalışan bir 
makinede, transferler arasında bir sorun çıkmayacaktır. Mekanik sistemlerde bazı 
friksiyonların olmasını bekleriz, çarkların dişleri doğru işliyor mu, parçalar yağlanmış mı, 
enerji kaybı var mı? Bu friksiyonların ekonomik işlemlerde ki karşılığı ise: Taraflar 
arasındaki alışveriş uyumlu bir şekilde işliyor mu ya da taraflar arasında ertelemeye neden 
olabilecek bir takım anlaşmazlıklar var mı? İşlem maliyeti analizi bu gibi olası durumlara 
karşı karşılaştırılmalı bir maliyet analizini içererek yönetişim mekanizmalarının planlanmasını 
ve uyumun içerir” (Akt: Kalemci, 2013: 58).  
 İşlem maliyeti yaklaşımında geçen maliyetler insan doğası ile ilişkilendirilmektedir. 
İnsan doğasını anlamanın ve kontrol etmenin maliyetleri düşürmek açısından çok önemli bir 
unsur olduğu vurgulanmaktadır. İşlem maliyeti kuramında temel olarak  “fırsatçılık” ve 
“sınırlı rasyonalite” olmak üzere iki varsayım bulunmaktadır. Fırsatçılık vekillerin kendi 
çıkarlarını kollayacak şekilde, sözleşmeler gibi ekonomik işlemlerde bilginin tam ve doğru 
olarak aktarılmaması demektir. Kuramın öncülerinden olan Williamson fırsatçı davranışı 
tanımlarken bireylerin kendi çıkarlarını gözetmek için kurnazlık yaparak herhangi bir 
olumsuz durumda daha önceki vaatlerine sadık kalmadıklarını belirtmiştir.  Bir diğer 
davranışsal varsayım olan sınırlı rasyonalite ise bireylerin bilişsel kapasite sorunu nedeniyle 
tam olarak akılcı değil ama niyet olarak akılcı olmaya eğilimli olmalarına dayanmaktadır. 
İşlem maliyeti kuramının “fırsatçılık” varsayımı altında tam olarak güvenilir olmayan sözlere 
dayanan anlaşmaların tarafları zor duruma sokabileceği, “sınırlı rasyonalite” varsayımı altında 
ise tüm sözleşmelerin eksik sözleşmeler olacağı önermesi yer almaktadır. Bununla birlikte 
Williamson sınırlı rasyonalite ve fırsatçılığı işlemler açısından problem hâle getiren unsurlar 
ve durumlar olduğunu belirtmiş ve en önemlisinin “belirsizlik” olduğunu vurgulamıştır. Bu 
durumda da “güven” mekanizmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu konuda birçok 
araştırmacı güven ve ahlak kavramlarının birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, başka bir 
deyişle biri olmadan diğerinin olamayacağını vurgulamıştır. Çünkü güven kavramı taraflar 
arasında yapılan anlaşmaya uyup uymamadan kaynaklanan denetim ihtiyacını en aza 
indirerek taraflar arasında sözleşmeye uyma beklentisi sağlamaktadır (Kalemci, 2013: 56-57). 

Organizasyonların çok daha özel ve farklılaşmış hizmet veya ürün değiş tokuşlarının 
olduğu durumlar, belirsizliğin yüksek olduğu durumlar,  değiş tokuşun yapılabileceği aktör 
sayısının az olduğu ortamlarda işlem maliyetlerinde belirli bir artışın olduğu 
söylenebilir  (URL-2). 

Williamson’ ın büyük ölçüde katkı sağladığı işlem maliyeti yaklaşımının temel tartışma 
alanını özellikle de çalışmamızın konusu dâhilinde olan davranışsal boyutunu kısaca ele 
aldıktan sonra asıl konumuz olan rehin konusunu işlem maliyeti ve riba kavramı çerçevesinde 
değerlendireceğiz. Rehin konusu çok geniş bir boyuta sahip olup bu çalışmada sadece Hz. 
Muhammed (s.a.s.)’ in hadisinden yola çıkılarak işlem maliyeti ile ilişkilendirmek üzere ele 
alınacaktır.  
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3. Rehin 

Rehin kavramı sözlükte sâbit ve devamlı olma, haps ve men etme; mutlak surette 
alıkoyma anlamlarına gelir. Bir fıkıh terimi olarak ise; değeri olan bir malı, bir borç veya 
hakkın alınmasını sağlamak için, hak elde edilinceye kadar elde tutma, hapsetmedir. Mecelle' 
de ise şöyle tarif edilmiştir: "Rehin, bir malı ondan mümkün olan bir hak karşılığında 
hapsetmek ve alıkoymaktır." Rehin veren kişiye "râhin", rehin alan kişiye "mürtehin" ve 
rehnedilen şeye de "merhün”, “rehin” veya “rehine" denilmektedir. İslam fıkhında kullanılan 
rehin kavramı menkul ve gayrimenkul ayrımı olmadan maddi değeri olan ve bir borca ya da 
hakka teminat görevi görebilecek her çeşit mal için kullanılmaktadır (Döndüren, 2012: 524).
 Bir nedenden dolayı bir şeyi hapsetmek, alıkoymak; ödenecek mal karşılığında bir malı, 
alacaklıda veya başka emin bir kimse elinde emanet bırakmak olan rehin ancak mal borcu için 
verilir ve zorla alınamaz. Rehin akd ile yani icab ve kabul ile yapılır. Rehin bırakılan malın 
satılması mümkün olmalıdır. Ağırlık ve hacim ile ölçülen her şey; altın, gümüş, para gibi 
şeyler rehin olarak bırakılabilir. Rehin edilen şeyin satışı, rehin sahibinin izni olmadan 
gerçekleştirilemez, aksi takdirde batıl, geçersiz olmaktadır. Rehin, borç ödeninceye kadar 
habs olur. Önce borç ödenir daha sonra da rehin geri teslim edilir. Alacaklı rehinin borçlunun 
mülkünden çıkmasına neden olamaz, kiraya veremez, satamaz. Rehin sadece borçlunun 
izniyle kullanılabilir (URL-4). Rehin sözleşmesine konu olan malın kural olarak satım akdine 
konu olan malda aranan özelliklere sahip olması gerekir. Buna göre rehin edilecek mal 
sözleşme anında mevcut, teslimi mümkün ve Müslümanlar bakımından hukukî değere sahip 
olmalıdır. Alacaklar, menfaatler, sözleşme anında mevcut olmayan ve belirsizlik sebebiyle 
satışı câiz olmayan şeylerin rehin edilmesi mümkün değildir (Çalış ve Hacak, 2007: 539).             

Rehin hakkı, rehinli alacaklıya, rehin veren izin vermediği sürece yararlanma ve 
kullanma yetkisi vermemektedir; sadece alacağını vadesinde alamayan alacaklıya, rehinli malı 
paraya çevirterek, satış bedelinden alacağını tahsil imkânı vermektedir. Rehin hakkı, 
alacaklının alacağını vadesinde, borçlunun şahsından istemesine bir engel teşkil 
etmemektedir. Şüphesiz ki borcun ödenmesinden borçlu şahsen sorumludur. Bu nedenle 
alacaklı, borcun ifasını öncelikle borçlunun şahsından isteyebilir. Alacaklının hakkı, borcun 
ödenmemesi halinde, ancak rehin bırakılan şeyi paraya çevirterek, satış bedelinden alacağını 
tahsil edebilmektir. Aynı şekilde alacaklının rehin aracılığı ile borçludan, başka bir borcun 
ifasını isteme hakkı da bulunmamaktadır (URL-3).  
 Bir kişi rehinle hem para alacağını hem de paradan başka bir alacağını teminat altına 
alabilir. Ancak, rehine sebep olan hakkın, deyn ise sahih bir deyn, ayn ise mazmûn, yani zayi 
ve telef olması halinde tazmin edilecek cinsten olması gerekmektedir. Rehin konusunun 
borçluya da faydası vardır. Çünkü borçlu da verdiği rehin sayesinde veresiye mal almak, 
ödünç para almak suretiyle ekonomik faaliyetini düzenli bir şekilde devam ettirir, ihtiyaçlarını 
karşılar, sıkıntılarını giderir (URL- 3). 

İslâmiyet’ ten önce Arap toplumunda rehin uygulaması vardı. Ancak vadesi gelen borç 
ödenmezse rehin alan rehnedilen şeyi sahiplenebiliyordu. İslâm ile rehin akdi müessesesi islâh 
edilerek her iki tarafın da hakları sağlam esaslara bağlanmıştır. Borç vadesinde ödenmediği 
takdirde, rehinin kendiliğinden rehin alanın mülkiyetine geçeceği âdeti 
yasaklanmıştır (Döndüren, 2012: 524). 

Kur'ân-ı Kerîm' de: "Eğer bir sefer üzerinde iseniz, Borcu yazacak bir kâtip de 
bulamadınızsa, o zaman (borçludan) alınmış rehinler (de yeter). Eğer birbirinizden emin 
olmuşsanız, kendisine inanılan adam (borçlu) Rabbi olan Allah' dan korksun da, emânetini 
tastamam ödesin. Şâhidliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse, hakikat şudur ki, onun kalbi bir 
günâhkardır. Allah ne yaparsanız hakkı ile bilendir" diye buyrulmaktadır. Rehin sadece 
seferde değil, mûkim3 iken de verilebilir. Fakat seyahat halinde iken yazmak zor olduğundan, 

3Mükim: (bir yerde, bir evde) oturan, eğleşen, eğleşik, ikamet eden. 
Kaynak: http://mukim.nedir.com/#ixzz435TMMVuv 
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borcun teminatı olarak rehin vermek daha lüzûmlu hale gelmiştir. Âyette sefer halinin diye 
belirtilmesinin nedeni de budur. Rehin; kitap, sünnet ve icmâ ile sâbit olan bir akiddir. Senet 
garantisi yerine geçmek üzere borçlu; alacaklı olan kimseye rehin verebilir. Rehin; borcun 
vesikası hükmündedir (URL- 4). Rehin, özellikle alacağı yazı ve şahitle belgelendirme 
mümkün olmadığı takdirde teminat vazifesi görür. Borcun, vadesinde ödenmemesi halinde, 
rehinden karşılanması mümkün olur (URL-5). 

Esma Bintu Yezid radıyallahu anha anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam, 
zırhını bir yahudinin yanında, bir miktar zahire mukabili rehine bırakılmış olarak vefat etti.” 
İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat ettiği 
zaman, zırhı, otuz sa’ arpa mukabili bir yahudiye rehin bırakılmıştı.” Hz. Aişe (radıyallahu 
anha) anlatıyor: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bir yahudiden, veresiye yiyecek satın 
aldı. Rehin olarak zırhını verdi”(Buhari, Rehn 2, 5, Büyü 14, 33, 88, Silm 5,6, İstikraz 1, 
Cihad 89, Megazi 85; Müslim, Musakat 124, (1603); Nesai, Büyü 58, 87, (7, 288, 303) (URL-
6). Bu hadislerden anlaşıldığına göre bizzat Peygamber Efendimiz rehin vererek veresiye 
alışveriş yapmıştır.  

Hz. Muhammed (s.a.s) bir hadîsinde şöyle buyurmuştur: "Rehin telef olup da kıymeti 
hususunda şüpheye düşülürse, o; karşılığında verildiği şey mukabilinde gitmiş olur." Rehin 
bırakılan mal rehin alanın yanında telef olursa, bu hak ve alacak kesinlikle tahsil edilmiş 
olmaktadır. Borçlu bu durumda alacaklıya borcunu öderse, ikinci defa ödemiş olur ki, bu 
durum ribaya yol açmaktadır. Bu durumda alacaklının alacağını istemesi söz konusu değildir. 
Ancak rehini bozarak rehin edilen şeyi sahibine geri verirse, o zaman alacağını isteme 
imkânına sahip olur (URL- 7). 

Rehinin emanet olduğunu iddia eden kimse icmâa muhalefet etmiş sayılmaktadır. Hz. 
Muhammed (s.a.s.) bir hadîsinde şöyle buyurmuştur: "Rehin olarak verilen mal kilitlenmez 
(yani geri alınamaz) değildir. O, sahibinin malıdır.  Rehin olarak bıraktığı mal satılır ve borç 
kapatıldıktan sonra artarsa, artanı alır, eksileni tamamlar.” Bu hadîs-i şerîf; 'rehin bırakılan 
şey alacaklının alacağı karşılığında malı olur diyen kimse lehine değildir. Buna İbn. Zübeyr'in 
şu sözleri de eklenir: "Geri  alınması  mümkün   olmayan   bir rehin   bırakarak veda gününde 
senden ayrıldım. Rehin geri alınamaz hale gelip kurban oldu." Bu durum cahiliyye döneminde 
insanlar arasında yaygındı. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu âdeti kaldırmıştır. Çünkü rehin geri 
alınamaz olunca, sahibinin izni olmadan başkasının malına sahip olunmaktadır. Hz. Ali (r.a.) 
de hadisteki gibi şöyle demiştir; "Fazlalığı birbirlerine geri verirler." 
Rehin borçlunun mülkü olarak helak olur ve hatta masrafları da borçluya aittir. Çünkü rehin 
aslında onun malıdır. Rehin alanın elinde emaneten durmaktadır. Hatta rehin alan kişi yanına 
rehin olarak bırakılan malı satın alırsa, onu rehin olarak teslim almış olması, satın aldığı mal 
olarak teslim almasının yerine geçmez. Çünkü rehin olarak teslim alması, emaneten teslim 
alma olup bu, kefaleten teslim alma yerine geçerli olmaz. Eğer rehin helak olursa alacaklı, 
helak olan rehinin maliyetinden alacağı kadarını almış sayılır. Alacağından fazla olan kısım 
ise yine yanında emanet sayılmaktadır. Eğer rehin olan mal alacağından az ise o zaman onun 
miktarı kadar borç düşmektedir. Değeri fazla ise o zaman da borçtan fazla olduğu için bu 
fazlalık onun yanında emanet kalmaktadır. Rehin olarak bırakılan malı giymek, ona binmek, 
içinde oturup barınmak, onu hizmetlerde çalıştırmak gibi tasarruflarda bulunmak tecavüzkâr 
sayılmıştır. Çünkü mal sahibi ona bu gibi tasarruflarda bulunma izni vermemiştir. Borç 
miktarından fazlası rehin alanın yanında emanet bulunmaktadır. Mütecaviz davranma 
durumunda emanetler için ayrıca tazminat ödemek gerekmektedir. Ayrıca mal sahibi rehin 
olarak verdiği malını rehin alandan başkasının muhafaza etmesini kabul etmemiştir. Rehin 
alan aldığı rehni başkasının yanına bırakmakla bu hükme muhalefet etmiş olmaktadır. Ancak 
rehin alanın eşi, çocuğu ve aile arasında sayılan hizmetçisi rehin olarak kendisine verilen malı 
muhafaza konusunda yabancı sayılmazlar. Çünkü kişi kendi malını da umumiyetle bu kişiler 
aracılığıyla korur. Rehin veren kişi malını rehin alanın muhafazasına razı olmakla, bunların da 
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muhafaza etmesine razı olmuş sayılmaktadır. Bunlar vasıtasıyla rehinenin muhafaza edileceği 
rehin veren tarafından bilinmektedir. Bu nedenle de zayi olması halinde rehin alanın tazminat 
ödemesi gerekmez (URL-7).  

Bu anlamda hadisi incelediğimizde bir işlem maliyetiyle karşılaşmaktayız ancak riba 
söz konusu olmamaktadır. Çünkü başka bir hadiste belirtildiği gibi rehin verilen malda 
fazlalık oluşması durumunda borçluya iade edilmekte; azlık olması durumunda ise borçlu 
borçlandırılmakla haksızlığın önüne geçilmek istenmektedir. Ancak tartışılan konu rehin 
verilen malın türünde ortaya çıkmaktadır. Rehin verilen malın semereleri söz konusuysa 
yararlanma hakkının nasıl olacağı riba kapsamına girip girmeyeceği araştırılmaktadır.  
 
3.1. Rehinin Hükümleri 
 Rehin akdi oluşup, rehin edilen şey alacaklıya teslim edildikten sonra tarafların bazı hak 
ve sorumlulukları doğmaktadır. Alacaklı, alacağı ödeninceye kadar rehini hapsetme ve elinde 
alıkoyma hakkına sahiptir. Rehin, teminata bağladığı borcun istenmesine engel teşkil etmez. 
Borcun bir bölümünün ödenmesi bu borç karşılığında verilen rehinin de bir bölümünün geri 
alınmasını gerektirmez. Rehin alan, borcun tümü ödeninceye kadar rehini elinde tutabilme 
hakkına sahiptir. Ancak ödenen borca, rehinden belli bir bölüm karşılık oluyorsa, o bölüm 
geri verilebilir. Rehin akdinde taraflardan birinin veya her ikisinin ölmesinde akid batıl 
olmaz. Rehin veren ölürse, mirasçıları onun yerine geçerek terekeden borcu ödemek şartıyla 
rehini kurtarmaları gerekir. Rehin alan kişi ölürse, rehin onun mirasçılarında rehin olarak 
devam eder. Rehin edilen şey, hem menkul bir mal hem de gayrimenkul olabilir. Rehin 
verilen şeyden doğan ilaveler, asıl rehin ile birlikte rehin verilmiş sayılır. Örneğin, rehin 
edilen bir ineğin sütü, koyunun yünü, yavrusu, ağacın meyvesi gibi nemâlar rehin veren kişiye 
âit olup, bunlar rehin hakkı sahibinin elinde asıl rehine ilave rehin olarak durur (Döndüren, 
2012: 527-528). 

Ayrıca rehin veren kişinin sarih izni olmadığı sürece; rehin alan kişi, o maldan asla 
faydalanamaz. Çünkü o yalnız vesikâ (senet) hükmündedir. Başka bir kimseye devredilmesi 
de söz konusu değildir. Ancak rehinin muhafaza edilebilmesi için; belli bir masraf var ise, bu 
doğrudan doğruya rehin alan kişiye aittir. Ancak rehin bırakan kişi; sadece kendi isteğiyle bu 
masrafı üzerine alırsa, teberrû hükmünde olur, sonunda hak talebinde (masrafı istemek 
sûretiyle) bulunamaz (URL-4). 
 
3.2. Rehinin Geliri 

Rehin akdi, rehinin belli bir süre rehin alanın elinde bulunmasını gerektirir. Bu süre 
içerisinde rehinin kullanılması, gelir ve semerelerinden yararlanılması hakkı doğmaktadır. 
Peki, bu hak kime aittir? Örneğin, rehin bir hayvan ise sütü, yünü; bir gayrimenkul ise kira 
geliri; arazi ise, meyve ve ürünler söz konusu olunca, bu ürünleri kullanma hakkı sorun 
olmaktadır. Çünkü rehin akdi bir borcu teminata bağlamak için yapılmaktadır. Yani ortada bir 
borç olup, rehin de buna karşılık olarak verilmektedir. İslâm hukukunda borç karşılığı 
herhangi bir menfaatin sağlanması riba sayıldığına göre bu durumda rehin hakkı sahibinin bu 
gelirlerden yararlanması riba kapsamına girer mi? Bu durumu rehin alan ve rehin veren 
bakımından  araştırarak değerlendirebiliriz (Döndüren,2012:529). 

Rehin alan rehini, rehin verenin rızası ile kullanabilir. Rehinin meyve, süt gibi 
gelirlerinden faydalanabilir Bu konuda Ebû Hüreyre (r.a) Rasulullah (s.a.s.)’ in  "Binek 
hayvanı rehin bırakıldığında bakım masrafı karşılığında binilir. Sağmal hayvan da rehin 
bırakıldığında bakım masrafı karşılığı olarak sütü içilir. Bakım masrafı binene ve sütünü içene 
aittir” buyurduğunu demiştir (Sahih-i Buhari, 2013: 1.Cilt, 518). Bu hadiste rehinin 
masraflarının gerekli oluşu, faydalanana bağlanmıştır.   
Rehin veren açısından baktığımızda Hanefilere göre, rehin alanın izni olmadığı sürece rehin 
verenin rehinden yararlanması caiz değildir. Rehin eğer bir hayvan ise süt, yün ve gücünden 
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yararlanması; ev ise oturması veya bunu kiraya verip kira gelirinden faydalanması; elbise ise, 
giymesi rehin alanın izni olmadıkça caiz olmaz. Gerçi rehinin geliri varsa bu, rehin verenin 
haklarındandır. Bunlar, borcun ödeme tarihine kadar mevcut kalırsa rehine ilave edilerek 
borçtan hisseleri oranında hesaba katılır. Vade tarihinden önce helak olursa, borçtan bir şey 
düşülmez. Bunların rehin alana tazmini de gerekmez. Çünkü rehinin süt, yün ve meyve gibi 
ilaveleri, rehin hakkı sahibi nezdinde emânet hükümlerine tabidir (URL-5). 

Kur' ân-ı Kerim' de Bakara Suresi 283. Ayette: "kabzedilmiş rehinler de yeter" 
buyrulmaktadır. Ayet, rehin hakkı sahibinin, rehini kabz hakkının bulunduğunu 
göstermektedir. Yani, rehin alanın rehin üzerinde hapis hakkı vardır. Bu hak borcun tamamı 
ödeninceye kadar da devam eder. Rehin verenin, rehini geri alıp kullanması ve bundan 
yararlanma hakkının tanınması kabza ve rehin alanın hapis hakkına engel olmaktadır. Kabz 
gerçekleşmediği zaman da rehin tamamlanmış sayılmaz. Bu durumda semerelerden 
yararlanma da söz konusu değildir. Ancak karz-ı hasen4 olarak verilen bir meblağ karşılığında 
alınan rehinin semerelerinden yararlanmak rehin akdi sırasında şart koşulmuşsa, bu bir çeşit 
riba sayılacağı için mekruh görülmüştür. Rehin akdi sırasında şart koşulmayıp da rehin 
verenin izniyle bunlardan yararlanmakta dinî bakımından bir sakınca 
görülmemiştir (Döndüren,2012:530). 

Hanefi alimleri Hz. Muhammed (s.a.s.)’ in: "Rehin kilitlenmez" hadisini esas alarak; 
"rehin bırakılan şeyin; rehin alan kimsenin mülkiyetine dâhil olamayacağına" karar 
vermişlerdir. Ayrıca kendisine rehin bırakılan bir at; ihmâl sonucu ölünce Hz. Muhammed 
(s.a.s.)' in: "Rehin alan kimseye" hitâben; "Senin hakkın gitti" diye buyurduğu 
söylenmektedir. Eğer borcun miktarı ile rehin verilen malın değeri birbirine eşitse; telef olma 
durumunda rehin veren kimsenin borcu düşmektedir. Yine Hz. Muhammed (s.a.s.)' in: "Rehin 
bırakılan şeyin kıymeti bilinmediği zaman (Örtülü hâle gelince); o hakkında verildiği borcun 
mukâbilinde, tazmin olunur" diye buyurmaktadır (URL-4). 
 
4. İslam’ da Riba 

“Riba” kelimesi, “artma, çoğalma, şişme” demektir. Arapçada “riba”, Türkçedeki “faiz” 
anlamında kullanıldığı gibi, bir hukuk terimi olarak ise, değiş-tokuş sözleşmelerinde 
taraflardan birinin hakkı kabul edilen ve sözleşme esnasında şart koşulan “karşılıksız fazlalık” 
anlamında kullanılmaktadır. Yani riba sadece parasal işlemlerdeki artmaları, çoğalmaları, 
şişmeleri değil, mal takası işlemlerindeki artmaları, çoğalmaları, şişmeleri de ifade etmektedir 
(Yılmaz, 2013: 117). 

Bilindiği gibi Kur’an’ da “riba” kelimesi kullanılmaktadır. Riba yiyenlerin şeytan 
çarpmış gibi cehennemlik olacağı belirtilmektedir. Bakara Suresi’nin 275., 276., 278. ve 279. 
ayetleri ribayla ilgilidir. Kur’an-ı Kerim’de beş yerde riba meselesi geçmektedir. Riba tarif 
edilmez, ancak haram olduğu belirtilir. Müslim ve Ebu Davut’taki Hadis-i Şerife göre, 
altında, gümüşte, hurmada, buğdayda, arpada ve tuzda riba aranmalıdır. O devirde para altın 
ve gümüş olduğundan, buradan kıyasla “parayla para kazanmak” haram kılınmıştır 
(Hekimoğlu İsmail, 2011: 138-139). 
         Allah, Bakara Suresi’nin 276. Ayetinde “Allah, ribayı yok eder, sadakaları da artırır. 
Allah, tüm çok nankör ve günahkar kimseleri sevmez.” İfadesiyle; faizi de kapsayan ribanın 
kimseye hayrının, bereketinin olmayacağı, çünkü kendisinin onu yok edeceği tehdidi ile 
sadakaların ve infakın dünyada ve ahrette kat kat iade edileceği vaadini birlikte yapmıştır. 
Böylece insanların nankörlüğü değil, şükrü tercih etmeleri gerektiğini bir kez daha 
vurgulamıştır (Yılmaz, 2013: 127). 
         Riba konusunda çok meşhur bir hadis vardır. Bu konuda İbn Mes’ ud’ dan (r.a.) şöyle 
rivayet edilmiştir: “Rasulullah (s.a.s.) ribayı yiyene ve yedirene lanet etmiştir” (Müslim 

4 Kelime anlamı en güzel borç  demektir. Karz-ı hasen, Yüce Allah’ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mal ve imkanlardan muhtaçlara 
vermeye denir. 
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rivayet etmiştir). Hadis-i Şerif, ribayı haram kılmıştır. Bu tür alışverişlere yardım eden, teşvik 
eden, delalet eden herkesi kapsayıp; bu tür muamelelerden şiddetle sakındırmaktadır (İmam 
Nevevi, 1991: 376). 
         Ribanın dinen yasaklanmasında birçok hikmet bulunmaktadır. Muhtaç bir kişiye verilen 
bir paradan, daha sonra fazla bir şey alınması öncelikle sosyal yardım görevine aykırıdır. 
Sonra bir paranın bu şekilde artırılması, kişinin iktisadi faaliyetlerini azaltıp tembelliğe 
itebilir. Bununla birlikte, borç alınan paradan borç alanın bir kazanç elde edip etmeyeceği 
kesin değildir. Bazen alınan borç paralar gereksiz yere sarf edilerek karşılığında birçok zarara 
katlanmak gerekebilir. Rehin verilen nice değerli malların bu yüzden boş yere elden çıktığıyla 
karşılaşılmıştır. Oysaki verilecek fazla miktar kesinleşmiş bir maldır. Bu nedenle muhtemel 
düşünülen bir kazanç kesinleşmiş bir mala karşılık gelemez (Bilmen, 2012: 475). 
         Ribanın yasaklanması da önemli bir fiyat istikrarı unsurudur. Riba kavramını, 
mübadelede oluşan eşitsizlik ve belirsizlik (riba’l- fadl), satılan bir malın bedelini ve borç 
verilen parayı bir ilave yani reel faizle geri alma (riba’n- nesie) ve belirsiz mübadele (bey’u’l- 
garâr) işlemleri oluşturmaktadır. Buna göre reel faizle birlikte spekülatif, emeksiz ve risksiz 
kazançlar, zamanla oluşan rantlar ve meşru olmayan kazançlar riba kavramına dahildir 
(Tabakoğlu, 2008: 396).  
         Riba, günümüzde çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Genel olarak, alınteri 
dökülmeden edinilen gelir olup (Erdem, 2013: 60),  İslam’da riba ölçü ve tartı ile alınıp 
satılan şeyleri kendi cinsleriyle, peşin olarak biri diğerinden fazla olacak şekilde mübadele 
etmek olan fazlalık ribası ve standart şeylerin veresiye satışından doğan artış olan nesie 
(vadeye dayalı) riba olmak üzere iki grupta incelenmektedir  (Döndüren, 2012: 390). 
 
5. Sonuç 
           İşlem maliyeti yaklaşımı, iktisat temelli örgüt yaklaşımları içerisinde en fazla tartışılan 
konulardan biri olmuştur. Bu çalışmada işlem maliyeti yaklaşımının davranışsal varsayımları 
olan sınırlı akılcılık ve fırsatçılık rehin hadisi çerçevesinde tartışılmıştır. Tartışmanın çıkış 
noktasını rehin hadisi oluşturup işlem maliyeti ve riba kavramlarıyla ilişkilendirilmeye 
çalışılmıştır. 

 “Resulullah (s.a.s.)’ in zırhı bir Yahudi’nin yanında otuz sâ’ (bir başka rivayete göre 
yirmi sâ’) arpaya karşılık rehin edilmiş bulunduğu hâlde vefat etti.” Hadis-i Şerifinden yola 
çıkıldığında Hz. Muhammed (s.a.s.)’ in örnek insan olarak kendisinin de bir rehin işlemi 
gerçekleştirdiğini, Cahiliye Dönemindeki yanlış uygulamalara ise son verdiğini görmekteyiz. 
Aslında bu hadis-i şerif ile işlem maliyeti ve özellikle de riba kavramlarının birlikte 
düşünülmesi ilk bakışta kuşkuyla yaklaşılabilecek bir durumdur. Ancak analizimiz zırh 
üzerinden yani stoklanması kolay olan bir mal üzerinden yapılıp, özü de alım- rehin- satım 
üzerine inşa edilerek karmaşa yaratılmamıştır. Burada sadece hadis-i şerifle birlikte 
kavramların ilgisi araştırılmak istenmiştir. 

Rehin konusunu iktisadi açıdan değerlendirdiğimizde işlem maliyeti kavramıyla ilgisi 
dikkatimizi çekmektedir. Rehinde işlem iki aşama yerine alım-rehin-satım olmak üzere üç 
aşamada gerçekleşiyorsa maliyet üçüncü aşama sebebi ile ortaya çıkmaktadır. Çünkü iki 
aşamalıda işlem sonlanırken, üç aşamalıda süre konusu devreye girmekte bu durum da zaman 
maliyeti ve rehin tutana ayrıca güven bedeli ödenmesine sebep olmaktadır. Özellikle işlem 
maliyetindeki “fırsatçılık” varsayımı bireylerin fırsatçı davranma eğilimleri altında yani tam 
olarak güvenilir olmayan sözlere dayanan anlaşmaların kişileri zor duruma sokarak bir 
maliyet yükleyebileceğini görmekteyiz. Bununla ilişkili olarak burada güven ve ahlak 
kavramlarının da önemiyle karşılaşmaktayız.  

Burada rehin konusuna işlem maliyeti açısından baktığımızda güven unsuru bir bakış 
açısını oluştururken, diğer taraftan rehin şüphesiz dürüst bir şekilde gerçekleştirildiğinde 
borçluya faydasının yanı sıra, alacaklıya da bir garanti sağlayarak yardımcı olduğu 
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görülmektedir. Ancak burada sorun teşkil eden kısım rehin verilen mal ile ilgili olarak ortaya 
çıkmaktadır. Rehin verilen malın korunması alacaklı açısından işlem maliyetinin gruplarından 
biri olan kurallar ve gözetim maliyeti olarak değerlendirilebilir. Ayrıca rehin veren borcu 
kesin olarak ödemeyecek olursa alacaklı rehini satmak isteyebilir burada da yine işlem 
maliyetinin diğer bir grubu olan pazarlık maliyetiyle karşılaşılabilir.  

Rehinin işlem maliyetiyle ilgisi açık olmakla birlikte ribayla ilişkisi de rehin verilen 
şeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Burada da riba sorununu yaşamamak için rehinin 
semerelerinden yararlanmanın rehin akdi sırasında şart koşulması bir çeşit riba sayılacağı için 
kaçınılmalıdır. Ayrıca hadislere bakıldığında, rehinin semerelerinden rehin süresi boyunca 
masrafları karşılayan kişin yararlanması doğru bulunmaktadır. Rehinin mülkiyeti ise rehini 
veren kişiye aittir. Burada da haksızlığa yol açmamak riba hatasına düşmemek için Hz. 
Muhammed (s.a.s.)’ in “Kim yeryüzünden bir şeyi haksız olarak alırsa kıyamet günü onunla 
birlikte yedi kat yere gömülür” hadisi unutulmamalıdır. 
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A BRIEF COMPARISON OF TURKEY AND THE UK IN THE 
CONTEXT OF CHILD LABOUR ISSUE∗ 

 
 

Alper Karademir1 
 

Abstract 
The aim of this paper is to elucidate how child labour issue can be properly eliminated. To reach this aim, 

the issue of child labour will be defined and International Labour Organization’s description will be accepted as 
determinant bounds. Towards this goal, Turkey’s and United Kingdom’s cases will be compared in order to see 
the differences between legal implementations. This will bring possibility to see what implementations are more 
influential to eliminate or at least reduce the number of working children. The issue of child labour in both UK 
and Turkey will be provided in depth depended on secondary data collected by governmental, non-governmental 
organization and also individuals academic researches. Secondary data is preferred to new data since both the 
sphere of research is quiet extensive and the data is secure. The result of the comparisons will release that there 
are two main factors contributing to the termination of the child labour in both countries: family strategy and 
compulsory education. While families’ aspects can be changed by education, compulsory education can hinder 
child to work and make easy to follow children who work. In general, there are no big differences in the struggle 
against eradicating the child labour problem in both countries. Although the techniques differ from country to 
country because of the differences in their living conditions and historical background, the policy transfer can be 
indirectly applied so as to combat this problem.  
 
Keywords: child labour, compulsory education, family, Turkey, United Kingdom  
 
JEL Classification: I25, I28, Z10, Z19 
 

ÇOCUK İŞGÜCÜ SORUNU KAPSAMINDA TÜRKİYE VE 
BİRLEŞİK KRALLIK’IN KISA BİR KARŞILAŞTIRILMASI 

 
 
Özet 

Bu çalışmada çocuk işçiliği sorunun nasıl ortadan kaldırılacağına ilişkin tartışmalara yer verilecektir. Bu 
kapsamda çocuk işçiliği sorunu tanımlanacak ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün açıklaması belirleyici sınırları 
olarak kabul edilecektir. Bu hedef doğrultusunda, Türkiye ve Birleşik Krallık’ta var olan yasal uygulamalar 
arasındaki farklılıkları görmek için karşılaştırmalar yapılacaktır. Bu karşılaştırma en azından çalışan çocukların 
sayısını azaltmada ne gibi uygulamaların daha etkili olabileceğini görme imkânı getirecektir. İngiltere ve 
Türkiye'deki çocuk işçiliği sorunu hem hükümet, sivil toplum örgütü hem de akademik araştırmalar ile toplanan 
ikincil verilere dayalı olarak derinlemesine bir analiz yapılmaya çalışılacaktır. Karşılaştırmalar sonucu, her iki 
ülkede de çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için katkıda bulunması muhtemel iki ana faktör olarak ailelerin 
çocuklarının çalışması konusundaki tavırları ve zorunlu eğitim olacağı öngörülmektedir. Genel olarak, her iki 
ülkede de çocuk işçiliği sorununun ortadan kaldırılması mücadelesinde yöntem olarak büyük farklılıklar 
olmayacağı düşünülmekte. Sadece her iki ülkenin refah seviyesi, tarihi geçmişleri sanayi devriminin etkileri 
sebebiyle alınmış olan önlemlerin uygulama zamanlarında farklılıklar görülebileceği tahmin edilmektedir.   
 
Anahtar Kelimeler: çocuk işçiliği, zorunlu eğitim, aile, gelir seviyesi, Türkiye, Birleşik Krallık  
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1. Introduction 

The issue of child labour can be encountered in almost every country. However, the 
issue currently has been growing particularly in developing countries. According to an 
International Labour Organisation report (2013), nearly 265 million children aged between 5 
and 17 are employed. They can be distinguished on account of their age, the effect that the 
work has on their basic rights and, particularly, the extent to which their work is damaging. 
The child labour as an issue is very complex and controversial and also it still remains today’s 
problem for contemporary society. It can be seen as an issue both in developed and 
developing countries. However, it is seen mainly in developing ones because of some reasons 
such as poverty, rapid economic improvement and its necessity of cheap and unskilled 
workforce.  

As it has been stated above that, child labour is a complicated issue, making it hard for 
one to know the true significance of childhood and the role that children play in society. The 
accurate description of the term “child labour” is difficult to pin down. Nonetheless, the ILO 
clarifies child labour is a phenomenon which is physically, intellectually, and morally 
detrimental to children. Furthermore, it hinders their education, lessens the opportunity to 
attend school and forces them to abandon it before time or necessitates them to combine 
school attendance with an excessively heavy work schedule. In its most extreme forms and, 
commonly, at a very early stage, children are enslaved, separated from their families and 
indefensible to illnesses and seriously danger, or left in the streets to fend for themselves. 
The changing economic structure of the workforce is conducive to the promotion of child 
labour—a fact which also challenges the role of education. The International Labour 
Organization (ILO) has played an important role in prohibiting the most extreme and 
detrimental types of work for children and has campaigned for its global awareness in the 
forms of the Save the Children (SCF) and Child Poverty Action Group (CPAG) campaigns. 
The debate regarding child labour mainly emanates from children’s welfare and the effect of 
their employment on market labour. Child labour is an issue which concerns the rights of 
children. Their protection from economic exploitation is one of those rights.   
 
2. Context of the Study and Literature 

In this study, Turkey and the United Kingdom have been chosen to compare in the 
context of child labour issue in historically and today. Due to the UK is one of the first 
country where, has faced to be industrialism. Therefore, the child labour issue has been seen 
earlier than many other countries and the UK has faced this problem. In this context the UK 
has spent much effort to tackle it. This will be debate in the second part of study.  In the third 
part of this study, the issue in Turkey will be examined. In the fourth part of it, the particular 
comparison between the two countries will be provided. 

As it has been known that Turkey is still one of the developing countries and the 
process of industrialism has not been completed yet. In this context, a comparison between 
Turkey and the UK will be made also the UK is a member of European Union but Turkey has 
still a candidate status. In this turn, this comparison may be helpful to gain some lessons from 
the UK’s experience to Turkey. It will be seen in this study that, Turkey had moved forward 
to eliminate the issue between 1994 and 2006. However, the reducing of child labour in 
Turkey has stopped since 2006. This can be seen in the statistics by TURKSTAT. This will be 
discussed in the third part of study. 

According to Kahramanoglu (1996), the issue of child labour in Turkey is one that 
needs to be addressed immediately and only if the issue is given wider attention can it be 
eliminated. Erturk (1994) and Karabulut (1998) have supported this view and have attempted 
to pinpoint the socio-economic determinants of child labour which they have identified as; 
level of market integration, forces and relations of production, resource base of households 
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and patterns of migration. Therefore, child labour in Turkey is a necessary aspect of the 
overall economic system (Erturk, 1994). “Patterns of Child Labour in Rural Turkey”, Erturk 
(1994) discusses the effect of the Green Revolution in Turkey and its relation to the increase 
of internal migration, which has been identified as one of the important determinants of child 
labour. 
        
3. Child Labour Issue in the UK 

During the nineteenth and early twentieth centuries, child labour was mainly an activity 
of the working class. The fact that the United Kingdom is not an underdeveloped third-world 
country does not imply that children live in a fantasy world. During the Industrial Revolution, 
child labour became an important matter, with the United Kingdom turning into a community 
ruled by technology and factories. Many producers contracted children to work in textile mills 
and mines so as to obtain maximum goods at the lowest price and where they were subjected 
to hard physical labour which they could hardly perform in 1850’s. During this period, child 
labourers were stripped of their childness, innocence and playfulness. The manufacturing 
continuum became an activity in the public sphere. The perceptibility of child labour during 
this period caused the government to take action and mobilise legislative programmes by the 
British political establishment. By the 1950s and 1960s, changes started to be made in the 
employment of children with those from more affluent working and middle class families 
beginning to be employed to buy clothing, books and so on. Surely, many children worked as 
a result of extreme need, but some of them worked with the purpose of reducing the extreme 
poverty of their families as well. However, a primary reason why working has become a 
precious education means in today's society is that of inculcating liability and the proper 
handling of money into children. In the period, the issue of child labour was not taken in 
consideration to be a critical social issue any longer. 
 The Act of 1833 prohibited from children who are not over the age of 9 to work in 
textile factories. In 1844, the age limit was reduced to eight years, with the daily working 
hours being decreased from eight to six according to the factory law. Children who worked in 
textile factories between the ages of 8 and 13 were required to attend school at least 3 hours a 
day. In 1878, the employment of children under the age of 10 in factories was banned. The 
"Employment of Children" Act of 1903, which negotiated children employment outside of 
school, investigated how to inspect children’s working activities, in lieu of terminating child 
labour, with the intent of organize and regulate the jobs that were convenient for children and 
in order for that work not to have any adverse effects on their lives in school. And in 1933, 
the "Employment of Children and Young Persons" Act amplified those necessities. 

Another significant subject matter was that of children’s working hours. With reference 
to the amended “Children and Young Persons” Act of 1933 (including the 1937 Act for 
Scotland), it was prohibited for children to work before 7am and after 7pm, even though they 
worked for milk and newspaper delivery companies that were permitted.  

In 1897, Edith Hogg, who was one of the most important activists against children 
labour, published an article entitled “School Children as Wage Earners” which was, in turn, 
efficient to force the House of Commons to pass the “Return of Elementary School Children 
Working For Wages” (1902). This caused the establishment of 20000 elementary schools in 
England and Wales. Despite the fact that the return was not complete and sufficient, 179000 
children worked for a salary while attending school in jobs which would be lax enough in 
order to allow them to invest in both activities. The Inter-Departmental Committee of 1902 
alleged, however, that those types of jobs took advantage of the children. These problems 
continued until the Education Act of 1918 was passed. This act made a request that all 
children attend school full-time until the age of 14. Nardinelli (1990) and Humphries (2010) 
suggested that the abatement of child labour was a result of the strategy of working-class 
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families and that rising wages allowed them to invest in children’s education and gain better 
jobs and benefits in life. State legislations and regulations of the labour market was a 
significant reason for the decrease in child labour, such as the raise of compulsory education 
by the time children were demanded to attend school during the main periods of work activity 
(Weiner 1991 and Fyfe 1989; see also the Education Acts 1870, 1880, 1918). This fact 
brought extracurricular activities, truancy, and a combination of work and education which 
could occupy the majority of children’s time. During this period, there was another important 
alteration in the industry due to the development of electricity, telegraph communications, 
Electrical Engineering, shipbuilding and the development of chemical production. These 
changes brought the opportunity to adopt those kinds of jobs in order to combine them with a 
proper education, but they also resulted in poverty and unemployment because of the 
dissolution of older industries.  
 The exploitation of child labour was increased with the development of market systems. 
The highest point of children’s exploitation was observed during the industrial revolution. 
Eventually, children worked for many hours in vicious conditions. State regulations against 
child labour were inadequate. In the middle of the nineteenth century, children workers started 
being protected from the worst forms of capitalism, the development of an extracurricular 
industry, and the combination of work with education. Hence, education obtained more 
financial worth from work; children were seen as future working members of society and 
attractive future parents. The issue of child labour was enhanced by the early twentieth 
century. Since then, it has been assessed a precious experience for children. 

Compulsory education started to be enforced in Britain during the 1880s. Indeed, 
education was seen as being one of the most effective methods of eliminating child labour 
(Cunningham, 1991). Consequently, between 1851 and 1911, the amount of working boys 
aged from 10 to 14 years declined from 36.6 per cent to 18.3 per cent. Cunningham claimed 
that a half-time working time was another help to the issue. According to that method, only a 
part of child labour would be allowed under legal control while also enforcing some degree of 
schooling. The government was fully committed to this from 1870 until 1918. Campaigning 
groups, in collaboration with the government, attempted to eliminate the problem with the 
Factory Act of 1802 and 1833. As previously mentioned, with their being passed, rules were 
then set regarding children’s working conditions, such as the reduction of working hours from 
8 to 6. During the 1950s in Britain, the positive effect of this problem’s obliteration was the 
increase of their income level, their technological development, their being funded by the 
welfare state, the declining of fertility rates and the changing aspects of parents to their 
children. This can be seen from the changing family sizes throughout the years. It was also 
argued by Cunningham that “if there`s one chop left, the kiddie gets it”, indicating the 
changing valuation of children. A law passed on child labour, which was primarily pushed for 
by the ILO, the United Nations’ Convention on the Rights of the Child (1989), and the 
European Community Directive on working children, forbid children from working if under 
the age of 13. In addition, children cannot work before 7am and after 7pm and that they 
should not be allowed to work more than 2 hours on Sundays and school days. For the rest of 
the week, children aged from 13 to 14 cannot work for more than 5 hours; and for children 15 
years old and over, they should not work more than 8 hours a week.  

According to British law, in today, children working, who are under 13, have been 
banned in all sectors even for part-time jobs. However, they can work at these exceptional 
works (television, theatre and modelling).  Children must be in education till 16, but after 16 
still must be in education with apprenticeship or traineeship until 18. There are many 
limitations on children working in the UK. Such as, children are not allowed to work before 
7:00 and after 19:00 also during school hours and before 1 hour of school time. Additionally, 
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Children have not to work at factories, industrial states, pubs and betting shops. Also jobs 
must be suitable for children’s education, well-being and health. 
 
4. Child Labour Issue in Turkey 

Turkey turned from an agricultural-based economy into a developed free market 
society. Child labour has been an expansive problem in Turkey. During the 1990s, and due to 
a rising interest, the country turned its consideration to the source and nature of the problem 
and organized major efforts to combat it. Child labour is a phenomenon that is caused by 
many related factors and needs to be addressed from many different aspects. Recently, there 
has been some development on the issue in Turkey and therefore, it can be said that child 
labour issue has begun to disappear. Many interrelated efforts have resulted in a significant 
reduction in the number of working children. In 1994, 1999 and 2006, the Turkish Statistical 
Institute (TurkStat), with the collaboration of the ILO-IPEC’s Statistical Information and 
Monitoring Programme on Child Labour (SIMPOC), managed to conduct three nation-wide 
Child Labour Surveys (CLS) which provided information on children occupied with financial 
activities as well as on those engaged in conducting household chores. The Turkish Statistical 
Institute released figures which indicated that, in 2006, 958000 children aged from 6 to 17 
were involved in economic activities— approximately 5.9 per cent of the total number with 
392000 occupied in agriculture, 271000 in industries, and 294000 in transactions and other 
services. Less than half of the total number of children worked without payment on family 
farms, shops and other family businesses. 

The rising number of female students, especially from rural areas, due to the 
Compulsory Basic Education Law (1997), significantly contributed to girls’ gaining an 
education. For the purpose of reducing the gender gap in primary education, policies were 
developed and various projects and training programmes were implemented. Thus, there have 
been an increasing number of girls who have been able to complete their primary education. 
The national campaign ‘Support to Schooling of Girls’ managed to contribute to the reduction 
of girls’ labour and made many efforts to empower girls in traditional communities through 
education which, in turn, was very conducive to changing the values and expectations of 
society by raising awareness about those issues. The Turkish Constitution, which specifies 
that “no one shall be employed in work that is unsuitable for their age, gender or capabilities”, 
guarantees the protection of children. The Constitution, the Basic Law for National 
Education, and the Law for Primary Education and Training, also guarantee that primary 
education is obligatory and gratis in State schools for all residents, both male and female. 

These legislations and policies provided a solid foundation upon which to base the 
actions for successfully eliminating child labour. There are basic laws which were passed 
which are related to the employment of children, in addition to the rights defined under the 
Turkish Constitution. Law No. 4306 on Primary Education prohibits children of primary 
school age who do not attend school from being employed. In 2003, Labour Law no. 4857 
adopted national labour legislations which were in conformity with international instruments, 
including the ILO Conventions No. 138 and No. 182, and EU Directive 94/33. Apprenticeship 
and Vocational Training Law No. 4702 clarifies that an individual must be from 14 to 19 
years old in order to work under a students’ status and must hold a diploma certifying that 
they have graduated from primary education. Additionally, terms on the working conditions 
of children (MoLSS, 2008) were provided by General Hygiene Law No. 1593. A 
comprehensive Child Protection Law (No. 5395) was developed and adopted by the Grand 
National Assembly of Turkey in 2005 which determined the fundamental laws relating to 
children. The Turkish Government responded to the elimination of child labour by validating 
similar international conventions and squaring them with national statute. Turkey, in 1994 and 
1998, ratified the Convention on the Rights of the Child (CRC), the ILO Minimum Age 
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Convention (1973/ No. 138)—which thereby increased the nation’s minimum working age to 
15 years—, as well as five other ILO Conventions related to child labour. Turkey validated 
the International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and 
Cultural Rights and contributed to the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women (CEDAW) since 1985—something which has especial 
importance for female children. Turkey also established an inter-sectoral council for 
supervising the Convention’s enforcement and accomplishment. In addition, in 2001, Turkey 
endorsed the ILO’s Worst Forms of Child Labour Convention (1999/No. 182), which 
obligated the government to abolish and obstruct the child labour of all children under the age 
of 18 immediately.  

The creation of a favourable environment was a result of the reforms made to education 
policy. In 1997, the government introduced a law on education that established eight years as 
being the minimum age limit at which children are required to attend school, thereby taking a 
large step towards the fight against child labour. The enactment of Law No. 4306, which 
extended compulsory years that children should attend school from five to eight years, was 
also important for ensuring the education of all Turkish children aged between 6 and 14. 
Much national attention was also given to the mechanisms for implementing the new law on 
requiring a primary education of up to eight years since 1997. Furthermore, essential 
programmes for assuring the school attendance and academic success of all children was 
implemented by the Ministry of National Education (MoNE) of Turkey. 
 
5. Conclusion 

In the context of given information above, Turkey has faced to the child labour issue 
obviously later than the United Kingdom due to the differences of their national development 
context. As it has been stated before that the UK has started to industrialism in the end of the 
18th century. Turkey has been founded in the beginning of the 20th century after the Turkish 
war of independence. Obviously, any country could not to be aware of this kind of problem 
and could not effort to eliminate the child labour issue. The compulsory education has been 
started in the UK in 1880’s. Turkey has started to imply the compulsory and free primary 
education since deprivation times. This was announced with the first Constitution in 1924. In 
this aspect, it can be said that Turkey has given the importance to the education but its aim 
could not be to eliminate child labour problem normally.     

When level of welfare has compared, British families have higher level of welfare than 
Turkish families, therefore, it can be said that British families have given more importance to 
their children’s education. Also, welfare state implications and social aids should have effect 
on family behaviour on their children’s education.  “If there’s one chop left, the kids gets it” 
this sentence has briefly summarised family tendency in the UK.  

In the context of national law, the UK and Turkey have similar legislative regulations 
on working children, suitable works for children, their working hours and the preventing of 
child labour issues.  Such as, there are many strict limitations on children working 
(workplace, working hours) during school terms in both countries. Children cannot work at 
factories and other harmful works in both countries.  Briefly, there are not big differences in 
two countries’ legal implications. However, there are many differences on these regulations 
ratifying date such as legalisations on compulsory primary education (1880’s in the UK, 1924 
with 1th Constitution in Turkey), due to the having varied national development context.   

In today, the UK still has remained the child labour issue in the various aspects. 
According to the UNICEF reports, children still work at restaurants, nail bars or food 
processing factories in the UK, who are mainly from other countries in the world and who are 
suffered from trafficking. The UK government has criticised on taking serious steps 
inadequately. Really, any government agencies have no liability on children trafficking. Also, 
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many Asian and African children work at British families’ houses as domestic labour 
(domestic slavery), although this has been strictly forbidden. In addition to them, many 
children work at sex industry and they are exploited by sex and drug barons. In this context, 
Turkey has not faced these kinds of problems about children yet. However, after the Syrian 
war many Syrian people immigrate to Turkey. Therefore, trafficking, working at sex industry 
or domestic slavery issues can be seen possibly. Turkey must take measure on this fact.      

The two main factors contributing to the termination of the child labour problem, as was 
emphasized in the text, are family strategy and compulsory education. As seen in the UK and 
Turkey, compulsory education is vital to the elimination of the problem. According to 
statistical data, in 1871, only 20% of children attended school, while in 1994, approximately 
15% of children were workers, a rate which rose up nearly 45% after the implementation of 
compulsory education (1881, 1997). In 1871, the percentage of working children was reduced 
from 32% to 22%, with this rate declining from around 10% in 1999 to 5.9% in 2006. In 
conclusion, there are no big differences in the struggle against eradicating the child labour 
problem in both countries in today because of the similarity which they share both in their 
aims. However, as has been said above, differences can be seen on legislation time because of 
variations of culture, national development level, and historical backgrounds.   Although the 
techniques differ from country to country because of the difference in their living conditions 
and historical background, the policy transfer technique can be applied in order to combat this 
problem. There is no direct policy transfer from the UK to Turkey, however, but the effects 
are so similar that we can tell there's an indirect transfer policy. For example, the ILO and 
UNICEF are working towards the elimination of the child labour problem. Thus, in order to 
succeed, they derive some experiences and results from the countries that underwent the 
problem in order to convey some policies and assist those countries which are affected by the 
problem. In conclusion, then, an indirect policy transfer technique is feasible for helping other 
countries under the aegis of global governance institutions. 
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BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACMİ İLE EKONOMİK 
BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 

 
 

Suna Korkmaz1 
 
 

Özet 
Hanehalkı tarafından yapılan tasarrufların yatırıma dönüşmesinde bankalar önemli bir finansal kuruluş 

olarak öne çıkmaktadır. Bankaların yarattıkları kredi kanalı ile ekonomide likidite oranı artmaktadır. Ekonomide 
bu likidite artışı ile birlikte toplam talep de artmaktadır. Artan toplam talep ekonomide üretilen mal ve hizmet 
miktarını artırmaktadır. Ekonomik büyüme ile birlikte daha çok kişi istihdam edilecek, tüketim ve tasarruf 
oranlarında artış görülecektir. Artan tasarruflar ile birlikte bankalar daha çok kredi verebileceklerdir. Bu 
çalışmada 2006:01-2015:03 dönemine ait çeyrek yıllık veriler alınarak, bankacılık sektörü kredi hacmi ile 
ekonomik büyüme arasında bir ilişki olup olmadığı Granger nedensellik testi ile sınamıştır. Analiz sonucunda 
ekonomik büyümeden kredi hacmine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: bankacılık sektörü, ekonomik büyüme, Granger nedensellik testi 
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THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN BANKING 
SECTOR CREDIT VOLUME AND ECONOMIC GROWTH 

 
 

Abstract 
Banks stands out as important financial institutions which in turn the savings of the household to 

investments. The credit channel created by the banks increase the liquidity ratio in the economy. This liquidity 
increase in the economy accompanies a rise in aggregate demand. The increasing aggregate demand, in turn, 
increases the goods and services produced in the economy. More people will be employed due to economic 
growth, and there will be occur increases in consumption and saving rates. The increasing savings banks will be 
able to give more credit. This study tested whether there is a relationship between the banking sector credit 
volume and economic growth using the quarterly data for the period 2006:01 - 2015:03 using the Granger 
causality test. Analysis results were found unidirectional causality from economic growth to credit volume.  
 
Keywords: banking sector, economic growth, Granger causality test 
 
JEL Classification: C22, E44, E51 
 
 
1. Giriş  

Ekonominin işleyişinde bankalar önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ekonominin 
parasal boyutunun sağlıklı ve sorunsuz işlemesi için banka sisteminin iyi işlemesi 
gerekmektedir. Hanehalkından topladıkları paraları fon talep edenlere vererek ekonomide 
para yaratma sürecinde bulunan kuruluşlardır. Bu sağlanan fonlar ile mali piyasanın hacmi 
genişlemekte, ekonomide milli gelir ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaktadır. Bankalar 
hanehalkı tarafından yapılan tasarrufları en iyi biçimde değerlendiren finansal kuruluşlardır. 
Bir anlamda tasarrufların ekonomide yatırımlara dönüşmesini sağlayan kurumlardır. Bilgi 
birikimi ve zamanı etkin kullanmaları ile verimli alanlara yatırımların yapılmasını sağlayarak 

1 Assoc.Prof., Bandırma Onyedi Eylul University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 
Department of Economics, Turkey, skorkmaz@bandirma.edu.tr 
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ekonomide sermaye stokunun artmasına diğer bir ifade ile ekonomik büyümeye katkı 
sağlamaktadırlar.   

Bankaların verecekleri kredi hacmini etkileyen en önemli faktörlerden biri merkez 
bankalarının uygulamaya koyacakları para politikası kararlarıdır. Bankalar uygulanan para 
politikasına bağlı olarak verecekleri kredilerin faiz oranlarını, kredi koşullarını ve vade 
yapısını belirlemektedirler. Eğer merkez bankaları zorunlu karşılık oranlarını artırma yoluna 
giderse bankaların fon talep edenlere verecekleri kredi hacminde bir azalma görülecektir.  

Türkiye ekonomisinde bankacılık sektörü 2000-2010 yılları arasında büyük değişim 
göstermiştir. Özellikle yaşanan 2001 krizinden sonra bankacılık sistemi yeniden 
yapılandırılmıştır. Türkiye’deki düşük oranlı enflasyon rakamları ve hızlı büyüme gibi 
makroekonomik göstergeler neticesinde bankacılık sektöründe de hızlı bir büyüme süreci 
yaşanmıştır. 2004-2010 yılları arasında banka şube sayılarında artış görülmüştür. Sektörün 
sermaye yeterliliğinin yüksek olması özellikle 2008 yılında dünyada meydana gelen finansal 
krize karşı sektörün güçlü durmasını sağlamıştır. Bu durum 2013 yıllarında da devam etmiştir. 
Bu nedenle bu çalışmada da bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasından sonraki 
dönemden günümüze kadar olan süreç analiz edilerek değerlendirilmiştir. 

 
2. Literatür Taraması 

 İktisat yazınında finansal sistem içinde bankacılık sektörü önemli bir yer tutmaktadır. 
Bankacılık sektörü ekonomide kaynak aktarımında bulunan en önemli finansal kuruluşlardan 
biridir. Finansal aracılardan biri olan bankalar yurt içindeki tasarrufları arttırdığı gibi yabancı 
sermayenin yurt içine gelmesini sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır 
(Beck vd., 2000: 262). Bankacılık sektörünün finansal sektör içindeki payı her ülkedeki 
iktisadi ve sosyal gelişmeye bağlı olarak farklılık göstermektedir. Finansal sistem içinde 
bankacılık sektörünün yeri Türkiye’de çok fazla yer tutmaktadır (Coşkun vd., 2012: 28).  

Bankacılık sektöründe 32 adet mevduat, 13 adet kalkınma ve yatırım, 5 adet katılım 
bankası olmak üzere toplam 50 banka bulunmaktadır. 2011-2015 yılları arasında Türkiye’de 
banka sayısındaki değişim Tablo 1’de verilmiştir (TBB, 2016). Tablo 1’den de görüldüğü gibi 
son yıllarda yabancı sermayeli banka sayısında artış olmuştur.  Yabancı sermayeli bankaların 
Türkiye’ye girişinde son zamanlarda Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde 
(tek haneli enflasyon rakamları, düşük faiz oranları ve kişi başına gelirin artması vb) iyileşme 
etkisinin olduğu söylenebilir (TBB, 2016).     

 
Tablo 1: Türkiye’deki banka sayısı 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Mevduat Bankaları 32 30 31 32 32 32 

Kamu Sermayeli 3 3 3 3 3 3 
Özel Sermayeli 11 11 12 12 10 8 
Yabancı Sermayeli 17 16 16 17 19 21 
Tas.Mevd.Sig.Fonu.Devr. 1 1 1 1 - - 
Kalkınma ve Yatırım Bankaları 13 13 13 13 13 13 
Katılım Bankaları 4 4 4 4 4 5 
Toplam 49 47 48 49 49 50 

Kaynak: TBB, 2016. 
 

Türkiye’deki bankaların kullandırdıkları kredi hacminde, özellikle konut kredisinde 
2010 yılından günümüze büyük artış olduğu görülmektedir. Konuttaki artış ekonomide sabit 
sermaye stoku içine girdiği için ekonominin mevcut sermaye stokunda da bir artışa neden 
olmaktadır. Türkiye’de 2008 yılından 2015 yılına kadar kullanılan ihtiyaç kredisi, konut ve 
taşıt kredileri stoku Tablo 2’de verilmiştir (TBB, 2016). 
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Tablo 2: İhtiyaç, diğer ve konut kredileri stoku (bakiye ve kişi başına miktar) 

İhtiyaç* Kredisi ve 
Diğer** Krediler 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Eyl-2015 

Toplam (Milyon TL) 36.110 41.365 59.275 82.537 94.971 121.894 139.620 144.770 
Kişi Başı (Bin TL) 4,5 4,8 6,0 7,7 8,3 9,9 7,1 8,3 
Konut Kredisi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Eyl-2015 
Toplam (Milyon TL) 37.347 42.733 57.584 69.755 79.552 101.322 115.015 132.620 
Kişi Başı (Bin TL) 49,0 43,9 53,2 54,5 55,4 60 63 67 
*İhtiyaç kredileri: Dayanıklı tüketim malları, yarı dayanıklı tüketim malları ile evlilik, eğitim ve sağlık için 
kullandırılan kredilerdir.  
**Diğer krediler: İhtiyaç, konut ve taşıt kredileri kategorisinde sınıflandırılamayan kredilerdir. 
Kaynak: TBB, 2014, 2016. 

 
Bu konuda yapılan çalışmaları Türkiye ve diğer ülkelerle yapılan çalışmalar olarak ikiye 

ayırabiliriz.  
Demirhan vd. (2011) ve Mercan (2013) bankacılık sektörü ve ekonomik büyüme 

arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulmuşlardır. Ceylan ve Durkaya (2010), Ozcan ve Ari 
(2011) ve Vurur ve Özen (2013) ekonomik büyümeden banka kredilerine doğru nedensellik 
ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Disbudak (2010), Tandoğan ve Özyurt (2013) ve Araç ve 
Özcan (2014) banka kredilerinin ekonomik büyümeyi sağladığını kanıtlamışlardır. Yiğitbaş 
(2014) reel GSYİH’nin reel krediler üzerindeki etkisinin pozitif olduğu sonucuna varmışlar, 
dolayısıyla ekonomideki toplam harcama düzeyinin banka kredileri üzerinde etkili olduğunu 
vurgulamışlardır. Tuna ve Bektaş (2013) mevduat bankalarının sağladığı yurtiçi kredi hacmi 
ile ekonomik büyüme arasında bir nedensellik ilişkisine rastlamamışlardır. 

Beck ve Levine (2004) 1976-1998 yılları arasında 40 ülke için panel veri yöntemini 
kullanarak bankacılık sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmışlar ve 
bankacılık sektörünün ekonomik büyümeyi pozitif olarak etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 
Dritsaki ve Dritsaki-Bargiota (2005) 1988:1-2002:12 dönemini alarak Yunanistan için 
yaptıkları çalışmalarında bankacılık sektöründeki büyüme ile ekonomik büyüme arasında çift 
yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Haas ve Lelyveld (2006) yabancı 
banka şubeleri tarafından ülke içinde verilen banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında 
negatif ilişki olduğunu ispat etmişlerdir. Pradhan (2009) Hindistan ülkesi için banka kredileri 
ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulmuştur. Krishnankutty (2011) 
Kuzey Doğu Hindistan’da 1999-2007 yılları arasında banka kredilerinin ekonomik büyüme 
üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını belirtmiştir.  Awdeh (2012) 1992-2011 yılları 
arasında Lübnan’da ekonomik büyümeden bankacılık sektörüne (yerel özel sektöre sağlanan 
krediler, mevduat büyümesi vb) doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulmuştur. Leitão (2012) 
Avrupa Birliği (EU-27) ülkelerinde 1990-2010 yılları arasında yurtiçi kredilerin ekonomik 
büyümeyi olumsuz etkilediğini dinamik panel veri yöntemi ile kanıtlamıştır. Murty vd. (2012) 
Etiyopya için banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında ilişki olup olmadığı 1971/72-
2010/11 dönemini test etmek için Johansen eşbütünleşme testini uygulamışlardır. Banka 
kredilerinin ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini bulmuşlardır. Yakubu ve Affoi 
(2014) Nijerya ülkesinde 1992’den 2012 dönemini, Emecheta ve Ibe (2014) ise 1960’dan 
2011 kadar olan dönemi alarak banka kredilerinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve 
anlamlı etkisinin olduğunu kanıtlamışlardır. Timsina (2014) 1975-2013 yıllarını, Gautam 
(2015) ise 1975-2012 yıllarını alarak Nepal için banka kredilerinin ekonomik büyüme 
üzerinde pozitif etkisini olduğunu ortaya koymuştur. Petkovski ve Kjosevski (2014) GMM 
yöntemini kullanarak Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde özel sektöre verilen banka 
kredilerinin ekonomik büyüme üzerinde negatif etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Korkmaz (2015) seçilmiş 10 Avrupa ülkesi için 2006-2012 yıllarını ele alarak panel veri 
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yöntemini kullanmıştır. Tahmin sonucunda bankalar tarafından sağlanan yurtiçi kredilerin 
ekonomik büyümeyi etkilediği sonucuna varmıştır. 

3. Veri ve Ekonometrik Yöntem 

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde bankacılık sektörü tarafından sağlanan kredi 
hacmi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Türkiye için 2006:01-2015:03 
dönemine ait çeyrek yıllık zaman serileri kullanılmıştır. 

 
3.1. Veri 
 

Tablo 3: Veri açıklaması 
Değişenler Sembol Kaynak 
Harcamalar yöntemi ile (Sabit 1998 Fiyatları 
ile) reel GSYİH 

GSYİH TCMB (2016) 

Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi (Toplam Kredi 
Hacmi) 

            BK                TCMB (2016) 

 
GSYİH ve BK değişkenleri TCMB’nin elektronik veri dağıtım sisteminden alınmıştır. 

Tahminde kullanılan iki değişkenin logaritması alınmış ve Census X12 yöntemi ile 
mevsimsellikten arındırılmıştır.  

 
4. Deneysel Analiz  

Tahmine geçmeden önce serilerin durağan olup olmadıkları test edilmiştir. Çünkü bir 
zaman serisi modeli oluşturulduğunda, elde edilen stokastik sürecin zamana bağlı olarak 
değişip değişmediğinin bilinmesi gerekmektedir. Eğer seri durağan ise serinin ortalaması 
zamanla değişmeyecektir. Eğer seri durağan değil ise otokorelasyonlar önemli ölçüde sıfırdan 
sapar ve gecikmeler arttıkça sıfırdan uzaklaşır veya ortaya sahte bir örnek çıkar. Zaman 
serilerinin uygun model haline gelmesi için bu seriler durağan hale getirilmelidir (Kutlar, 
2009: 262). Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlık testleri Augmented DickeyFuller 
(ADF) ve Phillips- Perron (PP) birim kök testi ile sınanmıştır. 

 
Tablo 4: ADF ve PP test sonuçları 

Değişkenler ADF PP 
t-istatiği p-değeri t-istatiği p-değeri 

LGSYİHSA Sabitli Düzeyde -0.588 0.861 -0.749 0.821 
1.farkı -4.348 0.001* -4.234 0.002* 

Trendli-Sabitli Düzeyde -2.765 0.218 -2.095 0.531 
1.farkı -4.291 0.008* -4.161 0.011* 

LBKSA Sabitli Düzeyde -0.214 0.969 -0.673 0.841 
1.farkı -4.656 0.000* -4.733 0.000* 

Trendli-Sabitli Düzeyde -3.700 0.035** -2.461 0.344 
1.farkı -4.535 0.004* -4.624 0.003* 

*,**,*** işaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde değişkenlerin anlamlı olduğunu 
göstermektedir. ADF ve PP test sonuçlarında p değeri anlamlılık düzeyinden yüksek bulunmuşsa birim kök var, 
aksi durumda birim kök yok kararı verilmiştir. Kritik değerler MacKinnon’dan (1996) alınmıştır.  

 
Tablo 4’de verilen ADF ve PP birim kök test sonuçlarına göre GSYİH ve BK 

değişkeninin düzeyde durağan olmadıkları, birinci farkları alındığında I(1) seviyesinde 
durağan oldukları görülmüştür. Kurulan VAR modelinde seriler çeyrek yıllık olduğu için 
gecikme uzunluğu 4 olarak alınmıştır. Tablo 5’de VAR modeli gecikme uzunluğu test 
sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 5: VAR modeli gecikme sonuçları 

Gecikme LR  FPE AIC SC HQ 
0 NA 3.69e-07 -9.136 -9.047 -9.106 
1 16.183 2.77e-07 -9.423 -9.154 -9.331 
2 31.649* 1.18e-07* -10.279* -9.830* -10.126* 
3 2.439 1.38e-07 -10.134 -9.506 -9.920 
4 2.069 1.63e-07 -9.982 -9.174 -9.706 
 

Tablo 5’de görülen sonuçlara göre model seçim kriterlerinden (LR-Likelihood ratio, 
FPE-Final prediction error, AIC-Akaike information criterion, SC-Schwarz information 
criterion ve HQ-Hannan-Quinn information criterion) en uygun gecikme sayısının 2 olduğunu 
tespit edilmiştir. 

VAR modelinde hata terimleri arasında otokorelasyon olmadığı, otokorelasyon LM test 
sonuçlarına göre belirlenmiştir. LM olasılık değerlerinin hepsi %5’den büyük olduğu için H0 
hipotezi kabul edildiği için otokorelasyon yoktur. 12 gecikme düzeyine göre otokorelasyon 
LM test sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. 

 
Tablo 6: Otokorelasyon LM test sonuçları 

Gecikme Düzeyi LM İstatistiği Olasılık Değeri (p) 
1 2.666 0.615 
2 1.531 0.821 
3 6.905 0.141 
4 5.049 0.282 
5 3.277 0.512 
6 0.840 0.933 
7 2.395 0.663 
8 6.411 0.170 
9 0.611 0.961 
10 5.986 0.200 
11 4.837 0.304 
12 1.738 0.783 

 

Modelde kullanılan değişkenler aynı düzeyde yani I(1) düzeyinde oldukları için 
Granger nedensellik testi yapılabilir. Eğer X değişkeni Y değişkeninin (Granger) nedeni ise, 
X’teki değişmeler Y’deki değişmelerden önce gelmelidir. Dolayısıyla, Y’nin (kendi geçmiş 
değerleri de içinde) başka değişkenlere göre regresyonuna X’in geçmiş ya da gecikmeli 
değişkenleri de eklendiğinde Y’nin kestirimi anlamlı biçimde iyileşiyorsa, o zaman X, Y’nin 
(Granger) nedeni olduğu söylenebilir (Gujarati, 2006: 621). 

𝛥𝐿𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡 = ∑ 𝛼𝑖𝛥𝐿𝐵𝐾𝑡−𝑖𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗𝛥𝐿𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡−𝑗𝑛

𝑗=1 + 𝑢1𝑡                              (1) 
𝛥𝐿𝐵𝐾𝑡 = ∑ 𝜆𝑖𝛥𝐿𝐵𝐾𝑡−𝑖𝑚

𝑖=1 + ∑ 𝛿𝑗𝛥𝐿𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡−𝑗𝑚
𝑗=1 + 𝑢2𝑡                                     (2) 

Ekonomik büyüme ve bankacılık sektörü tarafından sağlanan kredi hacmi arasındaki 
nedensellik ilişkisi sonuçları iki gecikme uzunluğuna göre Tablo 7’de verilmiştir. 

 
Tablo 7: Granger nedensellik sınama sonucu 

Nedenselliğin Yönü F Değeri Olasılık Değeri (p) Karar 

ΔLBK ΔLGSYİH Granger nedeni değildir 0.974 0.388 Yok 

ΔLGSYİH ΔLBK Granger nedeni değildir 9.247 0.000* Var 

*%5’de istatistiksel olarak anlamlıdır. 
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Tablo 7’deki sonuçlara göre GSYİH’dan kredi hacmine doğru tek yönlü nedensellik 
ilişkisi bulunmuştur. Literatürde yapılan çalışmalardan Awdeh (2012), Ceylan ve Durkaya 
(2010), Ozcan ve Ari (2011), Vurur ve Özen (2013) ve Yiğitbaş (2014) ile benzer, Beck ve 
Levine (2004), Dritsaki ve Dritsaki-Bargiota (2005), Haas ve Lelyveld (2006), Pradhan 
(2009), Leitão (2012), Murty vd. (2012), Tuna ve Bektaş (2013), Tandoğan ve Özyurt (2013), 
Mercan (2013), Araç ve Özcan (2014), Yakubu ve Affoi (2014) ve Timsina (2014) ile farklı 
sonuçlar elde edilmiştir. 

5. Sonuç 

Finansal piyasalar ekonomide fon arz edenlerden fon talep edenlere doğru kaynak 
transferini sağlayan piyasalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Finansal piyasaların iyi 
işlememesi durumda veya gelişmediği durumlarda bu fon akışı etkin düzeyde gerçekleşemez. 
Bu da ekonomideki yatırımların yeterli düzeyde olmasını engellemekte ve ekonomik 
büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu finansal piyasalarda fon akışını sağlamada 
aracılık yapan finansal aracı kurumlar (Merkez Bankası, mevduat bankaları, mevduat kabul 
etmeyen bankalar vb.) bulunmaktadır. Bu aracı kurumlardan en önemlileri arasında bankalar 
yer almaktadır. Bankacılık sektörünün kredi verme davranışlarında ekonomik koşullar etkili 
olmaktadır. Ekonomide daralma dönemi yaşandığında bankalar tarafından verilen kredi 
miktarı azalmakta, ekonomide canlanma dönemi yaşandığında ise bankalar tarafından verilen 
kredi miktarı artmaktadır. Özellikle Türkiye 2010 yılında ve ondan sonraki yıllarda hızlı bir 
büyüme oranı yakalamıştır. Buna bağlı olarak da bankaların kullandırdıkları kredi 
miktarlarında sürekli artış olmuştur. Ekonomik büyüme süreci ile birlikte ekonomide 
tasarruflar da artmaktadır. Diğer yandan Merkez bankasının faiz oranlarını düşük tutma 
politikası ile birlikte borçlanma maliyetleri de azalmaktadır. Borçlanma maliyeti azalacağı 
için daha çok kredi kullanılacak ve bu kredilerin ekonomide etkin alanlara yönlenmesi 
sağlanacaktır. Kredi hacminde bir artışın ekonomide başka ekonomik sorunlara (enflasyon, 
cari açık vb.) yol açmaması için bankalar seçici (selektif) kredi uygulaması yapmalıdır. 
Özellikle yatırım ve ihracata yönelik kredilere öncelik verilmelidir. Türkiye’de bu politikanın 
uygulandığı görülmektedir. Özellikle konut kredisindeki yıllar içinde artışın olması 
ekonomide sabit sermaye stokunun artmasını sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda 
bulunmaktadır.  

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde bankacılık sektörü tarafından sağlanan kredi hacmi 
ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki olup olmadığı 2006:01-2015:03 dönemine ait çeyrek 
yıllık zaman serileri kullanarak incelenmiştir. Yapılan Granger nedensellik testi sonucunda 
incelen dönemde ekonomik büyümeden kredi hacmine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi 
tespit edilmiştir. Bu da bize o dönemlerde özellikle 2010 ve 2011 yıllarında sağlanan yüksek 
büyüme hızının ekonomiyi olumlu etkilediğini göstermektedir. Bu da ekonominin canlanma 
dönemlerinde verilen kredi miktarlarında artış olduğu görüşünü desteklemektedir.  
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TÜRKİYE’NİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK PERFORMANSI: 2010-

2015  
 
 

Oytun Meçik1  
 
 

Özet 
İnsani gelişme, uzun dönemli bir bakış açısıyla refahın anahtar bileşenlerinden biri olarak, “insanların 

seçeneklerini genişleten bir süreç” olarak tanımlanmaktadır. İnsani gelişme aynı zamanda hem bir süreç hem de 
bir sonuç olarak düşünülebilecek bir hedef konumundadır. Buna göre, insani gelişme, insanların yaşamlarını 
iyileştiren ve şekillendiren süreçlerde aktif katılıma konu olan, yani insani kapasitelerini artıran bir özellik 
göstermektedir.  İnsani gelişme kavramı, insan refahının, gelir ötesindeki unsurların geniş bir perspektifte 
değerlendirilmesi yoluyla ölçüldüğü İnsani Gelişme Endeksi tarafından tamamlanmaktadır. İnsani Gelişme 
Endeksi, insani gelişmenin; uzun ve sağlıklı bir hayat sürmek, bilgi elde etme yeteneğine sahip olmak ve insanca 
bir yaşam standardı elde etmek gibi üç temel boyutuna odaklanan karma bir endekstir. Bu çalışma ile 2010-2015 
periyodunda Türkiye’nin insani gelişme performansının, insani gelişme endeksi ve bileşenlerinin analiz edilmesi 
yoluyla değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylece Türkiye’de insani gelişmenin sağlanmasına yönelik 
stratejilerin tanımlanması mümkündür. 
 
Anahtar Kelimeler: insani gelişme endeksi, refah, Türkiye 
 
JEL Sınıflandırması: O11, O15 
 
 

HUMAN DEVELOPMENT PERFORMANCE OF TURKEY: 
2010-2015 

 
 

Abstract 
Human development, as a key element of long-run view of well-being, defined as “a process of enlarging 

people’s choices”. Human development is also the objective, so it is both a process and an outcome. It is 
development of the people through building human capabilities, for the people by improving their lives and by 
the people through active participation in the processes that shape their lives. The human development concept is 
complemented with a measure the Human Development Index (HDI) that assesses human well-being from a 
broad perspective, going beyond income. HDI is a composite index focusing on three basic dimensions of human 
development: to lead a long and healthy life, the ability to acquire knowledge and the ability to achieve a decent 
standard of living. This paper attempts to assess human development performance of Turkey by analysing 
human development index and it’s components in the 2010-2015 period. Thus it is possible to describe strategies 
which improving the human development in Turkey. 
 
Keywords: human development index, well-being, Turkey 
 
JEL Classification: O11, O15 
 
 
1. Giriş 

İnsani gelişme, insanların dünya üzerinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerin yegâne 
amacı olarak değerlendirilebilecek olan refaha giden yolda izlenmesi beklenen bir rota olarak 
değerlendirilebilir. Bu yönüyle insani gelişmenin, yaşamını sürdüren bir canlı olarak insanın 
sahip olduğu zenginlikten ziyade, insan yaşamanın topyekûn zenginliğini kapsayacak şekilde 

1 Yrd.Doç.Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 
Türkiye, oytunm@ogu.edu.tr 
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geniş olarak ele alındığı ifade edilmelidir. Dolayısıyla sadece ekonominin zenginliğinin 
artmasından ziyade insan yaşamının zenginliğinin artmasını sağlayan ortam koşullarının da 
eklenmesi gerekmektedir.  
 İnsani Gelişme Endeksi (İGE), bir kavram olarak, sahip olduğu özellikler ile insani 
gelişme düzeyinin ölçülmesi ve elde edilebilmesi için geliştirilmiş ve dünya ülkelerinde (ya 
da bir takım bölgesel düzeylerde) insan yaşamının; sağlık, eğitim, bilgiye erişim vb. yaşam 
koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle oluşturulan bir gösterge olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) insani açıdan refahı ele almak ve insani 
gelişmeyi ölçümleyebilmek adına duyulan ihtiyacın bir karşılığı olarak, İGE’yi hesaplamaya 
ve dönemler itibariyle ülkeleri sıralamak suretiyle iktisatçılara önemli bilgi sağlayan bu veriyi 
üretmektedir (Noorbakhsh, 1998). Bunda makroekonomik açıdan önemli göstergeler olarak 
kabul edilen hâsıla ve hasıladan türetilen diğer göstergelerin (ekonomik büyüme, kişi başına 
milli gelir vs.), ülkelerin tarih sahnesinde kat ettiği aşamaları ve yaşam standartlarındaki uzun 
dönemli gelişmeyi tamamen ölçememesinden kaynaklı bir gereksinimin rol oynadığı açıktır 
(Crafts, 1997). Böylelikle İGE uygulamalı kalkınma iktisadı alanı için; insani gelişmenin 
refah boyutuyla yeniden yorumlanmasında ve özellikle hâsıla unsurlarına bir alternatif 
gösterge olma özelliği ile zaman ve ülke örnekleri bakımından karşılaştırma yapabilme 
imkânı tanıması açısından anahtar bir rol üstlenmiştir (Stanton, 2007).  

Bu çalışmada, 2010-2015 yılları arasında Türkiye’de insani gelişmeye dair gerçekleşen 
koşullar, açıklanan unsurlara dayalı olarak ele alınmış ve bir genel değerlendirme yapılmıştır. 
Çalışmada ele alınan periyod, insani gelişme konusundaki güncel süreci değerlendiren pek 
çok araştırmacının parmak bastığı nokta olan, Türkiye’de insani gelişmeye dair unsurların 
ivmelenmesi önündeki engellerin tespit edilebilmesi ve yakın geçmişe dayalı oluşturulan 
perspektif ile mevcut döneme dönük politika önerilerinin tasarlanmasını hedeflemektedir.   
 
2. Literatür Özeti 

Türkiye’de İGE üzerine gerçekleştirilen çalışmaların incelenmesi yoluyla bir literatür 
özetine yer verilmiştir. Bu kapsamda, Pamuk (2014)’da vurgulandığı gibi, Türkiye’nin son 30 
yılına bakıldığında, sağlık ve özellikle eğitimde kat edilen mesafenin, ekonomide yaratılan 
gelir performansının oldukça gerisinde kaldığı dikkat çekmektedir. Bunun net ifadesi, 
Türkiye’nin eğitime ilişkin göstergelerde, kendisine yakın gelir düzeyindeki ülkelerin bir 
hayli gerisinde olmasıdır. Bu genel çerçevede, literatür incelendiğinde; Demir Şeker (2011)’in 
Türkiye’de İGE’de en fazla artış sağlayabilecek değişkenler olarak eğitime ilişkin 
değişkenleri ön plana çıkardığı göze çarpmaktadır. Zira beklenen okullaşma yılı miktarındaki 
artışın, endeks değerini doğumda yaşam beklentisi ve kişi başına düşen gelir gibi unsurlardan 
daha fazla etkilediği görülmektedir. Çalışmada hesaplama yöntemlerinin etkileme 
mekanizmalarının irdelenmesi yoluyla eğitim gibi göreli geride kalınmış konulardaki 
ivmelenmelerin etkilerinin endeks değerinde ve dolayısıyla sıralamada büyük olacağına vurgu 
yapılmaktadır. Nitekim Acar Bolat ve Çilan Arıcıgil (2007) İGE hesaplamasında yer alan 
ülkelerin bölgesel açıdan ayrışmasında eğitim ve hâsıla unsurlarının rol oynadığını tespit 
etmiş ve nitelik yönü ağır basan, sosyo-ekonomik gelişime ağırlık veren bir yaklaşımın 
endekste yol almak için gerekli olduğuna vurgu yapılmıştır. Yine Gürses (2009) Türkiye’de 
1997 yılında alınan zorunlu eğitimi beş yıldan sekiz yıla çıkarma kararının, İGE üzerinde 
büyük bir etkiye yol açarak, ülkeye uluslararası itibar kazandırdığının altını çizmektedir. 
Türkiye’nin 1980-2010 dönemini ele alan Tekbudak ve Tatlıdil (2011) OECD ülkeleri ile 
yapılan karşılaştırmalarda, eğitim ve sağlık alanında gerçekleştirilen harcamalar yönüyle 
ülkenin oldukça yetersiz bir konumda olduğunu ifade etmekle birlikte, eldeki verilerden 
hareketle sağlık ve eğitim sistemlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesine 
yönelik gereksinimi ortaya koymaktadır. Yine Tunc ve Ertuna (2015) eğitim ve sağlık 
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alanında görülen büyük yatırım gereksiniminin İGE üzerinde olumlu etki edeceğini ve 
ülkenin İGE ile uzun dönemli eğilimleri izlemesinin ve diğer ülkelere nazaran farklılıkları 
değerlendirebilmesinin mümkün olduğunu ifade etmektedir.  

Akçiçek (2015) Türkiye’nin 1990’lı yıllardan bu yana İGE performansına yönelik 
olarak; bütüncül insani gelişme politikalarının üretilmesi ve endeksin hesaplanmasında 
kullanılan göstergelerin istatistiklerine yansıyan iyileşmelerin gerçekleştirilmesinde söz 
konusu olan yetersizliğe dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin kısa dönemde 
istatistikler konusunda, uzun dönemde de bütüncül insani gelişme politikaları boyutuyla 
çözüm arayışlarını sürdürmesinin gerekliliğine vurgu yapılmıştır.  

Türkiye’ye dair eksikliğine dikkat çekilen hususlarla ilgili olarak, Pamuk (2014)’de 
vurgulanan bir noktanın altı çizilmelidir. Sağlık, eğitim, kadın-erkek eşitliği gibi konuların 
sadece dünü ve bugünü ilgilendirmediği, bu konulardaki iyileşmelerin yavaş ve zor 
gerçekleşmesi yüzünden, geleceğe yönelik olarak sağlıklı ve iyi eğitim almış, donanımlı 
işgücünün ve dolayısıyla daha gelişmiş bir ekonominin kurulmasını da güçleştirdiği 
unutulmamalıdır. Buna ilave olarak, belirtilen alanlardaki gelişmelerin Akçiçek (2015)’de 
ifade edildiği gibi rakamlara yansıması da hem zorlu hem gecikmeli bir süreci 
gerektirmektedir.  
 
3. İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye 

Çalışmada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hesaplanan ve 
dönemler itibariyle açıklanan raporlarla ilan edilen İGE verileri ve endeksin hesaplanmasında 
kullanılan bazı (doğumda yaşam beklentisi, eğitim süresi, kişi başına düşen gelir vb.) sosyo-
ekonomik göstergelerin 2010-2015 yılları için incelenmesi yoluyla, ele alınan dönemde 
Türkiye’de insani gelişmeye dair gelişmelerin değerlendirilmiştir.  

Ülkelerin İGE seviyelerine göre dört farklı grupta değerlendirilmesi söz konusudur. 
Buna göre; çok yüksek, yüksek, orta ve düşük insani gelişme grupları ülkelerin kategorize 
edilmesini sağlamaktadır. İGE’nin temel bileşenleri; insanların yaşam süreleri, eğitim 
göstergeleri ve gelir seviyelerine dayalı olarak ele alınmaktadır.  

Türkiye, 2010-2015 döneminde İGE açısından; içerisinde yer aldığı Yüksek İnsani 
Gelişmişlik seviyesine sahip ülkeler grubunun ortalama değerlerinden yüksek gösterge 
değerlerine sahiptir. Ancak Türkiye’nin ekonomik göstergeler bakımından birlikte ele alındığı 
ülke grupları ile İGE sıralamalarında bir arada olduğunu söylemek mümkün değildir.  
Tablo 1’de ele alınan dönemde İGE ve temel bileşenleri verilmiştir. Buna göre, Türkiye’nin 
incelenen dönemde, sıralama yönüyle 11 basamak ilerleme ve endeks değeri bakımından 
yaklaşık %3 artış kaydettiği görülmektedir. Bu süreçte, temel bileşenlerden doğumda yaşam 
beklentisinde görülen yaklaşık 3 yıllık bir iyileşmeye ilave olarak, eğitim süresi beklentisinde 
de 3 yıla yakın bir artış gözlenmektedir. Yine bu dönemde, ortalama eğitim süresinde ve kişi 
başına düşen gelirde artış gerçekleşmiştir.  

Tablo 1: İnsani gelişme endeksi ve bileşenleri 
Yıl Sıralama İnsani 

Gelişme 
Endeksi 

Doğumda 
Yaşam 

Beklentisi 

Eğitim 
Süresi 

Beklentisi 

Ortalama 
Eğitim 
Süresi 

Kişi Başına 
Düşen Gelir  

Gelir ve 
Gelişme 
Sıralama 

Farkı 
2014 72 0.761 75.3 14.5 7.6 18,677* –12 

2013 72 0.759 75.3 14.4 7.6 18,391* -15 

2012 69 0.756 74.2 12.9 6.5 13,710** -32 

* 2011 Sabit Fiyatları ($) 
* 2011 Sabit Fiyatlar ($) 
** 2005 Sabit Fiyatlar ($) 
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Yıl Sıralama İnsani 
Gelişme 
Endeksi 

Doğumda 
Yaşam 

Beklentisi 

Eğitim 
Süresi 

Beklentisi 

Ortalama 
Eğitim 
Süresi 

Kişi Başına 
Düşen Gelir  

Gelir ve 
Gelişme 
Sıralama 

Farkı 
2011 92 0.751 74.0 11.8 6.5 12,246** -25 

2010 83 0.738 72.2 11.8 6.5 13,359*** -26 

Kaynak: (UNDP, Human Development Report, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010). 
 

Türkiye’nin içinden geçtiği süreç daha gerilere götürüldüğünde, 1980 yılından 2014 
yılına kadar geçen dönemde İGE değerinin 0,492’den 2014 yılındaki 0,761 değerine 
yükseldiği görülmektedir. Bunun; toplamda %54,7’lik, yıllık bazda ise %1,29’luk bir artışa 
karşılık geldiği de ifade edilmelidir.  

Ortalamaya dayalı bütün ölçme yöntemlerinde olduğu gibi İGE ile insani gelişmeye dair 
ortalama değerler üzerinden inceleme yapma imkânı bulunmaktadır. Oysaki toplumda yer 
alan tüm insanların eşit bir konumda olmadığı açıktır. Dolayısıyla eşitsizliği dikkate alan bir 
yaklaşım olarak Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE), toplumdaki 
eşitsizliğin insani gelişmeye etkisini kapsayan bir özellik göstermektedir.  
Tablo 2’de EUİGE endeks değeri ve bileşenleri verilmiştir. Eşitsizliği dikkate alan bu 
gösterge, değerlendirildiğinde 2014 yılı için İGE’nin %15,8’lik bir kayba uğradığı 
görülmektedir.  
 

Tablo 2: Eşitsizliğe uyarlanmış insani gelişme endeksi ve bileşenleri 
Yıl EUİGE 

Değeri 
Toplam 

kayıp (%) 
İnsani 

Eşitsizlik 
Katsayısı 

(%) 

Doğumda 
Ortalama 
Yaşam 

Beklentisinde 
Eşitsizlik (%) 

Eğitimde 
Eşitsizlik 

(%) 

Gelirde 
Eşitsizlik 

(%) 

2014 0.641 15.8 15.7 11.0 14.2 21.8 

Kaynak: (UNDP, Human Development Report, 2015). 
 

Türkiye’de 2014 yılı için, cinsiyet bakımından insani gelişme göstergeleri, erkek insani 
gelişme endeks değerinin (0,793) kadın insani gelişme endeks değerinden (0,716) daha üst 
seviyede olduğu bir duruma işaret etmektedir. Bu yönüyle, kadın-erkek eşitliği ekseninde 
adımların atılmasının da gerekliliği göze çarpmaktadır.  
 
4. Sonuç ve Değerlendirme 

İnsani gelişme, günümüz dünyasında ülkelerin yegâne amaçları arasında görülmeye 
başlanan bir kavramdır. Zira iyi bir ekonomik performans ile ekonomik büyümenin 
gerçekleştirilebilmesine karşılık, insan hayatına dokunan türden nitelik yönündeki gelişmeler 
söz konusu olmaksızın, bir ekonominin gelişme yönüyle ve dolayısıyla ekonominin başlıca 
unsurları olan insanların bu süreçten olumlu kazanımlar elde etmeleri mümkün olmamaktadır. 
Bunun için, iktisatçıların irdelediği ekonomik büyüme vb. değişkenler arasına pratiğe dönük 
bir kavram olan İGE girmiştir.  

İGE’yi ortaya çıkaran çeşitli unsurların, dünya üzerindeki farklı ülke ve toplumlarda 
farklı özellikler göstermesi, bunların yapısal özellikleri ile ilişkilidir. Bu doğrultuda, ülke ya 
da toplumların karakteristik özelliklerinin uzun soluklu olarak İGE üzerinde yansımaları söz 
konusu olmaktadır. Buna ilave olarak, belirtilen unsurların hızlı şekilde nitelik yönünden 

** 2005 Sabit Fiyatlar ($) 
*** 2008 Sabit Fiyatlar ($) 
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değişmelere konu olamaması nedeniyle insani gelişmişliğin kolaylıkla mevcut seviyesinin 
değişme göstermesi beklenmemektedir.  
 Türkiye için 2010-2015 döneminde İGE değerleri ve bunun temel belirleyicilerinde 
meydana gelen gelişmelerin irdelenmesi halinde, önceki zaman periyodları için 
gerçekleştirilen çalışmaların ortaya koyduğu tespitlere paralel şekilde, gelişmişliği sınırlayan 
unsurların başında eğitim ile ilgili gelişmelerin geldiğini ifade etmek mümkün olmaktadır. 
Keza sağlık alanındaki gelişmelerle birlikte, doğumda yaşam beklentisi türünden 
göstergelerde de iyileşmeler gözlenmiştir. Ancak eğitim ve sağlık alanları, Türkiye için 
önceki dönemlere yönelik olarak da vurgulandığı gibi, ekonomik performansın bir hayli 
gerisindeki durumu ile ülkenin İGE sıralamasında, yakın gelir düzeyine sahip diğer ülkelerden 
daha geride kalmasına neden olmaktadır.  

Literatürde vurgulandığı üzere, eğitim ve sağlık ile kadın-erkek eşitliği boyutları ile 
başarılı olmayan bir performansa sahip olan Türkiye’nin, 2010-2015 döneminde de önceki 
zaman dilimlerinden radikal derecede farklı bir tabloyu ortaya koymadığı görülmektedir. 
Dolayısıyla politika yapıcıların, sadece dünü ve bugünü ilgilendirmeyen, geleceğe dönük 
iyileşmelerin sağlanması adına, sağlıklı ve iyi eğitim almış, donanımlı bir işgücünün ve 
dolayısıyla daha gelişmiş bir ekonominin ortaya çıkarılması adına, eğitim ve sağlık alanları 
başta olmak üzere insani gelişmişliği şekillendiren konularda daha detaylı ve planlı bir yol 
haritası çizmesinin gerekli olduğu ifade edilmelidir.  
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TÜRKİYE’DE KÜÇÜK ESNAF VE SANATKÂRIN KREDİ 
KULLANIMI VE ÖDEME GÜCÜ: TESKOMB ÖRNEĞİ 

 
 

Ceren Özbilgili Işık1  İsmet Ateş2   S. Hadi Akdede3 
 
 

Özet 
Esnaf ve sanatkârlar sınırlı finansal yapıları olan, küçük ölçekli, yerel işletmelerdir. Yetersiz sermayelerle 

kurulan bu işletmeler yaşadıkları finansal güçlükleri aşabilmek için kredi kullanmaktadırlar. Ancak, çoğu zaman 
bu kredileri yüksek maliyetler ve kısa vadelerde kullanmak zorunda kalırlar. Bu duruma bir de ödeme güçlüğü 
eklenince yaşadıkları finansal zorluklar aşılması güç bir hal alır. Bazen de söz konusu kredileri doğru yerlerde 
kullanamadıkları için ödeme güçlüğü içerisine düşerler. Günümüzde birçok ülke esnaf ve sanatkârları içinde 
bulundukları bu durumdan çıkarabilmek için destek programları geliştirmektedir. Türkiye’de de TESKOMB 
aracılığı ile kullandırılan Hazine destekli esnaf kredileri önemli desteklerden bir tanesidir. Düşük faiz, uzun 
vadelerde geri ödeme olanağı ve teminat kolaylığı sağlayan bu kredi, esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olan her 
esnafa T. Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile kullandırılmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’de uzun yıllardan beri 
uygulanan Hazine destekli esnaf kredilerinin esnaf ve sanatkârlar tarafından ne derece etkin kullanıldığını ve 
esnafın bu kredileri ödeme gücünün ne durumda olduğunu analiz etmek amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler:   esnaf ve sanatkârlar, küçük işletmeler, esnaf kredileri, kredi ödeme güçlüğü, hazine 
desteği, T. Halk Bankası A.Ş., TESKOMB, alan çalışması ve lojistik regresyon 
 
JEL Sınıflandırması: R1, R5 
 
 

THE CREDIT USE AND CHARGES POWER TRADESMEN 
AND CRAFTSMEN IN TURKEY: EXAMPLE OF TESKOMB 

 
 

Abstract 
Tradesmen and craftsmen are small scales, local enterprises having insufficient financial structures. These 

enterprises established with insufficient capital use credit in order to overcome their financial difficulties. But 
most of time they are obliged to use these credits at high cost and in short terms. When insolvency clause is 
added to this current state, their financial difficulties come to insurmountable condition. As they sometimes 
couldn’t use these credits required they fall into insolvency clause. Nowadays many countries progress support 
programmes to save the tradesmen and craftsmen from the situation they are in. In Turkey, the most tradesmen 
credits supported by the Treasury via TESKOMB are one of the important supports. This credit providing low 
interest, the opportunity of payback in long terms and assurance easiness is made to use by each tradesman 
registered in the enrollment of the tradesmen and craftsmen via Halkbank. In this study, it will be investigated 
how effectively the tradesmen and craftsmen have used Treasury-backed loans which have been used for many 
years in Turkey and what are their repayment capacity. 
 
Keywords: tradesmen and craftsmen, micro enterprises, trades loans, repayment problems, treasury support, 
Halkbank, TESKOMB, field study and logit regression 
 
JEL Classification: R1, R5 
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1. Giriş 

Türkiye’de küçük esnaf ve sanatkârları canlı tutabilmek için birçok finansal destek 
sağlanmaktadır. Bunlardan en önemlisi Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB)’nin kefaleti karşılığında T. Halk Bankası A.Ş. 
aracılığı ile verilen Hazine destekli esnaf kredileridir. Bu krediler ile devlet esnafa düşük 
faizle kredi alabilme olanağı sağlarken, söz konusu kredileri uzun vadelerde ödeme kolaylığı 
sağlamaktadır. Bu sayede küçük esnaf ve sanatkârın işini geliştirmesi, yeni yatırımlar yapması 
ve zayıf olan sermaye yapılarını güçlendirmesi amaçlanmaktadır. Ancak, düşündürücü olan 
bir bakıma can suyu niteliğinde olan bu kredilerin ne kadar etkin kullanıldığı ve Küçük Esnaf 
ve Sanatkârın kalkınmasında ne derece etkili olduğudur.  

Çalışmanın önemi de tam olarak bu noktada ortaya çıkmaktadır. Küçük esnaf ve 
sanatkârlar söz konusu faiz desteği ile almış olduğu kredileri ekonomiye katkı yaratacak 
şekilde kullanabiliyor mu? Ya da, tam tersine bu kredileri ödeme güçlüğü içerisine girerek 
işini kaybetme noktasına mı geliyor? Çalışma ile amaçlanan ise, tam olarak bu durumun ne 
yönde olduğunu analiz etmek ve küçük esnaf ve sanatkârların kullanmış olduğu Hazine 
destekli kredilerin ne derece etkin kullanıldığını araştırmaktır.  
 Hazine destekli bu krediler bir kamu sübvansiyonudur. Bu yönüyle de, esnaflık 
faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan sosyal bir politika aracıdır. Dolayısıyla, bu 
çalışma ile aynı zamanda Hazine’nin esnaf ve sanatkârlara sağlamış olduğu sübvansiyonların 
kaynak aktarım mekanizmalarının işlerliği ve ekonomiye sağladığı katma değerler açısından 
ne denli etkin ve verimli kullanıldığını araştırmak da amaçlanmıştır.  
 
2. Literatür Taraması 

Ulusal literatürde, daha çok KOBİ kavramı üzerinde durulmuş, KOBİ’lerin 
ekonomideki yeri ve önemine, içinde bulundukları yönetsel ve finansal sorunlara, KOBİ’lere 
yönelik uygulanan devlet destek ve teşviklerine, KOBİ’lere sağlanan finansman olanaklarına 
ve banka kredilerine erişimin nasıl olduğuna değinilmiştir. Esnaf ve Sanatkârlara yönelik 
Hazine destekli kredilere ilişkin fazlaca çalışmaya rastlanılmamıştır. Diğer yandan, yabancı 
literatürde mikro işletmelere yönelik uygulanan devlet destekleri kredi programlarına ve bu 
desteklerin etkinliğinin ölçülmesi ile ilgili çeşitli çalışmalara rastlanılmıştır.  Bu bağlamda, 
ulaşılabilen diğer ülke örneklerine ve Türkiye’yi kapsayan çalışmalara kronolojik sıraya göre 
yer verilmiştir. 

Pisani ve Yoskowitz (2004), Belize’de mikro işletmelerin gelişimi ve mikro kredi 
uygulamaları üzerine nitel bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada Belize’de mikro işletmelere 
düşük faiz ve sıkı olmayan teminat koşullarında kredi finansmanı sağlayan Small Farmers and 
Business Bank uygulamasının bu işletmeler için etkinliği analiz edilmiştir. Çalışma 
kapsamında ilgili bankadan kredi kullanmış mikro ölçekte 15 işletme ile görüşmeler 
yapılmıştır. Görüşmeler neticesinde bu işletmelerin aldıkları kredi desteği ile yıllık kar 
marjlarını neredeyse %40 oranında artırdıkları görülmüştür. Belize’nin gayri safi yurtiçi 
hasılasının 750 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde bu ekonomi içerisinde örneklemi 
oluşturan 15 küçük işletmenin ülke ekonomisine olan katkısının son derece önemli olduğu 
savunulmuştur. Bu bağlamda, uygulanan kredi desteğinin hem firma düzeyinde hem de ulusal 
kalkınma üzerinde olumlu etkileri olduğu ifade edilmiştir. Başarılı bir uygulama olarak 
nitelendirilmiştir. 

Firma tipleri ve banka kredilerine erişim üzerine yapmış olduğu ampirik çalışmasında 
Okura (2009), Dünya Bankası’nın 2003 yılında Çin’de 18 farklı ilde 2400 işletmeye yapmış 
olduğu anket verilerini kullanmıştır. Okura, çalışmasında imalat sektöründe faaliyet gösteren 
1616 firmanın anket verileri üzerine analizlerini sınırlandırmış bu firmaların firma ölçeği, 
sahiplik durumu ve banka kredisi kullanım nedenleri gibi faktörleri ele alarak bu değişkenler 
üzerine probit regresyon analizi uygulamıştır. Çalışmasında yer alan firmaların 352’sinin 
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50’den az işçi çalıştıran küçük ölçekli işletmeler olduğu, 676’sının ise, 50-249 arasında işçi 
çalıştıran orta ölçekli işletmeler olduğunu belirtmiştir. Banka kredilerine erişim konusunda 
küçük ve orta ölçekli işletmeler ile büyük işletmeleri karşılaştırmış, büyük ölçekli işletmelerin 
banka kredilerine diğerlerine oranla daha kolay erişebildiğini savunmuştur. Örneklemde yer 
alan 451 firmanın banka kredisi kullandığı ve bu firmalar ile banka kredisi kullanmayanların 
uyguladıkları finansman modelleri arasında büyük farklılıklar olduğunu tespit etmiştir. Küçük 
işletmelerin çok sıkı teminat koşulları ve yüksek faiz oranları nedeniyle banka kredilerine 
erişim konusunda zorluk çektiklerini ifade etmiştir. Son olarak söz konusu firmaların daha 
çok işletme sermayesi ihtiyacına yönelik olarak kredi kullandıkları sonucuna ulaşmıştır. 
Büyük ölçekli işlemlerin işletme sermayesinin %40’ını banka kredileri ile finanse ettiğini, 
küçük ölçekli işletmelerde ise bu oranın %16 seviyesinde olduğunu belirtmiştir.  
 Cura (2006), Zonguldak İli Çaycuma İlçesi’nde faaliyette bulunan 51 KOBİ yöneticisi 
ile anket yaparak Çaycuma’daki KOBİ’lerin finansal kaynaklara erişimi ve kullanım 
olanaklarını araştırmıştır. Çalışmada KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve 
bulundukları ekonomide değer yaratabilmeleri için, finansal kaynaklara kolaylıkla 
erişebilmelerinin ve bu kaynakları doğru alanlarda kullanabilmenin önemi vurgulanmıştır. 
Toplam 65 sorudan oluşan anket verileri SPSS istatistik paket programı aracılığı ile analiz 
edilmiştir. Analiz bulgularına göre, KOBİ’lerin finansal kaynaklara ulaşmada zorlandıkları ve 
özellikle leasing, faktöring gibi yeni finansal teknikleri bilmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
Banka kredileri hususunda ise, teminat bulma sorunu yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu 
sonuçlardan yola çıkılarak, KOBİ’lerin bulundukları ekonomilere fayda sağlayabilmeleri için 
finansman olanaklarının artırılmasının ve yeni finansman tekniklerinin kullanımı hususunda 
ilgili otoritelerce bilgilendirilmelerinin gerekliliği savunulmuştur. 

Dağıdır (2007), çalışmasında Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı bankaların 
KOBİ’lere sağladığı finansman olanaklarının neler olduğu ve KOBİ’lerin bu olanaklardan ne 
ölçüde yararlanabildiği hususları üzerinde durmuş ve farklı sektörlerde ve bölgelerde faaliyet 
gösteren 86 KOBİ’ye 35 sorudan oluşan anket çalışması yapmıştır. Çalışma sonuçları söz 
konusu firmaların büyük çoğunluğunun küçük ölçekli işletmeler olduğunu ve zayıf finansman 
yapılarına sahip bu işletmelerin kendilerine sunulan finansman olanaklarından yeterince 
faydalanamadığını göstermektedir. Bununla birlikte finansman olanaklarının kullanılmasında 
yabancı bankaların yerli bankalara kıyasla daha az tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
 
3. Araştırma Metodolojisi ve Uygulamalar 
 
3.1. Araştırmanın Amacı 
 Bu çalışma aşağıda sıralana sorulara cevap bulmayı amaçlamaktadır. 

- Esnaf ve Sanatkârlar krediye neden ihtiyaç duyuyorlar?  
- Hangi amaçlarla kredi kullanıyorlar? 
- ESKKK işletme kredilerini tercih etme nedenleri neler?  
- Söz konusu krediler amacına uygun olarak kullanılmıyor mu?  
- Bu krediler yatırımlara katkı sağlıyor mu? 
- Kredileri ödemede neden zorlanıyorlar? Takibe düşme oranı nedir? 
- Ödeme güçlüğü çekenler bu kredileri farklı amaçlarla mı kullanmışlar? 
-  

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 
Araştırmanın evrenini Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile 

T. Halk Bankası A.Ş.’den Hazine destekli işletme kredisi kullanan esnaf ve sanatkârlar 
oluşturmaktadır.  
 Araştırma, zaman ve maliyet kısıtları nedeni ile Sultanhisar ilçe merkezi ile Atça ve 
Salavatlı beldelerinde faaliyet gösteren üç ayrı ESKK Kooperatifine üye olan ve aktif kredi 
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kullanan Esnaf ve Sanatkârlar ile sınırlandırılmıştır. Örneklemin belirlenmesinde kolayda 
örnekleme yönteminden faydalanılmıştır. Örneklem aktif kredisi olan Esnaf ve Sanatkârları 
içermekte olup, 244 Esnaf ve Sanatkârdan oluşmaktadır.  
Araştırma sahası içerisinde kalan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine 
ilişkin üye sayısı ve kredili ortak bilgisi aşağıdaki gibidir; 

- Sultanhisar ESKKK: Toplam üye sayısı 139 olup, 113 esnaf ve sanatkâr aktif olarak 
kredi kullanmaktadır.  

- Atça ESKKK: Toplam üye sayısı 226 olup, 107 esnaf ve sanatkâr aktif olarak kredi 
kullanmaktadır.  

- Salavatlı ESKKK: Toplam üye sayısı 52 olup, 24 esnaf ve sanatkâr aktif olarak kredi 
kullanmaktadır. 
 

Çalışma kapsamında örneklemin %98’lik kısmını temsil eden 239 esnaf ve sanatkâra 
ulaşılabilmiş, vefat ve diğer nedenlerden ötürü geri kalan %2’lik kısma ulaşılamamıştır. 
 
 3.3. Verilerin Toplanması ve Analizinde Uygulanan Yöntemler 

Veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Bunun yanı sıra toplanan veriler 
ile ekonometrik bir model kurulmuş ve esnaf ve sanatkârların kredi geri ödemelerinde takibe 
düşme nedenleri ekonometrik analizler yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır.  
 
3.4. Anket Çalışması ve Kapsamı 

Araştırmanın temel bilgi kaynağını oluşturan verilerin objektif olarak toplanıp analiz 
edilebilmesi amacıyla yapılan anket çalışması tamamen yüz yüze uygulanmış ve anket 
formunda yer alan sorular bizzat kredi kullanan esnaf ve sanatkârın kendisine yöneltilmiştir. 
Sorular, literatür taraması ve kooperatif yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda 
hazırlanmıştır. Anket verilerinin analizinde IBM SPSS 21.0 istatistik paket programı 
kullanılmıştır. Demografik değişkenler ve tanımlayıcı istatistikler için frekans (N) ve yüzde 
(%) analizleri yapılmıştır. 
 
3.5. Model ve Ekonometrik Analiz  

Anket çalışmasından elde edilen veriler ile bağımlı ve bağımsız değişkenler 
belirlenerek, üç farklı regresyon modeli tahmin edilmiştir. Tahmin edilen modeller aşağıdaki 
gibidir; 
Model 1: 
Y(Takibe Düşmüş) = α0+ α1.X(toplam kredi miktarı) + α2.X(erkek)+ α3.X(50 yaş ve üstü)+ α4.X(evli)+ α5.X(iki 

çocuk)+ α6.X(ilkokul)+ α7.X(çiftçi)+ α8.X(evi kendine ait)+ α9.X(taşıtı olmayan)+ α10.X(gelir 3.001-5.000 TL)+ 
α11.X(eşi kamu çalışanı)+ α12.X(hizmet sektörü)+ α13.X(çalışma süresi altı-on yıl)+ α14.X(işyeri kendisinin)+ α15.X(işçi 

çalıştırmıyor)+ α16.X(bir adet kredi kartı var)+ α17.X(eskkk dışı kredisi var)+ α18.X(farklı amaçla kredi kullanımı var)+ u 
Model 2: 
Y(Takibe Düşmüş) = α0+ α1.X(borç/gelir oranı) + α2.X(erkek)+ α3.X(50 yaş ve üstü)+ α4.X(evli)+ α5.X(iki çocuk)+ 
α6.X(ilkokul)+ α7.X(çiftçi)+ α8.X(evi kendine ait)+ α9.X(taşıtı olmayan)+ α10.X(gelir 3.001-5.000 TL)+ α11.X(eşi kamu 

çalışanı)+ α12.X(hizmet sektörü)+ α13.X(çalışma süresi altı-on yıl)+ α14.X(işyeri kendisinin)+ α15.X(işçi çalıştırmıyor)+ 
α16.X(bir adet kredi kartı var)+ α17.X(eskkk dışı kredisi var)+ α18.X(farklı amaçla kredi kullanımı var)+ u 
Model 3: 
Y(Takip Yüzdesi) = α0+ α1.X(toplam kredi miktarı) + α2.X(erkek)+ α3.X(50 yaş ve üstü)+ α4.X(evli)+ α5.X(iki 

çocuk)+ α6.X(ilkokul)+ α7.X(çiftçi)+ α8.X(evi kendine ait)+ α9.X(taşıtı olmayan)+ α10.X(gelir 1.000-3.000 TL)+ 
α11.X(eşi kamu çalışanı)+ α12.X(hizmet sektörü)+ α13.X(çalışma süresi altı-on yıl)+ α14.X(işyeri kendisinin)+ α15.X(işçi 

çalıştırmıyor)+ α16.X(bir adet kredi kartı var)+ α17.X(eskkk dışı kredisi var)+ α18.X(farklı amaçla kredi kullanımı var)+ u 
 Model 1, Model 2 ve Model 3’de yer alan değişkenler arasında toplam kredi miktarı, 
borç/gelir oranı ve takip yüzdesi değişkenleri dışındaki tüm değişkenler kategorik olup, kukla 
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değişken biçimindedir. Toplam kredi miktarı, borç/gelir oranı ve takip yüzdesi değişkenleri 
ise, sayısal değerler içerdiğinden kukla değişken niteliğinde değillerdir. 
Tahmin edilen modeller, Stata 9.0 istatistik paket programı aracılığı ile Linear, Logit ve Tobit 
regresyon yöntemleri kullanılarak üç farklı biçimde analiz edilmiştir. Söz konusu regresyon 
analizlerinin tümünde Robust (dirençli) sonuçlar üreten tahmin yöntemi kullanılmıştır. Bu 
sayede analiz sonuçlarında karşılaşılması muhtemel olan otokorelasyon ve değişen varyans 
sorunları ortadan kaldırılmıştır. Tüm analizlerde sonuçlar %95 güven düzeyinde test 
edilmiştir. 
 
4. Çalışmanın Bulguları 
Ankete katılan Esnafların; 

- %8’ i kadındır. 
- %65’i 40 yaşın üstündedir.  
- %66’sı ilkokul mezunudur.  
- %92’si evlidir.  
- %63’ünün hane geliri 1.000 TL ile 3.000 TL aralığında yer almaktadır. 
- %84’ünün eşi çalışmıyor. 
- %29’u emekli olmasına rağmen esnaflık faaliyetine devam ediyor. 
- %32’si aynı zamanda Çifti Sistemine kayıtlı olup, aktif olarak tarımsal faaliyetlerde 

bulunmaktadır. 
- %57’si kendine ait gayrimenkulde ikamet ediyor.  
- %55’i işyerinde kiracı olarak faaliyet göstermektedir.  
- %65’inin en az bir adet aracı bulunmaktadır. 
- %54’ü Ticaret, %38’i Hizmet, %8’i ise, İmalat sektöründe faaliyet göstermektedir. 
- %65’i bulunduğu sektörde 10 yıldan fazla süredir faaliyet göstermektedir. 
- %88’i tek başına faaliyet gösteriyor, SGK ya kayıtlı çalışanı bulunmamaktadır. 
- %69’u Hazine Destekli Esnaf kredisinin yanı sıra başka krediler de kullanmaktadır.  
- %82’sinin en az bir adet kredi kartı bulunmaktadır. 
-  %71’i uzun vadede ödeme imkânı sağladığı için bu krediyi kullanmaktadır. 
- %54’ü mal alımı yapmak amacı ile kredi kullanmaktadır.  
- %40’ı söz konusu krediyi esnaflık faaliyetlerinin dışında düğün yapmak, kredi kartı ve 

diğer banka borçlarını ödemek, çocukların eğitim masrafları vb diğer nedenlerle 
kullanmaktadır.  

- %82’si Hazine Desteğini yararlı bulmaktadır.  
- %55’i söz konusu kredileri gecikmeli ödemektedir. 

Ekonometrik Analizlerden Elde Edilen Bulgular 
Model 1’in regresyon sonuçlarına göre, 

- Cinsiyeti kadın olan esnaf ve sanatkârların erkeklere göre, daha düşük oranda takibe 
düştüğünü söylemek mümkündür.  

- Çalıştırılan işçi sayısı ile takibe düşme durumu arasında da pozitif yönlü bir ilişki 
vardır. İşçi çalıştırmayan esnaf ve sanatkârlar, yanında bir veya daha fazla sayıda işçi 
çalıştıranlara göre, daha düşük oranda takibe düşmektedir.  

- Esnaf ve sanatkârların kullandıkları kredi kartı sayısı ile takibe düşme durumları 
arasında ise, negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Buna göre, bir adet kredi 
kartı kullananlar daha fazla sayıda kredi kartı kullananlara göre daha düşük oranda 
takibe düşmektedir. 

-   Esnaf ve sanatkârların kullanmış oldukları ESKKK kredisinin miktarı ile takibe 
düşme durumları arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Buna göre, kullanılan kredi 
miktarı arttıkça, takibe düşme oranı da artış göstermektedir.  
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-  ESKKK dışı kredi kullanımının olması durumu ile takibe düşme durumu arasında 
da pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bu durumda, ESKKK kredileri dışında da diğer 
bankalardan kredi kullanan esnaf ve sanatkârların ESKKK dışı kredi kullanmayanlara 
göre, takibe düşme oranı daha yüksektir. Öyleyse, borçlanma oranının yüksekliğinin 
esnaf ve sanatkârların ödeme gücünü olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.  

 
Model 2’de model 1’den farklı olarak toplam kredi miktarı değişkeni yerine borç/gelir 

oranı değişkeni kullanılmıştır. Bu oran esnaf ve sanatkârların gelirlerinin ne kadarını 
borçlandığını göstermektedir. Takibe düşme durumunda borç-gelir dengesi önemli bir 
etkendir. Kişiler gelirlerinden daha fazla miktarlarda borçlanırlarsa borç düzeyleri gelir 
düzeylerini aşacağından ödeme yapmakta zorlanmaları kaçınılmaz bir durumdur. Dolayısıyla, 
borç/gelir oranı yüksek olanların takibe düşme olasılıklarının borç/gelir oranı düşük olanlara 
kıyasla daha yüksek olması muhtemel bir sonuçtur. Nitekim model 2’nin regresyon sonuçları 
bu durumun doğruluğunu destekler niteliktedir.  
 
Model 2’nin regresyon sonuçlarına göre,  
 

- Borç/gelir oranı yükseldikçe kişilerin takibe düşme oranlarının da yükseldiği 
görülmektedir. 

   
Model 3’de bağımlı değişken olarak takip yüzdesi değişkeni kullanılmıştır. Bu değişken 

sayısal değerler içermekte olup, bu yönüyle model 1 ve model 2 de kullanılan bağımlı 
değişkenden farklılık göstermektedir. Modelde yer alan bağımlı değişkenin sayısal değerler 
içermesi nedeniyle burada logit regresyon yöntemi kullanılamamış, yerine linear ve tobit 
regresyon yöntemleri kullanılmıştır.  

Model her iki yönteme göre de analiz edilmiş ve analiz sonuçları ayrı değerlendirilmiştir. 
Aralarında küçük farklılıklar olmakla birlikte, genel olarak sonuçlar birbirini destekler 
niteliktedir. Her iki yöntem de, toplam kredi miktarı, cinsiyet, taşıt sahipliği, hane geliri, 
işyeri mülkiyet durumu ve işçi sayısı değişkenleri ile takip yüzdesi arasında anlamlı bir 
ilişkinin var olduğunu göstermektedir. 
 
Model 3’ün analiz sonuçlarına göre, 
 

-  Esnaf ve sanatkârların kredi kullanım miktarı arttıkça, takip yüzdesinin de buna 
paralel olarak arttığı görülmüştür. Bu durumda, kullanılan kredi miktarının yükselmesi 
esnaf ve sanatkârların ödeme gücüne olumsuz yönde etki etmektedir.  

- Model 1 ve 2’de var olduğu gibi, model 3’de de cinsiyet durumuna ilişkin anlamlı 
sonuçlar gözlemlenmiştir. Cinsiyeti erkek olan esnaf ve sanatkârların kadınlara 
oranlara takip yüzdesi daha yüksektir. Bu durumda, kadınların ödeme gücünün 
erkeklere oranla daha iyi olduğunu söylemek mümkündür. 

- Hane geliri düştükçe takip yüzdesi yükselmektedir. Bu durumda, hane geliri ile takip 
yüzdesi arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin var olduğu görülmektedir. Hane 
gelirinin yükselmesi esnaf ve sanatkârların ödeme gücüne olumlu yönde etki 
edecektir.  

- İşçi sayısı ile takip yüzdesi arasında pozitif bir ilişkinin var olduğu gözlemlenmiştir. 
Buna göre, yanında işçi çalıştıran esnaf ve sanatkârların takip yüzdesi, işçi 
çalıştırmayanlara göre daha yüksek olmaktadır.   

- Oturulan evin ve faaliyet gösterilen işyerinin mülkiyetinin kendilerine ait olması 
durumu ile takip yüzdesi arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Bu durumda, 
mülkiyet sahipliği yok ise, takip yüzdesi yükselmektedir.  
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- Kredi kartı ve ESKKK dışı kredi kullanımı durumları ile takip yüzdesi arasında model 
1’deki sonuçların benzerleri gözlenmiştir. Her iki durumda da borçlanma oranının 
yükselmesi takip yüzdesinin de yükselmesine neden olmaktadır.  

5. Sonuç ve Öneriler  
Türkiye’de esnaf desteklerine rağmen birçok esnaf ve sanatkârın bu kredileri geri 

ödemede zorluk çektiği görülmektedir. Öyle ki, bu durumun boyutlarının analiz edilmeye 
çalışıldığı bu çalışmanın sonuçları da, çalışma örneklemini temsil eden 239 Esnaf ve 
Sanatkârdan 132’sinin takibe düştüğünü göstermektedir. Bu sonuca göre, kredisini vadesinde 
ödeyemeyerek takibe düşenlerin oranı %55’dir. Dolayısıyla, esnaf ve sanatkârların önemli bir 
kısmının ödeme güçlüğü içerisinde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda 
analiz sonuçlarına göre, esnaf ve sanatkârların kullandıkları kredi miktarlarının artması 
sonucu takip yüzdelerinin de artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Diğer yandan, kredi kartı 
kullanımı arttıkça takip yüzdesinin arttığı ve ESKKK kredileri dışında kredi kullananların 
kullanmayanlara göre takibe düşme oranlarının daha yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Ayrıca, borç/gelir oranı analizlerine göre, bu oranın yükselmesi takibe düşme olasılığının da 
yükseldiğini göstermiştir.  
 Tüm bu sonuçlar gösteriyor ki, kredi risklerinin yükselmesi takibe düşme olasılığını 
artırmaktadır. Başka bir ifadeyle, borçlanma oranı yükseldikçe kişilerin takibe düşme oranları 
ve takip yüzdeleri de yükselmektedir.  

Anket sonuçlarına bakıldığında, her ne kadar esnaf ve sanatkârlar Hazine destekli 
kredileri en çok mal alımı ve iş yerini yenilemek için kullandıklarını ifade etmiş olsalar da, 
%40’ının söz konusu kredileri farklı amaçlarla kullandığı görülmektedir. Özellikle büyük bir 
kısmının söz konusu kredileri vergi-sgk ödemeleri, kredi kartı ödemeleri, diğer banka kredi 
ödemeleri ve diğer ailevi ihtiyaçlar için kullandığı bilinen bir gerçektir.   

Anket sonuçları içerisinde önem arz eden diğer bir husus ise, “Hazine destekli krediler 
yatırımlarınızı artırdı mı?” sorusuna esnaf ve sanatkârların %62’sinin yatırımlarını artırdığı 
yönünde olumlu yanıt vermiş olmasıdır. Bununla birlikte, makine alımı, ticari amaçlı taşıt ve 
gayrimenkul edinimleri gibi nedenlerle kredi kullanımı oldukça düşüktür. 

Çalışma sonuçları doğrultusunda “Esnaf ve sanatkârların krediye ulaşma olanaklarını 
zorlaştırmadan kredi kullanımları ile ilgili bir kontrol mekanizması geliştirilebilir mi?” ya da 
“Esnaf ve sanatkârlara kredi kullanımı öncesinde finansal danışmanlık hizmeti sunulabilir mi? 
sorularının akıllara gelmesi muhtemeldir. Bu bağlamda, esnaf ve sanatkârların daha bilinçli 
kredi kullanımını sağlamak için kredi kefalet kooperatiflerinin kefalet desteğinin yanı sıra 
finansal danışmanlık hizmeti sunmaları önerilebilir. Bunun için ilgili kooperatifler kendi 
bünyelerinde “finans uzmanı” istihdam edebilirler. Bu sayede kredi ihtiyacı olan esnaf ve 
sanatkâr kredi kullanımı konusunda ilgili finans uzmanına danışarak doğru zamanda, doğru 
miktarlarda ve doğru vadelerde kredi kullanımı gerçekleştirebilecektir. Ayrıca, kredi 
başvurusunda bulunan esnaf ve sanatkârın ilgili krediyi doğru alanda kullanıp kullanmayacağı 
da yine finans uzmanı tarafından kontrol edilebilir.  
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KÜRESEL FİNANS KRİZİNİN YÜKSELEN PİYASA 
EKONOMİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ  

 
Melih Özçalık1  Özlem Dündar2  İbrahim Erol3 

 
 
 

Özet 
BRIC ülkeleri olarak da bilinen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin günümüzde yükselen ekonomiler 

adıyla bilinmektedir. Söz konusu ülkeler her geçen gün Dünya ekonomisi üzerinde daha çok etki sahibi 
olmaktadır. Çalışmada BRIC ülkeleri olarak da bilinen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ile Türkiye’nin 
büyüme oranlarının küresel finans krizinden etkilenip etkilenmedikleri incelenmiştir. Çalışmada bu etkilerin 
incelenmesi amacıyla 2000-2014 yılları arasında yıllık tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki büyüme 
oranları, işsizlik oranları ve kamu gelirlerinin panel veri analizi, Granger nedensellik analizi ve varyans 
ayrıştırma analizi kullanılmıştır. Genel olarak kamu gelirlerinin gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH) pozitif yönde, 
işsizliğin ise, negatif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.    
 
Anahtar Kelimeler: Küresel Finans Kriz, yükselen piyasa ekonomileri, BRIC ülkeleri, Türkiye, panel veri 
analizi 
 
JEL Sınıflandırması: F00, G01. 
 
 

IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON 
EMERGING MARKET ECONOMIES 

 
 

Abstract 
In this study, Brazil, Russia, India and China are called BRIC also known as emerging market economies. 

Nowadays these countries have growing effects on world economic progress.  In this study we examine that 
whether BRIC countries and Turkey have effected from world financial crisis or not. We held these countries 
agricultural, industry and service gross domestic product (GDP) ratios, government revenue, unemployment rate 
yearly datas between 2000 and 2014. We use panel data analysis, Granger causality test and variance 
decomposition test. Generally we found that government revenue has a positive effect on GDP and 
unemployment rate has negative effect on GDP.   
 
Keywords: Global Financial Crisis, emerging market economies, BRIC countries, Turkey, panel data analysis 
 
JEL Classification: F00, G01. 
 

 
1. Giriş 

Ekonomik olarak güçlü bir dönemin yaşandığı 2000’li yılların ortalarından itibaren, 
ekonomisi hızlı büyüyen, ülkesine doğrudan yabancı yatırımların büyük bölümünü çeken ve 
küresel ekonomiyi etkileme gücü hızla artan ekonomiler, farklı biçimde gruplandırılmaya 
başlamıştır. Bu gruplandırma biçimlerinden, hızlı büyüme ve sanayileşme sürecindeki ülkeler 
olarak tanımlanan, içerisinde Türkiye’nin de yer aldığı “yükselen piyasalar” ya da “yükselen 
piyasa ekonomileri” (emerging markets) grubunda yer alan dört ülke, özellikle dikkat 
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çekmiştir. Söz konusu ülkeler; Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’nden oluşmaktadır. Bu dört ülke, ucuz emek ve buna bağlı olarak düşük üretim 
maliyeti nedeniyle yüksek büyüme fırsatı yaratma; ülkelerine doğrudan yabancı sermaye 
yatırımları çekme; ihracatını, döviz rezervlerini ve milli gelirini hızla arttırma; yaşanan 
ekonomik krizlerden daha az etkilenme gibi, özelliklere sahiptir. Söz konusu dört ülke, 2001 
yılında Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı, ekonomist Jim O’Neill tarafından, BRIC 
(Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkeleri olarak, adlandırılmıştır (Narin ve Kutluay, 2013: 
31-36).  

2000 yılının ortalarında, “yükselen piyasa ekonomileri” olarak isimlendirilen ülkelerin 
yanı sıra, tüm dünyada ekonomik performans olarak güçlü bir dönem görülmüştür. Hızlı bir 
ekonomik büyüme, düşük enflasyon, genişleyen uluslararası ticaret ve sermaye akımları gibi, 
dünya ekonomisinde geniş çapta bir ilerleme kaydedilmiştir. 2007 yılının Ağustos ayında 
finansal kriz ortaya çıkana kadar dünyada yaşanan söz konusu güçlü ekonomik performans 
döneminin, üç nedenden dolayı sürdürülemeyeceği görülmüştür. Birincisi gayrimenkul 
değerleri ABD’nin de dâhil olduğu dünyanın büyük ülkelerini de kapsayacak şekilde pek çok 
ülkede yüksek oranlarda artmıştır. İkincisi, cari hesap açıkları, ABD ve dünyanın büyük 
ülkelerini kapsayacak şekilde yüksek oranlarda artmış ve endişe verici düzeye ulaşmıştır. 
Üçüncüsü, küresel boyutta birçok sektördeki ve çoğu ülkedeki finansal varlıklar ve borcun 
özsermayeye oranı, olağanüstü boyutlarda artmıştır (Obstfeld and Rogoff, 2009: 131-33). 
2007 yılında ABD subprime mortgage piyasalarında erimeyle başlayan küresel finansal kriz, 
dünyadaki finansal entegrasyonun artışı, düşük reel faiz oranları ve ABD’deki dış açıkların 
büyümesi çerçevesinde 20 yıllık borçlardaki artış süreci devamında ortaya çıkmıştır 
(Mendoza and Quadrini, 2010: 24-26).  

Küresel kriz, 2008 yılının son çeyreğinde ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından 
Lehman Brothers’ın iflas başvurusunda bulunmasıyla, zirve noktasına ulaşmıştır (Mendoza 
and Quadrini, 2010: 24-29). Küresel krizin bu kadar yıkıcı olmasının altında üç temel 
faktörün yattığı söylenebilir. Bunlardan birincisi, finansal yeniliklerin yanlış yönetilmesi 
ikincisi, varlık fiyatları balonu ve üçüncüsü ise, finansal kurumların bilançolarında ortaya 
çıkan bozulma şeklinde ifade edilebilir (Mishkin, 2009: 5). Küresel krizin ilk ayırt edici 
niteliği, oluşum şeklinin bilinen işleyişin dışında olmasıdır. Buradaki sorun likidite sıkışıklığı 
değildir. İkinci niteliği ise, gelirin değil borcun, talebi tetiklemiş olmasıdır (Parelman, 2008: 
30-31). Hane halkı borçlanması, 1980 yılında GSYH’nın % 50’si iken, bu rakam 2000 yılında 
% 71’e, 2007 yılında % 100’e yükselmiştir. ABD’nin toplam borcu (hane halkı iş dünyası ve 
hükümet) 1980’li yıllardan bu yana GSYİH’nın oranına göre, iki kat artmıştır (Tabb, 2008: 
20-21). Yaşanan durum, sadece finansal sektörle sınırlı da değildir. Toplam talebin üçte 
ikisinden fazlasını oluşturan ABD tüketimi ve dünya talebinin önemli bir kısmı çökmüştür 
(Foster, 2008: 51). 

Gelişen ülkeler, Türkiye de dahil yeni sanayileşen veya orta gelirli ülkeler ve Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin gibi “yükselen piyasa ekonomileri” şeklinde Hiç (2009) tarafından 
gruplandırılan ülkeler, küresel finansal kriz ve küresel resesyondan önemli derecede olumsuz 
etkilenmişlerdir. Böylece kriz ve resesyon tüm dünyayı sarmış ve tam anlamıyla 
küreselleşmiştir. Finansal krizin başlarında bazı Amerikalı ve Avrupalı uzmanlar, özellikle 
Çin, aynı zamanda Brezilya, kısmen Hindistan gibi, iyi ekonomi idaresi göstermiş olan 
ülkelerin (yükselen piyasa ekonomilerinin) krizden fazla etkilenmeyeceğini, hatta bu 
ülkelerdeki büyümenin devam etmesinin, ABD ve Avrupa’nın krizden bir an önce çıkmasını 
sağlayabileceğini düşünmüşlerdir. Bu durumu, “decoupling” (ikiye ayrışma, iki ülke 
grubunun ayrışması) olarak ifade etmişlerdir. Örneğin Çin’de, Japonya gibi, çok büyük 
miktarda rezerv döviz (çoğunluğu Amerikan doları) bulunmakta, Brezilya’nın da ekonomisi 
sağlam ve döviz rezervi iyi durumda idi. Fakat gelişen ülkeler, yeni sanayileşen ülkeler ve 
yükselen ekonomiler krizden tahmin edilenin çok üstünde, hatta gelişmiş ülkelerden daha 
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fazla derecede olumsuz etkilenmişlerdir. Bu durumun temel nedeni; Çin, Japonya, Güney 
Kore, Tayvan gibi Uzakdoğu Asya ülkelerinin uzun süreden beri “ihracata dayalı bir büyüme 
stratejisi” izlemeleridir. Söz konusu ülkeler, ABD’ye ve Avrupa ülkelerine önemli miktarda 
ihracat yapmakta, büyük boyutta dış ticaret ve cari işlemler fazlası göstermektedir. Bu duruma 
karşın, bu ülkelerin ülke içerisinde özel tüketim harcamaları düşük düzeyde iken, tasarruf 
oranları ise, çok yüksek düzeydedir. Söz konusu ülkelerin ABD ve Avrupa’daki kriz ve 
resesyon nedeniyle, ihracatları büyük ölçüde azalınca, ihracatla beraber toplam harcamalar, 
üretim, milli gelir ve büyüme hızında büyük oranda düşme, işsizlik oranında ise, artış 
görülmüştür. Bir başka ifadeyle, “decoupling” tezinin aksine, bu ülkelerin ABD ve Avrupa 
ülkelerinin büyümesine bağımlı oldukları söylenebilir. Söz konusu ülke hükümetlerinin iç 
tüketimleri uyaracağı tedbirleri olmadığı ve özel tasarruf oranı kriz boyunca çok yüksek 
düzeyde kaldığı için, ülkelerin büyüme hızları gelişmiş ülkelerden daha fazla oranda 
düşmüştür (Hiç, 2009: 36-37). 

Rodrik (2011) ise, yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin, 2007- 2008 küresel 
krizine giden süreçte, hızlı ekonomik büyüme seyrine sahip olduğu, söz konusu ülkelerin 
büyük bölümünün, 2008 küresel krizinden çok kötü etkilenmiş olmasına rağmen, çok hızlı da 
toparlanabildiği yönünde görüş ileri sürmüştür.  

“Yükselen piyasa ekonomileri” olarak isimlendirilen Brezilya, Rusya Federasyonu, 
Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin Küresel krizden olumlu ya da olumsuz 
yönde etkilendiğine dair, yukarıda açıklandığı üzere, görüş birliği bulunmamaktadır. Bu 
doğrultuda çalışmada öncelikle yükselen piyasa ekonomilerinin Küresel krizden ne derecede 
etkilendikleri, söz konusu her bir ülkeye ait bu yönde bilgilerin aşağıda kısaca verilmesiyle, 
değerlendirilmiştir.  

Brezilya 
BRIC ülkeleri arasında bulunan Brezilya’nın, küresel krize, diğer ülkeler ile 

karşılaştırıldığında, kısmen daha iyi karşı koyabilir durumda olduğu söylenebilir. Çünkü, 
sosyal demokrat olan Lula da Silva, faydacı bir yaklaşımla piyasa ekonomisi kuralları 
çerçevesinde kalarak, sağlıklı bir bütçe politikası izlemiş, böylece hem büyüme hızını 
yükseltmiş, hem de sosyal önlemler alabilmiştir. Büyümeyi sağlamak üzere, gerek iç talebini, 
gerekse ihracatını artırmış, böylece yeterli döviz birikimi de yapabilmiştir. Brezilya’nın 
büyüme hızı, 2008 yılında % 4 civarına düşmüştür. Bu oran, 2008 yılı şartları altında tatmin 
edici bir rakam olarak görülebilir (Hiç, 2009: 39). Ayrıca Brezilya’nın (rezervlerinin % 3’ü 
kadar), Meksika (rezervlerinin %18’i kadar) gibi parasının değerini korumak amacıyla döviz 
piyasasına müdahale eden ülkeler arasında yer aldığı söylenebilir. Brezilya, finansal zorlukları 
olan bankalara da yardımda bulunmuştur (Çil, 2013: 23-24). 

Rusya 
Küresel kriz, petrol fiyatlarının düşmesi, ihracatın azalması ve sermaye çıkışıyla 

gecikmeli olarak Rusya ekonomisini de etkilemiş, ancak Rusya ekonomisinde var olan 
rezervler ve mali yönetim, krizin derinleşmesini önlemiştir. Krizin ilk etkisi, diğer birçok 
ülkede olduğu gibi, yabancı sermayenin çıkışı olmuştur. 2008 yılının üçüncü çeyreğinde, 
toplam sermaye akışı % 40 oranında azalmıştır. Aynı dönemde, 144 dolara kadar çıkmış olan 
petrol fiyatı 55 dolara gerilemiş, global güven eksikliği, finansal piyasalarda önemli ölçüde 
değer kaybına neden olmuştur. Rusya ekonomisinin büyüme kaynağı olan talebin düşmesiyle 
yatırımlar, 2007 yılında % 19,1 iken, 2008 yılında % 13 düzeyine gerilemiştir. Ortalama reel 
ücret seviyesi de, 2007 yılında % 16,2 iken, 2008 yılında % 12,8 seviyesine düşmüştür. 
Rusya’da özel finans kurumlarının kısa vadeli borçları, toplam kısa vadeli borçlar içerisinde 
düşük oranda olsa da, % 40’lık bir paya sahiptir. Bu da Rusya’daki finansal yapıyı kırılgan 
hale getirmiştir. Dış borçlar, 2008 yılının üçüncü çeyreğinde yoğunlaşmış olmasına rağmen, 
sistemik bir risk içermemiş, hükümetin önemli ve büyük ölçekli bankaları desteklemesi, 
bankacılık sistemini çöküş riskinden korumuştur. Bu konuda yaşanan önemli bir diğer 
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gelişme ise, Merkez Bankası’nın daha esnek bir döviz kuru politikası ile enflasyon 
hedeflemesine gitmesidir. Ayrıca Merkez Bankası’nın gerektiğinde piyasaya likidite 
sağlaması, güven vermenin yanında, bankaları dış borç ödemelerinde rahatlatmıştır. 2009 
yılında tahmin edilenden daha fazla gerileyen dünya ekonomisi içerisinde, Rusya’da da 
talebin gerilemesiyle üretim, 2009 yılının ilk yarısında % 16 oranında gerilemiştir. Aynı 
dönemde işsizlik ise, % 8 düzeyine çıkmış, tüm bunlarla birlikte likidite sorunu ve 
yatırımların % 2,3’e düşmesi, ekonomik büyümeyi yavaşlatmıştır. Likidite sıkıntısına karşın, 
2008 yılı Eylül ayında para politikasının gevşetilmesi, küresel kriz ortamında sınırlı etki 
doğurmuştur. 2009 yılında döviz rezervi kaybını önlemek için para politikası sıkılaştırılmış, 
ancak, döviz rezervleri 2008 yılı Eylül ayında 580 milyar dolardan, 2009 yılı Mart ayında 380 
milyar dolara gerilemiştir. Ayrıca 2008 yılında, petrol fiyatlarının düşüşü ve vergi gelirlerinin 
azalması, GSYİH’nin % 8’ine denk gelen bütçe açığına neden olmuştur (İşcan ve Hatipoğlu, 
2010: 31-32). 

Tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Rusya ekonomisinde de toparlanmanın, 
2009 yılının ikinci yarısında yavaş da olsa artan emtia fiyatları, borsalar ve mali destekle 
yükselen talep sayesinde başladığı söylenebilir. İmalat sektörü ve petrol fiyatlarının 
toparlanmasıyla, dış ticaret dengesinde iyileşme başlamış, rublenin değer kaybetmesiyle 
ithalat önceki yıllara oranla düşmüştür. 2009 yılı sonunda iç talebin artmaya başlamasıyla, 
ticari olmayan sektörlerde de toparlanma başlamıştır. Fakat toparlanmanın sınırını, kredi ve 
işsizlik kısıtları belirlemektedir. 2008 yılında yarı zamanlı istihdam ve ücretsiz izinlerin arttığı 
gözlenmiş, 2009 yılı sonunda ise, yarı zamanlı çalışan sayısı, 2008 yılına göre azalış 
kaydetmiştir. Yine aynı dönemde sermaye akımının da arttığı gözlenmiştir. 2010 yılı başında 
ise, yabancı sermaye akımı hızlanmış, özellikle tahvil alımlarında artış görülmüştür. Rusya 
ekonomisinin, işsizlik oranları ve yabancı sermaye kısıtı dışında, iyi bir performansa sahip 
olduğu belirtilebilir. Mali politikaların büyümenin motoru haline geldiği bu krizde, toparlanan 
petrol ve emtia fiyatları, Rusya ekonomisinde büyüme hızını, negatiften pozitife çıkarmıştır. 
Ayrıca güçlü mali pozisyonu ve borç durumu neticesinde Rusya, Avrupa’da derinleşen 
krizden sınırlı bir şekilde etkilenmiştir (İşcan ve Hatipoğlu, 2010: 32-33). 

Hiç (2009)’a göre Rusya, zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına rağmen, dünyada 
petrol fiyatlarının çok büyük yükselmelerden sonra düşmesi, yine Rusya’nın enerji kaynakları 
ihracatı yanında dış borçlanmaya dayalı bir politika uygulaması ve elinde yeterli döviz rezervi 
olduğu halde, dış borç tutarının çok yüksek oranda olması nedeniyle krizden olumsuz 
etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır. 

Hindistan 
Nayak’a (2009) göre, Türkiye’nin 2001 Krizi nedeniyle başlattığı banka reformları 

sayesinde küresel krizden önemli ölçüde etkilenmediği ileri sürüldüğü gibi, Hindistan Rezerv 
Bankası (RBI) tarafından ortaya konan sermaye uygunluk normları sayesinde, Hindistan için 
de aynı durumun söz konusu olduğu söylenebilir. 

Hindistan Ticaret Bakanlığı’nın (2009-2010) yıllık raporuna göre, BRIC ülkeleri 
arasında yer alan Hindistan’a küresel krizin etkisi, sekiz kanal aracılığıyla değerlendirilebilir. 
Söz konusu kanallar; finans kanalı, reel kanal, güven kanalı, büyüme kanalı, tüketim 
harcamaları ve yatırım harcamaları kanalı, kredi kanalı, ithalat kanalı ve sermaye kanalıdır. 
Aşağıda bu kanallar yoluyla küresel krizin etkisi değerlendirilmiştir (India Department of 
Commerce, Annual Report 2009-2010: 53-58). 

Finans kanalı: Hindistan’ın finans piyasasının (para piyasası, hisse senedi piyasası, 
kredi piyasası), birçok etkenin baskısı altında olduğu söylenebilir. Birinci etken olan küresel 
likidite baskısının sonucunda, Hindistan bankaları ve şirketleri, yerel bankacılık sektöründe 
kredi talebini güçlendirerek, finansal yetersizliğin üstesinden gelmeye çalışmıştır. İkinci etken 
olan döviz piyasası baskısı altında, dış borçlanma oranını azaltmak için, sermaye akışını 
tersine çevirme süreci geliştirilmiştir. Bu durumun, rupi üzerinde aşağı yönlü bir baskı 
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kurduğu söylenebilir. Üçüncü etken olarak ise, döviz piyasasına merkez bankası müdahaleleri 
ile likidite sıkışıklığının yanı sıra, rupideki dalgalanmalar kontrol altına alınmıştır.  

Reel kanal: Hindistan ekonomisine Küresel krizin reel etkisi, söz konusu ülkenin mal 
ve hizmetlerine küresel talebin düşmesi yoluyla görülmüştür. Hindistan’ın mal ve hizmet 
ticaretinin dörtte üçünü oluşturan, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine 
yapılan ticarette azalma gerçekleşmiştir. Finansal hizmet veren firmalardaki sınırlama ve 
resesyonun derinleşmesiyle, 2009 yılında hizmet ihracatında azalma görülmüştür.   

Güven kanalı: Güven krizinin oluştuğu küresel finansal piyasaların durumunda, 
belirgin bir zıtlık oluşmuştur. Hindistan finansal piyasaları başlangıçta düzenli bir şekilde 
işlemlerine devam etmiştir. 2008 yılının Eylül ayının ortalarında, yatırım bankalarından 
Lehman Brothers’ın iflasının hemen ardındaki dönemde ise, küresel likidite sıkışıklığı, 
finansal sistemde riskten kaçınma oranını arttırmış, bankaları borç verme konusunda daha 
dikkatli duruma getirmiştir.  

Büyüme kanalı: 2008-2009 döneminde Hindistan ekonomisinin büyüme oranı, bu 
dönemden önceki beş yıl için % 8,8 olan ortalama büyüme oranından, % 6,7 seviyesine 
düşmüştür. Hindistan’ın 2008-2009 dönemindeki GSYİH (gayri safi yurtiçi hasıla) büyüme 
oranının, dünyadaki en yüksek büyüme oranlarından biri olduğu söylenebilir. Böylece, söz 
konusu ülke, büyümesinin direnciyle, dış şoklara tepki verebilir, bu durumda Hindistan 
ekonomisinin hala yeterince açık bir ekonomi olmamasının bir göstergesi kabul edilebilir. 
Ekonomik büyümedeki azalışın, 2008-2009 döneminin üçüncü çeyreğinde belirginleştiği 
söylenebilir. 2008-2009 döneminin son çeyreğinde ise, sanayi ve hizmet sektörü kötü 
performans sergilemesine rağmen, tarım sektörünün iyi performansı sayesinde, büyüme 
oranındaki azalışın tersine döndüğü belirtilebilir. 

Tüketim ve yatırım harcamaları kanalı: Özel tüketim harcamaları, 2007-2008 
döneminde % 8,5 düzeyinden 2008-2009 döneminde % 2,9 düzeyine düşmüştür. Yatırım 
harcamalarında da azalış görülmüş, yatırım harcamalarındaki azalışla birlikte, bu durumun 
ekonomide önemli bir şok etkisi yarattığı belirtilebilir. 

 Kredi kanalı: Uluslararası piyasalarda geçerli olan zor finansal koşullar sonucunda, 
2008-2009 döneminde Hindistan ekonomisine gelen kısa dönem ticaret kredilerinde azalma 
(41.8 milyar dolarlık kredi girişinde % 12,2 oranında azalma) görülmüştür. 

İthalat kanalı: Düşük petrol ve gübre fiyatları, ayrıca düşük iç talep nedeniyle, 2008-
2009 döneminin son çeyreğinde ithalatta, ihracattaki düşüşten daha belirgin bir düşüş 
görülmüştür. 2008 yılının Nisan ayında yüksek oranlarda (% 41,4) görülen ithalat, 2009 
yılının Nisan ayında (% -39,4) belirgin bir düşüş yaşamıştır. İthalattaki söz konusu azalışı, 
hem petrol ürünleri ithalat talebindeki hem de petrol ürünleri dışındaki ithalat talebindeki 
azalışın oluşturduğu ifade edilebilir.  

Sermaye kanalı: Yükselen piyasa ekonomilerinin 2008-2009 dönemindeki sermaye 
akışında, sermaye çıkışı şeklinde tersine işleyen bir süreç görülmüştür. Sermaye çıkışı, kısa 
dönem ticari kredi, banka sermayesi ve portföy yatırımları altında dış ülkelere çıkış şeklinde 
görülmüştür. 2008 Nisan- 2009 Aralık döneminde sermaye hesabı dengesinde, toplam 
sermaye girişinin düşük, toplam sermaye çıkışının ise, yüksek olması nedeniyle negatif durum 
gerçekleşmiştir.  

Hiç (2009)’e göre Hindistan, ABD’den geniş ölçüde bilgisayar programları ve 
muhasebesiyle ilgili sipariş (subcontracting) almakla beraber, Çin gibi ihracata dayalı bir 
gelişme stratejisi izlememiştir. Ne var ki, ihracat ile bilgisayar programları ve muhasebesiyle 
ilgili sipariş hacmindeki düşmeler çok büyük düzeyde olmadığı için, uygun tedbirler aldığı 
takdirde, Hindistan krizi az zararla atlatabilecektir.  

Çin 
Deng Xiaoping tarafından 1980’li yıllardan bu yana Çin’de uygulanan faydacı 

ekonomi politikaları, uzun süre çok yüksek oranda bir büyüme sağlamıştır. Bu kapsamda, 
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Çin’de büyüme hızı 2007 yılında % 10’un üzerinde iken, 2008 yılında krizin etkilerinin 
başlamasıyla, Çin’in resmi gelir hesaplarına göre büyüme hızı, % 6,8 düzeyine düşmüştür. 
Goldman Sachs, Morgan Stanley gibi büyük ABD finans şirketlerine göre, Çin’deki gerçek 
büyüme hızı düşme oranı, verilenden daha fazladır. Çin üretimi teşvik etmek ve büyüme 
hızının işsizlik artışını önleyecek düzeyde, yani % 8 oranında olması için, iki yıllık ve 586 
milyar dolarlık bir yatırım paketini yürürlüğe koymuştur. Çin, kriz ve resesyona karşı 
uygulamaya koyduğu bu programı, döviz rezervleri ile karşılamıştır. Çünkü kriz 
başlangıcında Çin’in elinde 2 trilyon dolar değerinde döviz rezervi, ayrıca 680 milyar dolar 
civarında uzun vadeli ABD devlet tahvili bulunmaktadır. Böylece Çin, ABD’ye en çok borç 
veren ülke konumuna da gelmiştir. Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan gibi ülkelerin krizden 
sonra, sadece ihracat artışına dayalı gelişme stratejisini terk ederek, makro ve diğer ekonomi 
politikalarıyla özel tüketim artışını özendirmeleri, özel tasarruf oranını da düşürmeleri 
gerekmektedir. Buna karşılık, ABD, İngiltere gibi ülkelerde de tam tersine, tüketim oranı 
düşürülmeli, eksi veya sıfır dolayında olan tasarruf oranı da yükseltilmelidir (Hiç, 2009: 37-
39). 

Küresel kriz, dünya genelinde doğrudan yabancı sermaye akışını azaltırken, Çin’in en 
fazla doğrudan yabancı yatırım alan ülkelerden biri olduğu söylenebilmektedir. Çin, en fazla 
doğrudan yatırım alan ilk on ülke sıralamasında, 2008 yılında üçüncü sırada iken, 2009 
yılında 95 milyar dolarla, ikinci sıraya yükselmiştir. En fazla doğrudan yatırım yapan ülke 
sıralamasında da Çin, 2008 yılında on birinci sırada iken, 2009 yılında 48 milyar dolarla 
altıncı sıraya yükselmiştir (Öztürk, 2011: 130-133). 

Öztürk (2011: 127-128) Hiç’in (2009: 37-39) görüşlerinden farklı olarak, Küresel krizin 
Çin ekonomisini önemli derecede etkilediğini, ancak söz konusu etkilerin, krizin Japonya, 
Almanya, İngiltere, diğer belli başlı endüstrileşmiş ülkeler ve ABD’ye olan etkilerinden çok 
daha düşük düzeyde olduğunu belirtmiştir. Öztürk’e (2011) göre, İngiltere ve diğer büyük 
endüstrileşmiş ülkeler, negatif büyüme deneyimi yaşarken, Çin’in büyüme artış hızı düşse de, 
büyümeye devam etmiştir. Ancak, küresel kriz özellikle ihracat sektörünü sert bir şekilde 
vurduğu için, Çin ekonomisinin son 30 yıldaki hızlı ekonomik büyümesi önemli bir şekilde 
etkilenmiştir (Öztürk, 2011: 127-128). 
 Türkiye 

Türkiye, küreselleşen mali fon girişleri, özelleştirme ile hız kazanan doğrudan yabancı 
yatırımlar, düşük faizli dış krediler ve bu gibi etkenlerin sayesinde giderek artan TL’nin dış 
değeri nedeniyle, ABD’de kriz öncesi görülen ve çeşitli yollardan 2003 yılı itibariyle dünyaya 
yayılan finansal genişlemeden, göreceli olarak olumlu etkilenmiştir. Finansal genişleme 
sürerken, bir grup ülke (Çin, Japonya, Almanya gibi)  cari işlemler bilançosunda fazla vererek 
rezerv biriktirmiş, Türkiye’nin de içinde yer aldığı bir grup ülke ise (ABD, Doğu Avrupa ve 
Güney Avrupa, Güney Afrika, Baltık Ülkeleri gibi), hızla büyümüş, ancak dış borçlarını da 
arttırmışlardır. Ayrıca, her ülkede mali fon girişi ve doğrudan yatırımlar ile finansal genişleme 
artış gösterirken, bir yandan likidite genişlemesiyle faiz haddi düşüşü yaşanmış, diğer yandan 
yüksek mali fon kazançları ve artmayan reel ücretler gelir bölüşümünü, üst sınıf lehine 
bozmuştur. Bu etki Türkiye’de de görülmüş, zenginler daha zenginleşirken, yoksullar yine 
yoksul kalmıştır. Bu durumda alt gelir grupları, kredi kartları diğer banka araçları ile 
bankalardan ucuz faizle borçlanma yoluna gitmiştir. Türkiye’nin ekonomi politikaları 
Uluslararası Para Fonu (IMF) programları ile belirlenmiş, halkın borçluluk oranı artmış, 
ancak kamu borçluluğu azaltılabilmiştir. Çünkü, kamu varlıkları özelleştirilmiş, satış gelirleri 
de bütçe harcamalarını karşılamıştır. Ayrıca, dış ticaret açığı artmış, ithalattan alınan vergiler, 
devletin dolaylı vergi gelirlerini arttırmıştır. Oysa bazı ülkelerde (Güney Avrupa ve Doğu 
Avrupa’daki AB ülkeleri gibi) kamu borçları GSYİH’nin %100 oranını aşmıştır. ABD 
finansının yarattığı tahvillerin bir kısmı “toksik kağıt” olarak isimlendirilmiş, bu kağıtlar, 
kurallara uymayan, değeri belirlenemeyen, geçerliliği kuşkulu tahviller şeklinde 
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nitelendirilmiştir. Türkiye’deki bankalar “toksik kağıtları”, henüz türev ürünlerle işlem 
yapmadıkları için almamış, bu nedenle finans krizinin temel nedeninden kaçınabilmiş, ancak 
finans krizinden, dolaylı da olsa hafif şekilde etkilenmiştir. Türkiye’nin ihraç mallarının dış 
talebinde daralma yaşanmış ve bu durum ülkedeki sektörleri olumsuz etkilemiştir. 
Türkiye’nin ihracatında birinci sırada olan otomotiv sanayinin, en hızlı talep düşüşü yaşanan 
sektör olduğu söylenebilmektedir. İhracatta ikici sırada yer alan dokuma-giyim sanayinin de, 
ihracatı ve üretimi olumsuz etkilenmiştir.  Söz konusu sektörün emek-yoğun bir sektör olması 
nedeniyle, sektördeki işsizliğin, üretimdeki düşüşten daha hızlı arttığı ifade edilebilmektedir. 
İhracatta üçüncü sırada yer alan demir-çelik sektöründe, finansal genişleme sürecinde yaşanan 
spekülatif fiyat artışını, küresel kriz sırasında talep miktarındaki ve mal fiyatındaki düşme 
izlemiştir. Özetle Türkiye, finansal krizden çok, reel ekonomide kriz yaşamıştır. Bu durumda, 
IMF programının getirdiği koşullar da etkili olmuştur. 1999-2001 krizinden ders alınarak, bu 
krizde bankaların karlılığı sürmüştür. Uluslararası piyasalardan sağlanan fonların (Türkiye’ye 
finansman akımında önem taşıyan hedge fon ve özel yatırım fonları) çekilişleri borsayı hızla 
düşürse, TL dolar karşında değer kaybetse, IMF programı gereği zaten yüksek tutulan reel 
faiz, biraz daha artış gösterse de, belirgin bir finansal kriz süreci yaşanmamıştır. Türkiye 2008 
yılının ilk çeyreğinde, 2007 yılında düşük olan büyüme hızını, % 7,2 oranına yükselttiği için, 
krizden etkilenmediği düşünülmüş, sadece inşaat sektörünün büyüme oranında (% -3,3) 
gerileme olmuştur. 2008 yılının ikinci çeyreğinde inşaat sektöründeki gerileme artmış, bunun 
yanı sıra, imalat sanayi ve ticaret sektörlerinde de, büyüme oranında azalma görülmüştür. 
2008 yılının son çeyreğinde ise, tarım sektörü ve mali kesim hariç, imalat sanayi, inşaat, 
ticaret ve ulaştırma-depolama-haberleşme sektörlerinin büyüme oranlarında önemli miktarda 
düşüş görülmüştür. Bu doğrultuda, 2008 yılının son çeyreği ile 2009 yılının ilk üç çeyreğinde, 
krizden en çok etkilenen sektörlerin, imalat sanayi, inşaat ve ticaret sektörleri olduğu, söz 
konusu sektörlerde yüksek oranda işsizlik görüldüğü söylenebilir. Ulaştırma-depolama-
haberleşme sektörleri de krizden etkilenmiş, bu sektörlerde de işsizlikte artış görülmüştür. 
Türkiye toplam mal ihracatının % 40-50 arasındaki oranını, başta Almanya olmak üzere, 
Avrupa Birliği (AB) alanına, % 20’sini de Arap ülkelerine yapmaktadır. Bu ülkelerin 
büyümesi durduğu için, bu ülkelere yapılan ihracatta artış olanağının olmadığı 
söylenebilmektedir. Söz konusu ülkeler sadece kendi ihracatlarını artırmaya çalışmaktadır. 
Ayrıca, Türkiye’nin hizmet ihracatı (başta turizm) gelirlerinin en az % 75’i Avrupa, geriye 
kalanı Arap ülkelerindendir. Bu durumda, Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatını arttırma 
olanağının sınırlı olduğu söylenebilir. Türkiye’deki dış açıklar ise, Avrupa bankaları ve 
Avrupa’daki Amerikan bankalarından alınan kredilerle finanse edilmektedir. Ancak, söz 
konusu bankalar dış ülkelerdeki ortaklıklarını, şubelerini tasfiye ederek, merkezin varlıklarını 
büyütmeye çalışmışlardır. Bu durumda, Türkiye’den döviz çıkışı olabilecektir. Böylece, bu 
olanak da sınırlanmaktadır. (Kazgan, 2012: 276-299). Kriz dolayısıyla özel yabancı sermaye 
girişi azalmıştır. Bu sermayenin yeni yatırımlara gittiği varsayıldığında, sermaye girişindeki 
azalma, bir taraftan bugünkü döviz girişini azaltacak, dolayısıyla bugünkü büyüme hızını 
düşürecek, ayrıca yatırım yapılmadığı için, gelecekteki büyüme ve istihdam artışı da daralmış 
olacaktır. Küresel kriz nedeniyle ihracatın azalması her şeyden önce doğrudan döviz ve dış 
borç ödeme olanaklarını azaltmaktadır. Fakat daha önemlisi, otomotiv sektör üretimi başta 
olmak üzere, gerek toplam üretim gerek yapılacak yatırım geniş ölçüde (sektörlere göre farklı 
oranda) ithal girdi ve ithal yatırım malları hacmine bağlıdır. Demek ki, ihracattaki azalmanın 
yol açacağı ithalat azalması, üretim ve büyüme hızının düşmesi ve işsizliğin artması sonucunu 
doğuracaktır (Hiç, 2009: 67-69). 

Küresel krizin Türkiye’ye etkisi, özet olarak, Parasız (2009) göre, beş kanaldan 
gerçekleşmiştir. Söz konusu kanallar; dışarıya olan kredi borçlarının ödenmesindeki güçlük, 
yurtiçi kredilerde azalma olasılığı, ihracat hacminde hızlı düşüş, özel sektör yatırımlarında 
erteleme ve gayri safi yurtiçi hasılanın artış hızında gerilemedir. Yukarıda anlatılanlar 
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doğrultusunda, söz konusu sınıflandırmaya altıncı kanal olarak, işsizlik oranındaki artış da 
eklenebilir.       

 
2. Literatür 

Bu başlık altında küresel krizin yükselen piyasa ekonomilerine etkisini inceleyen 
çalışmalar değerlendirilmekle birlikte, konuyla ilgili yapılan çalışmaların çok fazla sayıda 
olmaması ve krize daha kapsamlı bir bakış açısıyla yaklaşmak düşüncesiyle, küresel krizin 
genel olarak ülke ekonomilerine etkisini ele alan çalışmalar da incelenmiştir.  

Aloui vd. (2011), çalışmalarında Amerika ile seçilmiş bazı gelişmekte olan ülkelerin 
(BRIC) karşılıklı bağımlılıklarını inceleyen ampirik araştırma sonuçlarına göre, küresel krizin 
derecesini ve yayılma etkisini araştırmışlardır. Amerika’ya bağımlılığın Brezilya ve Rusya 
için, Çin ve Hindistan’dan daha fazla ve daha sürekli olduğu görülmüştür. Amerika ve BRIC 
ülkeleri için günlük veriler kullanılarak ulaşılan deneysel sonuçlarda, Amerika ve BRIC 
ülkeleri piyasaları arasında zamana göre değişen bağımlılığın olduğuna yönelik güçlü 
bulgular görülmüştür, fakat bağımlılığın, piyasalardaki mal fiyatlarında ihracata dayalı 
piyasalardaki tamamlanmış ürünlerden daha güçlü olduğu belirlenmiştir.  

Aras (2010), çalışmasında 2008 krizinin Türkiye’ye etkilerini araştırdığı çalışmasında, 
Türkiye ekonomisinin 2008 krizinden temelde dört farklı kanal yoluyla etkilendiğini; bu 
kanalların dış talepte azalma, dış kredi azalması, iç kredi daralması ve ekonomiye duyulan 
güvenin azalması olduğunu vurgulamıştır. Krizin Türkiye’ye makro ekonomik açıdan 
olumsuz etkilerinin ise, 1994 ve 2001 krizlerinin tecrübeleri ve alınan önlemler nedeniyle, 
daha çok reel sektörle sınırlı kaldığını ifade etmiştir. 

Arora ve Kalsie (2015), çalışmalarında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan, 
ticaret ve finans kanalları yoluyla yükselen piyasa ekonomilerine ulaşan finans krizinin 
sonuçlarını ele almışlardır. Çalışmada Çin’in ekonomik büyümesini canlandırmak, iç talebini 
arttırmak ve krizin negatif etkilerini azaltmaya yönelik politikalar sunulmuştur. Sonuç olarak, 
2008 ve 2009 yıllarında finans krizinin etkisiyle Çin’in otuz yılın sürdürülebilir büyüme 
rekorunun, tersine döndüğü belirtilmiştir. Bunun yanı sıra krizin etkisiyle, kriz öncesi 
dönemde yüksek olan enflasyon oranının azaldığı tespit edilmiştir. Çin’de yetkililerin kriz 
nedeniyle ekonomik yapıda meydana gelen olası zararın erken farkında oldukları, genişletici 
para ve maliye politikalarının yanı sıra devlet desteği yoluyla krediye kolay ulaşılmasıyla 
yurtiçi talebi arttırarak, 2009 yılının ikinci yarısında ekonomik büyümenin 
canlandırılabileceği belirtilmiştir. 

Bajpai (2011), çalışmasında Hindistan’ın küresel krize neden olan eşik altı krediler ya 
da yüksek risk faizli krediler olarak nitelendirilen (subprime mortgages) finansal araçlara çok 
az yatırım yapmış olmasına rağmen, uluslararası finansal piyasalardaki olumsuzluklardan 
etkilendiği, bu doğrultuda Hindistan büyüme oranında azalma gibi Hindistan ekonomisine 
küresel durgunluğun etkilerinin yansıdığı belirtilmiştir. Bu durumda devletin, vergi indirimi 
yoluyla talebi destekleme ve kamu harcamalarını arttırarak istihdam yaratma şeklinde mali 
teşvik paketini uygulamaya koyduğu ifade edilmiştir. Ayrıca çalışmada Hindistan merkez 
bankasının ekonomideki üretken sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için finansal sistemden 
fon akışını kolaylaştırmak amacıyla likidite arttırıcı önlemler aldığı ve genişletici para 
politikası uyguladığı dile getirilmiştir. Çalışmada Hindistan ekonomisinde tarım sektörü 
haricinde iyileşme görüldüğü, Hindistan’ın ekonomik büyüme oranında 2008 ve 2009 
yıllarına göre 2010 ve 2011 yıllarında artış olduğu ve böylece Hindistan’ın kriz öncesi 
dönemdeki büyüme oranına neredeyse ulaştığı rakamlarla gösterilmiştir. Dünya ülkelerinin 
küresel kriz ve sonrasındaki ekonomik büyüme oranları dikkate alındığında, Hindistan’ın 
Çin’den sonra en hızlı büyüyen ekonomiye sahip olduğu, Hindistan ekonomisinin, diğer ülke 
ekonomileri ile kıyaslandığında en iyi performans gösteren ekonomilerden biri olduğu 
vurgulanmıştır.  
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Banerjee ve Vashisth (2010), çalışmalarında küresel krizin aktarım kanalıyla gelişmekte 
olan dört ülkeye, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC), etkisini, söz konusu ülkelerin 
ekonomilerinde iyileşmenin nasıl başarılacağını, iyileşmeye imkan tanıyan politika 
müdahalelerini, krizin etkisinin derecesini incelemişlerdir. Sonuç olarak, küresel tüketimin 
merkezinin batıdan güneye, özellikle de BRIC’e doğru yön değiştireceği ileri sürülerek, 
küresel çapta uzun dönem bir iyileşme için, dünya ekonomisinde yeniden bir dengenin 
gerektiği vurgulanmıştır. 

Barannik (2010) çalışmasında 2008 yılında ekonomik krizin Rusya’nın ekonomisini 
birkaç kanaldan önemli bir şekilde etkilediğini ifade etmiştir. Küresel kriz nedeniyle hisse 
senedi piyasası, federal bütçe ve döviz rezervlerinde zararların olduğu, gayri safi yurtiçi 
hasılada ve petrol fiyatlarında düşüş görüldüğü, böylece küresel finans kriziyle ekonomik 
durgunluğun başladığı vurgulanmıştır. 2009 yıllının sonunda yönetimin önemli politika 
değişiklikleriyle faiz oranını düşürerek, ekonomik durgunluğu atlattığı, tedbirli maliye 
yönetimi ve döviz rezerv birikimiyle kısa dönemde krizin negatif etkilerine karşılık verildiği, 
söz konusu dönemde büyüme beklentisinin olduğu belirtilmiştir.  

Barros (2010), çalışmasında Berezilya’nın küresel finans krizden etkilenme durumunu 
incelemiştir. 2008 yılının sonunda özellikle sanayi sektörü olmak üzere Berezilya’nın küresel 
finans krizden oldukça etkilendiği, 2009 yılının ikinci çeyreğinde dibe vuruşun yaşanması 
sonrasında bu durumun düzeldiği belirtilmiştir. Sonuç olarak Brezilya’nın kriz yönetiminde 
akıllıca davrandığı, güçlü bir kurumsal çerçeve ve enflasyonun kontrol altına alınmasıyla 
düşme eğilimi gösterdiği tedbirli para politikasının söz konusu yönetimde kilit noktası olduğu 
ifade edilmiştir. Bu durumun yanı sıra Brezilya’nın yüksek oranda olan büyümesinin 
sürdürülebilirliğinin garanti olmadığı, Çin, Hindistan gibi ülkeler arasında küresel finans 
krizinden en çok etkilenen ülkenin, Brezilya olduğu vurgulanmıştır. 

Berberoğlu (2011), çalışmasında 2008 krizinin Avrupa Birliği ülkelerindeki etkisini 
kümeleme analiziyle incelemiştir. Analiz sonuçlarına göre 2006 yılı için Almanya, Fransa, 
İtalya ve İngiltere bir kümede; İspanya ve Hollanda bir diğer kümede ve Türkiye ile diğer AB 
ülkeleri ise bir başka kümede yer almıştır. 2007 yılı sonuçlarına göre de aynı kümeleme 
durumu devam etmiştir. Başka bir deyişle, sözü edilen ülkelerden oluşan kümelerde bir 
değişiklik görülmemiştir. Ancak, 2008 yılına gelindiğinde; İngiltere önceden bulunduğu küme 
olan Almanya, Fransa ve İtalya’dan ayrılmış, İspanya ile bir küme oluşturmuştur. Hollanda da 
2008 yılında İspanya ile aynı kümede yer almamış, Türkiye ve diğer AB ülkelerinin 
bulunduğu kümeye geçmiştir. 

Bianconi vd. (2013), çalışmalarında 2003 Ocak 2010 Temmuz verileri kullanılarak, 
BRIC ülkelerinin hisse senedi ve tahvil piyasası durumunun ampirik bulgularını 
incelemişlerdir. Çalışmada Amerika’daki finansal baskının basit ölçümüne bağlı olarak, 
koşullu ya da koşulsuz ampirik sonuçlar verilmiştir. Uzun dönemde BRIC tahvil piyasası, 
BRIC tahvil ve hisse senedi piyasasının kendi aralarındaki sapmadan, Amerika finansal baskı 
ölçümünden çok daha fazla sapmıştır. Tahvil ve hisse senedi piyasası getirisi için Rusya ve 
Brezilya arasındaki korelasyon anlamlı, büyük ve negatiftir. Hindistan’ın tahvil getirisi hariç, 
hisse senedi ve tahvil getirisi arasındaki dinamik koşullu korelasyon ve ABD finansal baskısı, 
Eylül 2008’de “Lehman Brothers” olayından sonra artış göstermiştir.  

Bölükbaşı ve Yıldırtan (2013), çalışmalarında büyük bir dünya gücünün ekonomik krize 
girmiş olmasının eskiden olabileceği gibi tüm dünya ekonomilerini sarsmayacağına ilişkin 
teorem olan ayrışma teorisi doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri, BRIC ve G7 
ülkelerinin borsa endeksleri arasındaki kısa ve uzun dönem denge ilişkisini analiz etmişlerdir. 
Bu amaçla 2003 Ocak ve 2012 Şubat döneminde ülkelerin endeks değerleri, Engle Granger ve 
Johansen eşbütünleşme analizi ile incelenmiştir. Sonuç olarak, yükselen piyasalarda ele alınan 
dönemde ayrışma hipotezini destekleyen bulgular elde edilmiştir. 
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Bulman (2010), çalışmasında Çin ekonomisindeki büyümenin ihracat ve yatırıma 
bağımlılığının çok fazla olduğunu, böyle bir ekonomik büyümenin sürdürülemeyeceğini ileri 
sürmüştür. Çalışmada Çin’in hane halkı tüketim harcaması payının arttırılabileceği, ancak 
finansal kriz sonrasında tüketimdeki artışın gayrisafi yurtiçi hasıladaki artıştan daha hızlı 
olmasını sağlamak için, güçlü ayarlamalara ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Söz konusu 
ayarlamaların yapılabilmesi için makro ve maliye politikaları, fiyat ve vergi önlemleri ile 
finansal reformlar şeklinde devlet tarafından alınan birçok önlem bulunduğu ifade edilmiştir. 
Sonuç olarak Çin’in mevcut büyümesi ve düşük gelir düzeyi sayesinde tüketim artışı için 
büyük bir potansiyel olduğu vurgulanmıştır.  

Çakmak ve Sarıdoğan (2010), çalışmalarında küresel krizin genelde dünya ve özelde 
Türkiye ekonomisini ve sanayisini nasıl etkilediğini değerlendirmiş, beklentilerdeki ve talep 
koşullarındaki bozulmaya bağlı olarak üretimi, istihdamı, kârlılıkları ya da kazançları ve 
dolayısıyla toplumsal refahı olumsuz etkilediğini tespit etmiştir. İmalat sanayi ve alt 
sektörlerin krizden etkilenme düzeyi farklı olmakla birlikte, özellikle dış finansman, dış talep 
ve yüksek gelir esnekliğine bağlı olan sektörlerde daha fazla kayıpların ortaya çıktığını ileri 
sürmüşlerdir. 

Çil (2013), çalışmasında yükselen ekonomik bölgeler arasında yer alan Latin Amerika 
ve Karayipler (LAK) bölgesi ekonomilerinin küresel krizden nasıl etkilendiklerini 
araştırmıştır. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin, 2003- 2008 yılları arasında yaşadığı, 
bölgenin ekonomik tarihinde eşine az rastlanır gelişme döneminin, küresel ekonomik krizle 
birlikte sona erdiği belirtilmiştir. Çalışmada, bu beş yıllık genişleme döneminde, bölgenin 
ihracatının büyük bölümünü oluşturan emtia fiyatlarının yüksekliği sayesinde ulaşılan, 
GSYİH’da % 5, kişi başına gelirde % 3 oranındaki yıllık artışın yerini, 2009 yılında % 1 
düzeyinde ekonomik büyümeye bırakacağı tahmin edilmiştir. Çalışmada, son beş yılın 
kazanımları arasında yer alan, %23 oranında ihracattaki artış, % 38 oranında yabancı 
yatırımlardaki yükselme, makroekonomik dengelerin korunması, dış borçların azalması (dış 
borçların GSYİH’ya oranı % 43’ten % 27 düzeyine düşmüştür), düşük enflasyon oranı ve % 
44’ten % 33 oranına fakirliğin düşürülmesi gibi unsurların, kriz karşısında olumsuz 
etkilenmesi kaçınılmaz görülmüştür. 

Erdoğan ve Mangır (2011), çalışmalarında kriz öncesi süreçte hızla büyüyen ve 
yükselen ekonomilerin oluşturduğu BRIC ülkelerinin küresel ekonomide yaşanan finans 
krizinden etkilendiği ve ekonomi politikalarında değişikliklere gittiğini belirtmişlerdir. BRIC 
ülkelerinden Çin ve Hindistan’ın küresel krizden etkilenmesinin nispeten daha az olduğu, 
emtia üreticisi Rusya ve Brezilya ülkeleri üzerinde krizin etkisinin daha fazla olduğu 
vurgulanmıştır. Brezilya ve Rusya ekonomilerinin 2009 yılında küçülme gösterdiği ifade 
edilmiştir. Ancak 2010 yılıyla birlikte BRIC ülkelerinin ekonomik performanslarının yeniden 
ivme kazandığı ve kriz öncesi dönemlere geri dönüldüğü belirtilmiştir. Çalışmada küresel 
krizin BRIC ülkelerinin ekonomilerine etkileri ve bu doğrultuda uygulanan önlemler 
araştırılmıştır. 

Furceri ve Zdzienicka (2011), çalışmalarında 11 Avrupa ülkesi geçiş ekonomisi 
üzerinde 2008 krizinin etkilerini araştırmış ve krizin bu ülkeler üzerinde anlamlı ve kalıcı 
etkisinden bahsetmiştir. Özelliklede finansal dengesizliklere karşı bankacılık sistemi duyarlı 
olan küçük ülkelerin daha fazla etkilendiğini iddia etmiştir. Ayrıca maliye politikalarının 
krizle mücadelede para politikalarından daha etkili olduğunu ileri sürmüştür. 

Gaddy ve Ickes (2010) çalışmalarında küresel kriz sonrasında Rusya’nın petrol ve doğal 
gaz gibi kaynaklarına olan bağımlılığın, bu bağımlılığın nasıl azaltılacağı, söz kaynakların 
ülkelere dağıtımının ve Vilademir Putin tarafından sürdürülen yönetim sisteminin nasıl 
geliştiği ve söz konusu durumların önümüzdeki yıllarda nasıl gelişeceği üzerinde 
durmuşlardır. Çalışmada istenilen amaç olarak görülen Rusya ekonomisinin dış şoklara karşı 
nasıl daha az savunmasız olabileceği ele alınmıştır. 2008 yılının ortalarından 2008 yılının 
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sonlarına doğru 2009 yılına gelmeden önce toplam çıktı, sanayi üretimi ve hisse senedi 
piyasası gibi göstergelere göre Rusya ekonomisinde dünyadaki diğer önemli ülke 
ekonomilerinden daha hızlı düşüş görüldüğü, söz konusu dönemden sonra bazı açılardan 
güçlü bir toparlanma olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Rusya’nın petrol ve doğal gazı, zengin bir 
nesil için eşsiz kaynaklar olduğu, ancak sorunun zengin nesil oluşturmak değil, bu 
kaynakların nasıl kullanılacağı olduğu, ayrıca Putin’in oluşturduğu yönetim sisteminde yer 
alan söz konusu kaynaklardan elde edilen gelire olan bağımlılığın, nasıl sınırlanacağı 
çalışmada vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra Rusya’nın petrol fiyatları için en iyi senaryo 
oluşturulduğunda bile, krizin etkisiyle biçimlenen bazı faktörler nedeniyle Rusya’nın 
büyümesinde azalma olacağı belirtilmiştir.  

Göçer (2012), 2008 küresel ekonomi krizinin dünya geneli, ABD, beş Avrupa ülkesi ve 
Türkiye’de, ekonomik büyüme üzerindeki etkileri, 1980- 2010 dönemi verileri kullanılarak, 
Engle- Granger eş-bütünleşme yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçları; ülkelerin 
ekonomik büyümelerinin genel olarak istikrarlı olduğu, ekonomik büyümeyi en çok özel 
tüketim harcamalarının ve ihracatın etkilediği, kamu harcamaları ve doğrudan yabancı 
yatırımların, ekonomi üzerindeki etkisinin, beklenenden daha az olduğu, son ekonomik krizin 
ülke ekonomilerini negatif yönde, fakat endişe edilenden daha az büyüklükte etkilediği 
görülmüştür. Bunda, krizin kısmen kısa sürmesinin ve alınan büyük çaplı önlemlerin de 
etkisinin olduğu düşünülebilir. Krizden en çok etkilenen ülkelerin sırasıyla; ABD, İtalya ve 
Yunanistan olduğu görülmüştür. 

İşcan ve Hatipoğlu (2010), çalışmalarında Rusya’nın serbest piyasa anlayışını ve Rusya 
ekonomisine küresel krizin etkisini incelemişler. Petrol fiyatlarına bağımlı yapısı ile Rusya 
ekonomisinin 2008 küresel krizinden petrol fiyatlarının düşmesi, ihracatın azalması ve 
sermaye çıkışı gibi faktörlerin etkisiyle etkilendiğini belirtmişlerdir. Tüm gelişmekte olan 
ülkelerde olduğu gibi, Rusya ekonomisinde de toparlanmanın, 2009 yılının ikinci yarısında 
yavaş da olsa artan emtia fiyatları, borsalar ve mali destekle yükselen talep sayesinde 
başladığını ifade etmişler. İmalat sektörü ve petrol fiyatlarının toparlanmasıyla dış ticaret 
dengesinde iyileşme başladığını, rublenin değer kaybetmesiyle ithalatın önceki yıllara oranla 
düştüğünü belirtmişlerdir. Rusya ekonomisinin, işsizlik oranları ve yabancı sermaye kısıtı 
dışında iyi bir performansa sahip olduğunu vurgulamışlardır. 

Kan (2015), çalışmasında BRIC ülkelerine Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den 
küresel krizin bulaşma etkisini, dinamik koşullu korelasyon GARCH (genelleştirilmiş 
otoregresif koşullu değişen varyans) modeli ve VECM (vektör hata düzeltme) modeliyle 
incelemiştir. Dinamik koşullu korelasyon GARCH modeliyle söz konusu ülkeler arasındaki 
bağların hala çok fazla olduğu kriz dönemlerinde ise, daha da fazla olduğu belirlenmiştir. 
VECM modeliyle de dış şoklar analiz edilmiş, sanayileşmiş ülkelerin talebindeki düşüşün, 
ekonomileri ihracata dayalı olan BRIC ülkelerinin büyümesine darbe yaptığı tespit edilmiştir. 
Sonuç olarak Çin haricinde BRIC ülkelerinin bulaşma etkisinden genel olarak etkilendiği 
belirlenmiştir. 

Kantar vd. (2012), çalışmalarında 50 büyük Türk firmasının 2006- 2010 yılları 
arasındaki verileriyle, 2008 küresel krizinin firma bazındaki etkilerini hiyerarşik kümeleme 
metodu ile incelemişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre, firmalar 4 ayrı kümeye ayrılmaktadır. 
Bankacılık ve finans kuruluşlarından oluşan kümenin, güçlü küme içi ilişkileri ile kriz 
döneminde sektörel artış yaşadığı ve bu kümenin Türkiye ekonomisi açısından önemli ve 
baskın nitelikte olduğu da belirtilmiştir. Genel olarak çalışmada 2008 finansal krizinin firma 
bazında Türkiye ekonomisi üzerinde etkinliğinin zayıf olduğu tespit edilmiştir. 

Kumar ve Vashisht (2009), çalışmalarında Hindistan ekonomisine küresel finans 
krizinin etkilerini araştırmışlar, Hindistan ekonomisine krizin olumsuz etkilerini azaltmak için 
alınabilecek bazı politika önlemlerini ileri sürmüşlerdir. Hindistan bankalarının küresel finans 
krizinden genel olarak etkilenmediği, ancak küresel krizin Hindistan ekonomisini finansal 
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piyasalar, ticaret akışı ve döviz kuru olmak üzere üç kanaldan etkilediği vurgulanmıştır. 
İhracat talebinde önemli oranda meydana gelen azalmayla birlikte iç piyasalarda kredi 
daralmasının oluşturduğu sermaye girişinin tersine dönmesinin yanında gayri safi yurtiçi 
hasılada 2008 ve 2009 yıllarında azalma olduğu belirtilmiştir. Bu durumda devlet ve 
Hindistan merkez bankasının iç talebi arttırmaya yönelik mali teşvikler ve genişletici para 
politikaları uygulamaları şeklinde önlemler aldıkları ifade edilmiştir.  

Morrison (2009), çalışmasında geçen birkaç yıl içinde dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomilerinden biri olan Çin’i ele almıştır. Çin ekonomisinin küresel finans krizi nedeniyle 
önemli boyutta yavaşladığını, Çin endüstrisinin özellikle ihracat sektörünün krizden önemli 
derecede etkilendiğini, milyonlarca işçinin işsiz kaldığını belirtmiştir. Çin’in önemli bir 
ekonomik güç olduğu, büyük boyutta döviz rezervlerine sahip olduğu ve uyguladığı 
politikalarla küresel ekonomiye önemli etkisi olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca Çin’in küresel 
kriz nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomisinde istikrar sağlamak amacıyla 
yardımda bulunduğu, Amerika’nın holdinglerine destek verdiği ifade edilmiştir.  

Nikkinen vd. (2013) çalışmalarında, Engle ve Kroner (1995)’in çok değişkenli GARCH 
analizini kullanarak, Amerika’daki subprime krizinin (ipotekli konut finansman sistemi krizi) 
BRIC ülkelerinin finansal piyasasına etkisini incelemişlerdir. Ayrıca, çalışmada krizin 
yayılma derecesi incelenmiş, ABD subprime krizinin BRİC ülkelerinin sanayi sektörü ve 
finans sektörü menkul kıymet piyasasına yayılma derecesi araştırılmıştır. ABD finans 
sektöründen tüm BRIC finans sektörüne tüm model ve kriz döneminde oynaklığın 
yayılmasında ilginç bulgular edinilmiştir. Çin sanayi sektörü dışında, Amerika’dan Brezilya, 
Rusya ve Hindistan sanayi sektörü ve hisse senedi piyasasına krizin yayılma etkisi 
gözlenmiştir. ABD ve BRIC hisse senedi piyasası arasında hem oynaklık hem de kazançlar 
arasında doğrudan bir bağ olduğu, sonuçlardan görülmüştür. BRIC ülkeleri arasında Rusya ve 
Hindistan hisse senedi piyasasının, neredeyse hiç krizden etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır. 
Sonuç olarak, BRIC ülkeleri için en hızlı büyüyen gelişmekte olan ülke araştırması 
yapıldığında, bu görüş kanıtlanamamıştır.  

Özer vd. (2013) çalışmalarında 2008 küresel krizinin yalnızca gelişmiş ya da gelişen 
ekonomileri değil aynı zamanda geçiş ekonomilerini de etkilediği belirtilmiştir. Çalışmada 
planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçen 20 geçiş ekonomisinde 2008 küresel ekonomik 
krizinin ortak noktaları ve farklılaşan boyutlarını gözlemlemek üzere istatistiki çalışma 
yapılmış, kullanılan değişkenler itibariyle, bazı ülkelerin kriz öncesi durumlarını kriz 
sonrasında koruyamadıkları tespit edilmiştir. Buna karşılık, bazı ülkelerinse 2007- 2010 yılları 
arasında aynı kümede yer alarak, kriz öncesi ve kriz sonrası grup olarak birbirine yakınsayan 
etkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca yurtiçi tasarrufların yüksek oluşunun 
krizden etkilenmeyi azaltıcı etkisinin yüksek olmamasına rağmen, bu göstergenin seçili ülke 
grubunda krizden çıkış etkisi açısından önemli bir gösterge niteliği taşıdığı ileri sürülebilir. 

Öztürk (2011), çalışmasında Çin ekonomisinin, 1978 yılından sonraki reform sürecinde, 
daha fazla dışa açılmaya başladığını ve dünyadaki ekonomik büyümenin en önemli 
sürükleyicilerinden birisi haline geldiğini belirtmiştir. Çin ekonomisinin dış ticarete daha 
bağımlı hale gelmesinin, Çin ekonomisini küresel dalgalanmalara daha açık hale getirdiğini, 
bu nedenle küresel krizin Çin ekonomisini önemli bir şekilde etkilediğini ifade etmiştir. Çin 
ekonomisi geçmişte ihracata ve yatırımlara dayalı olarak büyüdüğü için, küresel finansal 
krizin özellikle ihracat sektörünü sert bir şekilde etkilediği, böylece Çin ekonomisinin son 30 
yıldaki hızlı ekonomik büyümesini ciddi bir şekilde etkilediğini vurgulamıştır. Yaşanan 
küresel kriz sonrasında, Çin’in daha önce ürettiği ve ihraç ettiği malların çoğunu artık kendi 
tüketicisine satmak zorunda olduğunu belirtmiştir. Ancak, yüksek tasarrufa ve ihracata dayalı 
bir ekonomiyi kısa sürede yapısal olarak değiştirmenin çokta kolay bir şey olmadığını 
vurgulamıştır. 
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Öztürk ve Gövdere (2010), çalışmalarında küresel krizin Türkiye’ye etkisini 
incelemişlerdir. Çalışmada, küresel krizin 2009 yılının ilk çeyreğinde reel ekonomi üzerindeki 
etkisinin derinleştiği, ikinci çeyreğinde de bu etkisini sürdürdüğü görülmüştür. Özellikle 2009 
yılının ilk çeyreğinde, küresel krizin olumsuz etkilerinin, gelişmekte olan ülkelerde daha 
belirgin bir şekilde hissedilmeye başlandığı vurgulanmıştır. İktisadi faaliyetin küresel ölçekte 
hızlı bir şekilde yavaşlamasıyla birlikte, büyüme oranlarının da belirgin olarak gerilediği 
görülmüştür. İktisadi faaliyetlerdeki bu yavaşlama ve beraberinde ortaya çıkan hızlı işsizlik 
artışı finansal kesim üzerinde oldukça ciddi baskı yaratmıştır. Türkiye ekonomisinin de diğer 
ülkelerin etkilendiği gibi, küresel krizden etkilendiği belirtilmiştir. Türkiye’nin ihraç 
pazarlarının daralması etkisi ile karşı karşıya olduğu belirtilmiş, bununla birlikte özellikle 
petrol ihraç eden ülkelere yapılan ihracattaki azalmanın çok daha az olduğu ifade edilmiştir. 

Paul ve Ichinoise (2010), çalışmalarında 2008-2009 küresel finans kriziyle yaşanan iş 
alanındaki küresel durgunluğun nedenlerinin anlaşılmasını ve gelişmekte olan ülkelerin yanı 
sıra yükselen piyasa ekonomilerine söz konusu durgunluğun etkilerinin öğrenilmesini 
amaçlamışlardır. Sonuç olarak, her geçen yıl hızlı bir şekilde büyüyen yükselen piyasa 
ekonomilerinin küresel durgunluğun olumsuz etkilerinden kaçınamadığı belirlenmiştir. BRIC 
ülkelerinde ise, üst gelir grubundaki kişi sayısında son yıllarda artış olduğu, söz konusu 
ülkelerin iç taleplerinde de genişleme olacağı belirlenmiştir.  

Viswanathan (2010), çalışmasında küresel finans krizinin Hindistan ekonomisine 
etkilerini ve Hindistan hükümetinin kriz yönetimindeki başarısını araştırmıştır.  Hindistan, 
Çin ve Brezilya gibi yükselen piyasa ekonomilerinin küresel kriz sırasındaki büyüme oranları 
kriz öncesi büyüme oranları ile karşılaştırılarak, söz konusu ülkelerin ekonomilerinde kriz 
esnasında genişleme olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu ülkelerin ekonomilerindeki 
yavaşlamadan başarılı bir şekilde kaçındığı, yüksek büyüme oranlarına sahip olduğu 
belirtilmiştir. Hindistan merkez bankasının piyasalarda yeterli likiditenin kullanılabilirliğini 
sağladığı, kredi ve tüketici piyasalarında faiz oranı ve enflasyon oranında istikrarın 
sağlandığı, devlet tarafından uygulanan mali teşviklerin, özel yatırımların ve reel sektördeki 
tüketimin azalmasını durdurmaya yardımcı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, Hindistan’da 
bankacılık sektöründe diğer yükselen piyasa ekonomilerinin aksine düzenlemelerin yapıldığı, 
yine Hindistan’ın döviz rezervlerinin büyüklüğünün, döviz piyasasına kendi para birimini 
desteklemek için etkili bir şekilde müdahale edebilmesine imkan tanıdığı vurgulanmıştır. 

Yıldırım (2010), çalışmasında 2008 krizinin Türkiye’ye etkisinin ilk olarak finansal 
piyasalarda olduğunu iddia etmiştir. Çalışmaya göre; küresel ekonomik kriz önce borsada 
ortaya çıkmış, daha sonra reel ekonomide kendini göstermiştir. Türkiye ekonomisinde 2007 
yılından itibaren tarım, sanayi ve hizmet sektöründe büyüme hızı düşmüş, buna bağlı olarak 
da GSYİH’da azalma meydana gelmiştir. 2007 yılı sonunda % 4,7 olan GSYİH büyüme hızı, 
2008 yılı ağustos ayı sonunda % 0,9’a düşmüştür. İşletmelerin talep yetersizliği nedeniyle 
kapasite kullanım oranlarında da azalışlar görülmüştür. Küresel kriz dünyada ve Türkiye’de 
ekonomik büyümeyi durduğu, işsizliği arttırdığı, dış ticareti olumsuz yönde etkilediği ve 
ekonomilerin makro ekonomik dengelerini bozduğu belirtilmiştir. Krizin önlenmesi için 
sermayenin finansal sektörler yerine üretime yönlendirilmesi ve Türkiye ekonomisinde sıcak 
para ile büyüme yerine üretime dayalı büyüme modeli seçilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Zhang vd. (2013), çalışmalarında BRIC ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 
hisse senedi piyasaları arasındaki sürekli ilişkiyi, küresel finans krizinin değiştirdiğini ortaya 
çıkarmışlardır. BRIC ülkelerinin hisse senedi piyasalarının yüzde yetmişinde koşullu ilişki 
serilerinin, gelişmiş hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü uzun dönemli eğilim gösterdikleri 
belirtilmiştir. Çalışma sonuçlarının, özellikle küresel finans krizi sonrasında hisse senetleri 
çeşitliliğinin faydalarının azaltılmasının uzun dönemli ve dünya çapında bir olay olduğu 
yönünde ikna edici bulgular sağladığı vurgulanmıştır.  
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Wolters vd. (2014) çalışmalarında veri zarflama tekniğini kullanarak Brezilya’nın 
bankacılık sektörünün nispi etkinliğine küresel krizin etkilerinin yanı sıra Brezilya’nın 
bankacılık sektörünün piyasa yapısının yakın zamandaki gelişimi üzerine odaklanmışlardır. 
Bu kapsamda çalışmada 2002- 2011 dönemi ele alınarak, Brezilya’nın bankacılık sektörünün 
nispi etkinliğinin azaldığı belirlenmiştir. Küçük ve orta büyüklükteki bankaların nispi 
etkinliğinin önemli oranda azaldığı, büyük bankaların ise, krizi küçük ve orta büyüklükteki 
bankalara göre daha başarılı olarak atlattığı, bankalar içerisinde Brezilya’lı devlet kontrolünde 
olanların en etkili banka türü olduğu, yabancı sermayeli olan bankaların ise, en az etkili 
olduğu, küresel kriz sırasında yabancı sermayeli bankaların Brezilya bankalarına göre 
etkinliğinde daha fazla düşüş olduğu tespit edilmiştir.  

 
3. Veri Seti ve Metodoloji 

Çalışmada BRIC ülkeleri ve Türkiye için sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla (yüzde 
değişim oranı), kamu gelirleri (gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı), işsizlik oranı (toplam 
işgücü içerisindeki payı), tarım sektörü (yıllık büyüme oranı), sanayi sektörü (yıllık büyüme 
oranı) ve hizmet sektörü (yıllık büyüme oranı) değişkenlerinin 2000-2014 dönemine ait yıllık 
panel veri seti kullanılarak, panel birim kök testi, panel regresyon, Granger nedensellik testi 
ve varyans ayrıştırma analizi yapılmıştır. Uygulanan analizler sonucunda, küresel ekonomik 
krizin “yükselen piyasa ekonomilerine” etkileri değerlendirilmiştir.  

Çalışmada yer alan değişkenlerin isimleri, analiz yapılırken kolaylık olması nedeniyle 
kısaltılmıştır. Bu doğrultuda gayri safi yurtiçi hasıla değişkeni (GSYİH), kamu gelirleri 
değişkeni (KG), işsizlik oranı değişkeni (işsizlik), tarım sektörü değişkeni (tarım), sanayi 
sektörü değişkeni (sanayi), hizmet sektörü değişkeni ise (hizmet) şeklinde kısaltılmıştır. 

Panel veri analizi, ülkeler, firmalar, endüstriler, hane halkları vb. gibi yatay kesit 
gözlemlerinin belli bir zaman dönemi içinde bir araya getirilmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Baltagi, 2005, 1).  

Panel veri analizinde basit bir regresyon modeli aşağıdaki şekilde tahmin edilebilir: 
𝑌𝑖 = 𝛼𝑖  + 𝛽 𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖                                                                                                 (1) 
Yukarıdaki regresyon denkleminde t (t=1,2,…,T) her bir zaman aralığını, i (i=1,2,…,N) 

yatay kesitleri ifade etmektedir. Zaman boyunca sabit olarak alınan αi, i’nin bireysel yatay 
kesit etkilerini göstermektedir. 

Bu çalışmada beş ülke ve 2000-2014 yılları arası dönemin ele alınması nedeniyle, panel 
veri analizinin yapılması uygun görülmüştür. Değişkenler arasında ekonometrik olarak 
anlamlı ilişkiler elde edilebilmesi için, panel verilerinin durağan olması gerekmektedir. 
Çalışmada panel verilerin durağanlığının ve böylece birim kökün var olup olmadığının 
belirlenmesi için panel birim kök testi yapılmıştır.  

Panel birim kök testi, birinci ve ikinci nesil birim kök testlerini içermektedir. Panel veri 
setinde yatay kesit bağımlılığı yok olduğunda, birinci nesil birim kök testlerini, yatay kesit 
bağımlılığı var olduğunda ise, ikinci nesil birim kök testlerini kullanmak daha tutarlı, etkin ve 
güçlü tahminlemeyi sağlamaktadır.  

Bu durumda panel veri setinde yatay kesit bağımlılığının test edilmesi gerekmektedir. 
Söz konusu test için kullanılan yöntemler Pesaran vd. (2004) CDLM testi, Breusch-Pagan 
(1980) CDLM1 testi ve Pesaran vd. (2004) CDLM2 testleridir. CDLM1 ve CDLM2 testleri 
T>N durumunda yatay kesit bağımlılığı olup olmadığını test eden tahmincilerdir. CDLM testi 
ise, N>T durumunda yatay kesit bağımlılığı olup olmadığını test eden bir tahmincidir 
(Güloğlu ve İvrendi, 2008: 384).  

Birinci ve ikinci nesil panel birim kök testlerinden hangisinin çalışmada kullanılacağına 
karar verebilmek için öncelikle yatay kesit bağımlılığı test edilmiştir. Çalışmada BRIC 
ülkeleri ve Türkiye için analiz yapılması nedeniyle N= 5, 2000-2014 dönemine ait veriler 
kullanıldığı için de T=15 tir. Bu kapsamda T>N olduğu için, bu durumda kullanılan Breusch-
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Pagan (1980) CDLM1 testi ve Pesaran vd. (2004) CDLM2 testinin yanı sıra, Pesaran vd. 
(2004) CDLM testi de yatay kesit bağımlılığı olup olmadığını test etmek için kullanılmıştır. 

Aşağıda tablo 1’de görüldüğü üzere, GSYİH değişkenine ait Breusch and Pagan (1980) 
CD LM1 testi ile Pesaran 2004 CD LM2 testi ve sanayi sektörü değişkenine ait Pesaran 2004 
CD LM testi dışında diğer değişkenlere ait tüm testlerde H0 hipotezi 0,01 ve 0,05 
seviyelerinde reddedilerek, yatay kesit bağımlılığının var olduğu kabul edilmektedir. Bu 
nedenle çalışmada öncelikle yatay kesit bağımlılığını dikkate alan CADF (Cross-Sectionally 
Augmented Dickey-Fuller) ve CIPS (Cross-Sectionally Im-Pesaran-Shin) ikinci nesil birim 
kök testleriyle analiz yapılmıştır. İzleyen aşamada birinci nesil birim kök testlerine, GSYİH 
değişkenine ait Breusch and Pagan (1980) CD LM1 testi ile Pesaran 2004 CD LM2 testi ve 
sanayi sektörü değişkenine ait Pesaran 2004 CD LM testinde H0 hipotezinin 0,10 seviyesinde 
reddedilmemesi daha uygun olduğu için, yer verilmiştir. Çalışmada birim kök testleri 
sonrasında panel regresyon, Granger nedensellik ve varyans ayrıştırma analizleri 
uygulanmıştır.  
4. Ampirik Bulgular 

Çalışmada panel birim kök testi, panel regresyon, Granger nedensellik testi ve varyans 
ayrıştırma analiziyle ulaşılan bulgulara aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir. Aşağıda tablo 
2’de görüldüğü üzere yatay kesit bağımlılığı testi sonuçlarına göre, GSYİH değişkenine ait 
Breusch and Pagan (1980) CD LM1 testi ile Pesaran 2004 CD LM2 testi ve sanayi sektörü 
değişkenine ait Pesaran 2004 CD LM testi dışında diğer değişkenlere ait tüm testlerde H0 
hipotezi 0,01 ve 0,05 seviyelerinde reddedilerek, yatay kesit bağımlılığının var olduğu kabul 
edilmektedir.  

Tablo 1: Yatay kesit bağımlılığı testleri4 
CD Testleri GSYİH İstatistik Değerleri Olasılık Değerleri 
CD LM1 (Breusch ve Pagan 1980) 15.812*** 0.105 
CD LM2 (Pesaran 2004 CDLM) 1.300*** 0.097 
CD LM  (Pesaran 2004 CD) -1.588** 0.056 
CD Testleri Tarım İstatistik Değerleri Olasılık Değerleri 
CD LM1 (Breusch ve Pagan 1980) 23.387* 0.009 
CD LM2 (Pesaran 2004 CDLM) 2.993* 0.001 
CD LM  (Pesaran 2004 CD) -1.751** 0.040 
CD Testleri Sanayi İstatistik Değerleri Olasılık Değerleri 
CD LM1 (Breusch ve Pagan 1980) 19.859** 0.031 
CD LM2 (Pesaran 2004 CDLM) 2.205* 0.014 
CD LM  (Pesaran 2004 CD) -1.408*** 0.080 
CD Testleri Hizmet İstatistik Değerleri Olasılık Değerleri 
CD LM1 (Breusch ve Pagan 1980) 23.561* 0.009 
CD LM2 (Pesaran 2004 CDLM) 3.032* 0.001 
CD LM  (Pesaran 2004 CD) -1.687** 0.046 
CD Testleri KG İstatistik Değerleri Olasılık Değerleri 
CD LM1 (Breusch ve Pagan 1980) 27.747* 0.002 
CD LM2 (Pesaran 2004 CDLM) 3.968* 0.000 
CD LM  (Pesaran 2004 CD) -1.619** 0.053 
CD Testleri İşsizlik İstatistik Değerleri Olasılık Değerleri 
CD LM1 (Breusch ve Pagan 1980) 18.184** 0.052 
CD LM2 (Pesaran 2004 CDLM) 1.830** 0.034 
CD LM  (Pesaran 2004 CD) -1.650** 0.049 

Aşağıda tablo 2’de görülen CADF testi sonuçlarına göre, Türkiye’nin GSYİH 
değişkenine, Rusya’nın ise, sanayi sektörü değişkenine ait test istatistik değerleri, kritik tablo 

4 Yatay kesit bağımlılığı sonuçlarını içeren tablo 1’de * 0,01 anlamlılık seviyesini, ** 0,05 anlamlılık seviyesini, 
*** 0,10 anlamlılık seviyesini göstermektedir. 
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değerlerinden küçük olması nedeniyle, H0 hipotezi reddedilememekte, söz konusu serilerin 
durağan olmadığı belirlenmektedir. Yine sanayi sektörüne ait CIPS test istatistik değerleri 
kritik tablo değerlerinden küçük olduğu için H0 hipotezi reddedilememektedir. Yukarıda tablo 
1 de yer verilen yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına göre, GSYİH değişkenine ait Breusch 
and Pagan (1980) CD LM1 testi ile Pesaran 2004 CD LM2 testinde ve sanayi sektörü 
değişkenine ait Pesaran 2004 CD LM testinde H0 hipotezinin 0,10 seviyesinde 
reddedilmemesi yani yatay kesit bağımlılığının var olduğunun kabul edilmemesi daha uygun 
olduğu için yapılan birinci nesil birim kök testlerinde söz konusu değişkenlere ait serilerin 
düzey değerinde durağan olduğu, tüm değişkenlere ait serilerin ise, birinci farkları alındığında 
durağan oldukları tablo 3’te görülmektedir.  

Yine Tablo 2 de yer verilen CADF ve CIPS testlerinde GSYİH ve sanayi sektörü 
dışında diğer tüm değişkenlere ait test istatistik değerleri, kritik tablo değerlerinden büyük 
olduğu için H0 hipotezi reddedilmekte, serilerin düzey değerinde durağan oldukları kabul 
edilmektedir.   

Tablo 2: CADF ve CIPS testleri5 
Ülkeler CADF Test İstatistikleri 

GSYİH 
%1  

Kritik değer 
%5  

Kritik değer 
%10 

 Kritik değer 
Brezilya 0.02277* -4.67 -3.87 -3.49 
Çin -1.602* -4.67 -3.87 -3.49 
Hindistan -1.175* -4.67 -3.87 -3.49 
Rusya -2.371* -4.67 -3.87 -3.49 
Türkiye -5.041 -4.67 -3.87 -3.49 
CIPS Test 
İstatistikleri 

-2.033* -3.10 -2.86 -2.73 

Ülkeler CADF Test İstatistikleri 
Tarım 

%1  
Kritik değer 

%5  
Kritik değer 

%10 
Kritik değer 

Brezilya -1.6192* -4.67 -3.87 -3.49 
Çin -2.2524* -4.67 -3.87 -3.49 
Hindistan -2.2167* -4.67 -3.87 -3.49 
Rusya -2.5059* -4.67 -3.87 -3.49 
Türkiye -1.6903* -4.67 -3.87 -3.49 
CIPS Test 
İstatistikleri 

-2.0569* -3.10 -2.86 -2.73 

Ülkeler CADF Test İstatistikleri 
Sanayi 

%1 
Kritik değer 

%5  
Kritik değer 

%10  
Kritik değer 

Brezilya -0.3881* -4.67 -3.87 -3.49 
Çin -0.8822* -4.67 -3.87 -3.49 
Hindistan -1.4125* -4.67 -3.87 -3.49 
Rusya -38.8310 -4.67 -3.87 -3.49 
Türkiye -0.1227* -4.67 -3.87 -3.49 
CIPS Test 
İstatistikleri 

-8.3273 -3.10 -2.86 -2.73 

Ülkeler CADF Test İstatistikleri 
Hizmet 

%1  
Kritik değer 

%5  
Kritik değer 

%10  
Kritik değer 

Brezilya -0.1876* -4.67 -3.87 -3.49 
Çin -2.8048* -4.67 -3.87 -3.49 
Hindistan -2.2880* -4.67 -3.87 -3.49 
Rusya -1.9141* -4.67 -3.87 -3.49 
Türkiye -3.2822* -4.67 -3.87 -3.49 
CIPS Test 
İstatistikleri 

-2.0953* -3.10 -2.86 -2.73 

Ülkeler CADF Test İstatistikleri 
KG 

%1  
Kritik değer 

%5  
Kritik değer 

%10  
Kritik değer 

5 İkinci nesil birim kök testlerini içeren tablo 2’te * 0,001 anlamlılık seviyesini göstermektedir. 
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Brezilya -3.3956* -4.67 -3.87 -3.49 
Çin -1.5876* -4.67 -3.87 -3.49 
Hindistan -0.1988* -4.67 -3.87 -3.49 
Rusya -0.6972* -4.67 -3.87 -3.49 
Türkiye -1.9549* -4.67 -3.87 -3.49 
CIPS Test 
İstatistikleri 

-1.5668* -3.10 -2.86 -2.73 

Ülkeler CADF Test İstatistikleri 
İşsizlik 

%1  
Kritik değer 

%5  
Kritik değer 

%10  
Kritik değer 

Brezilya 0.0699* -4.67 -3.87 -3.49 
Çin -1.2610* -4.67 -3.87 -3.49 
Hindistan -1.3459* -4.67 -3.87 -3.49 
Rusya -1.4233* -4.67 -3.87 -3.49 
Türkiye -0.9907* -4.67 -3.87 -3.49 
CIPS Test 
İstatistikleri 

-0.9902* -3.10 -2.86 -2.73 

 
Aşağıda Tablo 3’te birinci nesil panel birim kök testi sonuçları yer almaktadır. Söz 

konusu test sonuçlarına göre; değişkenlere ait serilerin düzey değerlerinde durağan olmadığı, 
serilerin birinci farkları alındığında durağan hale geldiği görülmüştür.   

Tablo 3: Panel Birinci Nesil Birim Kök Testi Sonuçları6 

 
 
 
 

Sabit Terimli 
Düzey 

Değişkenler Levin, Lin, 
Chu 

Im, Pesaran, 
Shin 

Fisher  
ADF 

Fisher  
PP 

GSYİH -3.20039* -1.91754** 18.9148** 31.1224* 
Tarım -3.93756* -3.51239* 30.7089* 73.8543* 
Sanayi -3.34174* -2.09462** 20,2666** 26.8803* 
Hizmet -2.39626* -1.54422*** 16.2791*** 29.3171* 

KG -1.04901*** -1.27399*** 19.6645** 17.2789*** 
İşsizlik -0.97064*** -0.07239*** 8.66290*** 13.0173*** 

Sabit Terimli 
Birinci Farklar 

Değişkenler Levin, Lin,  
Chu 

Im, Pesaran,  
Shin 

Fisher  
ADF 

Fisher  
PP 

GSYİH -5.79793* -4.52727* 38.5840* 93.6238* 
Tarım -4.02490* -5.58162* 46.8130* 107.584* 
Sanayi -5.81821* -5.02242* 42.4218* 89.8038* 
Hizmet -4.59710* -3.77907* 32.6908* 84.5925* 

KG -3.27789* -2.46007* 22.5735** 38.0511* 
İşsizlik -6.14299* -4.25176* 36.3055* 72.1662* 

     
Sabit Terimli ve Trendli 

Düzey 
 

Değişkenler 
 

Levin, Lin, 
Chu 

 
Im, Pesaran, 

Shin 

 
Fisher  
ADF 

 
Fisher  

PP 
GSYİH -3.47888* 0.70199*** 12.0835*** 20.6796** 
Tarım -3.12967* -1.95494** 20.2025** 75.4415* 
Sanayi -3.62839* -1.17349*** 14.7548*** 21.3623** 
Hizmet -2.70910* -0.44553*** 10.2889*** 20.6703** 

KG -2.22642** -0.75150*** 12.2695*** 9.32914*** 
İşsizlik -3.18948* -0.97942*** 14.0246*** 19.2235** 

 
Sabit Terimli ve Trendli 

Birinci Farklar 

Değişkenler 
 

Levin, Lin, 
Chu 

 
Im, Pesaran, 

Shin 

 
Fisher  
ADF 

Fisher  
PP 

GSYİH -5.99513* -3.61440* 31.6119* 88.4010* 
Tarım -3.17911* -3.92359* 33.8525* 94.2753* 
Sanayi -6.20779* -4.38613* 36.9393* 98.8197* 
Hizmet -3.92546* -2.25355** 22.1082** 73.6306* 

KG -2.00110** -0.96048*** 13.3493*** 30.0684* 
İşsizlik -5.50348* -2.73761* 25.4218* 66.5104* 

Aşağıda tablo 4’teki EKKY sonuçlarına göre; BRIC ülkeleri ve Türkiye’nin tarım, 
sanayi ve hizmet sektörlerinin yıllık büyüme oranlarının ve kamu gelirlerinin gayri safi yurtiçi 

6 Panel birim kök testi sonuçlarını içeren tablo 3’te * 0,01 anlamlılık seviyesini, ** 0,05 anlamlılık seviyesini, 
*** 0,10 anlamlılık seviyesini göstermektedir. 
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hasıla (GSYİH) içindeki payının, söz konusu ülkelerin GSYİH’sine etkisinin pozitif yönde, 
işsizlik oranının bu ülkelerin GSYİH’sine etkisinin ise, negatif yönde olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. BRIC ülkeleri ve Türkiye’nin tarım, sanayi, hizmet ve kamu gelirleri 
değişkenlerindeki bir birimlik artışın, bu ülkelerin GSYİH’sinde sırasıyla 0,118541, 
0,432648, 0,472921, 0,042197 oranında bir artış oluşturduğu, işsizlik değişkenindeki bir 
birimlik artışın ise, bu ülkelerin GSYİH’sinde -0,081815 oranında bir azalış oluşturduğu 
söylenebilmektedir. Modelde yer alan tüm değişkenlerine ait katsayılar, 0,05 düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Model de, F istatistik değerinin 0,000000 olması nedeniyle 
anlamlıdır. 

Tablo 4: EKKY sonuçları 

Değişkenler Katsayılar Standart Sapma t İstatistik Değerleri 
P Olasılık 
Değerleri 

Tarım 0.118541 0.017692 6.700147 0.0000 
Sanayi 0.432648 0.023673 18.27636 0.0000 
Hizmet 0.472921 0.035317 13.39073 0.0000 

KG 0.042197 0.013591 3.104866 0.0028 
İşsizlik -0.081815 0.041676 -1.963133 0.0537 

Aşağıda tablo 5’ki Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre, kamu gelirleri, sanayi 
sektörü yıllık büyüme oranı, hizmet sektörü yıllık büyüme oranı ve GSYİH’nin,  tarım 
sektörü yıllık büyüme oranının granger nedeni olduğu; kamu gelirleri ve işsizliğin, hem 
GSYİH’nin hem de sanayi sektörü yıllık büyüme oranının granger nedeni olduğu; kamu 
gelirlerinin, hizmet sektörü yıllık büyüme oranının granger nedeni olduğu; GSYİH’nin ise, 
ithalat sektörü yıllık büyüme oranının granger nedeni olduğu belirlenmiştir. Modelde R2 = 
0,97 DW = 2,28’dir.  

Yine Granger nedensellik sonuçlarına göre, tarım sektörünün yıllık büyüme oranının 
GSYİH’nin granger nedeni olmadığı; sanayi sektörünün yıllık büyüme oranının ise, işsizlik 
oranının granger nedeni olmadığı belirlenmiştir.  

Tablo 5: Granger nedensellik testi sonuçları7 

Nedensellik Yönü 
Gözlem 
Sayısı 

F-İstatistik 
Değerleri 

Olasılık 
Değerleri 

 GSYİ H⇒ Tarım  65 4.75524 0.0121 
 Tarım ⇒ GSYİH 2.44384 0.0954 
 Sanayi ⇒ Tarım  65 3.38038 0.0406 
 KG ⇒ Tarım  65 6.30610 0.0033 
 Hizmet ⇒ Tarım  65 3.30926 0.0433 
 GSYİH ⇒ İthalat 4.09279 0.0216 
 KG ⇒ GSYİH  65 8.29906 0.0007 
 İşsizlik ⇒ GSYİH  65 6.44029 0.0029 
 KG ⇒ Sanayi  65 8.17031 0.0007 
 İşsizlik ⇒ Sanayi  65 9.43253 0.0003 
 Sanayi ⇒ işsizlik 2.42871 0.0968 
 KG ⇒ Hizmet 7.53869 0.0012 

Çalışmada son olarak GSYİH, sanayi, hizmet, tarım, işsizlik ve KG değişkenleriyle 
varyans ayrıştırma analizi yapılmıştır. Söz konusu değişkenlerin her bir değişkene ayrı ayrı 

7 Granger nedensellik analizi sonuçlarını içeren tablo 5’te, çok sayıda değişken arasındaki nedensellik ilişkisine 
bakılması nedeniyle, aralarında nedensellik ilişkisi bulunmayan olasılık değeri 0,10 dan büyük olan değişkenlere 
yer verilmemiştir. 

257 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
etkisi, bu değişkenlerin 15 dönemde gösterdiği değişim incelenerek belirlenmiş, böylece 
Granger nedensellik analizi ile ulaşılan sonuçların varyans ayrıştırma analizi sonuçlarıyla 
ilişkisi araştırılarak, BRIC ülkeleri ve Türkiye’nin Küresel krizden etkilenme durumu 
değerlendirilmiştir.  
 Aşağıda tablo 4’te verilen varyans ayrıştırma analizinde, özellikle Küresel krizin 
yaşandığı 2008 yılı ve sonrasını ifade eden, sekizinci dönem ve sonrası dönemlerdeki tüm 
değişkenlerin değişimi dikkate alındığında; GSYİH değişkeninin, en fazla kendisinden 
etkilendiği, diğer değişkenlerin GSYİH’ye etkisinin düşük oranlarda olduğu görülmektedir. 
Sanayi sektörü, hizmet sektörü ve işsizliğin, en fazla GSYİH ve kendilerinden etkilendikleri 
görülürken, tarım sektörü ve kamu gelirlerinin ise, en fazla kendisinden ve hizmet 
sektöründen etkilendikleri görülmüştür.  
 

Tablo 6: Varyans ayrıştırma analizi 
           GSYİH 
Dönem     

 
S.E. 

 
GSYİH 

 
Sanayi 

 
Hizmet 

 
Tarım 

 
İşsizlik 

 
KG 

 1  3.300327  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
 2  3.502227  93.91144  0.963399  2.147923  2.206205  0.277748  0.493283 
 3  3.536680  92.30446  0.944849  2.631803  2.378457  0.538913  1.201522 
 4  3.566939  91.08593  0.953247  3.036760  2.348735  0.716738  1.858585 
 5  3.592854  90.11087  0.956748  3.355469  2.381340  0.791623  2.403953 
 6  3.611788  89.35441  0.955052  3.603334  2.412899  0.814058  2.860250 
 7  3.626130  88.74474  0.949128  3.795026  2.453980  0.813158  3.243971 
 8  3.637352  88.23954  0.943288  3.941128  2.498271  0.808231  3.569542 
 9  3.646596  87.80640  0.940042  4.051735  2.544339  0.810267  3.847213 

 10  3.654603  87.42406  0.940694  4.134701  2.590664  0.824985  4.084897 
 11  3.661857  87.07829  0.945712  4.196202  2.636252  0.854695  4.288852 
 12  3.668662  86.75980  0.955037  4.241028  2.680398  0.899552  4.464182 
 13  3.675201  86.46261  0.968298  4.272907  2.722635  0.958421  4.615127 
 14  3.681575  86.18291  0.984961  4.294759  2.762672  1.029450  4.745251 
 15  3.687834  85.91832  1.004418  4.308871  2.800350  1.110470  4.857571 

         Sanayi 
Dönem 

 
S.E. 

 
GSYİH 

 
Sanayi 

 
Hizmet 

 
Tarım 

 
İşsizlik 

 
KG 

 1  4.544362  84.79397  15.20603  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
 2  4.674520  81.49220  15.19505  0.383642  1.475730  0.764636  0.688742 
 3  4.746624  80.13747  14.74195  0.761209  1.499609  1.399083  1.460680 
 4  4.810304  79.01602  14.43525  1.174822  1.472655  1.804680  2.096568 
 5  4.857990  78.14629  14.21441  1.543699  1.481966  2.014756  2.598881 
 6  4.890950  77.48288  14.05906  1.837311  1.497708  2.114025  3.009009 
 7  4.914235  76.97059  13.94240  2.064676  1.521222  2.150800  3.350305 
 8  4.931101  76.56519  13.85301  2.238488  1.549088  2.156031  3.638198 
 9  4.943769  76.23427  13.78322  2.371154  1.579797  2.148629  3.882930 

 10  4.953706  75.95555  13.72798  2.472340  1.612065  2.140066  4.091996 
 11  4.961898  75.71386  13.68368  2.549408  1.644936  2.136947  4.271166 
 12  4.968998  75.49895  13.64769  2.607922  1.677693  2.142679  4.425058 
 13  4.975433  75.30393  13.61810  2.652114  1.709811  2.158583  4.557462 
 14  4.981473  75.12419  13.59346  2.685230  1.740915  2.184660  4.671538 
 15  4.987279  74.95670  13.57271  2.709772  1.770750  2.220119  4.769946 

          Hizmet 
Dönem 

 
S.E. 

 
GSYİH 

 
Sanayi 

 
Hizmet 

 
Tarım 

 
İşsizlik 

 
KG 

 1  3.006812  74.40533  4.602399  20.99227  0.000000  0.000000  0.000000 
 2  3.257698  71.93363  3.971711  23.28028  0.337662  0.056491  0.420229 
 3  3.296042  70.44158  3.880701  23.96586  0.414986  0.131018  1.165858 
 4  3.321843  69.38733  3.821833  24.21740  0.456537  0.175305  1.941599 
 5  3.344447  68.56026  3.770969  24.30719  0.549284  0.183914  2.628382 
 6  3.362862  67.87982  3.729824  24.35005  0.642823  0.181905  3.215584 
 7  3.378158  67.29384  3.698461  24.36611  0.739086  0.188584  3.713921 
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 8  3.391324  66.77744  3.677247  24.35892  0.833418  0.215269  4.137702 
 9  3.403167  66.31357  3.665806  24.32987  0.924869  0.266921  4.498968 

 10  3.414211  65.89109  3.663250  24.28116  1.012633  0.344303  4.807566 
 11  3.424778  65.50247  3.668436  24.21565  1.096234  0.445665  5.071544 
 12  3.435050  65.14259  3.680127  24.13647  1.175365  0.567862  5.297586 
 13  3.445115  64.80791  3.697102  24.04670  1.249860  0.707115  5.491311 
 14  3.455006  64.49592  3.718222  23.94921  1.319670  0.859503  5.657478 
 15  3.464720  64.20475  3.742458  23.84655  1.384837  1.021264  5.800141 

          Tarım 
Dönem 

 
S.E. 

 
GSYİH 

 
Sanayi 

 
Hizmet 

 
Tarım 

 
İşsizlik 

 
KG 

 1  4.033026  2.424702  7.373797  25.07844  65.12306  0.000000  0.000000 
 2  4.472702  5.721980  6.480957  21.03192  66.37188  0.319171  0.074087 
 3  4.516342  6.407924  6.356454  20.65865  65.98412  0.441125  0.151730 
 4  4.527552  6.509875  6.362879  20.61267  65.70669  0.578625  0.229269 
 5  4.536897  6.668329  6.354425  20.58779  65.44350  0.657612  0.288343 
 6  4.542958  6.751981  6.353024  20.57917  65.26969  0.709371  0.336768 
 7  4.547241  6.807087  6.350041  20.57747  65.14851  0.740549  0.376343 
 8  4.550223  6.841206  6.347113  20.57884  65.06491  0.758724  0.409210 
 9  4.552322  6.862083  6.344215  20.58159  65.00684  0.768567  0.436702 

 10  4.553814  6.874213  6.341541  20.58475  64.96633  0.773321  0.459846 
 11  4.554891  6.880669  6.339172  20.58777  64.93778  0.775167  0.479435 
 12  4.555688  6.883548  6.337145  20.59037  64.91729  0.775548  0.496098 
 13  4.556299  6.884285  6.335464  20.59239  64.90213  0.775397  0.510338 
 14  4.556789  6.883851  6.334113  20.59377  64.89042  0.775287  0.522561 
 15  4.557203  6.882883  6.333067  20.59453  64.88087  0.775547  0.533099 

           İşsizlik 
Dönem 

 
S.E. 

 
GSYİH 

 
Sanayi 

 
Hizmet 

 
Tarım 

 
İşsizlik 

 
KG 

 1  0.809345  42.80373  0.407084  0.033246  1.224389  55.53155  0.000000 
 2  1.209462  44.15639  4.630101  0.558813  2.805064  47.84748  0.002155 
 3  1.466021  44.81880  6.344664  1.018332  2.598875  45.21449  0.004838 
 4  1.641576  44.50600  7.311508  1.281606  2.611321  44.27204  0.017517 
 5  1.769825  44.14885  7.878203  1.427954  2.647261  43.85957  0.038171 
 6  1.867676  43.83700  8.247325  1.502242  2.696297  43.65275  0.064381 
 7  1.944467  43.58188  8.503447  1.535749  2.747222  43.53699  0.094705 
 8  2.005903  43.37076  8.690413  1.546028  2.797058  43.46760  0.128138 
 9  2.055766  43.19201  8.831937  1.543179  2.844713  43.42428  0.163882 

 10  2.096711  43.03739  8.942008  1.533050  2.889790  43.39652  0.201247 
 11  2.130668  42.90136  9.029409  1.519114  2.932164  43.37834  0.239622 
 12  2.159079  42.78018  9.099951  1.503464  2.971825  43.36611  0.278469 
 13  2.183039  42.67125  9.157639  1.487367  3.008827  43.35759  0.317327 
 14  2.203391  42.57268  9.205334  1.471583  3.043260  43.35134  0.355805 
 15  2.220796  42.48305  9.245131  1.456552  3.075237  43.34644  0.393581 

            KG 
Dönem 

 
S.E. 

 
GSYİH 

 
Sanayi 

 
Hizmet 

 
Tarım 

 
İşsizlik 

 
KG 

 1  1.108049  9.230558  1.418368  5.937612  0.111911  1.116566  82.18499 
 2  1.649334  12.08836  0.959039  12.61547  6.076474  0.518292  67.74237 
 3  1.973781  9.979262  0.774163  15.32212  7.891185  0.757903  65.27536 
 4  2.216906  8.066405  0.853048  16.63097  9.054622  1.541371  63.85358 
 5  2.416986  6.796040  1.083506  17.00477  9.898184  2.708554  62.50894 
 6  2.591654  6.080701  1.411321  16.84983  10.51335  4.125080  61.01972 
 7  2.749818  5.787475  1.793561  16.39911  10.96531  5.680559  59.37399 
 8  2.896183  5.805189  2.200026  15.79488  11.28864  7.288348  57.62292 
 9  3.033342  6.044515  2.609971  15.12332  11.51133  8.884537  55.82633 

 10  3.162714  6.435185  3.009524  14.43692  11.65578  10.42509  54.03751 
 11  3.285073  6.922851  3.389964  13.76702  11.74044  11.88222  52.29750 
 12  3.400849  7.466567  3.746309  13.13146  11.78028  13.24053  50.63485 
 13  3.510299  8.036319  4.076218  12.53939  11.78720  14.49352  49.06735 
 14  3.613603  8.610747  4.379132  11.99452  11.77048  15.64075  47.60437 
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 15  3.710921  9.175134  4.655648  11.49716  11.73728  16.68564  46.24914 

5. Sonuç
2007 yılının ikinci yarısında ABD’de başlayarak, özellikle 2008 ve 2009 yıllarında 

şiddeti daha da artan ve etkisi sonraki yıllarda da devam eden küresel krizden BRIC ülkeleri 
ve Türkiye’nin etkilenme dereceleri konusunda, farklı görüşler bulunmaktadır. Çalışmada söz 
konusu görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda; Türkiye’nin krizden finans alanı dışında reel 
kesim üzerinden etkilendiği şeklindeki görüşlerin ortak olduğu, BRIC ülkelerinden özellikle 
Çin ve Rusya’nın krizden olumlu ve olumsuz yönde etkilendiklerine dair görüşlerin olduğu, 
bu açıdan fikir birliği sağlanamadığı, Hindistan ve Brezilya’nın ise, küresel krizden çok fazla 
etkilenmediği düşüncesinin hakim olduğu söylenebilmektedir.  

Konuyla ilgili fikir birliği olmaması nedeniyle bu çalışmada panel regresyon, Granger 
nedensellik testi ve varyans ayrıştırma analiziyle,  BRIC ülkeleri ve Türkiye’ye Küresel krizin 
etkileri araştırılmıştır. BRIC ülkeleri ve Türkiye’nin tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin 
yıllık büyüme oranlarının ve kamu gelirlerinin GSYİH içindeki payının, bu ülkelerin 
GSYİH’sine etkisinin pozitif yönde, işsizlik oranlarının söz konusu ülkelerin GSYİH’sine 
etkisinin ise, negatif yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Granger nedensellik analizi ile de, 
kamu gelirleri ve işsizlik oranının GSYİH’nin granger nedeni olduğu, söz konusu 
değişkenlerin GSYİH’yi etkilediği belirlenmiş, bu açıdan regresyon sonuçlarının Granger 
nedensellik analiziyle aynı yönde olduğu görülmüştür. Ancak, tarım sektörünün yıllık büyüme 
oranının GSYİH’nin granger nedeni olmadığı, diğer bir deyişle tarım sektörünün yıllık 
büyüme oranının GSYİH’yi etkilemediği sonucunun, regresyon sonuçlarıyla uyumlu olmadığı 
görülmüştür. Varyans ayrıştırma analizi sonuçları Granger nedensellik analizi sonuçlarıyla 
birlikte değerlendirildiğinde ise; tarım sektörünün yıllık büyüme oranının GSYİH’nin granger 
nedeni olmadığı yönündeki sonucun, varyans ayrıştırma analiziyle GSYİH’nin kendisinden 
önemli oranda etkilendiği, diğer değişkenlerden dolayısıyla da tarım sektöründen 
etkilenmediği kabul edilecek kadar düşük oranda etkilendiği yönündeki sonuçla, benzer 
olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda GSYİH değişkeninin tarım sektörü değişkeninden 
etkilenme durumu çalışmada yer alan tüm analizler birlikte incelendiğinde, GSYİH 
değişkeninin tarım sektörü değişkeninden etkilenmediği kabul edilecek kadar az düzeyde de 
olsa, etkilendiği söylenebilir. Yine varyans ayrıştırma analiziyle işsizlik değişkeninin en fazla 
kendisinden ve GSYİH değişkeninden etkilendiği, sanayi sektöründen ise, etkilenmediği 
kabul edilecek kadar çok düşük oranda etkilendiği yönünde ulaşılan sonucun, Granger 
nedensellik analiziyle sanayi sektörünün yıllık büyüme oranının, işsizlik oranının granger 
nedeni olmadığı yönünde ulaşılan sonuçla benzer yönde olduğu söylenebilir. Ayrıca, varyans 
ayrıştırma analizi ile tarım sektörünün en fazla kendisinden ve hizmet sektöründen etkilendiği 
yönünde belirlenen sonucun, Granger nedensellik analiziyle hizmet sektörü yıllık büyüme 
oranının,  tarım sektörü yıllık büyüme oranının granger nedeni olduğu şeklinde bulunan 
sonuçla aynı yönde olduğu söylenebilir.  

Son olarak varyans ayrıştırma analiziyle, analizde yer alan tüm değişkenlerden GSYİH 
ve hizmet sektörünün tüm değişkenler üzerindeki etkisinin oldukça fazla olduğu, bu 
kapsamda GSYİH ve hizmet sektörünün özellikle kriz dönemindeki değişimleri dikkate 
alındığında, BRIC ülkeleri ve Türkiye’ye Küresel krizin etkisinin belirlenmesinde, söz konusu 
değişkenlerin diğer değişkenlere göre öneminin büyük olduğu söylenebilir. 

Analiz sonuçları doğrultusunda; BRIC ülkeleri ve Türkiye’ye Küresel krizin etkisini en 
iyi gösteren değişkenler olan GSYİH ve hizmet sektörü yıllık büyüme oranının kriz 
dönemindeki (2008 ve 2009 yılı) gelişimi, analizde yer alan verilere8 göre 
değerlendirildiğinde; Hindistan dışındaki tüm ülkelerin hizmet sektörünün yıllık büyüme 

8 BRIC ülkeleri ve Türkiye’nin GSYİH ve hizmet sektörü yıllık büyüme oranı verileri ek 1 ve ek 2’ de 
verilmiştir. 
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oranlarında 2007 yılına göre 2008 ve 2009 yıllarında belirgin bir azalış olduğu, Hindistan’ın 
hizmet sektörü yıllık büyüme oranında 2007 yılına göre 2008 yılında küçük oranda bir artış 
görülürken, 2008 yılına göre 2009 yılında küçük oranda bir azalış görülmüştür. Çin’in hizmet 
sektörü yıllık büyüme oranında ise, Brezilya, Rusya ve Türkiye’ye göre daha düşük oranda 
azalış olduğu gözlenmiştir. Tüm ülkelerin GSYİH’sinde 2007 yılına göre 2008 yılında azalış 
olduğu, 2008 yılına göre 2009 yılında ise, Hindistan’ın GSYİH’sinde belirgin oranda artış 
olduğu dikkat çekerken, Brezilya, Rusya ve Türkiye’nin GSYİH’sinde belirgin oranda, Çin’in 
GSYİH’sinde de küçük oranda azalış olduğu görülmüştür. Bu durumda BRIC ülkeleri ve 
Türkiye’nin krizden etkilendiği, ancak Hindistan ve Çin’in diğer ülkelere kıyasla krizden daha 
az etkilendiği söylenebilmektedir. 
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Ek Tablolar 

Ek 1: Hizmet sektörüne göre yıllık büyüme oranı (%) 
   Ülkeler 

 
Yıllar 

 
Brezilya 

 
Rusya 

 
Hindistan 

 
Çin 

 
Türkiye 

2000 3,8 7,1 5,1 9,7 6,6 
2001 1,0 3,6 6,6 10,2 -1,0 
2002 5,5 5,5 6,7 10,5 4,7 
2003 1,1 7,5 7,9 9,5 4,1 
2004 4,6 5,1 8,3 10,1 9,8 
2005 3,2 8,0 10,9 12,3 8,6 
2006 3,2 10,9 5,2 14,1 7,1 
2007 5,0 11,5 10,9 16,1 6,4 
2008 4,2 7,6 11,8 10,5 2,3 
2009 1,0 -5,3 11,7 9,5 -1,8 
2010 5,5 3,9 10,0 9,7 7,6 
2011 4,0 2,4 6,6 9,5 8,8 
2012 1,8 4,7 8,0 8,0 2,5 
2013 1,8 2,0 9,1 8,3 5,5 
2014 1,0 1,2 10,3 7,8 4,1 
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Ek 2. GSYİH yıllık değişim oranı 
      Ülkeler 

 
Yıllar 

Brezilya 
 

Rusya 
 

Hindistan 
 

Çin 
 

Türkiye 
 

2000 4,3 10,0 3,9 8,4 6,7 
2001 1,2 5,0 4,9 8,3 -5,6 
2002 3,0 4,7 3,9 9,0 6,1 
2003 1,2 7,2 7,9 10,0 5,2 
2004 5,6 7,1 7,8 10,0 9,3 
2005 3,1 6,3 9,2 11,3 8,4 
2006 3,9 8,1 9,2 12,6 6,8 
2007 6,0 8,5 9,8 14,1 4,6 
2008 5,0 5,2 3,8 9,6 0,6 
2009 -0,2 -7,8 8,4 9,2 -4,8 
2010 7,5 4,5 10,2 10,6 9,1 
2011 3,9 4,3 6,6 9,5 8,7 
2012 1,7 3,4 5,0 7,7 2,1 
2013 2,7 1,3 6,8 7,6 4,1 
2014 0,1 0,6 7,2 7,3 2,9 
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TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR KAYNAK OLARAK GÜNEŞ 
ENERJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ahmet Özen1 Fatma Yapıcı2 

Özet 
Varlıkların iş yapabilme kabiliyeti anlamına  gelen enerji, sanayi devriminden bugüne üretimin 

devamlılığı ile ekonominin büyümesi için en önemli girdilerden biri haline gelmiştir. Öyle ki birincil enerji 
kaynaklarından yoksun veya enerji kaynakları yetersiz olan ülkelerin kamu politikalarında enerji güvenliğinin 
temini giderek önemini arttıran bir sorun haline gelmiştir. Fosil yakıtların ömrünün sınırlı olması eve 
rezervlerinin tükenebileceğine yönelik tahminler tüm dünyada yenilebilir enerji kaynaklarına yönelimi artmıştır. 
Enerji talebinin büyük çoğunluğu petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlara dayalı olan Türkiye de 
yenilenebilir enerjileri kullanmayı deneyimlemektedir. Yenilenebilir enerjiler içinde en temiz enerji 
kaynaklarından olan güneş enerjisi Türkiye açısından yüksek potansiyeli bakımından popüler bir kaynak olmaya 
başlamıştır. Devletin son yıllarda güneş enerjisinin içinde olduğu yenilenebilir enerjilere yönelik teşvikleri de 
dikkate değerdir. Bu çalışma öncelikle Türkiye’deki enerji yapısını ele alarak Türkiye’de güneş enerjisine 
yönelik gelişmelere ve devlet teşviklerine ışık tutmayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, devlet teşvikleri 

JEL Sınıflandırması: Q20, Q47 

ASSESMENT OF SOLAR ENERGY AS A KIND OF 
RENEWABLE SOURCE IN TURKEY 

Abstract 
The energy which simply means the ability of the making business has become one of the most important 

continuity with the other entries since the industrial revolution to the production continuity and growth of the 
economy.  

The supply of energy security increasinglyhas become one of the most important issues in public policy 
for the countries are devoid of primary energy resources or facing the problems with inadequate energy 
resources. limitation reserves of fossil fuels have caused an increase in orientation to renewable energy sources 
all over the world . So Turkey as  a country where fossil energy sources such as oil, natural gas, and coal 
remaining as most demanded sources has experiencing renewable energy sources. In Turkey, solar energy has 
become a popular source of renewable thanks to be one of the cleanest sources among energy sources energy and 
with high potential for Turkey. In recent years, the state incentives for solar energy as renewable energy are 
worth considering. This study aims to shed light on developments of solar energy sources in Turkey primarily 
and government incentives according to them by taking the energy structure of the country.  

Keywords: renewable energy, solar energy, government incentives 

JEL Classifications: Q20, Q47 

1.Giriş
20. Yüzyıl pek çok ülkenin sanayileşme sürecini tamamlarken, sanayileşme sürecini

tamamlayan ülkelerden çok daha fazla sayıda ülkenin hızlı sanayileşme sürecini yaşadığı ve 
ekonomik-sosyal anlamda hedeflerini gerçekleştirmeye çabaladığı bir devre olmuştur. Sanayi 
Devriminden sonraki süreçte başlayan hızlı sanayileşme ve kâr pastasından daha büyük paylar 

1Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü, hmozen@gmail.com 
2 Ar.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü, yapici.fatma@gmail.com 
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alma yarışı ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğinin düşünülmesini geri plana itmiştir. 
Ancak özellikle sanayileşme sürecini tamamlayan ülkelerin çevresel sorunlarla ilgilenmeleri 
20. Yüzyıl ikinci yarısında pek çok çevresel problemin tanımlanması ve söz konusu çevresel 
sorunlarla mücadele için çözüm yollarının araştırılmasını sağlamıştır. Genel olarak 
sanayileşmiş ülkelerin tanımlanmasında öncülük ettiği çevresel sorunların başında küresel 
ısınma, ozon tabakasında incelme, biyolojik çeşitlilikte azalma ve çevre kirlilikleri (hava 
kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, atık kirliliği, nükleer kirlilik, gürültü kirliliği) 
gelmektedir.   

Günümüzde etkilerinin giderek arttığı belirtilen çevresel sorunların temel nedenlerinden 
biri olarak sanayide ve konutlarda kullanılan fosil yakıtların neden olduğu sera gazları 
salınımları gösterilmektedir. Özellikle küresel ısınmanın ve ozon tabakasında incelmenin 
elimine edilmesinin zaten sınırlı ömrü olan fosil yakıtların tüketiminin sınırlandırılması ile 
mümkün olacağı tahmin edilmektedir. Buna göre fosil yakıtların tüketiminin azaltılması için 
ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılaşan yenilenebilir enerji kaynaklarının tespit edilmesi 
ve mevcut potansiyelin en verimli şekilde kullanılması için optimal enerji sistemleri ile 
teknolojilerin oluşturulması gerekmektedir. Gelecekte atmosferde yaşanabilecek bozulmaların 
önünde bir engel olarak düşünülen fosil yakıtların yerini daha temiz yenilenebilir enerjilerin 
alması önerisi enerji alanında daha iyi teknolojilerin araştırılması ve projelerin üretilmesini 
sağlamaktadır (http://www.nukte.org/node/163 , 10.08.2015).    
2040 yılında dünya nüfusunun 9 milyar sınırına dayanacağı öngörülmekte ve yaklaşık 2 
milyar insan için de ilave enerji arzı gerekeceği öngörülmektedir. Nüfus artış beklentisinin 
%90’lık kısmının daha ziyade az gelişmiş ülkelerden kaynaklanacağı öngörülmekte ve bu 
durumun küresel enerji talep artışının %90’ını oluşturacağı tahmin edilmektedir (TC Enerji 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2016: 3).Mevcut enerji kaynakları göz önüne alındığında birincil 
enerji kaynağının hali hazırda fosit yakıtlardan oluştuğu görülmektedir. Ancak enerji 
kullanımı ile fosil yakıt stoğu arasında ters yönlü bir etkileşim söz konusudur. Öyle ki 
dünyada toplam kanıtlanmış petrol rezervlerinin 1,7 trilyon varil civarında olduğu ve bu 
miktarın ancak 52 yıllık tüketime denk olduğu kabul edilmektedir. Öte yandan doğal gaz 
rezervi 2014 yılı sonunda 216 trilyon m3 olarak hesaplanmış ve bu miktarın küresel üretimi 
ancak 61 yıl karşılayabileceği öngörülmektedir. Dünya kesinleşmiş kömür rezervleri ise 
küresel üretimi en fazla 122 yıl boyunca karşılamaya yetecek düzeyde kabul edilmektedir. 
Dünya birincil enerji tüketimi dikkate alındığında ise Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ilk 
iki sırayı almakta ve bu iki ülkenin toplam birincil enerji tüketimi dünya tüketiminin yaklaşık 
%41’ine karşılık gelmektedir. Türkiye ise tüketimde 19. sırada yer almaktadır (Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, 2014a: 6-7).  

Fosil yakıtların yakın gelecekte sonlanması ihtimalinden ötürü yenilenebilir enerji 
kaynakları günümüzde önem kazanmaya başlamıştır. Nitekim dünyada 2012 yılı sonunda 
yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretimi 4.888 TWh’e ulaşmıştır. Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dünyada yalnızca elektrik tüketiminde değil aynı zamanda ısı talebinin 
karşılanması açısından da önemlidir. 2012 yılının sonunda genel itibariyle yenilenebilir 
enerjinin ısı talebinin karşılanmasına katkısı %8,8’e ulaşmıştır. Başta Almanya, İspanya ve 
İngiltere olmak üzere Avrupa Birliği’nde yenilenebilir enerji alanında önde olan ülkeler güçlü 
politikaları ve destekleyici eylem planları doğrultusunda yenilenebilir enerji hedeflerini hızlı 
bir şekilde hayata geçirmektedir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2014b: 17).
 Güneş enerjisi, günümüzün en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. 
Nitekim güneş, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en az çevreye zararlı olan 
kaynaklardan biri olarak teşvik politikalarında tercihen ilk sıralarda yer alması gereken bir 
kaynaktır. Güneş enerjisinden yararlanma fikrinin geçmişi 400’lü yıllara dayanmaktadır. 
Ancak ilk defa Charles Fritz 1883 yılında güneş ışınlarının elektriğe dönüşebileceği fikrini 
ortaya atmıştır. Nitekim ilk güneş pili 1956 yılında üretilmiş ancak pillerin gelişmesi ve 
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maliyetlerinin düşmesi yakın zamanda gerçekleşmiştir (Uluatam, 2010: 35). Temel olarak 
fotovoltaik sistemler ile üretilen güneş enerjisi kurulum maliyetleri açısından yüksek bir 
özelliğe sahip olsa da geleceğe yönelik yapılan tahminlemeler bu sistemlerin maliyetinin 
devamlı azalacağı ve bu sektörden sağlanan istihdamın anlamlı rakamlara ulaşabileceğini 
göstermektedir. Tablo 1’de güneş fotovoltaik sistem tahminlerine yer verilmiştir. Bu 
tahminlere göre güneş enerjisi yıllık kurulumlarının 2015 ve 2020 yıllarında 2010 seviyesinin 
altında kalacak; ancak 2030, 2040 ve 2050 yıllarında ciddi anlamda artış gösterecektir. 
Güneş fotovoltaik sistemin oluşturacağı işgücü en yüksek olarak 2050 yılı için 
öngörülmüştür. Güneş fotovoltaik sistemle ilgili en dikkat çekici öngörümleme sistemin 
maliyetlerinin devamlı olarak düşme eğiliminde olduğudur. Buna göre, günümüzün en yüksek 
maliyetli enerji sistemlerinden biri olan güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasının önündeki 
maliyet engeli aşılacak gibidir.   

Tablo 1: Güneş fotovoltaik sistem tahminleri 
 2008 2009 2010 2015 2020 2030 2040 2050 
Yıllık 
kurulum 
MV 

4,940 7,262 7,550 4,117 5,920 18,740 19,928 20,129 

Maliyet 
€/kW  

3,000  2,900  2,800  2,351  2,080  1,703  1,487  1,382  

Yatırım € 
milyar/yıl  

15  21  14  12  13  27  30  28  

İstihdam/yıl 156,965
  

228,1
49  

237,093  136,329
  

187,464
  

508,944
  

476,114
  

692,655
  

Kaynak: http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2011/Final%20Sola
rGeneration%20VI%20full%20report%20lr.pdf ,77 

   
 2.Türkiye’nin Enerji Dengesinin Mevcut Durumu 

Türkiye Dünyanın 19. ve Avrupa’nın ise 6. büyük ekonomisidir. Büyüyen ekonomisi ve 
artan nüfusundan ötürü ülkemizin enerji talebi hızla artmaktadır. Tablo 2’de ülkemizdeki 
elektrik enerjisine yönelik çeşitli veriler yer almaktadır. Veriler incelendiğinde ülkemizdeki 
elektrik üretim ve tüketiminin sürekli artan bir ivme gösterdiği görülmektedir. Ancak üretim 
ile tüketim arasındaki açığın artan ithalat ile karşılandığı göz önüne alındığında ülkemiz 
üzerinde sürekli bir döviz baskısının da olduğu ifade edilebilir.  

Tablo 2: Türkiye’nin elektrik enerjisi görünümü (GWh) 

 
Kaynak: TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, 

Strateji Geliştirme Başkanlığı, Sayı:11, 2016, s.15. 
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Ülkemizin hali hazırda en temel ulusal enerji kaynağı termik santraller ve hidrolik 
santrallerden elde edilen elektriktir. Nitekim Tablo 3’de ülkemizin 2002-2015 dönemine 
ilişkin ulusal enerji üretim verileri yer almaktadır. Bu veriler incelendiğinde jeotermal, rüzgar 
ve güneş gibi alternatif enerji kaynaklarının yıllar itibariyle artan bir enerji arzı oluşturduğu 
görülmektedir. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrolelektrik potansiyelin az 
kısmının kullanıldığı, rüzgâr ve jeotermal enerji potansiyelinin küçük bir kısmının kullanıldığı 
ve güneş enerjisi potansiyelinin kullanımının sıcak su ısıtma sistemleri dışında oldukça sınırlı 
olduğu görülmektedir (Özdemir ve Bağıran, 2012). 
 

Tablo 3: Kaynak bazında Türkiye elektrik enerjisi üretimi (GWh) 

 
Kaynak: TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, 

Strateji Geliştirme Başkanlığı, Sayı:11, 2016, s.16. 
 
2. Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli 

Tüm dünyada başlayan fosil yakıtlar dışında yeni enerji kaynakları araştırma çabaları 
Türkiye’de etki alanı bulmuştur. Nitekim ülkemizde güneş enerjisi ile ilgili adımlar 1960’lı 
yılların başlarında bazı yatırımcılar ve üniversitelerde uygulanan tezler ile atılmıştır. 
Ülkemizde güneş enerjisi konusundaki ilk ulusal kongre ise 1975 yılında İzmir’de 
gerçekleştirilmiştir. 1975 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından ilk pasif 
güneş enerjisi uygulamaları gerçekleştirilmiştir 
(http://www.ruzgarenerjisikulubu.com/gunes ). Öte yandan Ege Üniversitesi bünyesinde 1978 
yılında kurulmuş olanGüneş Enerjisi Enstitüsü günümüzde faaliyet yürütmeye devam 
etmektedir. 1980’li yıllardan itibaren TÜBiTAK bünyesinde Marmara Bilimsel ve 
Endüstriyel Araştırma Enstitüsü (MBEAR) kurulmuştur.  Öte yandan 1982 yılında EİE Genel 
Müdürlüğü (Elektrik İşleri Etüd İdaresi) tarafından bilimsel çalışmaların izlenmesi, en ucuz 
ve optimum sistem tasarımlarının temini ve teknolojik ilerlemelerde öncülük gibi amaçlarla 
çalışma yürütülmeye başlanmıştır (Alaçakır, http://www.nukte.org/node/163 , 10.08.2015).  

Türkiye’de güneş enerjisine yönelik çalışmalar düşük sıcaklık uygulamaları ve yüksek 
sıcaklık uygulamaları olarak iki grupta sürdürülmektedir. Ayrıca güneş enerjisinden 
faydalanarak sıcak su ihtiyacını gideren ev örneklerini de sahil kentlerinde bolca görmek 
mümkündür (http://www.ruzgarenerjisikulubu.com/gunes ). Türkiye’de güneş pili de önemli 
kaynaklar arasında yer almakta ve bu konuda her geçen gün yeni çalışmalar yürütülmektedir. 
Bu konudaki ilk önemli adımlar 1980’li yıllarda atılmaya başlanmıştır. Ege Üniversitesi 
Güneş Enerjisi Laboratuarı’nda güneş pili ile çalışan ilk ısı pompası kurulmuştur 
(http://www.ruzgarenerjis ikulubu.com/gunes ). 
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Türkiye’de yerli yenilenebilir kaynakların kullanımının ülkemize katacağı önemli 
katkılar; ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılığını azaltması, enerji arz güvenliğini 
sağlaması ve çevre dostu olmasıdır. Bu hedefler doğrultusunda yenilenebilir enerji 
kaynaklarının elektrik üretimindeki payının yüzde 30’a çıkartılması hedeflenmektedir.  Bu 
hedefe ulaşabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin miktarının 
dokuz yılda iki katına çıkarılması gerekmektedir. Bu hedefe destekleyici nitelikte çeşitli yasal 
düzenlemeler yapılarak yenilenebilir enerji üretiminin yasal altyapısı sağlanmaya çalışılmıştır. 

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olması 
bakımından çok şanslıdır. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan, 
Türkiye'nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre (Bkz Şekil 1), yıllık toplam 
güneşlenme süresinin 2.737 saat (günlük toplam 7,5 saat) ve yıllık toplam gelen güneş 
enerjisinin ise 1.527 kWh/m².yıl (günlük toplam 4,2 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir 
(http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Gunes). 2009 yılında Dünya Enerji Konseyi/Türkiye 
Milli Komitesi tarafından hazırlanan rapora göre, teknik ve ekonomik gelişmelere dayalı 
olarak, güneş enerjisine dayalı yıllık elektrik üretimi 50 TWh’a ulaşabilir. Nitekim ülkemizde 
güneş enerjisinin başlıca kullanıcıları arasında evsel sıcak su sistemleri gelmektedir. Bu 
sistemler çoğunlukla Ege ve Akdeniz bölgelerinde kullanılmakta olup,  enerji üretimi, 
açısından ülkemizin birincil enerji arzının yaklaşık yüzde 0,6’sını oluşturmaktadır.  Bu alanda 
faaliyet gösteren şirket sayısı 100 civarında olup, su ısıtma amaçlı güneş enerjisi kullanımında 
ülkemiz dünyada ikinci sıradadır. Buna karşın, güneş enerjisi ile elektrik üretimi Türkiye’de 
henüz gelişmemiş bir alandır. Elektrik üretiminin birim maliyetinin yüksek olması sebebiyle, 
teşvik mekanizmaları olmadan ticari olarak elektrik üretimi mümkün olmamıştır. 2010 yılında 
Yenilenebilir Enerji Kanununda yapılan değişiklikler ve 2011-13 arasında ilgili 
yönetmeliklerin hazırlanması sonrasında bu alanda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Öyle ki 
Haziran 2013’te 600 MW’lık başvurular alınmaya başlanmış ve günümüze kadar ki 
başvuruların toplam kapasitesi neredeyse 9.000 MW’a ulaşmıştır. Bunun devamlılığı 
açısından yüksek maliyetli güneş panellerinin üretiminin de desteklenmesi gerekmektedir. 
Güneş enerjisi tesislerinin yatırım maliyetlerindeki yaşanabilecek düşüşün orta vadede 
Türkiye’nin piyasa fiyatından yüksek olmayan destek fiyatları ile zengin bir güneş enerjisine 
dayalı elektrik üretim potansiyeli geliştirmesi mümkün olabilir (Dünya Bankası, 2015: 76, 
115-116). 

Şekil 1: Türkiye’de güneş radyasyonu haritası 
 

 
Kaynak: Dünya Bankası, Türkiye Enerji Sektöründe Dönüşüm Önemli Aşamalar ve Zorluklar, Rapor No: 

ACS14951, Temmuz 2015, s.115. 
 

Şekil 1’de görüldüğü gibi doğu-batı doğrultusunda geniş bir yüzölçümüne sahip olan 
Türkiye’nin söz konusu alanda yer şekillerinin farklılaşması ve kuzey-güney doğrultusunda 
iklim türlerinde görülen farklılık gibi nedenlerle güneş enerjisi potansiyellerinde değişimler 
bulunmaktadır. Diğer yandan, bunlara ek olarak mikro faktörler de güneş enerjisi 
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potansiyelini etkilemektedir. Toplam güneş radyasyonu en yoğun olarak Güneydoğu Anadolu 
ve Akdeniz Bölgelerinde gerçekleşmektedir. Toplam güneş radyasyonu açısından en 
dezavantajlı bölgeler ise ülkenin kuzeyinde yer alan Karadeniz ve Marmara Bölgeleridir. 
Tablo 4, Türkiye’nin yıllık toplam güneş enerjisi potansiyelinin bölgelere göre dağılımını 
sayısal olarak belirtmektedir. 

  
Tablo 4: Türkiye’nin yıllık toplam güneş enerjisi potansiyelinin bölgelere göre dağılımı 

   
BÖLGE TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ 

(kWh/m2-yıl) 

GÜNEŞLENME SÜRESİ 
(Saat/yıl) 

G.DOĞU ANADOLU 1460 2993 
AKDENİZ 1390 2956 
DOĞU ANADOLU 1365 2664 
İÇ ANADOLU 1314 2628 
EGE 1304 2738 
MARMARA 1168 2409 

  Kaynak:EIE  
  
3. Türkiye’de Güneş Enerjisi Üretimini Destekleyici Teşvikler  
  2000’li yıllar Türkiye’nin enerjide dışa bağımlığı azaltmayı ve sürdürülebilir bir 
büyüme hedefini benimsediği yıllar olmuştur. Güneş enerjisinin de içinde sayıldığı 
yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasına yönelik yasal düzenlemeler 
yapılmıştır. Nitekim ülkemizdeki enerji sektörünün daha rekabetçi bir hale getirilmesi, yerli 
ve yenilenebilir enerjiden daha fazla yararlanılmaya çalışılması, nükleer enerji konusunda 
çalışmaların hızlandırılması son dönemlerde enerji sektörüne yönelik yapılan çalışmaların 
temel amacını oluşturmaktadır.  

Özellikle Mart 2001’de Elektrik Piyasası Kanununun (EPK) çıkarılmasının ardından, 
yenilenebilir enerji kapasitesinin gelişimi başlamış ve yenilenebilir enerji kanununun 
çıkarılması ile birlikte süreç hız kazanmıştır. Türkiye’de 2006 yılına kadar hidroelektrik 
kaynaklar dışında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı arzulanan 
düzeye ulaşmamıştır. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak 2005 yılında Yenilenebilir Enerji 
Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunu takiben özellikle 2007 yılından sonra yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim kapasitesinde önemli artışlar yaşanmıştır. Bu kanunun sağladığı 
destek mekanizması ve sabit fiyat garantili tarife düzeyi en azından sabit fiyat garantili tarife 
üzerinden satışı garanti altına almış ve üretim artışında önemli bir etken olmuştur. Nitekim bu 
durum yerli ve yabancı kreditörlerden finansman sağlanması olanaklarını artırmıştır (Dünya 
Bankası, 2015: 76, 110).  

Tablo 5: Yenilenebilir enerji mevzuatı kronolojisi 

 
Kaynak: Dünya Bankası, Türkiye Enerji Sektöründe Dönüşüm Önemli Aşamalar ve Zorluklar, Rapor No: 
ACS14951, Temmuz 2015, s.106. 
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Ülkemizde uygulanmakta olan destek sistemi, oranları yenilenebilir enerji kaynağına göre 
değişen teşvikli sabit fiyat sistemi olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen 
enerjinin daha önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden belli bir süre ile elektrik dağıtım 
şirketleri aracılığıyla satın alınması esasına dayanmaktadır. Türkiye’de yenilenebilir enerji 
üretim tesisleri bu teşvikler 5.12. 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 2020 yılına kadar 
uzatılmıştır (Özçağ, 2015). Ayrıca 2013 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından çıkarılan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ile 
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak lisanssız olarak elektrik üretilebilmesinin usul ve 
esasları gösterilmiştir.  Lisanssız elektrik üretim santrallerinin kurulmasıyla birlikte 2015 yılı 
sonu itibarıyla toplam kurulu gücü ise 248,8 MW olan 362 güneş enerjili santral faaliyettedir 
(http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Gunes ). 

Ülkemizde güneş enerjisi santrali yatırımlarında 13,3 dolar-sent alım garantisi 
bulunmaktadır. Güneş enerjisi santrali yatırımlarında yerli ekipman kullanıldığı takdirde 22 
Dolara kadar alım garantisi verilebilmektedir (Bkz Tablo 6).  
Türkiye’de 2014 yılı sonu itibarıyla 40,2 mW santralı üretim yapmaktadır. Ayrıca, güneş 
enerjisinden 600 megavatlık enerji üretimi lisansı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna 
(EPDK) yaklaşık olarak 8,900 megavata ulaşan başvuru yapılmıştır (Doğan, 2015: 37).   
 

Tablo 6: 6094 sayılı yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin 
kanunda değişiklik yapılmasına dair lanun kapsamında ek teşvikler 

 
I SAYILI CETVEL 
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesisi  
  

Uygulanacak Fiyatlar 
 (ABD 
Dolarıcent/kWh)  

Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi   13,3  
II SAYILI CETVEL 
FotovoltaikGüneş 
Enerjisi Dayalı 
Üretim Tesisi  
  
  
  

PV panel entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği imalatı  0,8  
PV modülleri   1,3  
PV modüllerini oluşturan hücreler   3,5  
İnvertör   0,6  
PV modülü üzerine güneş ışınını odaklayan malzeme 0,5  

Yoğunlaştırılmış 
Güneş Enerjisine 
Dayalı Üretim Tesisi  
  
  
  
  
  
  

Radyasyon toplama tüpü 2,4  

Yansıtıcı yüzey levhası   0,6  
Güneş takip sistemi   0,6  
Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksamı   1,3  
Kulede güneş ışınını toplayarak buhar üretimi sisteminin 
mekanik aksamı   

2,4  

Stirlingmotoru   1,3  
Panel entegrasyonu ve güneş paneli yapısal mekaniği   0,6  

   
Kaynak: 6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan Yararlanılarak tarafımızca hazırlanmıştır.   
   
 5. Sonuç 

Bir ülkenin istikrarlı bir büyüme süreci yaşayabilmesi açısından en önemli girdilerden 
biri elbette enerjidir. Nitekim enerji açısından dışa bağımlılığı yüksek olan bir ülkenin dış 
iktisadi şoklara yoğun şekilde muhatap olması söz konusu olup, büyüme sürecini istikrarlı 
şekilde gerçekleştirebilmesi mümkün değildir. Bu açıdan enerjide dışa bağımlılığın mümkün 
olduğunca az olması her ülkenin stratejik önceliklerinden biridir. 

Türkiye, mevcut enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığı oldukça yüksek olan ve bu 
yüzden dışsal şoklara sıklıkla maruz kalan bir ülkedir. Bu tür tehditlerin azaltılması ve ayrıca 
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yaşanabilir bir çevreye sahip olunabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması 
önem arz etmektedir. Elbette bu tür kaynakların kullanımına yönelik stratejiler ortaya 
konulmaktadır. Bu tür stratejilerden biri de güneş enerjisinden elektrik üretiminde 
yararlanmaktır. Ülkemizde uzunca yıllardır güneş enerjisi su ısıtma sistemi olarak 
kullanılmaktayken, elektrik üretimi açısından bu potansiyel geçmişte yeterince 
değerlendirilememiştir. Ancak güneş enerjisi son dönemde elektrik üretimi açısından da 
kullanılmaya başlanmış ve devlet tarafından bu tür elektrik üreticilerine düzenli bir alım 
garantisi de verilmiştir. Bu tür gelişmeler olumlu olarak nitelendirilebilir, ancak bu tür 
elektrik üretim sistemlerinin kurulum maliyetleri hali hazırda oldukça yüksek olup evsel 
bazda kısa vadede kendini amorti edebilecek bedellerde değildir. Bunun için yerli sistem 
üretiminin daha çok özendirilmesi ve evsel üretim sistemlerinin daha düşük maliyetlerle 
kurulabilmesinin sağlanması gerekmektedir. Sonuç olarak, yaşamın devamı için temel kaynak 
olan güneş, insanlığın ihtiyaç duyduğu enerjinin önemli kısmını karşılayabilir bir kaynaktır, 
yeter ki bu kaynağı kullanabilecek alternatif teknolojiler geliştirilerek herkesin bunlara 
rahatlıkla ulaşabilmesi sağlanabilsin.  
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TÜRKİYE’ DE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ARZINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN ANALİZİ 
 
 

Rukiye Özkan1  Sefa Erkuş2  Levent Aytemiz3 

 
Özet 

Protein, yetişkinlerin sağlıklı yaşam sürmesi, çocukların ve gelişme çağındakilerin vücut gelişimlerini 
tamamlamaları üzerinde önemli bir role sahiptir. Önemli protein kaynaklarından bir tanesi ise, süt ve süt 
ürünleridir. Tarım ve hayvancılık, Türkiye’nin kalkınması üzerinde önemli bir paya sahip olmasına rağmen 
özellikle 2000’li yıllardan sonra tarım ve hayvansal ürünlerin fiyatları ve arzı etkileyen faktörler üzerinde 
tartışmalar artmıştır. Yaptığımız hesaplamalar 1950-2010 yılları arasında yem arzının yem talebini karşılama 
oranının yükseldiğini göstermektedir. Ceteris paribus altında süt arzı ile süt fiyatları arasında pozitif ilişki vardır. 
Türkiye’de 1950-2010 yılları arasında sütün reel fiyatında azalma olmasına rağmen yıllar içerisinde süt arzı artış 
göstermiştir. Çalışmada ayrıca Türkiye’de süt arzını etkileyen fiyat ve fiyat dışı faktörlerin ampirik olarak analiz 
edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre Türkiye’de 01:2011 -03:2015 dönemi boyunca süt fiyatlarında yüzde 1’lik 
artış süt arzını yüzde 0,68 arttırırken yem fiyatlarında yüzde 1’lik artış süt arzını yüzde 0,67 azaltmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: maliyet analizi, zaman serisi, tarım ekonomisi, süt ürünleri 
 
JEL Sınıflandırması: C22, Q18, Q13 
 
 

ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING SUPPLY OF 
MILK AND MILK PRODUCTS IN TURKEY 

 
Abstract 

Protein has an important role for a healthy life of adults and to complete body development of children 
and teens. One of the important protein resource is dairy products. Although agriculture and livestock breeding 
has an important effect on Turkey’s development especially after 2000s, there are arising debate on the factors 
that effects on price and supply of farming and husbandry products. In this study our calculations show that the 
coverage ratio of coarse fodder has been raising over the period 1950-2010. Ceteris paribus, an increase in price 
of milk stimulate the supply of milk. Although there is a decreasing price trend for milk in real prices the supply 
of milk has increased between 1950 and 2010. Also, we analysis empirically the price and non-price factors 
which effect the supply of milk in Turkey. According to results of estimate a percent increase in milk price cause 
0,68 percent increase in milk supply; on the other hand, a percent increase in fodder price decreases 0,67 percent 
the supply of milk during the period from 01:2011 to 03:2015 in Turkey. 
 
Keywords: Cost Analysis, Time Series, Agricultural Economics, Dairy Products 
 
JEL Classification: C22, Q18, Q13 
 
 
1. Giriş  

Bireylerin, yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri ve vücut gelişimlerini tamamlamaları 
için hayvansal kaynaklı proteinlerin alınması önemli yer tutmaktadır. Hayvansal kaynaklı 
proteinlerin başında et, süt ve bunlardan türetilen ürünler gelmektedir. Türkiye’ de 
hayvancılık sektörü, bitkisel üretimden sonra yer almasına rağmen tarımsal faaliyet içerisinde 
önemini koruyan bir sektördür. Hayvansal ürünlerin üretimi, nüfusun besin kaynağı ihtiyacını 

1 Karabük Üniversitesi, SBE, Uluslararası Politik Ekonomi A.B.D., Y.L. Öğrencisi, Türkiye, E-mail: 
rukiyeozkan91@gmail.com 
2 Ar.Gör., Karabük Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye, E-mail: sefaerkus@karabuk.edu.tr 
3 Prof.Dr., Karabük Üniversitesi, STF, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Türkiye, E-mail: 
leventaytemiz@karabuk.edu.tr 
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karşılaması, belirli bir kesime istihdam olanağı sağlaması, tekstil, giyim, deri ve ilaç 
sektörlerine ham madde kaynağı oluşturması gibi nedenlerle stratejik önemini sürdürmektedir. 
Süt sektörü ise, gerek hayvancılık sektöründe yarattığı katma değer katkıları açısından 
gerekse sağlık sektöründeki yararlarından dolayı tüm dünyada ve Türkiye’de stratejik bir 
öneme sahiptir.  

Grafik 1: 1929-2015 yılları arasında Türkiye'de süt 
arzı miktarı (milyon ton) 

Grafik 2: 1950-2010 yılları arasında Türkiye'de reel 
süt fiyatları 

  
Kaynak: TÜİK (2012) ve TÜİK (2016) alınmıştır. Kaynak: TÜİK (2012) ve Feenstra vd. (2015) ve 

World Bank (2016) faydalanılmıştır 
 
 Grafik 1’de Türkiye’nin 1929 yılı ile 2015 yılları arasındaki artan süt arzı eğilimi Grafik 
2’de ise, azalan reel süt fiyatları görülmektedir. Ceteris paribus altında arzı etkileyen en büyük 
faktör süt fiyatları olmasına rağmen yıllar içerisinde verimlilik artışı ve teknolojik gelişmeler 
maliyetleri azaltmış, süt arzı 1929 yılında 2 milyon ton civarından 2015 yılında 18 milyon ton 
civarına yaklaşmıştır. Sütün pastörize ve sterilize edilerek ya da süt tozu haline getirilerek 
saklanabilmesi ve çiğ süt talebinin yanı sıra gıda sanayisi için (bisküvi, çikolata vb.) 
kullanılmak üzere talep edilmesi, süt arzını etkileyen unsurlar arasında sayılabilmektedir. Süt 
ırkı büyük ve küçükbaş hayvanlardan istenilen miktarda süt alınabilmesi için, hayvanların 
yeterli ve dengeli bir biçimde beslenmesi gerekir. Hayvanın ırkı ne kadar iyi olursa olsun 
yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmez ise, süt verimi düşük olur. Yemlerin hem miktarı hem 
özellikleri önemlidir. Hayvanın bulunduğu evre ve canlı ağırlığına göre yem rasyonu 
hazırlanmaktadır. Rasyonda iki çeşit yem türü kullanulmaktadır. Bunlar; kaba yem ve kesif 
yemlerdir. Ülkemizde hayvancılıkta genel olarak maliyeti az olduğu için kaba yemler fazlaca 
kullanılır. Kaba yemler içerisine giren bitkilerden ise yaygın olarak saman (buğday ve arpa 
sapı) kullanılır. 
 Grafik 3’te Türkiye’de 61 yıllık dönem içerisinde yem üretimi ve yem talebi arasındaki 
ilişki gösterilmektedir. Tüik (2012) verileri yardımı ile Türkiye’deki küçük ve büyük baş 
hayvan sayıları, hayvanların yıllık ortalama yem tüketimi yardımı ile yıllık yem talebi ve 
ekilen buğday ve arpa alanı kullanılarak potansiyel yem arzı hesaplanmıştır4. Son zamanlarda 
Türkiye’de tarımsal üretimde özellikle buğday üretiminde azalma olduğu ve azalmanın yem 
fiyatlarını yükselttiği dolayısı ile besicilik maliyetlerinin arttığı üzerine tartışmalar 
yapılmaktadır. Türkiye’de hayvansal üretimin temel maliyelerinde yem ürünlerinin dış ticaret 
açığı 1.7 milyar doların üzerine çıkmıştır Son yıllarda fiyat artışlarını baskılamak ve 

4 Küçükbaş (keçi ve koyu) yem tüketimi yıllık ortalama 0,65 ton, büyük baş (manda ve sığır) yıllık yem tüketimi 
ortalama 3,65 ton ve dekar başına saman üretimi ortalama 3 ton olarak hesaplanmıştır. 
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hayvansal ürün üreticilerinin maliyetlerini azaltmak üzere saman ithalatı gerçekleştirilmiştir 
(Bakanlığı, 2014).  

 
Grafik 3: 1950-2010 yılları arasında Türkiye'de potansiyel yem üretimi, fiili yem talebi ve yem talep oranı 

 

 
Kaynak: TÜİK (2012) faydalanılmıştır. 

 
 Süt arzını etkileyen en önemli faktörlerden çiğ süt fiyatlarının oluşumunda ise; 
hammadde maliyeti, üretim girdileri ( yardımcı maddeler, yakıt-enerji, personel, aşınma payı, 
ambalaj, genel idare giderleri, diğer imalat giderleri) ve pazarlama girdilerinin payı vardır. 
Fiyatlandırmadaki en büyük sıkıntılar çiftlik ölçeklerinin küçük olması, hammadde 
fiyatlarının yüksek olması ve sanayi işletmesi ölçeklerinin küçük olmasıdır (Önen, 1999:10). 
Yıldan yıla yem hammadde fiyatlarının yükselmesi ve sulama yatırımlarının eksikliğinden 
kaynaklanan sorunlardan dolayı yem fiyatları artmaktadır. Fakat bu fiyat artışı üreticiden 
alınan çiğ sütün alım fiyatında etki göstermemektedir. Temmuz 2014 ten beri çiğ süt alım 
fiyatı değişmemiş hala 1.15 kuruştan alım gerçekleşmektedir.  
Fiyatlandırma = Kaba Yem + Kesif Yem + Veteriner + İlaç + Geçici İş Gücü + Tuz + 
Elektrik + Su + Diğer Maliyetler 
 Süt arzını etkileyen diğer faktörler olarak ise, hayvan sayısı, hayvan başına süt verimi, 
süt işletmelerinin başına düşen hayvan sayısı, süt veren hayvanların ırklara göre dağılımları, 
yem bitkilerinin ekim alanları, mera ve çayır gibi otlak alanları, hayvancılık alanında 
uzmanlaşma, yem fiyatları, et fiyatları ve sübvansiyonlar gösterilebilmektedir (Tan, 2001:11). 
 Oskam ve Osinga (1982) Hollanda’nın süt, süt ürünleri arz ve talebini analiz ettikleri 
çalışmalarında sütün hem reel fiyat hem de nominal fiyat esnekliğini araştırmışlardır. Sonuç 
olarak Hollanda’da süt arzının kısa dönemde reel fiyatlar karşısında inelastik olduğunu ama 
uzun dönemde arzın fiyat artışlarına daha duyarlı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
 Colman vd. (2005) İngiltere’nin süt arzının yaklaşık yüzde 50’sini sağlayan iki farklı 
bölgedeki 107 çiftliğin süt arzını etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Kota uygulaması sabit 
iken süt fiyatlarında yüzde 1 artış Northwest bölgesinde arzı yüzde 0,27 - 0,29 seviyesinde 
arttırırken Southwest bölgesinde yüzde 0,33 - 0,36 seviyesinde olduğunu iddia etmişlerdir. 
 Kavoi vd. (2010) Kenya Devleti’nin süt ürünleri piyasasını serbestleştirme çalışmaları 
sonrasında süt arzını etkileyen fiyat ve fiyat dışı faktörleri incelemişlerdir. 285 çiftliğin süt 
arzının ele alındığı çalışmada fiyat dışı faktörlerin fiyat değişimine oranla süt arzını daha çok 
etkilediğini iddia etmişlerdir. Devletin altyapı yatırımlarını güçlendirmesi ve kırsal alan için 
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daha fazla destek hizmeti sunmasının, süt arzı üzerinde fiyat artışından daha etkili olumlu 
olacağı sonucuna ulaşmışlardır. 
 Chattha vd. (2013) çalışmalarında Pakistan’ın 1972-2011 dönemi verilerini kullanarak 
Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonu yardımıyla süt arzını etkileyen fiyat ve fiyat dışı 
faktörleri analiz etmişlerdir. Süt arzının, fiyat dışı faktörlerden daha fazla etkilediği sonucuna 
ulaşmışlardır. Özellikle fabrikaların ve altyapıların gelişiminin arz üzerinde pozitif etkisi 
olduğunu öne sürmüşlerdir. 
 Bu çalışmada Türkiye’nin 01:2011-03:2015 dönemini kapsayan aylık veriler yardımı ile 
süt arzını etkileyen fiyat ve fiyat dışı faktörlerin uzun dönemli analizi ARDL zaman serisi 
modeli yardımı ile yapılmaktadır.  
 
2. Model, Veri Seti ve Yöntem  
2.1. Model 

Piyasa arz fonksiyonu, üreticiler tarafında piyasaya arz edilen bir mal ile arzın miktarını 
etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Piyasa arz fonksiyonu kapalı fonksiyon 
şeklinde (1) numaralı denklemde gösterilmektedir. 
𝑄𝑠𝑥 = 𝑓(𝑃𝑥,𝑃𝑜 ,𝑃𝑖 ,𝑇𝐸𝐶 ,𝑇, 𝑆𝑈𝐵,𝐸𝑋𝑃,𝑂)                                                                                         (1)  
 Ceteris paribus varsayımı altında diğer bütün değişkenler sabitken fiyatlar (Px) arz 
miktarının en temel belirleyicisidir. Arzı belirleyen diğer faktörler ise, ikame malın fiyatı, 
girdi maliyetleri, teknoloji, beklentiler, vergiler ve sübvansiyonlar olarak gösterilebilir 
(Hatırlı, 2015). Çalışmada arzı etkileyen faktörlerin etkilerini ve etki işaretlerini en iyi şekilde 
yansıtacağını düşündüğümüzden Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun kullanımına karar 
verilmiştir. İki girdili basit stokastik Cobb-Douglass tipi üretim fonksiyonu (2) numaralı 
denklemde gösterilmiştir. 
𝑦𝑖 = 𝐴𝐾𝛼1𝐿𝛼2                                                                                                                                      (2) 
Cobb-Douglas fonksiyonunda çıktı ve girdiler arasında doğrusal olmayan bir ilişki söz 
konusudur. Burada iki tarafın doğal logaritması alındığında ilişki doğrusal hale gelmektedir.  
𝑙𝑛𝑦𝑖 = 𝑙𝑛𝐴 + 𝛼1𝑙𝑛𝐾 + 𝛼2𝑙𝑛𝐿                                                                                                         (3) 
 
2.2. Ampirik Model 
 Çalışmada kullanılan ampirik model 4 numaralı denklemde gösterilmektedir. Eşitliğin 
sol tarafında yani bağımlı değişken olarak süt arz miktarı bulunmaktadır. Açıklayıcı 
değişkenler olarak ise, (LSÜTFİYATI), (LETFİYATI) ve (LETFİYATI) kullanılmıştır. 
Değişkenlerin başındaki “L” işareti değişkenlerin doğal logaritmasının alındığını 
göstermektedir. (αt) 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚, (ut) hata terimi ve 
(β) değişkenlerin katsayılarını göstermektedir. 
LSÜTARZ=α1+β2LSÜTFİYATI+β3LETFİYATI+β4LETFİYATI+ut                                  (4) 
 
2.3. Veri Seti 
 Çalışmada Türkiye’de 2011 yılları arasındaki veriler yardımı ile süt arzını etkileyen 
faktörlerin analizi yapılmaktadır. Tablo 1’de değişkenler ve değişkenlerin alındığı kaynaklara 
yer verilmektedir. 

Tablo 1: Veri tanımlaması 
Değişken Sembol Kaynak 
Aylık İnek Sütü Arzı (Ton) SÜTARZ (TÜİK, 2016) 
Çiğ Süt Fiyatı (TL/Ton) SÜTFİYATI (SETBİR, 2016) 
Dana Karkas Et fiyatı (TL/Kg) ETFİYATI (TÜİK, 2016) 
Süt Yemi Fiyatı (TL/Ton) YEMFİYATI (SETBİR, 2016) 
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2.4. Yöntem 
 Zaman serisi analizlerinde denklemlerin tahmin edilebilmesi için birçok yöntem 
mevcuttur. Hangi modelin denklemi tahmin etmekte uygun düşeceğinin belirlenmesi için 
öncelikle değişkenlerin durağanlık sınamaları yapılmalıdır. Kullanılan bütün değişkenler 
düzeyde durağan ise, EKK yöntemi analiz için uygundur. Çalışmamızda kullanacağımız 
denklemin tahmini için ARDL yöntemi seçilmiştir. ARDL modelinin birçok avantajı 
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi farklı seviyede eşbütünleşik değişkenlerin aynı analizde 
kullanılabilmesine imkân tanımasıdır. Diğer bir avantajı hata düzeltme teriminin bir gecikmeli 
değeri ECT(-1) sayesinde değişkenlerde meydana gelen bir şokun etkisinin ne olacağı 
hakkında fikir vermesidir.  
 
3. Ampirik Sonuçlar 
 Çalışmada Philips-Perron ve ADF birim kök testleri yardımı ile değişkenlerin 
durağanlık sınamaları ve sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Durağanlık sınamalarına göre 
değişkenler yüzde 5 istatistiki anlamlılık seviyesinden düzeyde birim kök içerirken birinci 
farkları alındığında durağan hale gelmektedir. Bu şartlar altında model tahmini için ARDL 
eşbütünleşme analizi uygundur.  
 4 numaralı denklem ARDL modeli ile tahmin edilmiş ve sonuçları Tablo 4’te 
verilmiştir. Hesaplanan F değeri, Pesaran ve diğerleri tarafından belirlenen sınır aralığının 
üzerinde olduğu için modelde uzun dönemli ilişkinin varlığı kabul edilmiştir. Değişkenler 
incelendiğinde (LSÜTFİYATI) ve (LYEMFİYATI) değişkeninin yüzde 5 istatistiki anlamlılık 
düzeyinde geçerli olduğu ama (LETFİYATI) değişkeninin istatistiki olarak anlamlı olmadığı 
görülmüştür. Modelde ayrıca hata düzeltme mekanizması ECT(-1) değişkeni yüzde 1 
istatistiki anlamlılık düzeyinde geçerlidir. Hata düzeltme mekanizmasının (-0.728) olarak 
aldığı değer, bağımsız değişkenlerde meydana gelen bir şokun etkisinin bir sonraki dönem 
yüzde 0,73’nün ortadan kalkacağını ve değişkenlerin beraber eski eğilimlerine geri döneceğini 
göstermektedir. 

Tablo 2: Durağanlık sınamaları 

Değişken Düzey Model 
ADF Testi PP Testi 

T23-istatistik Olasılık Adj. t-Stat Olasılık. 
LSÜTARZ Düzey Sabit -3.0157**  0.0405 -2.3007  0.1758 
LSÜTARZ Birinci Fark Sabit -5.6382*  0.0000 -5.7921*  0.0000 
LSÜTARZ Düzey Sabit + Eğilim -4.8609*  0.0014 -2.9420  0.1587 
LSÜTARZ Birinci Fark Sabit + Eğilim -5.5642*  0.0002 -5.7236*  0.0001 
LSÜTFİYATI Düzey Sabit -0.4457  0.8928 -0.4806  0.8862 
LSÜTFİYATI Birinci Fark Sabit -6.5573*  0.0000 -6.5455*  0.0000 
LSÜTFİYATI Düzey Sabit + Eğilim -3.7256**  0.0296 -3.8175**  0.0237 
LSÜTFİYATI Birinci Fark Sabit + Eğilim -6.5045*  0.0000 -6.5004*  0.0000 
LETFİYATI Düzey Sabit -0.5342  0.8753 -0.9672  0.7579 
LETFİYATI Birinci Fark Sabit -3.3837**  0.0164 -3.3121**  0.0196 
LETFİYATI Düzey Sabit + Eğilim 1.6771  1.0000 0.7970  0.9997 
LETFİYATI Birinci Fark Sabit + Eğilim -3.9722**  0.0162 -3.9532**  0.0170 
LYEMFİYATI Düzey Sabit -1.3743  0.5873 -1.8719  0.3426 
LYEMFİYATI Birinci Fark Sabit -5.4050*  0.0000 -5.4376*  0.0000 
LYEMFİYATI Düzey Sabit + Eğilim -2.3867  0.3817 -2.2896  0.4316 
LYEMFİYATI Birinci Fark Sabit + Eğilim -5.2892*  0.0004 -5.3261*  0.0003 

*,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde durağanlığı göstermektedir 

 Modelin katsayıları ise, (LSÜTFİYATI) ,(LYEMFİYATI) ve (LETFİYATI) için sırası 
ile (0.683), (-0,672) ve (-0,144) olarak hesaplanmıştır. Süt fiyatlarında yüzde 1 artış, süt arzını 
yüzde 0,68 arttırmaktadır. Ayrıca yem fiyatlarında meydana gelen yüzde 1 artış ise, süt 
fiyatlarını yüzde 0,67 azaltmaktadır. 
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Tablo 3: Eşbütünleşme tanı, tahmin ve katsayı sonuçları 
Değişken Katsayı Standart Hata T-istatistik Olasılık 
LSÜTARZ(-1) -0.671* 0.145 -4.629 0.000 
LSÜTFİYATI(-1) 0.458* 0.079 5.822 0.000 
LETFİYATI(-1) -0.096 0.127 -0.759 0.454 
LYEMFİYATI(-1) -0.452** 0.170 -2.651 0.013 
D(LSÜTARZ(-1)) 0.109 0.150 0.727 0.473 
D(LSÜTARZ(-2)) 0.473* 0.134 3.524 0.001 
D(LSÜTARZ(-3)) 0.286*** 0.150 1.908 0.066 
D(LSÜTFİYATI) 0.034 0.265 0.130 0.898 
D(LSÜTFİYATI(-1)) -0.249 0.239 -1.042 0.306 
D(LSÜTFİYATI(-2)) -0.386** 0.176 -2.195 0.036 
D(LETFİYATI) -0.852 0.685 -1.244 0.223 
D(LYEMFİYATI) 0.232 0.282 0.823 0.417 
D(LYEMFİYATI(-1)) 0.327 0.329 0.993 0.329 
D(LYEMFİYATI(-2)) 0.415 0.304 1.368 0.181 
D(LYEMFİYATI(-3)) 0.737** 0.285 2.589 0.015 
Sabit 9.114* 2.203 4.137 0.000 
ECM(-1) -0.728 0.165 -4.417 0.000 

 
Tanı Testleri 

Hesaplanan F 11.001 
Pesaran Aralığı 3.23 & 4.25 
Jarque-Bera 0.510 
Değişen Varyans 1.067 

Hesaplanan Katsayı Değerleri 
Süt Fiyatı 0.683 
Et Fiyatı -0.144 
Yem Fiyatı -0.672 

*,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyesinde istatistiki olarak anlamlılığı 
göstermektedir. 

 
4. Sonuç 
 Bu çalışmamızda Türkiye’de süt arzını etkileyen fiyat ve fiyat dışı faktörler Türkiye’nin 
aylık ve yıllık verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Önce Türkiye’nin süt arzını etkileyen 
temel faktörlerden fiyat faktörü incelenmiştir. 1950 yılında 0,60 kuruş olan süt fiyatları fiyat 
artışlarından arındırıldığında reel fiyatın 0,30 kuruşa gerilediği görülmüştür. Ceteris paribus 
varsayımı altında süt fiyatları ve süt arzı arasında pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır. Reel süt 
fiyatlarının düşmesine rağmen süt arzının yıllar içerisinde arttığı görülmektedir. Bu durumda 
süt arzını etkileyen diğer faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Süt arzını 
etkileyen diğer önemli faktörlerin verimlilik ve maliyetler olduğu düşünülmektedir. Yıllar 
içerisinde daha fazla süt veren küçükbaş ve büyükbaş hayvan ırklarının elde edilmesi ve 
makineleşme gibi maliyetleri azaltan unsurlar reel süt fiyatları azalırken süt arzının artmasına 
sebep olmuş olabilir. Ayrıca son yıllarda kırdan kente göçüş ve tarım alanlarının azalmasının 
yem fiyatlarını dolayısı ile et ve süt fiyatlarını etkilediği ile ilgili tartışmalar yapılmaktadır. 
TÜİK verileri ile elde ettiğimiz yeni verileri yorumladığımızda yem arzının yem talebini 
karşılama oranının yıllar içerisinde arttığı görülmektedir. Çalışmada 01:2011 - 03:2015 
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dönemini kapsayan aylık veriler yardımı ile sütün arzını etkileyen fiyat ve fiyat dışı 
faktörlerin analizi yapılmıştır. ARDL sonuçlarına göre süt fiyatlarında yüzde 1 artış süt arzını 
yüzde 0,68 arttırırken, süt yemi fiyatlarında yüzde 1’lik artış, süt arzını yüzde 0,67 
azaltmaktadır. İkame mal olan et fiyatlarında artış süt arzını negatif etkilemesin rağmen 
katsayı istatistiki olarak anlamlı bulunamamıştır. 
 Türkiye’de süt arzının azalmaması için özellikle fiyatların ve maliyetlerin kontrol altına 
alınması gereklidir. Süt üreticileri artan yem maliyetlerine rağmen süt fiyatlarının artmaması 
sebebi ile süt üretmek yerine onları et üretimi için kullanmaktadır. Türkiye’de süt arzını 
etkileyen faktörlerin daha detaylı araştırılabilmesi için vergiler, sübvansiyonların ve işgücü 
maliyelerinin de hesaba katıldığı yeni çalışmaların yapılması sektörün arz tepkilerini anlamak 
üzere daha detaylı bilgiler verecektir. 
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POLİTİK RİSKİN BANKA KARLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ 
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Özet 
Politik risk, politik istikrarsızlık ve belirsizlikten beslenerek ekonomik birimlerin zamanlar arası 

beklentilerini ve kararlarını belirlemekte; bir taraftan makro ve mezo diğer taraftan mikro ekonomik alanları 
etkilemektedir. Bu çerçevede çalışmada Türkiye’de sık aralılarla ortaya çıkan politik belirsizliğin meydana 
getirdiği politik riskin banka karlılığı üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla öncelikle 
politik risk ve Türkiye’de politik istikrarsızlığın kaynakları analiz edilmektedir. Daha sonra politik riskin banka 
karlılığı üzerine etkilerinin hangi mekanizmalarla aktarıldığı ortaya konulmaktadır. Ardından da panel ARDL 
yöntemi kullanılarak Türkiye’de politik istikrarsızlığın banka karlılığı üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 
Çalışma sonuç ve politika önerileri ile sonlandırılmıştır. 
 
Anahtar Kelimdeler: banka karlılığı, politik risk, panel ARDL 
 
JEL Sınıflandırması: C33, D22, G21  
 
 

EFFECT OF POLITICAL RISK IN BANK PROFITABILITY 
 
 
Abstract 

Political risk that is affected by political instability and uncertainty determines the intertemporal 
expectations and decisions of economic units, and affects micro, meso and macro economic fields. In this study, 
we assess how the political risk arising because of the political instability in Turkey affects the banks’ 
profitability. As regards, the reasons of political risk and political instability of Turkey are analyzed. The 
mechanisms in which the political risk has an impact on banks’ profitability are assessed. And then panel ARDL 
method is used for the case of Turkey. Finally, some policy suggestions are put forward.  
 
Keywords: bank profitability, political risk, panel ARDL.  
 
JEL Classification: C33, D22, G21  
 
 
1. Giriş 

24 Ocak 1980 Kararları ile piyasa sistemine geçiş sağlanmış ve reel sektöre ilişkin 
liberalizasyon süreci yürütülmeye başlanmıştır. Bu dönemde para ve banka alanında da pozitif 
reel faiz uygulamaya geçilmesi gibi yapısal değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Liberalizasyon 
sürecinin finansal sektöre uyarlanması veya finansal sektördeki liberalizasyon 1989 yılında 
uygulamaya konulan 32 Sayılı Kararname ile gerçekleştirilmiştir. Finansal liberalizasyon ile 
finansal kesim kısa vadeli yabancı sermaye hareketlerine açılmıştır. Söz konusu gelişmelerle 
1980’li yıllardan itibaren önemli düzeyde ekonomik büyüme gözlemlenmiştir. Finansal 
kesimin temel unsuru olan bankacılık sektörü 1980-2000 döneminde sabit fiyatlarla toplam 
aktiflerde yaklaşık %400, toplam kredilerde yaklaşık %200 ve toplam mevduatta yaklaşık 
%660 büyüme artış yaşanmıştır. Aynı dönemde GSYH’daki büyüme oranı yalnızca %85 
düzeyinde kalmıştır. Bu dönemde, enflasyon oranının yüksekliği ve bunun sonucu olarak 

1 Yrd.Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye, selim.sanlisoy@deu.edu.tr 
2 Yrd.Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye, uzeyir.aydin@deu.edu.tr 
3 Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye, elif.ay@deu.edu.tr 
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yaşanan ekonomik istikrarsızlık -öngörülemezlik- sürmekle birlikte; yurtdışından fon/kaynak 
sağlama imkanlarındaki artış, mevduat faizlerinde serbestliğe gidilmesi, yabancı para 
cinsinden tasarruf yapabilme olanaklarının artırılması finansal kesimin büyümesini 
hızlandıran faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Mevduat en hızlı büyüyen değişken olmuş ancak 
özel sektöre kullandırılan kredi stokunun büyümesi mevduat büyümesine paralel olarak 
gerçekleşmemiştir. Özel sektöre kullandırılan kredilerdeki artışın sınırlı kalmasının nedeni 
kamu kesiminin giderek artan kaynak ihtiyacına bağlı olarak 1990’lı yıllarda hazine bonosu 
ve devlet tahvillerine artan talep olmuştur (TBB, 2008). 80’li ve 90’lı yıllarda finansal 
kesimin daha belirgin bir şekilde büyümesi yapısal hale gelmiş ve 2000’li yıllarda da varlığını 
devam ettirmiştir.  

2000’li yılların başında ekonomide yaşanan istikrarsızlıklar sonucunda Uluslararası 
Para Fonu ile varılan anlaşmalar sonucu özellikle enflasyon belirsizliğini ortadan kaldırmaya 
yönelik istikrar programları uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu programlar ile bir yandan 
ekonomide belli ölçüde öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik sağlanırken diğer yandan para ve 
sermaye piyasalarına yönelik yapısal politikalar uygulamaya konulmuştur. Uygulanan yapısal 
değişiklikler 2008 küresel krizinde bankacılık kesiminin zarar almadan çıkmasını sağlamıştır.  
Bankacılık sektöründe karlılığın belirleyenlerinden biri politik istikrar veya istikrasızlıktır. 
Politik istikrarsızlığın ekonomik araştırmalarda 1990’lı yıllardan sonra daha yoğun bir şekilde 
görülmektedir. Bu; gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında görülen ekonomik 
performans farklılıklarının belirlenmesinde ekonomik değişkenler dışında değişkenlerin 
aranması, bu noktada ilk politik değişken olarak demokrasinin alınmasına rağmen demokrasi 
değişkeninin makro ekonomik performansın belirlenmesinde etkilerinin net bir şekilde ortaya 
konulamamasının bir sonucudur  

Politik istikrarsızlığın değişik ülke örneklerinde değişik kaynaklardan doğması söz 
konusu kavrama ilişkin bir kavram birliğinin ortaya konulmasını engellemiştir. Bununla 
birlikte Alesina ve Perotti (1996)’dan hareketle politik istikrarsızlıkta anayasal olan ya da 
olmayan hükümet değişiklikleri ile sosyal huzursuzluk ve politik şiddet olmak üzere iki 
olgunun ön plana çıktığı ifade edilebilir.  

Bir ülkede artan politik istikrarsızlık öncelikle politik belirsizlikleri artırmakta 
ekonomide politik alandan kaynaklanan riski bir başka ifadeyle politik riski yükseltmektedir. 
Artan politik risk bir yandan finansal diğer yandan reel ekonomik değişkenleri etkileyerek 
ülkenin mikro ve makro ekonomik performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu noktadan 
hareketle finansal sektörün temel unsuru olan bankacılık sektörü de bu etkilere gerek arz 
gerekse talep yönünden maruz kalmaktadır. Politik riskteki artışa bağlı olarak artan risk primi 
ve dolayısıyla artan faiz oranları bankaların maliyetlerini artırarak arz cephesinden etkili 
olmaktadır. Diğer taraftan artan faiz oranları kredi maliyetlerini artırarak ekonomik birimlerin 
kredi taleplerini azaltarak bankacılık kesiminin talep cephesinden etkilenmesi sonucunu 
ortaya çıkarmaktadır.  

Türkiye ele alınan dönem açısından politik istikrasızlığın sıklıkla yaşandığı bir ülkedir 
denilebilir. Söz konusu dönemde ülkede yaşanan politik istikrasızlığın kaynakları: 
(Yalçınkaya vd., 2016:164-165) 

• 27 Nisan 2007 e-muhtırası 
• Muhtemel askeri müdahale kaygısı 
• Gezi Parkı hadiseleri,  
• TCMB’nın bağımsızlığıyla Başkanlık Sistemine ilişkin polemikler, 
• Toplumda ve seçmenlerde görülen kutuplaşması, 
• Paralel devlet soruşturmaları, 
• Haziran 2015 yapılan seçimlerin ardından kalıcı bir hükümetin oluşturulamaması 

dolayısıyla Kasım 2015’te erken seçime gidilmesi, 
• Başta PKK terör örgütünün eylemleri ile birlikte gerçekleşen terör hadiseleri,  
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• Politik istikrarsızlık ülkede yaşanan olaylardan meydana gelebileceği gibi 
yurtdışından en başta da komşu ülkelerden de beslenebilir. Bu noktada bir yandan 
Türkiye’nin sınır olduğu ülkelerle yaşadığı problemler diğer yandan ülkenin bulunduğu 
bölgenin devamlı surette problemler doğurması politik istikrarsızlığın başta gelen dış 
kaynaklarını meydana getirmektedir. Bu anlamda Irak ve Suriye’de yaşanan sosyo-politik 
huzursuzluklar ve çatışma ortamı, IŞID terörü, Rusya’yla ortaya çıkan sorunlar son 
zamanlarda yaşanan temel dış kaynaklı politik istikrarsızlık kaynaklarını işaret etmektedir. 

Politik istikrarsızlık, politik belirsizliği ve riski ortaya çıkararak ekonomik birimlerin 
geleceği iyi bir şekilde tahmin etmelerini engelleyerek hem makro, hem mezo hem de mikro 
ekonomik alanları etkileme potansiyeline sahiptir. Bu noktadan hareketle çalışmada 
Türkiye’de görülen politik istikrarsızlıkların içsel ve dışsal faktörlerle birlikte bankaların 
karlılıkları üzerindeki etkisinin belirlenmesinin yanı sıra bankacılık kesiminin daha etkin bir 
şekilde varlığını sürdürebilmesinin şartlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu 
bağlamda çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikle bankaların performansını değerlendiren 
ve/veya politik istikrarsızlığın bankacılık sektörü üzerine etkilerine yer veren çalışmalara 
kısaca değinilecektir. Daha sonra panel veri yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek 
ekonometrik analizlerle politik istikrarsızlığın yanı sıra belirlenen içsel ve dışsal değişkenlerin 
birlikte banka karlılığı üzerine etkileri belirlenmeye çalışılacaktır. Ekonometrik çalışmada 
ayrıca politik istikrarsızlığın kamu ve özel banka karlılıkları üzerindeki etkilerinin farklı olup 
olmadığı da belirlenmeye çalışılacaktır. Çalışma sonuç ve politika önerileriyle 
nihayetlendirilecektir. 

 
2. Literatür Taraması 

Bankaların karlılığını ele alan ulusal ve uluslararası birçok sayıda araştırma vardır. Söz 
konusu çalışmaların bir bölümünün bir ülke üzerine odaklandığı diğer bir bölümünün ise 
birçok ülkeyi dikkate aldığı gözlenmektedir. Literatürdeki çalışmaların bir kısmına ilişkin 
temel bilgiler Tablo 1’de ortaya konulmuştur. 

 
Tablo 1: Literatür özeti 

Yazarlar Yöntem Bağımlı 
Değişkenler Bağımsız Değişkenler Sonuç 

Ho ve 
Saunders 
(1981) 

En 
Küçük 
Kareler 

Yöntemi 

Net faiz marjı 

Faiz oranı riski ve banka 
ürünlerinin fiyatlarını 

etkileyen faktörler ile makro 
ekonomik değişkenler 

Bankaların riskten kaçınan birimler olarak belirlendiği 
çalışmada Brezilya’da makro ekonomik değişkenlerin banka 
faiz marjlarını belirleyen değişkenler olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Çalışmada net faiz marjı, faiz oranı riski ve banka 
ürünlerinin fiyatlarına etki eden faktörlerin fonksiyonu olarak 
ele alınmıştır. 

Molyneux ve 
Thomton 
(1992) 

En 
Küçük 
Kareler 

Yöntemi 

Aktif ve 
Özkaynak 
Karlılığı 

Reel faiz, konsantrasyon, 
kamu mülkiyeti, özkaynak, 

personel gideri, likidite. 

Reel faizi ve personel giderlerinin karlılıkları negatif yönde 
etkilediği, konsantrasyon, kamu mülkiyeti, likidite ve 
özkaynakların karlılık değerlerini pozitif etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Boyd ve 
Runkle (1993) 

En 
Küçük 
Kareler 

Yöntemi 
-İki 

aşamalı 
Analiz 

Aktif karlılık 
Hisse senedi fiyatları, 

Banka büyüklüğü, 
Finansal kaldıraç oranı 

ABD’inde 1972-1990 dönemi bankacılık kesimini ele alan 
çalışmada, karlılık göstergesi olarak hisse senedi fiyatları 
dikkate alınarak aktif karlılıkla banka büyüklüğü arasındaki 
ilişki analiz edilmiştir. Söz konusu değişkenler arasında ters 
yönlü, finansal kaldıraçla büyüklük arasındaysa doğru yönlü bir 
ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Eken (1997) 

En 
Küçük 
Kareler 

Yöntemi 
-İki 

aşamalı 
Analiz 

Net faiz 
marjı, aktif 
karlılığı ve 
özkaynak 
karlılığı  

Kredi riski, kur riski, likidite 
riski, faaliyet riski, kaldıraç 

Risk artışlarının net faiz marjı ve karlılık üzerindeki etkisi 
negatif bulunmuştur. 

Abreu ve 
Mendes (2002) 

Panel 
veri  

Net faiz 
marjı, aktif 
karlılığı ve 
özkaynak 
karlılığı 

Özkaynak, işsizlik oranı, 
enflasyon, personel gideri, 

kredi piyasa payı. 

Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya bankacılık kesiminin ele 
alındığı çalışmada enflasyonun ve istihdamın banka karlılığını 
pozitif yönde etkilediğini bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Yazarlar Yöntem Bağımlı 

Değişkenler Bağımsız Değişkenler Sonuç 

Gerlach, Peng 
ve Shu (2005) 

Panel 
veri Net faiz marjı Makroekonomik ve bankaya 

özgü değişkenlerden 

Hong Kong’daki bankaların dikkate alındığı çalışmada küçük, 
orta ve büyük ölçekli bankaların makro ekonomik ve bankaya 
özgü değişkenlerden aynı şekilde etkilenip etkilenmediğini ele 
alınmıştır. Ekonominin normal seyrettiği dönemlerde küçük 
bankaların net faiz marjlarının daha yüksek olduğu ve takipteki 
kredilerinin ekonomik büyümeden büyük bankalara göre daha 
az etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Wu, Chen ve 
Shiu (2007) 

Panel 
veri 

Aktif 
Karlılığı 

Para Arzı, 
Banka yaşı, 

Banka büyüklüğü 

14 Çin bankasının ele alındığı araştırmada parasallaşma 
politikalarının aktif getiri dolayısıyla bankaların performansı 
üzerinde olumlu etki yarattığı ifade edilmektedir. Ayrıca 
bankanın aktif getiri performansının bankanın yaşı ve 
büyüklüğüyle ters yönlü bir ilişki içinde olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Pasiouras ve 
Kosmidou 
(2007) 

Panel 
veri 

Aktif ve 
Özkaynak 
karlılığı 

Makro ekonomik değişkenler 

1995-2000 döneminde 15 AB üyesi ülkede faaliyet gösteren 
bankaların ele alındığı çalışmada, makroekonomik politikaların 
hem yerli hem de yabancı bankaların performanslarını 
etkilediği, ancak etkinin gücünün ülkeler arasında farklılık 
gösterdiği sonucunu elde etmişlerdir. 

Athanasoglou, 
Brissimis ve 
Delis (2008) 

Panel 
veri 

Net faiz 
marjı, Aktif 

Karlılığı 

Bankaya özgü, sektöre özgü 
ve makroekonomik 
değişkenler olarak 
sınıflandırmışlardır 

1985-2001 döneminde Yunanistan’da faaliyette bulunan 
bankaların dikkate alındığı çalışmada banka karlılığına etki 
eden öğeleri bankaya özgü, sektöre özgü ve makroekonomik 
değişkenler olarak sınıflandırmışlardır. Bankaya özgü 
değişkenler olarak alınan sermaye büyüklüğüyle işgücü 
verimliliğindeki büyümenin karlılığı artırdığı, faaliyet 
giderlerinin karlılığı azalttığı, aktif büyüklüğünün ise hiç etki 
etmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sektör yoğunluğunun 
etkisiz olduğu, makroekonomik değişkenlerden gerek 
enflasyonun gerekse konjonktürel üretimin bankacılık 
performansını pozitif yönde etkilediği bulgusu elde edilmiştir.. 

Aydın ve Kök 
(2013) 

Veri 
zarflama 
analizi  

Teknik 
Etkinlik 
Düzeyi 

L.Aktifler/T.Aktifler, 
P.Harcamaları, P. Sayısı, 
Şube Sayısı, T. Aktifin 
SektörİçindekiPayı, T. 
Krediler/T.Mevduat, 
T.Mevduat/T.Aktifler, 
Serm.Yeterlilik Oranı, Aktif 
Kârlılık 

Teknik etkinlik skorları, bankacılık kesiminde önemli bir 
etkinsizliğe işaret etmektedir.  

Ayaydın ve 
Karaaslan 

(2015) 

Panel 
veri 

Aktif 
kârlılığı, satış 

kârlılığı ve 
satış büyüme 

oranı,  
Tobin q 
değeri 

Politik belirsizlik, toplam 
aktifler, t. borçlar / t.aktifler, 
(Dönen varlıklar – kısa vadeli 
borçlar)/t.aktifler, net 
satışlar/t.aktifler, GSYH artış 
oranı 

Politik istikrarsızlığın reel ekonomiyi negatif yönde etkilediği 
bulgulanmıştır.  

Jiang, Tang, 
Law ve Sze 

(2003) 

Panel 
veri Aktif kârlılığı 

Karşılık ve faiz dışı giderler, 
faiz dışı gelir, vergi oranı, 
reel faiz, enflasyon ve 
büyüme oranı 

Hong Kong bankacılık kesiminin performansı, deflasyona 
duyarlı olduğu, içsel değişkenlerden ise operasyonel etkinliğin 
en duyarlı değişken olduğu bulgulanmıştır. 

Yalçınkaya, 
Şanlısoy ve 

Aydın (2016) 

Panel 
Veri Aktif kârlılığı 

İçsel Değişkenler: 
krediler/toplam aktifler, aktif 
büyüklüğü ve sermaye 
yeterliliği rasyosu. 
Dışsal Değişkenler: GSYİH 
Büyüme Oranı, TCMB Borç 
Verme Faiz Oranı, Kur 
Oynaklığı, Politik 
İstikrarsızlık 

Bankalarda ölçek ekonomisinden uzaklaşmanın karlılığı negatif 
yönde etkilediği, sermaye yeterliliğinde meydana gelen artışın 
performansı arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada 
kurlarda ve TCMB borç verme faiz oranındaki artışın 
bankaların performansını olumsuz etkilediği de bulgulanmıştır. 
Yine politik riskten bankaların olumsuz etkilendiğine 
ulaşılmıştır.    

 
3. Ekonometrik Uygulama 
3.1. Banka Performans Ölçümünün Modellenmesi  

Ticari her bir firma gibi bankaların da amacı karlarını ençoklaştırmaktır. Kar’ın 
ençoklaştırmanın iki yolu vardır: Bunlar “gelirin ençoklaştırılması” ve “giderin en aza 
indirilmesidir.” Bu nedenle, bankaların da amaç fonksiyonu şöyledir;  

𝜋 = max(𝑅 − 𝐶)             → 𝜋 > 0 
Eşitlikte; R toplam geliri (revenue), C toplam maliyeti (cost) ve π kar’ı ifade etmektedir.  

Literatürden de anlaşılacağı üzere banka performansının ölçülmesinde; kar ve net faiz marjı, 
Tobin q’su, aktif karlılık oranı (ROA-return on assets), özkaynak karlılık oranı (ROE-return 
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on equity) gibi göstergeler ele alınmıştır.  

Literatürde performans modellemeleri ikiye ayrılmaktadır. Birinci kısım 
modellemelerde; aktif karlılığı, özkaynak karlılığı ve net faiz marjı gibi temel ölçütlere 
dayanan basit modeller test edilmektedir. Jiang, Tang, Law ve Sze (2003) bu yaklaşımın 
belirgin örneklerinden biridir.  

İkinci kısım modellemeler biraz daha komplekstir. Bunlar performansı/karlılığı içsel ve 
dışsal değişkenlerin etkisine göre çok boyutlu bir şekilde ele almaktadır. İçsel faktörler, 
bankanın kendi kontrolündeki değişkenlerden oluşmaktadır. Dışsal faktörler ise, bankanın 
kendi kontrolünde olmayan ve veri aldığı ölçütlerdir. Makro ekonomik ve finansal sistem 
ölçütleri bunlara örnek olarak verilebilir. Tunay ve Silpar’ın (2006a) Demirgüç-Kunt-
Huizinga’nın (1999,2000), Türker-Kaya’nın (2002), Naceur’un (2003), Tunay-Silpar’ın 
(2006b) çalışması dikkate alınarak banka karlılığı aşağıdaki doğrusal fonksiyonla 
gösterilebilir: 

𝜋𝑖𝑗,𝑡 = 𝑓(𝐵𝐶𝑖𝑗,𝑡,𝑀𝑡,𝐹𝑆𝑡) 
 Fonksiyonda, 𝜋𝑖𝑗,𝑡 t döneminde j bankasının alternatif performans ölçütünü, 𝐵𝐶𝑖𝑗,𝑡  t 
döneminde j bankasının içsel değişkenlerini, 𝑀𝑡 makro ekonomik değişkenleri ve 𝐹𝑆𝑡 finansal 
değişkenleri sembolize etmektedir. Banka karlılığını etkileyen içsel ölçütler şöyle ifade 
edilebilir: 
𝐵𝐶𝑖𝑗,𝑡 = 𝑓(Likit Aktifler/T.Aktifler, T. Krediler ve Alacaklar/T. Aktifler, Özkaynaklar/T. 
Aktifler, Genel Giderler/T. Aktifler, log(T.Aktifler), Sermaye Yeterlilik Rasyosu) 
Banka karlılığı üzerinde etkili, olan dışsal değişkenler makro ekonomik ve finansal 
değişkenlerdir. Makro ekonomik değişkenler;  

𝑀𝑡 = 𝑓(𝐸𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛, 𝑆𝑎𝑛𝑎𝑦𝑖 Ü𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖,𝐺𝑆𝑌𝐻 𝐵ü𝑦ü𝑚𝑒 𝑂𝑟𝑎𝑛�) 
Banka karlılığını etkileyen finansal değişkenler ise: 

𝐹𝑆𝑡 = 𝑓(𝐾𝑢𝑟𝑜𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝚤ğ𝚤, 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑎𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑛𝑖𝑠𝑝𝑖 𝑏ü𝑦ü𝑘𝑙ü𝑘𝑙𝑒𝑟𝑖, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑦𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛  
𝑔𝑒𝑙𝑖ş𝑚𝑖ş𝑙𝑖ğ𝑖, 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑎𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖 𝑔𝑒𝑙𝑖𝑟𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤,  
𝑦𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑎ş𝑚𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤,𝑀𝑒𝑟𝑘𝑒𝑧 𝐵𝑎𝑛𝑘𝑎𝑠𝚤 𝑏𝑜𝑟ç 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑧 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤) 

Bu çalışmada, bu yaklaşımlar esas alınarak banka karlılığının göstergesi olarak aktif 
kârlılık (ROA) belirlenmiştir. Aktif kârlılığı etkileyen tahminciler banka içi banka dışı 
faktörlere göre sınıflandırılmış ve panel ARDL yöntemi ile belirlenmiştir. Değişkenlere ve 
veri setine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.  
 
3.2. Veri Seti  

Çalışma, 2002q4-2015q2 dönemleri arasında Türkiye'de faaliyette bulunan tüm 
bankaların çeyreklik verilerini içermektedir. Ancak söz konusu dönem içerisinde veri 
noksanlığı olan, sektöre sonradan dahil olan ve çok küçük ölçekli olan bazı bankalar analize 
dahil edilmemiştir. Bunun sonucunda toplam 41 banka analiz edilmiştir. İçsel değişkenler, 
Türkiye Bankalar Birliğinden, dışsal değişkenler ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile 
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan sağlanmıştır. Politik istikrarsızlık göstergesi olarak Politik 
Risk Grubu’nca (PRS Group) hazırlanan “Uluslararası Ülke Risk Rehberi (ICRG-
International Country Risk Guide)”nden alınan “Politik Risk Endeksi” dikkate alınmıştır. 
Çalışmada banka karlılığı, literatürden hareketle aşağıdaki modele göre belirlenmiştir. 

𝜋𝑖𝑗,𝑡 = 𝑓(𝐵𝐶𝑖𝑗,𝑡,𝑀𝑡,𝐹𝑆𝑡) 
Fonksiyonda, 𝜋𝑖𝑗,𝑡 t döneminde j bankasının karlılığını, 𝐵𝐶𝑖𝑗,𝑡  t döneminde j bankasının 

içsel faktörlerini, Mt makro ekonomik değişkenleri ve FSt finansal ölçütleri ifade etmektedir.. 
Karlılık göstergesi olarak banka karlılığının sıklıkla kullanılan göstergelerinden olan aktif 
karlılığı (ROA) seçilmiştir (Taşkın, 2011: 293). ROA, bankaca kullanılan tüm varlıkların 
getirisini dikkate almaktadır. Dolayısıyla çalışma bu açıdan ele alındığında aktif kârlılığın 
(ROA) belirleyenlerinin araştırıldığı ifade edilebilir. Banka karlılığının içsel belirleyicileri 
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olarak; toplam krediler/toplam aktifler, aktif büyüklük, likit aktifler/toplam aktifler, sermaye 
yeterliliği rasyosu ile kukla değişkenler kullanılmıştır. Literatür incelendiğinde bankaların 
faaliyette bulunduğu koşulların banka karlılığı üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Buradan 
hareketle dışsal değişkenler olarak ele alınan makroekonomik ve finansal ölçütlerin 
uygulamalı araştırmalarda kullanılmıştır. Bir başka ifadeyle, ülke ekonomisinde ve finansal 
kesimde yaşanan olayların banka karlılığı üzerinde etkili olması etkilemesi kaçınılmazdır. 
Dolayısıyla GSYH Artış Oranı (gdp), TCMB Borç Verme Faiz Oranı (bvfo), Kur Oynaklığı 
(kuroyn)4 ve Politik Risk5 (Lpri) değişkenleri modele dahil edilmiştir.  
 Yapılan literatür araştırmasında politik riskin, Türkiye’deki bankaların performansına 
etkisini ele alan sadece bir araştırmaya rastlanılmıştır. Bu çalışmanın yazarları tarafından ele 
alınan söz konusu çalışmada yirmiüç ticari bankanın performansına panel veri yöntemi ile 
bakılmıştır. Söz konusu bu çalışmayı temel alan yazarlar bu çalışmada ise veri setini 
genişleterek kırkbir bankanın performansına panel ARDL yöntemi ile analiz etmektedirler. 
Ayrıca bu çalışmada bankalar mülkiyetine göre ayrılarak kamu ve özel bankaların 
performansı üzerinde politik riskin etkisi kukla değişken yardımıyla ölçülmüştür. Çalışma bu 
yönleriyle literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
 
3.3. Yöntem ve Bulgular 

Çalışmada Pesaran vd. (1999) tarafından geliştirilen ve bir panel hata düzeltme modeli 
olan Panel Kendine Bağlaşımlı Gecikmesi Dağıtılmış (Panel Autoregressive Distributed Lag - 
panel ARDL) Model kullanılmıştır. Panel ARDL modeli kısa ve uzun dönemi aynı anda 
modellemesinin yanı sıra, hata düzeltme mekanizmasına bağlı olarak değişkenler arasındaki 
sapmaların kaç dönem sonra ortadan kalkacağını da göstermektedir. Panel ARDL modelinin 
diğer bir özelliği ise katsayıların hetorojenliğine izin vermesidir. Böylece her bir bankanın 
performansındaki farklılıkları görmek mümkündür. Banka performans belirleyenleri ile banka 
karlılığı arasındaki ilişkiye yönelik bir panel ARDL modelinin uyarlanması Denklem (1) 
yoluyla aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + �𝑏1𝑖𝑗

𝑝

𝑗−1

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡−𝑗 + �𝑏2𝑖𝑗

𝑝

𝑗−0

𝐵𝑉𝐹𝑂𝑖𝑡−𝑗 + �𝑏3𝑖𝑗

𝑝

𝑗−0

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡−𝑗 + �𝑏4𝑖𝑗

𝑝

𝑗−0

𝐾𝑈𝑅𝑂𝑌𝑁𝑖𝑡−𝑗

+ �𝑏5𝑖𝑗

𝑝

𝑗−0

𝐿𝐴𝑇𝐴𝑖𝑡−𝑗 + �𝑏6𝑖𝑗

𝑝

𝑗−0

𝐿𝑃𝑅𝐼𝑖𝑡−𝑗 + �𝑏7𝑖𝑗

𝑝

𝑗−0

𝐿𝑅𝑇𝐴𝑖𝑡−𝑗 + �𝑏8𝑖𝑗

𝑝

𝑗−0

𝑆𝑌𝑖𝑡−𝑗

+ �𝑏9𝑖𝑗

𝑝

𝑗−0

𝑇𝐾𝑇𝐴𝑖𝑡−𝑗 + 𝑢𝑖𝑡 

(1) 
Burada,  
i=1, 2, …, N; yatay kesit sayısını ve t= 1, 2, …, T; zaman boyutunu göstermektedir. Bu 
denklemden hareketle kısa dönem hata düzeltme modelinden yararlanılmakta ve uzun dönem 
katsayılar elde edilmektedir. 

4 Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların yabancı para cinsinden hem yükümlülükleri hem de  varlıkları 
genellikle Dolar ve Euro cinsinden olduğundan bu iki para birimini dikkate elındığı bir sepet kur 
oluşturulmuştur. Kur sepeti (%50 $ + %50€) şeklinde ağırlıklandırılmıştır. Buna göre, TCMB kapanış kurları 
üzerinden kur sepeti değeri =  (1 USD +  1 Euro) / 2 formülüyle elde edilmekte, sepet kurun oynaklığı ise 
(X − X)���2 formülüyle hesaplanmaktadır (Yalçınkaya, Şanlısoy ve Aydın, 2016:11-12) 
5 Bu değişken hakkında daha geniş bilgi için; Politik Risk Grubu (PRS Group) tarafından hazırlanan 
“Uluslararası Ülke Risk Rehberi (ICRG-International Country Risk Guide) ve Yalçınkaya, Şanlısoy ve Aydın, 
2016:11-12’ye bakılabilir. 
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∆𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + �𝑏1𝑖𝑗
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∆𝐾𝑈𝑅𝑂𝑌𝑁𝑖𝑡−𝑗 + �𝑏5𝑖𝑗

𝑝

𝑗−0

∆𝐿𝐴𝑇𝐴𝑖𝑡−𝑗 + �𝑏6𝑖𝑗

𝑝

𝑗−0

∆𝐿𝑃𝑅𝐼𝑖𝑡−𝑗

+ �𝑏7𝑖𝑗

𝑝

𝑗−0

∆𝐿𝑅𝑇𝐴𝑖𝑡−𝑗 + �𝑏8𝑖𝑗

𝑝

𝑗−0

∆𝑆𝑌𝑖𝑡−𝑗 + �𝑏9𝑖𝑗

𝑝

𝑗−0

∆𝑇𝐾𝑇𝐴𝑖𝑡−𝑗 + 𝜎𝜎𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛾𝐵𝑉𝐹𝑂𝑖𝑡

+ 𝛿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡+𝜖𝐾𝑈𝑅𝑂𝑌𝑁𝑖𝑡 + 𝜃𝐿𝐴𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝜗𝐿𝑃𝑅𝐼𝑖𝑡 + ∅𝐿𝑅𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝜇𝑆𝑌𝑖𝑡 + 𝜔𝑇𝐾𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 
(2) 

Denklemdeki ∆ birinci derecede fark işlemcisini,  hata düzeltme katsayısını 

göstermektedir. Değişkenlerin düzey değerlerinin yer aldığı Denklem (1) uzun dönem 
katsayılarıdır. Denklem (2) ise kısa dönem katsayıları göstermektedir. Yine negatif işaretli ve 
istatistiksel olarak anlamlı olan hata düzeltme katsayısı (𝜎𝜎), banka performans belirleyenleri 
ile banka karlılığı arasındaki uzun dönemli ilişkiyi göstermesinin yanı sıra, banka performans 
belirleyenlerinden kaynaklanan bir şokun kaç dönem sonra ortadan kalkacağını 
göstermektedir. 

Pesaran vd. (1999), söz konusu eşitliklerin tahmininde Mean Group (MG - Ortalama 
Grup) ve Pooled Mean Group (PMG - Havuzlanmış Ortalama Grup şeklinde iki grup 
tahminci geliştirmişlerdir. MG tahmincisi; model parametreleri üzerine herhangi bir kısıt 
koymamakta ve uzun dönem parametreleri, bireysel ARDL model parametrelerinin 
ortalamalarından elde etmektedir. Buna karşılık PMG tahmincisi; MG tahmincisinden farklı 
olarak, parametrelerde uzun dönem homojeniteye ve kısa dönemde heterojeniteye izin veren 
bir metottur. Pesaran vd. (1999) MG veya PMG tahmincileri arasında seçimin Hausman testi 
ile gerçekleştirilebileceğini belirtmişlerdir. Panel ARDL tahmininde hem PMG hem de MG 
tahmini için uygun gecikme sayısının belirlenmesi gerekmektedir. Gecikme uzunluğunun 
tespiti Akaike veya Schwarz bilgi kriterlerine göre yapılabilmektedir. 
 Panel birim kök sınamalarında önemli sorunlardan biri paneli oluşturan yatay kesit 
birimlerinin birbirinden bağımsız olarak ele alınıp alınmamasıdır. Birinci kuşak panel birim 
kök testleri adı verilen testler yatay kesit birimlerinin birbirinden bağımsız olduğu varsayımı 
altında kurgulanmıştır (Güloğlu ve İspir, 2009:2). Yatay kesit birimlerinin aynı şoktan 
etkilendiği durumlarda yatay kesit bağımsızlığından söz etmek gerçekçi değildir. Bu durum 
yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil birim kök testlerinin temel mantığını 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla birim kök testinden önce yatay kesit bağımlılığı testlerini 
yapmak gereklidir. Bu çalışmada yatay kesit bağımsızlığı, Breusch- Pagan (1980) CDLM1ve 
Pesaran (2004) CDLM2 ve CDLM testleri ile sınanmaktadır. Zaman boyutunun yatay kesit 
boyutundan büyük olduğu durumda (T>N) CDLM1, T ve N’nin yeterince büyük olduğu 
durumlarda CDLM2 testi ve T<N olduğunda da CDLM ve T ve N’in yeterince büyük olma 
koşulları sağlanmaktadır. CD testleri ve t istatistikleri Tablo 2’de sunulmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
1

1
p

i ij
j

bσ
=

 
= − − 

 
∑

287 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 

Tablo 2: Yatay kesit bağımlılığı testleri 

 
CDLM1 CDLM2 CDLM 

BVFO 41820 1011.41 204.4994 
GDP 41820 1011.41 204.4994 
KUROYN 41820 1011.41 204.4994 
LATA 5696.683 119.4087 7.784231 
LPRI 41820 1011.41 204.4994 
LRTA 20670.1 489.1508 113.7646 
ROA 7811.518 171.6308 54.28167 
SY 7772.287 170.6621 32.06783 

Not: Tüm değerler %1 düzeyinde anlamlıdır. TKTA değişkeninin bazı değerlerinin 0 olmasına bağlı olarak bu 
değişkene ilişkin testler gerçekleştirilememiştir. 

 
Değişkenlere ilişkin yatay kesit bağımlılığı analizleri incelendiğinde serilerin yatay kesit 

bağımlılığı içerdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu noktadan hareketle serilerin durağanlıkları 
araştırmak için yatay kesit bağımlılığını dikkate alan birim kök testlerine ihtiyaç duyulduğunu 
belirtmek gerekir. Dolayısıyla çalışmada yatay kesit bağımlılığını dikkate alan CADF testi 
yapılmıştır. Pesaran (2007) kesit açısından genişletilmiş Dickey-Fuller (Cross-Sectionally 
Augmented Dickey-Fuller) testi olarak isimlendirilen panel birim kök testini geliştirmiştir. 
Pesaran yaptığı Monte Carlo simülasyonlarında CADF testinin hem N>T hem de T>N 
koşullarında geçerliliğini devam ettirdiğini ortaya koymuştur (Pesaran, 2007:269). 
Test sonuçları aşağıda Tablo 3’de gösterilmiştir.  
 

Tablo 3: CADF birim kök testi sonuçları 

 
Sabitli 

 
Sabitli trendli Karar 

Değişken  Z[t-bar] P-value Z[t-bar] P-value  

BVFO 30.554 1 30.154 1 I(1) 

GDP 30.554 1 30.154 1 I(1) 

KUROYN 30.554 1 30.154 1 I(1) 

LATA -3.51 0 -4.772 0 I(0) 

LPRI 30.554 1 30.154 1 I(1) 

LRTA -2.647 0.004 -1.123 0.131 I(1) 

ROA -11.724 0 -13.477 0 I(0) 

SY -4.88 0 -3.959 0 I(0) 

TKTA -3.202 0.001 -1.568 0.058 I(0) 

Tablo 3 incelendiğinde serilerin aynı düzeyde durağan olmadığı görülmektedir. Bu 
nedenle çalışmada Panel ARDL yöntemi tercih edilerek hem bir eşbütünleşme ilişkisinin 
varlığı araştırılmış hem de katsayı tahmini gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlarla PMG ve 
MG tahmincilerin tutarlı tahminciler olduğu ancak Hausman testine göre PMG tahmincisinin 
aynı zamanda etkin tahminci olduğu görülmektedir (Pesaran vd. 1999:627). 
Modeller ve model tahminlerine ilişkin bilgiler aşağıda Tablo 4’de ortaya konulmuştur. 
 
Çalışmada kullanılan Model 1 ve Model 2 şu şekildedir: 
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1: 𝑅𝑂𝐴 = 𝑐 + 𝛽1.𝐵𝑉𝐹𝑂+𝛽2 .𝐺𝐷𝑃+𝛽3.𝐾𝑈𝑅𝑂𝑌𝑁 + 𝛽4. 𝐿𝐴𝑇𝐴 + 𝛽5. 𝐿𝑃𝑅𝐼 + 𝛽6. 𝐿𝑅𝑇𝐴 + 𝛽7. 𝑆𝑌 + 𝛽8.𝑇𝐾𝑇𝐴 + 𝜀    
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2:𝑅𝑂𝐴 = 𝑐 + 𝛽1.𝐵𝑉𝐹𝑂+𝛽2 .𝐺𝐷𝑃+𝛽3.𝐾𝑈𝑅𝑂𝑌𝑁 + 𝛽4. 𝐿𝐴𝑇𝐴 + 𝛽5. 𝐿𝐾𝐷 + 𝛽6. 𝐿𝑂𝐷 + 𝛽7. 𝐿𝑅𝑇𝐴 + 𝛽8. 𝑆𝑌

+ 𝛽9.𝑇𝐾𝑇𝐴 + 𝜀 
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Tablo 4: Panel ARDL sonuçları 
 MODEL 1 MODEL 2 

PMG MG PMG MG 
Katsayı Katsayı Katsayı Katsayı 

C 6,0793* 
(0,4716) 

12,9438* 
(5,4752) 

5,4779* 
(0,5673) 

13,7858* 
(5,4279) 

Bvfo -0,0112* 
(0,0044) 

-0,0193* 
(0,0287) 

-0,0082* 
(0,0043) 

-0,0202 
(0,0295) 

Gdp 0,0773* 
(0,0041) 

0,0642* 
(1,3716) 

0,0746* 
(0,0040) 

0,0640* 
(0,0164) 

Kuroyn -0,3556* 
(0,1285) 

2,1623* 
(0,1150) 

-0,3777* 
(0,1252) 

2,1296** 
(1,2891) 

Lata 0,0058* 
(0,0025) 

0,0408** 
(0,0223) 

0,0133* 
(0,0026) 

0,0404** 
(0,0223) 

Lkd   -1,4168* 
(0,3153) 

-0,6819  
(0,5833) 

Lod   -0,5231* 
(0,2122) 

-2,3400 
 (1,5009) 

Lpri -0,6616* 
(0,1989) 

-2,8339** 
(1,6227) 

  

Lrta -0,4011* 
(0,0665) 

-0,5164 
(0,3296) 

-0,4453* 
(0,0653) 

-0,5355* 
(0,3224) 

Sy -0,01017* 
(0,0004) 

0,0623* 
(0,0247) 

0,0122* 
(0,0012) 

0,0212* 
(0,0247) 

Tkta 0,0120* 
(0,0024) 

0,0164 
(0,0446) 

0,0268* 
(0,0027) 

-0,9925 
(0,0410) 

Ec -0,6830* 
(0,0364) 

-0,9929* 
(0,0365) 

-0,6943* 
(0,0421) 

-0,9925* 
(0,0367) 

Dbvfo 0,0466* 
(0,0194) 

0,0401 
(0,0353) 

0,0543* 
(0,0228) 

0,0403 
(0,0346) 

Dgdp -0,0364* 
(0,0057) 

-0,0482* 
(0,0125) 

-0,0342* 
(0,0069) 

-0,0477* 
(0,0123) 

Dkuroyn 1,0045 
(0,7566) 

-0,8823** 
(0,5335) 

1,1263 
(0,7504) 

-0,9175** 
(0,5475) 

Dlata -0,0301 
(0,0242) 

-0,0584* 
(0,0310) 

-0,0244 
(0,0240) 

-0,0554** 
(0,0303) 

Dlkd   0,6325 
(1,1393) 

0,5930 
(0,7531) 

Dlod   -1,9203 
(2,9165) 

-0,4952 
(3,6154) 

Dlpri -0,7739 
(2,8056) 

-0,0986 
(3,4748) 

  

Dlrta 0,4593 
(0,5596) 

0,5054 
(0,4540) 

0,9206 
(0,7080) 

0,4954 
(0,4558) 

Dsy 0,0484* 
(0,0196) 

-0,0010 
(0,0127) 

0,0456* 
(0,0195) 

-0,0013 
(0,0129) 

Dtkta -0,0334 
(0,0254) 

0,0528 
(0,0335) 

-0,0282 
(0,0289) 

-0,0529 
(0,0328) 

 Hausman Testi Chi(8)=6.70 
Prob>chi2=0.5689 

Hausman Testi Chi(9)=10.05 
Prob>chi2=0.3461 

Not: * % 5 anlamlılık düzeyinde, ** % 10 Anlamlılık düzeyinde anlamlı katsayıları göstermektedir.  
 

Gerek Model 1 gerekse Model 2 için uzun dönem katsayılarının ve hata düzeltme 
katsayısının anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durum eş bütünleşme ilişkisinin varlığını da 
göstermektedir. Ayrıca her iki model sonuçları Hausman testi açısından değerlendirildiğinde 
PMG tahmincilerinin etkin tahminciler olduğu sonucu elde edilmektedir. Model 1’e göre 
BVFO, KUROYN, LRTA ve SY değişkenleri banka karlılığı üzerinde olumsuz, GDP, LATA 
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ve TKTA değişkenlerinin olumlu etkiler yarattığı görülmektedir. Model 2’de de benzer 
sonuçlar geçerlidir. 

• TCMB borç verme faiz oranı (BVFO) ile Merkez Bankası ekonomideki son 
likidite kaynağı olarak bankalara ödünç para vermekte veya bankalardan ödünç para 
alabilmektedir. Dolayısıyla likidite sıkışıklığı yaşayan bir bankanın, Merkez Bankasından kısa 
vadeli borçlanabilmek amacıyla ödemek zorunda olduğu faiz oranına TCMB borç verme faiz 
oranı denir. Faiz koridorunun üst bandını oluşturan bu faiz oranındaki artış banka 
maliyetlerinde artış yaratacağından karlılığı olumsuz etkileyecektir. Ekonometrik çalışmanın 
sonucu, beklenti ile uyumlu olup BVFO arttığında aktif kârlılık oranı düşmektedir.  

• GSYİH büyüme oranı (GDP), bir ekonomide nihai mal ve hizmet üretimindeki 
değişimi ortaya koyması açısından sıklıkla kullanılan bir göstergedir. Büyüme oranının, 
kredilerin arz ve talebini dolayısıyla banka karlılığını olumlu yönde etkilediği 
öngörülmektedir. Bulgu öngörü ile paralel olup GSYH büyüme oranında (GDP) ortaya çıkan 
bir artış banka kârlılığını arttırmaktadır.  

• Kur Oynaklığı (DKUROYN): Ulaşılan sonuca göre kur oynaklığındaki artış banka 
kârlılığı üzerinde diğer dışsal değişkenlerden çok daha baskın bir etki ortaya çıkarmaktadır. 
Bununla birlikte etki negatif yönlüdür. Bu bulgu, kur riskinin ve TL karşısında kurlarda 
görülen artışın bankaların döviz pozisyonlarını olumsuz etkilemesinin beklenen bir 
sonucudur.  

• Bankanın aktif büyüklüğü (LRTA), karlılığın önemli bir içsel 
belirleyicilerindendir. Uzun dönemde banka ölçeğinde meydana gelen değişimler bankalara 
ölçek ekonomilerinden kaynaklanan bir takım avantajlar veya dezavantajlar doğurabilir. 
Literatürde büyük bankaların ölçek ekonomisinden olumlu etkilendiğini bulan çalışmaların 
yanı sıra olumsuz etkilendiğini ortaya koyan çalışmalar da vardır. Bu çalışma bu ölçüt 
bağlamında karlılığın olumsuz etkilendiğini ortaya koyan çalışmalar arasına girmektedir. 
Dolayısıyla bankaların aktif büyüklüğündeki artış aktif kârlılığı azaltmaktadır. Büyük ölçekli 
bankalar birçok yönden negatif ölçek dezavantajı yaratabilmektedir.  

• Sermaye yeterliliği rasyosu (SY), bankaya bir şok geldiğinde bu şokun üstesinden 
gelmesi için yeterli olan özkaynak düzeyini göstermektedir. Literatüre göre şokların en zararla 
atlatılması ve karlılıkta sürekliliğin sağlanması açısından sermaye yapısının güçlü olması ve 
buna bağlı sermaye yeterlilik rasyosunun kabul edilebilir düzeyde olması gerekmektedir. Bu 
çalışmada sermaye yeterliliği rasyosunun (SY) katsayısı model 1’de pozitif,  model 2’de ise 
negatif bulunmuştur. Söz konusu oranın pozitif olması, bankanın dış kaynaklara olan 
bağımlılığının azalmasını beraberinde getirerek yüksek kârlara ulaşmasına zemin 
hazırlamaktadır. Ekonomide karar birimleri sermaye yeterlilik rasyosu ve özkaynağı yüksek 
bankalara daha çok güven duyarak finansal işlemlerini bu bankalara yönlendirmektedirler. 

Kukla değişkenlerin eklendiği model 2’de SY’nin işareti negatife dönmüştür. Kamu ve 
özel bankaların performansı üzerinde politik riskin etkisi model 2’de kukla değişken 
yardımıyla ölçülmüştür. Buna göre LKD (kamu bankalarına 1 özel bankalara 0 değeri 
verilmiştir) değişkeninin LOD (özel bankalara 1 kamu bankalarına 0 değeri verilmiştir) 
değişkeninden daha büyük değerler alması politik istikrarsızlığın kamu bankaları üzerindeki 
olumsuz etkisinin daha büyük olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu etki SY’nin işareti 
üzerinde de etkili olmuştur. Buna göre politik istikrarsızlığın kamu bankaları üzerindeki 
olumsuz etkisinin daha büyük olması bu bankaların sermaye yeterlilik rasyosunu 
arttırmalarına neden olmaktadır. Ancak bankaların, yüksek miktarda özkaynak 
bulundurmasına bağlı olarak SY’nin çok yüksek olması finansman alanında sıklıkla kullanılan 
“daha fazla risk, daha fazla getiri” önermesiyle çelişmesine neden olarak karlılığın azalmasına 
yol açabilmektedir. Böylesi bir durumda, bankaların ahlaki tehlike ve ters seçim riskini 
azaltabilmek amacıyla üretimlerini kıstığı ifade edilebilir.  

• Mevduatların krediye dönüştürülme oranı artıkça net faiz marjı üzerinden 
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kârlılığın da artacağı beklentisi toplam krediler/toplam aktifler (TKTA) ölçütünün işaretinin 
pozitif olması öngörülmektedir. Bu öngörüyle uyumlu bir şekilde toplam krediler/toplam 
aktiflerde (TKTA) ortaya çıkan bir artış aktif kârlılığı arttırmaktadır.  

• Politik riskteki/istikrarsızlıktaki (LPRI) artışın ülkedeki mikro-makro ekonomik 
ve finansal kararlarla eylemleri olumsuz bir şekilde etkilediği literatürde ortaya konmaktadır. 
Dolayısıyla söz konusu değişkenin literatürle uyumlu bir şekilde banka performansını ya da 
karlılığını üzerindeki etkisinin negatif yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.  
 
6. Sonuç  

Daha önce de değinildiği gibi politik risk, politik istikrarsızlık ve belirsizlikten 
beslenerek ekonomik birimlerin zamanlar arası beklentilerini ve kararlarını belirlemekte ve 
ekonomik alanları etkilemektedir. Bu alanlardan biri de bankacılık sektörüdür.  Bu bağlamda 
bu çalışmada Türk bankacılık sektörünün karlılığı üzerindeki etkileri olan başta politik risk 
olmak üzere bazı içsel ve dışsal değişkenlere yer verilmiştir.  Bu etkileri analiz edebilmek için 
ekonometrik yöntem olarak panel ARDL kullanılarak iki model oluşturulmuştur. Gerek 
Model 1 gerekse Model 2 için uzun dönem katsayılarının ve hata düzeltme katsayısının 
anlamlı olduğu ve eş bütünleşme ilişkisinin var olduğu görülmüştür. Hausman testi açısından 
her iki modelin sonuçları değerlendirildiğinde PMG tahmincilerinin etkin tahminciler olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Model 1’e göre BVFO, KUROYN, LRTA ve SY değişkenleri banka 
karlılığı üzerinde olumsuz; GDP, LATA ve TKTA değişkenlerinin olumlu etkiler yarattığı 
bulgulanmıştır. Kamu ve özel bankaların performansı üzerinde politik riskin etkisinin 
ölçüldüğü Model 2’de de benzer sonuçlar geçerlidir. Model 2’ye göre politik 
risk/istikrarsızlığın kamu bankaları üzerindeki olumsuz etkisi daha büyük bulunmuştur. Bu 
durum bu bankaların sermaye yeterlilik rasyosunu arttırmalarına neden olmaktadır.  

Diğer yandan politik risk/istikrasızlıktan bankaların bir bütün olarak da olumsuz 
etkilendiğinin bulunması çalışmanın kayda değer sonuçlarındandır. Söz konusu değişkenin 
faiz ve kredi kanalıyla makro etkiler, sermaye yapısı çok güçlü olmayan bankalar üzerinden 
de finansal risk ve kırılganlık yaratarak mikro etkiler yaratması olasıdır.  

Elde edilen sonuçlara göre TCMB’nın faiz oranlarını düşürmesi, kur oynaklığının 
azalması, ekonomik büyümenin artması, bankaların rezervlerini likit değerlerde tutması, 
serbest rezerv yerine kredi vermesi, ölçek büyüklüğünü iyi ayarlaması gerekmektedir. 
Bunların yanı sıra bankaların sermaye yapılarını kuvvetlendirmeye devam etmeleri, 
geleneksel bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra alternatif kazanç olanaklarıyla alternatif 
hizmetler sunması ve uluslararası fon çeşitlendirmesiyle sistematik riskleri azaltması sonucu 
bankacılık sisteminin karlılığının artırılmasında önemli katkılar sağlanabilecektir. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE POLİTİK İSTİKRARSIZLIK-
MAKRO EKONOMİK PERFORMANS İLİŞKİSİ 
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Özet 
Ekonomik kaynakların belirlenmiş makro ekonomik hedeflere ulaşılması amacıyla optimal oranlarda bir 

araya getirilerek kullanılması sonucunda elde edilen başarı, makro ekonomik performans olarak tanımlanabilir. 
1990’lı yıllardan itibaren ülkelerin ekonomik performanslarının analizinde politik ve kurumsal değişkenler, 
üzerinde daha fazla durulan faktörler olmuş ve politik istikrarsızlık da analizlerde kendisine daha fazla yer 
bulmuştur. Politik istikrarsızlık, neden olduğu belirsizlik ve risk ile ekonomik birimlerin gelecek ufkunu 
sınırlamakta ve beklentiler üzerinden ilgili birimlerin makro ekonomik performanslarını etkileyebilmektedir. 
Ancak makro ekonomik alanda yaşanan sorunlar da ülkelerde politik istikrarsızlık yaratabilmektedir. Bu 
çalışmada politik istikrarsızlık ile makro ekonomik performans arasındaki ilişkilerin hangi mekanizmalarla 
meydana geldiği ortaya konulacak ve Türkiye ekonomisine ilişkin olarak elde edilen ekonomik performans 
endeksi kullanılarak politik istikrarsızlık ile makro ekonomik performans değişkeni arasındaki nedensellik 
ilişkisinin yönü, ekonometrik yöntemlerle belirlenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: makro ekonomik performans, politik istikrarsızlık, Türkiye ekonomisi 
 
JEL Sınıflandırması: O11, E02, E6, P47. 
 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICAL INSTABILITY 

AND MACRO ECONOMIC PERFORMANCE IN THE 
TURKISH ECONOMY 

 
 

Abstract 
Macro economic performance can be defined as the achievement earned by the usage of economic 

sources gathered in optimal ratios in order to accomplish the macro economic objectives. Political and 
institutional variables are dwelt on more since 1990s and political instability take more place in the analysis. 
Causing an uncertainty and risk the political instability, limits the foresights of the economic units and likely to 
affect the macro economic performances of the mentioned units through the expectations. But the problems that 
are current in the macro economic field can also create political instability. In this study the mechanisms that 
cause the relationship between the political instability and macro economic performances to occur will be put 
forth and the direction of the causality between the political instability and macro economic performance will be 
determined by using the index of economic performance related with the Turkish economy employing 
econometric analysis.   
 
Keywords: macro economic performance, political instability, Turkish economy. 
 
JEL Classification: O11, E02, E6, P47. 
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1. Giriş 

Bir ekonomide ekonomi politikasının amacı, üretici ve tüketici kararlarının 
etkilenmesiyle ekonomik alandaki hedeflerin gerçekleştirilmesidir. Bu çerçevede ekonomik 
büyüme, istihdam, fiyatlar genel düzeyi, faiz oranı, kamu kesiminin borcu, cari işlemler 
dengesi açığı ve bütçe açığına ilişkin hedefler, bir bütünlük içerisinde refah ve sosyal 
hasılanın maksimizasyonu amacını oluşturmaktadır. Söz konusu amaca ulaşma derecesi de 
makro ekonomik performans düzeyini göstermektedir. Makro ekonomik performans olarak 
ifade edilen başarı göstergesi tek bir amaçtan meydana gelmemektedir. Amaçların öncelik 
sıralaması ise toplumun değer yargıları, ideolojiler, sosyal grupların ekonomik çıkarları ve 
mevcut ekonomik durumun amaçlardan sapma derecesi tarafından belirlenmektedir (Erkan, 
2000: 20, 156).  

Ekonomi politikası yönetiminin başarısını gösterecek olan makro ekonomik 
performansın ölçümü; amaç değişkenlerinin bir arada değerlendirilmesine karşın, bu 
değişkenlerin ortak bir birimle ifade edilememesi, her birisindeki değişmenin önem 
derecesinin farklı olması ve belirlenen amaçlar arasındaki çelişkiler gibi bir takım güçlükler 
içermektedir. (Güran ve Tosun, 2005: 89-115; Breuss, Luptacik ve Mahlberg, 2000: 3-4). 
Yüksek bir büyüme oranı ile birlikte düşük bir enflasyon oranı, düşük işsizlik oranı ve pozitif 
dış ticaret dengesi ekonomi politikasına yön veren karar birimlerinin dört temel hedefini 
meydana getirmektedir (Mohamad, 2007: 29-40). Söz konusu değişkenlerdeki başarı 
performansı, OECD tarafından “sihirli elmas” olarak adlandırılmaktadır.  

Ekonomik performansı etkileyen çok sayıda politik ve ekonomik etken bulunmaktadır. 
Bunlardan biri de politik alanda ortaya çıkan kararsızlık ya da değişen yapısal koşullar olarak 
ifade edilebilen politik istikrarsızlıktır. Politik istikrarsızlık, ekonomik süreç politikası 
amaçlarının tümünü etkileme gücüne sahiptir. Politik istikrarsızlık, farklı rejim tiplerinde de 
ortaya çıkabilir. Literatürde politik rejim tiplerinin ekonomi üzerindeki etkilerinin net bir 
şekilde ortaya konulamamış olması büyüme sürecinin açıklanmasında politik istikrarsızlığın 
modellere dahil edilmesi sonucunu beraberinde getirmiştir. 

Politik istikrarsızlık konusundaki temel çalışmalardan olan Alesina ve Perotti(1993)’e 
göre politik istikrarsızlık; Anayasal olan veya olmayan hükümet değişiklikleri ve Sosyal 
huzursuzluk ve politik şiddet başlıkları altında toplanmaktadır. Yayla’ya göre politik 
istikrarsızlık egemen kişi kaynaklı gelişmelerden meydana geliyor olsa da demokratik 
sistemlerdeki olası savaş ya da sınır çatışmaları gibi bazı politik istikrarsızlık kaynaklarının 
otokratik sistemlerde de görülme ihtimali bulunmaktadır (Eren ve Bildirici, 2001: 31). Ele 
alınan dönem dikkate alındığında Türkiye’nin politik istikrasızlığın sıklıkla ortaya çıktığı bir 
ülke olduğu kabul edilebilir. Dönemsel olarak Türkiye’de politik istikrasızlığın kaynakları; 
askeri müdahaleler, ekonomi yönetimindeki başarısızlıklar, yolsuzluklar ve politika ve 
politikacılara duyulan güvensizliğin seçmenleri sürekli bir arayışa sevk etmesi, kurulan 
hükümetlerin hemen hemen hiçbirisinin seçim zamanını tam olarak dolduramaması, terör 
eylemleri, sosyal çalkantılar ve dış dünya kaynaklı sorunlar olarak sıralanabilir (Şanlısoy ve 
Kök, 2010: 103, Yalçınkaya vd., 2016:164-165 ):  

Tüm bu olaylar ve süreçler dikkate alındığında ele alınan dönem açısından Türkiye’nin 
oldukça farklı kaynaklardan beslenen bir politik istikrarsızlık sorununun mevcut olduğu 
söylenebilir. Bu durum, Türkiye’nin her anlamda gelişme göstermesinin ve ülkedeki refah 
artışının önündeki en önemli engellerden biridir. Dolayısıyla politik istikrar ya da 
istikrarsızlık ile ekonomik değişkenler arasındaki ilişki kendisini gerek makro, gerek mezo ve 
gerekse mikro alanlarda göstermektedir. Bu bağlamda çalışmada öncelikle literatürden 
hareketle politik istikrarsızlığın makro ekonomik performans üzerindeki etkileri ve bu 
etkilerin hangi mekanizmalarla meydana geldiği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Daha sonra 
Türkiye ekonomisine ilişkin oluşturulan makro ekonomik performans değişkeni ile politik 
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istikrarsızlık arasındaki nedensellik ilişkisi ekonometrik analizler yardımıyla 
gerçekleştirilecektir. Çalışma sonuç ve politika önerileri ile son bulacaktır. 

 
2. Makro Ekonomik Performans –Politik İstikrarsızlık İlişkisi: Literatür Taraması 

İktisat literatüründe politik istikrarsızlık ve ekonomik performansa ilişkin çalışmalar, 
her iki gösterge için de seçilen değişkenlerin farklılığı ve değişkenler arasındaki nedensellik 
ilişkilerinin yönüne ilişkin beklentilere bağlı olarak farklılaşmaktadır. Ekonomik büyüme ve 
ekonomik kalkınmaya ilişkin değişkenler birçok çalışmada ekonomik performansı temsilen 
analizlere dahil edilmiştir. Bazı çalışmalarda da oluşturulan ekonomik performans endeksi, 
ekonomik performans değişkeninin yerine kullanılabilmektedir. Benzer şekilde politik 
istikrarsızlık da seçimler, faiz yahut döviz kuru gibi ekonomik değişkenler, askerî müdahale 
ihtimali, politik risk endeksi ve terör faaliyetlerine ilişkin veriler tarafından temsil 
edilebilmektedir.  

Politik istikrarsızlığın ekonomik performans üzerindeki etkisi iki farklı kanaldan 
gerçekleşmektedir. Birinci kanal politik istikrarsızlığın ekonomik değişkenleri doğrudan 
etkilemesine dayanmaktadır. İkinci kanal olan dolaylı kanal ise politik istikrarsızlığın 
geleceğe ilişkin bir belirsizlik ortamı yaratmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
durumda politik istikrarsızlığın makro ekonomik performans üzerine etkisi, özellikle geleceğe 
ilişkin belirsizliği arttırmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu ilişkinin ters yönlü olarak 
meydana gelmesi de olasıdır. Söz konusu etkileşimi ortaya çıkarabilecek ilk kanal, düşük 
performansın hükümetlerin değişme olasılıklarını arttırmasına bağlı olarak oluşmaktadır. Bu 
durum, politik konjonktür teorileri çerçevesinde ortaya konulan demokratik sistemlerde 
hükümetlerin yeniden seçilme olasılıklarının seçimlerin hemen öncesindeki ekonomik 
performansına pozitif yönde bağlı olması ile ilgilidir (Telatar, 2003: 76-77). İkinci olarak, 
ekonomik büyüme; farklı çıkar grupları arasında güç dengesinin yeniden düzenlenmesine 
neden olduğundan ve önemli yapısal değişimleri gerektirebildiğinden koalisyon hükümetlerini 
bozarak politik istikrarsızlığa neden olabilir. Değişkenler arasındaki nedenselliğin yönü 
politik istikrarsızlık ve ekonomik performans arasındaki ilişkiyi analiz eden çalışmalarda 
merkezi bir rol oynamaktadır.  

Tablo 1: Literatür taraması 
Nedensellik İlişkisi Odaklı Çalışmalar 

Alesina vd. (1996) Politik istikrarsızlık ve ekonomik büyüme arasında yatırım hacmi ve negatif 
şoklar üzerinden karşılıklı ilişki. 

Asteriou ve Price (2001) 1961-97 İngiltere için politik istikrarsızlıktan büyümeye doğru tek yönlü negatif 
nedensellik 

Campos ve Nugent (2002) 1960-95 dönemi 98 gelişmekte olan ülke için dengeli panel uygulaması 
neticesinde politik istikrarsızlık ve büyüme arasında negatif nedensellik 

Berthelemy, Kauffmann, 
Renard ve Wegner (2002) 

1996-2001 dönemi için seçilmiş Afrika ülkelerinde politik rejimler-ekonomik 
performans ilişkisi Granger nedensellik testi ile analiz edilmiş ve ekonomik 
büyümeden politik istikrarsızlığa doğru nedensellik ilişkisi 

Kirmanoğlu (2003) 1972-2001 dönemi için 19 az gelişmiş ülkede Granger nedensellik testi 
neticesinde ekonomik refah ile politik özgürlük arasında karşılıklı ilişki 

Butkiewicz ve Yanıkkaya 
(2005) 

Sosyopolitik istikrarsızlık ve büyüme arasında basit ve doğru yönlü bir ilişkinin 
kurulamayacağı 

Temsili değişkenler üzerinden şekillenen çalışmalar 

De Haan ve Siermann 
(1996) 

1963-88 dönemi için 97 ülkede hükümet değişimleri ile temsil edilen politik 
istikrarsızlık ile reel milli gelir ile temsil edilen ekonomik performans değişkeni 
arasında azalan sermaye arzı ve artan risk üzerinden negatif ilişki. 

Fielding (2003) 
1987-98 dönemi için İsrail ekonomisinde yatırım performansı ile temsil edilen 
makro ekonomik performans ile politik istikrarsızlık arasında şiddetin yatırımları 
baskılaması neticesinde negatif ilişki. 
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Karahan ve Karagöl 
(2014) 

Hükümet istikrarı ile temsil edilen politik istikrar göstergesi ile büyüme, kamu 
maliyesi ve enflasyon değişkenlerinden oluşan makro ekonomik performans 
arasında negatif ilişki. 
 

Parlakyıldız (2015)  1999-2013 dönemi için enflasyon, işsizlik ve politik istikrarsızlığın makro 
ekonomik performansı temsil eden ekonomik büyüme arasında enflasyon için nötr 
diğer değişkenler için negatif ilişki. 

Türkiye’yi içeren çalışmalar 

İsmihan, Kıvılcım ve 
Tansel (2002) 

Enflasyon, kamu borcu ve dış borç ile oluşturulan makro ekonomik istikrarsızlık 
endeksi ile GSMH ilişkisi Johansen Eşbütünleşme testi ile incelenmiş ve sermaye 
oluşumu üzerinden ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etki bulunmuştur. 

Telatar ve Telatar (2004) 
1951-2001 dönemi için Türkiye ekonomisinde ekonomik büyüme ile politik rejim 
değişikliği arasındaki ilişki probit modeli ile incelenmiş ve ekonomik büyüme 
oranından rejim değişikliğine doğru negatif nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 

Tosun, Güran ve Ulucan 
(2008) 

1987-2003 dönemi için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu MENA ülkeler için 
politik istikrarsızlık, yatırım profili, enflasyon, cari işlemler dengesi ve büyüme 
kullanılarak oluşturulan performans endeksi Malmquist Verimlilik Endeksi ile 
analiz edilmiş düşük riskli ülkelerde yüksek endeks değeri elde edilmiştir.  

Şanlısoy (2007) 

1987 – 2006 dönemi Türkiye ekonomisinde temel ekonomik göstergeler ile politik 
istikrarsızlık ilişkisinin incelenmesi neticesinde politik istikrarsızlığın büyüme 
fiyat istikrarı ve cari işlemler dengesi üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkardığı; 
gelir dağılımını ücret dışı gelirler lehine etkilediği; istihdam üzerinde ise olumlu 
etkiler ortaya çıkardığı sonucuna ulaşılmıştır 

Eleren ve Karagül (2008) 
Çok kriterli karar verme yöntemleri ile 1980-2006 dönemi hükümet 
performansları cari açık, enflasyon, tüfe, işsizlik, faiz oranları kullanılarak analiz 
edilmiş 1986, 1990, 1987 ve 1993 en başarılı yıllar seçilmiştir. 

Arslan (2011) 1987-2007 dönemi için Türkiye ekonomisinde ekonomik performans göstergesi 
olan GSYİH’den siyasi istikrarsızlığa doğru tek yönlü nedensellik. 

Kök vd. (2015) 
1993-2015 dönemi için Türkiye ekonomisinde politik riskin reel sektör üzerinde 
etkili olmadığı, bankacılık sektörü üzerinde olumsuz etkide bulunduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. 

 
Özellikle Türkiye’ye ilişkin literatür dikkate alındığında çalışmalarda makro ekonomik 

performans göstergesi olarak büyümenin dikkate alındığı ifade edilebilir. Ancak daha önce de 
değinildiği üzere makro ekonomik performans birden fazla ekonomik değişkene bağlı olarak 
belirlenebilmektedir. Bu çalışmada ise birden fazla makro ekonomik değişken dikkate 
alınarak bir performans göstergesi oluşturulmaya çalışılarak elde edilen değişken ile politik 
istikrarsızlık arasında ilişki ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu, literatüre bir katkı niteliği 
taşımaktadır.  

 
3. Ampirik Uygulama 

Yukarıda değinilen etkileşim mekanizmaları dikkate alındığında Türkiye’nin yüksek bir 
makro ekonomik performans sergilemesinin önündeki en önemli engellerden birinin politik 
istikrarsızlık ortamı olduğu ifade edilebilir. Bununla beraber söz konusu değişkenlerin 
karşılıklı olarak birbirlerini etkileme veya ortaya çıkarma olasılıkları dikkate alındığında 
nedensellik yönünün belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada da amaç; nedenselliğin 
yönünün belirlenmesi ve buna bağlı olarak da politika önerileri getirmektir. Oluşturulacak 
ekonomik performans göstergesinin birçok makro ekonomik değişkenden oluşmasının ve söz 
konusu değişkenleri belirleyen etkenlerin çok sayıda olmasının, modelde hem spesifikasyon 
hatasını hem de bir takım istatistiki sorunları beraberinde getireceği gerekçesiyle ayrıca bir 
regresyon analizinin yapılması tercih edilmemiştir.  

 
3.1. Veri Seti 

Çalışmada politik istikrarsızlık ve makro ekonomik performans değişkenleri 
kullanılacaktır. Politik istikrarsızlığın kapsamı içinde öne çıkan faktörlere bağlı olarak politik 
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istikrarsızlık göstergeleri, politik şiddetin ölçülmesi ve hükümet değişikliklerinin ölçülmesi 
olarak iki kategoride incelenebilir (Brunetti, 2006:122-123). Bu öğeler dikkate alınarak 
araştırmacılar yahut kurumlar tarafından politik istikrarsızlığa ilişkin göstergeler 
oluşturulabilmektedir. Örneğin Türkiye’ye ilişkin Telatar ve Cangir (2014) ve Demirgil 
(2011) oluşturdukları endeksler ile çalışmalarında tutarlı sonuçlar elde etmişlerdir. Kurumlar 
tarafından oluşturulan endekslere örnek olarak bu çalışmada da tercih edilen ve Politik Risk 
Grubu (PRS Group) tarafından hazırlanan Uluslararası Ülke Risk Rehberi’nden alınan 
“Politik Risk İndeksi” verilebilir. Bu endeks; hükümet istikrarı, sosyo-ekonomik koşullar, 
yatırım profili, içsel çatışmalar, dışsal çatışmalar, yolsuzluk, politik alanda askerin etkisi, 
politik alanda dinin etkisi, yasal düzenlemeler, etnik gerilimler, demokratik şeffaflık ve 
bürokrasi kalitesi olmak üzere 12 alt bileşenden oluşmaktadır (PRS, Yıl Belirtilmemiş: 3). 
Endeksin akademik çalışmalarda yaygın bir şekilde kullanılmasının nedeni; en uzun zaman 
diliminde, en fazla ülke sayısına yer veren ve çok farklı alt bileşenleri içeren bir endeks 
olmasıdır.  

Literatürde hükümet performanslarının ölçülmesi iktisadi göstergeler üzerinden 
gerçekleştirilebildiği gibi sosyal göstergeler üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. Bu 
bakımdan yurtiçi literatürü şekillendiren temel unsur veri kısıtı olmuştur. Bu çerçevede 
birbirini takip eden hükümet dönemlerine ilişkin çalışmalar olduğu gibi tekil hükümetlerin 
performanslarının ölçülmesine yönelik çalışmalar da bulunmaktadır. Uluslararası literatürde 
ise yapılan çalışmaların odak noktasını performansın ölçülmesinde etkinliğin arttırılması 
oluşturmaktadır. Geliştirilen endeksler ve parametrik olmayan yöntemler performans 
ölçümlerinin her iki düzeydeki temel aracı olmuştur. 

Bu çalışmada kriterlerin ağırlıkları3 ANP (Analitik Ağ Süreci)’ye göre belirlenmiştir. 
ANP ağırlıklarının elde edilmesinde Super Decisions programı kullanılmıştır. Çok kriterli 
karar verme teknikleri açısından ANP yöntemi, karar düzeyleri arasında kompleks karşılıklı 
ilişkilerin varlığı durumunda analiz yapılmasına imkan vermesi nedeniyle üstün bir yöntemdir 
(Yüksel ve Dağdeviren, 2007: 3364). 

 
Tablo 2: Değerlendirme kriterlerinin ağırlık değerleri 

Kriterler Büyüme İşsizlik Enflasyon Faiz Oranı Dış Borç Cari 
Açık 

Bütçe 
Açığı 

ANP Ağırlıkları 0,376847 0,136562 0,133962 0,190263 0,082681 0,048901 0,030780 
 
Değişkenler 1984-2015 dönemini içermektedir. Veriler yıllık olarak alınmış ve 

logaritmik formları kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin özet bilgiler Tablo 2’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 3. Değişkenlere ilişkin bilgiler 
Değişken Kısaltma Kaynak  Tanımlama 
Politik İstikrarsızlık LPRI PRS Politik istikrarsızlık endeksinin logaritması 
Makro Ekonomik 
Performans Göstergesi 1  

LANP Kendi 
Hesaplamamız 

ANP ağırlıklandırılmasına göre elde edilen 
değerin logaritması 

 
 
 
 

3 Çalışmada iki ağırlıklandırma yöntemi daha kullanılmıştır.  Birincisinde her bir kriterin eşdeğer ağırlığa sahip 
olduğu varsayılmıştır. İkincisinde Kirschen vd. (1967; Aktaran Erkan, 2000: 157) tarafından iktidardaki 
partilerin sosyal demokrat, merkez ve muhafazakar kimliğine göre belirlenmiş amaçların ordinal sıralaması 
dikkate alınmış ve Maskin (2008) tarafından geliştirilen “mekanizma tasarımı” ile ordinal sıralamanın kardinal 
hale getirilmesiyle belirlenen ağırlıklandırma kullanılmıştır. Her iki ağırlıklandırmaya göre oluşturulan 
performans göstergeleri ile politik istikrarsızlık arasında istatistik olarak anlamlı sonuca ulaşılamadığından 
sonuçlara burada yer verilmemiştir.  
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3.2. Yöntem 

İki değişken arasında zamana bağlı olarak bir neden sonuç ilişkisinin bulunup 
bulunmadığının araştırılması nedensellik analizi olarak adlandırılmaktadır. Değişkenler 
arasındaki nedensellik ilişkilerinin, tarihsel anlamda Granger (1969) tarafından geliştirilen 
nedensellik testi ile beraber analiz edilmeye başlandığı görülmektedir. Rastsal bir X 
değişkeninin geçmişi, bütün olası ilgili diğer etkenler ve rastsal olmayan bilgiler de dikkate 
alındıktan sonra, diğer bir rastsal Y değişkeninin geleceğinin daha iyi tahmin edilmesini 
sağlıyorsa, “X değişkeni Y’nin Granger nedenidir” denir (Atukeren, 2011: 137-138).  

Klasik regresyon analizi, zaman serisi değişkenlerini durağan, kabul etmektedir 
(Gujarati, 2006: 713). Buna rağmen serilerin durağanlık düzeyleri incelendiğinde makro 
ekonomik serilerin büyük çoğunluğunun düzeyde durağan olmadığı belirlenmiştir. Durağan 
olmayan zaman serileri kullanıldıkları ekonometrik uygulamalarda bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arasında sahte regresyon ilişkisine neden olabilmektedir. Bu durum elde edilen 
bulguların yanlış çıkmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla Granger nedensellik testinin 
yapılabilmesi için her iki değişkenin de kovaryans-durağan ve stokastik olması 
gerekmektedir. Bu çalışmada değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin belirlenebilmesi için 
Granger nedensellik analizi tercih edilmiştir. Granger nedensellik testinin standart yöntemi 
aşağıdaki denklemlerin en küçük kareler yöntemiyle tahminini gerektirmektedir. 
𝑌𝑡 = ∑ 𝛼𝑖𝑌𝑡−𝑖𝑚

𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑖𝑚
𝑖=1 𝑋𝑡−𝑖 + 𝑢1𝑡     

X = ∑ 𝜃𝑖X𝑡−𝑖𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝛾𝑖𝑚

𝑖=1 𝑌𝑡−𝑖 + 𝑢2𝑡  
Burada m gecikme uzunluğunu göstermektedir, u1t ve u2t hata terimlerinin birbirinden 

bağımsız oldukları varsayılmaktadır. “X, Y’nin Granger nedeni değildir” şeklinde H0 hipotezi 
sınanır ve boş hipotez kabul edilmezse “X, Y’nin nedenidir hipotezi” kabul edilir.  

 
3.3. Ampirik Bulgular 

Yukarıda açıklanan analiz yöntemleri çerçevesinde çalışmanın amacı doğrultusunda 
gerçekleştirilen ekonometrik analiz sonuçları aşağıda yer almaktadır.  
 
3.3.1. Birim Kök Testi Sonuçları  

Yukarıda da değinildiği üzere Granger nedensellik testinin gerçekleştirilmesinde 
değişkenlerin durağanlıklarını araştırmak gerekmektedir Bu amaçla ADF ve Phillips-Perron 
Testleri ile serilerin durağanlık düzeyleri belirlenmiştir. Serilerin durağanlıklarını araştırmak 
için uygulanan ADF ve PP birim kök testlerinin sonuçları aşağıda Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 4: ADF ve PP birim kök testleri 

 
Sabitli ve Trendsiz Model 

 ADF PP 
Sonuç Değişken Adı Düzey  1. Farklar 

Test İstatistiği Düzey 1. Farklar 
Test İstatistiği 

LPRI -2,977504 -4,209611 -2,317068 -4,385931 I(1) 
LANP -3,299478 -3,960172 -3,277379 -6,775487 I(0) 
Kritik Değer Test 
İstatistiği (%5)  -2.963972 -2.963972 -2.960411 -2.963972  

Sabitli ve Trendli Model 
 ADF PP 

Sonuç Değişken Adı Düzey Test 
İstatistiği 

1. Farklar 
Test İstatistiği Düzey 1. Farklar 

Test İstatistiği 
LPRI -3,002634 -4,154794 -2,308351 -4,613553 I(1) 
LANP -3,225920 -4,254332 -3,213888 -7,006843 I(1) 

Kritik Değer Test 
İstatistiği (%5) -3.568379 -3.568379 -3.562882 -3.568379  
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 Tablo 3 incelendiğinde sabitli ve trendsiz ADF ve PP birim kök testlerinin trendli ve 
trendsiz modellerinin LANP değişkenleri için çelişkili sonuçlar verdiği görülmektedir. 
İktisadi zaman serileri, özellikle yaşanan bunalım dönemlerinin etkisiyle, kırılmaların etkisi 
altında olmasına karşın standart birim kök testleri yapısal kırılmaları dikkate almamaktadır. 
Gerek yapısal kırılmaların ADF ve PP testlerinin güçlerini zayıflatması gerekse bu testlere 
göre serilerin durağanlıklarına ilişkin kesin bulgulara ulaşılamaması nedeniyle çalışmada 
kırılma yıllarını içsel olarak belirleyen Zivot-Andrews birim kök testi kullanılmıştır (Zivot ve 
Andrews, 1992). Buna göre kırılmalar serilerin durağanlık düzeylerini değiştirmemiştir. 
 
 

Tablo 4: Tek kırılmalı Zivot-Andrews birim kök testi 
 

Değişkenler Model A Model C 
LPRI -3,638216 1992(1) -4,138608 2004(1) 
LANP -4,434211 2005(0) -4,521292 1999(0) 

Kritik Değerler 
 %1 %5 %10 

Model A -5,34 -4,83 -4,58 
Model B -5,57 -5,08 -4,82 

Zivot-Andrews Birim Kök Testi sonuçları incelendiğinde serilerin birim kök içerdiği bir başka ifadeyle düzeyde 
durağan olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.  
 
3.3.2. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

ADF ve PP bütünleşme testleri neticesinde değişkenlerin aynı düzeyde durağan 
olmaları, Granger nedensellik testinin kullanılabilmesine olanak sağlamıştır. Granger 
nedensellik testinin bulguları Tablo 6’da gösterilmektedir. 

 
Tablo 5: Granger nedensellik testi sonuçları 

Ho Test İstatistiği Olasılık 
DLPRI, DLANP’nin Granger nedeni değildir. 6,802230 0,0333 
DLANP, DLPRI’nin Granger nedeni değildir. 2,324755 0,3128 

 
Nedensellik testi sonuçlarına göre politik istikrarsızlıktan makro ekonomik performansa 

doğru bir nedensellik ilişkisi söz konusudur. Başka bir ifadeyle politik istikrarsızlık makro 
ekonomik performansın Granger nedenidir. Granger nedensellik testi değişkenlerden birinde 
meydana gelen değişimin diğerini aynı yönde mi yoksa ters yönde mi etkilediği konusunda 
bilgi vermemektedir. Çalışmada değişkenler arasındaki söz konusu ilişkinin yönünü 
belirleyebilmek amacıyla hata düzeltme modeli kullanılmış ve ilişkinin ters yönlü olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka ifadeyle politik istikrarsızlıktaki artış makro ekonomik 
performansı düşürmektedir.  
 
4. Sonuç ve Politika Önerileri 

Çalışmanın bulguları değerlendirildiğinde literatürle uyumlu bir şekilde politik 
istikrasızlıkla makro ekonomik performans arasında bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu 
görülmektedir. Söz konusu nedensellik ilişkisini Türkiye ekonomisi için analiz eden ve makro 
ekonomik performans göstergesi olarak ekonomik büyümeyi dikkate alan çalışmalardan farklı 
olarak bu çalışmada nedensellik ilişkisinin politik istikrarsızlıktan makro ekonomik 
performansa doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Böyle bir sonuca ulaşılmasında makro 
ekonomik performans değişkeninin içerisinde ekonomik büyüme dışında diğer makro 
ekonomik değişkenlerin bulunmasının etkili olduğu ifade edilebilir. 

Çalışmada elde edilen bulgulardan hareketle Türkiye özelinde politik istikrara doğru bir 
ilerleme sağlanması durumunda ülkenin makro ekonomik performansında da ilerlemelerin 
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sağlanabileceği ifade edilebilir. Ancak Türkiye’nin yaşadığı politik istikrarsızlıklar sadece 
yurtiçi politik değişimlerden kaynaklanmamakta; özellikle komşu ülkeler olmak üzere diğer 
ülkelerle olan ilişkilerden ya da komşu ülkelerin kendi iç karışıklıklardan da 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu konudaki öncelikli adım Türkiye’nin kendi iç ve dış 
güvenlik algılamalarına ve uluslararası konjonktüre bağlı olarak dış politikasını gözden 
geçirmesi olacaktır. Nitekim gerek IŞİD, gerekse PKK/PYD terör örgütlerine yönelik 
politikaların devletin dış siyasi ilişkilerindeki konumları netleştirilmeli ve bu konuda 
uluslararası alanda müttefikler kazanılmalıdır.  

Türkiye’de iç dinamiklerine bağlı olarak ortaya çıkan politik istikrarsızlıklar dikkate 
alındığında özellikle 1990’lı yıllardaki koalisyon hükümetlerinin ardından 2002 yılından 
sonra tek parti hükümeti ile birlikte göreceli bir istikrarın sağlandığı ifade edilebilirken; 
2000’li yılların sonlarına doğru ortaya çıkan süreçte politik kutuplaşmanın ve toplumsal 
ayrışmanın giderek belirginleşmesinin bir yandan politik istikrarsızlığı artırırken diğer yandan 
da orta ve uzun dönemde potansiyel bir istikrarsızlık beklentisini de beraberinde getirdiği 
görülmektedir. Politik istikrarsızlığı ortaya çıkaran iç unsurların gerekli hukuksal 
düzenlemelerle çözümlenmesine, demokrasi ve uzlaşma kültürünün toplumda 
içselleştirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirgin bir şekilde ortadadır.  

Politik istikrarsızlık sorunlarının çözülmesi, çok sayıda faktör tarafından belirlenen 
makro ekonomik performansın arttırılmasında etkili tek faktör değildir. Türkiye ekonomisinin 
yapısal koşulları dikkate alındığında ithal girdi bağımlılığı, finansal yatırımlara dayalı 
büyüme, yabancı finansal sermaye akışları gibi yapısal sorunlar da politik istikrara rağmen 
ekonomik istikrarsızlığa ya da düşük makro ekonomik performansa yol açabilmektedir. 
Nitekim küreselleşme sürecinin kendisi küresel krizlerin yabancı sermaye bağımlılığı 
üzerinden gelişmekte olan ülkelere aktarılmasını kolaylaştırmıştır. Herhangi bir ülkenin 
finansal piyasalarında yaşanan istikrarsızlıklar belirli kanallar üzerinden diğer ülkelere 
sıçrayıp domino etkisi yaratabilmektedir. Söz konusu istikrarsızlık kaynaklarını bertaraf 
edebilmek için üretim odaklı bir ekonomik yapılanma ile kamu kaynakları iktisadi açıdan 
etkin alanlara kaydırılmalıdır. Finans sektörünün reel sektör ile birleşmesi sağlanarak; finansal 
araçlarda meydana gelen spekülatif fiyatlama hareketlerinin istikrarsızlık yaratıcı etkisi 
ortadan kaldırılmalıdır.  

Dolayısıyla ekonomik alanda özellikle teknolojik yeniliklerin yaratılmasına imkan 
sağlayacak mekanizmaların oluşturularak; dış kaynak bağımlılığın azaltılması, bilgi işçilerinin 
yetiştirilmesine yönelik eğitim politikalarının oluşturulması ve yenilenmesi önemlidir. Bütün 
bunlar reel dinamiklere dayalı kalıcı bir ekonomik büyümeyi ve karşılıklı etkileşim ilişkisi 
dikkate alındığında politik istikrarı getirecektir.  
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EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME 
İLİŞKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 
 

Taha Bahadır Saraç1 
 
 

Özet 
İktisadi büyüme bir ülkede toplumsal refahın artırılmasının temel koşulu olarak kabul edilmektedir. 

Dolayısıyla ekonomik büyümenin sağlanması ve sürdürülebilmesi iktisat politikasının en önemli amaçları 
arasında yer almaktadır. İktisat literatüründe ekonomik büyümenin nasıl sağlanacağı noktasında farklı görüşler 
ileri sürülse de beşeri sermayenin ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği yönünde genel bir uzlaşının sağlandığı 
gözlenmektedir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışmada ise Türkiye’de (1998:2-2016:1) döneminde beşeri 
sermayenin bir bileşeni olan eğitim harcamaları büyüme oranı ile ekonomik büyüme oranı arasındaki ilişki 
Markov rejim değişim modeli yardımıyla incelenmiş ve iki değişken arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
ilişki bulunamamıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: eğitim, ekonomik büyüme, Markov rejim değişim modeli 
 
JEL Sınıflandırması: 040, I20, C32 
 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION 
EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: TURKEY 

CASE 
 
 
Abstract 
 Economic growth is accepted as the basic condition for the increasing of social welfare in the 
country. Therefore, sustaining and ensuring the economic growth are the most important goals of economic 
policy. There are different opinions about how to ensure economic growth but it also observed that there is a 
general consensus on positive effects of human capital on economic growth. For this purpose this study was 
prepared and it was found that there was no relationship between growth rate of education expenditures and 
economic growth rate during the period of from 1998:2 to 2016:1 by the markov regime switching model. 
 
Keywords: education, economic growth, Markov regime switching model. 
 
JEL Classification: 040, I20, C32 
 
 
1. Giriş 

İktisadi büyümenin gerçekleştirilmesi noktasında iktisat literatüründe farklı görüşlerin 
ileri sürüldüğü gözlenmektedir. Buna göre Solow (1956, 1957) ve Swan (1956)’ın çalışmaları 
ile şekillenen neoklasik ekonomik büyüme modelinde sermayenin azalan getiriye sahip 
olduğu kabul edilmekle birlikte ekonomik büyümenin temel kaynağını teknolojik ilerleme 
oluşturmaktadır. Fakat ekonomik büyümenin nedeni olarak teknolojik ilerlemenin 
savunulduğu neoklasik ekonomik büyüme modelinde teknolojik gelişmenin nasıl ve kimler 
tarafından ve neden gerçekleştirildiği konusunda bir açıklama bulunmamaktadır. Buna 
karşılık, neoklasik ekonomik büyüme modelinden sonra geliştirilen içsel ekonomik büyüme 
modellerinde ise teknolojik gelişme ile fiziki ve beşeri sermaye yatırımı arasında fiziki bir 
etkileşim olduğuna değinilmektedir (Kibritçioğlu, 1998: 215). Bu modellerden örneğin Lucas 

1 Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye, tahabahadirsarac@hitit.edu.tr 
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(1988), Solow modelini beşeri sermaye kapsayacak şekilde genişleterek, beşeri sermayenin 
kişilerin çalışma sürelerinin bir kısmını çalışma yerine beceri elde etme veya okula gitmeye 
ayırdıkları sürenin artmasıyla gerçekleşeceğini ve beşeri sermaye birikiminin fiziksel 
sermayenin tersine azalan getiriye sahip olmadığını varsaymaktadır. Bu varsayım ışığında, 
Lucas modelinde neoklasik ekonomik büyüme modelindeki teknolojik gelişme hızı beşeri 
sermaye büyüme hızını ifade etmekte ve işçi başına çıktı beşeri sermaye büyüme hızına eşit 
bir hızla sürekli olarak büyümektedir. Dolayısıyla da Lucas’ın modelinde hükümet, bireylerin 
yeteneklerini artıracak yönde politikalar uygulamak suretiyle beşeri sermaye büyüme hızının 
artmasını sağlayacak ve böylelikle ekonomik büyümeyi hızlanmasını sağlayacaktır (Ünsal, 
2007: 230,251,269). Bu şekilde, beşeri sermayenin önemini ortaya koyan Lucas’ın modelinde 
beşeri sermaye birikiminin sağlanması noktasında hanehalklarının eğitim ve öğretime tahsis 
ettikleri zaman kullanılırken, daha sonraki dönemde Sørensen (1991) tarafından geliştirilen 
modelde ise Lucas’ın modeli sermaye ve işgücü gelirleri üzerinde vergi ve yüksek öğrenime 
sübvasiyon veren veya yükseköğretimden harç alan bir hükümetin modele dahil edilmesiyle 
genişletilmiştir. Buna göre Sørensen (1991)’in modelinde okul binaları, araştırma 
laboratuvarları ve öğretmenlerin hizmetleri işgücünün becerisini artıracak tamamlayıcı bir 
kaynak olarak kabul edilmiş ve hükümetlerin eğitim ve teknolojik altyapının gelişmesine 
yönelik yapacağı her türlü harcamanın işgücünün sahip olduğu nitelikler olarak tanımlanan 
beşeri sermaye üzerinde olumlu etki yapacağı ve bu durumun ekonomik büyüme daha fazla 
oranda etkileyeceği ileri sürülmüştür (Kibritçioğlu, 1998: 225 ve Karataş ve Çankaya, 
2010:31). Bu bağlamda hazırlanan bu çalışmada kamunun beşeri sermaye birikimi üzerinde 
olumlu etkilde bulunan eğitim harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Beş bölüm şeklinde hazırlanan çalışmanın ikinci bölümünde 
literatür özetine, üçüncü bölümde veri seti ve ekonometrik yönteme, dörüdüncü bölümde ise 
ekonometrik analiz sonuçlarına yer verildikten sonra sonuç bölümü ile çalışma 
tamamlanmıştır.      
2. Literatür Özeti 

Türkiye’de eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisini inceleyen çalışmalar 
Tablo 1’de özetlenmiştir.  

Tablo 1: Literatür özeti 
Yazarlar Kapsam Yöntem Sonuç 

Ergen 
(1999) 

Türkiye 
(1980-1990) 

En Küçük Kareler 
Yöntemi ve Panel 

Veri Analizi 

İşgücünün ortalama örgün eğitim yılındaki bir yıllık 
artışın, GSYİH’nin büyüme oranında 0,21’lik bir 
artışa neden olduğunu belirlemiştir.   

Türkmen 
(1999) 

Türkiye 
(1980-1999) 

En Küçük Kareler 
Yöntemi 

İşgücünün eğitim seviyesindeki değişimin 
ekonomik büyümenin yaklaşık yüzde 31’ini ve 
eğitim yatırımlarının ise ekonomik büyümenin 
yüzde 23’ünü açıkladığı, eğitim harcamalarının 
ekonomik büyümeye anlamlı bir katkısının 
olmadığını ve okullaşma oranı ile ekonomik 
büyüme anlamlı bir ilişki olmadığını tespit etmiştir. 

Kar ve Taban 
(2003) 

Türkiye 
(1971-2000) 

Eşbütünleşme ve 
Hata Düzeltme 

Testleri 

Eğitim harcamalarının ekonomik büyümeyi pozitif 
yönde etkilediğini belirlemişlerdir. 

Çoban 
(2004) 

Türkiye 
(1980-1997) 

Eşbütünleşme ve 
Nedensellik Testi 

İlkokul okullaşma oranındaki artışın ekonomik 
büyümedeki artışın, ekonomik büyümedeki artışın 
ise lise okullaşma oranındaki artışın nedeni 
olduğunu, yüksekokul okullaşma oranındaki artışın 
okullaşma oranındaki artıştan kaynaklandığı ve 
eğitim harcamalarındaki artışın ise lise okullaşma 
oranındaki artışın bir nedeni olduğu sonucuna 
ulaşmıştır.  
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Yazarlar Kapsam Yöntem Sonuç 
Saygılı vd. 

(2005) 
50 Ülke 

(1981-2002) 
En Küçük Kareler 

Yöntemi 
Türkiye dışındaki ülkelerde beşeri sermayenin 
verimlilik büyümesine pozitif katkı sağladığını ve 
eğitim ayrılan kaynakların okula kaydedilme oranı 
üzerinde yeterli düzeyde bir etki yapmadığı 
sonuçlarına ulaşmışlardır.   

Serel ve 
 Masatçı 
(2005) 

Türkiye 
(1950-2000) 

Eşbütünleşme ve 
Nedensellik Testi 

Gayri safi milli hasıladan ortaöğretime kayıtlı 
öğrenci sayısına doğru tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisi tespit etmişlerdir.    

Kar ve Ağır 
(2006) 

Türkiye 
(1926-1994) 

Eşbütünleşme ve 
Nedensellik Testi 

Eğitim harcamalarından ekonomik büyümeye doğru 
bir nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir.   

Demir vd. 
(2006) 

Türkiye 
(1970-2001) 

Eşbütünleşme ve 
Hata Düzeltme 

Testleri 

Emek ve sermaye faktörleri ile GSMH arasında 
pozitif; eğitim harcamaları ve dış ticaret hacmi ile 
sermaye stoku arasında ise negatif bir ilişki 
olduğunu belirlemişlerdir.  

Sarı ve Soytaş 
(2006) 

Türkiye 
(1937-1996) 

Eşbütünleşme, 
Nedensellik Testi, 

VAR Analizi 

İlk ve orta öğretime yapılacak yatırımların gelir 
artışı için bir politika aracı olabileceğini ileri 
sürmüşlerdir.   

Ersoy ve 
Yılmazer 

(2007) 

23 Gelişen 
Piyasa 

Ekonomisi 
(1985-2005) 

Panel Eşbütünleşme 
Testi 

Kamu yatırım endeksi, sağlık endeksi ve eğitim 
endeksinin aritmetik ortalaması ile oluşturdukları 
sosyal yatırım indeksi ile gayri safi yurtiçi hasıla 
arasında eşbütünleşme ilişkisi olmadığını tespit 
etmişlerdir.  

Ay ve  
Yardımcı 

(2008) 

Türkiye 
(1950-2000) 

Eşbütünleşme Testi 
ve VAR Analizi 

Üniversite düzeyindeki beşeri sermaye birikiminin 
ekonomik büyüme ile birlikte hareket ettiğini, 
beşeri sermayenin hem fiziksel hem de kişi başına 
reel gayri safi yurtiçi hasılayı pozitif yönde 
etkilediği ve üniversite eğitim düzeyinin ve fiziksel 
sermaye birikiminin arttırılmasına yönelik 
politikaların uzun dönemde ekonomik büyüme ve 
verimlilik açısından önemli olduğu sonuçlarına 
ulaşmışlardır.   

Afşar 
(2009) 

Türkiye 
(1963-2005) 

Eşbütünleşme ve 
Nedensellik Testi 

 
Eğitim harcamalarından ekonomik büyümeye doğru 
tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu tespit 
etmiştir. 

Özsoy 
(2009) 

Türkiye 
(1923-2005) 

Eşbütünleşme, 
Nedensellik Testi, 

VAR Analizi 

Ekonomik büyüme ile eğitim arasında pozitif yönde 
bir ilişki olduğunu belirlemiştir.  

Bozkurt 
(2010) 

Türkiye 
(1980-2005) 

Eşbütünleşme Testi 
ve Dinamik En 
Küçük Kareler 

Yöntemi 

Eğitimin ekonomik büyümeyi pozitif yönde 
etkilediği sonucuna ulaşmıştır.  

Telatar ve  
Terzi 

(2010) 

Türkiye 
(1968-2006) 

Nedensellik Testi 
ve VAR Analizi 

Ekonomik büyümeden nüfusa doğru negatif, 
yüksek öğretim mezunu öğrenci sayısına doğru 
pozitif bir nedenselliğin olduğunu ve meslek lisesi 
mezunu öğrenci sayısından ekonomik büyümeye 
doğru pozitif bir nedensellik ilişkisi olduğunu tespit 
etmişlerdir.  

Yaylalı ve  
Lebe 

(2011) 

Türkiye 
(1938-2007) 

Eşbütünleşme, 
Nedensellik Testi, 

VAR Analizi 

Eğitim ile iktisadi büyüme arasında uzun dönemli 
biri ilişki olduğunu ve eğitimin ilköğretim 
seviyesinin ekonomik büyümeye daha fazla katkı 
sağladığını belirlemişlerdir.  

Çalışkan vd. 
(2013) 

Türkiye 
(1923-2011) 

 

Johansen 
Eşbütünleşme Testi 

Türkiye’de lise seviyesindeki öğrenci sayısındaki 
her %1’lik artışın GSYH’yi yaklaşık %0,2, 
yükseköğretim seviyesindeki %1’lik artışın ise 
GSYH’yi yaklaşık %3 artırdığını ve özellikle de 
yükseköğretime daha fazla kaynak tahsis 
edilmesinin ekonomik gelişme sürecinde önemli 
katkılar sağlayacağını ortaya koymuşlardır.  
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Yazarlar Kapsam Yöntem Sonuç 
Eriçok ve 
Yılancı 
(2013) 

Türkiye 
(1968-2005) 

Sınır Testi 
Eşbütünleşme 

Yöntemi 

Sadece kısa dönemde eğitim harcamalarının 
ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği 
sonucuna ulaşmışlardır.  

 
3. Veri Seti ve Ekonometrik Yöntem 

Çalışmada, (1998:2-2016:1) dönemine ait mevsimsellik etkisinden arındırılmış reel 
eğitim harcamaları büyüme oranı (EHBO) ile kişi başına reel ekonomik büyüme oranları 
(EBO) değişkenleri kullanılmıştır. İlgili değişkenlere ait verilerin elde edilmesinde TCMB 
EVDS veri tabanından yararlanılmıştır. Reel eğitim harcamaları büyüme oranının ekonomik 
büyüme oranı üzerindeki etkisinin incelenmesinde markov rejim değişim modeli ekonometrik 
yöntem olarak benimsenmiştir. Markov rejim değişim modelinin tercih edilmesinin nedeni 
ise, bu modellerde TAR modellerinden farklı olarak rejimler gözlenemeyen rassal bir 
değişken tarafından belirlenmekte ve zamanın herhangi bir noktasında gerçekleşen rejimlerin 
içerdiği dönemler görülebilmektedir (Okumu, 2016: 4 ve Bayat vd., 81). 
   
4. Ekonometrik Analiz Sonuçları 
 Markov rejim değişim modeli ile tahmin yapılabilmesi için öncelikle değişkenlere 
ilişkin serilerin birim kök içermemesi gerekmektedir. Bu nedenle değişkenlere ilişkin serilerin 
birim kök içerip içermedikleri ADF (Augmented Dickey-Fuller), PP (Phillips-Perron) ve 
KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) birim kök testleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen 
sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.  
 

Tablo 2: ADF, PP ve KPSS birim kök testleri sonuçları 
Değişkenler ADF PP KPSS 

a b a b a b 
EHBO -4,1387* (3) -4,7622* (3) -11,1156* (4) -11,7011* (4) 0,2809* (5) 0,0565* (4) 
EBO -6,3792* (0) -6,3622* (0) -6,3792* (0) -6,3622* (0) 0,1160* (3) 0,0772* (2) 

Not: 1) Parantez içerisindeki değerler ADF testi için gecikme uzunluklarını, PP ve KPSS testi için ise uygun 
band genişliklerini göstermektedir. 2) ADF testi için uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde Schwarz bilgi 
kriteri, PP ve KPSS testlerinde uygun band genişliğinin belirlenmesinde ise Newey-West Bandwidth kriteri 
kullanılmıştır. 3) a: Sabitli Modeli, b: Sabitli ve Trendli Modeli, * ifadesi ilgili serinin %5 düzeyinde birim kök 
içermediğini ifade etmektedir. 
 
 Tablo 2’deki sonuçlara göre çalışmada kullanılan her iki serinin birim kök içermediği 
tespit edilmiştir. Söz konusu serilerin birim kök içermediği belirlendikten sonra markov rejim 
değişim modeli yardımıyla reel eğitim harcamaları büyüme oranı ile kişi başına reel 
ekonomik büyüme oranları arasındaki ilişki tahmin edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 3’de 
sunulmuştur.  

Tablo 3: Markov rejim değişimi modeli tahmin sonuçları 
Bağımsız 

Değişkenler 
Daralma Dönemi Analiz Sonuçları Genişleme Dönemi Analiz Sonuçları 
Katsayılar Olasılık Değerleri Katsayılar Olasılık Değerleri 

Sabit Terim -0,00744994 0,415 0,0211387 0,000 

Trend -0,000796181 0,016 -0,000200490 0,036 

Hata Terimi 
Varyansı 

0,0184965 0,000 0,0120924 0,000 

EHBO -0,277977 0,530 0,0738748 0,510 

Tanımlayıcı Testler 
LR (Olabilirlik Oranı) Doğrusallık Testi: 36,807 (0,0000) (0,0000)* 
Otokorelasyon Testi: 13,822 (0,3122) 
Değişen Varyans Testi: 0,23898 (0,6267) 
Normallik Testi: 4,3861 (0,1116) 
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Notlar: 1) * ifadesi davies doğrusallık testi olasılık değerini ve parantez içerisindeki değerler ise ilgili test 
istatistik değerlerine ait olasılık değerlerini göstermektedir.  
2) Modelde %5 önem düzeyinde hata terimleri arasında otokorelasyon bulunmamakta, hata terimlerinin 
varyansları sabit olmakta ve hata terimleri normal dağılmaktadır.  
 

Tablo 3’deki sonuçlara göre %5 önem düzeyinde istatistiksel açıdan reel eğitim 
harcamaları büyüme oranının kişi başına reel ekonomik büyüme oranı değişkeni üzerinde 
anlamlı bir etkide bulunmadığı tespit edilmiştir. Tablo 3’de belirlenen daralma ve genişleme 
dönemlerinin geçiş olasılıkları matrisi ve dönem özellikleri ise Tablo 4’de oluşturulmuştur. 
 

Tablo 4: Geçiş olasılıkları matrisi ve dönem özellikleri 
1- Geçiş Olasılıkları Matrisi 

Dönemler Daralma Dönemi Genişleme Dönemi 
Daralma Dönemi 0,802280 0,197720 

Genişleme Dönemi 0,038665 0,961335 
2- Dönem Özellikleri 

Dönemler Gözlem Sayısı Ortalama Süre (Çeyrek Dönem) 
Daralma Dönemi 15 5 

Genişleme Dönemi 57 19 
 

Tablo 4’deki sonuçlara göre, kişi başına reel ekonomik büyüme oranı değişkeni daralma 
döneminde iken tekrar daralma döneminde kalma olasılığı %80,2280, kişi başına reel 
ekonomik büyüme oranı değişkeni daralma döneminde iken genişleme dönemine girme 
olasılığı %19,7720, kişi başına reel ekonomik büyüme oranı değişkeni genişleme döneminde 
iken daralma dönemine girme olasılığı %3,8665, kişi başına reel ekonomik büyüme oranı 
değişkeni genişleme döneminde iken genişleme dönemine girme olasılığı ise %96,1335’dir. 
Bu sonuçlar, çalışmanın kapsadığı dönem içerisinde Türkiye’de kişi başına ekonomik 
büyümenin 57 çeyrek dönemde gerçekleştiğini ve bu büyüme performansının aynı şekilde 
devam etmesi durumunda bu süreçin %96,1335 olasılıkla devam edeceğini göstermektedir. 
Fakat Türkiye ekonomisinde büyüme performansının düşme eğilimine girmesi durumunda ise 
ekonominin bu süreçten çıkabilme olasılığının ise %19,7720 olduğu görülmektedir.  

 
Şekil 1: Daralma ve genişleme dönemleri geçiş olasılıkları 

Kişi Başına Ekonomik Büyüme Oranı 
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5. Sonuç 

Eğitim harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmada            
(1998:2-2016:1) döneminde Türkiye’de reel eğitim harcamaları büyüme oranının reel kişi 
başına ekonomik büyüme oranı üzerinde anlamlı bir etki yapmadığı tespit edilmiştir. Konu ile 
ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalardan farklı olarak doğrusal olmayan ekonometrik analiz 
yönteminin benimsendiği çalışmada ulaşılan sonuçlar ışığında çalışmanın kapsadığı dönemde 
Türkiye’de, içsel ekonomik büyüme teorisinde eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme 
arasındaki öngörülen ilişkinin geçerli olmadığı tespit edilmiştir.  
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KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜNÜN İŞSİZLİK ORANLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
 
 
 

Taha Bahadır Saraç1 
 
 

Özet 
Abrams (1999) tarafından ortaya atılan düşüncede kamu sektörünün ekonomideki payının artmasının 

işsizlik oranlarını artıracağı ileri sürülmektedir. Bu bağlamda hazırlanan bu çalışmada ise söz konusu bu 
düşüncenin Türkiye ekonomisindeki geçerliliğinin sınanması amaçlanmıştır. Doğrusal olmayan ekonometrik 
analiz tekniğinin benimsendiği çalışmada (2000:2-2016:2) dönemi arasında kamu sektörü büyüklüğünün işsizlik 
oranları üzerinde pozitif bir etki yaptığı tespit edilmiştir.   
  
Anahtar Kelimeler: kamu sektörü, işsizlik, Markov rejim değişim modeli 
 
JEL Sınıflandırması: H19, J64, C22 
 
 

THE EFFECT OF GOVERNMENT SIZE ON 
UNEMPLOYMENT RATES: TURKEY CASE 

 
 
Abstract 

According to the ideas put forward by Abrams (1999) it is suggested that the increase in the share of 
public sector in the economy will increase the unemployment rate. In this study prepared in accordance with the 
issue, it is aimed to test the validity of this idea in Turkey's economy. In the study done by using the non-linear 
econometric analysis techniques, it has been identified that the size of the public sector made a positive impact 
on the unemployment rate in the period between (2000:2-2016:2). 
 
Keywords: public sector, unemployment, Markov regime switching model 
 
JEL Classification: J64, H50, C22 
 
 
1. Giriş 

Devletin ülke ekonomisindeki ağırlığının ne olması gerektiği iktisat literatüründe uzun 
yıllardır tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu konuda gerçekleştirilen tartışmaların ise 
iki ana eksene oturduğu görülmektedir. Bunlardan klasik iktisatçıların öncülüğünü yaptığı 
düşüncede devletin adalet, savunma, sağlık ve eğitim gibi temel alanların dışında ekonomiye 
müdahale etmemesi gerektiği savunulurken, keynesyen düşüncede ise devletin belirli koşullar 
altında ekonomiye müdahale edebileceği savunulmaktadır. Bu tartışmalar paralelinde ülke 
uygulamalarına bakıldığında serbest piyasa ekonomisini benimsemiş birçok ülkenin çoğu 
alanda ekonomiye müdahalede bulunduğu gözlenmektedir. Bu müdahalelerin bir bölümü 
serbest piyasa ekonomisinin işleyişini aksatan unsurları ortadan kaldırmak için yapılırken 
diğer bir bölümünün ise sosyal amaçlar çerçevesinde yapıldığı gözlenmektedir. Zira bu sosyal 
amaçların devlet tarafından yerine getirilme zorunluluğu örneğin Türkiye’de olduğu gibi 
anayasal bir görev olarak kabul edilmektedir. Sosyal amaçların dışında parlamenter sisteminin 
benimsendiği ülkelerde devletlerin ekonomiye müdahale etmelerinin diğer bir sebebini ise 

1 Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye, tahabahadirsarac@hitit.edu.tr 
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siyasi partilerin ülke yönetiminde kalma isteği oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle siyasi 
partiler genel seçim dönemlerinde ekonomide talep artışı meydana getirerek seçmen refahını 
artırmaya yönelik politikalar izleyebilmektedirler.  

Sonuç olarak günümüz ekonomilerinde devletler ülke ekonomilerde etkili bir ekonomik 
aktör rolü üstlenmekte ve kamu harcamaları ve vergiler ile ekonomik faaliyetleri 
yönlendirmektedirler. Maliye politikası olarak da bilinen bu politika çerçevesinde hükümetler 
ekonomik aktiviteyi etkileyebilse de bu politika araçlarının ekonomideki ağırlığının artması 
ekonomide birtakım olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Söz konusu bu olumsuz etkiler 
içerisinde işsizlik oranlarının artması da yer almaktadır. İlk defa Abrams (1999)∗ tarafından 
ileri sürülen görüşte kamunun ekonomideki büyüklüğünün artmasının işsizlik oranlarının 
artmasına neden olacağı savunulmuştur. Kamunun ekonomideki ağırlığının artmasının işsizlik 
oranlarını artırmasının ise çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler içerisinde kamu 
harcamalarının özel sektör yatırımlarını dışlaması ile kamu harcamalarının artmasının vergi 
oranlarını yükseltmesi sonucu çalışma ile boş zaman arasındaki tercihin değişmesi yer 
almaktadır. Çalışma ile boş zaman arasındaki tercihin değişmesi sonucu olarak da bireylerin 
daha uzun süreli işler tercih edeceği kabul edilmektedir (Aslan ve Kula, 2010: 157, Abrams, 
1999: 396 ve Christopoulos ve Tsionas, 2002: 797). Bu noktada Türkiye’de konu ile ilgili 
çalışmalar incelendiğinde Aslan ve Kula (2010)’daki çalışmalarında (2000:1-2007:3) 
dönemini kapsayan çalışmalarında kamu sektörü büyüklüğünün işsizlik oranlarını azaltıcı 
etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Kanca ve Bayrak (2015)’deki çalışmalarında            
(1980-2013) dönemini içeren çalışmalarında transfer harcamaları ile işsizlik düzeyi arasında 
çift yönlü bir nedensellik, cari ve yatırım harcamaları ile işsizlik düzeyi arasında ise ters yönlü 
bir nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Kaya vd. (2015) (1990-2013) döneminde 
istihdamdan kamu harcamalarına doğru bir nedensellik ilişkisi olduğunu belirlemişlerdir. 
Şahin ve Özenç (2007) ise (1988-2006) döneminde kamu harcamaları ile işsizlik arasında 
herhangi bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Literatürdeki çalışmalar yöntemsel açıdan 
değerlendirildiğinde çalışmalarda doğrusal ekonometrik yöntemlerin kullanıldığı 
görülmektedir. Bu anlamda hazırlanan bu çalışmada doğrusal olmayan ekonometrik analiz 
yöntemi tercih edilerek çalışmanın literatüre olan katkısı artırılmaya çalışılmıştır. Bu 
bağlamda, Türkiye’de (2000:1-2016:2) dönemi içerisinde kamu sektörünün ekonomideki 
ağırlığının işsizlik oranları üzerindeki etkisinin incelenmesinin amaçlandığı ve dört bölüm 
şeklinde hazırlanan çalışmanın ikinci bölümünde veri seti ve ekonometrik yönteme, üçüncü 
bölümde ise ekonometrik analiz sonuçlarına yer verildikten sonra sonuç bölümü ile çalışma 
tamamlanmıştır.   
  
2. Veri Seti ve Ekonometrik Yöntem 

Çalışmada, (2000:2-2016:02) çeyrek dönemine ait işsizlik oranı (İŞO) ile reel kamu 
harcamalarının GSYİH içerisindeki payı∗ (RKO) verileri kullanılmıştır. Söz konusu verilerin 
oluşturulmasında ise TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) EVDS (Elektronik Veri 
Dağıtım Sitemi) ile TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) veri tabanları kullanılmıştır. 
Mevsimsellik etkisinden arındırılmış veriler arasındaki ilişkinin araştırılması noktasında ise 
çalışmada markov rejim değişim modeli ekonometrik yöntem olarak benimsenmiştir. Bu 

∗ Abrams (1984-1993) dönemini kapsayan ve Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve 
ABD (Amerika Birleşik Devletleri)’yi analiz ettiği çalışmasında kamu harcamalarının gayri safi 
yurtiçi hasıla içerisindeki payında meydana gelen yüzde birlik bir artışın işsizlik oranlarında yaklaşık 
yüzde 0,36 değerinde bir artışa neden olacağını tespit etmiştir. Abrams ayrıca çalışmasında bu ülkelere 
15 OECD ülkesi ekleyerek söz konusu değişkenler arasındaki ilişki tekrar incelemiş ve benzer sonuca 
ulaşılmıştır. 
∗ Reel kamu harcamalarını yansıtması anlamında devletin mal ve hizmet alımları ile maaş ve ücret ödemeleri 
toplamı kullanılmıştır.   
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yöntemin kullanılmasının nedeni ise TAR tipi modellerin aksine markov rejim değişim 
modellerinde belirlenen rejimlerin hangi dönemlere karşılık geldiğinin tespit edilmesidir.  
 
3. Ekonometrik Analiz Sonuçları 
 Markov rejim değişim modelinin uygulanabilmesi için değişkenlere ilişkin veriler birim 
kök içermemelidir. Bu nedenle reel kamu harcamaları artış oranı ve işsizlik oranı serileri için  
ADF (Augmented Dickey-Fuller) ve PP (Phillips-Perron) birim kök testleri gerçekleştirilmiş 
ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.  
 

Tablo 1: ADF ve PP birim kök testleri sonuçları 
Değişkenler ADF PP 

a b a b 
İŞO 

D(İŞO) 
-1,9750 (0) 

-6,8073* (4) 
-1,9306 (0) 

-6,7341* (4) 
-2,1719 (2) 

-20,5866* (9) 
-2,1390 (2) 

-20,2952* (9) 
RKO 

D(RKO) 
-2,7709 (0) 

-6,7845* (5) 
-2,8895 (0) 

-6,7828* (5) 
-2,6701 (4) 

-23,3806* (4) 
-2,7701 (4) 

-23,1469* (4) 
Not: 1) Parantez içerisindeki değerler ADF testi için gecikme uzunluklarını ve PP testi için ise uygun band 
genişliklerini göstermektedir. 2) ADF testi için uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde Schwarz bilgi 
kriteri ve PP testinde uygun band genişliğinin belirlenmesinde ise Newey-West Bandwidth kriteri kullanılmıştır. 
3) a: Sabitli Modeli, b: Sabitli ve Trendli Modeli, * ifadesi ilgili serinin %5 düzeyinde birim kök içermediğini ve 
D(İŞO) ve D(RKO) ise RKO ve İŞO serilerinin birinci farkını ifade etmektedir.  
 

Tablo 1’deki sonuçlara göre İŞO ve RKO serilerinin düzey değerlerinde birim kök 
içerdikleri fakat birinci fark seviyelerinde ise birim kök içermedikleri tespit edilmiştir. Bu 
tespitin ardından serilerin birim kök içermedikleri seviyeleri kullanılarak RKO değişkeninin 
İŞO üzerindeki etkisi markov rejim değişim modeli yöntemi kullanılarak test edilmiş ve elde 
edilen sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir.   
 

Tablo 2: Markov rejim değişimi modeli tahmin sonuçları 
Bağımsız 

Değişkenler 
Daralma Dönemi Analiz Sonuçları Genişleme Dönemi Analiz Sonuçları 
Katsayılar Olasılık Değerleri Katsayılar Olasılık Değerleri 

Sabit Terim -0,383632 0,002 0,485137 0,001 

D(RKO) 0,162999 0,448 0,909142 0,000 

D(RKO)-1 -0,449342 0,153 0,480555 0,049 

Tanımlayıcı Testler 
LR (Olabilirlik Oranı) Doğrusallık Testi: 9,3112 (0,0973) (0,0980)* 
Otokorelasyon Testi: 7,8410 (0,7974) 
Değişen Varyans Testi: 0,12021 (0,7302) 
Normallik Testi: 8,7766 (0,0124) 
Notlar: 1) * ifadesi davies doğrusallık testi olasılık değerini ve parantez içerisindeki değerler ise ilgili test 
istatistik değerlerine ait olasılık değerlerini göstermektedir.  
2) Modelde %1 önem düzeyinde hata terimleri arasında otokorelasyon bulunmamakta, hata terimlerinin 
varyansları sabit olmakta ve hata terimleri normal dağılmaktadır. 
 

Tablo 2’deki sonuçlara göre RKO değişkenin cari ve bir dönem gecikmeli değerindeki 
değişmenin işsizlik oranlarını işsizlik oranlarının içerisinde bulunduğu genişleme döneminde 
%5 önem düzeyinde istatistiksel açıdan pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Bununla 
birlikte Tablo 2’de belirlenen daralma ve genişleme dönemlerinin geçiş olasılıkları matrisi ve 
dönem özellikleri ise Tablo 3’de gösterilmiştir.    
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Tablo 3: Geçiş olasılıkları matrisi ve dönem özellikleri 
1- Geçiş Olasılıkları Matrisi 

Dönemler Daralma Dönemi Genişleme Dönemi 
Daralma Dönemi 0,42012 0,57988 

Genişleme Dönemi 0,58281 0,41719 
2- Dönem Özellikleri 

Dönemler Gözlem Sayısı Ortalama Süre (Çeyrek Dönem) 
Daralma Dönemi 33 1,65 

Genişleme Dönemi 31 1,55 
 

Tablo 3’deki sonuçlara göre işsizlik oranlarının daralma döneminde iken daralma 
dönemine girme olasılığı %42,012, genişleme dönemine girme olasılığı ise %57,988’dir. 
İşsizlik oranlarının genişleme döneminde iken genişleme dönemine girme olasılığı %58,281 
iken, genişleme dönemine girme olasılığı ise %41,719’dir. Bu sonuçlar ilgili dönemde işsizlik 
oranlarının azalış veya artış eğilimine girmesi noktasında kesin bir kararlılık eğilimi 
taşımadığını ifade etmektedir. Son olarak daralma ve genişleme dönemlerine ait geçiş 
olasılıkları ise Şekil 1’de sunulmuştur.  
 

Şekil 1: Daralma ve genişleme dönemleri geçiş olasılıkları 
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4. Sonuç 

Ekonomik ve sosyal gelişmenin belirleyicileri arasında kamu sektörünün önemli bir 
unsur olduğu kabul edilmekle birlikte kamu sektöründeki büyüklüğün özellikle ekonomik 
büyüme üzerinde olumsuz etki meydana getireceği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda dünyada 
hızlı ekonomik büyüme performansı gösteren ülkelerde kamunun ekonomideki payının 
göreceli olarak düşük olduğuna işaret edilmektedir. Bu durumun oluşmasına neden olarak ise 
kamu sektörünün ekonomideki payının artmasının sonucu olarak kamu harcamalarının 
giderek daha az verimli alanlara aktarılması, kamu harcamalarında artışın özel sektör 
yatırımlarını dışlaması gibi nedenler gösterilmektedir (Abrahms, 1999: 395,396, Işık ve 
Alagöz, 2005: 64 ve Uzay, 2002: 151). Bununla birlikte Abrams (1999) tarafından öne 
sürülen düşüncede ise kamu sektörünün ekonomideki payının büyümesi sadece ekonomik 
büyümeyi olumsuz yönde etkileyemeyecek işsizlik oranlarının da artmasına neden olacaktır. 
Bu düşünce çerçevesinde hazırlanan bu çalışmada ise devletin mal ve hizmet alımları ile maaş 
ve ücret ödemelerine yönelik yapmış olduğu harcamaların GSYİH içerisindeki payı şeklinde 
hesaplanan kamu sektörü büyüklüğünün cari ve bir dönem gecikmeli değerinde meydana 
gelen artışın işsizlik oranlarını artırdığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla çalışmada Abrahms 
tarafından ileri sürülen düşüncenin Türkiye’de çalışmanın kapsadığı dönem içerisinde geçerli 
olduğu ortaya konulmuştur.   
 
Kaynakça 
 

Abrahms, A. B. (1999). The effect of government size on the unemployment rate. Public 
Choice, 99, 395-401. 

Aslan, A. ve Kula, F. (2010). Kamu sektörü büyüklüğü-işsizlik ilişkisi: Abrams eğrisi’nin 
Türkiye ekonomisi için testi. Maliye Dergisi, 159, 155-166. 

Christopoulos, D. K., Tsionas, E. G. (2002). Unemployment and government size: is there 
any credible causality?. Applied Economics Letters, 9, 797-800. 

Işık, N. ve Alagöz, M. (2005). Kamu harcamaları ve büyüme arasındaki ilişki. Erciyes 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24, 63-75. 

Kanca, O. C. ve Bayrak, M. (2015). Kamu harcamaları bileşenleri ile işsizlik arasındaki ilişki 
(Türkiye örneği). Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 1(2), 55-74. 

Kaya, D. G., Kaygısız, A. D. ve Altuntepe, N. (2015). Türkiye’de kamu harcamalarının 
toplam istihdama etkisi üzerine bir değerlendirme. AKÜ İİBF Dergisi, 17 (1), 83-96. 

Şahin, M. ve Özenç, Ç. (2007). Kamu harcamaları ile makro ekonomik değişkenler arasındaki 
nedensellik ilişkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 200-225. 

Uzay, N. (2002). Kamu büyüklüğü ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye örneği 
(1970-1999). Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, 151-
172. 

 
 

314 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
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DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

 
 

Ali Şen1 
 

 
Özet 

Literatürde iktisat ve işletme öğrencilerinin diğer disiplinlerin öğrencilerinden daha bencil oldukları 
sonucuna ulaşan çalışmalar yer almaktadır. Özellikle küresel finansal kriz, ekonomi eğitiminin etik değerler 
üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu hakkında ciddi endişelere yol açmıştır Bu çalışmanın amacı, anket 
yardımıyla ekonomi eğitimi alan öğrencilerin daha bencil olup olmadıklarını diğer disiplinlerin öğrencileri ile 
karşılaştırarak analiz etmektir. Anket, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin iktisat, işletme, uygulamalı bilimler, 
sosyoloji ve ilahiyat gibi beş farklı bölümündeki 435 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışma, ekonomi eğitimi alan 
öğrencilerin bencillik konusunda diğer disiplin öğrencilerinden anlamlı biçimde farklılaştığını göstermiştir. 
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JEL Classification: G30, C22, C43. 
 

RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION AND 
SELFISHNESS: EVIDENCE FROM DUMLUPINAR 

UNIVERSITY 
 
 
Abstract 

The global crisis has raised serious concerns about that education system devoid of religious and moral 
values, especially economics and mangement studying, has negative effects on social, political and economics 
life. Some papers have founded that students of economics and business management are more rational, in other 
words, more selfish than students of other disciplines. This paper claims that students of theology are less selfish, 
in other words, more fairness and cooperativeness than students of other departments. To this end, the paper 
examines relationship between selfishness and education in the Faculty of Economics, Theology and Arts and 
Sciences by a questionnaire survey. 
   
Keywords: education, selfishness, questionnaire survey. 
 
JEL Classification: G30, C22, C43. 
 
1. Giriş 

Öğrencilerin geleceklerini şekillendirmede, hayatlarına yön tayin etmede eğitim en 
etkili amillerden birisidir. Bu nedenle, alınan eğitimin süresi, niteliği, içeriği gibi konular 
hayati öneme sahiptir. Özellikle beşeri sermayenin oluşumunda eğitim en temel belirleyicidir.  

Evrensel eğitim sitemi, daha ziyade ferdiyetçi, çıkarcı, maddiyatçı temeller üzerine inşa 
edilmiştir. İlk ve ortaöğretimden başlayıp yükseköğretimde de devam eden “ben” merkezli bu 
süreç daha çıkarcı bir toplumsal yapının inşaasına yol açmıştır.  

Özellikle ekonomi eğitiminin odağında, “homoeconomicus” olarak adlandırılan 
rasyonel, çıkarcı, maksimizasyon peşinde koşan bir insan modeli yer alır. Bu insan modeli, 
adil, vicdanlı, insaflı, diğerkam davranma güdülerine sahip değildir. Çoğu insan, bu yüzden 
iktisatçıların aldıkları eğitim nedeniyle daha bencil ve açgözlü olduklarını düşünür. Bu 
konuda literatürde çok sayıda çalışma yer almaktadır. Bu çalışmaların büyük bölümünde 
iktisat eğitimi alanlarla almayanlar arasında anlamlı farklılıkların olduğu gözlenmiştir.  

1 Doç.Dr., Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, ali.sen@dpu.edu.tr 
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Bu çalışmanın amacı, farklı disiplinlerden (iktisat, işletme, bankacılık ve sigortacılık, 
sosyoloji ve ilahiyat) öğrencilerin aldıkları eğitimin kar maksimizasyonu ve piyasa 
mekanizmasına bakış açılarını etkileyip etkilemediğini analiz etmektir. Bir başka deyişle bu 
çalışmada farklı referanslara sahip disiplinlerin etkinlik ile adalet arasında nasıl bir tercih 
yapacakları sorgulanacaktır. Elde edilen bulgular, mevcut eğitim sisteminin etik değerlerle 
karı maksimize etme arasında bir dengenin kurulması konusundaki eksikliğini ortaya 
çıkaracaktır.  
 
2. İlgili Literatür 

Literatürde eğitimle bencillik arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar genellikle ekonomi 
eğitimi alanlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Ekonomi eğitimi alan öğrencilerin diğer disiplinlere 
nazaran daha çıkarcı oldukları ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Mevcut çalışmaları 
kullandıkları yöntem itibariyle üç grupta toplamak mümkündür: 
i) Saha deneyleri (field experiment): Gerçek yaşam içinde yapılan laboratuvar deneylerinden 
daha doğal ve gerçekçi bilimsel çalışmalardır.  
ii) Laboratuvar deneyleri (laboratory experiment): Free riding game, ultimatum bargaining 
game, prisoners’ dilemma experiment, public good experiment, dictator game, solidarity 
game olarak isimlendirilen deneyleri içeren çalışmalardan oluşur. 
iii) Anket çalışmaları.  
Marwell ve Ames (1981)’e ait olan öncü çalışma, “free riding” (bedel ödemeden faydalanma) 
deneyine göre iktisatçıların diğer disiplinlere nazaran kamu fonlarına daha az bağışta 
bulundukları sonucuna ulaşmıştır (s.125).  

Jones, Thomas, Agie ve Ehreth (1990, s.9)’a göre, ekonomi eğitimi bencil davranma 
eğilimine neden olur. Çünkü etik sembollerden uzak bir dile sahiptir. Hayatın akışını 
açıklarken basitleştirilmiş bir varsayım seti kullanır. İnsanları, rasyonel (ekonomik) bir dünya 
görüşünü kabüle zorlar.  

Kahneman, Knetsch ve Thaler, (1986, s.285), insanların adil davranma tercihlerini de 
dikkate alarak kar güdüsü ile hareket eden firma modelini zenginleştirmenin faydalı olup 
olmayacağını analiz etmişlerdir. Standart iktisat teorisinin ihmal ettiği davranışsal faktörlerin 
dahil edilmesinin modeli zenginleştireceği yargısına ulaşmışlardır (s.298).  

Carter ve Irons (1991, s.176), “ultimatum bargaining game” (nihai pazarlık teklifi 
oyunu) deneyi ile iktisat öğrencileri ile diğer disiplin öğrencilerinin tepkilerini mukayese 
etmişlerdir. Söz konusu deneyde belli bir miktar paranın paylaşımında iktisat öğrencilerinin 
daha az para önerdikleri gözlenmiştir.  
Frank, Gilovich ve Regan (1993, s.172), ekonomi eğitiminde kullanılan çıkarcı modelin insan 
davranışlarını etkileyip etkilemediğini incelemişlerdir. İlkin, bir anket yardımıyla ekonomi 
profesörleri tarafından gönüllü aktivitelere harcanan zamanı ve parayı araştırmışlar; ikinci 
olarak da öğrencileri mahkûmlar açmazı deneyi yardımıyla dürüstlük testine tabi tutmuşlardır. 
Sonuç olarak ekonomi eğitimi alanların diğer disiplinlere nazaran daha çıkarcı oldukları 
bulunmuştur.  

Frey, Pommerehne ve Gygi (1993, s.279), öğrencilere adalet hakkında bir anket 
uygulamışlardır. Ekonomi eğitiminin öğrencilerin piyasa mekanizmasına bakış açılarını 
olumlu etkilediğini doğrulayan sonuçlara ulaşmışlardır.   

Frank, Gilovich ve Regan (1996, s.192), farklı disiplinlerden kolej profesörlerine 
yaptıkları yardımlarla ilgili bir anket uygulamışlardır. Ekonomi profesörlerinin en az 
cömertler arasında olduğunu bulmuşlardır. Mahkumlar açmazı oyununda ise ekonomistleri 
daha az gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katıldıklarını gözlemişlerdir.   

Yezer, Goldfarb ve Popen (1996, s.186), bir saha deneyi (lost letter) ile dürüstlük ölçütü 
olarak kayıp zarfın geri dönüş oranını kullandılar. İçinde para olan ve üzerinde isim ve adres 
yazılı zarflar ekonomi ve diğer departmaların dersliklerine bırakıldı. Çalışmanın ekonomi 
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öğrencilerinin diğer öğrencilerden daha fazla mektubu geri getirmesi sonucuna ulaşması 
literatürdeki iddialarla örtüşmemektedir.  
Sequino, Stevens ve Lutz (1996, s.15), öğrencilerin bir bedel ödemeden (free rider) kamusal 
mallardan faydalanma konusundaki eğilimlerini araştırdılar. Çalışma, bencil davranma 
eğilimini cinsiyetin etkileyebileceği sonucuna varmıştır.  

Cox (1998, s.74), bir anket yardımıyla yaşın, cinsiyetin ve eğitimin gönüllü faaliyetlere 
katılma üzerindeki etkisini analiz etmiştir. İktisat ve işletme eğitimi alan öğrencilerin bazı 
durumlarda eğitim ve hemşirelik öğrencilerinden daha az dayanışma eğilimine sahip oldukları 
tespit edilmiştir.  
Stanley ve Tran (1998, s.161)’ın ultimatum oyunu ise ortadoks iktisadi adam konsepti ile 
çelişen sonuçlar üretmiştir. Çalışmada, insanların, adil olma ile çıkarcı olma eğilimleri 
sorgulanmıştır. Sonuçlar, ekonomi eğitimi alan öğrencilerin diğerlerinden daha açgözlü 
olduklarını doğrulamaktadır.  

Selten ve Ockenfels (1998, s.517), soldarity game adını verdikleri, üç kişinin yer aldığı 
ve her bir oyuncunun 10 mark kazanma olasılığının 2/3 olduğu bir deneyi 120 kişi üzerinde 
test etmişlerdir. Deneyin amacı, kazanan tarafın kaybeden taraf/taraflara ne kadar vermeye 
istekli olduğunu ölçmektir. Ekonomistlerin olmayanlara göre daha fazla açgözlü 
olabilecekleri saptanmıştır. 
Laband ve Beil (1999, s.99)’ın bulgularına göre, profesyonel iktisatçılar, profesyonel siyaset 
adamlarına ve sosyologlara nazaran daha yardımseverdir. Bu çalışmada, katılımcıların üye 
oldukları derneklere gelirlerlerine göre yaptıkları aidat ödemesi dikkate alınmıştır.  
Frank ve Shultze (2000, s.110), iktisat öğrencilerinin diğerlerinden daha çok suitimal etme 
eğiliminde oldukları sonucuna vardı. Çalışmaya göre ekonomi eğitimi alanların bu tür 
davranmalarının gerisinde yatan  neden ise karşılarındakilerin de öyle davranacağını 
beklemeleridir.  

Haucap ve Just (2003, s.10), bir anket çalışmasına dayalı olarak fiyat mekanizmasının 
adil olup olmadığını araştırmışlardır. Anket sonuçları, iktisat öğrencilerinin, aşırı bir talep söz 
konusu olduğunda fiyatları arttırmayı adil bir strateji olarak değerlendirdiklerini göstermiştir.   

Frey ve Meirer (2005, s.83), Zürih üniversitesi öğrencilerinin Üniversitenin iki sosyal 
fonuna yaptıkları bağışı konu alan bir çalışma yaptılar. Diğer disiplinlerdeki öğrencilere göre, 
bağış yapmada iktisatçıların daha az istekli olduklarını tespit ettiler.  

Faravelli (2007, s.1415), eğitimin adalet algısına etkisini analiz etmiştir. İktisat ve 
sosyoloji bölümlerinde öğrenim gören birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerine uygulanan bir 
anket yardımıyla adalet ile etkinlik arasındaki trade-offu eğitimin nasıl etkilediği 
incelenmiştir. İktisat eğitimi alanlar, adalete nazaran etkinliğe daha fazla önem vermişlerdir.  
Benz ve Meirer (2008, s.15), gerçek hayata dair bir saha deneyi gerçekleştirmişlerdir. 
Laboratuvar deneylerinin hayatın gerçekleri ile tam olarak uyuşmadığına dikkat çekmişlerdir. 
Bu çalışma, bireylerin bağış yapma konusunda nasıl bir tutum sergilediklerine ilişkin 
laboratuvar deneyi bulguları ile alan bulgularını mukayese etmiştir. Laboratuvar ortamında 
elde edilen bulgular saha deneylerine göre, insanların daha çok yardıma eğilimli olduklarını 
göstermiştir.  

Allgood, Bosshardt ve Watts (2010, s.24), siyasi bir partiye üye olma; oy kullanma; 
kampanya ve partiye bağış; ücretsiz gönüllü katkıda bulunma hakkında sorulardan oluşan bir 
anket yardımıyla, ekonomi eğitimi ile yurttaşlık bilinci arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir.  
Ekonomi ve işletme eğitimi ile yurttaşlık bilinci (özellikle partiye üye olma, bağışta bulunma 
ve gönüllülük) arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuşlardır.  
Bauman ve Rose (2011, s.318), Washington Üniversitesi öğrencilerinin sosyal programlara 
yaptıkları bağışlarla ilgili verileri kullanarak ekonomi eğitimli öğrencilerin diğer öğrencilere 
göre daha az cömert davrandıkları iddiasını araştırdılar. İktisatçıların diğerlerinden daha az 
cömert oldukları sonucuna varmışlardır.  
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Wang, Malhotra ve Murnighan (2011, s.645), iktisat eğitiminin açgözlülük üzerindeki 
etkilerini incelemişlerdir. Buna göre, iktisatçıların belli miktar paranın paylaşımında daha 
cimri davrandıkları; açgözlülüğe ve kendi açgözlü davranışlarına iktisat eğitimi alanların daha 
pozitif baktıkları ve açgözlü olmanın getirilerinin, ahlaki kabul edilebilirliğini de arttırdığını 
gözlemlemişlerdir.  

Hole (2013, s.2), iktisat eğitimi alanların adaletle ilgili olarak üç bakımdan 
diğerlerinden farklı olup olmadığını araştırmıştır. Bunlar, adalet mülahazasına atfedilen önem, 
adalet ideallerinin yaygınlığı ve adil olma noktasında nasıl tepki verildiğidir. Diktatörlük 
oyunu ile mühendislik ve ekonomi öğrencileri karşılaştırılmış; ekonomi öğrencilerinin daha 
çıkarcı oldukları sonucuna ulaşılmıştır (s.26).  

Lopez, Graça ve Correia (2015, s.474), Portekiz’de ekonomi eğitiminin değer, inanç ve 
davranışlar üzerindeki etkisini incelemişlerdir. İktisat eğitimi alan öğrencilerin daha fazla 
piyasa eğilimli olduklarını gözlemişlerdir. 
 
3. Anket Çalışması ve Sonuçları 

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin aldıkları eğitimin adil olmak ile etkin davranmak 
arasındaki tercihlerini nasıl etkilediğini incelemektir. Etkinlik,  daha verimli bireyin daha 
fazla kaynağı elinde tutmasıdır.  Etkinlik, sektördeki mevcut teknoloji ile firmanın ne kadar 
iyi bir performansa sahip olduğunu gösterir. Adalet ise toplam çıktıyı maksimize etmese bile, 
adil bir bölüşüm tesis edebilir. Etkin olmak ile adil olmak arasında bir trade-off olduğu 
muhakkaktır. Bu, dağıtım problemi olarak tanımlanır.  

Bu çalışma, Rubinstein (2006) tarafından hazırlanan ve eğitimin bireylerin, etkinlik ile 
adalet arasındaki tercihlerine etkisini sorgulayan bir ankete dayalı gerçekleştirilmiştir. 
Rubinstein (2006)’dan ilhamla Cipriani, Lubian ve Zago (2009) da bir çalışma yapmışlardır. 
Rubinstein (2006, s.2), ekonomideki durgunluk yüzünden karlılığı azalan bir işletmedeki bir 
yöneticinin işçilerin işten çıkarılması ile işletmenin karlılığı arasında nasıl bir tercihte 
buluncağını sorgulamaktadır. Tek bir sorudan oluşan bu anketle yöneticinin etkinliği mi (kar 
maksimizasyonu) yoksa işçi çıkarmamayı mı (adil olmayı) seçeceği araştırılmaktadır. Anket, 
Telaviv Üniversitesinde felsefe, matematik, hukuk ve iktisat öğrenimi gören lisans ve 
lisansüstü öğrencilerine; Kudüs Hebrew Üniversitesindeki ekonomi lisans öğrencilerine; 
Harvard Üniversitesindeki ve MIT’teki lisansüstü öğrencilerine ve İsrail’de günlük yayın 
yapan “Globes” adlı ekonomi dergisi okurlarına uygulanmıştır. Rubinstein (2006, s.8), 
grupların tercihleri arasında önemli farklılıklar gözlemlemiş; iktisat öğrencilerinin işçilerin 
refahından ziyade kar maksimizasyonuna odaklandıklarını tespit etmiştir.  

Cipriani, Lubian ve Zago (2009, s.467), ekonomi eğitiminin, piyasa mekanizmasının 
etkinliği ile adalet algısı üzerindeki etkisini, bir başka deyişle kar maksimizasyonu ile 
toplumsal mülahazalar arasındaki çatışmaya etkisini incelemişlerdir. Verona Üniversitesinde 
ekonomi, hukuk, matematik, yabancı diller ve turizm bölümü öğrencilerine Rubinstein 
(2006)’nın ve Kahneman, Knetsch ve Thaler (1986)’nın kullandığı anket soruları 
yöneltilmiştir. Ekonomi öğrencileri ile diğer disiplin öğrencilerinin tercihleri arasında anlamlı 
farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir. 

Bizim çalışmamız, Rubinstein (2006, s.2)’den aynen alınan anket sorusu ile 
öğrencilerden bir şirketin başkan yardımcısı olduklarında, işgücünün yarısını çıkarıp karı 
maksimize etmek ile daha az işçi çıkararak daha az kar etmek seçenekleri arasında tercihte 
bulunmaları istenmiştir. Sözkonusu durumda yönetici, bir taraftan işten atılanların içine 
düşecekleri zor durumu vicdani olarak muhakeme etmek, diğer taraftan da şirketin karını 
maksimize etme sorumluluğunun bilincinde hareket etmek zorundadır. Yönetici, kararını 
verirken sadece şirketin çıkarını düşünerek bencilce mi davranacaktır, yoksa işten atılan 
işçileri ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerini de düşünerek toplumsal ve ahlaki 
mülahazalarla mı hareket edecektir? Tablo 1’de bu soru ve cevap seçenekleri yer almaktadır. 
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Tablo1: Etkinlik ve adaletin ölçümü 
 
X şirketinde başkan yardımcısısınız. Şirket toplam 196 işçi çalıştırmaktadır. Şirket halen kar etmeye devam etse 
de ekonomideki durgunluk nedeniyle karlarında önemli bir düşme meydana gelmiştir. Yönetim kurulu işçi 
çıkarılmasına karar vermiş; ne kadar işçi çıkarılacağı ise size bırakılmıştır. Finans departmanı, aşağıdaki gibi ne 
kadar işçi atılırsa ne kadar yıllık kar edilir senaryosunu size sunmuştur. Siz hangi kararı verirsiniz? 

Se
çe

ne
kl

er
 

(  )  Tüm işçiler işten atılırsa 8 milyon TL zarar; 
(  )  146 işçi atılırsa 1 milyon TL kar; 
(  ) 131 işçi atılırsa 1,5 milyon TL kar; 
(  )  96 işçi atılırsa 2 milyon TL kar;  
(  ) 52 işçi atılırsa 1,6 milyon TL kar; 
(  ) 26 işçi atılırsa 1 milyon TL kar; 
(  ) 0 işçi atılırsa 0,4 milyon TL kar. 

Soru, yöneticiyi durugunluk yüzünden yüksek işsizliğin olduğu bir dönemde işçileri 
işten atmanın vicdani ve ahlaki yükü ile şirket menfaatini düşünme arasında bir ikilem içinde 
bırakmaktadır. Tablo 1’den görüleceği üzere, aslında şirket, hiç işçi çıkarmadığında bile kar 
edebilmektedir (0.4 milyon TL). Şirket, aynı zamanda, eğer işçilerinin yarıya yakınını (96 
işçi) işten atarsa karını 5 kat (0.4 milyon TL’den 2 milyon TL’ye) arttırma seçeneğine de 
sahiptir. Burada iki ara seçenek daha yer almaktadır: sadece 26 işçiyi atarak karını 2.5 kat (0.4 
milyon TL’den 1 milyon TL’ye) arttırmak veya 52 işçiyi atarak karını 4 kat (0.4 milyon 
TL’den 1.6 milyon TL’ye) arttırmak (neredeyse şirketi kar maksimizasyonuna yakın bir 
noktaya getirmek).  

Bu çalışmada yukarıda yer alan tek bir sorudan oluşan anket Dumlupınar Üniversitesi 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İşletme bölümleri; İlahiyat Fakültesi; Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Sigortacılık ve Risk Yönetimi 
bölümleri; Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü ikinci, üçüncü ve son sınıf öğrencilerine 
uygulanmıştır. 15-30 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 435 öğrenci 
katılmıştır.  

Tablo 2’de katılımcıların demografik özellikleri, yer almaktadır. Buna göre, öğrencilerin 
%26,6’sı (107) erkek, %75,4’ü ise (328) kadından oluşmaktadır. Öğrencilerin %48,3’ünün 
(210) ailesinin geliri 2000 TL’nin altında, %42,1’nin (183) 2000-4000 TL arasında, 
%6.7’sinin (29) 4000-6000 TL arasında, %1,1’nin (5) 6000-8000 TL arasında ve %1,8’nin (8) 
ise 8000 TL’nin üzerinde yer almaktadır. Öğrencilerin %15,6’sının (68) ailesi köyde, 
%3,2’sinin (14) kasabada, %35,2’si (153) ilçe merkezinde ve %46’sının (200) ise il 
merkezinde ikamet etmektedir. Öğrencilerin %21,6’sı (94) iktisat bölümünde, %9,7’si (42) 
işletme bölümünde, %25,3’ü (110) uygulamalı bilimlerde, %18,6’sı (81) sosyoloji bölümünde 
ve %24,8’i (108) ise ilahiyatta öğrenim görmektedir.  

 
Tablo 2: Katılımcıların demografik özellikleri 

 Frekans Yüzde 

Gelir  

2000 TL'den az 210 48,3 
2000-4000 TL 183 42,1 
4000-6000 TL 29 6,7 
6000-8000 TL 5 1,1 
8000 TL'den çok 8 1,8 
Toplam 435 100,0 

 Frekans Yüzde 
Cinsiyet Kadın 328 75,4 

Erkek 107 26,6 
Toplam  435 100,0 

  Frekans Yüzde 

Yaşanan Yer Köy 68 15,6 
Kasaba 14 3,2 
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İlçe merkezi 153 35,2 
İl merkezi 200 46,0 
Toplam 435 100,0 

  Frekans Yüzde 

Bölüm 

İktisat 94 21,6 
İşletme 42 9,7 
Uygulamalı Bil. 110 25,3 
Sosyoloji  81 18,6 
İlahiyat 108 24,8 
Toplam 435 100,0 

 
Tablo 3’te ise farklı disiplinlerden 435 öğrencinin hangi seçenekleri tercih ettiklerinin 

oransal dağılımı yer almaktadır.  Sonuçlar, öğrenci gruplarının tercihleri arasında anlamlı 
farkların olduğuna işaret etmektedir. İktisat ve işletme öğrencileri, beklentiler doğrultusunda 
diğer gruplara nazaran daha baskın olarak kar maksimizasyonundan yana tercih yapmışlardır. 
İktisat ve işletme öğrencileri, %31-%27 oranlarında; sosyoloji ve ilahiyat öğrencileri ise 
sadece  %20,3-%9,6 oranında kar maksimizasyonu seçeneğini tercih etmişlerdir. Özellikle 
ilahiyat öğrencilerinin yine beklendiği üzere kar maksimizasyonu seçeneğini çarpıcı biçimde 
düşük oranda tercih ettikleri gözlenmiştir.  

Diğer taraftan iktisat bölümü öğrencileri hariç tüm diğer bölüm öğrencilerinde adalet 
algısının daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin, işçi çıkarmamak (en az kar) 
seçeneğini %29,9 (iktisat) ile %63,5 (ilahiyat) aralığında tercih ettikleri görülmektedir. Diğer 
taraftan öğrenciler, 96 işçi çıkarmak (kar maksimizasyonu) seçeneğini %9,6 (ilahiyat) ile %31 
(iktisat) tercih etmişlerdir. En az kar ile en çok kar seçenekleri mukayese edildiğinde iktisat 
bölümü öğrecileri (%29,9-%31) hariç diğer disiplin öğrencilerinin tercihlerini ilk seçenekten 
yana kullandıkları görülmektedir. Esas dikkat çekici husus ise dini ve ahlaki referans odaklı 
eğitim alan ilahiyat öğrencilerinin diğer tüm disiplinlerle karşılaştırıldığında çok yüksek 
oranda adil olma seçeneği yönünde tercihlerini kullanmışlardır.  
 

Tablo 3: Öğrencilerin etkinlik-adalet tercihleri, % 
Atılan İşçi-Kar İktisat İşletme Uyg.Bil. Sosyoloji İlahiyat 
96 işçi;2 milyon 31,0 27,5 19,8 20,3 9,6 
52 işçi-1,6 milyon 17,2 7,5 9,9 10,1 4,8 
26 işçi-1 milyon 19,5 15,0 34,7 29,1 22,1 
0 işçi-0,4 milyon 29,9 50,0 32,7 39,2 63,5 
Diğer  2,3 - 3,0 1,3 - 

 
Bu çalışmanın ulaştığı sonuçlarla Rubinstein (2006) ve Cipriani, Lubian ve Zago 

(2009)’un sonuçları mukayese edildiğinde dikkat çekici farklılıkların olduğu görülmektedir. 
Rubinstein (2006, s.3)’in çalışmasında ekonomi öğrencileri %45-%49 oranında kar 
maksimizasyonunu seçmişlerdir. Bu sonuç, bizim bulgularımıza göre oldukça yüksek bir 
orandır. En belirgin fark ise en düşük kar seçeneğinde ortaya çıkmaktadır. Rubinstein (2006, 
s.3)’te ekonomi öğrencileri bu seçeneği sadece %6-%13 aralığında tercihte bulunmuşlardır. 
Bizim sonuçlarımıza göre bu oran çok düşüktür. Cipriani, Lubian ve Zago (2009, s.462) da 
Rubinstein (2006)’ya çok yakın sonuçlar elde etmiştir. Ekonomi öğrencileri, %43-%50 
aralığında kar maksimizasyonunu; buna karşılık sadece %8-15 aralığında en az karı 
seçmişlerdir. 

Kar maksimizasyonu algısının farklı disiplinlere göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini ölçmek için ise ANOVA testi uygulanmıştır. Varyans analizi ya da F testi 
olarak da bilinen ANOVA (Analysis of Variance) testi, ikiden fazla grubun oratalamalarının 
birbirine eşit olup olmadığını inceler. Bir başka deyişle ikiden fazla grubun ortalamalarını 
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karşılaştırarak belirli bir anlamlılık oranında bir farkın olup olmadığını araştırır (Gürbüz ve 
Şahin, 2015, s.232).  
ANOVA testi için H0 ve H1 hipotezleri şu şekilde formüle edilmiştir: 
H0: Kar maksimizasyonu algısı disiplinlere göre anlamlı bir farklılık göstermez. 
H1: Kar maksimizasyonu algısı disiplinlere göre anlamlı bir farklılık gösterir. 
 

Tablo 4: Ortalama, standart sapma ve standart hata 
 N Ort. Std.Sapma Std.Hata 

İşletme 40 5,8750 1,30458 ,20627 
İktisat 87 5,4368 1,27317 ,13650 

Uyg.Bil. 101 5,7426 1,19711 ,11912 
Sosyoloji 79 5,8354 1,22402 ,13771 
İlahiyat 104 6,3942 ,95955 ,09409 
Toplam 411 5,8735 1,21717 ,06004 
 

Tablo 5: Tek faktörlü ANOVA testi sonuçları 
 Kareler Toplamı s.d Kareler Ortalaması F P 
Grupl.Arası 46,639 4 11,660 8,442 ,000 
Grup İçi 560,782 406 1,381   
Toplam 607,421 410    

 
Tablo 5’teki sonuçlara göre, anlamlılık oranı, (p) 0,05’ten küçük olduğu için kar 

maksimizasyonu algısı, disiplinlere göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F406=8,442, 
p<.05). Buna göre, H1 hipotezi kabul edilir. Farklılıkların hangi ikili grup ya da gruplardan 
kaynaklandığını gösteren çoklu karşılaştırmada varyanslar homojen olmadığı için Games-
Howell testi kullanılmıştır. Tablo 5’de yer alan sonuçlara göre, işletme (ort.=5,88; std. 
sapma=1,30), iktisat (ort.=5,44; std. sapma=1,27), uygulamalı bilimler (ort.=5,74; 
std.Sapma=1,19), sosyoloji (ort.=5,83; std.sapma=1,22) disiplinlerinde öğrenim görenlerin 
kar maksimizasyonu algıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Diğer taraftan ilahiyatta 
(ort.=6,39; s.sapma=,96) öğrenim görenlerin kar maksimizasyonu algıları (işletme hariç) ile 
diğer disiplin öğrencilerinin algıları arasında anlamlı bir farklılık söz konusudur.   

 
Tablo 6: Çoklu karşılaştırma Games-Howell testi sonuçları 

 

(I) (J) Ortalama 
Farkları (I-J) Std. Hata p 

İşletme İktisat ,43822 ,24735 ,398 
Uyg.Bil. ,13243 ,23820 ,981 
Sosyoloji ,03956 ,24802 1,000 
İlahiyat -,51923 ,22672 ,163 

İktisat İşletme -,43822 ,24735 ,398 
Uyg.Bil. -,30579 ,18116 ,444 
Sosyoloji -,39866 ,19390 ,244 
İlahiyat -,95745* ,16579 ,000 

Uyg.Bil. İşletme -,13243 ,23820 ,981 
İktisat ,30579 ,18116 ,444 
Sosyoloji -,09287 ,18208 ,986 
İlahiyat -,65166* ,15180 ,000 

Sosyoloji İşletme -,03956 ,24802 1,000 
İktisat ,39866 ,19390 ,244 
Uyg.Bil. ,09287 ,18208 ,986 
İlahiyat -,55879* ,16679 ,009 

İlahiyat İşletme ,51923 ,22672 ,163 
İktisat ,95745* ,16579 ,000 
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(I) (J) Ortalama 
F kl  (I J) 

Std. Hata p 
Uyg.Bil. ,65166* ,15180 ,000 
Sosyoloji ,55879* ,16679 ,009 

 
4. Sonuç 

Günümüzde eğitim sisteminin insanları bencil ve açgözlü yaptığı yargısının 
güçlenmesine neden olan çok sayıda gelişmeye tanıklık ediyoruz. Bu durum, ferdiyetçi, 
çıkarcı ve maddiyatçı temeller üzerine inşa edilmiş bir evrensel eğitim siteminin kaçınılmaz 
bir sonucudur.  

Bu çalışmanın amacı, farklı disiplinlerden (iktisat, işletme, bankacılık ve sigortacılık, 
sosyoloji ve ilahiyat) öğrencilerin aldıkları eğitimin kar maksimizasyonu ve piyasa 
mekanizmasına bakış açılarını etkileyip etkilemediğini analiz etmektir.  

Elde edilen sonuçlar, ekonomi eğitimi alanların tercihleri ile diğerlerinin tercihleri 
arasında anlamlı bir farkın olduğunu göstermektedir. Özellikle dini ve ahlaki değerleri 
önceleyen ilahiyat eğitimi, öğrencileri çok daha adil davranmaya zorlamaktadır.  Diğer 
taraftan, her şeye rağmen, ekonomi eğitimi alan öğrenciler bile (sadece iktisat bölümü 
müstesna) tercihlerini ağırlıklı olarak işçi çıkarmama, daha az karla yetinme yani adil olma 
yönünde kullanmışlardır.  

Çalışmamızın bulguları mevcut eğitim sisteminin etik değerlerle karı maksimize etme 
arasında bir dengenin kurulması konusundaki eksikliğini ortaya çıkarmıştır. Ulaşılan sonuçlar, 
eğitim sisteminin revize edilmesini ve eğitim metodolojisinin değiştirilmesini cesaretlendirici 
niteliktedir.  
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İNSANİ GELİŞME İLE YOKSULLUK ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN PANEL REGRESYON ANALİZİ İLE 

BELİRLENMESİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN 
ÜLKELER ÖRNEĞİ 

 
 

Funda H. Sezgin1 
 
 
Özet 

İnsani gelişme, kişi başına düşen gelir artışının ötesinde uzun ve sağlıklı bir yaşamı, bilgiye erişimi, 
insana yakışır bir hayat standardını, demokrasinin güvence altına alınmasını kapsayan çok boyutlu bir kavramdır. 
Gelişmeyi insanın seçeneklerini artırma süreci anlamında bir bütün olarak değerlendiren İnsani Gelişme İndeksi, 
1990’lı yıllar boyunca eğitim ve sağlık gibi göstergeler üzerinde yoğunlaşırken, 2000’li yıllarla birlikte insan 
hakları, cinsiyet eşitliği gibi göstergelerin dahi olduğu farklı bir anlayışa dayanmaya başlamıştır. Bir toplumun 
refahı  da  yoksulluğu da gerçekte çok boyutludur. Dolayısıyla, çok boyutlu olan yoksulluk yalnızca parasal olan 
göstergelerle açıklanamaz, para ile ifade edilmeyen göstergelere de gereksinim duyulur. Çok boyutlu yoksulluk 
endeksi yoksunlukları göstermek için tasarlanan yeni bir ölçüdür ve ülkeler içinde karşılaştırmaya olanak 
vermektedir. Çalışmada, insani gelişme endeksi ve çok boyutlu yoksulluk endeksi ilişkisi 2010- 2014 dönemi 
için panel regresyon yardımıyla analiz edilerek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından karşılaştırma 
yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: çok boyutlu yoksulluk endeksi, insani gelişme endeksi, panel regresyon 
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Abstract 

Human development is a multidimensional concept including a long and healthy life beyond an increase 
in income per capita access to information, a decent standard of living, and guaranteed democracy. The Human 
Development Index which evaluates the development as a whole in the sense of a process to increase human 
options, concentrated on the indicators like education and health during 1900s, and then with the 2000s it led to 
base on a different approach including other indicators as human rights and gender inequality. The prosperity 
and poverty of a community is multi-dimensional in reality. Thus, multi-dimensional poverty can not be 
explained by only monetary indicators, but needs to not being expressed by money indicators. Multi-dimensional 
poverty index is a new measure designed to show poverty and allows comparison among countries. In this study, 
the relationship between human development index and the multidimensional poverty index for 2010- 2014 
period was analyzed by using panel regression and has been compared in terms of developed and developing 
countries. 
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1. Giriş 

Kalkınmanın birçok biçimi olmakla birlikte, insani gelişmeden bahsedildiğinde 
bireylerin yapabilirliklerinin genişletilmesi, sosyal, ekonomik ve siyasi fırsatların arttırılması 
ve sonuçta insan yaşamının bütüncül bir şekilde iyileştirilmesi anlaşılmalıdır (Aydınlıgil, 
2009). Gelişen haliyle kalkınma kavramı, toplumun tamamını ilgilendiren ekonomik olgularla 
birlikte yaşam standartları, bilgiye erişim, sağlık hizmetlerine erişebilirlik, yeterli besin 
kaynaklarına sahip olma, ifade özgürlüğü, kültürel gelişim, çevre, bilim, teknoloji gibi farklı 
kavramları içerisinde barındırmaktadır (Pavol vd., 2014). Bu yönüyle kalkınma, temeline 
insan olgusunu alan sosyolojik ve ekonomik bir bütünlükler sistemidir. Maddi refah, sağlık, 
siyasi istikrar, aile hayatı, toplum hayatı, iklim, iş güvenliği, siyasi özgürlükler, cinsiyet 
eşitliği,  sosyal konum, azınlık hakları, göçmen durumu, sosyal eşitsizlik insani kalkınmanın 
temelini oluşturan konular arasındadır (Bentley ve Huston, 2010).  

Gelişmenin akademik çevrelerce disiplinler arası bir yaklaşım doğrultusunda yeniden 
tanımlanması gerektiği düşüncesinden hareketle gelişme iktisadını eleştiren yaklaşımlardan en 
önemlisi Amartya Sen’in İnsan Merkezli Gelişme Yaklaşımı’dır. Sen’e göre; gelişme 
sorununu üretim ya da milli gelir artışına bağlı olarak ele alan büyüme merkezli yaklaşımlar, 
gerçekte büyüme ile gelişmeyi birbirine karıştırmaktadır. Gelişme sorununun, büyüme 
merkezli yaklaşımların sınırlılığı nedeniyle bu yaklaşımların dışına çıkılarak ele alınması 
gerektiğini ileri süren Sen, Gelişme İktisadı’nın ortadan kalkmadığını, aksine işlevinin 
arttığını vurgulamıştır. Bu yaklaşımda gelişme sorunu, büyümeyi merkeze alan değil, kıtlık, 
açlık, ortalama ömür, sağlık gibi farklı alanları öne çıkaran bir anlayıştır ve geliştirilmelidir.  
Bu makalenin amacı, insani gelişme anlayışı doğrultusunda, insani gelişme endeksi ile çok 
boyutlu yoksulluk endeksi arasındaki ilişkilerin Panel Regresyon Analizi yardımıyla 
belirlenmesi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için kurulan modellerin sonuçlarının 
karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesidir. 
 
2. İnsani Gelişme Kavramı ve İnsani Gelişme Endeksi 

İnsani gelişme, politika yapıcılar açısından sürdürülebilir kalkınmanın çekirdek 
alanlarından biri olarak kabul edilir. İnsani gelişme kavramı üzerine yapılmış pek çok tanım 
vardır. Bu tanımlar arasında belki de en açıklayıcı olanı,  Sen’in (2000) çalışmasında ifade 
ettiği gibi “insani gelişme, özgürlükle kalkınmadır” tanımıdır,  insani gelişmenin ise,  
bireylerin gerçek özgürlüklerinin genişlemesi olarak kabul edileceğini söyler. Gerçek 
özgürlükle anlatılmak istenen, gelişme süreci içerisinde genel kanı olarak baskın ve önemli 
bir rol oynadığı düşünülen maddi özgürlükler değil, manevi özgürlüklerdir.  

Sen; sürdürülebilir kalkınmanın sadece ekonomi alanında dar bir çerçevede 
tanımlanamayacağını, insan özgürlükleri üzerine odaklanılarak kişi başına milli gelir artışıyla 
birlikte daha olumluya doğru giden süreğen teknolojik bir ilerleme, sanayileşme, sosyal 
modernleşme gibi geniş alanlara yayılan değerler kümesi olabileceğini ifade eder. Özgürlükler 
aynı zamanda eğitim olanakları, sağlık hizmetleri, siyasi ve sivil haklar gibi sosyal 
düzenlemelere bağlıdır. Benzer şekilde sanayileşme, teknolojik ilerleme, sosyal modernleşme 
de özgürlüklerin genişletilmesine katkıda bulunur (Şahin ve Gökdemir, 2016). 

Sen (1988) çalışmasında ise, gelişmenin güzel bir yaşam ile ilgili olduğunu, dolayısıyla 
çevre ve kültür gibi insanların oluşturduğu yaşamı merkeze alan bir anlayışı göz önünde 
tutması gerektiğini ileri sürmektedir.  İnsan Merkezli Gelişme Anlayışı’nın bir sonucu olarak 
yoksulluğun tanımlanması da değişmektedir. Sen’e göre yoksulluk, gelir yetersizliğinden çok 
kapasite yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Başka bir ifade ile, insani gelişme, sadece gelir 
düzeyinin yükselmesi ile ilişkili değil, aynı zamanda insanın ekonomik ve sosyal anlamlarda 
kapasitesinin artırılması ile ilgilidir. Kapasite Yaklaşımı olarak bilinen bu yaklaşıma göre, 
gelirin, bireyin yaşam seviyesine yansıması için, kişisel farklılıklar ve engeller, çevresel 
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faktörler, sosyal koşullar, öz saygınlık ile kültürel ve toplumsal algı farklılıkları gibi kişisel 
yapabilirlik faktörlerinin etkisine de bakmak gerekir. (Alkire ve Deneulin, 2016). 

İnsani Gelişme Anlayışı’nın gelişme hedefleri, İnsani Gelişme Raporları’nda, insani 
yoksulluk endeksi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi, toplumsal cinsiyete dayalı gelişme 
endeksi, çok boyutlu yoksulluk endeksi gibi, ülkelerin sosyal gelişmişlik düzeyini daha iyi 
belirlenmeye çalışan yeni endekslerin hesaplanmasına da yol açmıştır. Bu bağlamda, insani 
yoksulluk, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan gelirden başka bireyin insan 
olarak toplumsal hayata katılabilmesi için gerekli olan temel imkanlardan yoksun olmasını 
ifade etmektedir. İnsani yoksulluk endeksinin temel faktörleri arasında, eğitim ve öğretime 
ulaşmada yetersizlik, sağlık hizmetlerine ulaşmada yetersizlik, cinsiyet eşitliğindeki 
yetersizlik, insan hakları ve uygulamasındaki yetersizlik, yoksullar ile ilgili kuruluşlardaki 
yetersizlikler gelmektedir (UNDP, Human Development Report, 1997).  

İnsani yoksulluk ölçütü olarak geliştirilen insani yoksulluk endeksi de yaşam süresinin 
kısalığı, temel eğitim hizmetlerinden yoksunluk ve kamusal ve özel kaynaklara erişememe 
gibi insani gelişim açısından ortaya çıkan yoksunlukları, yoksulluğun boyutlarını ve bir 
anlamda insani gelişim dışında kalmış insanların oranını ölçmektedir (Aktan ve Vural, 2002). 
İnsani gelişme, bireylerin seçeneklerini genişletme ve refah düzeylerini arttırma süreci olarak 
tanımlanabilir. Bu sürecin temel hedefi, insanların seçeneklerini arttırmak ve refahtan 
maksimum düzeyde faydalanmalarını sağlamaktır. Dolayısıyla insani gelişme; ekonomik 
büyüme ile insan kapasitesinin genişlemesi ve kullanımını bir araya getirerek, seçenekler 
üzerine odaklanan bir olgudur (Human Development Report, 1990). 
İnsani gelişmenin iki ana yönü vardır. Bunlardan ilki, insan yapabilirliklerinin oluşturulması; 
yani gelişmiş sağlık ve bilgi imkanlarının ve kapasitelerinin arttırılması, ikincisi ise 
kazanılmış bu kapasitelerin kültürel, sosyal ve siyasal hayatta aktif olarak kullanımına imkan 
oluşturulmasıdır. Bu, bireylerin uzun ve sağlıklı bir yaşam, eğitim ve makul standartlarda bir 
yaşam sürebilmek için gerekli kaynaklara sahip olmalarını; aynı zamanda hak ve 
özgürlüklerinin garanti altına alınmasını gerektirir (Human Development Report, 1990). 
İnsani gelişme düzeyi, çoğu zaman gelir düzeyiyle doğru orantılı olarak anlaşılsa da gelir, bu 
durumun tek pozitif faktörü değildir. Gelir, insani gelişme göstergesi olarak önemli bir faktör 
olsa da kişi başı gelir düzeyi yükselirken insani gelişme düzeyi düşen ülkelere rastlanmaktadır 
(Hafner vd., 2013). 

Buna ilaveten, insani gelişme ile bireysel mutluluk da birbiriyle karşılaştırılan iki 
unsurdur. Mutluluk ile insani gelişme düzeyi arasında bir bağlantı olmakla birlikte, kişilerin 
bireysel mutluluklarını etkileyen oldukça fazla faktör ve öznel öğe mevcuttur ve bunu ölçmek 
kolay değildir. Öte yandan, insani gelişmeyi ölçmeye yarayacak faktörleri sınırlamak ve 
bunları nesnel öğelere dönüştürmek mümkündür.  İnsani Gelişme Endeksi (İGE) bu faktörleri 
şu şekilde kabul etmektedir: 
 - Uzun ve sağlıklı yaşam faktörü: İGE doğumda beklenen yaşam süresine 
endekslenmiştir. Bir toplumda bireylerin uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip olmasının o 
toplumda hem yaşam kalitesinin hem de sağlık hizmetlerinin iyi olduğunu gösterdiği kabul 
edilmektedir. 
 - Bilginin üretimi ve bilgiye erişim faktörü: Endeks başlangıçta okur-yazarlık oranını 
baz alıyorken, okur-yazarlığın artık insani gelişme göstergesi olmaktan ziyade, temel bir 
insani ihtiyaç olduğu ve oranının dünya genelinde oldukça yükseldiği kabulünden yola 
çıkarak okullaşma, yani bireylerin eğitim düzeylerini temel gösterge olarak almaya 
başlamıştır. Keza, İGE, bir toplumda bilgi üretimi ve bilgiye erişim olanaklarını etkileyen 
temel faktörün bireylerin eğitim düzeyi olduğunu kabul etmektedir. 
 - Makul standartlarda bir yaşam için gerekli kaynak: Endeks tarafından insani 
gelişmenin üçüncü faktörü olarak kabul edilmektedir. Bu faktörün baz aldığı temel gösterge 
ise başlangıçta kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) olsa da daha sonra bu göstergenin 
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çok gerekçi olmadığına kanaat getirilerek kişi başı gayri safi milli gelir (GSMG) göstergesi 
baz alınmaya başlanmıştır. Ülkeler arasındaki fiyat farklarını da minimuma indirmek 
açısından bu gösterge satın alma gücü paritesine çevrilmiştir. Sonuç olarak, insani gelişme 
yaklaşımı, kalkınma sorunlarını yeniden ele alarak, öncelikle insanın geliştirilmesine 
odaklanmış politikaların üretilmesini gerekli kılmaktadır. Bu yaklaşım, kalkınma anlayışının 
odak noktasını ekonomik büyüklük göstergelerinden insan merkezli politikalara taşımaktadır. 
 İnsani Gelişme Endeksi üç göstergeyi birleştirerek tek bir bileşik endeks ile insani 
gelişmeyi değerlendiren bir yöntemdir. Endeksin temel ölçütleri, insani yaşam standardı, uzun 
ve sağlıklı yaşam, bilgiye erişim olarak kabul edilmiştir. İnsani yaşam standardı, kişi başına 
düşen Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) temel alınarak; uzun ve sağlıklı yaşam, doğumdan 
sonra ortalama yaşam beklentisiyle; bilgiye erişim, 25 yaş ve üstü bireylerin yaşamları 
süresince eğitim alabildikleri süreyle ve okula başlama çağındaki çocuklar için beklenen 
okula devam süresi ile hesaplanmaktadır (UNDP, 2013). Bu üç farklı hesaplamanın bileşik 
endeks sonucu ile insani kalkınmışlık düzeyi belirlenmeye çalışılır. Endeks değeri 0-1 
arasında belirlenmiş olup, 0 değeri minimum gelişmişliği, 1 değeri ise maksimum gelişme 
düzeyini ifade etmektedir.  
 

Şekil 1: İnsani gelişme endeks döngüsü 
 

 
Kaynak: UNDP,  2013 Raporu 

 
İnsani Gelişme Endeksi iki aşama kullanılarak hesaplanmaktadır. Birinci aşama boyut 

endekslerinin oluşturulması, ikinci aşama boyut endeks değerlerinin birleştirilmesidir. Boyut 
endeksi oluşturmada sağlık, okullaşma ve yaşam standardı baz alınmaktadır.  
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Tablo 1: İGE hesaplaması temel değerleri 
 

 
 

Tablo 1’de yer alan yaşam beklentisinin, tarihsel süreç dikkate alınarak, minimum 
değeri 20 olarak belirlenmiştir. 20. yüzyılda hiçbir ülkede 20 yıldan az yaşam beklentisini 
destekleyecek bilimsel veri bulunmamaktadır. Maksimum değer 85 olarak belirlenmiştir. 
Toplumlarda okullaşma sürecine dahil olmayan insanların varlığından kaynaklı okullaşma 
beklenen yıl minimum değeri 0 olarak alınmıştır. Okullaşma beklenen yıl maksimum değeri 
birçok ülkede yüksek lisans derecesine erişim süresi olan 18 yıl olarak alınmış ve ortalama 
eğitim süresi maksimum 15 yıl olarak belirlenmiştir. Kişi başına GSMH minimum değeri 100 
$ olarak maksimum değer 75000$ olarak belirlenmiştir. Boyut endeksi aşağıda yer alan 
formüle eğitim, sağlık ve yaşam beklentisi değerlerinin işlenmesi ile hesaplanmaktadır 
(UNDP, 2013).  

 
 

Eğitim boyutu okullaşma beklenen yıl ve ortalama eğitim süresi değerlerinin ayrı ayrı 
hesaplanarak elde edilen sonuçların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Sağlık, 
eğitim ve yaşam standardı değerleri formül ile elde edildikten sonra, bunların boyut 
değerlerinin geometrik ortalaması alınarak İnsani Gelişmişlik Düzeyi belirlenir.  
 

Tablo 2: İnsani gelişme endeksi skor aralığı 

 
Kaynak: Ünal, 2013. 

 
3.  Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi  

Bir toplumun refahı ve yoksulluğu çok boyutludur. Dolayısıyla, çok boyutlu olan refah 
(veya yoksulluk) yalnızca parasal olan göstergelerle açıklanamaz, para ile ifade edilmeyen 
göstergelere de gereksinim duyulur. Bir insanın geliri veya tüketimi yüksek ise para ile ifade 
edilemeyen boyutlarda da durumunu iyileştirebilir. Ancak, parasal olarak ifade edilemeyen 
boyutlar için bir pazar bulunmuyorsa, yüksek gelirine olarak kabul edilmez. Gelirin yanısıra, 
doğumda yaşam beklentisi, beslenme düzeyi, okur-yazarlık oranı, kamu mallarına 
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ulaşılabilirlik gibi parasal olarak ifade edilmeyen göstergeler kullanılmak zorundadır 
(Chakravarty, 2005). 

UNDP tarafından 2010 yılına kadar insani yoksulluğun ölçümünde kullanılan İnsani 
Yoksulluk Endeksi yerini 2010 yılı itibariyle Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE)’ne 
bırakmıştır. ÇBYE ile hanelerde eğitim, sağlık ve yaşam standartlarında görülen yoksulluklar 
belirlenmektedir. Bu belirleme aşamasında hanelerde anketler kullanılmaktadır. Hane halkı 
anketleri aynı hanede yapılan anketlere dayanmaktadır. Hane halkı anketleri sonucu ortaya 
çıkan mikro değerlerin kullanılması ile bireysel yoksunlukların tespiti amaçlanmaktadır. 
ÇBYE’ de her bir hane halkı anketi sonucu ortaya çıkan değerin ortalaması alınmakta ve 
yoksulluk değerleri hesaplanmaktadır. Bu hesap sonucu bireyler yoksul ya da yoksul olmayan 
olarak sınıflandırılmaktadır. Yoksulluk için % 33.3’ lük bir değer belirlenmiştir. Bu değer 
yoksul ve yoksul olmayan ayrımı yapılmasında eşik değeri ifade etmektedir. Bir hanede 
oluşan yoksunluk değeri % 33.3 ya da daha fazla ise, bu hane diğer tüm fertleri ile birlikte çok 
boyutlu yoksul olarak sınıflandırılmaktadır. Yoksunluk değeri, %20’ den büyük ya da % 20’ 
ye eşitse, fakat bu değer eşik değer olan % 33.3’den azsa, hane çok boyutlu yoksulluğa düşme 
riski altında diye tanımlanmaktadır (UNDP, 2014). Çok boyutlu yoksulluk endeksine göre bir 
hane halkının yoksul olarak nitelendirilebilmesi için hane halkı yoksunluk değerinin 
%33.3’ün üzerinde olması gerekmektedir. ÇBYE, belirtilen göstergeler çerçevesinde 
hesaplanan yoksul nüfus oranı ve yoksunluğun yoğunluğunun çarpılmasıyla 
hesaplanmaktadır. ÇBYE, yoksunluktan kaç kişinin ve ortalama kaç yoğunlukla 
karşılaştıklarını belirlemesi bakımından İnsani Yoksulluk Endeksi yerine daha gelişmiş bir 
endeks olarak karşımıza çıkmaktadır (Karaca ve Gökçek, 2014). 

ÇBYE bir diğer açıdan yoksunlukların kronikleşen bölümlerinin tespiti içinde 
kullanılmaktadır. Endeks temel değerleri olan sağlık, eğitim ve yaşam standardında görülen 
eksiklikler, yoksun bireylerin nicel tespiti ve yoksunluk derecesi gibi verileri içerisine alarak 
ölçümlenmektedir. ÇBYE, yoksulluk kavramının tek düze değerlendirilmesi yerine geniş 
anlamda incelenmesine olanak sağlamaktadır. Bu kapsam içerisinde endeks çağdaş pişirme 
yakıtı, temiz su ve temel sağlık hizmetlerine erişim gibi insanın en temel ihtiyaçlarının 
karşılanma oranının ele alınmasına olanak sağlar (Doğan ve Tatlı, 2014).  
Çok boyutlu yoksulluk endeksi ise 2010 yılından beri Oxford Poverty & Human Development 
Initiative (OPHI) ve UNDP tarafından geliştirilen yeni bir endekstir. İndeks, sağlık göstergesi 
olarak; çocuk ölümlerini ve beslenme yeterliliğini, eğitim göstergesi olarak; eğitim süresi  ile 
çocukların eğitime devamlılığını, yaşam standardı göstergesi olarak ise elektrik, kanalizasyon, 
temiz içme suyu, konut zemini, mutfakta kullanılan yakıt türü ve varlıkları baz alır. Bu 
yoksunluk göstergeleri kullanılarak toplumda çok boyutlu yoksul insanların toplam nüfus 
içindeki oranı ve yoksulların yaşadıkları yoksunluğun ortalama derinliği bulunmaktadır. Bu 
iki değerin çarpımı sonucu endeks değerine ulaşılır. Ülkelerin çok boyutlu yoksulluklarının 
ölçülmesinde verilerin yetersizliği ve farklı yılları kapsaması karşılaştırma olanağını sınırlasa 
da aynı yılı kapsayan veriler ve ülke bazında değerlendirme yapılmasında fikir vermektedir.   

ÇBYE’ de yoksulluğun boyutları İnsani Gelişme Endeksine benzer şekilde sağlık, 
eğitim ve yaşam standartları olarak üç boyutta gösterilmektedir. Her boyutun kendi alt 
göstergeleri bulunmaktadır. Tablo 3’de Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksinin boyutları ve 
göstergeleri ağırlıkları bazında yer almaktadır. 
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Tablo 3: Çok boyutlu yoksulluk endeksinin boyutları ve göstergeleri 
Boyutlar Boyutların 

Ağırlıkları 
Göstergeler Göstergelerin 

Ağırlıkları 
Göstergelerin 
% Ağırlıkları 

Sağlık 1/3 Beslenme 1/6 16.7% 
Çocuk Ölümü 1/6 16.7% 

Eğitim 1/3 Okullaşma Yılı 1/6 16.7% 
Çocukların Okullara Devamlılığı 1/6 16.7% 

Yaşam 
Standardı 

1/3 Pişirme Yakıtı 1/18 5.6% 
Tuvalet 1/18 5.6% 
Su 1/18 5.6% 
Elektrik 1/18 5.6% 
Yer (Zemin) 1/18 5.6% 
Varlıklar 1/18 5.6% 

Kaynak: Karaca ve Gökçek, 2014. 
Tablo 3’de görüldüğü üzere, sağlık boyutu beslenme ve çocuk ölümü, eğitim boyutu 

okullaşma yılı ve çocukların okullara devamlılığı, yaşam standardı boyutu ise pişirme yakıtı, 
tuvalet, su, elektrik, yer ve varlık göstergelerinden oluşmaktadır. Beslenme göstergesi, 
yetersiz beslenen en az bir hane halkı bireyi olmasını; çocuk ölümü göstergesi, hane halkında 
bir veya daha fazla sayıda çocuk ölümü olmasını; okullaşma yılı göstergesi, hane halkı 
bireylerinden hiçbirinin beş yıllık eğitimi tamamlamamış olmasını; çocukların okullara 
devamlılığı göstergesi, hanede en az bir okul çağındaki çocuğun okula devam etmemesi 
durumunu; pişirme yakıtı göstergesi, hane halkının yakacak olarak tezek, odun veya karbon 
içeren maddeler kullanmasını; tuvalet göstergesi, yeterli tuvalet imkanının olmamasını; su 
göstergesi, temiz içme suyu erişimine sahip olunmamasını; elektrik göstergesi, elektrik 
olmamasını; yer göstergesi, hane halkının kirli, çamurlu veya gübreden bir zemine sahip evi 
olmasını; varlık göstergesi, hane halkının araba, kamyon veya benzer motorlu bir araca sahip 
olmaması veya bisiklet, mobilet, radyo, televizyon, telefon veya buzdolabından birine sahip 
olmamasını ifade etmektedir (OPHI, 2014). 
 
4. Ekonometrik analiz 
 
4.1. Veri 

Çalışmada 2010-2014 yılları için gelişmiş 10 ülke ve gelişmekte olan 10 ülke ele 
alınarak insani gelişme endeksi (İGE) ve çok boyutlu yoksulluk endeksi (ÇBYE) arasındaki 
ilişkiyi belirlemek amaçlı panel regresyon modeli analiz edilmiştir. Veriler www.uncdat.org 
adresinden elde edilmiştir. Çalışmanın örneklemini oluşturan gelişmiş ülkeler; Norveç, 
Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Avusturya, Kanada, Finlandiya, İsviçre, Danimarka’dır. 
Gelişmekte olan ülkeler ise; Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Malezya, Rusya, Meksika, 
Brezilya, Güney Afrika, Polonya ve Hindistan olarak belirlenmiştir. 
 
4.2. Panel Birim Kök Testleri   

Panel veri modellerinde birim kök sınamasını öneren önde gelen çalışmalar arasında 
Levin, Lin ve Chu (2002), Im, Pesaran ve Shin (2003), Maddala ve Wu (1999), Choi (2001) 
yer almaktadır. Çalışmada, söz konusu  birim kök testleri uygulanmıştır.  
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Tablo 4: Ülke grupları için panel birim kök testleri sonuç tablosu 
Gelişmiş ülkeler grubu  Gelişmekte olan ülkeler 

  İGE ÇBYE   İGE ÇBYE 
Levin, Lin 

& Chu Test  Düzey 
Trend 

ve sabit 0.129 0.161 
Levin, Lin 

& Chu Test  Düzey 
Trend 

ve sabit 0.177 0.183 

Birinci 
mertebe 

fark Sabit 0.002* 0.001* 
 

Birinci 
mertebe 

fark Sabit 0.001* 0.003* 
Im, Pesaran 
& Shin Test  Düzey 

Trend 
ve sabit 0.192 0.205 

Im, Pesaran 
& Shin Test  Düzey 

Trend 
ve sabit 0.204 0.199 

Birinci 
mertebe 

fark Sabit 0.000* 0.004* 
 

Birinci 
mertebe 

fark Sabit 0.000* 0.026* 
Maddala -

Wu Düzey 
Trend 

ve sabit 0.217 0.182 
Maddala -

Wu Düzey 
Trend 

ve sabit 0.225 0.216 

Birinci 
mertebe 

fark Sabit 0.002* 0.009* 
 

Birinci 
mertebe 

fark Sabit 0.004* 0.001* 

        Choi Düzey 
Trend 

ve sabit 0.139 0.195 
        Choi 

Düzey 
Trend 

ve sabit 0.275 0.218 

Birinci 
mertebe 

fark Sabit 0.000* 0.005* 
 

Birinci 
mertebe 

fark Sabit 0.004* 0.006* 
*0.05 için istatistik anlamlı (durağan seri) 
Hatalar arasındaki otokorelasyon sorununu gideren uygun gecikme uzunluğu ise Schwarz bilgi kriterine göre 
seçilmiştir. Levin, Lin & Chu testinde Barlett Kernel metodu kullanılmış ve Bandwith genişliği Newey-West 
yöntemi ile belirlenmiştir. 
 

Tablo 4’ de sonuçları verilen testler birinci nesil olarak adlandırılır. Birinci nesil birim 
kök testleri, paneli oluşturan yatay kesit birimlerinin bağımsız olduğu ve paneli oluşturan 
birimlerden birine gelen şoktan, tüm yatay kesit birimlerinin aynı düzeyde etkilendikleri 
varsayımına dayanmaktadır. Paneli oluşturan yatay kesit birimlerinden birine gelen bir şokun, 
diğer birimleri farklı düzeyde etkilenmesi, daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Bu eksikliği 
gidermek için yatay kesit birimleri arasındaki bağımlılığı göz önünde bulundurarak 
durağanlığı analiz eden ikinci nesil birim kök testleri geliştirilmiştir. 

Birim kökün varlığını test etmek için panel verileri kullanıldığında, yatay kesit 
bağımlılığının sınanması gerekmektedir. Panel veri setinde yatay kesit bağımlılığı (cross-
section dependence) varlığı reddedilirse, birinci nesil birim kök testleri kullanılabilir. Bununla 
birlikte panel verilerinde yatay kesit bağımlılığı varsa, ikinci nesil birim kök testlerini 
kullanmak daha tutarlı, etkin ve güçlü tahminleme yapılmasını sağlamaktadır. 

Yatay kesit bağımlılığının varlığı zaman boyutu yatay kesit boyutundan küçük 
olduğunda(T<N); Pesaran (2004) CD LM testiye kontrol edilmektedir. Bu çalışmada, her bir 
ülke grubu  10 ülke (N=10) ve  5 yıl (T=5) olduğu için, Berusch Pagan (1980) CD LM testi 
kullanılmıştır. Testin hipotezleri; H0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur  ve H1: Yatay kesit 
bağımlılığı vardır  biçimindedir. Test sonucunda elde edilecek olasılık değeri 0.05’ten küçük 
olduğunda, H0 hipotezi reddedilmekte ve paneli oluşturan birimler arasında yatay kesit 
bağımlılığı olduğuna karar verilmektedir. Aşağıda verilen değerler t istatistik değerleridir. 
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Tablo 4: Ülke grupları için CDLM  ve CIPS  test sonuçları 

Gelişmiş ülkeler grubu Gelişmekte olan ülkeler grubu 

Test İGE ÇBYE Test İGE ÇBYE 

CDLM 9.562* 8.803* CDLM 12.67* 11.038* 

CIPS 11.45* 9.446* CIPS 10.56* 14.51* 
* 0.05 seviyesi için anlamlı 

Tablo 4 sonuçlara göre; olasılık değerleri 0.05’ten küçük olduğu için, serilerde ve 
denklemde yatay kesit bağımlılığının olduğu görülmektedir. Bu durumda paneli oluşturan 
ülkeler arasında, yatay kesit bağımlılığı vardır. Ülkelerden birine gelen şok, diğerlerini de 
etkilemektedir. 

Bu çalışmada paneli oluşturan ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığı tespit edildiği için, 
serilerin durağanlığı, ikinci kuşak birim kök testlerinden CADF  testi bağlantılı CIPS testidir. 
Testin hipotezleri  H0: Birim kök var  ve H1: Birim kök yok biçimindedir. Panelin genelinde 
birim kökün varlığına karar verebilmek amacıyla; her bir ülke için bulunan CADF 
istatistiklerinin aritmetik ortalaması alınarak,  CIPS istatistiği hesaplanmaktadır. Hesaplanan 
CIPS istatistiği, Pesaran (2007)’daki tablo değerleriyle karşılaştırılmaktadır. Hesaplanan CIPS 
değeri, tablo kritik değerinden küçük olduğunda, H0 reddedilmektedir. Bu durumda, paneli 
oluşturan tüm ülkeler için, ilgili veride birim kök olmadığına ve şokların geçici olduğuna 
karar verilmektedir.  

Hesaplanan CIPS istatistiği, tablo kritik değerinden büyük olduğu için, H0 kabul edilmiş 
ve paneli oluşturan serilerde birim kök olduğuna karar verilmiştir. Bu durumda, seriler düzey 
değerlerinde durağan değildir. Bu durum, ilgili ülke ekonomilerine gelen bağımsız değişkene 
yönelik şokun etkisini hemen kaybetmediğini göstermektedir. Seriler düzey değerlerinde 
durağan olmadığı için regresyon analizi birinci mertebe farkları ile gerçekleştirilecektir. 

Panel veri yöntemleri Baltagi (2005)’de belirtildiği gibi, havuzlanmış, sabit ve  tesadüfi 
etkilerle gerçekleştirilmektedir. Çalışmada, iki olası tahmin modeli arasında seçim 
yapabilmesi için bazı istatistiksel testler gerçekleştirilmektedir. Modellerdeki tüm değişkenler 
ülkeler ve zamanlar arasında değişebildiği için temel soru, verinin ülkeler ve zamanlar 
arasında toplanıp toplanmayacağıdır (pool data).   

Hangi panel regresyon modelin seçileceğinin belirlenmesi için uygulanan Chow ve 
Breush Pagan (BP) test sonuçları Tablo 6’ da verilmiştir. Chow testi için H0 hipotezi 
havuzlanmış (pooled) regresyon ve  H1 hipotezi sabit etkiler modeli (SEM) iken, BP testinde 
Ho hipotezi havuzlanmış regresyon ve  H1 hipotezi ise tesadüfü etkiler modeli (TEM) olarak 
ele alınır. 
 

Tablo 6: Ülke grupları için panel regresyon tahmin yöntemi seçimi test sonuçları 

 Gelişmiş ülkeler grubu Gelişmekte olan ülkeler grubu 
Test p değeri Karar Test p değeri Karar 

Chow(F 
testi) 

0.027 H1 kabul Chow(F testi) 0.002 H1 kabul 

BP(χ2 testi) 0.001 H1 kabul BP(χ2 testi) 0.018 H1 kabul 

  Cross-section random 0.185 Cross-section random 0.193 
Hausman 
testi Period random 0.116 Period random 0.185 
 Cross-section and period 

random 0.141 Cross-section and period random 0.152 
 

Diğer aşama Hausman testi yardımıyla H0 : Tesadüfi etki var (TEM) ve H1 : Tesadüfi 
etki yok (SEM) hipotezlerinin sınanmasıdır. 
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Test sonuçlarından görüleceği üzere, H0 hipotezi kabul edilerek TEM modele karar 
verilmiştir. Çözümleme için farklı algoritmalar denenmiş ve toplam hata karesi en küçük 
değeri veren “Cross Section SUR” algoritması ile elde edilen model tahmin sonuçları 
değişkenlerin birinci mertebe farkı alınarak çözümlenmiş, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
için  tahmin sonuçları Tablo 7’ de verilmiştir.  
 

Tablo 7:  Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için panel regresyon tahmin sonuçları 
 

Gelişmiş Ülkeler Grubu 
 

Bağımlı Değişken: FİGE   
Değişkenler  Katsayı St. Hata t-istatistiği Anlamlılık 

          
FÇBYE -0.583 0.006 -97.17 0.000* 

Sabit 0.439 0.114 3.847 0.000* 
     

R-kare 0.518    Toplam Hata Kare 1266.78 
F-istatistiği 67.23*    Durbin-Watson istatistiği 2.892 

 
Gelişmekte Olan  Ülkeler Grubu 

 
Bağımlı Değişken: FİGE   

Değişkenler  Katsayı St. Hata t-istatistiği Anlamlılık 
          

FÇBYE -0.238 0.367 -0.648 0.000* 
Sabit 0.497 0.087 5.700 0.000* 

     
R-kare 0.263    Toplam Hata Kare 1982.34 
F-istatistiği 42.55*    Durbin-Watson istatistiği 2.915 

*0.05 için istatistik anlamlı 
 
Model sonuçlarında görüleceği üzere; her iki model için ÇBYE değişkeninin insani 

gelişme endeksi değişkeni üzerinde negatif yani; azaltıcı yönlü istatistik anlamlı etkisi vardır. 
ÇBYE’nin artması,  ülkelerin insani gelişme endekslerinin azalışına neden olmaktadır.  
 Gelişmiş ülkeler için elde edilen sonuçlarda, ÇBYE  %1 arttıkça insani gelişme endeksi 
yaklaşık %58 azalmakta, gelişmekte olan ülkeler için ise, ÇBYE %1 arttıkça insani gelişme 
endeksi %23 azalmaktadır.  Her iki ülke grubu arasında yarı yarıya bir etki farkı ortaya 
çıkmaktadır. ÇBYE değişkeni, gelişmiş ülkeler için insani gelişme endeksi değişkenini %51, 
gelişmekte olan ülkelerde ise %26 oranında açıklamaktadır. Böylece, gelişmiş ülkelerde 
ÇBYE değişkeninin insani gelişme endeksi değişkeni üzerindeki etkisi oldukça önemli bir 
düzeyde iken, gelişmekte olan ülkelerde bu düzeyde bir etki söz konusu değildir. 

Gelişmiş ülkelerde ÇBYE’nin yükselmesinin, insani gelişme endeksi üzerindeki 
olumsuz etkisinin daha derin olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, gelişmiş ülkelerde toplumsal 
yapı ve kurumların yoksulluk faktörlerine duyarlı olmaları, dolayısıyla olası bir yoksulluk 
artışının insani gelişme düzeyi üzerindeki yıpratıcı etkisinin daha büyük olması ile 
açıklanabilir. Oysa, gelişmekte olan ülkeler için tam tersi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 
Gelişmekte olan ülkelerde, ÇBYE’nin yükselmesinin, insani gelişme endeksi üzerindeki 
olumsuz etkisinin daha yüzeysel olduğu görülmektedir. Bu durum,  gelişmekte olan ülkelerde 
var olan toplumsal yapı ve kurumların yeterince hassas olmamaları ve insani gelişme düzeyi 
üzerinde  daha az yıpratıcı etki göstermesiyle açıklanabilir. Gelişmekte olan ülkelerde ÇBYE 
‘nin insani gelişme endeksi üzerindeki etkisi daha düşük çıkmıştır. Bu nedenle insani gelişme 
adına düzelmesi gereken pek çok diğer göstergenin olduğunu vurgulamak gerekir. 
 Bütün zaman serilerinde olduğu gibi panel veri analizlerinde de otokorelasyon önemli 
bir sorundur. Regresyon analizlerinin temel varsayımlarından birisi farklı gözlemler için aynı 
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hatalar arasında ilişkinin olmamasıdır. Veri setinde otokorelasyonun sınanması Wooldridge 
(2002)  testi ile araştırılmıştır. 
 

Tablo 8:  Wooldridge  otokorelasyon testi sonuçları 
Gelişmiş ülke grubu Gelişmekte olan ülke grubu 
F değeri olasılık F değeri olasılık 
334.28 0.104 673.95 0.127 

 
 Wooldridge (2002)  tarafından önerilen otokorelasyon test istatistiği sonucuna göre, 
modelde “otokorelasyon yoktur” şeklinde kurulan boş hipotez her iki ülke grubu için kabul 
edilmiştir. Diğer bir deyişle, denklemlerdeki hata terimleri arasında otokorelasyon problemi 
yoktur. 

Modelde heteroskedasite (değişen varyanslılık) probleminin sınanmasında  Greene 
(2003) tarafından geliştirilen test uygulanmıştır. Her iki ülke grubu için heteroskedasite 
olmadığını belirten H0 hipotezi kabul edilmiştir. Sonuçlar Tablo 9’ de verilmiştir. 

Tablo 8: Greene Heteroskedasite Testi Sonuçları 
Gelişmiş ülke grubu Gelişmekte olan ülke grubu 
Ki-kare  p Ki-kare p 
466.823 0.136 672.905 0.172 

 
Böylece tahmin edilen regresyon sonuçlarının güvenilirlik içinde yorumlanacağı 

anlaşılmıştır. Modelin varsayımları sağladığı belirlenmiştir. 
 
5. Sonuç 

İnsani gelişme, kalkınmanın yalnızca ekonomik büyüme ile sağlanamayacağını ve insan 
üzerine odaklanmanın gerekliliğine vurgu yapar. Bireylerin seçeneklerinin genişlemesi ve 
refah düzeylerinin arttırılması, insani gelişmenin temel amacıdır. Bu amaç çerçevesinde insani 
gelişme, uzun ve sağlıklı bir yaşamı, bilgiye erişimi ve makul standartlarda bir yaşama sahip 
olabilmek için gerekli kaynakları vazgeçilmez olarak görür. 
Bir ülkenin yüksek milli gelire sahip olması o ülkenin gelişmiş bir ülke olarak 
adlandırılabilmesi için tek başına yeterli değildir. Ekonomik açıdan gelişmiş birçok ülkede 
sosyal açıdan sorunlarının olması ekonomik kalkınma ile insani kalkınma arasındaki ilişkinin 
daha iyi kurulması gereğini ortaya çıkarmıştır. Kalkınmanın temel amacı, insanların 
tercihlerini artırarak daha fazla imkanlara ulaşmasını sağlamaktır. İnsanların önündeki 
seçeneklerin artması süreci şeklinde tanımlanan insani gelişme kalkınmanın merkezine insanı 
koyarak bireylerin kabul edilebilir bir yaşam kalitesine yükseltilmesine odaklanır.  

1990’lı yıllardan itibaren UNDP, kalkınma konusuna bakışını değiştirerek ekonomik 
kalkınmanın yanına insani kalkınmayı ve çevresel sürdürülebilirliği de eklemiştir. Bu 
kapsamda 1990’dan bu yana ülkelerin insani gelişmişlik düzeylerini ölçen bir endeks 
yayınlamaktadır. Bu endeks insani gelişmişlik bakımından ülkeleri kıyaslamakla birlikte, hem 
bu ülkelerin gelir, sağlık, eğitim gibi alanlarda gösterdikleri performansa ilişkin 
değerlendirme yapabilme imkânı vermekte hem de bu ülkeler açısından önemli bir tanıtım 
aracına dönüşmektedir. Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE), yoksun olma yoğunluğuna 
göre düzenlenmiş çok boyutlu olarak yoksul olan nüfusun yüzdesini ifade etmektedir. ÇBYE 
aynı zaman zarfında insanların yüz yüze kaldığı ciddi yoksunlukları göstermek için tasarlanan 
yeni bir ölçüdür.  

Çalışmanın amacı,   çok boyutlu yoksulluk endeksinin insani gelişme endeksi 
üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve gelişmiş-gelişmekte olan ülkeler bazında karşılaştırma 
yapılmasıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik iki farklı panel oluşturularak 2010-
2014 yılları için analiz gerçekleştirilmiş, her iki ülke grubu için istatistik anlamlı ilişkiler elde 
edilmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan testlerde tesadüfi etkiler modelinin uygunluğu belirlenmiş, 
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cross section SUR algoritması ile elde edilen model tahmin sonuçlarında; Gelişmiş ülkeler 
için elde edilen sonuçlarda, ÇBYE  %1 arttıkça insani gelişme endeksi yaklaşık %58 
azalmakta, gelişmekte olan ülkeler için ise, ÇBYE %1 arttıkça insani gelişme endeksi %23 
azalmaktadır.  Her iki ülke grubu için elde edilen regresyon modellerine otokorelasyon ve 
heteroskedasite testleri yapılmış ve varsayım sapması belirlenmemiştir.  

Geçiş ekonomilerinin ve aynı zamanda Türkiye’nin farklı ekonomik, sosyal ve kültürel 
yapıya sahip olmaları doğası gereği ülkelerin farklı performans özellikleri göstermelerine 
neden olmaktadır. Altyapısı daha güçlü olan, değişime daha kolay adapte olabilen, reformlar 
gerçekleştirebilen, gelişme için yeni politikalar üretebilen veya politikalarını istikrarlı bir 
şekilde etkin olarak uygulayabilen ülkelerin daha iyi bir ilerleme sağlayabilecekleri açıktır. 
Bu bağlamda, ülkelerin verilerini gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirmesi ve iyileştirme 
yapılması gereken konularda etkin reformlar uygulaması gereklidir. Yoksulluğun nedenleri 
arasında gelir dağılımındaki eşitsizlikler, hızlı nüfus artışı, istihdam yetersizliği, göç, işsizlik, 
enflasyon ve ücret politikaları, fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik olmayan eğitim 
politikaları, işgücü piyasasında örgütlenme düzeyinin yetersizliği, mevcut sosyal güvenlik 
sistemindeki aksaklıklar gibi nedenlerin olduğu düşünülürse özellikle bu bölgelerde 
kalkınmayı arttıracak istihdam, eğitim, nüfus, göç ve sosyal güvenlik alanında etkin 
politikalar oluşturulması gereği açıktır. 
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MAHKUMLAR İKİLEMİNE DENEYSEL BİR BAKIŞ: 
EKONOMİ SINAVI ÖRNEĞİ 
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Özet 
Mahkumlar ikilemi oyunu uzun bir süredir iktisat, işletme ve pazarlama gibi bilim dallarında pek çok 

çalışmaya konu olmaktadır. Mahkumlar ikilemi oyununun önemi, akademik araştırmalardan ziyade aynı 
zamanda ekonomik ve sosyal hayatın bir çok alanında yaygın bir şekilde karşılaşılan işbirliği problemini 
gösteren stratejik bir oyun olmasından kaynaklanır. Problemin temeli, oyunda yer alan oyuncular için daha iyi 
bir denge söz konusu iken(pareto etkinlik) daha kötü bir denge stratejisini izlemelerinden kaynaklanmaktadır. 
Deney birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olmak üzere ve 2 farklı bölümdeki öğrencilerle yapılmıştır. Sınav ortamında 
yapılan deneyde, öğrencilerin ilgisini çekmek için sınav puanlarına ek puan kazanma ihtimali sunulmuştur. Bu 
puanlar mahkumlar ikilemi oyunundaki "pay off"u temsil etmektedir. Sonuç olarak öğrencilerin tek seferlik 
oynadıkları bu oyunda işbirlikli/işbirliksiz davranışları etkileyen faktörler incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: mahkumlar ikilemi, stratejik davranış, işbirliksiz oyunlar 
 
JEL Sınıflandırması: C720, C920 
 
 

AN EXPERIMENTAL VIEW OF THE PRISONERS 
DILEMMA: THE SAMPLE OF ECONOMICS EXAM  

 

Abstract 
Prisoner's dilemma game is the subject of many studies in disciplines such as economics,management and 

marketing. The importance of the prisoners dilemma game is a strategic game that illustrates the problem of 
cooperation which is widely encountered in many areas of economic and social life rather than academic 
research. The basis of the problem is due to follow the worse equilibrium strategy  while it's a better balance for 
the players in the game. In the experiment, first, second, and third grade, and reviewed with the students in 2 
different departments. The exam environment in this experiment, to engage students, they has been given to the 
possibility of earning additional points. These scores represent the "pay off" in the prisoners dilemma game. As a 
result, in this game which is students play one shot, are examined cooperative/noncooperative the factors that 
affect behavior. 
 
Keywords: prisoner's dilemma, strategic behaviour, noncooperative game 
 
JEL Classification: C720, C920 
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1. Giriş 

Oyun teorisinin bir disiplin olarak, Neumann ve Morgenstern (1944)’nin çalışmasıyla 
başladığı varsayılmaktadır. Bu çalışmada, bireyler arasındaki "çatışma" kavramı ilk kez 
matematiksel olarak ifade edilmiştir. Flood ve Dresher (1950)'de şekillendirilen ve Tucker'ın 
geliştirdiği "Mahkumlar İkilemi" kavramının gelişimi ve John Nash'in modern işbirlikçi 
olmayan oyunlar çalışması ile ortaya attığı denge tanımı(daha sonra Nash dengesi ile 
adlandırılmıştır) ile oyun teorisinin temelleri atılmıştır. Oyun teorisi, iktisat biliminde, 
ekonometri gibi iktisadi problemleri anlama konusunda önemli bir yer tutmaktadır. Ancak 
uzunca bir süre matematik kökenli iktisatçıların tekelinde kalmış, iktisadi problemler ile 
ilgilenmek yerine daha çok teorik tanımlar ve ispatlar şeklinde kalmıştır. İktisadi birimlerin ne 
bildiği konusu yani "bilgi" kavramının önemsenmeye başladığı dönem, oyun teorisinin 
yeniden yükseldiği dönem olarak bilinmektedir. Böylece iktisadi problemler bireylerin eksik 
bilgiye sahip olduğu ve sınırlı rasyonel oldukları varsayımları ile oyun teorisi perspektifinde 
analiz edilmeye başlanmıştır. Ancak oyun teorisi hala mikroekonomik problemlerin bir 
metodu olarak görülmekteydi. 1980'li yıllardan sonra iktisadi analizlerde kullanılan bütüncül 
makroekonomik yapıların mikroekonomik temellere dayandırılması ile birlikte oyun 
teorisinin prensipleri artık makroekonomik problemlerde de kullanılmaktadır. Örneğin, 
önceden firmaların yatırım davranışları genel bir yatırım fonksiyonu ile tanımlanırken artık 
firmaların ayrı ayrı kar maksimizasyonu hedefleyen birimler olarak düşünülmesi buradaki 
stratejik ilişkinin modellenmesi ve denge tanımının buna göre yapılmasını gerektirmiştir. 
Makro ekonomik analizlerin günümüzde mikro temeller üzerinden yapılması ile birlikte, bu 
analizler mikro ekonominin varsayımları(örneğin fayda ve üretim fonksiyonları varsayımları) 
üzerinden yapılmaktadır. Böylece iktisadi problemler, iktisadi birimlerin optimal 
davranışlarını türetirken sürekli stratejik bir ilişkide olmasını dikkate alarak 
değerlendirilmektedir. Buradaki stratejik etkileşim kavramı oyun teorik bir kavramdır ve 
iktisadi birimlerin(oyuncuların) toplumda en azından bir iktisadi birimin refahını 
davranışları(hamle) ile etkilemesi durumu şeklinde tanımlanır. İktisadi birimler aldıkları 
kararların birbirlerini etkilediğinin farkındadırlar. Dolayısı ile karar alırken bunları da hesaba 
katmaktadırlar.  

Oyun kavramı, oyuncuların(iktisadi birimler) yaptıkları hamleler ve bu hamleler 
sonucunda alacakları faydalar üzerinden tanımlanan kısıtları ifade eden stratejik etkileşim 
zemini olarak ifade edilebilir. Oyun teorisi de, bu oyunlar için analitik ve sezgisel 
çözüm(denge) önerilerinde bulunan ve bu çözümlerin özelliklerini inceleyen bir 
disiplindir(Yılmaz, 2009). Mahkumlar ikilemi oyunu, oyun teorisinin klasik örneklerinden 
biridir. Klasik şekli ile mahkumlar ikilemi senaryosu şu şekildedir: İki şüpheli  suç işledikleri 
gerekçesi ile göz altına alınmıştır. Polisin, şüphelilerden en az biri itiraf etmedikçe elinde 
tutuklama için yeterli kanıt yoktur. Böylece polis her iki şüpheliyi ayrı ayrı hücrelere koyup 
bir anlaşma sunmaktadır. Anlaşmaya göre şüphelilerden ikisi de itiraf etmez sessiz kalırlarsa 
her ikisi de 1 ay hapis cezasına çarptırılacaktır. Eğer her ikisi de itiraf ederse, her iki şüpheli 
de 6'şar ay hapis cezasına çarptırılacaktır. Son olarak, şüphelilerden biri itiraf eder diğeri ise 
sessiz kalırsa, itiraf eden serbest kalacak sessiz kalmayı tercih eden taraf ise 9 ay hapis 
cezasına çarptırılacaktır. Mahkumların problemi 2x2 boyutlu bir matris ile aşağıdaki gibi 
temsil edilir. 

Şekil 1: Mahkumların kazanç matrisi 
 
    
 

                                   Mahkum 1 

 Mahkum 2 
 Sessiz Kal İtiraf et 

Sessiz Kal -1,-1 -9,0 
İtiraf et 0,-9 -6,-6 

Böylece her iki şüpheli itiraf etmek veya sessiz kalmak stratejileri arasında tercih 
yapmak zorundadır. Her iki şüphelinin birbirleri ile iletişim kurma imkânı yoktur(işbirliği 
yapma imkansız). Buna göre karşı tarafın hamlesinden habersiz olan oyuncu 9 ay hapis yatma 
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ihtimalini göze alamayarak sessiz kalmayacak, itiraf etme stratejisini seçecektir. Suçu itiraf 
ederek 1 ay gibi daha kısa süreli bir hapis cezasına razı olacak ya da serbest kalacaktır. 
Oyuncu burada kaybını en aza indirmeyi (kazancını maksimize etmeyi) hedef almaktadır. Bu 
durum aslında oyuncunun itiraf et stratejisinin baskın stratejisi olduğu anlamına gelir. 
Oyundaki fayda değerleri aynı yani oyun simetrik olduğu için karşı tarafın da aynı koşullar 
altında rasyonel davranarak itiraf edeceği kaçınılmazdır. Dolayısı ile oyunun dengesi 
oyuncuların hamlelerinin (itiraf et, itiraf et) olduğu strateji profilidir ve sonuç olarak (-6, -6) 
durumu aynı zamanda oyunun Nash dengesini yansıtır. Böylece birbirleri ile iletişim 
kurmayan iki tarafın iyi niyetli değil de rasyonel davranarak aldıkları kararlar aslında belki de 
daha az yatacakları hapis cezasının artmasına neden olmuştur. Her iki şüphelinin birbirleri ile 
iletişim kurma imkânı olsaydı bu durumda işbirliği yaparak her ikisi de sessiz kalacak ve daha 
az hapis cezasına çarptırılacaktır(Gibbons, 1992). Mahkumlar ikilemi oyununun buradaki 
önemi, ekonomik ve sosyal hayatın bir çok alanında yaygın bir şekilde karşılaşılan işbirliği 
problemini gösteren stratejik bir oyun olmasıdır. Bu oyunda yer alan oyuncular için daha iyi 
bir denge söz konusu iken(pareto etkinlik) daha kötü bir denge stratejisini izlemektedirler. 

 
2. Çalışmanın Amacı 

Oyun teorisi, iktisadi birimlerin arasında stratejik etkileşimde anlaşılması zor görünen 
bazı kavramları açıklamada kolaylık sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında oyun teorisindeki 
bazı oyunlar betimlediği durum açısından klasikleşmiştir. Mahkumlar açmazı oyunu da 
bunlardan biridir. Mahkumlar açmazı ile betimlenen durum kar maksimizasyonunu 
hedefleyen oligopolcü firmaların stratejik davranışını analiz etmede kullanılmaktadır. Bunun 
yanında ülkelerin savunma harcamaları kararları, yolsuzluğun nedenleri gibi çok geniş çaptaki 
konuların tartışılması için kullanılmaktadır.  

Mahkumlar açmazı oyunu gibi oyun teorisinde kullanılan klasik oyunların uygulamalı 
örneklerini görebilmek için literatürde sınıf içi deneysel uygulamalar yapılmaktadır. Ancak 
sadece mahkumlar açmazı oyunu değil aynı zamanda diktatör oyunu, güven oyunu, 
cinsiyetler savaşı, işbirliği oyunu, tavuk oyunu, pazarlık oyunu gibi klasikleşmiş oyunlarla 
betimlenen durumların da sınıf içi deneysel uygulamaları yapılmaktadır. Bu oyunlarda 
oyuncular öğrencilerdir. Oyuncuların stratejileri, amaçları, kısıtları da öğrencilerin sınıf içi 
ortamına göre tasarlanmaktadır. Örneğin, Alba-Fernandes vd (2006) sınıf içi deneysel 
çalışmasında öğrencilerin Nash dengesini anlaması için karmaşık bir sınıf ortamı oyunu 
tasarlamıştır. Örneğin, Eckel ve Grossman (1998) sınıf içi deneysel çalışmasında diktatör 
oyunun bir uygulaması yapmıştır. Bu oyunda öğrencilerin vermiş oldukları kararları cinsiyet 
faktörü üzerinden değerlendirmiştir. Çalışmasından elde edilen bulgularda kadınların 
erkeklerden daha cömert olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Innocetti ve Pazienza (2006) güven 
oyunu cinsiyet faktörü üzerinden modellediği yine sınıf içi oyunu tasarımında, kadınların 
erkeklerden daha çok güvendiği sonucuna ulaşmıştır.  

Mahkumlar açmazı oyunun sınıf içi deneysel çalışmalarda da öğrencilerin vermiş 
oldukları kararlar(hamle) cinsiyet, uyruk, sınıf, yaş gibi bir çok faktör açısından 
değerlendirilmiştir. Hemestah(1994) Amerikan ve Rus öğrenciler için yapmış olduğu 
çalışmasında mahkumlar açmazı durumunda kalan Rus öğrencilerin Amerikan öğrencilere 
göre rasyonel davranmak yerine iyi niyetli(işbirlikli) davrandığını belirlemiştir. McPherson ve 
Nieswiadomy (2012), yapmış olduğu çalışmada mahkumlar açmazı durumunu öğrenciler 
üzerinde cinsiyet, uyruk, sınıf,  yaş faktörleri açısından değerlendirmiştir. Çalışmanın 
bulgularına göre bayan öğrencilerin erkek öğrencilere göre rasyonel davranmak yerine iyi 
niyetli(işbirlikli) davranmasının daha olası olduğu sonucuna varmışlardır. Bu çalışmanın 
amacı da literatüre benzer şekilde mahkumlar açmazı oyununun sınıf içi deneysel bir 
uygulamasını yapmaktır. Ancak oyunun tasarımı, kullanılacak yöntem açısından özgün 
olduğu düşünülmektedir. 
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3. Oyunun Tasarımı  

Mahkumlar açmazı oyunun sınıf içi tasarımında oyuncular üstteki bölümde de 
belirtildiği gibi mahkum yerine kullanılan oyuncular öğrencilerdir. Bu çalışmada oyunun 
tasarlandığı yöntem, literatürdeki çalışmalardaki gibi sınıf ortamında ve bir anketle 
öğrencilere uygulanmamaktadır. Çalışmada oyun, yine sınıf ortamında ancak öğrenciler vize 
sınavındaki duruum şeklinde tasarlanmış ve uygulanmıştır.  

 Uygulanan vize sınavında öğrencilere vize sorularına ek aşağıdaki şekilde bir soru 
sorulmuştur; 

Şekil 2: Stratejik oyun için tasarlanan soru 

 
 

Bu soru ile öğrenciler sınavlarına ekstra puan alma ihtimali doğmuştur. Böylece 
öğrencilerin oyuna olan ilgilerini artırmayı ve gerçekçi karar vermeleri hedeflenmiştir. 
Oyunda öğrencilerin problemi 2x2 boyutlu basit bir matris ile şu şekilde düşünülebilir; 
 

Şekil 3: Öğrencilerin kazanç matrisi 
 
    
 

Öğrenci 1 

 Diğer Öğrenciler 

 A) şıkkı B) şıkkı 
A) şıkkı 5 puan, 5 puan 5 puan(%10'u aşarsa 0), 15 puan(%10'u aşarsa 

0) 
B) şıkkı  15 puan,5 puan 15 puan(%10'u aşarsa 0), 15 puan (%10'u aşarsa 

0) 

 
Oyunun tasarımına göre öğrencilerin stratejiler şu şekildedir; 

• Diğer öğrenciler A) şıkkını işaretler, öğrenci 1 de A) şıkkını işaretlerse 
sınıftaki tüm öğrenciler 5 puan alacaklardır. 

• Sadece öğrenci 1 B) şıkkını işaretler, diğer öğrenciler A) şıkkını işaretlerse 
öğrenci 1, 15 puan alacaktır diğer tüm öğrenciler ise 5 puan alacaktır.  

• Diğer öğrenciler B) şıkkını işaretler, öğrenci 1 A) şıkkını işaretlerse öğrenci 1 
5 puan diğer öğrenciler 15 puan alacak gibi görünmektedir. Ancak, sınıfın 
böyle bir durumda %10'undan fazlası B) şıkkını işaretlediği için yine tüm 
öğrenciler 0 puan alacaktır. 

• Son olarak, eğer öğrenci 1 ve diğer öğrenciler B) şıkkını işaretlerse 15 puan 
alacak gibi görünmektedir. Ancak bu oran sınıfın %10'undan fazlası B) şıkkını 
işaretlemesi durumunu yansıtacağı için sonuç olarak tüm öğrenciler 0 puan 
alacaktır.  

Bu oyunda öğrenciler A) şıkkını işaretlemek veya B) şıkkını işaretlemek stratejileri 
arasında tercih yapmak zorunda bırakılmıştır. Öğrencilerin vize sınavı ortamından 
faydalanarak birbirleri ile iletişim kurma imkânı ortadan kaldırılmış, böylece mahkumların 
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birbirleri ile iletişim kuramadığı durumuna yaklaşıldığı düşünülmektedir. Öğrencilerin 
davranışlarının mahkumlar açmazı oyunu çerçevesinde şu şekilde olabilir;   

Diğer öğrencilerin hamlesinden habersiz olan Öğrenci 1'in (herhangi bir öğrenci) 15 
puan alma ihtimalini göze alarak B) şıkkını işaretleyecektir. Böylece ya kesin olarak 15 puan 
alacak ya da %10'a girme ihtimali ile 15 puan alacaktır. Öğrenci burada kazancını maksimize 
etmeyi hedef almaktadır. Bu durum aslında oyuncunun B) şıkkını işaretleme stratejisinin 
baskın stratejisi olduğu anlamına gelir. Oyun simetrik olduğu için diğer öğrencilerin de aynı 
koşullar altında rasyonel davranarak B) şıkkını işaretleme olasılığı yüksektir. Dolayısı ile 
oyunun Nash dengesi Öğrencilerin hamlelerinin ( B) şıkkı, B) şıkkı) olduğu ve kazancın (0 
puan, 0 puan) durumu olduğu strateji profilidir. Böylece birbirleri ile iletişim kurmayan 
öğrenciler iyi niyetli değil(işbirlikli davranış) de rasyonel davranarak aldıkları kararlar aslında 
belki de tüm öğrencilerin 5 puan alabilecekken 0 puan almalarına neden olacaktır. 

Böylece bu çalışmanın amacı "tasarlanan oyunda yer alan oyuncular yani öğrenciler için 
daha iyi bir denge söz konusu iken(5 puan, 5 puan) daha kötü bir denge stratejisini( 0 puan, 0 
puan) izlemekte midirler?" sorusunu cevaplamaktadır. Ayrıca oyunda oluşan denge ile birlikte 
öğrencileri farklı kategorilere ayırarak öğrencilerin denge stratejilerini işbirliği yapma ve ya 
rasyonel olma çerçevesinde değerlendirmektir. 

 
4. Uygulama ve Sonuçlar 

Deney Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2015-2016 güz dönemi Ekonomiye Giriş-II 
vize sınavına giren öğrencilerle yapılmıştır. Toplam 407 öğrenci deneye katılmıştır ancak 33 
öğrenci bu soruyu boş bıraktığı için deneye dahil edilmemiştir. Dolayısı ile deneyin 374 
denek ile yapıldığı kabul edilmiştir. Deneye dahil edilen öğrencilerin işbirliği yapma ve ya 
rasyonel olma davranışları 6 farklı kategoride değerlendirilmiştir. Ekonomiye Giriş dersinden 
başarılı olma(succes), cinsiyet(sex), uyruk(nationality), sınıf(degree), bölüm(department) ve 
eğitim aldığı saatler(education) değişkenlerine ait bilgiler tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 1: Tanımlayıcı istatistikler 

Variable          Categories Min=0 Max=1 Obs. 

success Fail=0 Success=1 154 220 374 
sex Male=0 Female=1 194 180 374 
nationality Domestic=0 International=1 328 46 374 
degree Junior=0 Senior=1 267 107 374 
department UT=0 BF=1 108 266 374 
education Evening=0 Normal=1 171 203 374 

Deneyin uygulanması ile birlikte mahkumlar açmazı oyunun sınıf içi uygulamasının 
sonucu aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 2: Oyunun denge profili 

 
 
 
 
   
 

 
 

Tabloya göre öğrencilerin %45.72'si B) şıkkını işaretleyerek yani rasyonel davranışı 
sergileyerek(işbirliksiz davranış) 15 puanı seçmiştir. Öğrencilerin %54'ü ise A) şıkkını 
işaretlemiş yani; mahkumlar açmazı oyunu çerçevesinde işbirlikli bir davranış sergileyerek 5 
puana razı olmayı seçmiştir. Ancak oyunun tasarımında da belirtildiği üzere eğer oyuncuların 

Cooperate N % 
0 171 45.72 

1 203 54.28 

Total 374 100 
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%10'undan fazlası B) şıkkını işaretlemesi durumunda hiçbir oyuncu puan alamayacaktır. Bu 
durumda görülmektedir ki; öğrencilerin belirlemiş oldukları stratejileri sonucunda, öğrenciler 
mahkumlar açmazı oyunundaki mahkumların düştüğü duruma düşmüşlerdir. Deney 
sonucunda tasarlanan oyunun Nash dengesi strateji profili olan (0 puan, 0 puan) denge 
durumu sağlanmaktadır. Yani bu oyunda yer alan oyuncular yani öğrenciler için daha iyi bir 
denge söz konusu iken(5 puan, 5 puan) daha kötü bir denge stratejisini( 0 puan, 0 puan) 
izlemektedirler. 

Oyunda oluşan bu denge ile birlikte öğrencilerin denge stratejilerini, farklı kategorilerle 
değerlendirmek için Probit Regresyon modeli kullanılmıştır. Analizin sonuçları tabloda 
gösterilmektedir. 

Tablo 3: Probit sonuçları 
Variable Coefficient dy/dx z 
success 0.949*** 0.037 6.42 

sex 0.344** 0.013 2.5 

nationality -0.002 -0.088 0.09 
degree 0.134 0.053 0.81 

department 0.207 0.082 1.27 
education 0.005 0.002 0.04 
constant -0.208  -0.96 

 obs 374  
 Log liklelihood -256.46284  
 LR chi2 (6) 0.8326  
 Pseudo-R2 0.054  

Katsayıların üzerindeki ** p<0.05, *** p<0.01 anlamlılık değerlerini göstermektedir. 
 

Tablo 3'e göre: Ekonomiye Giriş dersinden başarılı olma(success) değişkenin z 
istatistiği olasılık değerinin 0,05'den küçük olması ile ekonomiye giriş dersinden başarılı olma 
ile işbirlikli davranış stratejisi( A şıkkı) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 
Değişkenin katsayısı pozitif işaretlidir dolayısı ile ekonomiye giriş dersinden başarılı olanların 
işbirlikli davranış stratejisi seçme olasılığı başarısız olanlara göre daha yüksektir. Marjinal 
etkiye baktığımızda ise bu oran %3.7 oranında olduğu görülmektedir. 

 Yine Tablo 3 göre bir diğer anlamlı değişken cinsiyet(sex) değişkenidir. Dolayısı ile 
cinsiyet ile işbirlikli davranış stratejisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 
Değişkenin katsayısı yine pozitif işaretlidir. O halde cinsiyet değişkeninde kızların işbirlikli 
davranış stratejisi seçme olasılığı erkeklere göre %1,3 daha yüksektir denebilir. Bu sonuç 
deneysel ekonomi literatüründe kadınların erkeklere göre daha cömert, fedakar, nazik ve 
güvenilir olması sonucu ile tutarlıdır (McPherson ve Nieswiadomy (2012). 

Diğer değişkenlerin olasılık değeri 0,05'ten büyük olduğu için bu değişkenlerin işbirlikli 
davranış stratejisi ile anlamlı bir ilişkileri yoktur denebilir. 

 
5. Sonuç 

Bu çalışma, oyun teorisindeki klasik oyunların başında gelen mahkumlar açmazı 
oyununun sınıf içi deneysel bir uygulamasıdır. Mahkumlar açmazı oyununun önemi; oyunun 
sonucunda oluşan dengede oyuncular yani mahkumların düştüğü durum, oyunda yer alan 
oyuncular için işbirlikli hareket etmeleri durumunda daha iyi bir denge söz konusu iken 
rasyonel hareket ederek daha kötü bir denge stratejisini izlemeleridir. Çalışmadaki sınıf içi 
deneysel uygulama sonucunda elde edilen bulgular; oyuncuların yani öğrencilerin %45,72'si 
rasyonel davranış sergileyerek(işbirliksiz davranış) oyunun tasarımında da belirtildiği üzere 
%10'undan fazlası B) şıkkını işaretlemesi durumunu ortaya çıkarmıştır. Böylece hiçbir 
öğrenci puan alamayarak mahkumlar açmazı oyunundaki mahkumların düştüğü duruma 
düşmüşlerdir. Bu durum deney sonucunda tasarlanan oyunun Nash dengesi strateji profili olan 
(0 puan, 0 puan) denge durumu sağlanmakta ve bu oyunda yer alan öğrenciler için kendileri 
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için daha iyi bir denge söz konusu iken daha kötü bir denge stratejisini izlemiş olduklarını 
göstermektedir. Oyunda oluşan bu denge ile birlikte öğrencilerin denge stratejileri, başarı, 
cinsiyet, bölüm, sınıf, uyruk ve eğitim türü gibi farklı kategorilere göre değerlendirilmiştir. 
Bulgulara göre; ekonomiye giriş dersinden başarılı olanların işbirlikli davranış stratejisi seçme 
olasılığı başarısız olanlara göre %3,7 oranında daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir 
diğer bulgu ise; kızların işbirlikli davranış stratejisi seçme olasılığı erkeklere göre %1,3 daha 
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun deneysel ekonomi literatüründe kadınların 
erkeklere göre daha cömert, fedakar nazik güvenilir olması sonucu ile tutarlı olduğu 
görülmektedir. Diğer faktörlerin işbirlikli davranış stratejisi ile anlamlı bir ilişkilerine 
rastlanılmamıştır. 
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ECONOMIC INTEGRATION OF THE CIS COUNTRIES IN 
MODERN CONDITIONS 

 
 

Ramiz Teyuboglu (Teyubov)1  Tahire Hüseyinli2 
 
Abstract 

The study of integration processes in the CIS countries at the present time is essential for the real 
estimation of economic interrelation in the post-Soviet space. This present topic with its complexity and 
inconsistency differs from overall situation in the Commonwealth of Independent States. There is a need for 
objective study of the real state of trade and economic cooperation, assessment of the prospects of the integration 
process and the development of the new effective approaches aiming to improve cooperation of independent 
States and forms and methods of their implementation. In the present article the following aspects are 
considered: the level of trade and economic cooperation of independent States in modern conditions and the 
integration of the Association with the countries of the CIS and problems of economic integration. Considered 
that the most important role in the integration processes in the CIS countries plays Russia, the nature of its trade 
and economic relations and political relations with partners in the post-Soviet space will provide the impact on 
the viability of the integration Association. Therefore, the article focuses on the current state of economic 
development of Russia itself and its role in the region. 
 
Keywords: Commonwealth of Independent States, integration, economic union, customs union. 
 
JEL Classification: F15 

 
GÜNÜMÜZ KOŞULLARINDA BAĞIMSIZ DEVLETLER 

TOPLULUĞU ÜLKELERİNDE EKONOMİK ENTEGRASYON 
 
 

Özet 
Sovyet dönemi sonrası BDT ülkelerinde yaşanan entegrasyon sürecinin değerlendirilmesi açısından 

günümüzdeki iş ilişkilerinin incelenmesi önem taşımaktadır. Bu konu karmaşıklığı ve çelişkili niteliğiyle 
Bağımsız Devletler Topluluğundaki genel durumdan farklılık arz etmektedir. Bu nedenle, ticari ve iktisadi 
işbirliğinin reel durumu, entegrasyon sürecinin değerlendirilmesi ve bağımsız devletler arasındaki işbirliğini 
iyileştirecek yeni ve etkili yaklaşımların geliştirilmesi ile bu yaklaşımların uygulama şekil ve yöntemleri üzerine 
tarafsız bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Çalışmamızda BDT devletleri arasında, mevcut koşullarda ekonomik 
entegrasyon sağlanması yolunda ticari ve ekonomik işbirliği ve ekonomik entegrasyon kapsamında var olan 
sorunlar üzerinde durulmuştur.  Vurgulamak gerekir ki, eski Sovyetler Birliğinden gelen bir işbirliğinin devamı 
olarak, entegrasyon sürecinde ticari, ekonomik ve siyası ilişkilerin yürütülmesinde en önemli etken Rusya’nın 
rolü olacaktır. Bu nedenle, çalışmada özellikle Rusya’nın günümüzdeki ekonomik gelişimi ve bölge üzerindeki 
rolü ele alınmıştır. 
  
Anahtar kelimeler:  Bağımsız Devletler İşbirliği, entegrasyon, ekonomik birlik, gümrük birliği. 
 
JEL Sınıflandırması: F15 
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1. The Collapse of the USSR and the Emergence of CIS.  
 

As a result of the collapse of the Soviet Union 15 new independent States were emerged 
on the world map, 12 of them became the member of the regional integration Association of 
the CIS.  The main reasons for the Soviet collapse were the socio-economic and political 
reasons. The socio –economic reasons include the monopoly of state ownership, resulting in 
the lack of competition, financial interest of the worker to increase productivity. – the 
allocation of huge financial funds for the development of the military-industrial complex to 
the detriment of other sectors of the economy. Forced collectivism in agriculture. The 
economy of the state has failed to ensure the country has a high standard of living, which 
would be consistent with the standard of living of the developed countries. By the end of the 
80s the economy of the state was so weak and ineffective that the unexpected decrease in oil 
prices had resulted in economic disaster. For political reasons the collapse of the USSR can be 
attributed to the authoritarian government, censorship, ideological prohibitions and 
restrictions, absence of the freedom of expression depending on ideological policy. Isolation 
of the state had resulted in the feeling of absence of freedom and openness. There was a so-
called "iron curtain" that divided the planet into two parts: the USSR and the rest of the world. 

With the collapse of the Soviet Union had changed the geopolitical and geo-economic 
situation of the countries of the Commonwealth. The ratio of internal and external factors of 
economic development had changed as well as the mere nature of economic relations. 
Liberalization of foreign trade opened the way for foreign markets and large number of 
enterprises and business structures. Their interests made a huge impact and became a decisive 
factor determining export and import transactions of CIS countries. The openness of domestic 
markets for goods and capital from foreign countries had led to the saturation by import 
products, which resulted in a decisive influence of world markets on the prices and structure 
of the industries in CIS countries. As a result, a lot of goods produced in the CIS turned out to 
be uncompetitive, which caused a reduction in their manufacturing and, therefore, significant 
structural changes in the economy. Thereby had started the development of the industries 
which products were in demand in the market of the countries outside of the CIS. Upon the 
formation of the new independent States, committed to create an open market economy, the 
post-Soviet space had been experiencing profound economic transformation. If the initial 
regulatory framework inherited from Soviet Union was more or less the same then as the 
result of the new legislative process in the CIS there was targeted and then consolidated 
significant differences in the economic strategy. The transition to market relations is carried 
out according to different scenarios and with different intensity. 

The CIS as a supranational organization has a small number of "touch points" between 
its members. It makes the leaders of Commonwealth countries look for alternative integration 
options. After the collapse of the Soviet Union, the downturn in trade relations between the 
CIS countries had been unequal: when one weakened, the other, on the contrary, grew 
stronger. The present situation had led to regionalization of the economic space of the CIS. 
The regionalization process had been formally executed. There were formed the following 
integration groups: the Union state of Belarus and Russia (SBR), Customs Union (CU), The 
Organization of Central Asian Cooperation (OCAC), Association of Georgia, Ukraine, 
Uzbekistan, Azerbaijan, Moldova (GUUAM), Eurasian Economic Commission (EEC). 
Among all of these organizations could be highlighted a special role of EEC, as it is 
considered the core of Eurasian regional group. The CIS has formed several organizations 
with more specific goals and issues: Collective Security Treaty Organization (CSTO) which 
includes Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. The 
task of the CSTO is the coordination and unification of efforts in the fight against 
international terrorism and extremism, drug traffic and psychotropic substances. Due to this 
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organization, created on October 7, 2002, Russia had retained its military presence in Central 
Asia. 

The purposes of creating the abovementioned integration associations of the CIS 
countries are remarkably different. It is supposed to consider each of the unions as relatively 
independent subject of integration, despite the fact that the same countries are simultaneously 
presented in different regional Association. While considering the integration processes it 
becomes obvious that although the CIS are officially announced the priority partners of the 
Russian Federation, in fact they are not. The passive attitude of economic policy of the 
Russian Federation in respect to the CIS countries could be explained by the numerous 
reasons. In first place, the economy of Russia is oriented on a closer collaboration with 
developed countries due to its resource orientation. Due to the absence of a specific model of 
economic transformation, the attention of the Russian government was mainly focused on 
domestic political and economic problems. Secondly the leadership of the CIS formally 
accepted the key role of Russia in the post-Soviet period, but in fact it is not like that. In some 
CIS countries anti-Russian policy is still actively conducted. In third place during the 90s’ 
Russia has sought to move away from the old stereotypes of Imperial behavior. In the capitals 
of some CIS countries such stereotypes are constantly discussed and used as a mechanism of 
political pressure. As a result, in the CIS the situation was paradoxical: on the one hand, the 
CIS countries are in need of economic potential of the Russian Federation, and on the other – 
due to the lack of real national economic motivations the ruling elite prefers the deepening of 
economic relations with more developed countries. 
 
2. The Current State of Trade-Economic Relations 

As a result of active development of these processes a reorientation of economic ties of 
the States of the Commonwealth took place. In the early 90s’ the barter with the present 
member of CIS reached 0,21 of their total GDP, while in EU countries this figure was only 
0,14. In 2015, the barter between CIS countries amounted to only 0.06 of the total GDP. In 
1993, in the total volume of export operations of the CIS countries the share of these countries 
had amounted to 0,315, of the import – 0,435. In export-import operations of the EU countries 
the share of exports to EU countries accounted for 0,617 shares, and the share of import 
0.611. Thus the tendency of economic relations, manifested in the CIS, contradicts to the 
global experience of integration. Almost in all CIS countries the turnover growth outside the 
Commonwealth exceeds the rate of turnover within the CIS. With the exception of Belarus 
and Tajikistan, where external trade is characterized by a steady trend of strengthening of 
barter relations with the CIS countries. Analysis of the geographic structure of export and 
import of the CIS countries shows that the direction of reorientation of economic ties within 
the Commonwealth and structural reforms in the foreign trade relations of the CIS countries 
has led to a regionalization of trade and disintegration processes in the CIS integrally. 
 

Tablo 1: Export and Imports   CIS countries (millions US dollars) 
 2000  2014 2015 
 total Of which total 

 
Of which total Of which 

 CIS 
countries 

Other 
countries 

CIS 
countries 

Other 
countries 

CIS 
countries 

Other 
countries 

Exports 
Azerbaijan 1745 235 1510 21827 838 20991 10619 467 10152 
Armenia 300 73 227 1547 357 1190 1345 240 1105 
Belarus               7326 4399 2927 36081 21108 14973 24576 12935 11641 
Kazakhstan 8812 2337 6475 79460 11053 68407 42758 7342 35416 
Kyrgyzstan           511 214 297 1884 894 990 1304 469 835 
Moldova 472 276 196 2340 736 1604 1803 454 1349 
Russia 103,1      13,8   89,3       497,8         64,0    433,8 316,6 41,4 275,2 
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Tajikistan 784 374 410 977 246 731 804 208 596 
Ukraine                                                                  14573   4498   10075   53902 14882 39020 34523 7113 27410 
CIS, total            137,7        26,3          111,4         695,8         114,0         581,8           434,3        70,6           363,7 
Imports 
Azerbaijan 1745 235 1510 21829 838 20991 10619 467 10152 
Armenia 885 174 711 4424 1363 3061 2968 1058 1910 
Belarus               8646 6070 2576 40502 24187 16315 27410 16710 10700 
Kazakhstan    5040 2732 2308 41296 17547 23749 27857 11793 16064 
Kyrgyzstan           558 302 256 5735 2779 2956 3682 1964 1718 
Moldova     776 260 516 5317 1449 3868 3634 917 2717 
Russia        33,9 11,6 22,3 286,7 32,8 253,9 167,8 19,5 148,3 
Tajikistan 675 560 115 4298 2160 2138 3134 1671 1463 
Ukraine                                                                  13956 8040 5916 54429 17277 37152 34274 9649 24625 
CIS, total            65,6 30,1 35,5 451,9 101,7 350,2 278,9 65 213,9 
Source: Interstate statistical of the CIS 
           

In the import structure of the CIS countries could be noticed a focus on the current 
consumer needs. The main place in the CIS imports is food products, agricultural raw 
materials, products of consumer goods industry and household appliances. The trend in the 
reorientation of economic relations of the CIS countries is the de-industrialization of internal 
and external relations. The model of integration into the world economy of the CIS countries 
which is based on the exchange of non-renewable mineral resources on consumer goods is 
creating obstacles to the progressive structural alterations in their economies. It creates the 
formation of an inefficient production structure with predominant development of the fuel and 
raw materials industries. Further development of economic relations with similar orientation 
will lead to unilateral dependence on developed countries. 

Thus, the analysis allows identifying the main causes of reorientation of economic ties 
of the CIS from the near abroad to the far. The export of the CIS countries outside it is 
regarded as the main source of freely convertible currency. The existence of real opportunities 
in high-tech and science-intensive products of high quality which cannot be produced in the 
domestic market of the CIS countries. Acquisition of better quality raw materials taking into 
consideration that internal price is exceeding the global. Intention to enter the global market. 
Preference of partners from countries outside the CIS due to their solvency and reliability. 
Higher transport taxes and other charges on the domestic market. The unstable situation in 
some CIS countries, the presence of regions with growing social tensions and armed conflicts. 

The general trend in the economy of the Commonwealth is the reduction of growth of 
GDP. However, a comparison of reductions in GDP and capital investments shows that in all 
CIS countries except Azerbaijan, the depth of the decrease in investment in fixed assets is 
significantly higher than GDP. This shows that simultaneously with the decrease of GDP 
growth there had been a dramatic change in the structure of their end use. Deep decline in 
investment activity in the conditions of liberalization of foreign trade led to a relevant 
increase in the export of raw materials.  

The increase in the relative density of exports in GDP in all countries except Azerbaijan 
and Georgia and obtaining international loans had given the opportunity to increase the share 
of import from CIS countries in the GDP in all countries except Uzbekistan, which consists of 
consumer goods mainly of products of light manufacturing and food industry. Thus, the use of 
resource savings in final consumption in the countries of the Commonwealth took place not 
through changes in the structure of national industries but through the intensification of their 
trade with the world market. The present situation has brought to reduction in resource supply 
of industry and agriculture of the CIS countries and to decrease in demand for these products, 
which consequently resulted in significant decrease in the volume of production in 1991 – 
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1996 in all States of the Commonwealth, except Uzbekistan, where was observed increase of 
manufactured products. 
 
3. Foreign Trade Russia and the CIS.   

Depending on how the CIS countries are establishing the relationships with Russian 
Federation it is possible to distinguish several groups of countries. In the short to medium 
term of critically dependence on external assistance, particularly Russian, are Armenia, 
Belarus and Tajikistan. The second group consists of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova and 
Ukraine, which also significantly depended on cooperation with Russia, but have more 
balanced foreign economic relations. The third group of countries which economic 
dependence on relations with Russia is much weaker and is still decreasing, includes 
Azerbaijan, Uzbekistan and Turkmenistan.(4)  

Analyzing the economic relations between Russia and CIS countries for 2015 could be 
noticed the following situation: decline in oil prices, ruble devaluation and aggravation of the 
relations with the trade partner countries. In the result of the worsening of economic situation 
in the country the strongest downturn was demonstrated in foreign trade. According to 
customs agencies, in January-December 2015 foreign trade turnover of Russia had amounted 
to 530,4 billion, declining compared to the 2014 year by 33.2%. Indicators in 2015 were the 
lowest in five years. The export of Russia amounted 345,9 billion, decreasing by 31.1%, while 
import was 184,5 billion decreasing by 36.7 %. 
 

Graphic 1: Dynamics of foreign trade of Russia in 2010-2015 (billion U.S. dollars) 

 
           Foreing trade turnover         Export           Import 
Source: Interstate statistical of the CIS 
     

The structure of foreign trade according to country groups for the year remained 
unchanged – 12% is a share of the CIS countries and 88% occur in foreign countries. Foreign 
trade turnover also decreased in equal measure - about 30%. Despite the fact that 2015 has 
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been proclaimed the course for the revitalization of trade with the countries of the former 
Soviet Union, as well as further development of the EEU, trade with the CIS countries has 
declined significantly – by 30% in export and 27% in import. Due to the strong economic 
dependence on Russia economy Commonwealth countries have also experienced the negative 
effect. In addition, in 2015 there has been a decline not only in oil prices, but also in many 
other resources, including ferrous and nonferrous metals.  

Foreign trade indicators have declined with all the CIS countries: Belarus, the main 
trade partner it fell by 24% in export and 30% in import. Particularly, has decreased the cost 
volume of exports of mineral fuels, metals, chemical products. Russia became to import less 
machinery and equipment, textiles and metals from Belarus. Apart from this after the 
introduction of Russia a grocery embargo, the export of Belarusian meat, milk, vegetables and 
fruits has increased significantly. However, due to the devaluation of the ruble the import 
growing could only be expressed in physical terms. 

 
Graphic 2: Structure of the foreign trade turnover between Russia and CIS countries  

(billion of U.S. dollars) 
 
 

 
Source: Interstate statistical of the CIS 
     

Trade with Kazakhstan has decreased by 24% for export and 35% for import – the 
recession also affected the supply of machinery and equipment, mineral products and metals. 
Separately should be said about Ukraine, which is still one of the three largest partners of 
Russia among the CIS countries. Political conflict over the annexation of Crimea by Russia 
and hostilities in the Donbas has resulted in serious economic consequences for the economies 
of two countries. Sanctions and reciprocal non-tariff restrictions on the supply of certain 
goods - the so-called "trade wars" have become the reason that the foreign trade turnover 
between the countries fell by 46%. At the end of the year the countries’ leadership almost 
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terminated economic relations, Russia has suspended a free trade area with Ukraine within the 
CIS (Ukrainian goods are now not duty-free), and has also imposed a food embargo. Ukraine 
also enacted a ban on certain goods from Russia, including food products, cigarettes, and 
certain types of engineering products.  

In the commodity market of export to the CIS countries, the leading role remains in fuel 
and energy sphere. Their share is 39.5% (in January-December 2014 was 43.6%). In this case, 
the decline in export in cost and physical term: physical volume of crude oil export has 
decreased by 5.2%, oil products 13.6%, natural gas 15.2%. The export of machinery and 
equipment has amounted of 7.35 billion dollars declining by 29.5%. Also it was observed a 
decrease in export of metals and timber. 
   

Graphic 3: Commodity structure of export from Russia to CIS countries (billions of U.S. dollars) 
 

 
Source: Interstate statistical of the CIS 
     

In the commodity structure of import from CIS countries has been a slight change – a 
5% decline in the share of purchased main product groups - machinery and equipment – up to 
81.8 billion dollars. Its import in cost term has declined by 49.3 percent. The main decline had 
affected car industry – physical volume of the deliveries has decreased by 58.6 %. One of the 
main reasons for the dramatic reduction in import was the weakening of the ruble, causing the 
increase of the cost of the car brands assembled abroad. The CIS countries were and still 
remain the closest and the most important economic partners for Russia, interested in buying 
not only primary commodities but also technology, integrated products including high-tech. 
 
4. Problems of Integration of the CIS Countries.  

After the collapse of the Soviet Union in the CIS countries have been more 
opportunities for integration than there are now. Inter-Republican economic ties remained 
stable, and between the newborn countries there were no trade barriers, at first there was a 
single currency, acted a unified technical standards, certificates of quality of goods, etc. The 
whole post Soviet space was connected by the developed transport and communications 
infrastructure; it had unified energy system and the common language of international 
communication. However, it was overlooked two important circumstances. First, the 
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transition from the command-distributive economy to the market would move the national 
economy of the CIS countries in a completely different coordinate system, where there are 
fundamentally new rules. There were unknown to the former Soviet republics factors of 
national competitiveness; the free choice of economic partners, not only in neighborhood but 
also in foreign countries; the asymmetry of national economic interests, due to the different 
level of technical and economic development of the countries, different by their structure of 
production, and many others. 

Secondly, the actual integration is not possible for all countries. The fact is that the basis 
for a real integration of national economies is the high level of industrialization and 
diversification of production and of exchange, when the countries are mutually complement 
each other in a wide range of goods and services, when intra-industry trade reaches a high 
level, supplementing and even displacing inter-industry trade. Only at this stage of technical 
and economic development the countries become closely attached to each other by thousands 
of commercial, industrial, financial and other relations and turn more and more into the whole 
economic system. It is clear that such splicing is achieved only at a very advanced stage of 
development of the manufacturing industry and especially in its high-tech industries. On the 
contrary, agrarian countries which are producing the similar range of products become not 
complementary partners, but more competitors. Therefore, they do not open towards each 
other, but instead they seek new markets for their goods in more developed regions of the 
world. This pattern of international economic integration is proved by half a century of 
practice. 

It is not surprising that, despite all efforts and some examples of relatively successful 
economic interaction of the CIS countries on a bilateral basis, the economic space of the 
Commonwealth has been steadily spreading down. Universally recognized indicator of the 
intensity of inter-country economic relations is the share of their mutual trade in the total trade 
turnover with all countries of the world. This indicator reflects the level of technical and 
economic development of partner countries, exchange of investments, and the state of 
production cooperation of enterprises, and many other aspects of real merger of the national 
economies. 

More important, from the point of view of integration, the percentage of the volume of 
bilateral trade (or mutual export) by country partners to the total volume of their GDP. This 
indicator characterizes the degree of economic openness of the countries to each other. As 
mentioned above in the CIS countries this indicator has fallen to 6.4% since 1990. This means 
that national economies are still separating from each other. In other words, their 
disintegration is steadily deepened. The situation is compounded by the fact that intra-CIS 
trade, the share of finished products, especially machinery and vehicles is steadily decreasing, 
while the share of basic resources grows.  

From 2010 to 2015, the proportion of the underlying resources in a mutual CIS export 
had increased by 2.1%, including fuel and raw materials – it nearly quadrupled. At the same 
time, the share of machinery and transport vehicles has fallen by 1.6 times while light industry 
products - by 2.4 times. This occurs primarily because of the lack of competitiveness of local 
finished products in comparison to the similar products imported from abroad. Ordinary 
consumers and investors prefer buying though expensive, but quality and reliable products 
produced in developed countries where competition forces producers to constantly improve 
their products. 

Goods imported from abroad ‘squeeze out’ the finished product of intra-regional trade 
of the Commonwealth countries, which leads to an increase of the share of fuel and raw 
materials, metals and other basic goods. Thus, the objective background for the integration of 
national economies here are not improving, but deteriorating. On the one hand, for mutual 
trade remain more agricultural and fuel commodities, which, as already mentioned, do not 
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contribute to the integration of national economies. On the other hand, such products are most 
competitive in the world markets, because their quality is determined mainly by the nature 
and therefore is more or less the same, while its production cost in the Commonwealth is quite 
low in comparison to the world standards. Russia as a leading country in the CIS still has not 
become an attractive country for real integration. The internal development model of Russia 
as the item-raw is a brake on economic growth for Russia itself. Desirable condition of 
integration of Russia and CIS countries is the exemplary solution of problems of their own 
development. The most part is a typical post-Soviet problem, more or less common to all 
former Soviet republics. In other words, the influence in historical space requires the full 
leadership. Leaderships should able to serve as a benchmark for the development of 
typologically close countries. Despite the evidence of this approach, all post-Soviet periods of 
Russia's desire for leadership to a greater extent was based on the exploitation of the common 
themes of the past and purely quantitative predominance of resource, than on attractive image 
of the future or the successful model of national modernization. 

As the Russian Federation and other CIS countries had a favorable period for national 
modernization. This period was from 2000-2008, when the countries of the CIS exporters 
were receiving huge profits from the sale of energy to foreign markets. These countries 
include primarily Russia, Kazakhstan, and Azerbaijan. But the period of high prices for 
energy has ended, and exporting countries of the CIS have remained "raw". The relative 
success of economic development in the period of high prices for energy is not national but 
exclusively apical success, aggravating corruption and social stratification. Russia and other 
CIS countries which are exporting energy resources, had missed the favorable moment, and 
are currently in a period of low energy prices and therefore in a deep economic crisis. This 
type of success does not attract the neighboring countries, but repels them. The gas conflict of 
Russia with the CIS countries additionally provides negative impact on integration processes. 
The aim of the Russian Gazprom to establish control over gas transportation systems of these 
countries has not been reached. The main transit countries, through which Russian gas is 
supplied to consumers, are Belarus, Ukraine and Georgia. Based on the reaction of those 
countries to pressure "Gazprom" lies the desire as quickly as possible to eliminate dependence 
on Russian gas. Every country does this in different ways. Georgia and Ukraine, through the 
construction of new pipelines and gas transportation from Turkey, Transcaucasia and Iran, 
Belarus by diversifying fuel balance. All three countries oppose the control of Gazprom over 
the gas transportation system. The most severely the possibility of joint control over the gas 
transportation system was rejected by the Ukraine, whose position in this matter is most 
important. As for the political side of the question, the result of the energy pressure is not null, 
but negative.  

Generally it can be noted that currently effective economic, political and social 
integration in the post-Soviet space is less intensive due to the lack of genuine interest by the 
CIS countries. However, according to expert opinion, a unifying idea in the framework of the 
CIS hasn't exhausted yet. Crisis is experiencing not the members of Commonwealth but the 
approach to the organization of economic cooperation between them. A new model of 
integration needs to take into account the crucial role of not only economic, but also other 
structures in the development of economic relations within the CIS. The economic policy of 
the states, institutional and legal aspects of cooperation has significantly changed. 
        
 5. Conclusion 

An actual integration of the CIS countries is possible only on the voluntary basis in the 
process of ripening of the objective conditions. Economic, social and political goals, which 
are pursuing today by the states of the CIS, are often different, sometimes contradictory, 
stemming from the prevailing understanding of national interests and not at least from the 
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interests of certain elite groups.(2) Still do not exist objective conditions for real economic 
integration on a market basis in CIS countries. States are in systemic socio-economic crisis 
where the reform processes of the economic and social relations is not yet completed. The 
global integration practice shows that actually could be integrated national economies with 
different structures and levels of development, with the similarity of national economic 
policies, economic conditions, legislative base, as well as with an awareness of the priority of 
integration.  

For many decades the national economy of the countries of Commonwealth, which are 
now sovereign states were interrelated and complemented each other. CIS countries have a 
material, historical, cultural bases for integration. For its realization it is necessary to develop 
effective joint integration development model.           

Each new independent states of the CIS has its own political system and model of 
integration, its level of understanding of democracy and economic freedom, its own path to 
the market and integration into the world community. It is essential to find a mechanism of 
interstate cooperation especially in economic policy. Otherwise, the gap between the 
sovereign countries will increase, which is jeopardizing with unpredictable geopolitical 
consequences.  

A dominant role in the CIS retains Russia. Many of the CIS republics entirely depend 
on Russian supplies of energy resources. It accounts for more than 60% of the total GDP and 
industrial production in the Commonwealth. Russia ,as a leading country in the former Soviet 
Union, in order to achieve real integration with the CIS countries , should become an example 
of a democratic state where the rule of law and respect for human rights are obeyed. 
The degree of Russian influence in the CIS countries will depend on real progress in the 
development of Russian society and what can Russia offer as a role model, on the one hand, 
and as a contribution to the re-creation of the common economic space on the other. 

Further deepening economic integration of Russia and CIS countries is inextricably 
connected with the process of overcoming the consequences of the economic crisis, 
harmonization and coordination between countries in terms of solving economic problems, 
improving the legal framework of their relationship and the mechanism of its implementation. 
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İSLAM HUKUKU AÇISINDAN ALIŞ VERİŞLERDE 
İRADE BEYANININ FONKSİYONU VE BAZI İRADÎ 

UYGULAMALAR 
 
 

Nihat TOSUN1 
 
 
Özet 

İnsanoğlu sorumluluk yüklenen bir varlık olarak yaratılmıştır. Sorumlulukları Rabbine karşı ve diğer 
insanlara karşı olmak üzere iki boyutludur. Rabbine karşı olan sorumlulukları ibadetler boyutunda ele alınırken, 
insanlara karşı olan sorumlulukları muamelat boyutunda ele alınmıştır. Muamelat, insanlar arasında cereyan 
eden alış veriş merkezli ticaret hukukunu, nikâh talak merkezli aile hukukunu, ceza hukuku ve miras hukuku gibi 
beşeri ilişkileri esas alan konuları içermektedir. Bu konular arasında en yaygın olanı ve insanları en fazla 
ilgilendireni de alış veriş ile ilgili hususlardır. Bu hususlarla ilgili işlemlerinde sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi 
ve geçerlilik kazanabilmesi için aranan en öncelikli şart taraflar arasında ki rızadır. Kalbi bir olay olan bu rızanın 
dışa yansıması da icap ve kabul diye ifade edilen irade beyanı iledir. İrade beyanı alış veriş hukukunda ve onun 
türevleri olan diğer akitlerin en önemli unsurudur. Bu çalışmamızda bu önemli unsur üzerinedir. 
 
Anahtar Kelimeler: muamelat, alış veriş, rıza 
 
 

THE FUNCTION OF DECLARATION OF INTENT IN 
SALE AND PURCHASE FROM THE PERSPECTIVE OF 

ISLAMIC LAW AND SOME PRACTISES ABOUT IT. 
 
 
Abstract 
 Created as responsible beings, humans have two-folded responsibilities before their God and towards 
other fellow humans. Their responsibilities toward God are regarded as ‘the category of worship’ whereas their 
responsibilities toward humanity are considered in the context of ‘transactions’. Transactions among the people 
include those interpersonal issues such as the ones related to commercial law, primarily based on sale and 
purchase or family law, based on marriage and divorce, or penal law or law of inheritance. Among all these 
transactions, the most common one is the one to do with the sale and purchase. In that respect, the first and 
foremost condition for a healthy and valid transaction is the mutual consent of both parties. And the reflection of 
inner consent in practice comes through declaration of intent in the format, called ‘offer’ (icab) and ‘acceptance’ 
(qabul). Declaration of intent is the most important element of all contracts for sale and purchase and their all 
derivative agreements. This work is on this significant legal component. 
  
Keywords: transactions, shopping, consent 
 
Giriş 
 Yeryüzünde insanlık tarihi boyunca tanıyabildiğimiz canlı varlıklar içerisinde; kendisi 
ve çevresi hakkında bilgi ve şuur sahibi tek varlık insandır. O özel olarak yaratılmıştır. 
Yaratıcı onu yaratmayı murat ettiğinde meleklerine hitaben; “Ben yeryüzünde bir halife 
yaratacağım” demiştir. (Bakara 30) İnsan yaratıldığı andan itibaren gerekli bilgilerle 
donatılan medeni bir varlıktır. (Bakara 2/31) Yaratıcısını tanıyabilmesi, ihtiyacı olan gerekli 
bilgiye sahip olabilmesi için duygular, akıl, sezgi, ilham gibi vasıtalar verilmiştir. Bütün bu 
ayrıcalıkların ve dünyaya gelişinin de boşuna olmadığını ve Allah’a kulluk etmek gibi ulvi bir 
hedef için dünyaya geldiğini bildirmiştir. (Zâriyât 51/56) Bu hedefi kendisine öğretecek ve 
hatırlatacak peygamberler gönderilmiştir. Bu peygamberlerin sonuncusu Hz Muhammed 

1 Yrd.Doç.Dr., Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi, nihat.tosun@usak.edu.tr 
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(sav), onun insanlığa sunduğu son mesaj da İslâm nizamıdır. Allah bu nizamı beşeriyetin 
ihtiyaç duyacağı maddi - manevi bütün gereksinimlerini karşılayacak şekilde noksansız ve 
kâmil olarak göndermiştir. Bu gerçeğe işaret ederek şöyle demiştir; “Bu gün size dininizi 
ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçip beğendim”. 
(Maide 5/3) İnsanoğlunun bu dünyada huzur içerisinde yaşamasını, yaptıklarıyla da ahiretini 
kazanmasını murat etmektedir. İslam inancına göre ahrete göç ettiğinde paraya, mala mülke 
ihtiyacı olmayacaktır. Çünkü insanı orada kurtaracak olan madde değil, o maddeyi 
değerlendirerek edineceği manevi sermaye olacaktır. Bir diğer ifadeyle, Dünyada iken parayı, 
malı ve mülkü Allah yolunda harcayarak kazandığı sermayesi sevapları olacaktır. Ancak bu 
manevi sermayenin kazanılması sürecinde her insanın dünya hayatını devam ettirmesi, 
ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçlarını giderebilmesi için de çalışması 
gerekmektedir. Bu çalışma yollarından birisi de ticarettir. Ticarette İslâm’ın ilgi alanına giren 
hususların başında gelmektedir.  

İslâm dininin temel özelliklerine baktığımızda, vahye dayanması ve Kıyamete kadar 
geçerli olması gibi özelliklerinin yanında, bir diğer özelliği de umumi oluşudur. Bütün 
zamanlara ve bütün insanlığa gelen bir nizamdır. Bu umumilik çerçevesinde hem İnsanın 
Rabbi ile arasındaki hukuku düzenlemiş, hem de insanın diğer insanlarla arasındaki ilişkileri 
ve hukuku düzenlemiştir. İnsanın Rabbi ile arasındaki münasebetlerin düzenlenmesi ibadetler 
başlığı altında ele alınırken, İnsanın diğer insanlarla arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi 
muamelât başlığı adı altında ele alınmaktadır. Muamelât hukuku ise, ticaret hukuku, borçlar 
hukuku, aile hukuku, ceza hukuku ve miras hukuku gibi bölümleri içermektedir. Dolayısıyla, 
İslam dini her alanda olduğu gibi, iş ve ticaret alanında, alış-verişte de uyulması gereken 
hukukî kuralları ve zorunlulukları belirtmiştir. Bu kurallara uymayı büyük bir erdemlilik 
kabul etmiş, uymayanları Kur’an’ın diliyle ve Efendimiz (sav) ifadeleriyle uyarmıştır.2  

Günümüzde “Finans” olarak ifade edilen para ve parasal mali işler3 ile ilgili alış-veriş 
kuralları, dünyasını âbâd etmek ve ahret hayatını da kazanmak isteyen her Müslüman’ın 
titizlikle riayet etmesi gereken kurallardır. Bu kuralların önemine işaret eden Hanefi mezhebi 
imamlarından imam Abdülgani el Meydanî “Lübâb” isimli fıkıh kitabını tasnif ederken 
sıralamada alış-veriş babını Nikâh babının önüne almış ve bunun nedenini açıklarken şöyle 
demiştir: “Alış-veriş (bey’) olarak ifade edilen finansal konular daha genel ve daha 
önemlidir, büyük küçük herkesi ilgilendirir. (Çünkü) Maişet onunla temin edilir, bedenler 
onunla güçlenir” demiştir.4 Finansal işlemlerin sağlıklı gerçekleşebilmesi için aranan en temel 
özellikte, bu işlemler esnasındaki şahısların rızalarını ve iradeleri belirten beyanlarıdır. 

 
 
 

2 İslam’ın ticari kurallara uymayanları ikaz etmesi hususta pek çok ayeti kerime ve hadisi şerif bulunmaktadır. 
Mesela Kur’anı Kerimde Şöyle buyurmaktadır; 

) 4) أََال یَظُنُّ أُولَئَِك أَنَّھُْم َمْبُعوثُوَن (3وھُْم أَْو َوَزنُوھُْم یُْخِسُروَن () َوإَِذا َكالُ 2) الَِّذیَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس یَْستَْوفُوَن (1َوْیٌل لِْلُمطَفِّفِیَن (
)6) یَْوَم یَقُوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعالَِمیَن (5لِیَْوٍم َعِظیٍم (  

“Alışverişlerin de hile yapanların vay hallerine. Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. 
Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. (4-6) Onlar, büyük bir 
gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?”  
(Mutaffifin 83/1-2) 

 َواَٖقیُموا اْلَوْزَن بِاْلقِْسِط َوَال تُْخِسُروا اْلٖمیَزانَ 

“Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.”  (Rahman 55/9) 
3 /www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=finans%20nedir 
4 Abdü’l-Ğanî el- Ğuneymî, el-Lübab Fi Şerhi’l-Kitap, el-Mektbetü’l-İlmiyye, Beyrut 1980, c. 2, s. 3; 
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Alış Verişin Tarifi 

İslam hukukunun temeli Arapça kaynaklara dayandığı için, dini kavramları da 
Arapçadan öğrenmek durumundayız. Türkçe alışveriş kavramının Arapça karşılığı “ bey’ ” 
kelimesidir. “Bey” kelimesi Arapça olup ( بـیـع) kökünden türemiştir. Kelime olarak 
“ezdattan” olup iki zıt manayı birden ifadeyi içerdiğinden, hem satmak hem de satın almak 
manasına kullanılır. Bu haliyle Bey’in sözlük manası mutlak mübadele (değiş-tokuş) 
demektir. Hem maddi hem de manevi, hem mali hem de mali olmayan mübadeleleri ifade 
eder. P4F

5
P Fıkıhçıların ıstılahında ise alış veriş akdi (bey akdi) en kısa şekilde; “Bir şeyin başka 

bir şeyle değiştirilmesi” veya “Malın mal ile değiştirilmesi” Olarak ifade edilmiştir. P5F

6
P Bazı 

tariflerde de malın mukavvim oluşu, bir diğer ifadeyle dinin helal sayıp değer verdiği mal 
oluşu ve temlik şartı koşulması nedeniyle söyle tarif edilmiştir; “Temlik ve temellük 
oluşturacak şekilde meşru bir malın başka meşru bir malla değiştirilmesidir”.P6F

7
P Türkçedeki 

“alışveriş” kelimesi Arapçadaki “bey’” ve “şira” kelimelerinin tam karşılığıdır.  
Ancak bura da bir hususa işaret etmekte fayda vardır. Bu tarife göre ilk bakışta riba, 

yani faiz uygulaması da bey’ akdine benzemektedir. Çünkü neticede para da bir maldır ve 
faiz, paranın para ile değiştirilmesinden hâsıl olur. Bu yönüyle faiz uygulaması bey’i 
anımsatmaktadır drnilebilir. Ancak ikisi farklı uygulamalardır. Zira riba’yı bey’den ayıran bir 
özellik vardır, o da faiz uygulamasında bir tarafın karşılıksız bir fazlalık elde etmesi söz 
konusudur. Bu sebeple riba’nın (faizin uygulamasının) bey’ den farklı bir uygulama olduğunu 
ve haram olduğunu Kuranı Kerim bildirmiştir. Bey’ ise helal ve meşru olan bir işlemdir. 8 

 
Bey’ akdinin meşruiyeti 

Bey’ akdi (alış veriş akdi) meşru bir akittir ve helal bir işlemdir. Meşruiyeti kitap, 
sünnet ve icma ile sabittir.9 Diğer bir ifade ile Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin Sünneti 
alım satımın meşru olduğunu, helal olduğunu söylemiş, bütün Müslümanlar da bunu böyle 
anlamış ve uygulamışlardır. 
 Kur’an-ı Kerimde alım satımın meşruiyetini şöyle bildirmiştir;  

بَا َم الرِّ ُ اْلبَْیَع َوَحرَّ  َوأََحلَّ هللاَّ
“Allah, alış-verişi helal, ribayı haram kılmıştır” (Bakara Suresi 275),  

 َوأَْشِھُدوا إَِذا تَبَایَْعتُمْ 
 “Alışveriş yaptığınızda adil şahitler tutun” (Bakara Suresi 282). 

ةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم یَاأَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْینَُكْم بِاْلبَاِطِل إِالَّ أَْن تَُكوَن تَِجارَ   
“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Karşılıklı rızaya 

dayanan ticaret ise müstesnadır…” (Nisa Suresi 29) Bu ayette mallarınızı batıl yere 
yemeyiniz derken, haksız yollarla kazanç elde etmemeyi ve ticareti karşılıklı rızaya dayanarak 
yapmayı bizlere haber vermektedir. Rızanın dışa yansıyan ifade şeklide temel kaynaklarda 
“icap ve kabul” diye ifade edilen irade beyanıdır.  

Sünnet-i Seniyye de ise alışverişin helal olduğunu ifade eden pek çok hadis-i şerif 
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesinde Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor; “Muhakkak ki 
alış veriş rıza iledir” 10 Diğer yandan Hz. Muhammedin peygamber olarak gönderildiği 

5 Abdllah b. Mahmut b. Mevdud el-Mevsıli, el—İhtiyar Li Ta’lili’i-Muhtar, Daru’l-Marife, Beyrur 1975, c.2, s. 
3; 
6 Ğuneymî, age, c.2, s. 3; Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuku İslamiye ve Istılahatı fıkhiyye Kamusu, Bilmen 
yayıneevi,        İstanbul, c. 6, s. 5; Mansur b. Yunus b. Idris el-Behuti, Keşşafü’l-Kına A Metni’l-İkna, 
Mektebetü’n-Nasır el-Hadîse, Riyad, ts. C. 3, s. 146; Muvaffakaddin İbn Kudama, el-Muğni ve Şerhu’l-Kebir, 
Daru’l-Kitabi’l-Arabi 1972, c. 4, s. 3;  
7 Mevsıli, age, c.2, s. 3;  
8Bakara 2/275  
9 Mevsıli, age, c.2, s. 3;  
10 İbn Mace, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezide i-Kazvini,Sünen-i İbn Mace,, Tahk.: Muhammed Fuad 
Abdülbaki, Daru ihya-i Kütübi’l-Arabiyye, Bab Beyu’l-Hıyar, c. 2, s. 737 (Şamile);   
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toplum ticari hayatın canlı olduğu bir toplumdu. Ağırlıklı olarak ticaret ile geçimini 
sağlıyordu. O, kendi toplumunda yanlış olan uygulamaları ortadan kaldırdığı halde alışverişi 
kaldırmamış, sadece bazı şekillerini değiştirmekle yetinmiştir. Onun için Efendimiz (sav) 
sözlü, fiili ve takriri sünneti ile alışverişin meşruluğunu ortaya koymuştur. Ayrıca 
buyurmuşlar ki: “Dürüst ve güvenilen tüccar kıyamet günü peygamberlerle, Sıddıklarla ve 
şehitlerle beraber olacaktır”.11 Bu ifade ticaretin, yani alışverişin sadece meşru olduğunu 
anlatmaz, aynı zamanda onu teşvik eder. Konu ile ilgili başka ayet ve hadisler zikretmek 
mümkünse de, maksut hâsıl olduğundan konuyu uzatmamak için bu kadarıyla yetineceğiz.  

Asr-ı saadetten günümüze kadar Müslümanlar alışverişle uğraşmışlar, ümmetin âlimleri 
ticaretin meşruiyetini ve sahih olmasının kurallarını belirten pek çok eserler ortaya 
koymuşlardır. Buralarda ifade edildiği gibi, ticaretine hile karıştıran, satış esnasında yalan 
söyleyen, yalan yere yemin eden, alınıp satılması caiz olup olmayan şeyleri bilmeyen bir 
tüccar dinen büyük bir mesuliyet karşındadır. Bu hususta Hz. Ömer’den şöyle dediği 
nakledilmektedir; “Dini hükümleri bilen, alınıp satılmasının dinen caiz olup olmadığına vakıf 
olan kimselerden başkası bizim çarşı ve pazarımızda satıcılık yapmasın.”12 Şafiî ulamasından 
İmam Nevevi de; ticaret yapmak isteyen kişinin alış verişin mahiyetini, şartlarını ve onunla 
ilgili hükümleri bilmeden bu işle uğraşmasının caiz olmadığını söylemiştir.13 Bütün bu 
hükümler ve uygulamalar alış verişin meşru olduğunun göstergesidir.  
 
Bey’in Rükünleri  / Unsurları 

İslam hukuku açısından her akit de olduğu gibi, bey’ akdinin de rükünleri vardır.  
Bey’in rükünleri / unsurları demek, onu oluşturan temel parçaları demektir. Bu temel 
parçalara rükün denir. Çünkü rükün de, bir şeyi oluşturan ve o olmasa o şeyin de 
oluşmayacağı ana parçalardır. Yani bir şeyin varlığı, kendi varlığına bağlı olan ve onun 
yapısından bir parça teşkil eden unsurdur. Mesela; Namaz ibadetinde ki kıraat (Kur’an 
okuma) veya taharet (temizlik) rükünleri bunun örneklerindendir. Bu rükûlardan birisi 
olmadığı zaman namaz ibadeti yerine gelmez.  

Alış verişin (Bey’in) rüknü de, (ana parçaları ya da unsurları da) her ne kadar bazı 
mezheplere ilave rükünler belirtilse de, hepsinin üzerinde ittifak ettikleri en temel rükün, 
almayı ve vermede tarafların rızasını ifade eden karşılıklı irade beyanıdır, klasik fıkıh 
kitaplarındaki ifadesiyle icap ve kabuldür. Hanefilerde esas olan görüşe göre bütün akitlerin 
(sözleşmelerin) rükünlerinin bu iki şey olduğunu söylemekle yetinirler.14 Hanbeliler ise alış 
verişi iki kısımda mütalaa ederken, birinci kısmın icap ve kabul, ikinci kısmında muâta 
olduğunu ifade etmişlerdir.15 Buna göre icap, akit/sözleşme yapılırken, rızaya delalet etmek 
üzere, fiili ya da sözlü ilk yapılan beyandır.  Kabul ise aynı özellikteki ikinci beyandır ve bir 
bakıma birincinin cevabıdır. Bir diğer ifade ile birinci taraf bir şeyi ortaya koyduğu, yani 
icap/ispat ettiği için onun fiiline icap, diğer taraf da bunu kabul ettiği için onun eylemine de 
kabul denmiştir. Bu sebeple alan ya da veren önemli olmaksızın ilk rıza beyanı icap, ikinci 
rıza beyanı da kabul ’dür. Mesela: Taraflardan birinin diğerine, şu kitabı sana on liraya sattım 
demesi icap, diğerinin de, aldım, ya da, kabul ettim demesi kabul ‘dür. İşlem tersine işleseydi 
ve akdi önce satın alan başlatıp, şu kitabı senden on liraya satın alıyorum deseydi, bu defa 
onun bu sözü icap, diğerinin tamam satıyorum, demesi ise kabul olurdu. İcap ve kabulden 
maksat, iki tarafın rızasıdır. Rıza kalbi bir husus olduğundan, icap ve kabul kalpte olan rızanın 
zahirde onayına delalet etmektedir.  

11 İbn Mace, age, Babu’l Hass Aia’l-Mekâsib,  c.2, s. 724 
12 Bilen, age, c. 6, s. 18; 
13 Ebu Zekeriya Muhyiddin Yahya b. Şeref en- Nevevi, Mecmu Şerhu’l-Mühezzeb, Daru’l-Fikir, c. 1, s. 25; 
14 Bkz: Mevsıli, age, c.2, s. 4; Ğuneymî, age, c. 2, s. 3 Bilen, age, c. 6, s. 14;  
15 İbn Kudama, age, c. 4. S. 3; Behûtî, age, c.3, s. 146; 
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 Diğer mezheplere göre ise, akdin rüknü üçtür: Bayi ve müşteri, mebi ile semen, icap 
ile kabul veya onun yerini alan teatidir. Ancak akitte icap ve kabulün tasnifini de biraz farklı 
değerlendirmişlerdir. Onlara göre temlikte bulunan (yani satan) tarafın sözü her halükarda 
icaptır, ister önce söylemiş olsun isterse sonra söylesin. Mülk edinenin sözü (yani satın alanın 
sözü) ise her halükarda kabuldür, ister ilk önce isterse daha sonra söylenmiş olsun.16 

Alış verişte “icap ve kabul” beldenin örf ve âdetinde alış verişi gerçekleştirmek için 
(inşâi bey’için) kullanılan “sattım, aldım, temlik ettim, mülkiyetime geçirdim” gibi 
kavramlarla gerçekleşir. Bu tür kavramların kullanılması ile pazarlık kesilir ve alış veriş 
gerçekleşmiş olur. Buna halkımız arasında “hayırlaşmak” denir. 

 
İrade Beyanı 

Klasik kaynaklarımızda alış verişteki rızayı ortaya koymak için söylenen İcap ve kabul, 
günümüzde irade beyanı olarak ifade edilmektedir. İrade beyanı da; Bir hukuki işlemi 
gerçekleştirmeye ilişkin iradenin dışa yansımasıdır. 

Hukuk dilinde “bir şeyi yapmaya karar vermek ve ona yönelmek” şeklinde tanımlanan 
irade esasen, özü ve mahiyeti itibariyle kişinin iç dünyasında gerçekleşen sübjektif bir durum 
olduğundan açıklanmadıkça dıştan bilinmesi ve kendisine hukukî sonuç bağlanması mümkün 
değildir. Bunun için içte oluşan iradenin dışa vurulması ayrıca gerekli görülür ve biri iradenin 
kendisi veya oluşması, diğeri de açıklanması olmak üzere iki farklı safhadan ve unsurdan 
oluşmaktadır. Klasik kaynaklarda insanın iç dünyasında ki iradenin söz yoluyla dışarıya 
yansıtılması “îcab” ve “kabul” terimleriyle ifade edilmiştir. Bu îcab ve kabulün döküleceği 
kalıp da “harflerin tertibinden ortaya çıkan heyet” anlamındaki “sîga” kelimesinden hareketle 
“sîgatü’l-akid” olarak nitelendirilmiştir.17  

 
Kabulün İcaba Muvafakatı 

Alış verişlerde ki irade beyanında kabulün icaba muvafakati lazımdır. Bu muvafakat 
yani uygunluk paranın veya karşılık olarak verilen şeyin cinsinde, miktarında, özelliklerinde, 
fiyatı belirlenen şeyde ve seçme şartında aranılır. Alıcı veya satıcıdan birisi her ne ile ve ne 
şekil de icapta bulunursa diğerinin de o şey ile ve o şekil de kabul etmesi gerekir. Mesela: “şu 
malı sana 100 liraya sattım” dese, müşteri de o şekilde kabul etse o malı 100 liraya almış 
olur. Ama “o malı veya onun yarısını 50 liraya aldım” diyemez. Derse de onunla bey‟ 
mün‟akit (geçerli) olmaz. Çünkü icap kabule muvafık değildir.18 

 
Sözün Dışında İrade Beyanı Vasıtaları 

Alış verişte irade beyanı (îcap ve kabul) şifahen sözlü olarak olduğu gibi yazışma ile ve 
diğer bazı vasıtalarla da yerine getirilmektedir. Bu vasıtaların başlıcaları teâti, haberci, 
mektuplar (yazışma ve mesaj), bazı İşaretler vb. vasıtalardır. Bunlara kısaca şöyle 
belirtebiliriz. 
Teâtî 

Teâtî, hiçbir söz söylemeden alma-verme yoluyla olan alışveriştir. Hanefilere göre 
böyle bir alış verişte, hiçbir söz söylemeden bir tarafın semeni (parayı), diğer tarafın ise malı 
vermesi icap ve kabul sayılır ve yapılan işlem geçerlidir. Yeter ki, bölgenin örfünde böyle bir 
uygulama bulunmuş olsun. Ama örfte böyle bir uygulama bulunmazsa o zaman teati ile icap 
kabul olmaz, işlemde geçerli olmaz.19 Mesela; Taraflardan hiç biri öbürüne bir şey demeden 
müşteri fırıncıya standart ekmek fiyatı olan bir lirayı uzatsa, o da ona bir ekmek verse bu 
alışverişte icap ve kabul var sayılır. Çünkü icap ve kabulden asıl maksat, iki tarafın rızasıdır. 

16 Bkz: Nevevi, age, c. 9, s. 149; İbn Kudame, age, c. 4. S. 3; 
17 Bkz: Apaydın, H. Yunus, “İrade Beyanı”, DİA, İstanbul 2000, XXII, 387;  
18 Bilmen,age, c. 6,s. 18; 
19 Mevsıli, age, c.2, s. 4; İbn Abidin, age, c.4, s.504; 
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Rıza, kalpte oluşan bir olaydır. İrade beyanı dediğimiz icap kabul de kalpte bulunan rızaya 
delalet eden kavramlardır. Teati de bu rızaya delalet eden fiillerdendir. Onun için teati fiiliyle 
de bey’ akdi münakit olur. Bu tür bir alış verişe “Bey’i bitteatti” denilir. İmamı Malikte ayni 
görüşü paylaşmıştır. Ona göre bu gibi şeylerde karine kâfidir, teatide de mücerret alıp vermek 
de iki tarafın rızasını gösteren birer karinedir ve yeterlidir. Satıcı semeni kabul edip mebi’i 
müşteriye vermesi, onun rızasını göstermeye kâfidir. 

Bey’de kabule delalet eden bir tasarruf ve fiilde kabul sayılmaktadır. Mesela; satıcının, 
“bu malı sana elli liraya sattım” demesi üzerine alıcı hiçbir şey demeden parayı satıcıya verip 
malı alıp gitse bey’ tamam olmuş olur.  

Ancak nikâh akdi bu hususta alış veriş akdinden farklıdır. Nikâhta sözlü olmayan böyle 
bir fiil icap ve kabul sayılmaz. Çünkü nikâhta her nekadar bazı durumlarda sükût ikrar yerine 
geçerse de genelde icap ve kabulün sözlü olarak yapılması lazımdır. Çünkü nikâh çok daha 
önemli bir iştir ve onun hiçbir şüphe bulunmayan irade beyanıyla olması gerekir.20  

Hanefilerde genel kabulün aksine imam Kerhi kıymetli ve değerli şeyler hakkında teati 
ile bey’ mün’akit olmaz görüşünü paylaşmıştır. İmamı Şafi’ye göre ise esasen teati ile bey’ 
mün’akit olmaz, çünkü burada rıza kapalıdır (hafidir), belli değildir. Rızaya şifahen olan icap 
kabul delalet eder, teati delalet etmez. Teati takdirinde rıza inkâr edilirse ispatı mümkün 
olmaz. İmamı azamdan ve Ahmet b Hanbel’den de buna benzer birer kavil nakledilmiştir.  

 
Haberci ve Mektuplar (Yazışma ve Mesaj)  

Alış veriş akdinde ki irade beyanı olarak ifade edilen icap ve kabul şifahen olduğu gibi, 
Haberci ve Mektuplar ile de gerçekleşebilir. Mesela; bir kişi yazdığı mektupta “ falan malımı 
şu kadar fiyatla sana dese” alacaklıda bu mektubu aldığı mecliste okuyup veya okutup, 
anladıktan sonra kabul etse veya kabul ettiğine dair cevap yazsa akit mün’akit olur. Bu 
yazışma bir mektupla olabileceği gibi, elektronik mektupla ya da bir telefon mesajı ile ya da 
bir elçi vasıtasıyla da gerçekleşebilir. Bütün bunlarda ölçü, tarafların, malın ve fiyatın belli 
olması ve icap ve kabulün kesin bulunmasıdır. 

 
İşaret  

İşaret ile de icap ve kabul gerçekleşebilir. Ancak Hanefilere ve Şafilere göre bu işaret 
vasıtası ile icap ve kabul (akit) ancak söz söyleme imkânı olmayanlar için geçerlidir. Onun 
için denilir ki; Bir alış veriş dilsizin yazması ile olduğu gibi insanlar arasında maruf olan 
işaretle de mün’akit olur.  

Dilsiz bir kimsenin, anlamı çok açık olan bir işaretle yaptığı icap ya da kabul de 
makbuldür. Ancak yazı biliyorsa meramını yazarak ifade etmesi daha uygundur. Eğer dilsizin 
bey’, hibe, kira ve nikâh gibi akitlerdeki işaretle takriri anlaşılamazsa mahkemede hâkim onun 
bu konudaki işaretlerini tercüme ettirir. 

Maliki mezhebine göre örf ve teamül gereği maksadı anlatan her işaret söz gibidir; 
çünkü Kur’an-ı Kerim işareti konuşma gibi telakki etmiştir;  

 قَاَل َربِّ اْجَعْل لِي آیَةً قَاَل آیَتَُك أَالَّ تَُكلَِّم النَّاَس ثََالثَةَ أَیَّاٍم إِالَّ َرْمًزا
“Zekeriyya: Rabbim! (oğlum olacağına dair) bana bir alâmet göster dedi. Alah (cc) 

buyurdu ki: Senin için alâmet, insanlara üç gün işaretten başka söz söylememendir.” (Âli 
İmrân Suresi 3/41)21  

 
İrade Beyanıyla İlgili Bazı Uygulamalar 
 İrade beyanını diye ifade edilen, akitlerde tarafların rızasının göstergesi olan icap ve 
kabul, alış veriş akdi, kira akdi, hibe, sarf ve nikâh akdi gibi akit cinsinden sayılan bütün 
ilişkilerin olmazsa olmaz şartıdır, vazgeçilmez rüknüdür. Bu söz konusu akitlerden alış veriş 

20 Nevevi, age, c. 9, s. 167; 
21 Geniş bilgi için Bkz: Bilmen,age, c. 6,s. 15; 
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akdi ise, finansal işlemlerin özünü teşkil etmektedir. Dolayısıyla, alış veriş akdi ve türevlerine 
bakıldığında da bu rüknün öne çıktığı görülmektedir. Uygulamalara baktığımızda alım-satım 
akdi (Bey’) de kendi içinde farklı tasniflerle re tabi olmakta ve bu tasniflere göre de çeşitlere 
ayrılmaktadır. Bu çeşitleri yapılış şekillerine ve uygulamaya göre dört grupta tasnif etmek 
mümkündür. Bu tasnifler şöyle özetlenebilir. 

1- Akdin şekli açısından (bedellerin durumuna göre) bey’ akdinin çeşitleri. Bu tasnife 
göre ortaya çıkan alış veriş şekillerini şöyle belirtmek mümkün;  

* Mutlak Bey' ya da bey' denince (yani alış veriş denince) akla gelen bey' : 
Butlak bey’, Herhangi bir malın para karşılığında satılmasıdır. Peşin ya da veresiye 
olabilir. Daha önce bey’in rükünleri bölümünde de belirtildiği gibi alış verişin 
rüknü (ana unsuru), fıkıh mezheplerinin üzerinde ittifak ettikleri en temel esas, 
almayı ve vermeyi ifade eden karşılıklı irade beyanıdır, klasik fıkıh kitaplarındaki 
ifadesiyle icap ve kabuldür. Hanefiler bütün akitlerin (sözleşmelerin) rükünlerinin 
bu iki şey olduğunu söylemekle yetinmişlerdir. Hanefîlerin dışındaki mezhepler 
ise, akdin rükünlerini bazı ilavelerle belirtmişlerdir. Onlara göre akdin rükünleri: 
Bayi ve müşteri, mebi ile semen, icap ile kabul veya onun yerini alan teatidir.  

* Selem:  Peşin bir para veya peşin verilen başka bir mal ile vasıfları belli bir 
şeyi vadeli olarak satın almaktır. Selem Sözlükte takdim manasınadır. Bu tür bir 
akitte, peşin para veya mal veren müşteriye “Sahibü’s-Selem” veya “Rabbü’s-
Selem”, veresiye mal verecek olan satıcıya “Müslemün ileyh”, Satın alınan mala 
“Müslemün fiyh”, ödenen para veya mala da Ra’sü Malü’s-Selem” denir. “Selem 
akdi” yerine “Selef akdi” ifadesi de kullanılır. 

* Sarf (Döviz İşlemi): Paranın parayla değiştirilmesi, yani satılmasıdır. Bu 
durumda altının altınla ya da gümüşle değiştirilmesi veya dövizin diğer bir dövizle, 
bir paranın diğer bir parayla değiştirilmesi işlemi bir sarf işlemidir. Taraflar böyle 
bir işlemi yaptıklarında bir sarf işlemi gerçekleştirmiş olurlar. Bu işi meslek edinen 
kişiye “sarraf ya da sayraf veya sayrafi” denir. Türkçede yağın olan kullanımı 
sarraftır. Sarf akdinin mahiyetine bakıldığında bey’ akdine veya bey’ akdinin 
türevlerinden olan selem, riba (faiz), ve mukayada (takas) akdi gibi kavramlarla 
yakın alakası var olduğu görülmektedir. Mübadele olması nedeniyle bey’in bir 
cüzü sayılır. Ancak sarfın meşru olması ve faizden uzak olabilmesi için dikkat 
edilmesi gereken bir takın şarlar da bulunmaktadır onlara da dikkat edilmesi 
gerekir. 

* İstısna’ (Sipariş sözleşmesi): Belli bir bedel karşılığında bir kimsenin sanat 
erbabıyla bir eşya yaptırmak için anlaşmasıdır. Türkçemizde ısmarlama, ya da 
sipariş diye ifade edilir. Bir terziye takım elbise diktirmek için verilen sipariş 
bunun örneğidir. O şeyi yapan sanat erbabına “Sâni”, yaptırana “Müstasni”, 
yapılan şeye de “Masnu” denir.22 

* Trampa: Malın, malla satılmasıdır. Bu tür alış veriş “takas yoluyla alış 
veriş” veya Arapçada “mukayada akdi” olaraktan ifade edilir.  

Görüldüğü gibi, alış veriş akdinin bu değişik uygulamalarında bir şeyin 
karşılığında başka bir şeyin alınıp verilmesi söz konusudur. Bu durumda bedelin 
konumuna göre yapılan akdin ismi ve şartları değişmektedir. Ancak değişmeyen 
tek husus bütün akit türlerinde aranan alış veriş yapan tarafların irade beyanıdır, 
yani icap ve kabuldür. Hangi tür uygulama olursa olsun irade beyanının ortaya 
konulmasıyla gerçekleşir ve geçerlilik kazanır. Alış veriş akdinin diğer tasnifleri 
içinde ayni durum söz konusudur. 

 

22 Geniş bilgi için Bkz: Bilmen, age, c. 6, s. 5; Nihat Tosun, İslam Hukuku II, D. Ü. İlahiyat Fakültesi, Lisans 
Tamamlama Programı 7. Dönem, s. 14; 
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2- Akdin geçerliliği açısından (yapılan muameleye göre) bey’ akdinin çeşitleri 
şunlardır; 
• Sahih Bey’ : Hem unsurları hem vasıfları meşru olan bey’dir. Buna “Bey’i 

Caiz” de denir. Zaten meşruiyet, icap ile kabulün meşru surette birbirine 
bağlanması ile meydana gelir.  

• Mün’akid Bey’ : Bey’ akdinin in’ikadı (geçerliliği) için gerekli şartları 
kendisinde bulunduran akittir. 

• Gayri Mün’akid Bey’ : İn’ikad şartlarını tamamen veya kısmen kendisinde 
bulundurmayan bey’dir. Mesela; Mecnunda in’ikat şartlarından olan tasarruf 
ehliyeti bulunmadığından onun alım satımı geçerli olmaz batıl olur. 

• Mevkûf  Bey’: Başkasının hakkı taalluk ettiği için geçerliliği o şahsın onayına 
bağlı olan bey’dir. Mesela; fuzulinin yaptığı alış veriş gibi. Fuzuli ise, 
başkasının hakkında onun izni olmadan tasarrufta bulunan kişidir. 

• Lâzım Bey' : Temel unsurları ve vasıfları tam olarak akdedilmiş ve başkasının 
hakkı taalluk etmeyen, yani her bakımdan tamamlanmış ve artık tarafları 
bağlayıcı hale gelmiş olan bey’dir. Hıyarı şart ve hıyarı rü’yet gibi başkalarının 
onayına muhtaç olma durumu olmayan alış veriş şeklidir. İki taraftan biri tek 
taraflı olarak feshedemez. 

• Nâfiz Bey’ : Başkasının hakkı taalluk etmeyen, geçerli bey’ demektir. Bey' 
lazım olunca aynı zamanda nafiz olur. 

• Fâsit Bey’ : Temel unsurları sahih olan, ancak bazı harici vasıfları meşru 
olmayan bey’dir. Zeten mün’akit (geçerli) olup bazı harici vasıfları bakımından 
meşru olmayan alış veriştir. 

• Bâtıl Bey’ : Temel unsurları sahih ve meşru olmayan bey’dir. Bir diğer 
ifadeyle, kendisinde in’ikat şartları (geçerlilik şartları) tamamen veya kısmen 
bulunmadığı için asla sahih ve geçerli olmayan alış veriştir ki, hiçbir hüküm 
ifade etmez.  

• Bey’ul Îne: Beyu’l-Îne sözlükte, ziyade anlamına gelmekle beraber, 23 terim 
olarak bir kimsenin veresiye satmış olduğu malı teslim ettikten sonra parasını 
henüz almadan malı tekrar öncekinden daha düşük bir fiyatla ayni şahsa peşin 
olarak geri satınalma işlemine denir.24 Bir diğer ifadeyle; Satıcıdan mebi’ 
veresiye alıp ayni mecliste evvelki fiyattan noksan bir para ile peşin olarak geri 
satmaktır. Bu tür akit bir bakıma süre yönüyle alınan fazlalığı helal kılmak için 
yapılan kredili satıştır. Böyle bir satış, Hanbeli mezheplerine göre caiz 
görülmemiştir. Maliki mezhebine ve Hanefilerden İmam Muhammed’e göre 
ise mekruh sayılmıştır. Ancak Hanefi ve Şafiî mezheplerinden gelen diğer bir 
rivayet ise bu tür îne satışının caiz olduğu yönündedir.25 Onlara göre akit 
yaparken kişinin sözlü ifadesi, bir diğer ifadeyle irade beyanı esas alınır. 

23 İbn Faris, Ebu’l Hüseyin Ahmed, Mu’cemu Makâyisi’l Lüğa; Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2011, (ayn 
mad.) c. II. s. 207 
24 İbn Mümzir, Lisanu’l-Arap, c. XIII, s. 306; Hammad, İktisadi Fıkhi Terimleri, çev.: Recep Ulusoy, İstanbul 
1996, s. 209 
25 İbn. Abidin, Reddü’l-Muhtar, Ala Durru’l- Muhtar (Meşhur adıyla Haşiyetü İbn Abidin), Daru’l-Fikir, Beyrut 
1992, c. 5, s. 325;Malik b. Enes b. Malik, Müdevvene, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye 1994, c. 3, s. 18; Ebu’l-Velit 
Muhammed b. Ahmet b. Rüşt, Bidayetü’l-Müctehit ve Nihayetü’l-Muktasıt, Daru’l-Hadis, Kahire 2004,     c.3, s. 
160;  Nevevi, age, c.10, s. 158; Abdülkerim b. Muhammed er-Rafiî, Fethu’l-Aziz fi Şerhi’l-Veciz (eş-Şerhu’l-
Kebir), Daru’l-Fikir, Beyrut, ts. C. 8, s. 231; Aleddin Ebu Hasan Ali b. Süleyman, el-İnsaf fi Marifeti’r-Racihi 
Mine’l-Hilaf, Daru İhyahi Türasi’l-Arabi, c.4, s. 335  
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Niyetinden dolayı Allah’a karşı sorumludur. Bu gün İslami finans kurumları da 
Hanefi ve Şafiî Mezheplerinden gelen bu ikinci rivayeti tercih etmektedir.26  

 
3- Akdin fiyatın belirlenmesi açısından (kazanılacak kârın zikrine göre) bey’ 

akdinin çeşitleri ise;  
• Müsaveme, Fiyatın pazarlıkla belirlendiği alışveriştir. Bu çeşit alışverişte, bir 

kişi almış olduğu malın kendisine kaça mal olduğunu söylemeksizin satışını 
yapar, müşteriye “Şu kadara mal ettim, şu kadar kârım var, şu kadara 
satıyorum” gibi sözler söylemez. Halk arasında en çok yapılan alışveriş şekli 
budur.  

• Müzayede, Fiyatın açık artırma ile belirlendiği satıştır. Bugün pek çok alanda 
uygulanmaktadır 

• Emanet Satışlarıdır. Emanet satışlarının da kendi bünyesinde üç türü 
vardır,  
- Murabaha: Alış fiyatına bir miktar ekleyerek ve maliyeti ile kârın 

miktarını müşteriye söyleyerek yapılan satıştır. Yüz liraya aldığı malı yüz 
on liraya satmak gibi. Bu tür bir alışverişte müşteri aldatılırsa, akdi 
feshedebilir ki, buna “Hıyanet muhayyerliği” denir. 

- Tevliye: Satıcının malı tam aldığı fiyata satmasıdır. Yüz liraya aldığı malı 
yine yüz liraya satması gibi. Ancak bu tür satışlarda tüccarlar arasında cari 
olan örf ölçü alınarak mebi’ için yapılan masraflar da maliyete eklenebilir. 

- Vâdia: Arapçada ki “yere koymak, indirmek” manasına gelen (َوَضَع) 
kelimesinden hareketle, satıcının aldığı malın kaça mal olduğunu 
söyleyerek, aldığı fiyatın altında satmasıdır. Mesela; Bir malı yüz liraya 
aldığını söyleyerek doksan liraya satmak gibi.  Günümüzde spot piyasaların 
yaptığı satışlar buna benzemektedir. Bunda müşteriye yardımda bulunma 
veya malı hazır nakde çevirme düşüncesi etkili olmaktadır. 

 
4- Semenin / fiyatın ödenmesi açısından bey’ akdinin çeşitleridir. Bu tasnife göre 

bey’ akdinin çeşitleri beştir. 
• Peşin alışveriş: Semenin de mebi’in de satış anında mecliste ödendiği alışveriş 

şekli. 
• Veresiye satış: Malın peşin teslim edildiği, paranın ise belli bir süre sonra 

ödendiği satış şeklidir. 
• Her iki tarafın da veresiye olduğu satış: Daha sonra teslim edilmek üzere 

anlaşılan Malın ödenecek parasının da belli bir süre sonraya bırakıldığı 
alışveriştir. 

• Daha önceki tasniflerde zikredilen Selem ve İstisna akitleri bu tasnife de 
girmektedir. 

 
Sonuç 

İrade beyanı, söz konusu alış veriş akitlerinde olduğu gibi ticaret piyasasının ve finansal 
işlemlerin de özünü teşkil etmektedir. Günümüz dünyasında yaygın olan ticari uygulamalarda 
İrade beyanı ile ilgili bu durum finans çevrelerince güncel problemlerin çözümü olarak 
değerlendirilmekte, faizle ilgili problemleri aşmada çare olarak sunulmaya çalışılmaktadır. 
Faiz dini naslarda haramlığı kesin olarak ifade edilmesine rağmen, Müslüman toplumların 
hayatından bir türlü çıkartılamamaktadır. Bu alanda yapılan, faiz uygulamasına mecbur 

26 Ercan Eser, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, İslam Hukuku Açısından Hilenin Meşruiyeti (İslam Finans 
Kurumları Örneği) Nehir Vakfı 2015, sayı 25, s. 240;  
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kalmadan ticari işlemlerin yapılabildiği, finansal işlemlerin yürütülebildiği bir sistemin 
kurulabilmesi için bazı çalışmalar ve denemeler yapılmaktadır. Bu finansal çevrelerin bazı 
uygulamaları genelde hukukun maksadına aykırı olmadan faiz yasağına karşı çözüm çaresi 
olarak düşünülmektedir. Bu çarelerde tartışmalı olmakla birlikte beyu’l-îne, tavarruk,27 
beyu’l-murabaha, sukuk,28 beyu’bil-vefâ gibi işlemleri kapsamaktadır.29 Katılım Bankacılığı 
ile ilgili çalışmalar bunun birer göstergesidir. İrade beyanını esas alan çözümler üretilmeye 
çalışılmaktadır. Bu kapsamda İslamî finans kurumları tarafından geliştirilmiş olan finansman 
yöntemleri iki sınıfta mütalaa edilebilir. 

1-  Ortaklık yoluyla doğrudan finansman sağlama yöntemleri. Bu yöntem (müşâreke 
ve müdârebe) akitlerinde olduğu gibi uygulanmaktadır. Bu sınıf uygulamalar 
genelde daha yaygın görülmektedir. 

2- Kiralama (icâre) veya satış sözleşmeleri (murâbaha, selem) yoluyla dolaylı 
finansman sağlama yöntemleri olarak görülmektedir. 

Bütün bu akit türlerinde ki uygulamaların geçerlilik kazanabilmesi için esas olan 
unsurların başında kişinin rızasını gösteren irade beyanı gelmektedir. Daha önce de ifade 
ettiğimiz gibi alış veriş eksenli finansal işlemlerde satıcı, müşteri, mal para ve icap – kabul 
dediğimiz irade beyanı esas olmakla birlikte, yapılan değişim işleminin gerçekleşmesi icap 
kabulle veya bazı durumlarda onun yerine kaim olan teati yolu ile olur. Onay manasına gelen 
bu uygulama şifahen sözlü olarak olduğu gibi yazışma yoluyla veya günümüzde yaygınlaşan 
elektronik ortamlardaki işlemlerde ki gibi onay butonuna basmakla da gerçekleşir. 
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TCMB AĞIRLIKLI ORTALAMA FONLAMA MALİYETİ’NİN 
BİST 100 ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
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Özet 

Merkez Bankalarının para politikası araçlarının etkinliği ve bu araçların piyasa üzerindeki etkisi;  para 
politikası araçlarının hedeflenen değişkenleri ile para ve finansal piyasaların göstergelerinin oynaklıkları 
üzerindeki etkisine bağlı olarak analiz edilmektedir. Genel kabule göre merkez bankalarının uyguladıkları veya 
açıkladıkları önlemler finansal göstergelerde oynaklık düşüşüne neden olmalıdır. Bu çalışmada Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) uygulamış olduğu faiz politikasının Borsa İstanbul-100 (BİST100) 
endeksi üzerindeki etkisi Moon ve Yu (2010)’un yaklaşımına dayalı olarak simetrik ve asimetrik GARCH 
modelleriyle test edilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinden kaynaklanan bir 
şok simetriktir ve bu simetrik şok oynaklık yayılımına yol açmamaktadır. Sonuç olarak, Türkiye’de ağırlıklı 
ortalama fonlama maliyetinin Bist100 üzerinde bir etkisinin olmadığı ifade edilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: AOFM, BİST100, MV-GARCH, oynaklık yayılımı 
 
JEL Sınıflandırması: C58, E43, E58 
 
 

THE EFFECT OF WEIGHTED AVARAGE COST OF THE 
CBRT FUNDING ON BIST 100 

 
 

Abstract 
The effectiveness of monetary policy instruments of the Central Banks and the impact of these tools on the 

market; are analyzed depending on the effects of monetary policy tools on the targeted variables and, the volatility 
of the indicators of monetary and financial markets. According to common view, the measures which are applied 
or announced by central banks lead to a volatility decrease in the financial indicators. In this study, the effects of 
the interest rate policy of the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) on BIST100 index are tested by 
symmetric and asymmetric GARCH models based on Moon and Yu (2010)’s approach. In accordance with the 
obtained results, a shock which is derived from the weighted average cost of the CBRT funding is symmetric and 
this symmetric shock does not lead to a volatility spill over. As a result, it can be said that the weighted average 
cost of the CBRT funding has not an influences on Bist100.  
  
Keywords: WACF, BIST100, MV-GARCH, volatility spillover 
 
JEL Classification: C58, E43, E58 
 
 
1. Giriş 

Merkez Bankalarının para politikası araçlarının etkinliği ve piyasa üzerindeki etkisi;  para 
politikası araçlarının hedeflenen değişkenler ile para ve finansal piyasaların göstergelerinin 
oynaklıkları üzerindeki etkisine bağlı olarak analiz edilmektedir. Genel kabule göre merkez 
bankalarının uyguladıkları veya açıkladıkları önlemler finansal göstergelerde oynaklık 

1 Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye, osman.tuzun@deu.edu.tr 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye, fatih.ceylan@deu.edu.tr 
3 Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye, 
ramazan.ekinci@deu.edu.tr 
4 Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye, 
hakan.kahyaoğlu@deu.edu.tr 
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düşüşüne neden olmalıdır. Bu önermeden hareketle bu çalışmada Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın  (TCMB)  uygulamış olduğu faiz politikasının Borsa İstanbul-100 (BİST100) 
endeksi üzerindeki etkisi analiz edilmektedir.  

TCMB politika faiz oranı olan bir haftalık repo, faiz koridorunun üst sınırı olan borç verme 
faiz oranı ile ekonominin likidite talebini karşılaşmaktadır. Ancak söz konusu likiditenin fiyatı 
bir haftalık repo faiz oranı gibi görünse de, bu likiditenin fiyatı belirtilen diğer likidite 
araçlarının maliyetine göre de değişmektedir. Bu durumda söz konusu likiditeyi sağlamaya 
yönelik oluşan fiyatların ağırlıklı ortalaması, piyasa için likiditenin maliyetini oluşturmaktadır. 
Bundan dolayı bu ağırlıklı ortalama  “ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM)” olarak 
ifade edilmektedir. Buna göre TCMB’nin diğer araçlarla likiditenin maliyetini etkiliyor 
olmasının özellikle hisse senetleri piyasasına olası bir etkisinin olup olmadığı önem 
kazanmaktadır. Bu aynı zamanda parasal aktarım mekanizması kapsamında varlık fiyatları 
kanalı ve Tobin Q kanalının analizi olmaktadır.   

Bu çalışmada ele alınan verinin yüksek frekanslı olması ve TCMB’nin piyasa üzerindeki 
etkisinin oynaklıklar bağlamında analiz edilmesinden dolayı; TCMB’nin uygulamış olduğu faiz 
politikasının Borsa İstanbul-100 (BİST100) endeksi üzerindeki etkisi Moon ve Yu (2010) 
yaklaşımına dayalı olarak simetrik ve asimetrik GARCH modelleriyle test edilmiştir. Elde 
edilen bulgular doğrultusunda Merkez Bankası’nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetlerinden 
BİST100 endeksine doğru simetrik ve asimetrik bir oynaklık yayılımının olup olmadığı ortaya 
konmuştur. TCMB’nin ortalama fonlama maliyetinin değişkenliğinden Borsa İstanbul 
oynaklığına bu çalışmada kullanılan yaklaşıma göre bir nedensellik bulunmamıştır.  

Beş bölümden oluşan çalışmanın ikinci bölümünde literatür taraması, üçüncü bölümde 
araştırma çerçevesinde uygulanan yöntem tanıtılmış olup, dördüncü bölümde veri seti ve 
ampirik analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Beşinci olarak sonuç bölümünde ulaşılan bulgular 
çerçevesinde politika önerileri ortaya konulmuştur.  
 
2. Literatür Taraması 

Son yıllarda finansal serbestleşme ve teknolojik ilerlemeler ile birlikte hisse senedi 
piyasaları ile para piyasaları arasında etkileşim artmaktadır. Hisse senedi endekslerinde ve faiz 
oranlarında meydana gelen değişmeler, ülkelerin ekonomik temellerinde değişiklikler meydana 
getirmektedir. Hisse senedi piyasası ve faiz oranları arasındaki ilişki yatırımcılar, portföy 
yöneticileri politika belirleyicileri için önemli olduğu gibi portföy dağılımı ve yönetimi, risk 
yönetimi ve parasal aktarım mekanizması gibi finansal piyasalar için de önemlidir ( Ferrer ve 
diğerleri, 2016: 1).  Bu piyasalar arasında meydana gelen güçlü etkileşim sadece yatırımlar ve 
risk yönetimi için değil aynı zamanda ekonomik ve finansal istikrar içinde önemlidir. Oynaklık 
bulaşıcılığının olmadığı durumlarda politika yapıcılar bulaşıcılığı engellemek için aktif bir 
politika yürütmezler, aksine oynaklık bulaşıcılığı olduğu durumlarda riskten kaçınmak ve 
finansal istikrar için politika yapıcılar bu oynaklık geçişlerinin bu piyasalar arasında nasıl 
gerçekleştiğini anlamak ve bulaşıcılığı engellemek için uygun politikalar uygulamaları 
gerekmektedir (Şensoy ve Sobacı, 2014: 449).  

Akademik literatürde hisse senedi fiyatları üzerine olan çalışmalar politika faizlerinin hisse 
senedi piyasaları üzerindeki etkisinin genellikle negatif olduğunu tespit etmişlerdir (Dinenis ve 
Staikouras, 1998; Flannery ve James, 1984; Prasad ve Rajan, 1995; Rigobon ve Sack, 2004; 
Ehrmann ve diğerleri, 2005; Bohl ve diğerleri, 2008; Kholodilin ve diğerleri, 2009). Ancak son 
dönemdeki çalışmalar faiz riskleri yönetimini kolaylaştırıcı araçların gelişmesiyle birlikte bu 
ilişkinin zamanla sabit kalmadığını göstermektedir (Reilly ve diğerleri, 2007; Czaja, Scholz, ve 
Wilkens, 2009; Korkeamäki, 2011).  

Faiz oranı ve hisse senedi piyasası üzerine literatürde birçok araştırma mevcuttur. Özellikle 
bu çalışmalarda zaman serisi yöntemleri; doğrusal regresyon (Sweeney ve Warga, 1986; Reilly 
ve diğerleri, 2007; Korkeamäki, 2011), VAR teknikleri (Campbell ve Ammer, 1993; Bjørnland 
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ve Leitemo, 2009; Laopodis, 2010), eşbütünleşme analizi (Chan, Norrbin, ve Lai, 1997; Das, 
2005; Hatemi-J ve Roca, 2008), Granger nedensellik testi (Alaganar ve Bhar, 2003; Panda, 
2008; Shah, Rehman, Kamal, ve Abbas, 2012), doğrusal olmayan modeller (Bartram, 2002; 
Ferrer ve diğerleri, 2010; Ballester, Ferrer, ve González, 2011), GARCH gibi koşullu varyans 
modelleri (Elyasiani ve Mansur, 1998; Faff, Hodgson, ve Kremmer, 2005; Kasman, Vardar, ve 
Tunç, 2011) kullanılmıştır.  

Bu çalışmada ele alınan dönem, kullanılan yöntemler ve genellikle çalışmalarda kullanılan 
politika faizi yerine piyasa için likiditenin maliyetini oluşturan ağırlıklı ortalama fonlama 
maliyeti değişkeninin kullanılması bakımından diğer benzer çalışmalardan farklılık 
göstermektedir.  
3. Yöntem: Moon ve Yu Varyans Nedensellik Testi 

Bu çalışmada simetrik ve asimetrik GARCH modellerinin yanı sıra karşılıklı nedenselliğin 
analizi için Moon ve Yu (2010)'un yaklaşımına dayalı olarak geliştirilen yaklaşımlar 
kullanılmıştır. Söz konusu yöntemin en belirgin özelliği iki piyasa arasındaki oynaklık 
yayılımına (spillover) ve geçişgenliğine (pass-through) olanak vermesidir (Moon ve Yu: 2010). 
İki aşamadan oluşan yaklaşımın birinci aşamasında oynaklığın şok olarak çıktığı piyasaya 
(LNDAOFM) ait diğer bir değişle dışsal değişkene ait AR(1)-GARCH(1,1)-M modeli tahmin 
edilmekte ve buradan modelin hata terimi elde edilmektedir. İkinci aşamada ise oynaklığın 
yayıldığı piyasa (LNDBİST100) bağımlı değişken olarak ele alınırken, tahmin edilen oynaklık 
denkleminin ortalama bölümüne bağımlı (LNDBİST100) ve bağımsız değişkenin 
(LNDAOFM) bir gecikmesi, varyans kısmına ise bağımsız değişkenin(şokun çıktığı piyasa) 
hatalarının karesi dâhil edilmektedir. Tahmin edilen denklemin varyans kısmındaki hatalarının 
karesine ait katsayının anlamlı olup olmamasına bağlı olarak oynaklık yayılımının olup 
olmadığına karar verilmektedir. Eğer hata karelerine ait katsayı anlamlı ise oynaklığın şok 
olarak çıktığı piyasadan diğer piyasaya doğru bir oynaklık yayılımının olduğu yönünde bir 
bulguya ulaşılmış olmaktadır. 
4. Veri Seti ve Ampirik Bulgular 
4.1. Veri Seti 

Çalışmada 2/21/2013 ve 7/26/2016 dönemine ait Borsa İstanbul 100 Endeksi ve Merkez 
Bankası Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetine ait günlük veriler(1252 gözlem) kullanılmıştır.  
Değişkenleri temsil eden günlük zaman serileri düzey serilerden aşağıdaki formül yoluyla 
hesaplanmıştır. 
 ( )1ln /t t tR P P−=  
Analizlerde kullanılan değişkenler ve tanımları Tablo 1’de verilmektedir. 
 

Tablo 1: Kullanılan değişkenler ve tanımları 
İndex Tanımı 
BIST100 Borsa İstanbul 100 Endeksi 
AOFM Merkez Bankası Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 
LNDBİST100 Logaritmik Fark Borsa İstanbul 100 Endeksi 
LNDAOFM Logaritmik Fark Merkez Bankası Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 

 
Şekil 1’de finansal zaman serilerinin taşıdığı özelliklerin tespiti amacıyla değişkenlerin zamana 
göre eğilimlerini gösteren grafikler yer almaktadır.    
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Şekil 1: LNBIST100 ve LNDAOFM grafikleri 
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Şekiller incelendiğinde oynaklıkların genellikle birbirini takip ettiği, yüksek oynaklıkları 

yüksek oynaklıkların, düşük oynaklıkları ise yine düşük oynaklıkların takip ettiği 
görülmektedir. Volatilite kümelenmesi olarak bilinen bu durum finansal zaman serilerinin en 
önemli özelliklerinden birisidir. Bu özelliklerin en önemli sonucu ise varyansın zaman göre 
değişkenlik göstermesidir.  

Finansal zaman serilerinin önemli özelliklerinden birisi de ele alınan değişkenlerin zayıf 
durağanlık özelliği taşımasıdır. Dolayısıyla bu serilerin bu özelliğe sahip olup olmadığını test 
etmek amacıyla ADF ve KPSS birim kök testleri kullanılmıştır.  
 

Tablo 2: Birim kök test sonuçları 
 

Değişkenler 
ADF Birim Kök Testi KPSS Birim Kök Testi 

Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli ve Trendli 
LNDBİST100 -36.506*** (0) -36.508*** (0) 0.075*** 0.031*** 
LNDAOFM -16.768*** (7) -16.769*** (7) 0.058*** 0.055*** 

Kritik değerler %1: -3.43 
%5: -2.86 

      %10:-2.56 

%1: -3.96 
       %5: -3.41 
     %10:-3.12 

%1: 0.73 
            %5: 0.46 
          %10: 0.34 

%1: 0.21 
          %5: 0.11 
        %10: 0.11 

Not:***,** ve * sırasıyla %1,%5 ve %10 önem düzeyindeki anlamlılıkları göstermektedir. 
 

Elde edilen ADF birim kök testi sonuçlarına göre LNDBİST100 ve LNDAOFM 
değişkenlerinin hem sabitli hem de trendli modele göre ait test istatistikleri %1 önem düzeyde 
kritik değerlerden küçük olduğu için söz konusu değişkenlerin zayıf durağan oldukları 
görülmüştür. KPSS birim kök testi ise değişkenlerin parçalı birim kök yapılarını dikkate 
alabilmektedir. Boş hipotezin durağanlığı ifade ettiği bu birim kök testinde ise değişkenlerin 
test istatistikleri kritik değerlerden küçük dolayısıyla H0 hipotezleri kabul edilmiş ve 
değişkenlerin zayıf durağan olduğu sonucuna varılmıştır. Böylece frekans düzeyinde zaman 
serilerinin ortalama durağanlıktan farklılık göstermediği görülmektedir (Brooks, 2014: 365). 

Finansal zaman serilerinin zayıf durağanlık özelliği taşımaları bu serilerin aynı zamanda 
güçlü durağanda oldukları anlamına gelmemektedir.  Güçlü durağanlık genellikle serilerin 
dağılımsal özelliklerine yönelik varsayımları gerektirmektedir. Söz konusu bu varsayımlar ise 
serinin üçüncü ve dördüncü momentine dayalı olarak yapılan serinin dağılım özellikleridir. Bu 
varsayımların testinde en sık kullanılan test istatistiği ise Jarque-Bera normallik testidir 
(Tong:1990, Brockwell ve Davis:1987). 
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Tablo 3: Getiri serilerine ait tanımlayıcı istatistikler 
 LNDBİST100 LNDAOFM 

Ortalama 0.000173 0.000197 
Medyan 0.000837 0.000000 

Maksimum 0.062379 0.255442 
Minimum -0.110638 -0.158860 
Std Sapma 0.015146 0.025592 
Çarpıklık -0.624403 1.688400 
Basıklık 7.276996 24.34538 

Jarque Bera 1034.797*** 24343.83*** 
Gözlem 1251 1251 

Tablo 2’de değişkenlere ait temel tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır.  Tabloda yer 
alan Jarque-Bera normal dağılım testine göre değişkenlerin normal dağıldıklarını ifade eden H0 
hipotezi reddedilmektedir. Böylece her iki değişkeninde normal dağılmadığı görülmektedir.  Bu 
sonuç serilerin güçlü durağan olmadıkları yönünde de bilgi sağlamaktadır. Ayrıca BİST100 
serisi sola çarpık ve kalın kuyruk özelliği taşırken, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin sağa 
çarpık ve leptokurtik (aşırı basık) bir yapı sergilediği görülmektedir. Dolayısıyla ele alınan 
değişkenler temel finansal zaman serisi özelliklerini taşımaktadır. 

Ele alınan serilerin oynaklık analizlerine geçmeden önce ilk olarak söz konusu serilerin 
zamana göre değişen varyans özelliği göstermedikleri ARCH-LM testiyle incelenmiştir.  Bu 
amaçla öncelikle serilerin ARMA yapılarına ait gecikme uzunlukları belirlenmiştir. Gecikme 
uzunluklarının tespitinde AIC bilgi kriteri kullanılmıştır.   Maksimum 12 olarak belirlenen 
gecikme uzunluğu E-views 9 paket programı Add-ins uzantısında yer alan “Automatic Arima 
Selection” algoritması kullanılarak LNDBİST100 için ARMA(7,10), LNDAOFM için 
ARMA(9,10) olarak tespit edilmiştir. Söz konusu bu gecikme uzunluklarının hata terimlerine 
uygulanan ARCH-LM değişen varyans test sonuçları tablo 4 ve 5’de yer almaktadır. 

 
Tablo 4: LNDBİST100 ARCH-LM değişen varyans test sonuçları 

F-istatistiği 5.617 Olasılık 0.000 
Gözlem*R2 104.581  χ2  (olasılık) 0.000 

 
Tablo 5: LNDAOFM ARCH-LM değişen varyans test sonuçları 

F-istatistiği 5.617 Olasılık 0.000 
Gözlem*R2 104.581  χ2  (olasılık) 0.000 

 
 Elde edilen değişen ARCH-LM değişen varyans test istatistiği sonuçlarına göre her iki 
getiri serisi için serilerin sabit varyanslı olduklarını ifade eden H0 hipotezleri reddedilmiş 
dolayısıyla serilerin zamana göre değişen varyans özelliği gösterdikleri sonucuna varılmıştır. 
Analitik bulguların elde edilmesinde Ox-Metrics 6 ve R yazılım programları kullanılmıştır. 
 
4.2. Ampirik Bulgular 

Değişkenleri temsil eden serilerin değişen varyans özelliğine sahip olduğu sonuçlarına 
ulaşıldıktan sonra, oynaklığın yayıldığı piyasaya(LNDBİST100) ait oynaklık ve nedensellik 
analizi yapılmıştır. Söz konusu oynaklığın yayıldığı piyasanın analizinde simetrik AR(1)-
GARCH(1,1)-M ve asimetrik AR(1)-GJR-GARCH(1,1)-M teknikleri kullanılarak parametre 
tahminleri yapılmıştır. Böylece bir yandan zaman serisinin varyans durağanlığı araştırılırken 
diğer taraftan şokun ortaya çıktığı piyasadan diğer piyasaya doğru bir oynaklık yayılımının 
olup olmadığı varyans nedensellik testiyle incelenmiştir.  
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Tablo 6: AR(1)-GARCH(1,1)-M modeli: Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinden BİST 100’e simetrik yayılma 

Etkisi 
Katsayılar Normal Dağılım GED Dağılımı Student-t Dağılımı Skewed Student-t 

Dağılımı 
Ortalama Eşitliği 

c  0.001187 
(1.00) 

0.001710 
(4.477)*** 

0.001767 
(1.69)* 

0.001546 
(1.437) 

b  -2.857604 
(-0.511) 

-4.108675 
(-5.852)*** 

-4.662681 
(-0.886) 

-4.955308 
(-0.917) 

δ  -0.014839 
(-0.481) 

-0.028213 
(-0.874) 

-0.027559 
(-0.983) 

-0.034445 
(-1.243) 

γ  -0.010743 
(-0.062) 

-0.008536 
(-0.519) 

-0.007576 
(-0.438) 

-0.008818 
(-0.513) 

                                                                          Varyans Eşitliği 
ω  0.068955 

(0.852) 
0.033117 
(0.442) 

0.020109 
(0.737) 

0.020624 
(0.794) 

α  0.052819 
(1.483) 

0.037634 
(0.998) 

0.030790 
(1.775)* 

0.031199 
(1.954)* 

β  0.916497 
(13.33)*** 

0.947277 
(12.33)*** 

0.960227 
(30.70)*** 

0.959351 
(32.88)*** 

d  0.000108 
(0.097) 

0.000043 
(0.983) 

-0.000022 
(0.984) 

0.000012 
(0.911) 

Student(DF)   5.873384 
(5.901)*** 

 

GED (DF)   1.284407 
(13.48)*** 

  

κ (asimetri)     -0.085356 
(-2.198)** 

ν (kuyruk)     6.010140 
(5.896)*** 

Hipotez Testleri 
AIC -5.631 -5.698 -5.711 -5.713 
BIC -5.598 -5.661 -5.674 -5.672 
 
 
 
 LB(Q) 

Q( 20) 
 

Q( 50 
 
Q( 20) 
 
Q( 50 
 

2.207(0.697) 
 
7.133(0.623) 
 
11.855(0.891) 
 
39.232(0.839) 

2.760(0.598) 
 
7.798(0.554) 
 
12.524(0.861) 
 
40.171(0.811) 

3.079(0.544) 
 
8.208(0.513) 
 
12.991(0.838) 
 
40.722(0.793) 

3.196(0.525) 
 
8.257(0.508) 
 
13.014(0.837) 
 
40.850(0.789) 

 
 
LB(Q2) 

𝑄2(  5) 
 
𝑄2( 10) 
 
𝑄2( 20) 
 
𝑄2( 50) 

4.780(0.188) 
 
5.764(0.673) 
 
13.455(0.763) 
 
23.243(0.999) 

6.759(0.779) 
 
7.760(0.457) 
 
15.025(0.660) 
 
24.873(0.997) 

8.246(0.441) 
 
9.353(0.313) 
 
16.681(0.545) 
 
26.558(0.994) 

7.842(0.3493) 
 
8.938(0.347) 
 
16.171(0.580) 
 
26.117(0.995) 

 
  F 

F(2,1243) 
F(5,1237) 
F(10,1227) 

0.134(0.874) 
1.012(0.409) 
0.693(0.730) 

0.094(0.909) 
1.413(0.216) 
0.896(0.535) 

0.179(0.835) 
1.701(0.131) 
1051(0.397) 

0.156(0.855) 
1.623(0.150) 
1.008(0.443) 

Not: Parantez içindeki değerler "t" istatistiki değerleridir. * %1, ** %5 anlamlılığı göstermektedir. Modele ait 
katsayıların anlamlılıklarını parantez içindeki t istatistikleri göstermektedir. Hipotez testlerine ait anlamlılıkları ise 
parantez içindeki olasılık değerleri göstermektedir. Bu değer 0.05 den küçük ise boş hipotez ret edilmektedir.   
***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılıkları ifade etmektedir. 
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= + + + +
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Burada 100tLNDBİST , t dönemi Borsa İstanbul 100 endeksi getirisini; 1tLNDAOFM − ,  t-
1 dönemine ait Merkez bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti getirisini; 2

1tU − , ağırlıklı 
ortalama fonlama maliyetine ( )LNDAOFM  uygulanan (1) (1,1) MAR GARCH− −  modelinden 

elde edilen hata terimi karesini; th , borsa İstanbul getiri serisinin ( )100tLNDBİST koşullu 
varyansını göstermektedir. LB(Q) ve LB(Q2) sırasıyla modelde otokorelasyonun olup 
olmadığını gösteren Ljung-Box Q ve Ljung-Box Q2 test istatistiklerini göstermektedir. F testi 
ise modelde değişen varyans olup olmadığını gösteren ARCH-LM test istatistiğidir. Her iki 
testin boş hipotezleri sırasıyla otokorelasyonun ve değişen varyansın olmadığını ifade 
etmektedir.  
 Tablo 6’da simetrik AR(1)-GARCH(1,1)-M modeline ait tahmin sonuçları yer 
almaktadır. Çalışmada oynaklığın koşullu ortalama üzerindeki etkisini de dikkate almak 
amacıyla, koşullu varyansın koşullu ortalamada açıklayıcı bir değişken olarak yer aldığı 
GARCH-M modeli tercih edilmiştir. Böylece merkez bankasının ağırlıklı ortalama fonlama 
maliyetinden kaynaklanan bir şoka bağlı olarak oluşan bir riskin BİST 100 üzerindeki etkisi 
analiz edilebilmektedir. Ayrıca dağılım özelliğine bağlı olarak seriler üzerindeki asimetrik 
etkileri ortaya koymak amacıyla her bir oynaklık modeli GED ve Skewed Student t dağılımına 
göre tahmin edilmiştir.  

Tabloda yer alan AR(1)-GARCH(1,1)-M tahmin sonuçları incelendiğinde, varyans 
parametrelerinin pozitiflik koşulunu sağladığı ayrıca her bir dağılıma göre hesaplanan (b+c <1) 
katsayıların varyans durağan oldukları görülmektedir. Bu sonuç şokların kalıcı olmadığı 
yönünde bilgi vermektedir. Diğer yandan GED dağılımına ait katsayının 2 den küçük olması 
serinin kalın kuyruk özelliğine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu durum 
kuyruk özelliğine bağlı olarak dağılımın asimetrik etkilerde gösterebileceği yönünde bir 
bilgidir. Elde edilen Skewed Student t dağılımına ait κ (asimetri) parametresinin anlamlı olması 
BİST100 endeksinin asimetrik bir dağılım özelliği göstermesi anlamına gelmektedir. ν (kuyruk) 
parametresi ise dağılımın leptokurtik bir yapı sergilediği yönünde bilgi vermektedir. 
Hata terimimin karesine ait ( 2

1tU − ) katsayılar tüm modeller için anlamsız bulunmuştur. Bu 
sonuç ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinden (LNDAOFM), Borsa 100 endeksine doğru 
(LNDAOFM) simetrik bir oynaklık yayılımının olmadığı yönünde bilgi sağlamaktadır. 
 Elde edilen tahmin sonuçlarının tutarlılığına yönelik tanı istatistikleri incelendiğinde 
otokorelasyonun olup olmadığını gösteren Q ve Q2 istatistikleri ile değişen varyansın olup 
olmadığını gösteren F istatistiğine ait olasılık değerlerinin %5 önem düzeyinde anlamsız 
bulunmuştur. Bu sonuç modellerin otokorelasyon ve değişen varyans taşımasığı dolayısıyla 
model sonuçlarının yorumlanabilmesi için gereklilik koşullarını yerine getirdiklerini anlamına 
gelmektedir. 
 

Tablo 7:AR(1)-GJR-GARCH(1,1)-M modeli: Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinden BİST 100’e asimetrik 
yayılma etkisi 

Katsayılar Normal Dağılım GED Dağılımı Student-t Dağılımı Skewed Student-t 
Dağılımı 

Ortalama Eşitliği 
c  0.008366 

(8.389)*** 
0.005598 
(2.491) 

0.007844 
(2.338)** 

0.007595 
(0.226) 

b  -0.0599 
(-0.088) 

-0.200603 
(-0.696) 

-0.188336 
(-0.012) 

-0.324407 
(-0.005) 

δ  0.032084 -0.009346 0.006233 0.014034 
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(0.221) (-0.091) (0.0151) (0.005) 
γ  -0.001179 

(0.966) 
-0.004946 
(-0.210) 

-0.007336 
(-0.1996) 

0.000166 
(0.089) 

Varyans Eşitliği 
ω  0.049206 

(2.308)** 
0.064726 
(2.216)** 

0.0514 
(3.318)*** 

0.0524 
(0.872) 

α  0.102423 
(1.461) 

0.095024 
(1.861)* 

0.096331 
(1.703)* 

0.106011 
(0.287) 

β  0.0.78576 
(16.25)*** 

0.795689 
(12.282)*** 

0.790447 
(21.48)*** 

0.0.781003 
(1.199) 

λ  0.000692 
(0.832) 

0.000575 
(0.715) 

0.000664 
(0.411) 

0.001077 
(0.125) 

k  0.008049 
(0.080) 

0.000901 
(0.990) 

0.001930 
(0.026) 

-0.008401 
(0.012) 

θ  0.000662 
(18.29)*** 

0.000675 
(15.36)*** 

0.000712 
(26.13)*** 

0.000762 
(2.710)*** 

Student (DF)   6.018309 
(2.457)** 

 

GED (DF)  1.880909 
(18.72)*** 

  

κ (asimetri)    0.005701 
(0.989) 

ν (kuyruk)    6.023162 
(0.012) 

Hipotez Testleri 
AIC -5.108 -5.351 -5.258 -5.265 
BIC -5.067 -5.306 -5.213 -5.216 
 
 
 
LB 

Q( 20) 
 
Q( 50 
 
Q( 20) 
 
Q( 50 
 

4.816(0.306) 
 
8.679(0.467) 
 
17.940(0.526) 
 
38.497(0.859) 

2.478(0.648) 
 
6.144(0.725) 
 
15.397(0.714) 
 
41.836(0.779) 

3.038(0.450) 
 
6.727(0.665) 
 
16.116(0.649) 
 
40.546(0.799) 

3.130(0.420) 
 
7.724(0.582) 
 
16.418(0.866) 
 
40.125(0.842) 
 

 
 
 
LB(Q2) 

𝑄2(  5) 
 
𝑄2( 10) 
 
𝑄2( 20) 
 
𝑄2( 50) 

3.232(0.299) 
 
8.936(0.347) 
 
22.623(0.203) 
 
37.781(0.855) 

2.477.154(0.479 
 
7.958 (0.438) 
 
18.879(0.399) 
 
28.778(0.987) 

2.623(0.453) 
 
8.309(0.403) 
 
21.936(0.234) 
 
37.817(0.850) 

2.609(0.455) 
 
8.319(0.402) 
 
22.426(0.213) 
 
38.750(0.987) 

F F(2,1243) 
 
F(5,1237) 
 
F(10,1227) 

0.825(0.438) 
 
0.609(0.693) 
 
1.158 (0.314) 

0.420(0.657) 
 
0.467(0.800) 
 
1.227(0.268) 

0.590(0.586) 
 
0.486(0.786) 
 
1.081(0.373) 

0.648(0.584) 
 
0.485(0.787) 
 
1.267(0.381) 

Not: Parantez içindeki değerler "t" istatistiki değerleridir. * %1, ** %5 anlamlılığı göstermektedir. Modele ait 
katsayıların anlamlılıklarını parantez içindeki t istatistikleri göstermektedir. Hipotez testlerine ait anlamlılıkları ise 
parantez içindeki olasılık değerleri göstermektedir. Bu değer 0.05 den küçük ise boş hipotez ret edilmektedir.   
***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılıkları ifade etmektedir. 
 

t t t-1 t-1 t
2 2 2

t t-1 t-1 t-1 t-1 t-1

LNDBİST100 =c+bh +δLNDBİST100 +γLNDAOFM +ε

h =ω+αε +βh +λU +kS U +θDUM (3)
 

Burada 100tLNDBİST , t dönemi Borsa İstanbul 100 endeksi getirisini; 1tLNDAOFM − ,  t-1 
dönemine ait Merkez bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti getirisini; 2

1tU − , ağırlıklı 
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ortalama fonlama maliyetine ( )LNDAOFM  uygulanan (1) (1,1) MAR GARCH− −  modelinden 

elde edilen hata terimi karesini; th , borsa İstanbul getiri serisinin ( )100tLNDBİST koşullu 

varyansını; 1tS = , eğer ( )LNDAOFM den elde edilen 0tε <  ise; diğer durumda ise 0tS =
göstermektedir. DUM, varyans kırılma testi sonucunda bulunan kırılma tarihini ifade 
etmektedir. LB (Q) ve LB (Q2) sırasıyla modelde otokorelasyonun olup olmadığını gösteren 
Ljung-Box Q ve Ljung-Box Q2 test istatistiklerini göstermektedir. F testi ise modelde değişen 
varyans olup olmadığını gösteren ARCH-LM test istatistiğidir. Her iki testin boş hipotezleri 
sırasıyla otokorelasyonun ve değişen varyansın olmadığını ifade etmektedir.  
Tablo 7’de asimetrik AR(1)-GJR-GARCH(1,1)-M modeline ait tahmin sonuçları yer 
almaktadır. Çalışmada öncelikle kırılma yılları dikkate alınmaksızın katsayı tahminleri 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde normal dağılım dışındaki dağılımlara göre 
hesaplanan ARCH parametresinin negatif olduğu görülmektedir. Buna göre söz konusu 
dağılımlara göre hesaplanan ARCH katsayıları varyansın pozitifliği koşulunu sağlamamaktadır 
(bakınız ek1).  Bu nedenle Hsu (1979)’nun  “Detecting Shifts of Parameter in Gamma 
Sequences with Applications to Stock Price and Air Traffic Flow Analysis” adlı çalışmasına 
dayanarak varyanstaki kırılmalar tespit edilmiş ve modele dâhil edilmiştir5. Buna göre 
25/5/2014 ve 1/12/2014 dönemlerinde varyansta 2 kırılma tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu 
sonuç 2 kırılmaya bağlı olarak sistemde 3 rejimin olduğunu göstermektedir.  

Şekil 2: BİST100 varyans kırılma grafiği 

Çalışmada tespit edilen kırılma tarihleri arasındaki dönem varyanstaki en büyük 
değişimlerin yaşandığı ikinci rejim olarak adlandırılmakta ve bu rejim şekilde kırmızı kutucuk 
içinde gösterilen alan arasındaki döneme denk gelmektedir.  Böylece bu dönemlere 1, diğer 
dönemlere 0 verilerek oluşturulan kukla değişkenler modele dâhil edilerek katsayı tahminleri 
yapılmıştır.  

Tablo 7’de elde edilen sonuçlara göre ARCH (α ) ve GARCH ( β ) parametreleri 
pozitiflik (α β+ >0) ve durağanlık (α β+ <1) koşullarını sağlamaktadır.  Ayrıca kırılma 
dönemlerini temsil eden kukla değişkenin(θ ) de bütün modellerde pozitif ve anlamlı olduğu 
görülmektedir. Katsayının pozitif olması söz konusu dönemde serinin varyansında bir artışın 
olduğunu göstermektedir. Ekte yer alan kırılmasız modelin aksine, ağırlıklı ortalama fonlama 
maliyetinin( ( )LNDAOFM  varyansına ( 2

1tU − ) bağlı olarak oluşturulan ve varyanstaki asimetrik 
yayılımı ifade eden GJR( k ) parametresi incelendiğinde katsayının bütün modeller için 

5 Varyans kırılmaların tespitinde açık yazılım programı R-project’te ait “strucchange” paketinden yararlanılmıştır. 
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anlamsız olduğu görülmektedir. Bu sonuç LNDAOFM’nin varyansındaki yayılımın simetrik 
olduğunu göstermektedir. Hata terimlerinin karesine ( 2

1tU − ) ait katsayılar (λ ) ise bütün 
modeller için anlamsız bulunmuştur. Buna göre ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinden 
(LNDAOFM) Borsa 100 endeksine (LNDAOFM) doğru simetrik bir oynaklık yayılımı söz 
konusu değildir.  Buna karşın BİST 100 endeksi için Skewed Student-t dağılımı dışında diğer 
dağılımlara göre elde edilen ARCH ve GARCH parametreleri anlamlıdır. Bu durum BİST 100 
de şokların etkili ve sürekli olduğu yönünde bir bilgi sağlamaktadır. 
Elde edilen tahmin sonuçlarının tutarlılığına yönelik tanı istatistiklerine göre otokorelasyonun 
olup olmadığını gösteren Q ve Q2 istatistikleri ile değişen varyansın olup olmadığını gösteren F 
istatistiğine ait olasılık değerleri incelendiğinde modellerde otokorelasyon ve değişen varyans 
probleminin olmadığı anlaşılmaktadır. 
 
5. Sonuç 

Bu çalışmada simetrik ve asimetrik GARCH modelleri ile birlikte Moon ve Yu (2010)'un 
yaklaşımına dayalı olarak geliştirilen varyans nedensellik testi kullanılmıştır. Böylece merkez 
bankasının ağırlıklı ortalama fonlama maliyetlerinden BİST100 endeksine doğru simetrik ve 
asimetrik bir oynaklık yayılımının olup olmadığı test edilmektedir. Elde edilen bulgulara göre 
TCMB’nin ortalama fonlama maliyetinin değişkenliğinden Borsa İstanbul oynaklığına bu 
çalışmada kullanılan yaklaşıma göre bir nedensellik bulunmamıştır. Bu sonuç ile TCMB’nin 
bankalar açısından son kredi mercii olma özelliği söz konusu iken, hisse senedi piyasası 
üzerinde bu mekanizma vasıtası ile bir etki meydana getiremediği söylenebilir. Başka bir 
deyişle hisse senedi piyasasındaki yatırımcıların TCMB’nin AOFM göstergesine dayalı yatırım 
kararlarını belirlemedikleri ifade edilebilir. 

Buna göre ortalama fonlama maliyeti üzerinde etkili olan bir şokun hisse senetleri piyasası 
üzerinde etkisinin olmadığı ifade edilebilir. Burada ortalama fonlama maliyetini etkileyen para 
politikası kararlarının da birer şok olarak düşünülebilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde faiz 
oranları ile hisse senedi piyasası arasında var olduğu kabul edilen ilişkiye, kullanılan yüksek 
frekanslı zaman serisi analizi sonuçlarına göre ulaşılmamıştır.  Bu durum düşük frekanslı 
zaman serileri ile yapılan analiz sonuçları literatürde bir bulmaca (puzzle) oluşturmuştur.  
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EK.1:Varyans kırılma testleri 

 
EK 2:AR(1)-GJR-GARCH(1,1)-M modeli: Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinden BİST 100’e asimetrik 

yayılma etkisi 
 

Katsayılar Normal Dağılım GED Dağılımı Student-t Dağılımı Skewed Student-t 
Dağılımı 

                                                      Ortalama Eşitliği 
α  0.001 

(1.060) 
0.001 
(1.534) 

0.001 
(1.387) 

0.001 
(1.096) 

β  -3.786 
(-0.762) 

-3.799 
(-0.696) 

-3.534 
(-0.697) 

-3.496 
(-0.696) 

δ  -0.012 
(-0.446) 

-0.033 
(-1.177) 

-0.032 
(-1.207) 

-0.038 
(-1.461) 

γ  -0.011 
(-0.649) 

-0.008 
(-0.351) 

-0.006 
(-0.340) 

-0.007 
(-0.449) 
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a 0.076 
(0.895) 

0.014 
(1.215) 

0.013 
(1.333) 

0.014 
(1.481) 

b 0.003 
(0.202) 

-0.017 
(-1.425) 

-0.020 
(-2.018)** 

-0.022 
(-2.301)** 

c 0.918 
(12.46)*** 

0.982 
(64.87)*** 

0.983 
(91.65)*** 

0.984 
(100.9)*** 

d -0.000 
(-0.100) 

-0.000 
(-1.535) 

-0.000 
(-0.847) 

-0.000 
(-0.686) 

k 0.084 
(1.379) 

0.053 
(3.778)*** 

0.056 
(4.595)*** 

0.058 
(4.974)*** 

Student(DF) 6.314 
(5.506)** 

GED (DF) 1.309 
(12.72)*** 

κ (asimetri) -0.101 
(-2.624)** 

ν (kuyruk) 6.521 
(5.485)*** 

Hipotez Testleri 
AİC -5.645 -5.707 -5.724 -5.727 
BİC -5.608 -5.666 -5.683 -5.682 

LB 

Q( 20) 

Q( 50 

Q( 20) 

Q( 50 

2.307(0.679) 

6.539(0.684) 

11.503(0.905) 

38.497(0.859) 

3.492(0.478) 

7.418(0.593) 

12.397(0.867) 

38.836(0.850) 

3.686(0.450) 

7.478(0.587) 

12.376(0.868) 

39.098(0.843) 

3.894(0.420) 

7.526(0.582) 

12.418(0.866) 

39.125(0.842) 

LB(Q2) 

𝑄2(  5) 

𝑄2( 10) 

𝑄2( 20) 

𝑄2( 50) 

3.672(0.299) 

5.378(0.716) 

13.493(0.761) 

23.080(0.999) 

9.154(0.027**) 

10.760(0.215) 

18.879(0.399) 

28.778(0.987) 

9.505(0.023**) 

11.352(0.182) 

19.271(0.375) 

29.138(0.985) 

9.255(0.026**) 

11.165(0.192) 

18.934(0.395) 

28.750(0.987) 
F F(2,1243) 

F(5,1237) 

F(10,1227) 

0.418(0.658) 

0.799(0.549) 

0.678(0.745) 

0.420(0.657) 

1.913(0.089) 

1.227(0.268) 

0.533(0.586) 

1.972(0.080) 

1.284(0.233) 

0.537(0.584) 

1.925(0.087) 

1.267(0.243) 
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CO2 EMİSYONU, YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEZ 
ELEKTRİK ÜRETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ 

İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Doğan Uysal1 

Özet 
Artan enerji tüketiminin çevresel faktörlerle olan ilişkisi CO2 salınımı yoluyla her geçen gün daha fazla 

artmaktadır. Bu ilişki Kuznets’in (1955),  ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi incelediği 
çalışması temel alınarak, 1990’lı yıllarda Grossman ve Krueger (1991, 1995) tarafından incelenmiştir. Grossman 
ve Krueger, ekonomik büyümenin ilk yıllarında çevresel kirliliğin artacağını ancak büyümenin ilerlemesiyle 
çevresel kirliliğin azalacağını savunmuşlardır. Bu çalışma, Engle-Granger ve Hatemi-J (2008) eşbütünleşme 
analizi yardımı ile kişi başına düşen karbondioksit emisyon miktarı, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, 
yenilenebilir enerji üretim seviyesi, yenilenemeyen enerji üretim seviyesi arasındaki ilişkiyi 1995-2015 yıllarına 
ait veriler yardımıyla açıklamayı amaçlamaktadır. Yapısal kırılmaların da dikkate alınacağı çalışmada Çevresel 
Kuznets Eğrisinin(EKC) geçerliliği Türkiye için test edilecektir. Kişi başına yenilenemeyen ve yenilenebilen 
enerji üretim seviyesinin kısa ve uzun dönemde uluslararası ticaret üzerine Granger nedenselliği ortaya 
konulacaktır. Çalışmanın sonucu enerji politikaları açısından enerji üretimi konusunda karar alıcılara rehber 
niteliği taşıyacaktır. 

Anahtar Kelimeler: çevresel Kuznets eğrisi, yenilenebilir enerji, CO2 

JEL Sınıflandırması: F18, O44, O13 

 CO2 EMISSIONS, NON-RENEWABLE AND RENEWABLE 
ELECTRICITY PRODUCTION, ECONOMIC GROWTH IN 

TURKEY 

Abstract 
Relationship between increasing energy consumption and environmental factors through CO2 emissions 

are being increased day by day. The relationship is investigated by Grossman and Krueger (1991- 1995) on the 
basis of Kuznet’s study that investigate relationship between economic growth and income inequality. 
Grossmen-Krueger pollution model indicates that economic growth leads to less pollution overtime. In this study 
with the help of Engle-Granger and Hatemi-J cointegration analysis  the relationship between CO2 emissions 
GDP per capita, per capita non-renewable electricity production and per capita renewable electricity production 
in the case of Turkey from 1995 to 2015. The environmental Kuznet’s curve (EKC) hypothesis will be validated 
Granger causality renewable electricity production per capita and renewable production per capita. This result 
should be of concern to policy makers on environmental factors through CO2 emissions. 

Keywords: environmental Kuznets curve, renewable energy, carbon dioxide emission 

JEL Classification: E02, E44, O16 

1 Prof.Dr., Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,  Türkiye, 
dogan.uysal@cbu.edu.tr 
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1. Giriş
Fosil yakıt tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan karbondioksit emisyonları, küresel 

ısınmanın etkilerini belirginleştirmesine, iklim değişikliğine ilişkin artan kaygılara, enerjinin 
güncel bir sorun olmasına ve Dünya’nın çevresel kirlilikle ilgili ana gündem maddesi haline 
gelmesine rağmen, yaygın kullanımı ekonomik büyümenin en önemli göstergelerinden biri 
durumundadır. Ülkeler 2020 yılına kadar sera gazlarını Kyoto Protokolüyle 1990 yılındaki 
seviyenin %5’i oranında (UN, 1998: 23), Kyoto Protokolünde yapılan Doha değişikliğiyle 
(UN, 2012: 15)’de %18’i oranında azaltacaklarını taahhüt etmişlerdir. 2020 iklim ve enerji 
paketi, AB’deki sera gazlarını %20 oranında azaltmayı ve 2020 ufkunda AB enerji 
tüketiminin %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesini hedefleyerek 
Avrupa’yı enerji verimliliği yüksek, düşük karbon ekonomisine dönüştürmeyi 
amaçlamaktadır(EC, 2009: 26; EC, 2010: 36-40). Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve 
sonraki nesillere temiz bir dünya bırakabilmek için ekonomik büyümeyi karbondioksit 
emisyonlarından ayrıştırmak, gelişmiş ülkelerin önceliği haline gelmiştir. Devletler, daha 
fazla ekonomik büyüme daima artan emisyon anlamına gelmez varsayımını temel alarak, 
ekonomik gelişimlerine zarar vermeden sera gazı salınımlarını azaltacaklarını taahhüt 
etmişlerdir. CO2 salınımı ile ilgili Dünya’da öngörülen süreç, emisyonunun 2008’de 30.2 
milyar metrik tondan 2035 yılına gelindiğinde 43.2 milyar metrik tona yükseleceği 
şeklindedir. AB ülkelerinde fert başına düşen CO2 emisyonu 9.5 ton OECD ülkelerinde bu 
değer 10.5 ton iken Türkiye’de 2010’da fert başına düşen CO2 emisyonu 3.38 ton 
dolaylarındadır ve bu oran AB ve OECD ortalamasının çok daha altındadır. Son yılarda 
büyük kalkınma hamlelerine imza atan ve en fazla enerji talebine ve neticesinde ise en çok 
enerji ithalatına sahip olan Çin’in en CO2 salınımında en önde görünmektedir. Bununla 
birlikte Türkiye 2000’li yıllardan sonra Çin’in ardından en büyük talep artışı görünen ikinci 
ülke konumundadır(Altıntaş, 2003:265). 

Türkiye yeterli hammadde kaynaklarına sahip olmadığından dolayı, enerjide büyük 
oranda dışa bağımlı olarak bir görünüm sergilemektedir. Bu sebepten ülkenin en büyük ithalat 
kalemini her yıl milyarlarca dolar harcanarak elde edilen enerji ürünleridir. Cari açığın önemli 
kalemlerinden birisi olan enerji ithalatı ülkemizde yeni enerji kaynaklarına yönelmeyi bir 
zorunluluk haline getirmiştir(Dinçer, 2011: 1; Uysal, Yılmaz ve Taş 2015: 65). Petrol, linyit, 
kömür, doğalgaz, jeotermal ve hidrolik enerji Türkiye’nin temel enerji kaynakları olarak 
sıralanmakta fakat bütün bu üretim neticesinde enerji ihtiyacının ancak bir kısmı 
karşılanabilmektedir. Büyüme sürecinin içerisinde bulunan Türkiye’de enerji talebinde ve 
tüketiminde kayda değer bir artış söz konusudur. Artan talep doğrultusunda devamlı surette 
cari açığa sebep olan enerji ithalatının azaltılması adına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
(ETKB) tarafından 2015- 2019 stratejik planı açıklanmıştır. Aralık 2014’de açıklanan ETKB 
2015–2019 Stratejik Planı, elektrik üretiminde yeni hedefler belirlemiştir. Stratejik planda 
2019 yılına kadar yerli kömüre dayalı elektrik üretiminin 60 milyar kWh’a, HES’lerin kurulu 
gücünün 32.000 MW’a,  RES’lerin kurulu gücünün 32.000 MW’a,  JES’lerin kurulu gücünün 
700 MW’a, GES’lerin kurulu gücünün 3.000 MW’a ve Biyokütleye dayalı kurulu gücünün 
700 MW’a çıkarılması, hedeflenmektedir.(ETKB, 2014; 37-43).Grafik 1’de enerjiye dayalı 
kurulu güç ve elektrik üretimi görünmektedir. Yıllar itibari ile artış gözlemlenen elektrik 
enerjisi kurulu gücünde en büyük payı %38 ile doğalgaz + LNG alırken emen ardından %25.1 
ile hidrolik santraller almaktadır. Diğer büyük kalemler ise %15.2 ile ithal kömür ve  %15.3 
ile taş kömürü ve linyit oluşturmaktadır.  
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Şekil 1: Türkiye’de elektrik üretimi ve yıllara göre artış durumu 

 
Kaynak: http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=88369#.V1gTyJGLSM8 

 
Türkiye’nin elektrik enerjisi kaynaklı CO2 emisyonunun arttığını ve şartlarda bir 

değişiklik olmaması halinde önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceği görülmektedir. 
Bu durum elektrik üretiminin bizzat kendisinin CO2 salınımına neden olduğunu 
göstermektedir(ETKB, 2014; 37-43). Diğer bir ifade ile elektrik üretimi ve CO2 emisyonları 
artışı ekonomik büyüme ile direkt ilişkilenmektedir. Büyüme ve enerji arasındaki dinamik 
ilişkiler birçok çalışmada inceleme konusu olmuştur. CO2 salınımı ile büyüme arasında ilişki 
incelendiği gibi büyüme ve elektrik tüketimi arasında da ilişkiler incelenmiştir.  

Bu çalışma, büyüme ve yenilenebilir ve yenilenemez elektrik enerjisi üretiminin 
Türkiye’de CO2 salınımına etkilerini “ters U” olarak da bilinen Kuznets tarafından ortaya 
atılan hipotezin geçerliliği ışığında araştırmıştır. Enerji ekonomisi literatüründe, çevresel 
Kuznets eğrisi(EKC) hipotezi ekonomik aktiviteler, çevresel bozulma ve doğal kaynakların 
kullanımı arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanılmaktadır(Kuznets, 1955:  1-28). Buna 
göre, ekonomik gelişmenin başlangıç aşamalarında olan düşük gelire sahip ülkelerde kişi 
başına düşen emisyon miktarını arttırdığı öngörülmektedir. Eşik gelir noktasına ulaşıldığında, 
kişi başına düşen emisyon miktarının GSYİH artışı ile birlikte azalacağını 
savunmuşlardır(Grossman, 1991: 1-39; Krueger, 1995: 353-377). EKC’nin fonksiyonel 
özelliği kuadratik veya log-kuadratik (ters U) ve kübik (N şeklinde veya S şeklinde) 
tanımlanmakta ve çevresel bozulma ile ilgili çalışmalarda CO2 emisyonları genellikle bağımlı 
değişken olarak yeralmaktadır(Koçak, 2014: 62-73). Literatürde elektrik üretiminde 
kullanılan kirletici emisyonlar ve farklı enerji kaynakları arasında nedensel ilişkilere ilişkin 
çalışma sayısı çok kısıtlıdır. Yapılan benzer çalışmalarda genellikle CO2 salınımının yanında 
elektrik tüketimi kullanılmıştır. Elektrik tüketimi ile ilgili yapılan ampirik çalışmalar 
incelendiğinde, genellikle ekonomik büyümenin elektrik tüketimini arttırdığı sonuçlarına 
ulaşılmıştır.  

 
2. Literatür Taraması 

CO2 salınımı ile ilgili çalışmalar Kuznets (1955), geliştirdiği hipotezde ülkelerin 
ekonomik kalkınmalarının hız kazandığı dönemlerde hızlı sanayileşme ile birlikte ilk olarak 
sermaye sahiplerinin geliri ve birikimleri aratacak ve bir nevi gelir eşitsizliğine sonrasında ise 
eşik gelirden sonra birikim artışına netice vereceği hipotezine dayanmaktadır. Grossman ve 
Krueger (1991), çevre kirliliği ve gelir arasında Kuznets Eğrisine yakın bir ilişki olduğunu 
savını benimsemiştir. Çevresel Kuznets eğrisi (EKC) hipotezini baz alarak büyüme ile çevre 
kirliliği arasında başlangıçta doğrusal bir korelasyon mevcutken eşik gelirden sonra ters bir 
korelasyon olduğunu doğrulamıştır. Ancak söz konusu çalışmalarda, nedensellik ilişkisi zayıf 
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kalmıştır. Hamilton (1983) ve Burbridge ve Harisson (1984) çalışmalarında, enerjinin 
ekonomide büyük bir rol oynadığını savunmaktadır. Çalışmalarında, sanayide kullanılan 
enerji miktarı, üretim miktarı ve hasıla ile doğrusal bir ilişki olduğunu öne sürmüşlerdir. 
Deacon ve Norman (2004), yaptıkları çalışmada EKC’yi ülkelerin gelir seviyesine göre 
ayrıştırmış yorumlarken, gelir seviyesi düşük ülkelerde çevre kirliliğinin zamanla artma, orta 
gelir düzeyindeki ülkelerde ters-U şeklinde, gelir seviyesi yüksek ülkelerde kirliliğin zamanla 
azalma eğiliminde olduğunu vurgulamıştır. Kar ve Kınık (2008), Türkiye’de toplam elektrik 
tüketimi, sanayi elektrik tüketimi ve mesken elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi araştırmış ve neticesinde sanayi ve mesken elektrik tüketimleri ile 
ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişki olduğunu elektrik tüketiminden büyümeye 
doğru bir nedensellik olduğunu belirtmiştir. Karanfil (2008)’de yaptığı Türkiye’ye ilişkin 
çalışmasında kayıt dışı ekonomiyi de hesaba katarak oluşturulan reel GSYİH ile enerji 
tüketimi arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığını incelemiştir. Çalışmayı sınarken kayıt 
dışı ekonominin olduğu ve olmadığı verileri ayrı değerlendirmiştir. Değerlendirme 
sonucunda,  kayıt dışı ekonomik faaliyetleri göz önüne alındığında enerji tüketimi ile GSYİH 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken kayıt dışı ekonomi dikkate alınmadığında enerji 
tüketimi ile reel GSYİH arasında uzun dönemde eşitleyici bir ilişkinin olduğunu saptamıştır. 
Altıntaş (2013), çalışmasında birincil enerji tüketimi, karbondioksit emisyonu ve büyüme 
arasındaki ilişkiyi incelemiş yapılan testler sonucunda kişi başına gelir ve enerji tüketiminin 
karbondioksit emisyonun sebebi olduğunu ortaya koymuştur. Burnett, Bergstrom ve 
Wetzstein (2013), karbondioksit emisyonu ve kişisel geliri EKC hipotezi ile Amerika Bileşik 
Devletleri için test etmiş ve veriler arasında uzun dönemde ilişki olduğunu belirlemiştir. He 
ve Richard (2010) ve  Kocak (2014), karbondioksit emisyonu, gelir ve enerji tüketimi 
arasındaki ilişkiyi araştırmış ve EKC hipotezinin çalışmanın yapıldığı ülkeler açısından 
geçersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elektrik üretimi üzerine literatürde çalışma sayısı 
oldukça azdır. Elektrik enerji üretimi, elektrik enerjisinin depolanamazlığı ve üretildiği anda 
tüketilmesi gereken bir yapısı olması nedeniyle ekonomideki hizmetler arzı ile benzerlik 
göstermektedir. Dolayısıyla elektrik enerjisi üretimi ve tüketiminin birbirine bağlı olarak ele 
alınmalıdır. Yoo ve Kim (2005) yılında Endonezya üzerine yaptıkları çalışmalarında elektrik 
enerjisi üretimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin elektrik enerjisi tüketimi ile 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkilere benzer olabileceği yönünde sonuçlara ulaşmış olması 
bu tezi destekler nitelik taşımaktadır. Uzun vd, (2013) yılında yaptığı elektrik üretimi ve 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen makalelerinde Türkiye’de ekonomik 
büyümenin toplam elektrik üretimini artıracağı sonucuna ulaşılmıştır. 
 
3. Veri ve Yöntem 

Bu çalışmada kullanılan değişkenler, , kişi başı ton cinsinden karbondioksit emisyon 
miktarı (co2), elektrik üretimi (elec), gayri safi sabit sermaye oluşumu (cap) ve son olarak kişi 
başı gayri safi yurt içi hasıladır (gdp).  
 
3.1 Veri 

Analizde logaritması kullanılan tüm veriler Dünya Bankası (WDI) istatistiklerinden elde 
edilmiştir ve 1968 – 2011 yılları arasını kapsamaktadır.3  
 
 
 
 
 
 

3 2011 yılından sonraki veriler yayınlanmadığından dolayı 1968 – 2011 yılları verileri ile sonuç elde edilmek zorunda 
kalınmıştır. 
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Tablo 1: Veri seti 
Değişkenler Sembol Kaynak 

Kişi Başı Ton Cinsinden Karbondioksit 
Emisyon Miktarı 

CO2 WDI (2015) 

Elektrik Üretimi Elec TEİAŞ(www.teias.gov.tr) 

Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu Cap TUİK(www.tuik.gov.tr) 

GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) Gdp WDI (2015) 

Kaynak: WDI, TEİAŞ, TUİK verilerinden derlenmiştir. 
 
4. Ampirik Analiz 

Serilerin durağanlığının test edilebilmesi için geleneksel birim kök testlerinden olan 
Augmented Dickey-Fuller (1979) ve yapısal kırılmaları da dikkate alan birim kök testlerinden 
olan iki kırılmalı Lee ve Strazicich (2003) testleri kullanılmıştır. Tablo 1’de yer alan birim 
kök testi sonuçlarına göre köşeli parantez içindeki değerler test istatistiklerini diğer değerler 
ise kritik değerleri göstermektedir. 
 

Tablo 2: ADF birim kök testi sonuçları 

Değişkenler 

Düzey Değeri Birinci Fark 

Sabitli Sabit+Trend Sabitsiz Sabitli Sabit+Trend Sabitsiz 

CO2 
-1.64 

[-2.93] 
-2.98 

[-3.51] 
2.97 

[-1.94] 
-5.83 

[-2.93] 
-5.90 

[-3.52] 
-4.46 

[-1.94] 

Elec -1.95 
[-2.93] 

-0.94 
[-3.51] 

1.03 
[-1.94] 

-6.64 
[-2.93] 

-7.13 
[-3.52] 

-6.48 
[-1.94] 

Cap -2.23 
[-2.93] 

-2.25 
[-3.51] 

0.65 
[-1.94] 

-5.73 
[-2.93] 

-5.71 
[-3.52] 

-5.71 
[-1.94] 

Gdp -0.49 
[-2.93] 

-2.39 
[-3.51] 

2.69 
[-1.94] 

-6.52 
[-2.93] 

-6.44 
[-3.52] 

-5.65 
[-1.94] 

 
Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere, çalışmada kullanılan tüm seriler düzey değerlerinde durağan dışı 
iken birinci farklarında durağandırlar. 
 

Tablo 3: Lee ve Strazicich birim kök testi sonuçları 
 Model A 

CO2 Elec Cap Gdp 
Test İstatistiği -2.75 -1.50 -3.39 -3.83 
Gecikme Uzunluğu 1 0 1 5 
Kırılma Tarihleri 1993-2000 1986-2008 1989-2000 1979-1993 
Kritik Değerler  
(%1-5-10) 

-4.54, -3.84, -3.50 -4.54, -3.84, -3.50 -4.54, -3.84, -3.50 -4.54, -3.84, -3.50 

 Model C 

CO2 Elec Cap Gdp 
Test İstatistiği -6.19 -8.60 -4.46 -5.20 
Gecikme Uzunluğu 6 4 1 5 
Kırılma Tarihleri 1981-1993 1980-1999 1988-2004 1985-1999 
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Kritik Değerler  
(%1-5-10) 

-6.42, -5.65, -5.32 -6.42, -5.65, -5.32 -6.32, -5.73, -5.32 -6.42, -5.65, -5.32 

 
LM birim kök testinde test istatistiği, Lee ve Strazizich (2003) tarafından belirlenen 

kritik değerlerden büyükse yapısal kırılmalar altında serinin birim kökü olduğuna karar 
verilmektedir. Tablo 3’teki sonuçlar incelendiğinde “elec” değişkeni için model C hariç tüm 
değişkenlerin yapısal kırılmalar altında birim kök içerdiğine karar verilmektedir. 
Eşbütünleşme analizi için çalışmada kullanılan ilk yöntem, yapısal kırılmaları dikkate 
almayan Engle-Granger eşbütünleşme testidir. Analizde kullanılan değişkenlerin 
tahminlenmesi sonucu elde edilen hata terimlerine uygulanan birim kök testi sonucunda, hata 
teriminin durağan olduğu tespit edilirse, bu değişkenlerinin eşbütünleşik olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, serilerin aynı dereceden bütünleşik 
olmalarıdır. 

Tablo 4: Engle-Granger Eşbütünleşme Testi Sonuçları 
Değişkenler Test İstatistiği Kritik Değer (%1-5-10) 

gdp – co2 – elec – cap -4.11 -4.19    -3.50    -3.15 
 
Tablo 4’te yer alan Engle-Granger eşbütünleşme analizi sonucuna göre, elde edilen test 
istatistiği, tüm anlamlılık seviyeleri için kritik değerlerden küçük (%5 ve %10 için) olduğu 
için serilerin arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğuna karar verilmektedir.  

Çalışmada kullanılan ikinci eşbütünleşme testi, Hatemi-J (2008) tarafından geliştirilen 
ve değişkenler arasında iki adet içsel yapısal kırılmaya imkân veren eşbütünleşme testidir. 

 
Tablo 5: Hatemi-J eşbütünleşme testi sonuçları 

 Test 
İstatistiği Kritik Değer (%1-5-10) Kırılma Tarihi 

Model C (Level Shift) -5.10 -7.83, -7.35, -7.11 1997-1997 

Model C/T (Level Shiftwith Trend -4.96 -7.83, -7.35, -7.11 1990-1992 
Model C/S (RegimeShift) -5.59 -7.83, -7.35, -7.11 1979-1990 

 
Tablo 5’te görülmekte olan Hatemi-J eşbütünleşme testi sonuçlarına göre elde edilen 

tüm test istatistikleri kritik değerlerden büyük olduğu için, serilerde yapısal kırılmalar altında 
eşbütünleşme ilişkisi olmadığına karar verilmektedir.  

Tablo 4’te görülen Engle-Granger eşbütünleşme analizi sonucuna göre değişkenler 
arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edildiğinden dolayı Phillip ve Hansen (1990) tarafından 
geliştirilen FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Square) yöntemiyle uzun dönem 
katsayıları tahmin edilmiştir ve sonuçları tablo 5’de görülmektedir. 

 
Tablo 6: Eşbütünleşme ilişkisine göre uzun dönem katsayı tahminleri 

 FMOLS t-istatistiği Olasılık Değeri 
cap – co2 0.17 1.80 0.07 
elec - co2 0.09 3.21 0.00 
gdp - co2 0.32 12.04 0.00 

 
Sonuçlara göre gayri safi sabit sermaye oluşumunda meydana gelecek %1’lik bir artış 

karbondioksit emisyonunu %0.17 oranında, elektrik üretiminde meydana gelecek %1’lik bir 
artış karbondioksit emisyonunu %0.09 oranında son olarak kişi başına düşen gelirdeki %1’lik 
bir artış karbondioksit emisyonunu %0.32 oranında artırmaktadır.  
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5. Sonuç
Enerji kullanımından kaynaklanan CO2 salınımı her geçen gün daha fazla Dünya’mızı 

tehdit etmektedir. CO2 salınımının içeriğini oluşturan ve çoğunluk itibari ile fosil 
yakıtlarından oluşan sera gazı salımlarının eticesinde olağan hayatın sıradışı gelişmelere 
doğru mecburi bir değişim yaşadığı görülmektedir. Dünya genelinde artan yıllık ortalama 
sıcaklılar,  oluşagelen iklim değişimleri, deniz seviyesinde meydana gelen yükselme, 
farklılaşan yağış rejimleri yaşanan zorunlu değişimin sonuçlarından bazılarıdır. Özellikle 
gelişmiş ülkeler gelecek nesilleri öncelleyerek bu gidişin önüne set çekme çabasındalardır. Bu 
setlerden en önemlisi yenilenebilir enerjiyi destekleyerek çevre kirliliğine sebep olmayan ve 
sürdürülebilir büyümeye endeksli stratejilerle seragazı salımlarını düşürerek gelecek 
kuşaklara yaşanabilecek bir gezegen bırakmaktır. Bu bağlamda ülkeler Kyoto Protokolü 
çerçevesinde sera gazı salınımına çözüm aramaktadır.  

Çalışmada, Türkiye’de 1968-2011 yılları arasında oluşan ve sera gazı salınımının 
göstergesi kabul edilen kişi başı ton cinsinden karbondioksit emisyon miktarı, elektrik 
üretimi, gayri safi sabit sermaye oluşumu ve kişi başı gayri safi yurt içi hasıla verileri 
kullanılarak incelenmiştir. Yapılan ekonometrik incelemelerde öncelikle, serilerin 
durağanlığının test edilebilmesi için Augmented Dickey-Fuller (1979) testi yapılmış ardından 
yapısal kırılmaları da dikkate alan birim kök testlerinden olan iki kırılmalı Lee ve Strazicich 
(2003) testleri kullanılmıştır. İncelemer neticesinde tüm serilerin düzey değerlerinde durağan 
dışı iken birinci farklarında durağan olduğu görülmüştür. Eşbütünleşme analizi için yapısal 
kırılmaları dikkate almayan Engle-Granger eşbütünleşme testi uygulanmış ve sonucunda 
serilerin arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada kullanılan ve 
iki adet içsel yapısal kırılmaya imkân veren Hatemi-J (2008)’ eşbütünleşme testi sonuçlarında 
ise serilerde yapısal kırılmalar altında eşbütünleşme ilişkisi olmadığı gözlenmiştir. Engle-
Granger eşbütünleşme analizi sonucuna göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit 
edildiğinden dolayı Phillip ve Hansen (1990) FMOLS (Fully Modified Ordinary Least 
Square) yöntemiyle uzun dönem katsayıları tahmin edilmiş ve sonuçlarında ise kullanılan 
bütün bağımsız değişkenlerin karbondioksit salınımında artışa neden olduğu görülmüştür. 

Testler sonucunda Türkiye’nin hala EKC’ nin eşik nokrasından önceki devrede olduğu 
ve hala büyüme ve büyümenin enstrümanlarının çevresel kirlenmeyi arttırdığı sonuçlarına 
ulaşılmıştır. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmanın yaşam kalitesini 
arttırmak ve çevre kirliliğinin etkisini azaltmak için daha etkin kullanımının gerekli olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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THE EFFECTS OF CURRENT ACCOUNT REVERSALS ON 
ECONOMIC GROWTH WITH DIFFERENT THE REVERSAL 

DEFINITIONS 
 
 

Koray Yapa1 
 
 

Abstract 
Economic crises are the facts which not only effect the government, but also effect banks, firms, 

academicals institutions and even lives of people. At this point, it is always been a field of interest of all parts of 
the society, to find the pioneer indicators of the crisis and take precautions. Movement at the Current Account 
Balance, is one of these indicators. Based on the relation between the crises and current deficit, it is examined at 
this study the effect of current account reversals at OECD countries, on the economic growth. The reversal 
definitions are used at this study that are used previously by Debelle and Galati (2005) and Abmann (2008), and 
two different models are created. Results obtained are as follows; at both definition and model, current account 
reversals have negative effect on economic growth; while reversals at Abmann’s definition has a stronger effect. 
Decreasing of the economic growth or lowering balance of the current account of the previous year, increases 
possibility of the reversal. 
 
Keywords: current account reversal, economic growth, current account balance, financial crises 
 
JEL Classification: F32, O47, E42 
 
 

FARKLI DÜZELTME TANIMLARI İLE CARİ İŞLEM 
DÜZELTMELERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE 

ETKİSİ 
 
 
Özet 

Ekonomik krizler yalnızca devletlerin değil bankaların, firmların, akademik kuruluşların hatta bireylerin 
hayatlarını etkileyen bir olgudur. Bu noktada krizin öncü göstergelerini bulmak ve önlem almak hemen her 
kesimin ilgi alanı olmuştur. Cari işlem dengesindeki hareketlenmeler bunlardan bir tanesi olarak görülmektedir. 
Cari açık ile krizler arasındaki ilişkiden yola çıkarak, bu çalışmada, OECD ülkelerinde cari işlem 
düzeltmelerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi incelenmiştir. Debelle ve Galati (2005) ile Abmann (2008)’ın 
daha önce kullanmış oldukları düzeltme tanımları kullanılmış olup, iki farklı model oluşturulmuştur. Elde edilen 
sonuçlar, her iki tanım ve modelde de, cari işlem düzeltmelerinin ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etkisi 
olduğu şeklinde olup büyüme üzerinde Abmann’ın tanımında yer alan düzeltmenin daha kuvvetli bir etkiye sahip 
olduğu şeklindedir. Ekonomik büyümenin düşmesi veya önceki yıla ait cari işlem dengesinin azalması, düzeltme 
olasılıklığını artırmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: cari işlem düzeltmeleri, ekonomik büyüme, cari işlem dengesi, finansal krizler 
 
JEL Sınıflandırması: F32, O47, E42 
 
 
1. Introduction  

Throughout the last century, the external crises have played a major role in the 
economic performance of countries. Basically, the external crises can be classified into by two 
cases; currency crises and sudden stops in capital inflow that is Current Account Reversals. 

1 Usak University, Department of Economics, koray.yapa@usak.edu.tr 
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Due to this acknowledge, many researchers, institutions, and investment banks focus on 
“early warning” models. Recently, current account deficits have been involved in these 
models and bringing a new perspective to obtain best results. There are many ideas about 
indicators of early warning models. Lawson’s Doctrine which has been named after 
Chancellor of the Exchequer Nigel Lawson, proposed that a large current account deficit is 
not a cause of concern and there is no need to government adjustments, as long as the fiscal 
accounts are balanced (Artis, Banerjee and Marcellino, 2006). In consideration of debt crisis 
of 1982, many researchers moved away from the Lawson’s Doctrine. So, they assert that a 
large current account deficit would be a sign of crisis. In Turkey, current account deficit 
caused two severe crises in 1994 and 2001. Current account deficit was 6,4 billion dollars in 
1993 and 10 billion dollars in 2000. In other words, the ratio of current account balance to 
GDP is -3,207% for 1993 and -3,723 for 2000. Those ratios were reduced suddenly after the 
crises by 0,285% abnd 1,923% respectively. 

The current account balance would influence the nature and extent of capital flight 
which play a key role for countries’ economies. If the current account balance is positive, it 
gives the part of a country's saving invested abroad; if negative, the part of domestic 
investment financed by foreigners' savings (Url.1).  

The objective of this paper is to examine the effects of current account reversals on 
economic growth in countries which are Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD, hereafter) countries, OECD Accession Candidate countries and OECD 
Enhanced Engagement countries with different exchange rate regimes. These countries are 
classified into two different exchange rate regimes; fixed exchange rate regimes and floating 
exchange rate regimes.  
 
2. Literature Review  

Recent empirical studies of the effects of the  current account reversals on economic 
growth are wide-ranging. Multifarious articles are searched to elaborate the research study. 
Most of the studies find that there is a reverse relation between economic growth and current 
account balance. On the other hand, a few studies couldn’t find any accurate relation between 
them. Edwards (2001) works out the circumstances surrounding major current account 
reversals and also focuses on the costs and frequency of the current account reversals. He 
concludes that GDP per capita growth is negatively associated by a current account reversals. 
Edwards (2004) investigates the mechanics of sudden stops of capital inflows and the current 
account reversals and finds out that countries under flexible exchange rate are more successful 
than countries under fixed exchange rate to deal with the shocks caused by a reversal. Milesi-
Ferretti and Razin (1998) analyzes the current account reversals in a sample of 105 low and 
middle-income developing countries over the period 1970-1996. Main finding of the 
relationship between the current account reversal and growth is that the reversals have 
substantial changes on economic performance between the period before and after the crises, 
but the important thing is that this effect is not systematically associated with a growth 
slowdown. Hutchison and Neuberger (2002a, 2002b) focus on the output effects of currency 
and balance payment crises in emerging-market economies by using a panel data from 1975 
to 1997 in both papers. They conclude that an output reduces by roughly 2-3 percent or an 
additional 6-8 percent in a year by a currency crisis or a sudden stop crisis respectively. 
Calderon, Chong and Loayza (2002) show the relationship between the current account deficit 
and output growth. They estimate the within-country effects and cross-country effects. Main 
findings of study are following: “(1) an increase in the domestic output growth by 1% leads to 
an increase in the current account deficit by 0,33%, except countries with higher growth rates 
(2) an increasing in the growth rate of industrialized countries reduces the current account 
deficits in developing countries, and (3) countries tend to run larger current account deficit 
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when their GDP per capita is farther above industrialized countries’ GDP per capita. Christian 
Abmann (2008) analyzes the effect of the crises such as currency or current account reversal 
on economic growth. He concludes that both crises affect the growth in a negative way. The 
definition of current account reversal in his study is used in this paper. Another definition 
used in this study is from Debelle and Galati (2005). By using the definition, they find that a 
significant slowdown in growth by adjusting the current account in industrial countries from 
the period of 1973-2003.  

 
3. Data and Econometric Methodology  
3.1 Model 
In this paper, two different models are used. In the first model, current account balance 
(CAB, hereafter) and its lagged value estimated with other variables that have impact on 
economic growth such as government consumption, investment, import, exchange rate 
regime and current account reversals (CAREV, hereafter). In the second model, current 
time CAB is excluded and lagged value of GDP growth is included to Model 1.  
 
Model 1: 
Δ𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐴𝐵𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐶𝐴𝐵𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝐺𝑂𝑉𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡  + 𝛽5𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑇𝑖,𝑡                            
                                                   +𝛽6𝐷𝐸𝑅𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐶𝐴𝑅𝐸𝑉 𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                                           (1) 
Model 2: 
Δ𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1Δ𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝐶𝐴𝐵𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝐺𝑂𝑉𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡 +
                                       𝛽5𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑇𝑖,𝑡  + 𝛽6𝐷𝐸𝑅𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐶𝐴𝑅𝐸𝑉 𝑖,𝑡 + 𝑣𝑖,𝑡                              (2) 

Because of the econometrical issues, these models are estimated with different 
methods. To estimate the first model, two methods such that Ordinary Least Squares (OLS) 
and Fixed Effect by using panel data are used. In this model, using current value of 
explanatory variable and its lagged value might give some unusual results such as having a 
reverse signs and thus reverse effects on economic growth. In the second model, to control for 
country-specific factors and joint endogeneity, Arellano and Bond’s system Generalized 
Methods of Moments (GMM, hereafter) and Fixed effect (FE, hereafter) which does not 
consist of lagged value of GDP growth are used. The main difference of the second model is 
that it only has lagged value of GDP. Including the lagged value of GDP growth violates the 
assumption of strict exogeneity, in this regard, past and current value of the dependent 
variable might influence the current explanatory variables. There are other problems arose 
when estimating the second model. It is possible to encounter an endogeneity problem, as 
time invariant country characteristics might be associated with the explanatory variables, also 
the presence of the lagged value of GDP growth tends to increase autocorrelation. To fix all 
these problems, Arellano-Bond procedure is referred.  Standard errors are Arellano-Bond 
robust VCE (Variance-Coveriance matrix of Estimator) estimator. 

This study also focuses on the probability of CAREVs, according to the given CAB 
and GDP growth. To estimate these probabilities, model 3 and model 4 are used and 
estimated by probit and logit methods.  

 
Model 3: 
                               𝐶𝐴𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐴𝐵𝑖,𝑡−1 + 𝑢𝑖,𝑡                                                               (3)       
Model 4: 

                              𝐶𝐴𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1Δ𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝐶𝐴𝐵𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                                   (4) 
In this case, by using the coefficients of β’s, expected probabilities of CAREVs will be 

obtained. According to the expectation that applying probit and logit estimations give similar 
result, only logit estimation results will be appeared to save space. Overall, using the methods 
and estimating these models, this study will try to find the answer of key question which 
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states in null hypothesis that CAREVs do not have an impact on economic growth by using 
different definitions of CAREVs.  
 
3.2 Data 

The current account balance is defined by the sum of the value of imports of goods and 
services plus net returns on investments abroad, minus the value of exports of goods and 
services, where all these elements are measured in the domestic currency (Url:1).  To 
underscore the effects of CAREVs on growth in countries with different exchange rate 
regimes, panel data is used. Table 1 gives a summary of the variables.  

 
Table 1: Summary of variables 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 
country 546 20 11.265 1 39 
year 546 2000 4.0348 1993 2006 
gdpgr 546 3.604 3.0615 -13.127 14 
cab 532 -0.117 5.3054 -23.962 18.035 
govcons 546 18.1722 4.7431 5.694 28.838 
invest 546 22.9802 5.4852 9.852 45.02 
import 546 38.332 21.3524 6.893 138.134 
derr 546 0.5568 0.4972 0 1 
carev_dg 541 0.1386 0.3459 0 1 
carev_ca 541 0.0428 0.2027 0 1 

 
First of all, to understand the variables, descriptions of them are as follow: 

• Δ𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡= percentage change in GDP in country i at time t. GDPGR will appears in 
tables. 

• 𝐶𝐴𝐵𝑖,𝑡= ratio of CAB to GDP in country i at time t. 
• 𝐺𝑂𝑉𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖,𝑡= ratio of government final consumption to GDP in country i at time t. 
• 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑖,𝑡= the ratio of investment to GDP in country i at time t. 
• 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑇𝑖,𝑡= import to GDP in country i at time t 
• 𝐷𝐸𝑅𝑅 𝑖,𝑡= dummy variable for exchange rate regime, it takes 1, if the country i 

applied fixed exchange rate regime and takes 0, otherwise at time t. 
• 𝐶𝐴𝑅𝐸𝑉 𝑖,𝑡= dummy variable for CAREV in country i at time t by using two different 

definitions of CAREV. There is no clear and accurate definition for the issue of 
CAREV in literature. Many economists have different definition of CAREV. In this 
paper, two of them will be used. 
 Definition of Debelle and Galati’s (2005) (DG, hereafter) CAREV: “reduction 

in the deficit of at least 2 percentage points of GDP over three years”. carev_dg 
stands for the dummy variable for this definition in tables 

 Definition of Christian Abmann’s (2008) (CA, hereafter) CAREV: “a reversal 
episode in period t is given when the CAB in t is indeed, a deficit and the 
average current account deficit in the periods t to t+2 compared to the average 
current balance over periods t-3 to t-1 is reduced by at least 3%. A further 
restriction is that for a CAREV the deficit level after the reversal does not 
exceed 10%”. carev_ca stands for the dummy variable for this definition in 
tables. 

• 𝜀𝑖,𝑡, 𝑣𝑖,𝑡 = disturbance terms for each country i at time t. 
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Data of GDP, CAB, investment, import in goods and services, and government final 
consumption are gathered in World Bank, World Development Indicator. Classifying 
exchange rate regimes are obtained from Levy-Yeyati and Sturzenegger (2002) and Reinhart 
and Rogoff (2002). The period of 2000-2006 data is acquired in IMF International Financial 
Statistics, De Facto Classification of Exchange Rate Regimes and Monetary Policy 
Framework. In this study, United States of America is exclude because of the unique position 
that the U.S. plays a center role in the international financial system, in which the dollar is 
reserve money in World. Therefore, there are 39 countries in sample from time period is 1993 
to 2006. Time period is limited, because of some OECD countries were found after the 1990s. 
The sample consists of 14 years and 392 countries, so there is a balanced panel data. 
 
4. Empirical Analysis  
 This section consists of three subsections; evaluation of the results under the lights of 
Debelle and Galati’s and Christian Abmann’s definition of CAREVs will appear in first two 
subsections and comparison of them will be in last subsection. Before starting to the 
evaluation, table 2 shows the number of the exchange rate regime in years and distribution of 
CAREVs for each definition. It is clear to recognize that the CA definition is stricter than the 
DG definition. For both definitions, Model 1 is estimated by OLS and fixed effect which is 
supported by Hausman test and model 2 is estimated by fixed effect which is supported by 
Hausman test and Arellano-Bond procedure by using Generalized Methods of Moments 
(GMM). 
 

Table 2 - Number of current account reversals and exchange rate regime 
  Years Def. of DG Def. of CA 

Fixed Exchange Rate Regime  304 35 8 
Floating Exchange Rate Regime  242 40 15 

Total 546 75 23 
 
4.1 Results for Debelle-Galati Definition 

According to table 3, OLS has more significant variables than fixed effect. cab, L.cab, 
invest and import are statistically significant in OLS, while cab, govcons and import are not 
significant in fixed effect. Briefly, L.cab and invest have positive effect on economic growth 
and a slightly greater effect using fixed effects. Surprisingly, cab has a negative effect on 
economic growth and is not significant in fixed effect. Main concern of the hypothesis, 
CAREV (carev_dg), is statistically significant and has negative impact on economic growth. 
In OLS estimation, the coefficient of the reversal is -1.078, whereas in fixed effect, the 
coefficient is -1.045. Although some of the researchers recently suggest that the CAREV have 
negative effect on economic growth, the economic literature has many articles that support the 
opposite statement that it has a positive effect on economic growth. Therefore, this result 
contradicts with some articles. Table 3 shows the results of model 2 estimations in columns 3 
and 4. In both methods, invest’s are statistically significant and have positive effect on 
economic growth and have more powerful than model 1. Dummy variable of exchange rate 
regime is only significant in Arellano-Bond procedure (AB, hereafter) and has positive effect 
if the country applies fixed exchange rate regime. The coefficient of govcons is significant 

2 OECD Countries (Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, 
Greece,  Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, 
Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom) Accession 
Candidate Countries (Chile, Estonia, Israel, Russia Federation, Slovenia), and Enhanced Engagement Countries 
(Brazil, India, China, Indonesia, South Africa). All candidate countries became membership in 2010 except 
Russian Federation. 
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and negative effect on economic growth on AB procedure as well. The coefficients of 
CAREV (carev_dg) are statistically significant and still have negative effect on economic 
growth and more effective than model 1. All these estimation results help to test the null 
hypothesis that CAREV do not have an impact on economic growth and conclude that the 
null hypothesis is rejected. The results basically suggest that if a country has a CAREV, 
economic growth decreases 1.078/1.045 percentage in outstanding year based on model 1 and 
1.135/1.235 percentage based on model 2. On the other hand, table 5 gives some intuition 
about probability of CAREV. Countries desire to control the CAB or target some level of 
CAB to decrease the deficit or surplus. Table 5 suggests that if the country has -2% chance in 
CAB to GDP ratio for previous year, the probability of CAREV would be 13.74% and for -4, 
it would be 21.23%. Thus, increase in previous year CAB, raises the probability of CAREV 
and it leads to decrease in economic growth. 

 
Table 3: Estimation results for two models by using definition of DG 

  Model 1 Model 2 
Variable  DG1_OLS DG1_FE DG2_FE DG2_AB 

cab  -0.1441** -0.1211     
L.cab  0.1520** 0.1999* 0.1309 0.1428 
govcons  -0.0494 -0.3806 -0.2997 -0.6326* 
invest  0.2189*** 0.2478** 0.3014*** 0.4450*** 
import  0.0119* 0.0484 0.0546 0.0225 
derr  0.3102 1.1477 1.1732 2.0334* 
carev_dg  -1.0780** -1.0449* -1.1354** -1.2348* 
L.gdpgr        0.0467 
cons  -0.8037 2.665 -0.2668 3.0352 
          
N  491 491 491 450 
r2  0.2739 0.2589 0.2514   
r2_a  0.2633 0.2481 0.2421   

 legend: * represents significance levels by using t-statistics* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
 
4.2 Results for Christian Abmann Definition 

According to the table 4, OLS has more significant variable than fixed effect. Cab, 
L.cab, govcons, invest and import are statistically significant in OLS, whereas govcons and 
invest are significant in fixed effect. Briefly, cab and govcons have negative effect on 
economic growth and are greater in fixed effect than OLS. CAREVs (carev_ca) are 
statistically significant and have negative impact on economic growth. In OLS estimation, the 
coefficient of the reversal is -2.252, whereas in fixed effect, the coefficient is -2.406. These 
results support our previous section results that CAREV has a negative effect on economic 
growth. Columns 3 and 4 give the estimation results as follows; in both models, the 
coefficients of invest are statistically significant and have positive effect on economic growth 
and almost doubled in AB procedure. govcons and derr are significant in AB procedure, derr  
has positive effect if the country applies fixed exchange rate regime and govcons  has negative 
effect on economic growth. The coefficients of CAREV (carev_ca) are statistically significant 
and still have negative effect on economic growth. All these results suggest that the null 
hypothesis is rejected. It concisely suggests that if a country has a CAREV, economic growth 
decreases 2.252/2.406 percentage in outstanding year based on model 1 and 2.586/2.293 
percentage based on model 2. Table 5 suggests that if the country has -2% change in CAB to 
GDP ratio for previous year, the probability of CAREV would be 4.06% and for -4, it would 
be 5.85%. Thus, increase in previous year CAB raises the probability of CAREV.  
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Table 4: Estimation results for two model by using definition of CA 
  Model 1 Model 2 

Variable  CA1_OLS CA1_FE CA2_FE CA2_AB 
cab  -0.1187* -0.0926     
L.cab  0.1364* 0.1792 0.1257 0.1552 
govcons  -0.0509* -0.4069* -0.3483 -0.6978** 
invest  0.2144*** 0.2329** 0.2717*** 0.4203*** 
import  .01238* 0.052 0.0568 0.0206 
derr  0.2859 1.0125 1.0212 1.9999* 
carev_ca  -2.2524*** -2.4060* -2.5864* -2.2926* 
L.gdpgr        0.0308 
cons  -0.7343 3.375 1.2462 4.8525 
          
N  491 491 491 450 
r2  0.2806 0.2738 0.2696   
r2a  0.2702 0.2633 0.2605   
legend : * represents significance levels by using t-statistics* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

 Table 5: Probability of CAR with given previous 
year CAB (L.CAB) 

DG L.CAB CA 
3.19% 4 1.33% 
5.27% 2 1.94% 
8.61% 0 2.81% 

13.74% -2 4.06% 
21.23% -4 5.85% 
31.32% -6 8.34% 

 
4.3 Comparison of Definitions 

Investments to GDP are significant all models in both definitions and have very close 
values in same models. Fixed exchange rate regime is similar effect on economic growth in 
AB procedure. As the assumption that CA definition is stricter than DG definition, all 
estimation results support this assumption. The effects of CAREVs in CA definition are twice 
of DG definition. Actually, for first model, it is more than twice. In truly, CAREVs have 
negative impact on economic growth by varied magnitude in different definition. The 
difference between the effect of CAREVs is 0.958 for AB procedure, it is almost 1% which 
very large effect on economic growth. The CAREV should be defined more carefully to make 
an accurate estimation and targeting.  

Finally, the probability of CAREV explicitly shows the effect of definitions. For 
instance, in table 6, when GDP growth is 2% and previous year current account deficit is 4%, 
the probability of CAREV is 26.40% for DG definition and 7.33% for CA definition. If one 
assumes that GDP growth fixed, the probability of CAREV increases when the previous year 
CAB increases. If one assumes that previous year CAB is fixed, the probability of CAREV 
decreases when GDP growth increases.  
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Table 6: Probability of CAR with given values of GDP growth and previous year CAB 

  

GDP Growth 
-2% 0% 2% 

Previous 
year Current 

Account Balance 

4
% 

DG 7.46% 5.25% 3.68% 
CA 5.00% 2.65% 1.39% 

2
% 

DG 12.37% 8.85% 6.26% 
CA 7.50% 4.02% 2.12% 

0
% 

DG 19.82% 14.53% 10.47% 
CA 11.10% 6.06% 3.23% 

-
2% 

DG 30.20% 22.94% 17.00% 
CA 16.12% 9.04% 4.88% 

-
4% 

DG 43.11% 34.27% 26.40% 
CA 22.83% 13.27% 7.33% 

 
5. Conclusion 

Financial crises have been a huge intriguing issue for individuals, firms, institutions and 
governments. The effects of crises have some deep impact on all along the countrywide. The 
issue also attractive for researchers, scholars and curious individuals. Current account balance 
is one assumed that the component of financial crises. The literature has not been made up 
one’s mind as a clear point for its effect. Though, there are various study to understand its 
effect on economic growth. To adjust the current account, governments apply some economic 
rules that cause a sudden stop in capital inflow called current account reversal. The aim of this 
study is that understand the effects of CAREVs on economic growth. As all results suggest 
that current account reversals have a negative effect on economic growth in both definition of 
CARs. The magnitude of the effect subject to the definitions. The stricter one, CA definition 
has more power on economic growth than DE definition. Overall the results, it is unable to 
say that the exchange rate regime has effect the economic growth except AB procedure for 
model 2. The probability of CAR increases in both definition either previous year current 
account balance decreases or economic growth decreases.     
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1980 SONRASI TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI:  
BAZI OECD ÜLKELERİ İLE BİR KARŞILAŞTIRMA 

 
 

Hasan Tahsin Yöyen1  Cemil Ertuğrul2 
 
 

Özet 
“Gelir dağılımı” konusu, her geçen gün artan ve daha da çetinleşen küresel rekabet koşullarında, büyüme, 

işsizlik ve enflasyon gibi kavramların gölgesinde kalmış olsa da, gerek Türkiye için gerek Dünya için sadece 
ekonomik yönü ile değil, sosyal ve siyasal yönleri ile de önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada 1980 yılında 
alınan kararlarla piyasa ekonomisine ağırlık veren ülkemizde gelir dağılımının bu yıllardan itibaren nasıl bir 
seyir izlediğini irdelenmiştir. 1980 yılından itibaren Türkiye’de kişisel gelir dağılımındaki gelişmeler belirli 
ülkeler ile özellikle OECD Ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Gelir dağılımına küresel ölçekte 
bakıldığında, eşitsizliğin git gide arttığı görülürken, Türkiye için de benzer bir durumun daha da çarpıcı bir 
biçimde söz konusu olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: gelir dağılımı, Türkiye’de gelir dağılımı, gelir eşitsizliği. 
 
JEL Sınıflandırması: D33, E25 
 
 

INCOME DISTRIBUTION IN TURKEY AFTER 1980: 
A COMPARISON WITH SOME OECD COUNTRIES 

 
 

Abstract 
The matter of “income distribution” even though it is in the shadow of the concept such as growth, 

unemployment and inflation has an important place under the increasing and getting harder competition 
circumstances for both Turkey and the World with not only economic aspect but also with social and political 
aspects. This study inspects the course of income distribution after 1980 in Turkey, giving weight to market 
economy by 1980 decisions. The developments concerning personal income distribution in Turkey has been 
analyzed comparatively with certain countries especially some OECD countries. It is assessed that unequally 
income distribution at global level is increasing more and more while there is a more strikingly similar case in 
Turkey.   
 
Keywords: income distribution, income distribution in Turkey, income inequality. 
 
JEL Classification: D33, E25 
 
 
1. Giriş 
 Gelir Dağılımı, bir ülkede meydana getirilen gelirin, bu gelirleri meydana getirenler 
tarafından nasıl paylaşıldığını gösteren iktisadi bir göstergedir. Bu kavramı çeşitli açılardan 
ele almak mümkündür. Sosyal açıdan bakıldığında gelir dağılımı, gelirin sosyal sınıflar 
arasında nasıl dağıldığıdır. Üretim açısından bakıldığında gelirin; emek, sermaye, toprak ve 
girişimci gibi üretim araçları arasında hangi oranlarda dağıldığı göz önüne alınır.  
 Gelir dağılımı kavramını iktisadi okullara göre kısaca ele almak gerekirse, 
Fizyokratlardan başlamak yerinde olacaktır. Gelir dağılımı teorisinin ilk açıklamaları 
Fizyokratlarda görülür. İlk gelir akımı şemasını ortaya koyan F. Quesnay, ilk defa gelirin 

1 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD Doktora Programı, htahsinyoyen@gmail.com 
2 Prof. Dr., Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Uşak-Türkiye, 
cemil51@yahoo.com 
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oluşumu ile gelirin kullanılması arasındaki ilişkiyi belirtmiştir. Ancak, Quesnay denge 
şartlarını durağan bir ekonomi için belirlemiştir. Bu açıdan günümüz dinamik ekonomilerinde 
bu modelin geçerli olduğunu söylemek zordur (Aksu, 1993, s. 10). 
 Klasik iktisatçılara bakıldığında ise J. B. Say, gelir dağılımını, üretim faktörlerinin 
faktör gelirleri olarak ortaya çıkışı ile açıklar. Oluşan bu faktör gelirleri masraflar ile 
karşılaştırılarak değerlendirilir. Dağılımın gerçekleştirilmesinde bu karşılaştırma esas alınır. 
Yani klasikler gelir dağılımına fonksiyonel açıdan yaklaşmıştır. Geliri ücret, faiz ve rant 
unsurları çerçevesinde değerlendirmişlerdir.  
 Marksist teori, gelir dağılımında kapitalist sınıf olarak isimlendirdiği toprak ve sermaye 
sahiplerinin karı ile işçilerin ücretlerini dikkate almıştır. Gelir kar ve ücret kanallarıyla 
dağılmaktadır.  
 Son olarak marjinal prodüktivite teorisinden bahsedilebilir. J. B. Clark fonksiyonel 
dağılımı, üretim sürecindeki faktörlerin fonksiyonlarına göre yapılan harcamalar ve ödemeler 
olarak tanımlamıştır. Bu sayede bütün faktörler gelir dağılımından paylarını alacaktır ve bu 
dağılım optimal bir dağılımdır (Aksu, 1993, s. 12). 
 
2.Gelir Dağılımı ve Değerlendirmede Kullanılan Kavramlar 

Bir ekonomide meydana getirilen gelirin bu geliri meydana getirenler arasında nasıl 
paylaşıldığını gelir dağılımı olarak tanımlamıştık. Oluşan bu dağılımı yorumlamada da bazı 
unsurlara ihtiyaç vardır. Bu noktada Kuznets Eğrisi, Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı gibi 
kavramlar gündeme gelir. Biz de burada Türkiye ve OECD Ülkelerindeki3 gelir dağılımını 
yorumlamada dikkate alacağımız Lorenz Eğrisi’ne  ve Gini Katsayısı’na değineceğiz. 

Lorenz Eğrisi, yatay ekseninde nüfus, dikey ekseninde ise bu nüfusun elde birikimli 
(kümülatif) geliri gösteren noktaların kesişiminden elde edilen, yüzdesel paylaşımı ifade eden 
bir eğridir. Örneğin, gelir dağılımında mutlak bir eşitlik olması demek, ilgili nüfus 
dilimlerinin gelirden eşit ölçüde pay alması demektir. Bu durumda gelirin yüzdelik dilimleri 
ile nüfusun yüzdelik dilimleri birbirine eşittir. Lorenz Eğrisi, mutlak eşitlik doğrusu ile 
örtüşecek 45 derecelik bir doğru biçimini alacaktır. Ancak gelir dağılımında bir eşitsizlik 
olması durumunda eğri mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaşmaya başlar ve sağa doğru kayar 
(Doğan, Tek, 2007, s. 99). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 OECD Kurucu Üyeler (1961): Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik 
Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, 

OECD’ye Sonradan Katılan Ülkeler: Avustralya (1971), Çek Cumhuriyeti (1995), Finlandiya (1969), 
Macaristan (1996), Japonya, (1964), Meksika, (1994), Yeni Zelanda (1973), Polonya (1996), Slovakya (2000), 
Güney Kore (1996), Şili (2010), Estonya (2010), Slovenya (2010), İsrail (2010) 
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Şekil 1: Lorenz eğrisi 

 
Kaynak: Çalışkan, 2010, s. 98. 

 
Gini katsayısı ise, Lorenz Eğrisi ile köşegen arasında kalan alanın, mutlak eşitlik 

doğrusunun altında kalan toplam alana oranıdır. Gini katsayısı değerinin artması eşitsizliğin 
arttığını, azalması ise eşitsizliğin azaldığını ifade eder (TÜİK, 2008, s. 58). Bu katsayı sıfır ile 
bir arasında değerler alır. Değerlerin anlamını ifade edebilmemiz açısından bir toplumda 
herkesin eşit gelire sahip olduğunu varsayalım bu durumda Gini katsayımız sıfır olacaktır. 
Tersi bir durum olarak bir toplumda tüm gelirin yalnızca bir kişiye ait olduğunu düşünürsek 
bu durumda da Gini katsayımız bire eşit olur. Buradan da anladığımız gibi katsayımızın 
değeri toplam gelirin büyüklüğüne değil, farklı gelirlere sahip bireylerin sayısına bağlıdır.
  

Gelir dağılımı farklı başlıklar altında ele alınmaktadır. Buna göre kişisel gelir dağılımı, 
fonksiyonel gelir dağılımı, bölgesel gelir dağılımı ve sektörel gelir dağılımından söz etmek 
mümkündür. Biz bu çalışmada gelir dağılımını kişisel gelir dağılımı kavram çerçevesinde ele 
alacağız.  
3.Türkiye’de Kişisel Gelir Dağılımı 

Kişisel gelir dağılımı, gelirin fertler ya da haneler arasında nasıl bir dağılım 
gösterdiğini ortaya koyar. Gelir eşitsizlikleri, bu fertler veya hanelerin gelirlerinin 
büyüklüğüne göre belirlenir (DİE, 2001, s. 27).  

Öncelikle belirtmek gerekir ki yüzde yirmilik bu gruplar küçükten büyüğe doğru 
birden beşe kadar sıralanır ve birinci yüzde yirmi geliri en düşük olan grubu, beşinci yüzde 
yirmi ise geliri en yüksek olan grubu gösterir. Başka bir deyişle birinci grup toplam gelirden 
en küçük payı alırken beşinci grup en büyük payı almaktadır.  

Tablo 1’den de görüleceği üzere, 1978 yılında en düşük gelirli birinci dilim ile en 
yüksek gelire sahip beşinci yüzdelik dilim arasında adeta bir uçurum vardır. 1980’li yıllar 
öncesinde birinci yüzde yirmi toplam gelirden %3’lük bir pay dahi alamamıştır. Beşinci 
yüzde yirmi ise toplam gelirin yarısından fazlasına sahiptir ve bu oran %54,7 olarak 
gerçekleşmiştir.  

1980’li yılların başında da aynı durumun geçerli olduğu hatta daha da kötüye 
gidildiğinin söylemek mümkündür. Nitekim 1983’te birinci dilimin aldığı pay daha da 
düşerken beşinci dilimin payı artmıştır. Ancak 1980’lerin ikinci yarısında bir toparlanma göze 
çarpar. 1987 yılında ilk yüzde yirminin toplam gelirden aldığı pay %5’in üzerinde çıkmış, 
beşinci yüzde yirmilik dilimin payı ise %50’nin altına inmiştir. Ancak bu iyimser tablonun 
1994 krizi ile ortadan kaybolduğu görülür. Bu yılda en yüksek paya sahip dilim payının 
%55’e kadar çıkarırken diğer yüzdelik dilimler kendi paylarından feragat etmiştir.  

    0,0         0,2          0,4           0,6          0,8         1,0 

  1,0 
 
 
  0,8 
 
 
  0,6 
 
 
  0,4 
 
 
  0,2 
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2000’li yıllara geldiğimizde ise, başlangıçta (2002) beşinci yüzde yirmi toplam gelirin 
yaklaşık %50 sahiptir. En düşük gelirli kesimin sahip olduğu gelir ise yine yaklaşık %5 
civarındadır. Bu oran 2003 yılında %6 değerinin almış ve bu yıldan itibaren de bu seviye de 
seyretmiştir. Beşinci dilimin gelirden aldığı pay 2003 yılında %48,3’e gerilemiş, bu oran 
2005’e kadar gerilemeye devam etmiş ve %44,4’e kadar düşmüştür.  

Ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde devam ettiği 2002-2008 döneminde bu 
gidişat umut verici olsa da 2006 yılında beşinci dilimin payı artarak %46,5’e çıkmıştır. Bu 
yıldan itibaren de %45-46 dolaylarında seyretmiştir. 2014 yılına geldiğimizde 2002 yılından 
farklı olarak göze çarpan, gelirden en yüksek pay alan beşinci yüzde yirminin oranında %4 
civarında bir gerileme olduğu ve bu %4’lük puanın da kalan dört kesim arasında aşağı yukarı 
1’er puan şeklinde paylaşıldığı görülmektedir.  

 
Tablo 1: Türkiye’de kişisel gelir dağılımı (1978-2014) 

Hanehalkı yüzdeleri Birinci 
%20 

İkinci %20 Üçüncü %20 Dördüncü 
%20 

Beşinci %20 

1978 (a) 2.9 7.4 13.0 22.1 54.7 
1983 (a) 2.7 7.0 12.6 21.9 55.8 
1986 (b) 3.0 8.4 12.6 19.2 55.9 
1987 (c) 5.2 9.6 14.1 21.2 49.9 
1994 (d) 4.9 8.6 12.6 19.0 54.9 
2002 (e) 5.3 9.8 14.0 20.8 50.1 
2003 (f) 6.0 10.3 14.5 20.9 48.3 
2004 (f) 6.0 10.7 15.2 21.9 46.2 
2005 (g) 6.1 11.1 15.8 22.6 44.4 
2006 (h) 5.8 10.5 15.2 22.1 46.5 
2007 (h) 6.4 10.9 15.4 21.8 45.5 
2008 (h) 6.4 10.9 15.4 22.0 45.3 
2009 (h) 6.2 10.7 15.3 21.9 46.0 
2010 (h) 6.5 11.1 15.6 21.9 44.9 
2011 (h) 6.5 11.0 15.5 21.9 45.2 
2012 (h) 5.9 10.6 15.3 21.7 46.6 
2013 (h) 6.1 10.7 15.2 21.4 46.6 
2014 (h) 6.2 10.9 15.3 21.7 45.9 

Kaynaklar: (a), Celasun, M., Income Distribution and Domestic Terms of Trade in Turkey, 1986 (Filiztekin, 
Çelik, 2010, s. 118’den aktarılmıştır); (b), Esmer, Fişek, Kalaycıoğlu, 1986 (Özmucur, 1996, s. 3’ten 
aktarılmıştır); (c), DİE, 1987 Gelir Dağılımı, 1990 (Özmucur, 1996, s. 3’ten aktarılmıştır); (d), DİE, 1994 
Hanehalkı Gelir Dağılımı Anketi Sonuçları, 1996 (Filiztekin, Çelik, 2010, s. 118’den aktarılmıştır); (e), Duygan, 
Güner, 2006  (Filiztekin, Çelik, 2010, s. 118’den aktarılmıştır); (f), TÜİK, Gelir Dağılımı Sonuçları, 2004; (g), 
TÜİK, Haber Bülteni, 2006;  (h), TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2006-2014. 
 

Tablo 1’de yer alan verilere bakıldığında, en yüksek gelire sahip beşinci dilimin 
toplam gelirden aldığı pay arttığında diğer dört dilimin paylarının azaldığı, tersi bir durumda 
ise beşinci dilimin kaybettiği puanları kalan dört dilimin aralarında paylaştığı görülür. Bu iniş 
çıkışlarda en yüksek payı alan dilim ile en düşük payı alan dilim arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu söylenemez. Örneğin, 2004 yılında beşinci dilimin payı geçen seneye göre %2’nin 
üzerinde düşmüş olmasına rağmen birinci dilimin payında bir değişiklik olmamıştır. Benzer 
şekilde, 2006 yılında beşinci dilimin toplam gelirden aldığı pay %2’nin üzerinde bir artış 
göstermiştir. Buna karşın en düşük gelirli kesimin payında sadece %0,3’lük bir gerileme 
gözlenir. 

Bu gelir eşitsizliğinin 2000 yılı öncesi için en önemli nedeninin tarım kesiminin 
ekonomide hala önemli bir paya sahip olması (özellikle 1980’lerde) ve nüfusun önemli bir 
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kesiminin tarım sektöründe istihdam ediliyor olmasıdır (Güçlü ve Bilen, 1995, s. 161). 1990’lı 
yılların ikinci yarısından itibaren ise tarım kesiminin ekonomideki payı hızla azalmıştır. 
2000’li yıllarda gelir dağılımındaki bu iyileşmede tarım kesiminin payının azalması, hizmetler 
sektörünün önem kazanması ile ücretli kesimin payındaki artışın etkili olduğu söylenebilir. 
Ayrıca 2001 krizi sonrası Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde gerçekleştirilen 
yapısal reformlar ile ekonomide istikrarın sağlanması da 2002-2008 dönemindeki iyileşmeye 
katkı sağlamıştır.  

Tüm bu iyileşmelere rağmen Türkiye’de gelir dağılımında adil bir durumun 
yaşandığını söylemek mümkün değildir. Gelir dağılımında adaleti daha iyi değerlendirmek 
için diğer ekonomilerdeki gelir dağılımına göz atmak yerinde olacaktır. Bu bağlamda biz de 
bu çalışmada ülkemizin durumunu daha iyi değerlendirmek için Türkiye yanında OECD 
ülkelerindeki gelir dağılımını da dikkate alacağız.  

 
4.Kişisel Gelir Dağılımına Göre Türkiye ve Bazı OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımı: 
2000 Yılı Öncesi 

Türkiye’deki 1980 sonrası gelir dağılımının OECD ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak 
analiz edilebilmesi için verilerin elverişliliği de dikkate alınarak, 2000 yılı öncesini analiz 
etmeye elverişli olan 1987-1998 yılları arasındaki kişisel gelir dağılımı verilerinin 
ortalamasını kullanacağız. En yoksul %20’nin gelirden aldığı pay ile en zengin %20’nin 
gelirden aldığı payı ortaya koymak suretiyle bu tarihlerdeki gelir eşitsizliğini ülkemizin 
durumu ile karşılaştıracağız. 

Tablo 2’de Türkiye ve diğer bazı OECD ülkelerinde gelir eşitsizliğine ilişkin veriler 
1987-1998 yılları ortalaması olarak yer almaktadır. Bu verilere göre Türkiye’de en yoksul 
%20’lik dilimim payı Yeni Zelenda, Şili, Meksika ve ABD dışındaki OECD ülkelerine göre 
düşük, en zengin %20’lik dilimin payı ise Şili ve Meksika dışındaki OECD ülkelerine göre 
büyüktür. Türkiye’de en zengin %20’lik kesimin payı, en yoksul %20’lik kesimin payının 8,2 
katı kadardır ve bu yönü ile de Zelenda, Şili, Meksika ve ABD dışında bütün OECD 
ülkelerine göre en kötü durumdadır. Türkiye bu özellikleri ile gelir eşitsizliği bakımından 
OECD ülkeleri arasında en sorunlu ülkeler arasında yer almaktadır.  
 

Tablo 2: Bazı OECD ülkelerinde gelir eşitsizliği (1987-1998 ortalaması) 
Ülke En 

Düşük 
Pay 
Alan 
%20 

En 
Yüksek 

Pay Alan 
%20 

Aradaki 
Fark 
(Katı) 

Ülke En 
Düşük 

Pay 
Alan 
%20 

En 
Yüksek 

Pay 
Alan 
%20 

Aradaki 
Fark 
(Katı) 

Avustralya 5,9 41,3 7,0 Japonya 10,6 35,7 3,4 
Avusturya 10,4 33,3 3,2 Kore 7,5 39,3 5,2 

Belçika 9,5 34,5 3,6 Letonya 7,6 40,3 5,3 
Kanada 7,5 39,3 5,2 Lüksemburg 9,4 36,5 3,9 

Şili 3,5 61,0 17,4 Meksika 3,6 58,2 16,2 
Çek 

Cumhuriyeti 
10,3 35,9 3,5 Yeni Zelanda 2,7 46,9 17,4 

Danimarka 9,6 34,5 3,6 Hollanda 7,3 40,1 5,5 
Estonya 6,2 41,8 6,7 Norveç 9,7 35,8 3,7 

Finlandiya 10,0 35,8 3,6 Polonya 7,7 40,9 5,3 
Fransa 7,2 40,2 5,6 Portekiz 7,3 43,4 5,9 

Almanya 8,2 38,5 4,7 Slovakya 11,9 31,4 2,6 
Yunanistan 7,5 40,3 5,4 Slovenya 8,4 35,4 4,2 
Macaristan 8,8 39,9 4,5 İspanya 7,5 40,3 5,4 

İzlanda - - - İsveç 9,6 34,5 3,6 
İrlanda 6,7 42,9 6,4 İsviçre 6,9 40,3 5,8 
İsrail 6,9 42,5 6,2 İngiltere 6,6 43,0 6,5 
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Ülke En 
Düşük 

Pay 
Alan 
%20 

En 
Yüksek 

Pay Alan 
%20 

Aradaki 
Fark 
(Katı) 

Ülke En 
Düşük 

Pay 
Alan 
%20 

En 
Yüksek 

Pay 
Alan 
%20 

Aradaki 
Fark 
(Katı) 

İtalya 8,7 36,3 4,2 ABD 5,2 46,4 8,9 
TÜRKİYE 5,8 47,7 8,2     

Kaynak: Human Development Report 2000, s. 169-172. 
 
5. GINI Katsayısına Göre Türkiye ve OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımı: 2000 Yılı 
Sonrası 

Daha önce de bahsedildiği üzere Gini katsayısı gelir eşitsizliğini ölçmede kullanılan 
bir diğer araçtır. Bu katsayısı, sıfır ile bir arasında değerler alır ve değerinin artması 
eşitsizliğin arttığını, azalması ise eşitsizliğin azaldığını ifade eder. Türkiye’deki 1980 sonrası, 
özellikle 2000 sonrası gelir dağılımının bazı OECD ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak analiz 
edilebilmesi için, verilerin elverişliliği de dikkate alınarak, 2004-2005 yılları ortalaması Gini 
katsayıları ile 2005-2013 yılları ortalaması Gini katsayıları kullanılacaktır.  

Tablo 3’de Türkiye dahil bazı OECD Ülkelerinde 2004-2005 yılları ortalaması olarak 
Gini katsayıları yer almaktadır.  

 
Tablo 3: Bazı OECD ülkelerinde Gini katsayısı (2004 ve 2005 yılları ortalama) 

Ülke Gini Katsayısı Ülke Gini Katsayısı 
Avusturya 29,3 Lüksemburg 30,7 

Belçika 30,3 Meksika 48,6 
Çek Cumhuriyeti 27,3 Hollanda 30,3 

Danimarka 25,9 Norveç 32,0 
Finlandiya 27,8 Portekiz 38,7 

Fransa 30,4 Slovakya 29,4 
Yunanistan 34,6 İspanya 33,0 

İzlanda 28,8 İsveç 26,8 
İrlanda 33,8 İngiltere 35,4 
İtalya 34,3 TÜRKİYE* 41,6 

Kaynak: World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI 
*2002 ve 2005 yıllarındaki değerlerin ortalaması alınarak hesaplanmıştır. 
 

Tablo 3’de yer alan OECD ülkelerdeki Gini katsayısı değerlerine göre Türkiye gelir 
eşitsizliği bakımından Meksika’dan sonra en kötü ülke durumundadır. 

2005’yılı sonrası durum ise Tablo 4’te 2005-2013 yıllarının ortalaması olarak ortaya 
konmuştur. Tablo 4’de yer alan Gini katsayısı değerlerine göre Türkiye, gelir eşitsizliği 
bakımından OECD ülkeleri arasında Şili, Meksika, İsrail, ABD’den sonra en kötü ülke 
durumundadır.  

Tablo 3 ve Tablo 4’deki veriler karşılaştırıldığında Türkiye’de hem 2000’li hem 
2010’lu yıllarda Gini katsayısı olarak az da olsa bir iyileşmenin olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 4: Bazı OECD ülkelerinde Gini katsayısı (2005-2013 ortalaması) 

Ülke Gini Katsayısı Ülke Gini 
Katsayısı 

Ülke Gini 
Katsayısı 

Avustralya 34,0 Macaristan 28,9 Norveç 26,8 
Avusturya 30,0 İzlanda 26,3 Polonya 32,8 

Belçika 33,1 İrlanda 32,1 Portekiz - 
Kanada 33,7 İsrail 42,8 Slovakya 26,6 

Şili 50,8 İtalya 35,5 Slovenya 24,9 
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Ülke Gini Katsayısı Ülke Gini 
Katsayısı 

Ülke Gini 
Katsayısı 

Çek 
Cumhuriyeti 

26,4 Japonya 32,1 İspanya 35,8 

Danimarka 26,9 Kore - İsveç 26,1 
Estonya 32,7 Letonya 36,0 İsviçre 32,4 

Finlandiya 27,8 Lüksemburg - TÜRKİYE 40,0* 
Fransa 31,7 Meksika 48,1 İngiltere 38,0 

Almanya 30,6 Hollanda 28,9 ABD 41,1 
Yunanistan 34,7     

Kaynak: Human Development Report 2015, s. 216-217. 
*2014 yılında 39,1 olmuştur (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21824) 
 
6. Sonuç 

Türkiye’de piyasa ekonomisine geçişin egemen olduğu 1980’li yıllar sonrasında gelir 
dağılımındaki eşitsizlik yıllara göre dalgalanan bir süreç izlemektedir.  Türkiye’de 1980’li 
yılların başlarında gelir dağılımındaki eşitsizlik artarken, 1980’li yılların sonlarında sınırlı 
ölçüde de olsa iyileşmeler sağlanmıştır. 1990’lı yılların başında gelir dağılımındaki 
eşitsizlikte tekrar bir kötüleşme yaşanırken, 2000’li yıllardan sonra tekrar daha iyi değerlere 
ulaşılmıştır. Türkiye’de 1980’li yıllardan 2010’lu yıllara doğru belirli bir iyileşme görülse bile 
gelir dağılımdaki eşitsizlik dikkat çekicidir. Nitekim Ülkemizde 1987-1998 yılları ortalaması 
olarak en zengin %20’lik kesimin payı, en yoksul %20’lik kesimin payının 8,2 katı kadardır. 
Söz konusu iyileşmelere rağmen, Türkiye bu yönü ile belirli OECD ülkeleri arasında en kötü 
beş ülke arasında yer almaktadır.  

Türkiye’deki gelir dağılımı Gini katsayısı kullanılarak değerlendirildiğinde (2004-
2005 yıllar ortalaması ile 2005-2013 yılları ortalaması karşılaştırıldığında) 2000’li yılların 
sonuna ve 2010’lu yıllara doğru sınırlı ölçüde de olsa bir iyileşmenin sağlandığı 
görülmektedir. Bu iyileşmelere rağmen Türkiye gelir eşitsizliğinde kişisel gelir dağılımı 
yanında Gini katsayısı bakımından da belirli OECD ülkeleri arasında en kötü beş ülke 
arasında yer almaktadır. Türkiye, gelir dağılımında, OECD üyesi Avrupa ülkelerine göre daha 
kötü bir durumda olmakla beraber, yıllara göre değişiklik gösterse bile, Şili, Meksika, İsrail, 
Yeni Zelanda ve ABD gibi OECD ülkelerine göre daha iyi durumdadır.  

Türkiye’nin kişi başına gelir bakımından en düşük gelire sahip OECD ülkeleri 
arasında yer aldığı dikkate alınırsa; Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında düşük gelir düzeyi 
yanında eşitsiz gelir dağılımı bakımından da en sorunlu ülkeler arasında yer aldığı 
görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye, Dünya ekonomisinde daha güçlü bir konum alabilmek ve 
ulusun refahını daha da artırabilmek için bir taraftan büyüme sorununa çözüm ararken, diğer 
taraftan gelir dağılımındaki eşitsizliği önleme zorunluluğu ile karşı karşıyadır. 
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İSLÂM İKTİSADINDA ANA HATLARIYLA FAİZ YASAĞI 
 

İsmail Yüksek∗ 
 

Özet 
Alışverişin helâl olabilmesi için; iki tarafın her birinin hür irâdesine, rızâsına, menfaatine dayalı olması, 

alım ve satımının aldatma, yalan gasb, hırsızlık ve kumar gibi haramlardan ârî olması, satılan şeyin mal 
sayılabilmesi için; faydasız, zararlı ve kıymetsiz olmaması vb. şartları vardır. İkili sözleşmelerde sadece tek 
tarafın lehine şart koşulan, gerek malda gerekse vâdede hiçbir karşılığı olmayan “fazlalık” da yani fâiz de haram 
kılınmıştır. Bakara sûresinin 279. âyetinde fâizi terk etme hakkında “…Ne zulüm yapın, ne de zulme uğrayın.” 
buyrulurken fâizin yasaklanma sebebinin zulüm, yani başkasının hakkını haksız yolla alma olduğuna işaret 
edilmiştir. 
 İnsanlığın peygamberi altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuzu ribâ mallarının aslı sayıp misallerle 
hükümlerini açıklamıştır. Fıkıhçılar da onların illetini, gerekçelerini tespit edip, illette uyuşan diğer malların 
hükümlerini de, asıl nassla tespit edilen bu 6 maddeden kıyas yoluyla almışlardır. Altın ve gümüşün illetinin 
tartı, para olma ve cins birliğinin olması hakkında ittifak vardır. Diğer dört gıda maddesinin ölçekle miktarının 
belirlenmesinde ve cins birliği olmasında da ittifak vardır. Ancak miktarın eşitliğini sağlarken örfe bağlı olarak 
asr-ı saadette ölçekle ölçmenin (veya örfe bağlı bütün hükümlerin) örfün değişmesiyle değişebileceğini söyleyen 
kadıların en büyüğü İmam Ebû Yusuf’un görüşü insanlara kolaylık sağlamıştır. Çünkü o, Abbasi devletinde 
İslâmı uygularken bazı bölgelerde buğdayın ölçekle, bazı bölgelerde tartı ile ölçüldüğünü görmüştür. Buradan 
anlaşılıyor ki, bir devletin üzerinde ittifak ettiği yeni, modern bir ölçü birliği ile cins birliği de illet sayılabilir. 
 Altı ana madde, birbirlerinin cinsleriyle satılırken, miktarları ölçü ile belirlenirken eşit ve peşin olma şartı 
aranmıştır. Ancak bunların değişik cinsleriyle alım ve satımı yapılırken sadece peşin olma, vadesiz olma şartı 
koşulurken, değişik ölçülerle miktarlarının az veya çok olması serbest bırakılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: fâiz, ribevî mallar, haksız kazanç, illet, haram kazanç 

 
ESSENTIALS OF INTEREST PROHIBITION IN ISLAMIC 

ECONOMIC 
 
Abstract 

 While six main commodities are sold with their kinds, and their amounts are identified with scale, it was 
considered necessary for the commodity to be equal and ready. But while buying and selling with different kinds 
of these, only being ready, being undated was considered necessary, it was freed to have more or less amounts 
with different measurements. 

The prophet of humanity has counted gold, silver, wheat, barley, date palm and salt as the main 
commodities of interest and has explained the rules concerning these with examples. And Islamic law scholars 
have identified their cause and reasons, and have obtained the rules concerning other commodities which 
provides this cause, by comparing them with the 6 main commodities that have been identified by the main rule. 
There is an agreement on the fact that gold and silver’s cause is weighing, being money and unity of kind. There 
is also an agreement on two issues concerning other four food products: calculating the amount with scale and 
unity of kind. However, Imam Ebu Yusuf, the greatest of the Islamic judges who say that when providing 
equality of the amount, the method of evaluating the amount with scale (or all the rules that are linked to 
tradition) can change, according to the tradition; his opinion has provided convenience for people. Because while 
he was practicing Islam in the Abbasid state, he witnessed that in some regions wheat was evaluated with scale, 
and in some regions by weighing. This indicates that a new, modern unity of measurement and unity of kind can 
be counted as cause. 

In order for a trade to be halal, it must be based on the free will, consent and benefit of all trading 
parties… it must be free of harams like cheating, lie exaction, theft and gambling. In order for a commodity to 
be traded, it shouldn’t be useless, harmful and worthless. Interest which is the surplus at the advantage of just 
one of the two trading parties in bilateral contracts and which doesn’t correspond to anything as commodity or 
term is haram too. Verse 279 of Surah Al-Bakara, “you do no wrong, nor are you wronged” states the reason 
behind the prohibition of interest as persecution, in other words, violating someone’s right unjustly…    
 
Keywords: Interest, commodity of interest, unjust income, cause, unearned gain 

∗ Uşak Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Uşak-Türkiye, ismail.yuksek@usak.edu.tr 

403 
 

                                                           



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
1. İslâmda Helâl ve Haram Kazancın Önemi 

Kâr amaçlı alım ve satım olan ticareti meşru kılan Allâh şöyle buyurmuştur: “Allâh, 
alışverişi helâl, fâizi de haram kıldı.”1 Allâh Teala, bir başka ayetinde de şöyle buyurmuştur: 
“Ey (Allâh’a, Rasûlne ve getirdiklerine) îmân edenler! Mallarınızı aranızda batıl, gayr-u 
meşru’ yollarla yemeyiniz. Ancak karşılıklı rızaya dayanan ticaret bunun dışındadır.”2 
 Allâh’ın elçisi Muhammed (s.a.v.) de, alışveriş yapmış, borçlanmış, ortaklık yapmış, 
rehin vermiş, rızkın onda dokuzunun ticarette olduğunu söyleyip, insanları cesaretle ticaret 
yapmaya teşvik etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Dürüst, sözüne ve işine güvenilen tâcir; 
nebîlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraberdir.”3 
 Allâh ve Rasûlnün yasaklayıp haram kıldığı birçok ticarî kurallar da vardır. 
Mü’minlerin onların haram olduğunu kalbiyle tasdik etmesi îmânlarının gereği, bunlara 
bulaşmamaya çalışması da Müslüman olmalarının gereğidir. 
 Bu yasaklar bağlamında şunları sayabilirim; tek tarafın menfaatine dayalı, iki tarafın 
rızasına ve hür iradesine dayanmayan, sadece dünyevî kazanç sağlayıp Allâh’ın zikrinden 
alıkoyup O’nu unutturan, alışveriş akdinin maksadına aykırı ve alışverişi yapanları 
çekişmeye, kavgaya ve mahkemeye götürecek şâibeli alışverişler yasaklanmıştır. 
 Haksız kazanca, sömürüye, aldanma ve aldatmaya götüren hileli sözleşmeler, fâizli 
muameleler, hırsızlık, gasbetmek, rüşvet alıp vermek, karaborsacılık, yalanla 
dolandırıcıkla,çeşitli ayak oyunlarıyla yapılan ticaretler, kumar, içki, lâşe eti, domuz ticareti, 
faydasız, zararlı ve mal sayılmayan şeylerin alım satımı da, ister bâtıl olsun isterse fâsid olsun 
haram kılınmış ve yasaklanmıştır. 
 Kâinattaki her zerreyi yaratan Allâh, kullarının menfaat ve maslahatını en iyi bilen, 
onlara dilediği güzel şeyleri meşru kılmış, dilediği kötülükleri onlara yasaklamıştır. Allâh, 
yaptıklarından hesaba çekilen değildir, ancak O kullarını hesaba çekecek olandır. Mahşer 
günü her kuluna, malını nerelerden kazandığının ve nerelerde harcadığının hesabını 
soracaktır. Allâh kendi getirdiği dininde ve nizamında, eksiklikten, yanlışlıktan, insanların 
ona alternatif olarak koyduğu şirkten ve ortaklıktan uzaktır, berîdir. 
 Ömer (r.a.), halife olunca tâcirlere şu talimatı vermiştir: “Kendi ticaretinde islâmî 
hükümleri bilmeyen kimse, bizim çarşı ve pazarlarımızda alışveriş yapmasın. Çünkü 
bilmemesi yüzünden fâize, harama düşebilir.”4Bundan anlıyoruz ki iktisadi hayatta bireylerin, 
hak ve adalet duygusuyla, ahlakî ve manevî değerlerle donanımlı olması şarttır. 
 Sa’d  b.Ebî Vakkâs’ın “Ey Allâhın elçisi!Allâh’ın beni bütün duaları kabul olanlardan 
kılması için Allâh’a dua et.” demesi üzerine Nebi (s.a.v)şöyle buyurdu:  “Ey Sa’d! Yediğini 
helâl yaparsan duası kabul olunan olursun.VAllâhi kul haram lokmayı karnına yollarsa, Allâh 
onun 40 gün işlediği hiçbir amelini kabul etmez. Haram lokma ile beslenip büyüyen bir 
insana, ateş(cehennem) en layık dosttur.”5  Bir başka lafızda da “…Ey Ka’b b. Acüre! Ateş, 
haramla büyüyen ete en layık olandır.” buyurmuştur.6 
 
 
 
 
 

* Yrd. Doç. Dr. , Uşak Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Uşak-Türkiye, ismail.yuksek@usak.edu.tr 
1 Bakara, 275. 
2 Nisa, 29. 
3 Tirmizî, Buyu’, 4. 
4 Tirmizî, Vitir, 21. 
5 İbn-i Kesîr, Tefsir (Muhtasarı), c.1, s.149, Bakara suresi 168.âyetin tefsiri, İbn-i Merdüveyh İbn-i  
Abbas(r.a.)’tan rivâyet etmiştir. Ahmed, Müsned, c:3,  s.399. 
6 Tirmizî: Sünen, el-Cumua, 79, c.2, s.512-513, Tirmizi “hasendir” demiştir. 
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2. Önceki Şeriatlerde Faizin Hükmü 
 Allâh Teâlâ, Kur’an-ı Kerîm’de: “Yahudi olanların işte bu zulümleri,7  birçok insanı 
Allâh yolundan çevirmeleri, kendilerine haram kılınan ribâyı(fâizi) almaları ve insanların 
mallarını haram ve bâtıl yollarla yemeleri sebebiyle, kendilerine daha önce helâl ve temiz 
kılınmış birçok nimeti onlara  haram kıldık.”8  
 Bu ayetler, Ehl-i Kitaba fâizin yasaklandığını bildirmektedir. Ancak ayetleri tahrif 
etmekte mahir olan Yahudiler, bu yasağın Yahudi olmayanlar için geldiği yorumunu yaparak 
Allâh’ın haram kıldıklarını helâl saymışlardır. 
 Muhammed (s.a.v.)’e iki Yahudi gelerek Allâh’ın Musa Aleyhisselam’a verdiği dokuz 
ayeti sordular. Rasûlullâh da onları saymıştır. O ayetlerin yedincisinin “Fâizi, ribâyı 
yemeyiniz.” ayeti olduğunu söylemiştir.9 
 Ehl-i Kitaba komşu olan Cahiliyye devri Arapları da, onlar gibi aralarında haksız 
kazanç ve zulmü içeren ribâyı sürdürüyorlardı. 
 
3. Ribâ’nın (Fâizin) Tanımı ve Çeşitleri 
 Ribâ, sözlükte fazlalık, artma, çoğalma anlamına gelir.10 Ribâ fukahâ ıstılahatında ise 
akit yapan iki kişiden sadece birinin lehine şart koşulan, hiçbir karşılığı olmayan iki aynı 
cinsten sadece birisinde yapılan fazlalık veya şerî bir mi’yârla mal ile malın değişimindeki iki 
bedelden sadece birine verilen vâdedir.11 Şeklinde tanımlanmaktadır. 

“Şerî mi’yar”dan kasıt, ribânın illetidir. “Veya” kelimesi ise, ribânın fazlalıktan veya 
vadelendirmeden ârî olamayacağını veya her ikisinin de birlikte olabileceğinin caiz olduğunu 
göstermek için gelmiştir. 
 Ribâ da fâiz de anlamları farklı olan iki Arapça kelimedir. Fâiz kelimesi, fâze kökünden 
türetilip ism-i fâil olan ve “kazanan” manasına gelen bir kelimedir. Buradaki kazanan 
manasına şu ayet örnek gösterilebilir. “Cennete girenler, kazananların ta kendileridir.”12 
Ancak bu kelime, Türkçede “kazanan” manasına kullanılmayıp “ribâ” manasına 
kullanılmaktadır. Fakat ribânın Türkçeye fâiz olarak girdirilmesi çok garip bir haldir. Artık 
Türkçede fâiz denilince “ribâ” manası kastedilir, “kazanan” manası kastedilmez. Okuyucunun 
bu inceliğe dikkat etmesi gerekir.  
 Arapçada kullanılan “fâiz” kelimesi ile Türkçede kullanılan “fâiz” kelimesi, farklı 
anlamlara gelmektedir. Arapçada fâiz kelimesi, “kazanan” anlamına gelirken; Türkçede fâiz 
kelimesi “ribâ” olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla Türkçede ribâ anlamına gelen bu 
kelimeyi Arapça anlamından hareketle kullanıp “Cennete girenler fâiz yiyenlerin ta 
kendileridir .” şeklinde yanlış bir yorumda bulunmamak gerekir. 
 Ribâ’nın (fâizin) çeşitleri: 
 1)Ribe’l-Fadl: Buna “fazlalık fâizi”, “alışveriş fâizi” de denir. Fazlalık fâizi, aynı 
cinsten iki malın veya aynı cinsten iki paranın peşin olarak alım satımında, tebâdülünde, takas 
yapılmasında,  birinin miktarının diğerinin miktarından fazla olmasına denir. 10 gr. altını 
peşinen 11 gr. altınla veya 10 ölçek buğdayı 11 ölçek buğdayla alıp satan, tebâdül eden, takas 
eden kişiler, 1 gr. altını ve 1 ölçek buğdayı fazlalık fâizi olarak alıp vermiş olur. 

7 Allâh’ın daha önceki âyetlerde saydığı Yahudilerin suç ve zulümleri şunlardır: Sözleşmelerini bozmaları, 
Allâh’ın Musa’ya verdiği mucizeleri inkar etmeleri, haksız yere Zekeriyya ve Yahya gibi Nebileri öldürmeleri, 
Kalplerimiz perdelidir, oraya vaaz ve nasihat girmez, demeleri, Meryem’e zina iftirası atmaları, İsa’yı 
öldürmedikleri halde onu biz öldürdük ve çarmıha gerdik, demeleri idi. Nisa Suresi 155-156. Âyetlere bknz. 
8 Nisa, 160-161. 
9 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, No.3144,  c. 5, s. 305-306. 
10 Feyyûmî,el-Misbâhu’l-Münîr, ra-be-ve maddesi. 
11 İsmail YÜKSEK, Fıkhu’l-Bey’i Beyne Ehl-i’r-Re’yi ve Ehl-i’l-Hadîsi, Basılmamış Macıstır Risalesi, 1985, s. 
151. 
12 Haşr, 59. 
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 Aynı cinsler arasında gerçekleşen fazlalık fâizi, veya ribe’l-fadl, Arapların İslâmiyetten 
önce bilmedikleri fâizdir.  
 Allâh’ın elçisi, bunu hicretin 7. yılında 628m. Hayber Gazvesi’nde sünneti ile haram 
kılıp yasaklamıştır. Bu Ubade b. Es-Sâmit, Ebû Said el-Hudrî, Ebû Hureyre başta olmak üzere 
16 sahabe tarafından rivayet edilmiştir. 
 Şeyhayn’ın (Buhari ve Müslim), Ebû Hureyre ve Ebû Said el-Hudri’den rivayet 
ettiklerine göre: “Muhakkak ki, Allâh’ın Rasûl (s.a.v.) Ensar’dan Adiyy oğullarının kardeşini 
Hayber’e vali tayin ederek oraya yolladı. Sonra bu vali, kaliteli hurma getirdi. Allâh’ın elçisi 
(s.a.v.) ona: Hayber’in bütün hurmaları böyle kaliteli midir?, dedi. O da: Ey Allâh’ın Rasûlü! 
Allâh’a yemin ederim ki, hayır böyle değildir. Gerçekten biz iki ölçek hurma verip ona 
karşılık bir ölçek kaliteli hurmayı satın alıyoruz.” deyince Allâh’ın Rasûlü (s.a.v.) şöyle 
buyurdu: “Hayır, böyle yapmayınız. Ya aynı ölçekle eşit olarak (bir ölçeğe bir ölçek) 
satarsınız, ya da şunu satın, onun parasıyla şu diğerini satın alınız. Tartılan şeylerde de aynen 
böyle yapınız.”13 
 Bir başka rivayette de: “Öyle yapma! Kalitesiz hurmanı (cem’i) dirhem karşılığında sat, 
sonra dirheminle (gümüş paranla) kaliteli hurmayı (cenîb)i satın al.” buyurmuştur.14 
 İslâm, aynı cinsten malları birbiriyle alıp satarken kalite farkını iptal etmiştir. Aynı 
şekilde tartı ile ölçülen altını, altınla peşin olarak satarken, 24 ayar ile 18 ayar olmasına 
bakılmaz. Aynı şekilde işçiliği fazla olanla işçiliği az olana itibar edilmeyip sadece gramına 
bakılır. Her birisi de eşit gram olarak diğeri ile tebâdül edilir. 
 Alıcı veya satıcıdan birisi, şayet buna razı olmazsa, bu iki cins birbiri ile ribe’l-fadl ile 
yani fazlalık fâizi ile satılamaz. Kalitesiz mal satılır, paraya çevrilir, sonra o para ile kalitelisi 
satın alınır. 
 Bu metodu, yukarıdaki hadîs-i şerîfte gördüğümüz gibi müttakîlerin (cehennemden 
korunanların) imamı Muhammed (s.a.v.) uygulamıştır. Hayber’e tayin ettiği valisini 
denetlemiş, Hayberlilerin ticaretini kontrol etmiş, onlara alışverişin helâl, fâizli olanının 
haram olduğunu detayları ile beyan etmiştir. 
 Burada çocukluğumdaki küçük bir anektodumu yazmadan geçemeyeceğim. Rahmetli 
çiftçi babam, kaliteli buğday sayılan iri taneli eveyik tohumluk buğdayın veya güneşte fazla 
kavrulmadan erken biçilen pişgel ekmeklik buğdayın, daha az kaliteli buğdayla farklı 
ölçülerde tebadülü caiz olmadığı için onları paraya çevirerek her iki buğdayın satım ve alımını 
para ile yapardı. Bu, aziz milletimizin örfüne yerleşen ve 14 asırdan beri genlerinde dolaşan 
Muhammed (s.a.v.)’in öğretisinden başka bir şey değildi. 
 Hülâsa, kendisinde ribâ tahakkuk eden ribevî mallar, eğer aynı cinsten ise aynı miktarda 
tebâdülü caiz olur. Şayet aldanmaya ihtimali varsa, Rasûlullâh’ın verdiği ikinci formül 
devreye koyulur. Böylece malın malla takas edilmesi usûlü yerine daha garantili, daha adil ve 
daha şüphelerden uzak olan finans (para) ekonomisi sistemi çalışır ve canlanır, haksızlıklar ve 
fâizler önlenmiş olur. 
 Allâh’ın Rasûlü (s.a.v.), paranın asıl ölçü birimi olması için yaratılan altının (dinarın) ve 
gümüşün (dirhemin) kıyamet gününe dek para birimi olarak devam edeceğini bildirmiştir ve 
günümüze dek bu gerçek devam edip durmaktadır. 
            2)Ribe’n-Nese’i: Buna “Ribe’n-Nesîe”, “Ribe’l-Bey’”, “Veresiye fâizi”, “alış-veriş 
fâizi” de denir. Bu da aynen fazlalık fâizi gibi hicretin 7. Yılında (628m.) Hayber’in fethi 
esnasında Rasûlüllah sallAllâhü aleyhi ve selemin sünnetiyle haram kılınmıştır. 
 Kendisinde ribâ illeti bulunan ribevî mallar ister aynı cinsten olsun, isterse ayrı cinsten 
olsun, kendi aralarında alım satım, mübâdele yapılırken bedellerinin her birisinin veya her 

13 Aynî, Umdetü’l-Kârî Şerh-i Sahihi’l Buhari, c. 9, s. 412.; Müslim, Müsâkât, 18, no:1593,(94), c. 3, s. 1215. 
14 A.g.e.,( Müslim 95 nolu hadîs.) 
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ikisinin de vâdeli, gecikmeli olması durumunda bu Ribe’n-Nese’, bu veresiye fâizi tahakkuk 
eder. 
 Örneğin 20 gr altını 20 gr altınla veresiye olarak değiştirmede veya 20 gr altını 1500 gr 
gümüşle veresiye, vadeli olarak alım ve satımında bu veresiye fâizi bir başka deyişle vade 
fâizi oluşur. Bundan ötürü ribevî malların birbirleriyle vadeli olarak alım ve satımları caiz 
olmaz. 
 Ancak biraz önce geçen Allâh’ın elçisinin bir çıkış kapısı olarak koyduğu,  bedellerden 
birisini para yapmak suretiyle alım ve satımı caiz olur. 
 Aynı şekilde para (finans) peşin, mal vadeli ise (selem akdi ise) yine bu alım ve satım 
işleminin istihsânen helâl ve caiz olmasında bir hilaf yoktur. 
 3)Ribe’l-Fadli ve’n-Nesei: Buna “Cahiliye Ribâsı”, “Ribe’d-Deyn”, “Borç fâizi” de 
denilir. Bu fâiz çeşidi, her iki bedelin hem miktarında hem de vadesinde (zamanında) 
tahakkuk eden fâizdir. 
 Arapların Cahiliye döneminde çok iyi bildikleri bu fâiz, hicretin 2. ve 3. yıllarında 
Kur’an-ı Kerim’le haram kılınan, en son olarak da Allâh’ın elçisinin Veda Haccında 
kaldırdığı, ayaklarının altına aldığı fâizdir. 
 Cahiliyye döneminde borçlu borcunu ödeyemediği zaman alacaklısına giderek “Eğer 
borcumu ertelersen, vâdesini uzatırsan sana daha fazlasını öderim.” derdi, alacağı olan da 
alacağını ertelerdi.15 Bu cahiliye ribâsında fazlalık hem bedelin miktarında hem de vadesinde 
oluyordu. 
 İlk inen ayetlerde içerisinde fâizli alım ve satım olan malların artmayacağını, 
bereketinin ve hayrının olmayacağını bildirmişti. Allâh’ın elçisi de insanlara fâizin 
kötülüğünü anlatıp duruyordu, onları ikna ediyordu. Tedrîci olarak insanlara dinini indiren 
Allâh sonradan fâizi haram kılan ayetleri indirdi. 
 Âl-i İmran suresinin 130. ayetinde: “Ey îmân edenler! Kat kat artırılmış ribâyı 
yemeyiniz.”  buyrulmuştur.  Cassâs ve Taberî, katlanan fâizin Cahiliye fâizi olduğunu yani 
hem vâdede hem de miktarda olduğunu söylemişlerdir. Ancak Cassâs, onun en az bire 
katlanmasının, bir katından daha azının da haram olmayacağına delalet etmeyeceğini 
söylemiştir.16  Fâizin 10 kuruşu bile haram olunca, onun kat kat fazlası olan  
20,30,60….kuruşun  haram olmasında hiç şüphe olabilir mi? 
 4)Ribe’l-Yed: Alım-satım akdinde veya para ve döviz bozumunda (sarfta) iki bedelden 
sadece birisinin elle alınıp, diğer bedelin ise tamamının veya bir kısmının alınmadığı fâizdir. 
 Altın gümüş ve para olduğunda ittifak edilen dövizler birbirleriyle alıp satılırken, 
mübâdele edilirken, değiştilirken vaya bozdurulurken her bir bedelin tamamının peşin olarak, 
al gülüm ver gülüm usulü, teslim ve tesellüm edilmesi şarttır.17 
 Ribâyı haram kılan bazı ayetlerin mealleri (dib meali): Bakara Suresi,275.-
280.ayetler; 
 275. Fâiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı 
gibi kalkarlar. Bu hal onların “Alım-satım tıpkı fâiz gibidir” demeleri yüzündendir. Hâlbuki 
Allâh, alım-satımı helâl, fâizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de 
fâizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allâh’a kalmıştır. Kim tekrar 
fâize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar. 

15 Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kurân, c. 3, s. 248. 
16 Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’ân ve Delâilühü, c. 2, s. 32. ; Taberî, Tefsîru’t-Taberî, C. 3, S. 434. 
17Ribânın çeşitleri için kullandığım kaynaklar: el-Cassas:Ahkamü’l Kur’an ve Delailühu,1/465,2/32.İbni 
Abidin:Reddü’l muhtar 5/258-259.El-Gurtubi:El-Cami’ li-ahkami’l Kur’an,3/248.İbn-i Rüşd:Bidâyetül 
müctehid,2/128.Er-Rafii:el-aziz,8/162,168.Eş-Şirbini:Muğni’l muhtac,2/20.İbni Gudame:el muğni,3/4.Et-
Taberi:Tefsiru’t Taberi,3/434. 
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 276. Allâh fâizi tüketir (Fâiz karışan malın bereketini giderir), sadakaları ise 
bereketlendirir. Allâh küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. 
 277. Îmân edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya, onların mükâfatları 
Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler. 
 278. Ey îmân edenler! Allâh’tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut fâiz 
alacaklarınızı terk edin. 
 279. Şayet (fâiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, Allâh ve Resûlü tarafından 
(fâizcilere karşı) açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz 
sizindir; ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. 
 280. Eğer (borçlu) darlık içinde ise, eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek 
(gerekir.) Eğer (gerçekleri) anlarsanız bunu sadakaya (veya zekata) saymak sizin için daha 
hayırlıdır. 
 Bu ayetlerde kullanılan üslûplara dikkat edersek fâiz yemenin büyük günahlardan birisi 
olduğunu görürüz; Allâhın fâizi haram kılması, fâizcilerin kabirlerinden şeytan çarpmış gibi 
kalkmaları, onların müebbet olarak cehennemlik olacakları tehdidi, mallarının bereketinin 
giderileceği, çok nankör ve çok günahkâr olmaları, Allâh’a, elçisine ve dostlarına harp açmış 
olmaları, zalim olmaları… 
 Fâizci, üretim yapmadan, emek harcamadan, hiçbir hizmet sunmadan, hiçbir riske 
girmeden paradan para kazanıyor, insanların mallarını bâtıl ve haram yollarla sömürüyor, 
serveti birkaç zalimin elinde toplayıp halkı köleleştiriyorlar. İşte İslâm, bu merhametsizlere 
karşı genel kuralını koymuştur;  “Ne zulüm yapabilirsiniz, ne de zulme uğratılırsınız.” 18 
“Kâr, getiri, gelir, kazanç ancak risk karşılığında olur.”19 Burada karşılıksız kazanç olan fâizin 
yasaklanmasındaki illetin yani gerekçenin zulüm olduğuna işaret vardır. 
 
4. Faizin Hükümlerini ve İlletini Bildiren Önemli Hadis ve Açıklamaları 
 Ubâde b. Es-Sâmit (r.a.) hadîsinin meâli ve ihtivâ ettiği hükümler: 
 “Altını altınla, gümüşü gümüşle, buğdayı buğdayla, arpayı arpayla, hurmayı hurmayla, 
tuzu tuzla (cinslerini cinsleriyle sattığınız zaman) misli misline, eşitçe ve peşin olarak 
(satınız.) Ancak bu malların sınıfları, cinsleri farklı olursa, değişirse, peşin olmak şartıyla, 
istediğiniz (fiyata) satınız.”20 
 1) Bu hadîs-i şerîf, birbirlerine yakın lafızlarla 16 sahabe tarafından rivayet edildiği için 
tevatür derecesine ulaşmıştır.21 
 2) Allâh’ın Rasûlu, burada 6 cins veya sınıf malı saymıştır, sonra bunları aynı cinsiyle 
birbirleriyle satışının, veya farklı cinslerle satışlarının nasıl olduğunu beyan etmiştir. 
 3) Hayatî değeri olan bu 6 sınıf mal, ribevî malların aslı sayılmıştır. 
 4) Kıyası delil olarak kabul edenler, bu nasstaki illeti bulmaya çalışmışlar, kendi 
yeteneklerine göre tesbît ettikleri bu illeti benzerlerine kıyas yapıp, bunların hükmünü 
diğerlerinin hükmüne ta’diye edip aynı hükmü uygulamışlardır. 
 5) Kıyası kabul etmeyenler, İmam Cassâs’ın ibaresiyle insanı hayvan seviyesine 
indirenler22, fâizin sadece sayılan bu temel maddelerde geçtiğini söylemişlerdir. Bunlardan 
başka mallarda fâizden bahsedilemeyeceğini söylemişlerdir. 

18 Bakara, 279. 
19 Hâkim, el-Müstedrek, c. 2, s. 15. (Hâkim ve Zehebî, hadîsin sahih olduğunu söylemişlerdir. Tahavî  ve Ahmed 
de rivâyet etmiştir.) 
20 Müslim, Müsakât, no: 81, c. 3, s. 1211. ( Zeylaî, Nasbu’r-Raye 4/35’te bu hadîsi Buhari hariç cemaatin rivâyet 
ettiğini söylemiştir.) 
21 Cassâs, Ahkâmü’l-Kur’an ve Delâilühü, c. 1, s. 467. ; el-Aynî, el-Binâye, c. 6, s. 525. 
22 İmam Cassâs, Ebû Bekir Ahmed b. Ali Er-Râzî, El-Fusûl fi’l Usûl, c. 2, s. 207, Dâru’l Kütübü’l İlmiyye, 
Beyrut, 2010. 
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 6) Altı sınıf, altı cins mallar, birbiriyle mübâdele edilirken, alım satımı yapılırken iki 
şart koşulmuştur; birbirlerine eşit olması, iki bedelin peşin ödenmesi. 
 7) Mezkûr 6 sınıf veya cins malın, başka bir cins ile alım satımı yapılırken yalnızca bir 
şart koşulmuştur; alım ve satımın bedellerinin peşin ödenmesidir. 
 8) İki aynı cinsin birbirleriyle mübâdelesinde şart koşulan “tam bir eşitlik” de ancak ve 
ancak “surette” ve “manâda” tahakkuk eder. 
 9) Suretteki eşitliğe “miktarlarda eşitlik” veya  “mi’yarda eşitlik” de denilir. 
 10) Suretteki, miktardaki, mi’yardaki eşitlik ancak diğer bir hadîs-i şerîfte23 geçtiği gibi, 
iki nakitte yani altın ve gümüşte vezin (tartı) ile sağlanır. Diğer dört sınıfta yani buğday, arpa, 
hurma ve tuzda ise keyl (ölçek) ile sağlanır. 
 11) Manâdaki eşitlik ise  “cins”le olur. Altınla altın aynı cinstir. Tuzla tuz da aynı 
cinstir. Manâca eşitlik tek cins şeyler arasında sağlanır. 
 12) Bu altı eşyayı, ayrı cinslerle satarken, mesela altınla gümüşü veya buğdayla 
hurmayı birbiriyle satarken tek şart aranır. O da iki cinsin ve bedellerinin peşin olarak 
(vâdesiz olarak) alınıp verilmesidir. Ancak bu durumda miktarlarında eşitlik aranmaz, biri 
diğerinden daha az veya fazla olabilir. 
 13) Aynı cinslerin alım-satımında miktarda, ayrı cinslerin alım-satımında vâdede 
fazlalık veren veya isteyen kişinin de ribâya düştüğünü Allâh’ın Rasûl belirtmiştir.24 
 14) Dört sünnî mezhep,(fâizin) illetinin de müteaddî olduğunu, kâsır olmadığını 
söylemiştir. Bu iki grup ribâ mallarının illetlerinin,  6 sınıf malın dışındaki diğer mallarda da 
bulunduğunda, o 6 eşyanın hükmünün diğerlerine de geçeceğini söylemişlerdir. 
 15) Altın ve gümüşteki fâizin illeti, diğer dört grup malların illetinden farklıdır. 
 16) Usûlde hüküm illetle beraber olur, nerede o illet olmaz ise, orada hüküm de olmaz. 
Usûl-ü fıkhın en önemli meselelerinden birisi de, kıyastaki illetin tesbîti meselesidir. 
 17) Bu araştırmamda illetin tespitindeki şâz görüşleri de, kıyası delil saymayanların 
görüşlerini de yazmadım, dört sünnî mezhebin görüşlerini yazmakla iktifa ettim. 
 18) İmamlar, iki nakdin (altın ve gümüşün) mümâseletinin yani eşitlenmesinin kıyamete 
kadar “tartı” ile olacağında müttefiktirler. 
 19) Ancak eşitliği sağlayan miktarın, ölçü birimlerinin örfe bağlı olarak zamanla 
değişebileceğini söyleyen İmam Ebû Yûsuf, “Dört eşyadaki ölçü birimi asr-ı saadette 
keyl(ölçek) idi ve onların örfüne göre konulmuştu. Örfe bağlı hükümler, örfün değişmesiyle 
değişebilir.”25 diyerek, bazılarının örfünde bu dört şeyin tartı ile ölçüldüğünü ve 
ölçülebileceğini söylemekle diğer imamlardan infirad etmiştir. Bununla insanların her 
zamanda üzerinde ittifak ettikleri her yeni ve modern ölçü birimlerinin cevazına kapı açmış, 
insanlara kolaylık getirmiştir. Asıl olan “miktar ve mi’yâr birliği”ni sağlamakta ittifak 
etmelerinden sonra, gerisi detaydır. Nitekim talebesi İmam Ahmet de aded ve zira’(metre 
gibi)ın da miktarının belirlenmesinde onların da ölçü birimi olduğunu söylemiştir. 
 Burada şuna tekrar vurgu yapayım ki, değişmeyi kabul eden hükümler, örfe binâen 
alınan hükümlerdir. Nassların değiştirilmesi değildir. 

20) Aynı cins ribâ mallarının birbiriyle satımındaki mümâseletin, eşitliğin 
sağlanmasında İslâmiyet, malların sıfatına itibar etmemiştir, kalite farkına, işçilik farkına hiç 

23 Altın ve gümüşten sonra “veznen bi veznin” (tartısı tartısına), dört eşyadan sonra da “keylen bi keylin” (ölçeği 
ölçeğine) eşit olarak şeklinde geçen hadîs için bknz:  Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, Buyu’, c. 5, s. 291  ; Nesai, 
Sünen, Buyu’, c. 7, s. 276, no: 4563. ( İbn Hacer, et-Telhîsü’l-Habîr’de bu Ubâde hadîsinin sahih olduğunu 
zikretmiştir. c. 3, s. 8.) 
24 Müslim, es-Sahîh, Buyu’, c. 3, s. 1211, No: 82(1584).  (Ebû Said el-Hudri hadîsi) 
25 İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, c. 5, s. 173-177. (Ebû Yûsuf’un görüşü için bknz. s. 173-177.) 
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bakmamıştır. Allâh’ın Rasûlü (s.a.v.): “Altının külçesi de, işlenmişi de birdir, iyisi de kötüsü 
de birdir.”26 buyurmuştur. 
 İki ölçek kalitesiz hurmayla, bir ölçek kaliteli hurmayı satın alan Hayber valisine Allâh 
Rasûlü “Bunu yapma! Kalitesiz hurmanı sat, onun parasıyla kalitelisini satın al.”27 diyerek 
yeni bir formül göstermiştir. 1 ölçek hurmayla 2 ölçek hurmanın satım ve alımını ribâ 
saymıştır. 
 21) Paranın parayla satılmasında (sarf), döviz bozdurmada her iki tarafın bedenleriyle 
oradan ayrılmadan önce alacaklarını kabz etmelerinin, elleriyle almalarının da şart olduğunda 
Fukahâ icma ettiler. Bu, ister cinsleri aynı olsun (altınla altın gibi) ister ayrı olsun(altınla 
gümüş gibi) hiç farkı yoktur.28 
 22) Dört mezhebin Fukahâsı nakit olmayan bir şeyin para ile satılmasında tekâbudun 
(iki tarafın alacaklarını kabzetmesinin) şart koşulmayacağı hususunda icma etmişlerdir. 
Tartılan veya ölçülen bir malın parayla satımı gibi. 29 
 23) Fukahâ ribâ illeti bulunan bu dört cins malların, alım ve satımında, (buğdayla 
buğdayın veya buğdayla arpanın misalinde olduğu gibi )tekabudun şart koşulup koşulmaması 
üzerinde ihtilâf ettiler; 
 Cumhur, onu şart koşarken,30 Hanefîler31 ve Ahmed bir rivayetinde32 onu şart 
koşmamışlardır. 
 Buradaki ihtilâf sebebi, hadîs-i şerîfteki “yeden bi yedin” kelimesinin ve başka bir 
rivayetteki “aynen bi aynin” sözünün anlamından doğmuştur. 
 Şâfiiler “yeden bi yedin” sözünü, iki tarafın peşin olarak kabzetmesi olarak tefsir 
etmişlerdir. 
 Serahsî, onun hem “peşinen” hem de tarafeynin “tekabudu” anlamına geldiğini 
söylemiştir. 
 Ancak o Ubâde b. es-Sâmit hadîsi şerîfin diğer bir rivayetinde gelen “aynen bi aynin” 
cümlesinin manası: “tayin edileni tayin edilenle satınız.” demektir. Bunun anlamında kabız 
şartının değil, tayin şartının olduğunu ifade edilmiştir. Ta’yinin de; ya iki bedeli meclise 
getirerek veya ona işaret ederek veyahut da sıfatlarını belirleyerek olacağını belirtmişlerdir. 
  Elle kabzedilmeyen şeylerin tayin ederek satılmasında kolaylık vardır. Ticari toptan 
satılan malları, hayvan sürüsünü göstererek, binlerce ton malın sıfatlarını inceden inceye tayin 
etmekte de kabız manası vardır. 

 Zaten Kâsânî, elle alınmayan mallarda, satıcı malla müşteriyi baş başa bırakırsa, 
müşteri de malı almaya imkân bulduysa, bunun kabz manası taşıdığını söylemiştir.33 
 24) Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem aynı sınıf malın birbirleriyle satışında beş 
kısa hal cümlesi kullanmıştır. “mislen bi mislin” eşit olarak, ”yeden bi yedin”  peşin, al-ver,  
“veznen bi veznin” tartısı tartısına, “keylen bikeylin” ölçeği ölçeğine, “aynen bi aynin” 
belirleneni belirlenenle, satınız. Bu beş şartla kitapları taşıran çok manaları ifade etmiştir. 

26 Münzirî, Muhtasaru Sünen-i Ebî Dâvud, c. 5, s. 20-21. (Bunu Buhari’nin dışındaki 5’İ rivâyet etti demiş ve 
sükut etmiştir.) 
27 İmam Muhammed, Muvatta, Sarf, Ebvâbü’r-Ribâ, s. 291-292, no: 822. 
28 İbn Hazm, Merâtibü’l-İcma, s. 85. ; İbnü’l-Hümam, Fethü’l-Kadir, c. 7, s. 17. ; en-Nevevî, eL-Mecmu’, c. 10, 
s. 69, 72, 93. 
29 Damad Efendi, Mecmeu’l-Enhür, c. 2, s. 8. ; Düsûki, el-Haşiye, c. 3, s. 3. ; Nevevî, el-Mecmu’, c. 10, s. 72, 
93. ; el-Behûti, Keşşâfu’l-Kına’, c. 3, s. 264. 
30 Kadı Abdülvehhab, el-İşraf, c. 1, s. 256. ; eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, c. 2, s. 22. ; el-Behûti, Keşşafu’l-Kına’, 
c. 3, s. 264. 
31 Es-Serahsî, el-Mebsut, c. 12, s. 111. ; ez-Zeylai, et-Tebyin, c. 4, s. 89. 
32 Er-Rafiî, el-Aziz, c. 8, s. 165. 
33 el-Kâsânî:el-Bedâi’,c:5,s:148. 
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 25) Âlemlerin rahmeti, ayrı sınıf ribevî malların birbirleriyle tebâdülünde de tek şart 
koymuştur; “yeden bi yedin” peşin, vâdesiz olarak, istediğiniz fiyata satınız. 
Fâizin İlleti: 
 Kısaca altın ve gümüşün illeti (gerekçesi) hakkında üç mezhep(ekol) vardır;  

1) Hanefîler ve Ahmed’in üç rivayetinden en kuvvetlisine göre illet; cins birliği ile 
beraber vezindir(tartıdır). 

2) Mâlik’in iki kavlinden birine göre, Ahmed’den rivayet edilen üç görüşten birisine 
göre; Hanefîler’in furu’larından çıkartılan hükme göre illet; mutlak semeniyettir 
(para oluşu). 

3) Şâfii’ye, Mâlik’in iki kavlinden birine göre, Ahmed’in üç rivayetin birine göre 
illet; Semeniyyetü’l-Ğalibedir(paranın aslı oluşu). 

Dört eşyada (buğday, arpa, hurma, tuz) Ribe’l-Fadl’ın illeti hakkında dört mezheb 
vardır; 

1) Hanefîlerde, Ahmed’in 3 rivayetinin birisinde illet; cins birliği ile beraber 
keyl(ölçek)’dir. 

2) Şâfiide, Ahmed’in 3 rivayetinden birisinde illet; cins birliği ile beraber tu’m(gıda 
maddesi)’dur. 

3) Ahmed’in 3 rivayetinin birisinde illet; cins birliği ile beraber tu’m ve keyl’dir. 
4) Mâlik’e göre Ribe’l-Fadl’da da, Nesîe’de de illet; cins birliği ile beraber vücudu 

besleyen, ayakta tutan (iktiyât) ve depolanabilir, saklanabilir (iddihâr) olmasıdır. 
Dört Eşyada Ribe’n-Nese’in İlleti hakkında iki mezhep vardır; 
1) Hanefîlerde ve Ahmed’in 3 rivayetinin en kuvvetlisine göre illet; cins birliği ile 

veya iki cinsten birinin bulunmasıyla beraber keyl(ölçek)’dir. 
2) Mâlik, Şâfii ve Ahmed’in 3 rivayetinin birine göre illet; tu’m’dur, cins ister aynı 

olsun ister ayrı olsun. Mâlik “Tu’m bulununca Nese’ haram olur. İster vücudu 
besleyip ayakta tutsun, ister bekletilmekle, depolanmakla bozulmayan şey olsun, 
ister cinsi aynı olsun ister aynı olmasın değişmez.” demiştir.34 

5. Sonuç 
 Şu imtihan Dünyasında(Mülk:2) helâl kazanıp, helâl tüketen sınavı kazanmış, gayrı 
meşru’ kazanıp harcayan da Onu kaybetmiştir ve Dünyadan nasibini almadan(Cenneti 
kazanmadan)göçüp gitmiştir.Allah İslam’dan başka hiçbir dini ve sistemi kabul etmez(Âli 
İmrân:85)O, her bireyin emîn,doğru,âdil,dindar,merhametli ve güzel ahlaklı olmasını ister. 
Takvâ sahiplerine dünya ve ahiret saadeti verir.Dünyada rızkını genişletir(İsra:18-
20),Kuran’dan yüz çevirenlerin rızkını daraltır. (İsra:19).O’nun merhametinin örneği 
olarak,haksız,  karşılıksız kazanç ve insanları sömürmekten ibaret olan faizi yasaklamasını,  
buna mukabil yardımlaşmayı, mahlukata merhametli olmayı, katı kalpli olmamayı istemesini 
sayabiliriz. 

 
 
 
 
 

34 Ribânın illeti hakkında şu kaynaklara bknz: 
-es-Serahsî, el-Mebsût, c. 13, s. 113. ;  El-Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’, c. 5, s. 183.  ; İbnü’l-Hümam, Fethu’l-Kadîr, 
c. 7, s. 4-5.  
-İbn Abdilber, Câmiü Beyâni’l-İlmi ve Fadlihi, c. 1, s. 75. ; el-Adevî, Hâşiye, c. 2, s. 93. ; ed-Düsûkî, Hâşiye, c. 
3, s. 47. ; el-Hattâb, Mevâhibü’l-Celîl, c. 4, s. 346. 
-eş-Şîrâzî, el-Mühezzeb, c. 1, s. 270. ; eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtac, c. 2, s. 25. ; er-Râfiî, el-Azîz, c. 8, s. 164. 
-el-Behûti, Şerh-u Müntehe’l-İradat, c. 2, s. 194. Ve Keşşafu’l-Kınâ’, c. 3, s. 251-252. ; İbn Kudâme, el-Muğnî, 
c. 4, s. 5. 
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BENFORD KANUNU: VERGİ DENETİMİNDE 
KULLANIMINA İLİŞKİN BİR UYGULAMA                                                        

                                 
   

Orçun Avcı1   Zeynep Demirci2 
 
 
Özet 

Türk Vergi Sistemi’nde vergileme, esas olarak beyan usulüne dayanır. Beyan usulüne dayanması, 
mükelleflere hareket serbestisi sağlamaktadır. Bu durum da bir kontrol mekanizmasını gerektirmektedir. Bu 
sebeple, vergi denetiminin önemli bir işlevi bulunmaktadır. Vergi denetimi sayesinde, mükelleflerin beyanlarını 
doğru bir şekilde yapıp yapmadığı tespit edilerek önemli bir gelir kaybının önüne geçilmektedir. Ancak sistemde 
yaşanan birtakım sıkıntılardan dolayı denetimden istenen verim sağlanamamaktadır. Bu sorunların çözümünde 
Benford Kanunu kullanılabilir. Benford Kanunu denetimde, bir ön kontrol mekanizması olarak denetlenecek 
olan şirketin seçilmesi sırasında yol gösterir. Bu çalışmada, Benford Kanunu’nun kullanılabilirliğini göstermek 
amacıyla, bir şirketten alınan veriler incelenerek bir uygulama yapılacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Benford kanunu, vergi denetimi, rakamsal analiz, birinci basamak testi, ki-kare uygunluk 
testi 
 
JEL Sınıflandırması: H20, H83, K34, M42, C14 

 
 

BENFORD LAW: AN APLICATION RELATION TO 
USING IN TAX AUDIT 

 
 

Abstract 
Taxing in Turkish tax system, is mainly based on declaration. Taxing  based on declaration assures 

mobility to taxpayers. So this situation necessitates a control mechanism. Therefore tax audit has an important 
role. By means of tax audit, tax evaison is obstructed by ascertaining whether the declaritions of taxpayers are 
correct.  But cause of problems of system tax audit is not as efficient as wanted. Benford Law should be used in 
solving this problems. Benford Law guides as pre-control mechanism while selecting corporation for auditing. In 
this study, with the purpose of showing Benford Law’s usability, a practise is performed by obtaining datas from 
a corporation. 

 
Keywords: Benford law, tax audit, digital analysis, first digit test, chi-square test. 
 
JEL Classification: H20, H83, K34, M42, C14. 
 
 
1. Giriş 

Benford Kanunu rakamların kullanım sıklıklarına bağlı olan bir modeldir ve küçük 
rakamların büyük rakamlara göre daha çok kullanıldığı temeline dayanmaktadır. Bu kanun 
aracılığıyla incelenen veriler ile Benford Kanunu’nun kuramsal olasılıkları arasındaki fark, 
firmanın rakamlar üzerinde bir oynama yapıp yapmadığını tespit etmektedir. Benford 
Kanunu’nun, geçmişten günümüze kadarki tarihsel sürecine bakıldığında birçok alanda 
uygulandığı gözlemlenmektedir. Ancak bu alanlardan biri olan vergi denetimi açısından daha 
uygulanabilir olduğu söylenebilir. Bu sebepledir ki çalışmamız kapsamında öncelikle Benford 
Kanunu’nun tarihsel gelişimi ve vergi denetimi açısından kullanılabilirliğine yer verilecektir. 

1 Arş.Gör., Aksaray Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü, Aksaray, orcun.avci@outlook.com 
2 Arş.Gör., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü, İzmir, zeynep.demirci@ikc.edu.tr 
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Bu teorik bilgiler verildikten sonra bir tekstil firmasından alınan veriler önce birinci basamak 
testine daha sonra SPSS programı aracılığıyla ki-kare uygunluk testine tabi tutulacaktır. 

 
2. Teori 
2.1. Bendord Kanunu’nun Tarihsel Gelişim Süreci ve Kapsamı 

Benford Kanunu hakkında bilinen ilk makale Simon Newcomb tarafından (astronom ve 
matematikçi)  1881 yılında American Journal of Mathematics’de yayımlanmıştır (Durtschi ve 
diğerleri, 2004: 18). Newcomb hesap makinelerinin olmadığı dönemlerde, logaritmik 
cetvellerde ilk sayfaların diğer sayfalara göre daha fazla yıprandığını fark etmiştir ve 
araştırmalarını buna göre şekillendirmiştir. Araştırmaları neticesinde, küçük rakamların büyük 
rakamlara göre daha sık kullanıldığı sonucuna varmıştır. Bunun neticesinde 1 rakamı 2 
rakamına göre daha çok, 2 rakamı ise 3 rakamına göre daha çok kullanılmaktadır. Newcomb 
bu araştırmasını formülize etmiştir: Olasılık (İlk basamaktaki rakam)=log10 (1+1/d), 
(d=1,2,3,4,5,6,7,8,9) (Batun, 2009). 

Newcomb’un bu şekilde formülize ettiği araştırması sonucunda 1 rakamının birinci 
basamakta yer alma olasılığı 0,3010; ikinci basamakta yer alma olasılığı 0,1139; üçüncü 
basamakta yer alma olasılığı 0,1014 ve dördüncü basamakta yer alma olasılığı 0,1001’dir. 
Diğer rakamların ilk 4 basamakta yer alma olasılığı tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1: Benford Kanunu’na göre rakamların ortaya çıkış frekansları 

Rakam Birinci Basamak İkinci Basamak Üçüncü Basamak Dördüncü Basamak 
0 - 0,1197 0,1018 0,1002 
1 0,3010 0,1139 0,1014 0,1001 
2 0,1761 0,1088 0,1010 0,1001 
3 0,1249 0,1043 0,1006 0,1001 
4 0,0969 0,1003 0,1002 0,1000 
5 0,0792 0,0967 0,0997 0,1000 
6 0,0669 0,0934 0,0994 0,0999 
7 0,0580 0,0904 0,0990 0,0999 
8 0,0512 0,0876 0,0986 0,0999 
9 0,0458 0,0850 0,0983 0,0998 

Kaynak: Engin Boztepe (2013), “Benford Kanunu ve Muhasebe Denetiminde Kullanılabilirliği”, LAÜ Sosyal 
Bilimler Dergisi, Haziran, s. 76. 

 
Newcomb’un bu sistemi çok fazla ilgi görmemiş ve uygulama alanı bulamamıştır. 

Ancak 1938 yılına gelindiğinde Frank Benford bu alanla ilgili çalışmalar yapmaya 
başlamıştır. Benford, Simon Newcomb’un sistemini geliştirmiş, bu nedenle sistem Benford 
Kanunu adıyla anılmıştır. Benford toplam 20,229 veri (yüzölçümleri, dergi sayıları, göller, 
vb.) ile bu çalışmasını tamamlamıştır. Bu veriler ışığında Benford’da küçük rakamların büyük 
rakamlara göre daha fazla kullanıldığı sonucuna varmıştır (Browne, 1998). 

Benford Kanunu rakamların dağılım olasılıkları üzerinde durmaktadır. Normalde ilk 
rakam olan 1’in 9 rakam içinde ortalama  %11 civarında kullanılır olması gerekirken yaklaşık 
%30 olduğu görülmektedir. Diğer taraftan 9 rakamının da %5’in altında seyrettiği gözlemlenir 
(Singleton, 2011: 1). Burada ilk 3 sayının toplam görülme olasılığı %60 iken kalan 6 sayının 
görülme olasılığı ise %40’tır (Pietronero ve diğerleri, 2001: 297).  Bu teori birinci basamak, 
ikinci basamak, ilk iki basamak, son basamak ve basamakların diğer kombinasyonlarını 
kapsamaktadır. Çünkü bu teoride basamaklardaki rakamların görülme olasılıkları, logaritmik 
hesaplamalar üzerine kuruludur. Benford Kanunu katlanarak büyüyen rakamlara 
uygulandığında doğru sonuçlar verebilir. Ancak en doğru sonuç verecek uygulama çok fazla 
verinin olduğu durumlardır (Singleton, 2011: 1).  

Hill’e göre, Benford Kanunu’na uygulanacak veriler ne kadar tarafsız ve fazla olursa 
sistem o kadar iyi sonuç verecektir (Pericchi ve Torres, 2011: 502). Benford Kanunu seçim 
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sonuçların doğruluğunu tespit etmede ve vergi kaçakçılığı tespitinde esas olarak 
kullanılabilmektedir. Benford Kanunu’nun diğer uygulanabileceği durumlar ise; kredi kartı 
işlemleri, satın alma siparişleri, borç verileri, müşteri bakiyeleri, dergi girişleri, hisse senedi 
fiyatları, ödenebilir hesap işlemleri, demirbaş fiyatları, müşteri geri ödemeleri ve son olarak 
uçak başına düşen yolcu sayısı’ dır (Singleton, 2011: 2-3). 

Benford Kanunu hata ve hileleri kolay ve etkili bir şekilde belirlemek için denetçiler 
tarafından kullanılabilecek bir araçtır. Bu kanun, belli rakam veri setlerinin diğerlerine göre 
daha sık ortaya çıktığını gözlemleyen özgün bir çalışmadır. Bu kanun aracılığıyla hilelerin tipi 
ya da istatistiksel testlerin gücünü tartışmak esas gaye değildir. Amaç burada potansiyel 
problemi ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, muhasebe verilerinin sıklığında yanılgıyı belirlemede de 
Benford Kanunu’nun başarılı bir sonuç verdiği gözlemlenmektedir (Durtschi ve diğerleri, 
2004: 17).  

 
2.2. Benford Kanunu’nun Vergi Denetimindeki Yeri ve Önemi 

Devletin, artan kamu harcamalarını finanse edebilmesi için vergiler önemli bir gelir 
kaynağıdır. Ancak vergilerin toplanması sürecinde bazı kayıplar meydana gelebilmektedir. Bu 
kayıpları finanse edebilmek için denetim mekanizmasına önemli bir görev düşmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde ve vergi bilincinin yerleşmiş olduğu ülkelerde vergiye ilişkin 
yükümlülüklerin mükellefler daha çok farkındadır. Böylelikle bu tip ülkelerde, vergi denetim 
mekanizmasına daha az sorumluluk yüklenmektedir. Ancak bu bilinç düzeyinin hakim 
olmadığı ülkelerde denetim daha önemli bir konumda yer almaktadır.  

Vergi denetimi, vergi kanunlarından doğan ödevlerin yerine getirilip getirilmediğini 
tespit ederken aynı zamanda vergi borcunun zamanında ve gerçek meblağlarıyla ödenip 
ödenmediğini vergi idaresi aracılığıyla tespit eder (Tekin, Çelikkaya, 2013: 49). Vergi 
denetiminin yapılabilmesi için başlıca yollar; yoklama, inceleme, arama ve son olarak bilgi 
toplamadır. Bu yollar aracığıyla gerçekleştirilecek vergi denetimi sayesinde oluşabilecek 
vergi kayıpları önlenmeye çalışılır. Ancak ülkemizde denetim konusunda ciddi sıkıntılar 
yaşanmaktadır. İnceleme oranlarının % 2 civarında olması sebebiyle, mükellefler inceleme 
geçirme risklerinin düşük olduğu hissine kapılmaktadır (Korkmaz, 2016: 121).  

Benford Kanunu aracılığıyla denetim esasen hata ve hileleri tespit etmede denetçiye yol 
göstermektedir. Denetçinin işini kolaylaştırabilecek Benford Kanunu sayesinde, denetçinin iş 
yükü azalmış olacaktır. Ve böylelikle daha çok mükellef incelemeye tabi tutulabilecektir. 
Normalde olması gerekenden daha çok tekrarlanan veriler gözlemlenerek denetime 
başlanabilecektir. Böylelikle verilere dışarıdan bir müdahale olup olmadığı araştırılır ve eğer 
bir müdahale var ise, burada hata ve hile söz konusu olabileceği göz önünde bulundurulur 
(Demirci, Avcı, 2016: 103).   

Benford Kanunu ile denetim, rakamların sıklığına bağlıdır. Ancak şu unutulmamalıdır 
ki gözlemlenen ve beklenen değerler arasındaki fark her zaman bir kayıp ve kaçak olduğunun 
emaresi değildir. Bu kanunun en büyük avantajı, büyük bir zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlamasıdır. İşte tüm bu sebepler göz önüne alındığında Benford Kanunu’nun vergi 
denetiminde kullanılması önemli avantajlar sağlayacaktır. 

 
3. Uygulama 

Çalışmanın bu bölümünde; bir tekstil firmasına ait stoklar ve yurtiçi satışlar hesabına ait 
veriler ele alınarak sayısal analiz testlerinden en geneli olan, birinci basamak testine dayalı bir 
analiz yapıldıktan sonra ki kare uygunluk testine tabi tutulmuştur. Bu testlerin sonucunda 
ortaya çıkan veriler ile Benford değerleri karşılaştırılmış ve firmanın bu iki hesap 
rakamlarında bir oynama yapılıp yapılmadığı, herhangi bir hata veya hile olup olmadığı 
incelenmiştir. 
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Tekstil firması Benford kanununa dayalı testlere tabi tutulurken, stoklar ve yurtiçi 
satışlar hesaplarının 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasındaki dönemi göz önüne alınarak 
vergi denetimi için kullanılabilirliği ölçülmüştür.  

 
3.1. Birinci Basamak Testi 

Tekstil firmasına ait stoklar hesabından 732 adet ve yurtiçi satışlar hesabından 1035 
adet verinin Benford Kanunu’na uygunluğu incelenmiştir. İncelenen veriler, Benford 
Kanunu’na ilişkin analiz yapılmadan önce konunun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla 
gruplandırılarak özetlenmiştir.  Tekstil firmasının bir yıllık dönem içerisindeki stoklar ve 
yurtiçi satışlar hesaplarının verileri Tablo 2 ve 3’de yer almaktadır. 

 
Tablo 2: Tekstil firmasının stoklar hesabının 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait verileri 

Gruplar Veri Sayısı Toplam ( TL ) Oran (%) 
0-1.000 TL arası 365 152.690 49,86 
1.000-10.000 TL arası 359 1.443.537 49,05 
10.000 TL ve üzeri 8 170.465 1,09 
Toplam 732 1.766.692 100 

 
Tablo 3: Tekstil firmasının yurtiçi satışlar hesabının 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait verileri 
GRUPLAR VERİ SAYISI TOPLAM ( TL ) ORAN (%) 

0-1.000 TL arası 42 21.308 4,06 
1.000-10.000 TL arası 974 3.835.938 94,11 
10.000 TL ve üzeri 19 247.902 1,83 
Toplam 1035 4.105.148 100 

 
Tablo 2 ve 3’de belirtilmiş olan verilere birinci basamak testi uygulanmıştır. Bu testten 

yola çıkılarak yapılan analiz sonucunda verilerin Benford Kanunu’na uygunluğu aşağıdaki 
tablo ve grafikte yer almaktadır. Tablo 4’te ise, stoklar hesabına uygulanan Benford 
Kanunu’nun kuramsal olasılığı, verilerin gözlemlenen mutlak frekansları ve oran olarak 
gözlemlenen frekanslarına yer verilmiştir.  

 
Tablo 4: Tekstil firmasına ait stoklar hesabına uygulanan birinci basamak testi 

Birinci Basamak 
 

Gözlemlenen Mutlak 
Frekans 

Oran Olarak 
Gözlemlenen Frekans 

Benford Kuramsal 
Olasılığı 

1 199 0,2719 0,3010 
2 139 0,1899 0,1760 
3 98 0,1339 0,1250 
4 73 0,0997 0,0970 
5 59 0,0806 0,0790 
6 49 0,0669 0,0670 
7 39 0,0533 0,0580 
8 36 0,0492 0,0510 
9 40 0,0546 0,0460 

Toplam 732 1 1 
 

İncelenen veriler ışığında tekstil firmasının stok rakamlarının Benford Kanunu’na 
uygunluğunun karşılaştırılması Grafik 1’de yapılmıştır. 
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Grafik 1: Tekstil firmasının 01.01.2015-31.12.2015 dönemi stok rakamlarının analizi 

 
Veriler incelendiğinde Benford Kanunu’yla gözlemlenen değerler arasında kayda değer 

bir uyumsuzluk görülmemiştir. 1 rakamı olması gereken değerin biraz altında seyretmekle 
beraber diğer rakamların neredeyse birebir uyumlu olduğu söylenebilir. Bu sebeple, bu tekstil 
firmasının stoklar hesabının vergi denetimi açısından incelenmesi öncelikli bir firma olmadığı 
söylenebilir. Çünkü veriler Benford Kanunu’na çok büyük benzerlik gösterdiği için bir hata 
veya hile olduğundan bahsedilememektedir. 

 
Tablo 5: Tekstil firmasına ait yurtiçi satışlar hesabına uygulanan birinci basamak testi 

Birinci Basamak 
 

Gözlemlenen Mutlak 
Frekans 

Oran Olarak 
Gözlemlenen Frekans 

Benford Kuramsal 
Olasılığı 

1 320 0,3092 0,3010 
2 185 0,1787 0,1760 
3 114 0,1101 0,1250 
4 110 0,1063 0,0970 
5 78 0,0754 0,0790 
6 71 0,0686 0,0670 
7 56 0,0541 0,0580 
8 49 0,0473 0,0510 
9 52 0,0502 0,0460 

Toplam 1035 1 1 
 

İncelenen veriler ışığında tekstil firmasının yurtiçi satışlar rakamlarının Benford 
Kanunu’na uygunluğunun karşılaştırılması Grafik 2’de yapılmıştır. 
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Grafik 2: Tekstil firmasının 01.01.2015-31.12.2015 dönemi yurtiçi satışları rakamlarının analizi 
 

 
Firmanın verileri incelendiğinde; gözlemlenen değerler ile Benford’un olması gereken 

değerleri arasında bir uyumsuzluk görülmemiştir. 1 ve 4 rakamları olması gerekenden fazla, 3 
ve 8 rakamları ise olması gerekenden az bir seyir izlemiştir. Diğer rakamlar açısından ise, 
büyük bir fark bulunmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, firmanın verileri vergi denetimi 
açısından incelenmesi gereken firmalar arasında birinci öncelikli değildir. Bu küçük 
farklılıklarının bir hata veya hile sonucu değil de, firmanın fiyat ve satış politikalarından 
kaynaklandığı söylenebilir. 

 
3.2. Ki-Kare Uygunluk Testi 

Tekstil firmasının verileri birinci basamak testine tabi tutularak Benford değerleriyle 
anormal bir farkın olmadığı gözlemlenmiştir. Ancak yine de bu verileri istatistiksel bir analize 
tabi tutmak güvenilirlik açısından daha uygundur. Bu sebeple SPSS programıyla ki-kare 
uygunluk testi uygulanmıştır. Nonparametrik testlerden biri olan ki-kare uygunluk testi ile 
örneklem grubundaki değerlerin dağılımının hipotezde ileri sürülen ana kütle dağılımıyla 
uyumlu olup olmadığı ölçülür (Kalaycı, 2010: 86). Bu uygulamada, Benford Kanunu’nun 
kuramsal olasılıkları ile gözlemlenen frekansların uyumlu olup olmadığı incelenmiştir. 
Stoklar hesabındaki veriler için analizin sıfır hipotezi, tekstil firmasının verilerinin Benford 
Kanunu frekans dağılımına uygun olduğudur. Alternatif hipotez ise, tekstil firmasının 
verilerinin Benford Kanunu frekans dağılımına uygun olmadığıdır.   

H0: Tekstil firmasının verileri Benford Kanunu’na uygun dağılmaktadır. 
H1: Tekstil firmasının verileri Benford Kanunu’na uygun dağılmamaktadır. 
Ki-kare uygunluk testinin serbestlik derecesi [df=(0-9 arası) 9-1=8]  ile 0,05 anlamlılık 

düzeyinde kritik değer 21.95495 olarak ki-kare tablosundan bulunmuştur. Hesaplanan ki-kare 
değeri ise, 4,545 olarak tespit edilmiştir.  

Stoklar hesabı için; x2
0,05;8=21.95495 ve x2

hesaplanan=4,545 => x2
tablo > x2

hesaplanan  
Yapılan analiz sonucunda ki-kare hesaplanan değeri, ki-kare tablo değerinden küçük 

olduğu için H0 hipotezi kabul edilmektedir. Buradan çıkarılacak sonuç, Benford değerleriyle 
gözlemlenen değerlerin uygun olduğudur. 

Yurtiçi satışlar hesabındaki veriler içinde yukarıda kurulmuş olan hipotez geçerlidir.  
H0: Tekstil firmasının verileri Benford Kanunu’na uygun dağılmaktadır. 
H1: Tekstil firmasının verileri Benford Kanunu’na uygun dağılmamaktadır. 
Ki-kare uygunluk testinin serbestlik derecesi stoklarda olduğu gibi yurtiçi satışlar 

hesabında da 8 ve anlamlılık derecesi de 0,05’tir. Bu bilgilere göre ki-kare tablosundan 
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bulunan kritik değer 21.95495’tir. Hesaplanan ki-kare değeri 4,154 olarak tespit edilmiştir. Bu 
sebeple H0 hipotezi kabul edilmektedir.  
 Yurtiçi satışlar hesabı için; x2

0,05;8=21.95495 ve x2
hesaplanan=4,154 => x2

tablo > x2
hesaplanan 

İki hesap içinde yapılan analizler sonucunda, Benford Kanunu değerleri ile gerçekleşen 
değerler arasında bir uyumsuzluk görülmediği için, bu firmanın denetlenecek olan firmalar 
arasında öncelikli bir firma olmadığı söylenebilir.  

 
4. Sonuç 

Vergi sistemimizde beyan esası kabul edilmiş olmakla birlikte mükelleflerin vergiye 
gönüllü uyumu gözlemlenmemektedir. Bu sebeple güçlü bir vergi denetim mekanizmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Vergi denetimi; yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplamadan 
oluşmaktadır. Bu mekanizmaların işlerliğini arttırabilmek adına Benford Kanunu da alternatif 
olarak kullanılabilmektedir. Benford Kanunu rakamların kullanılma sıklığını test etmemize 
yardımcı olmaktadır. Rakamların ilk basamak, ikinci basamak, ilk iki basamak, son iki 
basamak ve diğer basamak kombinasyonları kullanılmak koşuluyla incelenen firmanın 
rakamlarında bir oynama yapılıp yapılmadığı tespit edilebilmektedir. Ancak rakamların sıklığı 
test edilirken Benford’a uyumsuzluk gösteren bir durumla karşılaşılabilir. Karşılaşılmasının 
sebepleri ise; birden fazla nedenden kaynaklanabilmektedir. Bu durumlar; rakamların 
manipüle edilmesi, satış politikası, vb. sebepler olarak sayılabilir.  

Benford Kanunu’nun uygulanmasını göstermek amacıyla bir tekstil firmasının verileri 
alınarak incelenmiştir. Öncelikle, birinci basamak testine tabi tutulmuştur. Birinci basamak 
testi neticesinde ise firma verilerinin Benford Kanunu’na uygun bir dağılım gösterdiği 
gözlemlenmiştir. Böylelikle rakamlarda herhangi bir hata veya hile ya da oynama olmadığı 
söylenebilmektedir. Daha sonra firmanın verileri ki-kare uygunluk testine tabi tutularak rakam 
dağılımlarının uygunluğu incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde firma verilerinin Benford 
Kanunu’na uygunluk gösterdiği görülmüştür. Sonuç olarak yapılan testler sonucunda bu 
firmanın rakamlarda bir oynama yapmadığı ve denetimde incelenecek öncelikli firmalar 
arasında olmadığı söylenebilir. Ancak her ne sebeple olursa olsun bu yapılan tüm testler 
neticesinde kesin bir yargıya varmamız mümkün değildir. Ama denetçiye ve denetime büyük 
bir kolaylık sağlayacak bir mekanizma olduğu söylenebilir. 
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KLASİK VE MODERN VERGİLEME İLKELERİ 
ÇERÇEVESİNDE UZLAŞMA MÜESSESESİ 

 
 

Selçuk Buyrukoğlu1  Davut Buzkıran2 
 

 
Özet 

Devlet, hem miktar hem de çeşitlilik olarak artan kamu harcamalarının karşılanabilmesi için kaynağa 
ihtiyaç duymaktadır. Bu tür harcamaların finansmanını karşılamada en önemli gelir kaynağı ise vergilerdir. İyi 
bir vergi sisteminin oluşturulması ve hangi ilkelerin göz önüne alınması gerektiği ayrıca önem arz etmektedir. 
Bu aşamada, vergi sisteminin etkin ve verimli işlemesi adına vergileme ilkelerinden bahsedilebilir. Anayasal 
niteliği bulunan vergilerin biçim, yöntem ve bir takım hedeflerin gerçekleştirilmesinde vergileme ilkeleri 
kolaylaştırıcı bir unsur olmaktadır. Ortaya konulan vergileme ilkeleri ile başarılı ve nitelikli bir vergi sisteminden 
bahsetmek mümkün olabilecektir. Mevzuat içerisinde yer alan terimler ile vergileme ilkelerinin uyum içerisinde 
olması ise sistemin daha olumlu işlemesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada, vergi uyuşmazlıklarının idari 
çözüm yöntemlerinden birisi olan uzlaşma müessesi ile vergileme ilkelerinin ne derece uyum içerisinde olduğu 
incelenecektir.  
 
Anahtar Sözcükler: vergileme ilkeleri, uzlaşma 
 
JEL Sınıflandırması: H20 
 
 

CLASSICAL AND MODERN PRINCIPLES OF TAXATION 
ORGANIZATION FRAMEWORK OF SETTLEMENT 

 
 
Abstract 

The state needs both quantity and source of public spending in order to meet the increasing diversity. The 
most important source of income in financing to meet such expenditures are taxes. The creation of a good tax 
system and which should also take into account the principle is important. At this stage, on behalf of the 
effective and efficient functioning of the tax system it can be mentioned taxation principles. Located 
constitutional nature of the tax forms, methods and principles of taxation a tool to facilitate the realization of the 
goals is a factor. The taxation principles and appeared to be successful it will be possible to speak of a qualified 
tax system. While being consistent with the terms of the taxation principles contained in the legislation will 
contribute to more favorable treatment of the system. In this study, one of the administrative tax dispute 
resolution methods will be examined in what degree of compliance with the settlement institution of taxation 
principles.  
 
Keywords: principles of taxation, settlement 
 
JEL Classification: H20 
 
 
1. Giriş 

Klasik iktisadın savunucusu olan Adam Smith ile somut bir misyon kazanan vergileme 
ilkeleri zaman içerisinde değişim ve gelişime uğramıştır. Klasik dönemde anılan vergileme 
ilkeleri klasik vergileme ilkeleri olarak adlandırılırken, bu dönemden sonraki ilkeler modern 
vergileme ilkeleri olarak nitelendirilmiştir. Vergileme ilkeleri vergilerin düzenlenmesinde ve 
uygulanmasında uyulması gereken hususları gösterir. Vergi sisteminin sağlıklı bir şekilde 

1 Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye, sbuyrukoglu@nigde.edu.tr 
2 Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye, dbuzkiran@pau.edu.tr 
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işleyebilmesinde önemli araçlardan bir tanesi olan vergileme ilkeleri vergilemeden beklenen 
fonksiyonların gerçekleşmesinde ciddi bir yol gösterici konumundadır. Bu ilkeler uygulamada 
gerek mükelleflere gerekse vergi idarelerine sürecin işleyişi noktasında bilgiler 
verebilmektedir. Ancak bazı durumlarda vergileme ilkeleri ile bazı uygulamalar tamamen 
uyuşamayabilmektedir. Bu uygulamalardan bir tanesi de uzlaşma müessesesidir. Vergi idaresi 
ile mükelleflerin, mükellef adına yapılan tarhiyatı yargıya taşımadan tahakkuk eden vergi ve 
cezalar noktasında anlaşması olarak tanımlanan uzlaşma bazı vergileme ilkeleri ile uyumlu 
iken bazı vergileme ilkeleri ile çelişmektedir. Bu çalışmada da, vergileme ilkeleri klasik ve 
modern vergileme ilkeleri başlığında ele alınarak uzlaşma ile olan ilişkisi incelenmiştir.  
 
2. Vergileme İlkeleri ve Gelişimi 

Toplum halinde yaşayan insanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturmuş 
oldukları en önemli organizasyon devlettir. Devlet kendisinden beklenen fonksiyonları yerine 
getirebilmek için finansal kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu finansal kaynakların 
en önemlisi vergilerdir. Buradan hareketle vergiler için devlet varlığının temel koşuludur 
ifadesi kullanılabilir (Şentürk, 2006: 16). 

Vergiciliğin anayasası olarak da ifade edilen vergileme ilkeleri, vergiden beklenen 
fonksiyonların gerçekleşebilmesi için vergilerin seçiminde, tekniğinde ve uygulanmasında 
göz önünde tutulması gereken hususlardır (Nadaroğlu, 2000: 299). Vergileme ilkeleri ile 
vergileme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için uygulanan vergilerin kamusal hizmetlerin 
finansmanı için gerekli gelirleri sağlama ilkesinden başka ne gibi normlara tabi olduğu hususu 
açıklanmaktadır. Vergileme ilkeri bir yandan ekonomik ve sosyal düzen ve ideolojilerin 
gelişmesine, diğer yandan vergi kurumunun nitelik ve amaçlarında meydana gelen 
değişikliklere paralel olarak zamanın akışı içinde önemli değişmelere uğramıştır (Turhan, 
1998: 190). Gerçekten, vergileme ilkeleri, zamanla ve iktisadi sosyal düzen ve ideolojilerin 
gelişmesine bağlı olarak değişmiş ve gelişmiştir. J.F. Due’nin deyişi ile, “Vergileme 
ilkelerinde meydana gelen gelişme esasında refah teorisinin bir uygulamasıdır ve yeni 
gelişmeler büyük ölçüde bu kuramdaki ilerlemelere bağlı olacaktır. Refah teorisi ise, 
zamanımızdaki durumu ile, ancak çok genel vergileme ilkelerinin geliştirilmesine yardım 
edebilir”. (Edizdoğan, 2004: 227).  

Vergilemeden beklenen mali, iktisadi ve sosyal fonksiyonların gelişmesine paralel 
olarak vergileme ilkeleri de değişmiştir. Eski devirlerde vergilemeden beklenen; sadece 
devlete ihtiyaç duyduğu finansman kaynağını sağlamaktan ibaret iken daha sonraları 
ekonomik ve sosyal hayatta meydana gelen değişmeler, vergilerin ekonomik ve sosyal bir 
kısım hedeflere ulaşmak için etkili bir araç olarak kullanılabileceğini ortaya çıkarmıştır 
(Pehlivan, 2009: 144).  

Bilindiği gibi, her ekonomik sistemin gerçekleştirmeye çalıştığı, çeşitli hedefler vardır. 
Bu hedefler, kaynak dağılımında etkinlik, gelir ve servet dağılımında adalet, ekonomik 
istikrar ve büyüme şeklinde sıralanabilir. Bu temel ekonomik hedeflere ulaşabilmek için 
rasyonel ve etkin bir vergi sisteminin kurulması gerekmektedir. İşte, herhangi bir ekonomik 
sistemin toplumca kabul edilmiş olan hedeflerin gerçekleşmesi için, vergilerin ve vergi 
sistemlerinin sahip olması gereken nitelik ve özelliklerin, yani vergileme prensiplerinin 
belirlenmesi lazımdır (Aksoy, 1998: 221).  

Vergilemede belirli bir amaç için geçerli olabilecek bir ilke, başka bir amaç için geçerli 
olmayabilmektedir. Dolayısıyla, farklı amaçların gözetilmesi halinde farklı vergileme 
ilkelerinin hakim kılınması nedeniyle "ilkeler arası çatışma"ya yol açılabilmektedir. Ancak 
uygulamada hiçbir vergi sisteminde bütün ilkelere aynı anda tam olarak uyulması 
beklenmemektedir. Bütün bunlara rağmen, günümüzde aşırılıklara kaçmayı engelleyen ilkeler 
vergilemenin anayasal normları haline gelmiştir. Bu normlara uygun hareket edilmesi gerek 
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mevzuat, gerekse uygulama açısından başarılı sonuçların alınmasına yardımcı olmaktadır 
(Şenyüz, 1993:208).  

Genel olarak ifade etmek gerekirse, değişmez nitelikte olmayıp zamana ve şartlara göre 
yeniden değerlendirilebilen vergileme ilkelerinin temel özellikleri şunlardır (Turhan, 1998: 
190; Karabulut vd., 2009: 112; Aksoy, 1998: 221-222): 
 

• Vergileme ilkeleri, uyulması gerekli normatif ilkeler niteliğindedir. Bu nedenle bu 
ilkeler “olanı” değil, “olması” gerekeni ifade eder. 

• Vergilemenin normatif yönü olarak kabul edilen vergileme ilkeleri her çağa ve her 
ülkeye göre değişebilmektedir. Vergileme ilkeleri, ülkelerin ekonomik ve sosyal 
şartları, teknolojik imkanları, toplumun dünya görüşü ve zihniyeti, hukuk bilincinin 
oluşum seviyesi ve kamu hukukunun durumu ile yakından ilgilidir. 

• Verginin niteliği, tekniği zaman ve mekana gore değiştiği gibi “olması” gerekeni ifade 
eden vergileme ilkeleri de değişebilmektedir. Bu nedenle vergileme ilkeleri belirli 
ekonomilere ya da belirli dönemlere göre farklı olabilmektedir. 

• Vergileme ilkelerinin nisbi bir önemi vardır. Her bir ilkenin önemi ve değeri 
diğerlerinin önem ve değerleri ile çok sıkı bir ilişki içindedir. Dolayısıyla vergileme 
ilkelerinin her biri tek tek değil, birlikte ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. 

Maliye ilmi hakkında yapılan çalışmalarda ilk zamanlardan beri dikkat çekmiş olan 
vergileme ilkelerine ilişkin merkantalistler ve fizyokratlar bir takım doktrinler kurmuşlardır. 
Adam Smith, günümüzde de yararlanılan vergi ilkelerini belirlemiş, McCullock ve J. S. Mill 
daha sonraları Edgeworth, Dalton ve Pigou vergileme ilkeleri ile ilgilenmişlerdir (Akdoğan, 
2009: 197).  Bu düşünürlerden sonra Mozzola, Sax, Wicksell, Lindahl, Viti de Marco ve F.Y. 
Edgeworth da vergileme ilkeleri üzeründe ayrıntılı bir şekilde durmuşlardır. Çok yakın 
zamanlarda da bu konu ile ilgilenmiş olanlara rastlanmaktadır. Bunlara örnek olarak, W. 
Gerloff, H.M. Groves, J.F. Due, F. Neumark ve daha başkaları gösterilebilir (Edizdoğan, 
2004: 226). 

Vergileme ilkeleri, tarihsel süreçte toplumların bütçe hakkıyla birlikte gelişen bir 
kurumdur. Bu açıdan, vergileme yetkisinin kimde olacağı ve bu yetkinin nerelere 
kullanılacağına yönelik ilk önemli belgelerden biri Magna Carta’dır. Adam Smith'in 1776 
yılında yayımlanan eserinde, eşitlik, belirlilik, uygunluk ve iktisadilik olmak üzere dört 
vergileme ilkesinden bahsedilmiştir. H. Haller ise vergilemenin mali, özgürlük, adalet ve 
refah amaçlarıyla alınmakta olduğunu belirtmiş ve bunları birden sekize kadar giden talepler 
şeklinde sıralamıştır (Cansız, 2014: 34).  
Türk anayasalarında vergileme ilkelerinin gelişimi ise aşağıdaki şekillerde gerçekleşmiştir 
(Gerçek vd., 2014: 87-90); 
 

• Vergileme ilkeleri, anayasal hareketlerin miladı kabul edilen Sened-i İttifak’la 
başlamıştır. 1808’de imzalanan Sened-i İttifak’la birlikte, iktidarın yetkilerini 
sınırlayan adalete uyma anlayışı “verginin yasallığı ilkesinin” ve halkın temsilcileri 
olmamalarına karşın ayanların onaylayıcı görevi üstlenmeleri “temsilsiz vergi olmaz” 
kuralının oluşumuna bir adımdır. 

• 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanında vergilemede ödeme gücü ilkesi, eşitlik 
ilkesi ve kanunilik ilkesine yer verilmiştir. 

• Vergileme alanında geçerliliğini sürdüren ilkelerin temellendiği diğer bir belge de 
1856’da yayınlanan Islahat Fermanı’dır. Fermanı’nın önemi, çeşitli alanlarda olduğu 
gibi vergi alanında da eşitlik ilkesine vurgu yapılmasıdır.  

• Tarihteki ilk Türk anayasası olan 1876 tarihli Kanun-i Esasi’de kanun önünde eşitlik, 
ödeme gücüne göre vergileme ve vergilemede kanunilik ilkeleri açıkça 
düzenlenmiştir. 
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• 1924 Anayasası’nın 85. maddesinde  “Vergiler ancak kanunla salınır ve alınır” 
hükmüyle vergilemede kanunilik ilkesi düzenlenmiştir. 

• 1961 Anayasası’nda  vergileme konusuna “Siyasi Haklar ve Ödevler” bölümü içinde 
“Vergi Ödevi” başlığı altında 61. maddede yer verilmiştir.  Bu maddede vergilemede 
genellik, karşılıklılık, mali güç ve kanunilik ilkelerine yer verilmiştir.  

• 1982 Anayasası’nda vergileme konusu 1961 Anayasası’na benzer bir şekilde “Siyasal 
Haklar ve Ödevler” içinde “Vergi Ödevi” başlığıyla 73. maddede düzenlenmiştir. 
Madde metninde açıkça vergilemede genellik, karşılıklılık, mali güç, kanunilik 
ilkelerinin düzenlendiği görülmektedir. Ayrıca Anayasa’nın kabul ettiği “sosyal hukuk 
devleti” olma anlayışının bir uzantısı olarak vergilemede adalet ilkesi bir yenilik 
olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanında 1961 Anayasası kanunilik ilkesini sadece 
vergilerin konulmasında kabul etmişken; 1982 Anayasası kanunilik ilkesinin 
vergilerin değiştirilmesi ve kaldırılmasında da aranacağını vurgulamıştır. 

 
3.  Klasik ve Modern Vergileme İlkeleri 

17 yüzyıldan itibaren bir çok iktisatçı tarafından vergileme ilkeleri konusunda çeşitli 
görüşler ileri sürülmüştür. Fakat, mali literatürde vergileme ilkelerinin tartışılması, özellikle 
A. Smith ve A.Wagner tarafından ileri sürülen kuralların açıklanması ile başlamış ve 
yoğunlaşmıştır (Gökbunar, 1998: 181). Günümüzde dahi vergi politikası ve vergi tekniğinin 
kısmen temelini oluşturan bu ilkeler, modern mali literatürde F. Neumark ve H. Haller 
tarafından geliştirilmiş ve bilimsel açıdan gerekçelendirilmiştir (Turhan, 1998: 190-191). 
Zaman içerisinde iktisat ve maliye teorisyenleri etkin bir vergi sistemine ilişkin ilkeleri 
çoğaltma eğilimi içine girmişlerdir (Şentürk, 2006: 16). 
 
3.1. Klasik Vergileme İlkeleri 

İlk iktisatçılar vergi konularını, yazdıkları iktisat kitapları içinde incelemişlerdir; iktisat 
ilminin kurucularından Adam Smith vergileme ilkelerini (prensiplerini) “Milletlerin Serveti” 
adlı kitabında ortaya atmıştır (Türk, 2002: 136). Vergilemenin klasik ilkeleri  günümüzde de 
geçerliliğini koruyan temel vergileme ilkeleridir. Bunlar: adalet, belirlilik, uygunluk ve 
iktisadilik ilkeleridir (Pehlivan, 2009: 145).  
3.1.1. Adalet İlkesi 

Vergide adalet; verginin tarafsızlığı yada düzenleyici olması bakış açılarına göre değişik 
şekillerde ele alınabilmektedir. Vergi adaleti; kişilerin vergi ödeme güçlerine göre 
vergilendirilmesi şeklinde ele alınabileceği gibi, sosyo ekonomik düzenlemelere de olanak 
sağlayabilecek bir uygulamanın sağlanması olarak da değerlendirilebilir (Akdoğan, 2009: 
201). Nihayetinde Adam Smith “Milletlerin Serveti” adlı kitabının ikinci bölümünde şöyle 
demektedir: “Her devletin vatandaşları, devlet harcamalarına mümkün olduğu kadar, vergi 
ödeme güçleri gözönünde tutularak, yani devletin koruması altında elde ettikleri gelirle 
orantılı olarak katkıda bulunmalıdır” (Türk, 2002: 137).  
3.1.2. Belirlilik İlkesi 

“Kesinlik” adı da verilen bu ilkeye göre, her vatandaşın ödemek zorunda olduğu vergi; 
tutar, çeşit, ödeme zamanı, şekli, vb. bakımlardan keyfi değil kesin, açık ve belirli olmadılır 
(Edizdoğan, 2004: 228). Vergi kuralları verginin ne zaman, nasıl ödeneceğini ve ödenecek 
tutarın nasıl hesaplanacağını açıkça belirlemelidir. Bununla birlikte vergi sistemi kuralları 
mükelleflere, neyin vergiye tabi olup olmadığını ve vergi oran veya oranlarının ne olduğu 
konusunda bilgi sağlamalıdır (Sağbaş, 2008: 209-210).  
3.1.3. Uygunluk İlkesi 

Uygunluk ilkesine göre vergi, mükelleflerden en uygun zamanda ve şekilde alınmalıdır. 
Mükellefler vergilerini öderken, vergi idaresinden kendilerine çeşitli kolaylıkların 
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sağlanmasını istemektedir. İşte, bu isteklerin yerine getirilmesi sırasında “mümkün olduğu 
kadar kolaylık, gerektiği kadar sertlik” gösterilmesi gerekmektedir (Aksoy, 1998: 223).  
3.1.4. İktisadilik İlkesi  

Vergilemede iktisadilik ilkesi, vergilemenin maliyetinin mümkün olduğunca düşük 
olmasını ve vergilerin iktisadi hayatın işleyişini bozmamasını ifade eder. Vergilemenin 
maliyetinin düşük olması, toplanan vergilerin büyük bir bölümünün devlet hazinesine 
girmesini sağlamakla mümkün olur. Bu nedenle, vergi toplamak için yapılan giderlerin 
olabildiğince düşük tutulması gerekir. Ayrıca iktisadilik ilkesi gereği, vergilemenin iktisadi 
hayatın işleyişini bozmaması ile vergilerin bireylerin karar ve tercihlerinde rasyonel olmayan 
sapmalara neden olmaması amaçlanır (Pehlivan, 2009: 145-146). 
3.2. Modern Vergileme İlkeleri 

Modern vergileme ilkeleri mali, iktisadi ve adalet ilkesi başlıkları altında toplanmıştır. 
Modern vergileme ilkeleri Tablo 1’deki şekilde gösterilebilir. 
 

Tablo 1: Modern vergileme ilkeleri 
Mali İlkeler İktisadi İlkeler Adalet İlkeleri 

Verimlilik İlkesi  Eşitlik İlkesi 
Esneklik İlkesi  Genellik İlkesi 

  Yararlanma İlkesi 
  Ödeme Gücü İlkesi 

Kaynak: Pehlivan, 2009: 146-159. 
 
Bu ilkeler aşağıdaki şekide özetlenebilir (Uruş, 2014; Erdem vd., 2011; Pehlivan, 2009).  
 
Mali İlkeler 

- Verimlilik İlkesi: Vergilemede verimlilik (yeterlilik) ilkesi, vergilerin devlet tarafından 
yapılacak harcamaların finansmanının büyük bir kısmını karşılayacak düzeyde 
olmasını gerektirmektedir.  

- Esneklik İlkesi: Vergiler devletin gelir ihtiyacında meydana gelebilecek değişikliklere 
cevap verebilecek özellikte olmalıdır.  

İktisadi İlkeler 
Bu ilkeler, vergilemenin temel iktisadi amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak 

nitelikte olmasını ifade eder. Devletin temel iktisadi amaçları, iktisadi büyüme ve gelişmenin 
sağlanması yanında, tam istihdam ile birlikte fiyat istikrarının sağlanması şeklinde 
özetlenebilir.  
 
Adalet İlkeleri 

- Eşitlik İlkesi: 1982 Anayasası’nın “Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesinde “Vergi 
yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır” denilmek 
suretiyle, vergilemede eşitlik ilkesinin önemi vurgulanmıştır. Yani, yükümlülerin 
vergi borçlarının tespitinde sahip oldukları ödeme güçlerinin dikkate alınması ifade 
edilir.  

- Genellik İlkesi: Vergilemede genellik ilkesi, hem vergi kanunlarında hem de 
anayasamızda hükme bağlanmıştır. 1982 Anayasası’nın “Vergi Ödevi” başlıklı 
73.maddesinin birinci fıkrasında “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali 
gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür” denilmek suretiyle, “herkes” ifadesiyle 
vergilemede genellik ilkesine vurgu yapılmıştır. 

- Yararlanma İlkesi: Bu ilkeye göre vergiler, devletin sunduğu hizmet karşılığı ödenen 
bir “bedel” veya “fiyat” olarak görülmekte ve bunların, kamu hizmetlerinden 
sağlanacak faydaya göre ölçülmesi öngörülmektedir. Günümüz itibarıyla, 
vergilendirmeyi tamamen yararlandırmak devletin adalet ilkesiyle bağdaşmaz.  
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- Ödeme Gücü İlkesi: 1982 Anayasası’nın “Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesinde 
“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi vermekle 
yükümlüdür” denilmek suretiyle, genellik ilkesinin yanı sıra, “mali güç” ifadesiyle 
ödeme gücü ilkesine vurgu yapılmıştır. 
 

4. Vergide Uzlaşma  
Uzlaşma, mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce, vergi 

idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurabilecekleri idari bir 
çözüm yoludur (Şenyüz, 2011: 293). Vergi hukukunda, uzlaşma müessesesi V.U.K. md. 
376’dan sonra gelen ek md. 1-12’de düzenlenmiştir. İlgili kanun metnine göre; Türk vergi 
sisteminde uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası olmak üzere iki şekilde 
düzenlenmiştir. 
Tarhiyat öncesi uzlaşma, nezdinde vergi incelenmesine başlanmış mükelleflerin adlarına 
tarhiyat yapılmadan önce kullanabileceği bir haktır. Tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına; 
vergi incelemeleri sonucunda bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, 
resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezaları girmektedir. Kaçakçılık suç ve cezalarından dolayı vergi ziyaına sebebiyet 
verilmesi durumunda kesilecek ceza uzlaşma kapsamı dışındadır.  

Uzlaşma talebi vergi ihbarnemesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılır. 
Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde 
bulunulamaz. 

Belirlenen uzlaşma gün ve saati, bir yazı ile uzlaşma gününden en az on beş gün önce 
mükellefe bildirilir veya inceleme tutanağına yazılır. Mükellefin istemesi halinde on beş 
günlük süreye bağlı kalınmadan daha önceki bir tarih uzlaşma günü olarak belirlenebilir. 
Uzlaşma sırasında mükellef isterse bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 3568 sayılı 
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanununa göre kurulan meslek odasından bir meslek mensubu bulundurabilir. Bu kişiler 
uzlaşma görüşmelerinde sadece görüş açıklayabilirler, görüşmeler sonucunda düzenlenecek 
tutanaklara imza atamazlar. 
V.U.K. Ek Madde 8’de  (Ek : 19/2/1963 - 205/22 md.) uzlaşma konusu yapılan vergi ve 
cezalar;  
 1. Uzlaşma vaki olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme 
zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları 
kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma 
tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde;  
 2. (Değişik : 23/6/1982 - 2686/48 md.) Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, bu Kanunun 
112 ve 368 inci maddeleri hükümleri ile 2577 sayılı İdari Yargılma Usulü Kanununun 27 nci 
maddesinin 8 numaralı bendi hükmü dairesinde; ödenir. 
Tarhiyat Sonrası Uzlaşma; verginin tarh edilmesi ve cezanın kesilmesinden sonra 
başvurulabilecek bir yol olduğundan tarhiyat sonrası uzlaşma olarak adlandırılmıştır. 
Tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına; vergi daireleri tarafından mükellef adına ikmalen, 
re’sen veya idarece tarh edilen ve vergi dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve 
harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezaları ile kaçakçılık suç ve cezalarından dolayı vergi ziyaına sebebiyet verilmesi durumunda 
kesilecek ceza uzlaşma kapsamı dışındadır) girmektedir. 
Uzlaşma talebinin vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 
30 gün içinde yapılması gerekir. 

Mükellef uzlaşma görüşmelerinde, bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 3568 
sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanununa göre kurulan meslek odasından bir meslek mensubu bulundurabilir. Bu 
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kişiler uzlaşma komisyonu toplantısında görüşlerini açıklamak için katılabilirler; ancak 
tutanakları imzalayamazlar. 

Uzlaşmanın temin edilememesi halinde, aynı vergi için yeniden uzlaşma talebinde 
bulunulamaz. Uzlaşmaya varılması halinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezasına karşı dava 
açılamaz. 
 Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma 
talebinden vazgeçtiğini beyan ederek kesilen cezalar için indirimden yararlanabilir. Aksi 
halde uzlaşma tutanağı imzalandıktan sonra söz konusu indirim hakkı ortadan kalkar. 
Üzerinde uzlaşılması sonucu, tahakkuk ettirilen vergi ve bu vergiye ilişkin hesaplanan 
gecikme faizi ile vergi ziyaı cezasının vadesinde ödenmemesi uzlaşmayı geçersiz kılmaz. 
 
5. Vergileme İlkeleri ile Uzlaşma İlişkisi 

Çalışmanın önceki kısımlarında belirtildiği gibi, vergileme ilkeleri klasik ve modern 
olmak üzere iki ana başlık altında toplanmıştır. Bu ilkelerin temel amacı ise, vergiden 
beklenen fonksiyonların gerçekleşebilmesi için vergilerin seçiminde, tekniğinde ve 
uygulanmasında göz önünde tutulması gereken hususları taşımaktır. Ancak bazı durumlarda 
vergileme ilkeleri ile vergi sisteminde yer alan düzenlemeler uyuşamayabillmektedir. Bu 
uygulamalardan bir tanesi de uzlaşma müessesedir. Uzlaşma müessesesi ile vergileme ilkeleri 
kimi noktalarda uyuşurken, kimi noktalarda ise çelişmektedir. Bu başlık altında, klasik ve 
modern vergileme ilkelerinin uzlaşma müessesesi ile olan uyumu-çelişkisi incelenecektir.  
5.1. Klasik Vergileme İlkeleri-Uzlaşma İlişkisi 

Adalet İlkesi-Uzlaşma: 1982 Anayasasının 73. Maddesinin 2. Fıkrasında “Vergi 
yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.” denilmektedir. 
Ancak uzlaşma ile aynı durumda olan mükelleflerin bir kısmı kendilerine tebliğ edilen 
verginin tamamını öderken, bir kısmı ise uzlaşma müessesesinden faydalanarak belli bir 
miktar vergi ödemekten kurtulacaktır. Bu durum adalet ilkesi ile çelişmektedir.  
 
Belirlilik İlkesi-Uzlaşma: Bu ilkeye göre, her vatandaşın ödemek zorunda olduğu vergi; tutar, 
çeşit, ödeme zamanı, şekli, vb. bakımlardan keyfi değil kesin, açık ve belirli olmadılır. Ancak 
uzlaşma yoluyla kimi mükellefler ile vergi idareleri vergi aslı ve cezalarında anlaşma 
sağlayarak tahakkuk edecek verginin miktarında değişikliğe gidilmektedir. Yani, mükellefin 
ne kadar vergi veya ceza ödeyeceği belli değildir. Bu durum belirlilik ilkesi ile çelişmektedir.  
 
Uygunluk İlkesi-Uzlaşma: Uygunluk ilkesi mükelleften alınacak olan verginin en uygun 
zamanda ve şekilde alınmasıdır. Bu ilkeye en güzel örnek; vergilerin taksitlendirilerek 
alınması gösterilebilir. Ancak uzlaşma uygunluk ilkesinin dışında kalmaktadır. Çünkü 
vergilendirme sürecinde eşit şartlara sahip mükelleflerin bir kısmı uygulanacak kolaylıklardan 
faydalanarak vergilerini öderken, kimileri vergilendirme sürecindeki yükümlülüklerini yerine 
getirmeyerek uzlaşmaya başvurmaktadır. Yani, uzlaşma vergilendirme sürecinde 
mükelleflerin işini kolaylaştıran bir unsur değildir. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen 
mükellefler için uygulanmaktadır. Dolayısıyla, uzlaşma ile uygunluk ilkesinin bir alakası da 
yoktur.  
İktisadilik İlkesi-Uzlaşma: Vergilerin minimum maliyetle devlet kasasına girişini hedefleyen 
iktisadilik ilkesi ile; vergi idareleri açısından vergi alacağının tahsilinin gecikmesi ve değişik 
vergi yargısı kararları nedeniyle bu alacağın şüpheli hale gelmesi önlenmekte ve ayrıca 
davanın savunulması ve yürütülmesi için harcanacak zamandan ve masraftan tasarruf 
edilmektedir. Mükellefler ve vergi sorumluları açısından ise; vergi yargı organlarında uzun 
süre uğraşmak, vekil tutmak, gibi zorluklardan kurtulunacak, psikolojik olarak borçlu olmanın 
baskısı ortadan kalkacak, ayrıca davanın kaybedilmesi halinde vergi ve cezanın yanında ağır 
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tutarda gecikme faizi yüküne maruz kalınması riski bertaraf edilmiş olacaktır (İnaltong, 2012: 
31). 
5.2.  Modern Vergileme İlkeleri-Uzlaşma İlişkisi 

Mali İlkeler-Uzlaşma: Mali ilkeler; verimlilik ve esneklik ilkesidir. Kanun koyucu, 
vergilendirmede verimlilik ilkesi gereğince, olması gerekenden az, ama zamanında toplanan 
vergiyi, olması gereken miktarda ama gecikilerek toplanan vergiye yeğlemektedir (Yılmaz, 
2009: 321). Böylece, mükellef ile uzlaşarak olması gerekenden daha az tahsil edilecek 
vergiler uzlaşamadan tam olarak tahsil edilemeyecek vergilerden daha avantajlı olacaktır. 
Yani uzlaşma ile verimlilik ilkesi uyuşmaktadır.  

Uzlaşma tarafların istemine bağlı, esnek, gizli ve tarafların çıkarlarını gözeten bir 
uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Uzlaşma süreci gayri-resmi ve esnek olduğundan, zaman ve 
masraftan tasarruf edilecek şekilde yürütülebilir. Böylece uzlaşma ile devletin meydana 
gelebilecek gelir ihtiyacına karşın cevap verebilmesi daha da kolaylaşacaktır. Bu durum ise 
uzlaşma ile esneklik ilkesini de uyumlu kılmaktadır.  

İktisadi İlkeler-Uzlaşma: Vergilemenin iktisadi ilkeleri ile devletin temel iktisadi 
amaçlarını gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Uzlaşma müessesesi ise devletin hazinesine 
olması gerekenden daha hızlı katkı sağlayacağından iktisadi amaçların gerçekleşmesi de hız 
kazanacaktır. Böylece uzlaşma ile vergilemenin iktisadi ilkeleri arasında olumlu bir 
etkileşimden söz edilebilir.  

Adalet İlkeleri-Uzlaşma: Uzlaşma müessesesinin zedelediği en önemli ilkelerden bir 
tanesi de eşitlik ilkesidir. Çünkü, eşitlik ilkesine göre ödeme gücü nispetinde; az kazananın az 
vergi ödemesi gerekirken, çok kazananın çok vergi ödemesi gerekmektedir. Ancak uzlaşma 
sayesinde aynı durumda olan mükellefler farklı tutarlarda vergi ödeyebilmektedir. Bu 
durumda uzlaşma ile eşitlik ilkesi çelişmektedir.  

1982 Anayasası’nın “Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesinin birinci fıkrasında “Herkes, 
kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür” denilmek 
suretiyle mükellefler arasında dil, din, ırk, vb. ayrım olmadığına vurgu yapılmıştır. Ancak 
uzlaşma müessesesi kimi mükelleflere daha az veya hiç vergi/ceza ödememe imkanı 
sunduğundan genellik ilkesine ters düşmektedir.  

Günümüz itibarıyla geçerliliğini hemen hemen yitirmiş olan yararlanma ilkesi, genellik 
ilkesi ile uyuşmamaktadır. Yararlanma ilkesinin, kamu hizmetlerinin niteliğinden dolayı, tam 
olarak uygulanması mümkün değildir. Verginin tanımında da; verginin herkesin ödeme 
gücüne göre ödemekle yükümlü olduğu bir görev olduğundan söz edilmektedir. Bu durumda 
vergi ödemede kamu hizmetlerinden yararlanmanın aksine genellik ilkesinden söz edilir. 
Dolayısıyla, geçerliliğini hemem hemen yitirmiş olan bir ilke olan yaralanma ilkesi ile 
uzlaşma arasında bir bağlantıda bulunmamaktadır.  

1982 Anayasası’nın “Vergi Ödevi” başlıklı 73.maddesinde “Herkes, kamu giderlerini 
karşılamak üzere mali gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür” denilmek suretiyle, genellik 
ilkesinin yanı sıra, “mali güç” ifadesiyle ödeme gücü ilkesine vurgu yapılmıştır. Ancak 
uzlaşma müessesesi aynı mali güce sahip olan mükelleflerin farklı tutarlarda vergi ödemesine 
imkan sağlamaktadır. Bu durumda uzlaşma ile ödeme gücü ilkesi de çelişmektedir.  
 
6. Sonuç 

Vergileme ilkeleri literatürde farklı şekillerde tasnife tabi tutulmuştur. Bunlardan bir 
taneside klasik ve modern vergileme ilkeleridir. Klasik vergileme ilkeleri Adam Smith 
tarafından ortaya atılmış olup; adalet, belirlilik, uygunluk ve iktisadilik ilkelerini 
kapsamaktadır. Modern vergileme ilkeleri ise mali, iktisadi ve adalet ilkeleri olarak 
sınıflandırılmış olup; mali ilkeler verimlilik ve esneklik, adalet ilkeleri ise eşitlik, genellik, 
yararlanma ve ödeme gücü ilkesini kapsamaktadır.  
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Vergi mükellefleriyle vergi idaresi arasında çeşitli sebeplerle ortaya çıkan ihtilafların 
yargı yoluna başvurulmadan çözümü için vergi mevzuatımızda yer alan uygulamalardan bir 
tanesi de uzlaşmadır. Uzlaşma müessesesi sayesinde gerek vergi idaresi gerekse mükellef 
birçok noktada kazançlı çıkabilmekte iken, vergi sisteminin sağlıklı bir şekilde 
işleyebilmesinde önemli araçlardan bir tanesi olan vergileme ilkeleri noktasında çelişkiler 
ortaya çıkabilmektedir.  

İlk olarak vergileme ilkeleri ile uzlaşma müessesesinin teorik anlamda ele alındığı bu 
çalışmada, daha sonra vergileme ilkeleri ile uzlaşma müessesesi arasındaki ilişki 
irdelenmiştir. Klasik ilkelerden adalet ve belirlilik ilkesinin uzlaşma müessesesi ile çeliştiği, 
iktisadilik ilkesi ile uyum içerisinde olduğu ve uygunluk ilkesi ile ilişkinin var olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Modern Vergileme ilkeleri açısından ise iktisadi ilkeler ile mali 
ilkelerden olan verimlilik ve esneklik ilkesi açısından uyumlu, adalet ilkelerinden eşitlik, 
genellik ve ödeme gücü ilkesi ile çelişirken, yararlanma ilkesi ile ilişkinin var olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır.  
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YATIRIM TEŞVİKLERİNİN GÖÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 
TR33 BÖLGESİ 

 
 

Hatice Dayar1  Ulvi Sandalcı2 

 

 

Özet 
Devletler çeşitli sosyo-ekonomik amaçlara ulaşmak için bölgelere veya sektörlere farklı oran ve türlerde 

yatırım teşvikleri vermektedir. Bu teşviklerin ana amacı bölgenin veya sektörün ekonomik olarak kalkınmasını 
sağlamak ve toplumsal bir huzursuzluğa neden olan göçleri önlemektir. Kamu yatırımları ve yatırım teşvikleri ile 
bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel yapısı güçlendirilmek istenmekte ve bunun sonucu olarak göçlerin 
önlenmesi hedeflenmektedir.  

TR33 Bölgesinin (Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak) incelendiği çalışmada kamu yatırımları ve 
yatırım teşviklerinin bölgedeki göçleri nasıl etkilediği üzerinde duruldu. Nüfus yapısı, kır-kent oranı, sektörel 
yapı, istihdam, kamu yatırımları, yatırım teşvikleri ve göç için oluşturulan tabloların analizi sonucunda kamu 
yatırımları ve yatırım teşviklerinin göçü yönlendirmeye ve göçün nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik çok 
sınırlı bir etkiye sahip olduğu ortaya konulmuştur. Kamu yatırımları ve yatırım teşviklerinin yıllar itibariyle 
dalgalı da olsa sürekli bir artış göstermesi istihdama çok fazla bir katkı yapmamış ve bölgenin göç vermesini 
önleyememiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: TR33 bölgesi, yatırım teşvikleri, göç, nüfus 
 
JEL Sınıflandırması: H30, R10, R58 
 
 

THE EFFECT OF INVESTMENT INCENTIVES ON 
MIGRATIONS: THE REGION OF TR33 

 
 

Abstract 
States promote in different proportions and types investment incentives in regions and sectors to achieve 

the various socio-economic objective. The main purpose of these incentives is to develop the region or sector 
and to avoid the migration that social unrest is causing. Social, economic and cultural structure of region are 
intended to be strengthened by public investment and investment incentives and thus it is aimed prevention the 
migration.  

In study that TR33 region (Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak) was examined was dwelled on 
how it affects migration in the region of public investment, and investment incentives. The analysis of the tables 
that was constituted by population structure, urban-rural ratio, sectoral structure, employment, public investment, 
investment incentives and migratin has made a deduction that public investment and investment incentives have 
had a very limited effect to eliminate the causes of migration and immigration orientation.  Continouous increase 
in public investment and investment incentives by years, although not permanent, have not contributed to 
employment and have not prevented migration in region. 
 
Keywords: TR33 region, investment incentives, migration, population 
 
JEL Classification: H30, R10, R58 
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1. Giriş 

Devletlerin bir politika aracı olarak sektörlere veya bölgelere yapmış oldukları 
yatırımların ve verdikleri teşviklerin o bölge veya sektör için belirleyici bir özelliği vardır. 
Yapılan yatırımlar ve verilen teşvikler hem o bölgenin veya sektörün sosyo-ekonomik, 
kültürel, vb. açıdan gelişmesine katkıda bulunmakta hem de ülke genelinde sektörel veya 
bölgesel dengesizlikleri gidererek toplumsal huzursuzluğu azaltmaktadır. Nitekim bölgeler 
arasında oluşan dengesizlik çeşitli sosyal dinamikleri tetikleyerek tüm ülke içinde kargaşaya 
neden olabilmektedir. Bunların başında kuşkusuz ülkeler içinde oluşan göçler gelmektedir. 

Ülkedeki politika yapıcılar iç göç sonucu oluşan bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak 
için çeşitli politikalar geliştirmekte, çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Bunların en başında 
diğer sosyal ve kültürel faktörlerin de bir derece temeli sayılabilecek ekonomik kalkınmayı 
sağlamak gelmektedir. Bundan dolayı devletler iç göç veren bölgeye yatırımlar yapmakta, 
bölgenin ekonomik yapısına uygun teşvikler vermektedir. Bu yatırımlar sayesinde bölgede 
istihdam, iş olanakları ortaya çıkarılmakta ve iç göç hareketinin engellenmesi 
hedeflenmektedir. 

Çalışmamızda bu politikalara uygun olarak TR33 bölgesi için yıllar itibariyle verilen 
yatırım teşvikleri ve yapılan yatırımların bölgedeki göçü nasıl etkilediği araştırıldı. 
Çalışmanın ilk bölümünde iç göç kavramının teorik yapısı ele alınmıştır. İkinci bölümde ise 
incelenen bölgenin nüfus yapısı çalışmanın amacına uygun olarak incelenmiştir. Üçüncü 
bölümde bölgeye yapılan yatırım teşvikleri ve bunların ortaya çıkardığı etkilere değinildikten 
sonra son bölümde bu teşviklerin iç göçler üzerinde nasıl bir etkisi olduğu ortaya 
konulmuştur. 
 
2. İç Göç Kavramı Ve Nedenleri  

Göç, kişilerin hayatlarının gelecekteki kısmının tamamını veya bir parçasını geçirmek 
üzere, tamamen yahut geçici bir süre için bir iskân ünitesinden (şehir, köy gibi) diğerine 
yerleşmek kaydıyla yaptıkları coğrafi yer değiştirme olayı şeklinde ifade edilmektedir. 
(Akkayan, 1979:21). Başka bir tanıma göre göç; bir üretim faktörü olarak nitelendirilen 
emeğin, coğrafi olarak, yer değiştirmesi yani bir yerden başka bir yere hareket etmesidir. 
(Çelik, 2005:167).  

Literatüre baktığımızda göçün çok farklı türleri karşımıza çıkmakla birlikte, en 
önemlilerinden birisi iç göçtür. Ülkemiz asıl olarak 1950’li yıllarda modern anlamda iç göç 
dönemine girmiş ve ülkenin yerleşim yapısı ve nüfus hareketleri bu dönemden sonra tamamen 
değişime uğramıştır. 1950 yılında ülke nüfusunun %25’lik kısmı kentlerde yaşarken 2012 
yılında bu oran yaklaşık 3 kat yükselerek  %77’ler seviyesine gelmiştir. Buradan çıkan sonuca 
göre Türkiye’de kırlardan kentlere doğru yoğun göç dalgaları yaşanmıştır.(Şen, 2014:232).  

Ülkemizde görülen göçlerin belli başlı sebepleri olarak; tarımda makineleşme ve hızlı 
nüfus artışı, genel nüfus içinde genç yaş grubunun kalabalık oluşu, kır hayatının iticiliği ve 
kent hayatının çekiciliği, bayındırlık ve ulaştırma alanında yapılan yatırımlar, eğitim yoluyla 
meslek edinme, güvenlik, kan davaları, siyasi sebepler, terör ve mezhepsel çekişmeler, doğal 
afetler, ekilecek arazinin azalması ve miras yoluyla toprağın parçalanmasını sayabiliriz.  
 
3. TR33 Bölgesinde Nüfus Yapısı  

ADNKS’ye göre 2015 yılı sonu itibari ile Türkiye nüfusu 78.7 milyon civarındadır. 
1927–2015 dönemi içinde Türkiye nüfusu sürekli olarak artmıştır. Yıllık nüfus artış hızı en 
yüksek değerine (binde 29) 1955–1960 dönemi içinde ulaşmıştır. 1990–2000 dönemi için 
hesaplanan sayımlar arası nüfus artış hızı binde 18’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
tahminlerine göre, Türkiye nüfusunun, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında 
84 milyona ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, bu sayının 2050 yılında 93.5 milyona ulaşması 
beklenmektedir (Nüfus ve sağlık araştırması, 2013,, TNSA) 
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TR33 Bölgesi nüfus yapısını incelediğimizde ise bu bölge kapsamında olan Kütahya, Uşak, 
Manisa ve Afyonkarahisar illerinin nüfus yapısının 2000-2015 yılları arasında gösterdiği 
değişiklikler tablolar halinde sunulmaktadır. Buna göre TR33 Bölgesi illerinin 2000-2015 
yılları arasında nüfus grafiği aşağıda gösterilmiştir. 
 

Grafik 1: TR33 bölgesi nüfus grafiği 

 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 

 
TÜİK’ten elde edilen 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine 

göre, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi’nin nüfusu 
3.013.892 kişi olup Türkiye toplam nüfusunun (78.741.053) %3,82’ini oluşturmaktadır. 
Bölge’nin nüfus yapısı 2000-2015 yılları arasında çok büyük değişiklikler göstermemekle 
birlikte, Manisa ve Uşak’ta artan, Afyonkarahisar ve Kütahya’da azalan bir grafik ortaya 
çıkmıştır. Bölge’de nüfusu bir milyonun üzerinde olan tek il Manisa’dır. Afyonkarahisar ve 
Kütahya, nüfusu beş yüz binin üzerinde, Uşak ise nüfusu 250.000 ile 500.000 arasındaki iller 
sınıflandırmasında yerini almaktadır. 
 Türkiye ve TR33 Bölgesi’nde yıllık nüfus artış hızı ile nüfus yoğunluğuna ait veriler 
Grafik 2’de yer almaktadır. 

Grafik 2: TR33 bölgesi nüfus yoğunluğu ve artış hızı 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ADNKS, 2016 
 
Bölge’de yer alan dört ilin 2014-2015 yılları arası yıllık nüfus artış hızlarına 

bakıldığında, TR33 Bölgesi’nin Türkiye ortalamasının oldukça altında kaldığı 
gözlenmektedir. Özellikle Kütahya ve Afyonkarahisar illerindeki nüfus artış hızının eksi 
değerlerde seyretmesi bunun en önemli nedenlerinden biridir. Manisa ve Uşak illerinde nüfus 
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artış hızı pozitif değerlerde olmasına rağmen oldukça düşük düzeydedir. Bundan dolayı 
bölgedeki nüfus artış hızı oldukça düşük seviyelerdedir. 
TR33 Bölgesinin nüfus yapısını genel olarak değerlendirdiğimizde nüfusun çoğunluğu 
şehirlerde yaşamakla birlikte illerin nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının altındadır. Hatta 
bazı illerde nüfus artış hızı eksi oranlarda seyretmektedir. Aynı şekilde Manisa ili hariç 
tutulacak olursa illerin nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. Toplam 
nüfus miktarı ise 2000-2007 yılları arasında azalma göstermesine karşın 2007-2015 yılları 
arasında az da olsa artış göstermiştir. Bu yıllar arasında Manisa ve Uşak illerinde nüfus artışı 
gözlenirken Kütahya ve Afyonkarahisar’da azalma görülmüştür. 
 
4. TR33 Bölgesine Yapılan Yatırım Teşvikleri Ve Etkisi  

Kırsal kesimde oluşan eksik ve dengesiz istihdam ve daha da kötüleşen sosyo-ekonomik 
şartlar, bireyleri kırsal kesimden kentlere doğru hızlı bir şekilde yönlendirmektedir. Kırsal 
kesimdeki genç nüfusun çoğu işsizdir veya eksik istihdam altındadır. Bu genç nüfus çok 
yetersiz bir gelir seviyesine sahip olmakla birlikte sosyo-ekonomik yönden de gelişme 
imkanına pek sahip değildir. Kırdan kentlere göç eden gençlerin büyük bir kısmı da daha çok 
bu nitelikteki gençlerden oluşmaktadır (Murat, 1996: 318). Tüm bu sosyo-ekonomik şartları 
düzeltmek ve iç göçü önlemek için devletler çeşitli bölgelere farklı dönemlerde farklı 
miktarlarda yatırım teşvikleri vermişlerdir. 

Türkiye’de bugüne kadar çeşitli dönemlerde farklı uygulamaları içeren ve çoğu zaman 
çeşitli kanunlarla revize edilen teşvik tedbirleri uygulanmıştır. Ülkemizde, 1913 yılından beri 
sistemli bir şekilde uygulanan teşvik tedbirleri, ekonomik gelişmelere paralel olarak büyük 
değişikliklere uğramıştır. Bu dönem içinde ekonomik, sosyal ve siyasi yönde yaşanan 
değişimlerin kamu politikalarını büyük ölçüde etkilemesi sonucunda, teşvik uygulamaları 
hem içerik hem de şekil olarak büyük değişime uğramıştır ( www.hazine.gov.tr). 

Türkiye’de özellikle son 10 yılda kamu tarafından yapılan yatırımlar ile verilen yatırım 
teşviklerinin kapsamı önemli ölçüde artmıştır. 2004’te yürürlüğe konulan 5084 sayılı 
kanundan önce, 4325 sayılı “Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 
İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi” kanunu yürürlükteydi. Bu yasa 
cumhuriyet döneminde uygulanan ikinci teşvik yasasıdır. 36 ili kapsayacak şekilde yürürlüğe 
giren bu yasaya, Mart 2005’te 5350 sayılı kanunla 13 yeni il daha (Kilis, Tunceli, Kastamonu, 
Niğde, Kahramanmaraş, Elazığ, Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize, Nevşehir, Karaman) 
eklenerek 49 ili kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu yasa yeni yatırımların oluşması ve 
yeni istihdam alanlarının açılmasına olanak sağlayan bir araç olmuştur. 2004 tarihinde, 5084 
sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki”  ile başlayana, önce 36 ilde, daha sonra 50 ile 
ulaşan ve kapsamı genişletilen yasa 31 Aralık 2009 tarihinde sona ermiştir (Gülmez ve 
Yalman, 2010:240). 

5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki kanunu’nun 2009 yılı sonunda sona ermesi 
ve 2008 yılı ikinci yarısından itibaren dünyanın küresel bir krizinin etkisi altına girmesi 
nedeniyle 2009 sonrası dönemde yeni yatırım teşviklerinin uygulanmasını zorunlu kılmıştır 
(Eser, 2011: 135). 

Bu amaçlarlar doğrultusunda 2009 yılında uygulamaya giren teşvik sistemiyle teşvikler; 
genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları ve büyük ölçekli yatırımların teşviki 
olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. İlk kez bölgesel ve sektörel teşvik sistemine geçilen bu 
sistemde, iller İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 2 bölgelerinin sosyo-
ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelere 
yapılan desteklerden yararlanacak yatırım konuları her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve 
rekabet gücü dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu teşvik sisteminde KDV istisnası, gümrük 
vergisi muafiyeti, faiz desteği, sigorta primi işveren desteği, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi 
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ve taşınma desteği olmak üzere yedi maliyet kaleminde teşvik uygulanmıştır (Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakında Karar, 2009). 
2009 yılında yürürlüğe giren teşvik sisteminin etkinliğinin azalması ve bölgeler arası 
gelişmişlik farklarının değişmesi nedeniyle daha kapsamlı ve etkin bir teşvik sisteminin 
hazırlanması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda müteşebbislerin talepleri de göz önüne 
alınarak hazırlanan yeni teşvik sisteminde, genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik 
uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşviki ve stratejik yatırımların teşviki olmak üzere 4 
temel yatırım teşvik alanı ortaya konulmuştur. Ekonomik istikrarsızlıkların giderilmesinde 
bazı uygulamalara öncelik verilen yeni teşvik sistemi kapsamında yatırımcılara; KDV 
istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta 
primi işçi ve işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı ve KDV iadesi 
olmak üzere 7 alanda teşvik verilmesi planlanmıştır. Planın ana hatlarını genişleyen sektörel 
kapsam, işgücü maliyetlerinin azaltılmasına yönelik destekler ve finansman imkânlarının 
genişletilmesi oluşturmaktadır. (Kutbay ve Aslan, 2015:738).  

İllerin sosyo-ekonomik gelişmişliğine göre hazırlanan yeni teşvik sisteminde en az 
gelişmiş illerden gelişmiş illere doğru ayrılan 6 bölgedeki illere farklı yatırım teşvikleri 
verilmektedir. KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve büyük ölçekli yatırımlar için 
verilen yatırım yeri tahsisi teşvik unsurları bütün bölgeler için verilmesi planlanmıştır. Bu 
teşvik unsurları haricinde gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi işçi hissesi desteği 
sadece altıncı bölgede bulunan iller için verilecektir. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı 
bölgede yapılacak olan yatırımlar ise faiz desteği teşvikinden faydalanabilecektir (Akdeve ve 
Karagöl, 2013: 345). 

 
Tablo 1: TR33 bölgesi yatırım teşvik belgelerinin ve kamu yatırım tahsislerinin yıllara göre dağılımı 

 
Yıllar 

Yatırım Teşvik Belgeleri Kamu Yatırım 
Tahsisleri(Bin TL) Belge Adedi Yatırım Miktarı 

(Milyon) 
İstihdam Sayısı 

2000 - - - 23.520 
2001 64 173 3.073 41.375 
2002 92 308 4.487 52.314 
2003 99 404 4.067 44.486 
2004 148 733 7.618 34.031 
2005 183 864 6.291 43.178 
2006 106 301 4.017 70.746 
2007 101 283 4.802 96.858 
2008 106 663 3.299 93.254 
2009 120 1.053 4.623 95.663 
2010 232 2.377 9.327 182.778 
2011 216 1.566 6.526 206.562 
2012 219 2.668 5.800 266.085 
2013 239 2.102 8.957 354.552 
2014 205 4.738 6.548 393.140 

Toplam 2.130 18.233 79.435 1.998.542 
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı 

 
2000-2014 yılları arasında ülke ekonomisinin gelişimi ve kalkınması, bölgeler arası 

adaletsizliğin giderilmesi, kalkınmanın tüm yurda yayılması, iç göçün önlemesi gibi amaçlarla 
çıkarılan yatırım teşviklerinin TR33 bölgesi üzerindeki etkileri yukarıdaki tabloda verilmiştir. 
Buna göre TR33 bölgesinde yatırım teşvik belgeleri sadece 2006, 2007, 2011 ve 2014 yılında 
azalma göstermiş olup diğer yıllarda sürekli bir artış ortaya koymuştur.  2000-2014 yılları 
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arasındaki yatırım tutarlarına baktığımızda ise yatırım teşvik belgelerindeki azalmaya bağlı 
olarak yine 2006,2007,2011 ve 2013 yıllarında azalma göstermiş olup diğer yıllarda sürekli 
bir artış eğilimindedir.  
Yatırım teşvikleri sonucu ortaya çıkan istihdamın TR33 bölgesi için 2000-2014 yılları 
arasında genel durumuna bakacak olursak yatırım teşvik belgeleri ve kamu yatırım tahsisleri 
gibi tutarlı bir seyir izlemediği görülmektedir. İstihdam sayısına baktığımızda yapılan 
yatırımların en fazla istihdamı 2010 ve 2013 yılları arasında ortaya çıkardığı görülmektedir. 
Tablodaki diğer önemli bir gösterge de şüphesiz yıllar itibariyle ortaya çıkan kamu yatırım 
tahsisleridir. Buna göre TR33 bölgesine ayrılan kamu yatımları ilk yıllarda bazı azalmalar 
göstermesine rağmen 2008 yılından itibaren sürekli bir artış eğilimine girmiştir.  

2000-2014 yılları arasında çıkarılan yatırım teşviklerinin TR33 bölgesine katkısının 
toplu olarak değerlendirdiğimizde ise bu yıllar arasında alınan yatırım teşvik belgeleri toplam 
2.130 iken toplam yatırım miktarı 18.233 (milyon) olmuştur. Bu yıllar arasında bölgeye 
ayrılan kamu yatırım tahsisleri toplamda 1.998.542 (Bin tl) olurken tüm bu yatırımların 
toplam istihdama katkısı 79.435 kişi olmuştur. 
 2001-2015 döneminde TR33 bölgesindeki firmalar için hazırlanmış olan yatırım teşvik 
belgeleri, gerek belge adedi, gerek yapılan yatırım tutarı, gerekse yaratılan istihdam, konunun 
daha iyi anlaşılması açısından ana sektörler itibariyle aşağıdaki tabloda oranlar itibariyle 
verilmiştir. 

Tablo 2: TR33 bölgesi yatırım teşviklerinin ana sektörler itibariyle dağılımı 
Sektör Belge Adedi(%) Sabit Yatırım (%) İstihdam 
Enerji 3.99 50.11 2.52 
Hizmetler 23.6 18.69 15.64 
İmalat 58.06 8.17 62.93 
Madencilik 9.87 17.46 13.52 
Tarım 4.46 5.54 5.37 
Genel Toplam 100.0 100.0 100.0 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 
TR33 Bölgesinin yatırım teşviklerinden belge sayısına göre en fazla payı %58.06 ile 

imalat sanayiinin aldığı, onu %23.6 ile hizmetler sektörünün ve %9.87 ile madencilik 
sektörünün izlediği görülmektedir. Tarım ve Enerji sektörünün payları ise sırasıyla %4.46 ve 
%3.99 olarak karşımıza çıkmaktadır. Sabit yatırım tutarı açısından ise %50.11 ile enerji 
sektörü ilk sırada yer alırken bunu %18.69 ile hizmetler, %17.46 ile madencilik, %8.17 ile 
imalat ve son olarak da %5.54 ile tarım sektörü izlemektedir. İstihdam açısından ise imalat 
sanayiinin yatırım teşvik belgelerindeki oransal payına bağlı olarak istihdamın %62.93’ünü 
temsil ettiği görülmektedir. İstihdamın geri kalanı ise %15.64 ile hizmetler, %13.52 ile 
madencilik, %5.37 ile tarım ve %2.52 ile enerjiden oluşmaktadır. 

Bölgedeki sektörel yapı tarım ağırlıklı iken çeşitlenerek sanayi ve hizmet ağırlıklı bir 
yapıya doğru evrilmiştir. Bölge’nin gayri safi katma değeri içinde tarımın payı yüzde 20, 
sanayinin payı ise yüzde 32’dir. Öte yandan, Türkiye’de hizmetler sektörünün payı yüzde 64 
iken, Bölge’de yüzde 48 düzeyindedir. Bölgenin sanayi ve tarım sektörlerindeki payı Türkiye 
ortalamasının üstündeyken, hizmetler sektörünün payı Türkiye ortalamasının gerisindedir. Bu 
oranlardaki farklılıklar, Bölge’nin ekonomik yapısını dönüştürme noktasında kat edilmesi 
gereken bir mesafe olduğuna işaret etmektedir.  

Bölgenin ekonomik yapısının tarımdan sanayi ve hizmetler sektörüne kaydığı 
görülmektedir. Bölge ekonomisinin ve GSYH ya katkısının sanayi ve hizmetler sektöründen 
oluştuğu görülmektedir. Bundan dolayıdır ki bölgede uygulanan yatırım teşviklerinin bu iki 
sektör ağırlıklı olması hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine olumlu katkılar 
sunacaktır. Nitekim bu teşvikler ve ortaya çıkardığı yatırım ortamı sonucu bölge istihdamı 
artacak ve iç göçler azalacaktır. 
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5. TR33 Bölgesinde İç Göçler  

Göçü açıklarken genel olarak, bulunulan bölgede iticiliğe ve göç edilecek yerdeki 
çekiciliğe neden olan faktörler üzerinde durulur. Bu faktörlere literatürde “itici ve çekici 
güçler yaklaşımı” adı verilmektedir. İtici ve çekici güçler yaklaşımı ile bireyleri kırsal 
alanlardan kentlere doğru yönelten itici ve çekici etkenler incelenir. Bununla birlikte, “iletici 
etkenler” de göçü etkiler (Çelik, 2006:150) 

İtici faktörler, bölgenin dışa göç vermesine ve başka yerlerden göç almamasına neden 
olur. Çekici faktörler ise hem bölgenin göç vermesini engeller, hem de başka yerlerden 
göçmen çeker. Çekici faktörlerin etmenlerini etkileyen en önemli faktör de şüphesiz o bölgeye 
yapılan yatırımlar, verilen teşvikler olmaktadır. Verilen teşvikler ve yapılan yatırımlar 
nedeniyle bölgenin refah düzeyinin yükseltilmesi amaçlanarak göç vermek bir yana göç 
alması hedeflenmektedir. Yatırım teşvikleri ile yeni istihdam olanakları yaratılması, hayat 
standardı yükseltilmesi, gelir düzeyi arttırılması, ulaşım, eğitim, sağlık gibi sosyal yaşam 
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölgeye yapılan yatırımlar sadece ekonomik amaçla 
yapılmayıp aynı zamanda sosyal refahın da arttırılmasını amaçlamaktadır. 

TR33 bölgesine verilen teşviklerin, yapılan yatırımların iç göçler üzerinde nasıl bir etki 
ortaya çıkardığı tespit etmek için aşağıdaki tabloyu incelemek yerinde olacaktır. 

 
Tablo 3: TR33 bölgesi nüfus ve göç istatistikleri 

Yıl Bölge Adı Nüfusu Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç 
Hızı(Binde) 

1975-1980 Türkiye 38.395.730 2.700.977 2.700.977 0 0 

TR33 1.994.040 103.029 108.153 -5.124 -18,4 
 
1980-1985 

Türkiye 44.078.033 2.885.873 2.885.873 0 0 

TR33 2.234.323 104.192 116.420 -12.228 -31,1 
 
1985-1990 

Türkiye 49.986.117 4.065.173 4.065.173 0 0 

TR33 2.490.177 140.411 149.283 -8.872 -23,7 
 
1995-2000 

Türkiye 60.752.995 4.788.193 4.788.193 0 0 

TR33 2.779.198 169.522 185573 -16.051 -28 
 
 
2008 

Türkiye 71.517.100
  2.273.492 2.273.492 0 0 

TR33 2.914.110 59.318 81.655 -22.337 -3,81 
 
2009 

Türkiye 7.2561.312 2.069.262 2.069.262 0 0 
TR33 2.940.947 64.814 76.198 -11.384 -3,86 

 
2010 

Türkiye 73.722.988 218.5172 218.5172 0 0 
TR33 3.005.558 65.521 80.768 -15.247 -5,06 

 
2011 

Türkiye 74.724.269 2.246.828 2.246.828 0 0 
TR33 294.2695 68.509 82.655 -14.146 -4,8 

 
2012 

Türkiye 75.627.384 2.142.580 2.142.580 0 0 
TR33 296.5800 78.255 72.905 5.350 1,81 

 
2013 

Türkiye 76.667.864 2.339.429 2.339.429 0 0 
TR33 298.5153 77.406 85.615 -8.209 -2,75 

 
2014 

Türkiye 77.695.904 2.480.401 2.480.401 0 0 
TR33 2995.289 76.644 89.023 -12.379 -4,12 

 
2015 

Türkiye 78.741.053 2.720.438 2.720.438 0 0 
TR33 3.013.892 92.971 96.300 -3.329 -7,5 

Kaynak: Genel Nüfus Sayımı sonuçları, 1980-2000 ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, 2008-2015 
 
TR33 bölgesi nüfus ve göç istatistiklerinin gösterildiği tabloya baktığımızda bölgenin 

nüfusunda yıllar itibariyle zaman zaman azalmalar zaman zaman da artışlar olmuştur. Son 
olarak 2015 yılında yapılan sayımda bölge nüfusu 3.013.892 ile Türkiye nüfusunun %3,82 
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sini oluşturmaktadır. Bölgenin aldığı ve verdiği göç sayılarına baktığımızda ise yıllar 
itibariyle alınan göç sayısında bir artış görülmektedir. Verilen göç sayısına baktığımızda 
alınan göç sayısıyla aynı doğrultuda fakat daha fazla bir artış ortaya çıkmıştır. Bunun bir 
neticesi olan net göç hızı son yıllarda dalgalı fakat her yıl eksi bir seyir izlemiştir. Buna göre 
TR33 bölgesinde yıllar itibariye sürekli göç açığı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan göç açığını 
gösteren net göç hızı(binde) sutünuna baktığımızda ilk dönemlere nazaran azalmış olduğu son 
yıllarda ise dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Buna göre kamu yatırım teşvikleri ve 
belgelerinin sürekli arttığı yıllarda bölgenin net göçü sürekli olarak negatif dalgalı bir seyir 
izlemiştir. Buna göre kamu yatırım teşvikleri ve belgelerinin amaçlarından olan bölgenin 
ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasını sağlayarak göçü önleme hedefinin TR33 bölgesi 
açısından tam olarak sağlandığını söylemek güç olmaktadır. Her ne kadar bölgeye verilen 
teşvik belgeleri ve yapılan yatırım miktarları yıllar itibariyle artsa da bölgenin göç vermesini 
önlenememiştir. Kamu yatırımı ve yatırım teşvik belgelerinin artışına nazaran istihdam artışı 
çok daha sınırlı düzeyde kalmıştır. İşsizlik verilerine baktığımızda ise herhangi bir azalma 
gözlenmemiştir. İşsizliğin yüksek görülmesi bölgedeki yaşama potansiyelini azaltmaktadır. 
Bu verilere bakıldığında kamu yatırımlarının ve yatırım teşvik belgelerinin verimli alanlarda 
kullanılmadığı ve istihdam üretmediği sonucuna ulaşılabilmektedir. Yapılan yatırımlar ve 
verilen teşvikler bölgedeki sosyo-ekonomik yapıyı tam anlamıyla geliştirememektedir. 
Bunların sonucu olarak da bölgedeki göç engellenememekte hatta daha da artma eğilimi 
göstermektedir. Kamu yatırımlarını ve yatırım teşvik belgelerini verirken bunun yanında 
verimli kullanılması için de gerekli tedbirler alınmalı ve uygulanan teşvik sistemleri 
çeşitlendirilmelidir. 
 
6. Sonuç 

Tarih boyunca ortaya çıkan göç hareketlerinin şüphesiz ki çok çeşitli ekonomik, sosyal, 
kültürel, siyasi vb. nedenleri vardır. Bu nedenler hem iç göç hareketlerini hem de dış göç 
hareketlerini etkilemektedir. Ülkelere veya bölgelere itici ve çekici faktörler nedeniyle bazen 
ciddi boyutlara ulaşan göç hareketleri olmaktadır. Bu göç hareketleri toplumsal yapı üzerinde 
bir takım olumsuzluklar ortaya çıkarmaktadır. Bundan dolayı idareciler iç göçü engellemek 
için çeşitli karalar almaktadırlar. Bunların en başında da hem ülkenin ve bölgenin ekonomik 
gelişmesi hem de sosyal, kültürel yapının iyileştirilmesi amacıyla bölgelere yapılan yatırım 
teşvikleri gelmektedir. Bu teşvikler sayesinde hem bölge ekonomisi canlanmakta, hem de 
ekonomik-sosyal refah arttırılarak iç göç hareketleri engellenmektedir. 

TR33 bölgesinde yapılan yatırımların ve verilen teşviklerin iç göçler üzerindeki etkisini 
incelediğimiz çalışmada verilen teşviklerin ve yapılan yatırımların, bazı yıllarda dalgalanma 
gösterse de sürekli arttığı görülmektedir. Ancak bu yatırımların ve verilen teşviklerin 
bölgedeki göçü engelleyemediği ortaya çıkmaktadır. Buna göre yatırım teşvik ve belgeleri 
hacminin artmasına rağmen bölgedeki net göç her dönem negatif bir seyir izlemiştir.  Bununla 
beraber net göç hızının dalgalı bir seyir izlemesine rağmen son yıllarda arttığı ve sürekli 
negatif değerlerde olduğu görülmektedir. Bölgeye tahsis edilen kamu yatırımları ile verilen 
teşviklerin yıllar itibariyle artmasına rağmen bölge göç verici niteliğini hala korumaktadır. 
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VERGİLEMEDE FAYDALANMA İLKESİNİN 
UYGULANABİLİRLİĞİ: TÜRKİYE’DEKİ SERVET 
VERGİLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME 
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Özet 
Vergilerin faydalanma ilkesine göre alınması ilk kez 17. Yüzyılda ortaya atılmış ve günümüze kadar 

çeşitli ekonomistler tarafından savunulmuştur.  Faydalanma ilkesi, her bireyin kamu hizmetlerinden yararlandığı 
ölçüde vergi vermesi esasına dayanır. Vergilemede fayda ilkesinin uygulanabilirliğine yönelik farklı görüşler 
bulunmaktadır. Günümüzde yaygın olan görüş faydalanma ilkesinin yerel nitelikteki kamusal mal ve 
hizmetlerinin finansmanı açısından uygulanabilir olduğu şeklindedir. Servet üzerinden alınan motorlu taşıtlar 
vergisi ve özel tüketim üzerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi de faydalanma ilkesi açısından 
savunulabilecek önemli vergilerdir. Bu çalışmada Türkiye’deki servet vergileri faydalanma ilkesinin 
uygulanabilirliği açısından değerlendirilmiş ve servet üzerinden alınan vergilerde, ödeme gücü ilkesiyle birlikte 
faydalanma ilkesinin de uygulanabileceği sonucuna varılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler:  faydalanma ilkesi, tahsis yöntemi, servet vergileri 
 
JEL Sınıflandırması: H20, H21, H71 
 
 
APPLICABILITY OF THE BENEFIT PRINCIPLE TAXATION: 

AN ASSESSMENT OF WEALTH TAXES AT TURKEY 
 
 
Abstract 

The principle of taking taxation depended on benefiting, has first revealed in 17th century and has been 
supported by many economists since today. The benefit principle of taxation is based on the receiving same 
public serves with the paying same taxation. There are different opinions on practicability of the benefit principle 
of taxation. The widely-held opinion is that benefit principle of taxation can be carried out aspect with the 
financing local goods and serves. Justifiable important taxes towards the benefit principle of taxation are also 
motor vehicle taxes collecting from the wealth and fuel consumption tax collecting from the private 
consumption. In this study the wealth tax was evaluated for applicability of the principle benefit in Turkey. It is 
concluded that benefit principle can be applied with the ability to pay principle in wealth tax. 
 
Keywords: the benefit principle, the process of appropriation, the wealth taxations 
 
JEL Classification: H20, H21, H71 
 
1.Giriş 

Dünyada özellikle ekonomi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler kamu mali 
yönetiminde farklı anlayışların benimsenmesine neden olmuştur. Kamu sektöründe ortaya 
çıkan verimsizliğin, israfın önlenmesi ve kamu kaynaklarında etkinliğin sağlanması için 
ülkelerin birçoğunda hükümetlerin piyasa yaklaşımına benzer politikalar uyguladıkları 
görülmektedir. Türkiye’de de küresel çapta yaşanan değişikliklere paralel olarak kamu 
sektöründe piyasa odaklı bir yaklaşım sergilenmeye başlanmıştır. Özellikle 1980 sonrası 

1 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Türkiye, selma.demirtas@usak.edu.tr 
2 Uşak Üniversitesi, Karahallı MYO, Lojistik Bölümü, Türkiye,  fatma.gungor@usak.edu.tr 

440 
 

                                                           



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 

 
 
dönemde özelleştirme politikalarının artmasıyla bu etkinin daha güçlü hissedildiği 
söylenebilir. Bu durum kamu harcamalarının finansmanı konusunda piyasa benzeri bir 
modelin geliştirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu noktada faydalanma ilkesine göre vergi 
alınması fikri bazı yazarlar tarafından savunulmuştur.  

İlk kez 17 ve 18. yüzyıllarda Locke, Hobbes ve Rousseau gibi teorisyenler tarafından 
ileri sürülen Faydalanma (İstifade) ilkesi, daha sonraları refah ekonomisiyle ilişkilendirilerek 
Bowen, Samuelson ve Lindhal gibi ekonomistler tarafından yorumlanmıştır. Lindahl, son 
birim yararı teorisini vergileme alanına taşıyarak çeşitli analizler yapmış ve adil bir 
vergilemenin fayda ilkesine dayalı olması gerektiğini savunmuştur. Faydalanma ilkesine göre; 
vergi yükü bireyler arasında, bireylerin kamusal mal ve hizmetlerden sağladıkları fayda 
oranında paylaştırılmalıdır. Bu durumun bir sonucu olarak; aynı seviyede kamu 
hizmetlerinden yararlanan insanların aynı miktarda Yatay Eşitlik),  farklı düzeylerde 
hizmetten yararlananların farklı miktarlarda (Dikey Eşitlik) vergi ödemesi, kamusal 
hizmetlerden hiçbir şekilde yararlanmayanların ise hiç vergi ödememesi gerekmektedir.  
 Türkiye’de Anayasa’nın 73. Maddesi gereği vergiler ödeme gücüne göre alınmaktadır. 
Sosyal devlet anlayışı gereği,  kamu hizmetlerinden yararlansalar bile ödeme gücü 
olmayanlardan vergi alınmamaktadır. Fakat ödeme gücünün göstergeleri olarak kabul edilen 
gelir, servet ve harcama unsurları içinde en az vergi gelirleri payına servet vergilerinin sahip 
olduğu görülmektedir. Bu durumun nedeni servet vergilerinin devletin ekonomik ve mali 
amaçlarını gerçekleştirmekten ziyade servet farklılıklarını azaltan ve kontrol mekanizması 
sağlayan sosyal amacı gerçekleştirmeye yönelik olmasıdır.  

Literatürde hâkim görüş; yerel nitelikte sunulan hizmetlerin finansmanına yönelik 
vergilerin faydalanma esasına daha uygun olduğu şeklinde olsa da, çalışmada geniş olarak yer 
alan motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve akaryakıt tüketim vergisinin faydalanma ilkesi 
açısından uygun vergiler olduğu düşünülmektedir. Ulusal güvenlik, adalet, savunma gibi tam 
kamusal malların bölünmez niteliğinden dolayı faydalanma ilkesinin vergilemede 
uygulanamayacağı görüşü hâkimdir. Fakat bölünmez nitelikteki bu hizmetlerden en çok fayda 
sağlayan kesimin servet sahipleri olduğunu düşündüğümüzde, bu hizmetlerde olası bir azalma 
meydana gelmesi durumunda bundan en çok zarar gören de bu kesim olacaktır. Buradan 
hareketle çalışmada faydalanma ilkesinin uygulanabilirliği servet vergileri açısından 
değerlendirilmiştir. 
 
2. Literatürde Yer Alan Bazı Çalışmalar 

Literatürde yer alan çalışmalara bakıldığında faydalanma ilkesinin servet vergileri 
açısından uygulanabilirliğine yönelik çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Fakat vergilemede 
fayda ilkesini ele alan çeşitli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Şentürk, Eser ve Polat 
tarafından 2015 yılında yapılan çalışmada; evsel katı atıkların fayda ilkesi bağlamında 
değerlendirmesi yapılmış, bazı ülke örnekleri ve Türkiye’de uygulanmakta olan Çevre 
Temizlik Vergisi incelenmiştir. Çalışmada Çevre Temizlik Vergisinin fayda ilkesine göre 
vergilendirmeden uzak olduğu tespit edilmiştir. Şentürk tarafından 2014’de yapılan çalışmada 
ise vergiye gönüllü uyum ve vergilemede fayda ilkesi arasındaki ilişkinin incelendiği 
çalışmada vergilerin fayda ilkesine göre alınmasının vergiye gönüllü uyum derecesini 
arttıracağı ifade edilmiştir. Ulusoy ve Akdemir 2013’de yaptıkları çalışmada Motorlu Taşıtlar 
Vergisinin vergileme ilkesi açısından değerlendirmesi yapılmış ve bu verginin yerel 
yönetimlere tahsis edilmesinin hizmet maliyet ilişkisi açısından daha rasyonel olacağını ifade 
edilmiştir. Yine Şentürk’ün 2012 ‘de yaptığı çalışmada; karayolları finansmanında alternatif 
yöntemler değerlendirilmiş ve küreselleşme çağında genelde kamu malları özelde de 
karayolları finansmanının kullanan öder ilkesi doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiği şeklinde 
bir anlayış bulunduğu ifade edilmiştir. Yereli ve Ata’nın 2011’de yaptıkları çalışmada fayda 
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ilkesi, vergi adaletine ulaşma yöntemleri çerçevesinde değerlendirilmiş; adil bir vergileme 
ilkesi için fayda ilkesinin tek başına yeterli olamayacağını, vergi adaletine ulaşmak için fayda 
ilkesi ile ödeme gücü ilkesinin birlikte kullanılmasının daha etkin bir çözüm olduğuna dikkat 
çekilmiştir. Weinzierl tarafından 2014’de yapılan çalışmada fayda esaslı vergilemenin klasik 
görüntüsü yeniden değerlendirilmiş ve fayda temelli vergilemenin Lindahl’ ın yöntemleri 
kullanılarak birkaç önemli istatistiğe bağlı olarak bu prensibe en uygun yöntemlerin analitik 
olarak da geliştirilebileceği vurgulanmıştır. Oakland ve Testa 2000 yılında yaptıkları 
çalışmada, işletme vergilerinin işletmelerin yararlandığı kamu hizmetlerinin maliyetleriyle 
ilişkilendirilebileceği belirtilmiştir.  
 
2.1. Faydalanma İlkesinin Teorik Temelleri 

Faydalanma (İstifade) ilkesi ilk kez 17 ve 18. yüzyıllarda Locke, Hobbes ve Rousseau 
gibi hukuk teoricileri tarafından ileri sürülmüştür.  Daha sonra Musgrave ve Haller gibi 
tanınmış maliyeciler tarafından inceleme konusu yapılmıştır. Söz konusu teorisyenlere göre; 
vergiler, devlet tarafından sunulan hizmetlerin karşılığı olarak ödenen bir bedel veya fiyat 
olarak kabul edilmiş ve verginin, kamu hizmetlerinden sağlanacak faydaya göre alınması 
gerektiği öngörülmüştür.  19. yüzyıla gelindiğinde fayda ilkesini savunan görüşler daha da 
ağırlık kazanmıştır. Bu dönemde fayda ilkesi başlıca Pantaleoni, de Viti, Mazzola, Sax, 
Wicksel gibi yazarlar tarafından savunulmuştur.  İlerleyen dönemlerde ise bu ilke refah 
ekonomisiyle ilişkisi kurularak Bowen, Samuelson ve Lindhal gibi ekonomistler tarafından 
yorumlanmıştır (Turhan, 1998:211). 

Lindahl, marjinal fayda teorisini vergileme alanına taşıyarak çeşitli analizler yapmış ve 
adil bir vergilemenin fayda ilkesine dayalı olması gerektiğini savunmuştur. Lindahl, fayda 
ilkesinin evrensel geçerliliğe sahip bir vergileme ilkesi olduğunu ifade etmektedir (Aktan, 
Dileyici, Saraç, 2001). Vergilemede fayda ilkesine göre, kişilerin devlet hizmetlerine 
katılmaları, kamu hizmetlerinden yararlanmaları ile orantılı olmalıdır (Bulutoğlu, 1988:417). 
Bu ilkeye göre vergiler bireyler arasında herkese açık şekilde sağlanan mal ve hizmetlerden 
elde ettikleri faydalar ile ilişkili olarak paylaştırılmalı; aynı seviyeden kamu hizmetlerinden 
yararlanan insanların aynı miktarda (Yatay Eşitlik), farklı düzeylerde hizmetten 
yararlananların farklı miktarda vergi ödemesi (Dikey Eşitlik) gerekmektedir. Bu kurama göre, 
hizmetten hiç yararlanmayanlar, söz konusu hizmetin sağlanması için ihtiyaç duyulan 
vergiden muaf olmalıdırlar (Arronson, 1995:306; aktaran: Gökbunar, 1998:17). 
 
2.2. Vergilemede Faydalanma (İstifade) İlkesinin Uygulanabilirliği  

Faydalanma ilkesi; devletin vergiyi, sunmuş olduğu kamusal hizmetlerin faydasından 
ötürü alabileceğini ileri sürmektedir. Teorisyenlerden biri olan J.J. Rousso vergiyi Toplumsal 
Sözleşme ile irtibatlandırarak izah etmekte ve vergiyi devletin vatandaşlara sunduğu 
hizmetlerin bir bedeli olarak ifade etmektedir (Mutlu, 2009:8).  

Fayda ilkesi ile, fiyatlandırılabilen kamu hizmetlerinin; eğitimin, sağlığın, otoyolların 
vs. harçlarla finanse edilmesi öngörülmektedir. Fayda ilkesinin uygulamaya konulması, kamu 
sektöründe piyasa benzeri bir finansman modelinin geliştirilmesi anlamına gelmektedir. 
Böylelikle, hizmeti kullananın bedelini ödemesi söz konusu olduğundan, ödeme gücüne 
bakışla daha adil de sayılabilmektedir. (Hepaksaz, 2007:106).  Fayda ilkesini savunanlara 
göre; piyasada fiyatlar, mal ve hizmetleri kullananların elde ettikleri faydayı ölçüyorsa, 
vergiler de kamu hizmetlerinden faydalananların elde ettikleri faydayı ölçmektedir. 
Dolayısıyla vergiler, bireylerin elde ettikleri faydaların karşılığıdır. Vergilemede fayda ilkesi 
vergi gelirlerini artırma açısından da büyük bir çekiciliğe sahiptir. Çünkü vergiler ayrı ayrı 
değil, finanse ettikleri kamu hizmetlerinin miktarı ile ilişkili olarak göz önünde 
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bulundurulmaktadır. Vatandaşların vergi ödemelerinin yararlandıkları hizmetlere bağlanması, 
kamu mallarının sağlanmasında etkinlik şansını da artırabilecektir (Gökbunar, 1998:12). 

Türkiye’deki uygulamada yerel nitelikte olan kamusal mal ve hizmetlerin 
finansmanında faydalanma ilkesinin uygulanabilir olduğu konusunda hâkim bir yaklaşım olsa 
da bazı kamusal faaliyetlerde fayda esasına göre vergileme yapmak mümkün görünmektedir. 
Türkiye’de akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi, büyük şehir belediye sınırları 
içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisi, fayda 
esasına göre alınan kamu hizmetleri ile ilişkilendirilen vergiler olarak kabul edilmektedir. 
(Batırel, 2007:86). Belirli amaçların gerçekleştirilmesi için kurulan ekonomik, sosyal ve 
mesleki kuruluşların, bu amaçların finansmanını karşılamak amacıyla devlet tarafından 
aldıkları yetki ile ilgililerden topladıkları bir gelir türü olan parafiskal gelirler, ödenen 
bedeller ve hizmet arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır. Bu açıdan parafiskal gelirleri 
faydalanma ilkesinin birebir uygulandığı gelir türü olduğunu söylenebilir. 

1956 yılında Charles Tiebout tarafından (A Pure Theory of Local Expenditure) Tiebout 
teorisi de vergilemede fayda ilkesiyle ilişkilendirilebilir. Teoriye göre; yerel yönetimler 
arasındaki rekabet sonucu, bireyin istediği kamusal malın üretilmesinin sağlanabilecektir. 
Tiebout, bireylerin kamusal malları sağlayan yerel yönetimleri ve tercihlerini en iyi şekilde 
tatmin eden vergi fiyatlamasını seçtiklerini varsaymaktadır. Örneğin, bazı aileler kamu 
okullarının daha iyi finanse edilmesini istiyorlarsa daha yüksek servet vergisi ödemeyi kabul 
edebilirler. İstemiyorlarsa daha düşük vergi- fayda bileşimi sunan yerlere gidebilirler 
(Tiebout, 1956:418).  Tiebout’ a göre okul hizmetlerinden daha çok yararlanmak isteyen 
bireyler school district birimlerine bağlı bölgelere yerleşebileceklerdir. Bu açıdan 
bakıldığında vergilemede faydalanma ilkesinin kabul edilebilir olduğu yerler mevcuttur. 

Bölünmez nitelikteki mal ve hizmetlerin finansmanında uygulanması çok mümkün 
görülmeyen faydalanma ilkesinin servet vergileri açısından da tek başına olmasa da ödeme 
gücü ilkesiyle birlikte uygulanabilir olduğu ifade edilebilir. Şöyle ki;  bölünmez nitelikteki bu 
hizmetlerden en çok fayda sağlayan kesimin servet sahipleri olduğunu düşündüğümüzde, bu 
hizmetlerde olası bir azalma meydana gelmesi durumunda bundan en çok zarar gören de bu 
kesim olacaktır. Bu düşünceden hareketle servet vergilerini faydalanma ilkesiyle 
ilişkilendirmek mümkündür. Özellikle motorlu araç sahiplerinden alınan MTV ‘de araç 
sahiplerinin yollara ve çevreye verdiği zarar düşünülerek yapılacak vergilemenin de 
faydalanma ilkesiyle örtüştüğü söylenebilir. 
Vergilemede faydalanma ilkesinin uygulanmasının çeşitli yönleri itibariyle eleştirildiği de 
görülmektedir. Özellikle tam kamusal malların "bölünemezlik" özellikleri nedeniyle bu mal 
ve hizmetlerden kimin ne kadar fayda sağladığı kesin bir şekilde belirlenememesi  (Yereli ve 
Ata, 2011:26) yine eğitim, sağlık gibi belirli hizmetlerden yararlanmanın ölçüsünü belirleme 
olanağı bulunsa bile, bunların maliyetinin kişiye ödetilmesi toplumda sosyal sınıflar 
arasındaki dengeyi bozabilmesi gibi nedenlerle  eleştirilebilmektedir (Seyidoğlu, 2002:702). 
 
2.3. Faydalanma İlkesinin Uygulama Aracı Olarak Tahsis Yöntemi 

Belirli bir verginin ya da kamu gelirinin belirli bir harcamanın finansmanına bağlanması 
anlamına gelen tahsis yöntemi, vergilemede fayda ilkesinin uygulanmasına imkân sağlayacak 
araçlardan birisi olarak görülmektedir (Aktan, Dileyici ve Saraç, 2001). ABD’de çok sayıda 
federe anayasada yer alan vergi tahsisinin, tahsis edilmeye uygun olan vergiler için söz 
konusu olduğu ve en yaygın örneği olarak da otoyol veya yol kullanımı vergilerinden 
sağlanan gelirlerin, sadece o yolun inşası ve bakımına harcanması zorunluluğu 
gösterilmektedir. (Özgen, 2000:4)  
 Vergilemede tahsis ilkesinin uygulanması vergi adaletine uygun olması, seçmen 
tercihlerinin belirlenebilmesi, kamu harcamalarının süratle yapılması gibi nedenlerle 
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savunulmakla birlikte (Aktan, Dileyici ve Saraç, 2001); bütçede birlik ilkesinin ortadan 
kalkacağı ve bunun sonucunda da bütçe gelir ve giderlerinin bir bütün olarak görülemeyeceği; 
yasama organının onayı olmadan mali mükellefiyetler getirilmesi, yasama organının 
denetiminden uzaklaşılması, ödenek tahsisinde hizmet önceliğinin iyi tespit edilememesi,  
tahsis edilen miktarın hizmetin görülmesi için az ya da fazla olabilmesi gibi nedenlerden 
ötürü de eleştirilebilmektedir (Aktan, 2002). 

Vergilemede faydalanma ilkesinin bir uygulama aracı olarak görüldüğü tahsis 
yönteminde yukarıda bahsettiğimiz bir takım olumsuzluklardan dolayı kamusal mal ve 
hizmetlerin tamamında uygulanmasının olanaksız olduğunu söyleyebiliriz; fakat yerel nitelikli 
kamu hizmetlerinde ve özellikle motorlu taşıtlar vergisi başta olmak üzere servet üzerinden 
alınan vergilerde uygulanma imkânı olabilmektedir. 
 
3. Servet Üzerinden Alınan Vergilerin Faydalanma İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 

Günümüzde servet, ödeme gücünün bir göstergesi olarak kabul edildiğinden, çağdaş 
vergi sistemleri içerisinde yaygın bir şekilde yer almaktadır. Servet vergisinin, oranın düşük 
olması nedeniyle, toplam vergi gelirleri içindeki oranı oldukça düşüktür. Bunun en önemli 
nedeni; servetin asıl kaynağı olan gelirin vergilendirilmesine ağırlık verilmesi nedeniyle 
vergilendirilmiş gelirle alınan servetin tekrar ağır vergilerle vergilendirilmek istenmeyişidir 
(Sarıllı, 2013:315). Türk Vergi Sisteminde servet vergileri olarak;  Emlak Vergisi, Veraset ve 
İntikal Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi yer almaktadır. Çalışmada adı geçen vergiler 
faydalanma ilkesinin uygulanabilirliği açısından değerlendirilmiştir. 
 
3.1. Emlak Vergisinin Faydalanma İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 

Tarihin en eski vergilerinden biri olan emlak vergisi, gerçek veya tüzel kişilerin 
mülkiyetinde bulunan bina ve araziden alınan özel nitelikte bir servet vergisidir. Henüz 
sanayileşme sürecinin başlamadığı dönemlerde özellikle verginin konusuna giren bina ve 
arazinin vergi tekniği açısından kavranmasındaki kolaylık nedeniyle en önemli gelir 
kaynağını oluşturmuştur.  (Turhan, 1998:182). 

Yaygın görüş, faydalanma ilkesinin sadece mahalli idarelerce sunulan hizmetlerin 
finansmanı için uygun olacağını savunsa da merkezi idarece sunulan hizmetlerin 
finansmanında da uygulanması muhtemeldir. Şöyle ki; faydalanma ilkesine göre alınan emlak 
vergileri yerel hizmetler için kabul görse de merkezi idare açısından kabul görmemektedir. 
Çünkü merkezi idarenin sunduğu hizmetler genelde tam kamusal niteliğine sahiptir. Oysa 
merkezi idarece sağlanan sosyal güvenlik hizmeti bireyin sahip olduğu emlakın korunması 
açısından oldukça önemlidir. Bu durum vergiyi sigorta pirimi olarak açıklayan görüşle 
yakından ilişkilidir. Bu görüşe göre vergi; devletin vatandaşların mal ve canlarını koruması 
karşılığında aldığı bir bedel olarak görülmektedir. Örneğin; 150 bin TL’lik mülke sahip 
bireyin olası bir dış saldırı (savaş gibi) halinde kaybı 150 bin TL olacaktır. Kişinin mülkünün 
değeri ne kadar çoksa zararı da o kadar çok olacaktır ve devletin sunmuş olduğu güvenlik 
hizmetlerinden daha çok yarar sağladığı için faydalanması oranında bir vergi ödemesi 
gerekmektedir. (Edizdoğan ve Çelikkyaya, 2010). 

Mahalli idarelerin faaliyetlerinin önemli bir kısmı emlake doğrudan fayda 
sağlamaktadır. Eğer söz konusu faaliyetler yürütülmeseydi, bu hizmetleri mülk sahipleri kendi 
karşılayacaktı. (Örneğin; kanalizasyon, drenaj, kaldırım ve cadde genişletmesi, aydınlatma, 
polis, itfaiye gibi hizmetler) Sağlanan faydanın, emlakın direkt olarak değeri ile orantılı 
olması zorunlu değildir ancak kaba olarak da olsa bir oranın olduğu farz edilebilir. Bu nedenle 
yapılan ödemelerin fayda esasına göre alındığı söylenebilir. 
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3.2 Veraset ve İntikal Vergisinin Faydalanma İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 

Modern vergi sistemlerinde servet dağılımını dengelemenin bir aracı olarak veraset ve 
intikal vergileri, veraset yoluyla ya da karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarını 
vergilendiren ve aynı kanunda düzenlenmesine karşın iki ayrı vergiden oluşan bir servet 
vergisi türüdür  (Turhan, 1998:184).  

Veraset ve intikal vergilerini faydalanma ilkesi açısından değerlendirdiğimizde diğer 
vergilerde olduğu gibi birebir karşılığın olduğunu söylemek zordur. Bu açıdan veraset ve 
intikal vergisi belki de faydalanma ilkesini savunabilmenin en zor olduğu vergi türüdür; fakat 
bu vergiyi savunan görüşler de bulunmaktadır. Devletin mülkiyet hakkını koruması ve ölenin 
mal varlığının mirasçılarına geçmesine izin vermesi dolayısıyla devletin sunmuş olduğu bu 
hizmetlerin bir karşılığı olarak tereke üzerinden hissesini almaya hakkı olduğu 
düşünülmektedir. Diğer taraftan bu görüşe karşı olanlar bu gibi hizmetleri sunmanın devletin 
asli vazifesi olduğunu ifade etmektedirler. Servet transferini özel bir vergileme amacı olarak 
ayırmanın keyfi olduğunu düşünmektedirler. Şöyle ki;  üç kişiden biri gelirini seyahate, diğeri 
kızının kolej harcamalarına ayırırken, üçüncüsünün çocuğuna miras bırakması halinde özel 
bir vergiyle karşı karşıya kalmasını anlamsız bulmaktadırlar (Edizdoğan ve Çelikkaya, 
2010:329).  
 
3.3. Motorlu Taşıtlar Vergisinin Faydalanma İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 

MTV, Türk Vergi Sistemi’nde servet vergisi kapsamında değerlendirildiğinden vergi 
miktarı da bu doğrultuda hesaplanmaktadır. AB’deki uygulamalara bakıldığında ise MTV’ 
nin yol ve çevre vergisi şeklinde değerlendirildiği göze çarpmaktadır. Uygulamada Türkiye ve 
AB ülkeleri arasında teorik bir görüş ayrılığı olduğu görülmektedir. AB üyesi ülkelerde MTV 
miktarı belirlenirken dikkate alınan kriterler yakıt tüketimi, ağırlık, silindir hacmi ve CO2 
emisyonu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ağırlık kriterinin önemli olmasının nedeni, araçların 
kullandıkları yola verdikleri hasarın toplam ağırlıkları ile doğru orantılı olmasıdır. Böylece 
araçların toplam ağırlığı arttıkça ödemesi gereken vergi miktarı da artmaktadır. Yakıt 
tüketimi, silindir hacmi ve CO2emisyonu gibi kriterin kullanılmasının altında yatan neden ise 
çevreye zehirli gaz salınacağı düşüncesidir (Sugözü vd., 2014:125). 

MTV fayda vergilemesi açısından, şehir içi araç kullanımının ortaya çıkarmış olduğu 
maliyetler ile bunların finansmanı arasında ilişki kurduğu gibi, çevre kirliliğine karşı 
mücadelede de önemli bir araç olmaktadır (Ulusoy ve Akdemir, 2013:110). Karayollarının 
finansmanında başarı elde edilmesinde karayolu kullanımı ve karayolu yönetimi arasında açık 
bir ilişkinin tesis edilmesi oldukça önemlidir. Bu durumun sağlanması karayollarının 
fiyatlandırılması ile mümkündür. Fiyatlandırma “kullanan öder” ilkesi olarak ifade 
edilmektedir.  Kullanan öder ilkesine göre karayolu altyapısının kullanıcıları, çevresel ve 
diğer dışsal maliyetler de dâhil olmak üzere karayolu altyapısının gerekli kıldığı/ortaya 
çıkardığı maliyetleri karşılamak durumundadır (Şentürk, 2012: 43).  

Faydalanma ilkesine göre, kamyon ve otobüsler daha ağır ve geniş olmaları sebebiyle 
karayollarına daha çok maliyet yüklediğinden otomobil kullanıcılarına göre daha fazla vergi 
vermek zorundadırlar. Çünkü ağır taşıtlar karayollarında otomobillere nazaran daha çok 
aşınma yapacaklardır. Yine aynı şekilde otobüsler ya da büyük araçlar daha fazla park 
sorununa neden olacaklardır. Taşıtların ağırlıklarına ve büyüklüklerine göre 
vergilendirilmeleri uygun bir yöntem olmakla birlikte faydanın ölçümündeki güçlükler 
nedeniyle ağır ve büyük taşıt sahiplerinin otomobil kullanıcılarına göre ne kadar fazla vergi 
ödeyeceği belli değildir. Ayrıca birçok yasa koyucu fayda prensibinin önerdiği hizmetin 
“maliyetine” ya da “değerine” göre vergilendirme ilkelerinden hangisinin tam olarak 
uygulanması konusunda kararsızdır. Katı lastiği olanların hava basılmış lastiği olanlara göre 
vergilendirilmesi hizmet maliyetine göre vergilendirmeye; aynı büyüklük ve kapasiteye sahip 
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ticari araçların özel araçlardan daha ağır vergilendirilmesi hizmet değerine göre 
vergilendirmeye örnek olarak gösterilebilir (Edizdoğan ve Çelikkaya, 2010:345). 
 
4. Sonuç 

Günümüz geleneksel maliye teorisinde ödeme gücü ve adem-i tahsis ilkesinin 
vergilemede daha adil olduğu savunulmasına karşın bazı maliyeciler vergilemede faydalanma 
ilkesini ve tahsis yöntemini savunmaktadırlar. Bu konuda maliyeciler arasında kesin bir görüş 
birliğinin olduğunu söyleyemeyiz. Faydalanma esasına dayalı bir vergilendirme sitemini 
başarılı bir şekilde uygulamak bireylerce sağlanan faydanın değerinin bilinmesine bağlıdır. 
Bununla birlikte, kamu hizmetlerinin birçoğunda faydalanma ilkesinin uygulanması çok zor 
görülmektedir. Bunun nedeni; kamu hizmetlerinin önemli bir kısmının faydasının bölünemez 
nitelikte oluşudur. Faydası bireyler arasında bölünemeyen, tam kamusal mal niteliğine sahip 
hizmetlerin finansmanına bu hizmetten faydalananları katmak, bu ilkeye göre, kolay değildir. 
Çünkü bu tür mal ya da hizmetlerin niteliği gereği, hizmetin bedelini ödemekten kaçanları, 
söz konusu mal ya da hizmetlerin faydasından yoksun kılmak mümkün değildir. Fakat 
bölünmez nitelikteki bu hizmetlerden en çok fayda sağlayan kesimin servet sahipleri 
olduğunu düşünüldüğünde bu hizmetlerde meydana gelen azalma durumunda bundan en çok 
zarar görecek olanlar da yine servet sahipleri olacaktır. Bu açıdan düşünüldüğünde servet 
vergilerini ödeme gücü ilkesiyle birlikte faydalanma ilkesi ile ilişkilendirmek mümkün 
görünmektedir. 
 
Kaynakça 
 

Aktan, C. C. (2002), Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması ve Yoksulluk sorununun 
Ortadan Kaldırılması için Vergi Sistemi Nasıl Dizayn Edilmeli?, Yoksullukla Mücadele 
Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, http://www.canaktan.org/ 
ekonomi/yoksulluk /dorduncu-bol/optimal-vergi.pdf, Erişim: 08.05.2016. 

Aktan, C.C.; Dileyici, D.ve Saraç Ö. (2001), Anayasal Persfektiften Vergi Reformu ve Vergi 
Anayasası Önerisi, Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, http:// 
www.canaktan.org/ canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/anayasal-iktisat/aktan-
dilek-sarac-vergi-anayasasi.pdf, Erişim:04.01.2015. 

Batırel, Ö. F.(2007); Kamu Maliyesi ve Yönetimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, 
No:24, Sena Ofset,  İstanbul. 

Edizdoğan, N. ve Çelikkaya A. (2010), Vergilerin Ekonomik Analizi, Dora Yayınları, Bursa. 
Gökbunar, A. R. (1998); Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme,  Celal Bayar Üniversitesi İİBF 

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, S:4, s.1-23. 
Hepaksaz, E. (2007), Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Teorisi Perspektifinden Anayasal 

Mali Reform, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 44 Sayı:514, s.89-109. 
Özgen, F. B. (2000), Mali Sürece İlişkin Kuralların İyileştirilmesi, Vergi ve Harcama 

Yetkilerinin Çerçevesi, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl 37, Sayı 11, Kasım,  s. 
55-66.  

Sarıllı, M. A. (2013), Türk Vergi Sistemi, Hermes Tanıtım Ofset Baskı Hizmetleri, İkinci 
Baskı, Ankara. 

Seyidoğlu, H. (2002), Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Güzem Can Yayınları,  
İstanbul. 

Sugözü, İ. H. ; Yıldırım, H. ve Aydın, H. İ. (2014), Vergi Adaleti Açısından Motorlu Taşıtlar 
Vergisinin Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 32, s. 
115-128. 

446 
 

http://www.canaktan.org/%20ekonomi/yoksulluk%20/dorduncu-bol/optimal-vergi.pdf
http://www.canaktan.org/%20ekonomi/yoksulluk%20/dorduncu-bol/optimal-vergi.pdf


Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 

 
 
Şentürk, S. H. ; Eser, L. Y. ve Polat, S. (2015), Evsel Katı Atıkların Vergilendirilmesi: 

Türkiye’de Çevre Temizlik Vergisine Fayda İlkesi Çerçevesinde Eleştirel Bir Bakış, 
Maliye Dergisi, Sayı 169, Temmuz-Aralık, s.1-20. 

Şentürk, S .H .(2014),Vergiye Gönüllü Uyum Sağlanmasında Fayda İlkesinin Rolü, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık, 9(3), 129- 143. 

Şentürk, S. H. (2012), Karayolları Finansmanında Alternatif Yöntemler: Fayda İlkesi 
Çerçevesinde Finansman, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, 
Sayı: 1, s. 39- 58. 

Tiebout, C. (1956), A Pure Theory of Local Expenditure, The Journal of Political Economy, 
Vol:64, İssue:5, Octaber, 416-425, https://www.unc.edu/~fbaum/teaching 
/PLSC541_Fall08/ tiebout_1956.pdf, Erişim: 06.05.2016. 

Turhan, S. (1998), Vergi Teorisi ve Politikası, 6. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul. 
Ulusoy, A. ve Akdemir, T. (2013), Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlarının Çözümünde 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisi, Sosyo- Ekonomi Dergisi, Sayı:19, s.89-116. 
Weinzierl, M. (2014), Revisiting the Classical Viev of Benefit-Based Taxation, https:// 

www.economicdynamics.org/meetpapers/2014/paper_344.pdf,,Erişim: 20.04.2016. 
Oakland W. H. ve Testa William A. (2000), The Benefit Prenciple  as a Preferred Approach 

to Taxing 
BusinessinMidwest,https://www.researchgate.net/publication/251363332_The_Benef 
it_Principle_as_a_Preferred_Approach_to_Taxing_Business_in_the_Midwest,Erişim:06.
01.2015. 

Yereli, A. B. ve Ata A. Y. (2011), Vergi Adaletine Ulaşma Yöntemleri Çerçevesinde Fayda 
İlkesinin Teorik  Açıdan Değerlendirilmesi, Maliye Dergisi, Sayı, 161, Temmuz –Aralık, 
s.21-32. 

Belediye Gelirleri Kanunu, Kanun No: 2464 - Kabul Tarihi : 26/05/1981(29/05/1991 gün ve 
17354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 

447 
 

https://www.unc.edu/%7Efbaum/teaching%20/PLSC541_Fall08/
https://www.unc.edu/%7Efbaum/teaching%20/PLSC541_Fall08/
https://www.researchgate.net/publication/


Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 

ENFLASYONİST KONJONKTÜRDE MALİYE 
POLİTİKASININ ROLÜ VE ÖNEMİ 

 
 

Serkan Ercoşkun1 
 
 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, literatür taraması yöntemi ile, ekonomide enflasyonist bir sürecin yaşandığı 

dönemlerde maliye politikası araçlarının enflasyon ile mücadelede nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin 
değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmaktır. Fiyat istikrarsızlığının bir unsuru olarak enflasyon fiyatlar genel 
seviyesindeki sürekli artışı ifade eden bir kavramdır. Fiyat istikrarsızlığın ekonomide öngörülebilirliği azaltarak 
belirsizlik ortamının oluşmasına yol açması ekonomide karar birimlerinin verecekleri tüketim, üretim, yatırım ve 
tasarruf gibi kararlarda sapmalara ve etkinsizliklere yol açmaktadır. Bir başka ifade ile fiyat istikrarsızlığı nispi 
fiyatların piyasa ekonomisi içinde malların üretim ve tüketimini yönlendiren temel faktör olma özelliğini ortadan 
kaldırmakta ve kaynak kullanımında etkinsizliğe yol açmaktadır. Fiyat istikrarının sağlanamadığı dönemlerde; 
mal ve hizmet piyasaları ve para piyasalarında birbirleriyle etkileşim halinde olan temel makroekonomik 
göstergelerde önemli ekonomik ve sosyal maliyetlere yol açan dengesizlikler ortaya çıkabilmektedir. Enflasyon 
ile mücadelede vergi, kamu harcamaları ve borçlanma gibi maliye politikası araçlarının kısa dönemde toplam 
talebin kısılması uzun dönemde ise toplam arzın arttırılmasına yönelik eşgüdüm içerisinde kullanılması maliye 
politikasının enflasyon ile mücadelede başarı şansını arttırmaktadır. 
 
Anahtar Sözcükler: enflasyon, fiyat istikrarı, maliye politikası 
 
JEL Sınıflandırması: E-31, E-62 
 
 

ROLE AND IMPORTANCE OF FISCAL POLICY IN 
INFLATIONARY CONJUNCTURE 

 
 
Abstract 
   The aim of this study is, by means of literature search, to make evaluations and to give suggestions 
concerning how to be used fiscal policy tools in order to struggle inflation. As a element of price instability, ıt 
can be said that ınflatıon is a term defining increase of the general price level in the economy. That price 
instability, by reducing predictability in the economy, give rise to the fact that uncertainty environment take 
place causes inefficiencies and deviations in the decision-makers’ decisions such as consumption, production, 
investment and save. In other words, price instability remove relative price's feature to direct  production  and 
consumption of good and services within free market economy as a basic element, and  give rise to inefficiency 
in using resource. In the periods where price stability cannot be ensured, imbalances giving rise to important 
economic and social costs come in view ın the  fundamental macroeconomics ındicators, being in interaction 
with each other, within goods and service markets  and financial markets. While struggling with the inflation, 
that fiscal policy’s tools, such as taxes, public expenditures and borrowing, are used in coordination with each 
other towards increasing aggregate supply in the long term and decreasing aggregate demand in the short term 
increases the chance of fiscal policy’s success. 
 
Keywords: inflation, price stability, fiscal policy 
 
JEL Classification: E31, E62 
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1. Ekonomik İstikrarın Bir Unsuru Olarak Fiyat İstikrarı ve Enflasyon Olgusu 
    Ekonominin sağlıklı büyüyebilmesi ve refahın artması için mal piyasası ile finansal 
piyasaların birbirleriyle bir uyum içerisinde çalışması gerekir. Bir başka ifade ile, üretimle 
elde edilen ulusal gelir, tüketim yoluyla doğrudan, tasarruf yoluyla da  dolaylı yoldan tekrar 
mal piyasalarına yönlenirse ve bunu birbirleriyle bir denge  içerisinde yapabilirse üretimin 
sürekliliğini sağlamak mümkün olmaktadır. Piyasalarda bir karışıklık çıkmadan ulusal gelirin 
tekrar üretime dönüşerek toplam refahı arttırabilmesi için üç fiyatın, yani mal ve hizmetler 
için genel fiyat seviyesi, yabancı para için döviz kuru, yerli para için banknot değeri 
üçlüsünün birbirleriyle dengede olması, diğer bir ifadeyle, birbirlerine yakın değerlerde 
olması önem taşımaktadır. Örneğin mal fiyatlarının, paraların (yabancı para için döviz kuru, 
yerli para için banknot değeri) fiyatlarına göre çok daha ucuz kaldığı durumda tasarrufların 
azalmasının yanısıra mal ve hizmet tüketiminin artması gündeme gelmektedir. Bu durumda 
ekonomi hem tüketimi finanse etmekte hem de yeterli yatırımı yapamayarak tüketimi 
karşılayacak üretimi sağlamakta yeterli olamayacaktır. Bu durumda da mal fiyatlarının da 
yükselmesi ve tüketimdeki artışı durdurması sözkonusu olacaktır. Belki bir süreliğine 
dengesizlik yurtdışından gelen finansman desteği ile çözümlenebilir. Ama normal koşullarda 
bu finansman desteğinin bir maliyeti olacaktır ve bir süre sonra ülkenin tekrar tasarruflarını 
arttırarak bu maliyeti ödeme zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Burada belirtilen denge kavramı 
enflasyon-develüasyon ve faiz oranı üzerinden açıklanmaktadır. Ekonomik dengenin 
sağlanabilmesi bu üçlünün birbirleriyle dengede olmasına, diğer bir deyişle, birbirlerine-
düşük oranlarda-yakın değerlerde olmasına bağlıdır (Özel,2000:6-7). Fiyat istikrarı ekonomik 
istikrarın önemli bir bileşenidir.  
    Merkez bankalarının asli görevleri arasında önemli bir yere sahip olan hatta merkez 
bankalarının varlığının temel nedeni olarak görülen fiyat istikrarı ekonomide karar 
birimlerinin her gün tekrarladıkları karar alma süreçlerinde dikkate almayacakları kadar 
yeterince düşük enflasyon oranıdır. Fiyat istikrarı; insanların yatırım, tüketim ve tasarrufa 
yönelik kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranı 
olarak da  ifade edilmektedir (Gül vd.,2006:5).  Fiyat istikrarı gelişmiş ülkeler için yüzde 1 ila 
yüzde 3 aralığındaki enflasyon oranı olarak belirtilmektedir. Ekonomik ve sosyal istikrarın 
sağlanabilmesi için olmazsa olmaz bir koşul olan fiyat istikrarı, sadece düşük enflasyon 
oranına ulaşmayı değil; o oranının sürdürülmesini de kapsamaktadır (T.C.M.B, 2013:8) 

   Ekonomide enflasyonist bir eğilimden söz edilebilmesine neden olacak  fiyat 
hareketlerinin hangi düzeyde seyretmesi gerektiği sorusu sorulduğunda fiyatlar genel 
düzeyinde meydana gelen her artışın enflasyon olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. 
Yıllık %4-5’e kadar varan fiyat artışları enflasyon olarak görülmemektedir. Doğal enflasyon 
oranı olarak tanımlanan ve belirtilen düzeylerde seyreden enflasyon oranı, ekonominin 
canlılığını sürdürebilmesi için gerekli fiyat hareketleri olarak 
değerlendirilmektedir(Akalın,2007:35).Belirtmek gerekir ki enflasyonun düşmesi kesinlikle 
fiyatlarda bir düşme anlamına gelmez. Fiyatların düşmesi için enflasyonun eksi çıkması 
gerekmektedir(Çepni,2005:61). 

    Enflasyon oranları hesaplanırken ülkede üretilen bütün mal ve hizmetlerin 
fiyatlarında ortaya çıkan değişimlerin hesaplanması mümkün olamayacağı için belirli mal ve 
hizmetlerden oluşan temsili bir sepet oluşturulma yoluna gidilir. Bu mal sepeti tipik tüketici 
adı verilen tüketicilerin tercihlerine göre oluşturulur.  Tipik tüketici orta gelir grubunu temsil 
eder. Çünkü çok zengin ve çok fakir kimselerin tüketim kalıpları geneli doğru 
yansıtmayabilir. Seçilen mal ve hizmet miktar, tür ve kalite olarak açıkça tanımlanır ve 
endeks hesaplama süresince değişmeden kalır (Çepni,2005:67).Tüketici fiyatlarıyla enflasyon 
oranının tüketicilerin refah düzeyi üzerindeki olumsuz etkisi hesaplanırken nitelik ve ikame 
sapaları dikkate alınmalıdır. A.B.D’de 1996 yılında yapılan bir çalışma, tüketici fiyatlarıyla % 
3 olarak hesaplanan yıllık enflasyonun, nitelik ve ikame sapmaları hesaba katıldığında % 2 
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civarında olduğunu göstermiştir. Enflasyonun tüketicilerin refah düzeyi üzerindeki olumsuz 
etkisini doğru bir biçimde ölçememesinin 2 temel nedeni bulunmaktadır. Tüketici fiyatlarıyla 
enflasyonun tüketicilerin refah düzeylerinde enflasyon nedeniyle meydana gelen bozulmayı 
doğru biçimde ölçememesinin birinci temel nedeni, nitelik sapması olarak nitelenen ve 
malların kalitelerinde zaman içinde meydana gelen iyileşmelerin hesaba katılmaması 
durumudur. Tüketici fiyatlarıyla enflasyonun tüketicilerin refah düzeylerinde enflasyon 
nedeniyle meydana gelen bozulmayı doğru biçimde ölçememesinin ikinci nedeni, nispi fiyat 
yapısındaki değişme sonucu tüketicilerin malları birbirleriyle ikame ettikleri gerçeğini hesaba 
katmamasıdır (Ünsal,2007:100).ÜFE ise tüketici enflasyonu üzerindeki maliyet yönlü 
etkilerin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır (T.C.M.B, 2009:23). 
 
2. Enflasyona Yol Açan Etkenler 

Birçok farklı faktör ve politikalar enflasyondan sorumlu tutulabilir. Toplam talebin 
toplam arzdan daha hızlı artmasına bağlı olarak fiyat ve ücretleri yukarı çeken bir talep 
enflasyonu ortaya çıkabileceği gibi, bütçe açıklarının, özel yatırımlar için banka kredilerinin 
genişlemesine veya dış kaynaklı bir talep artışına (ithal edilmiş enflasyon) bağlı olarak da 
talep yönlü bir enflasyon ortaya çıkabilir(Haberler,1960:16). Bütçe açıklarının tahvil ihraç 
edilmesi ve ihraç edilen tahvillerin halka satılması yolu ile finansmanı parasal tabanı, 
dolayısıyla da para arzını arttırmadığı için enflasyonist bir etki ortaya çıkmaz.Ancak,bütçe 
açıklarının finansmanı için ihraç edilen tahvillerin merkez bankası tarafından satın alınması 
veya para basılması yolu ile finansman sağlanması parasal tabanı ve para arzını 
arttıracağından enflasyona sebep olur.Kısacası, ekonomide geçici olmayan sürekli bütçe 
açıklarının varlığı ve bu açıkların tahvil ihraç edilerek halka satılması yerine para arzını 
arttıran yöntemlerle finanse edilmesi kalıcı bir enflasyona yol açmaktadır.(Pınar,2006:75)  
  Talep enflasyonu; bir ekonomide devletin açık finansman politikası izlemesi-karşılıksız 
para basması-, kredi hacminin genişlemesi- banka kredilerinin çoğalması ile toplam talebin 
artması- gerçek kişilerin ve kurumların daha önce yastık altında tuttukları paralarını dolaşıma 
sokmaları ve ödemeler dengesi fazlalığından doğan gelir artışları gibi nedenlerle, cari fiyat 
seviyesinde toplam talebin yükselerek toplam arzı aşması sonucu ortaya çıkan  sürekli fiyat 
artışları olarak tanımlanmaktadır (Bocutoğlu vd., 2006:50). Üretimin çeşitli aşamalarında 
girdi olarak kullanılan hammadde ve aramallarının yanısıra ithal edilen  malların 
fiyatlarındaki artışlarda maliyet itişli enflasyona yol açabilir. Bu bağlamda, küreselleşmenin 
enflasyonu etkileyebileceği çok çeşitli kanallar vardır. İthal fiyatlarının enflasyon üzerindeki 
etkisi bunlardan birisidir. İthal fiyatlar yerli fiyatların saptanmasında ve ülke içi enflasyon 
oranları üzerinde doğrudan etki sahibidir. İthal fiyatları üzerindeki aşağı yönlü her baskı belli 
sektörlerde daha düşük enflasyona katkı sağlanmaktadır. İthal fiyatları düştükçe, tüketici 
fiyatları ile enflasyon tüketici sepetinde ithal fiyatlarının ağırlığına bağlı olarak düşmektedir. 
İthal fiyatlarındaki değişmeler üretici fiyatları ile enflasyon üzerinde de etki yaratacaktır, 
çünkü ithal malları girdi olarak da kullanılmaktadır (Pehnelt, 2007:5-6). 
 
3. Enflasyonun Ekonomi Üzerindeki Etkileri 
    Toplam talep ile toplam arz arasındaki dengenin bozulması ve yeni dengenin daha 
yüksek fiyatlarda kurulması olgusu sürekli bir hal aldığında ekonomi enflasyonist sürece 
girmiş demektir (Bocutoğlu vd. 2006:49-50). Enflasyonun makro ve mikro düzeyde ekonomi 
üzerinde farklı etkileri vardır.  Bu etkiler enflasyonun tahmin edilip edilememesine, ekonomik 
kurumların enflasyona uyum sağlayıp sağlayamamalarına bağlı olarak değişmektedir. Yani 
enflasyon önceden tahmin edilememişse etkilerini azaltacak önlemler alınmadığından 
ekonomiye vereceği zarar daha büyük olmaktadır. Buna karşılık enflasyon önceden tahmin 
edilmişse veya sürekli olan enflasyon ise ekonomik karar birimlerinin alacağı önlemlerle 
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ekonomiye verecekleri zarar  daha az olmaktadır. Bu etkilerin ortak yanı ekonomik etkinliği 
ve tüketici refahını azaltmaları nedeniyle oldukça maliyetli olmalarıdır (Bulut,2002:96-97). 
    Enflasyonun ekonomik ve sosyal etkileri analiz edilirken gözden uzak tutulmaması 
gereken önemli bir nokta enflasyonist süreçte enflasyonun yol açtığı belirsizlik ortamıdır. 
Literatürde, enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasında bir ilişkinin olduğu kabul görmekle 
birlikte bu ilişkinin yönü hakkında farklı görüşler vardır. Bu görüşler 3 grupta toplanabilir. 
Birinci gruba göre ilişkinin yönü enflasyon belirsizliğinden enflasyona doğrudur. Bu görüşü 
savunan iktisatçılar enflasyonun nedenini enflasyon belirsizliği olarak algılamışlardır. İkinci 
grupta varolan ilişkinin yönünün enflasyondan enflasyon belirsizliğine doğru olduğun 
savunan iktisatçılar enflasyonun olumsuz etkilerinden birinin de enflasyon belirsizliği 
olduğunu savunmaktadırlar. Bu görüşü savunanlar enflasyon belirsizliğini enflasyonun bir 
maliyeti olarak değerlendirmektedirler. Üçüncü grupta enflasyon ve enflasyon belirsizliği 
arasında tek yönlü bir ilişkinin varlığından ziyade çift yönlü bir ilişkinin var olduğunu 
savunan görüşler bulunmaktadır. Bu görüşe göre enflasyon  belirsizliğine yol açarken 
enflasyon belirsizliği de enflasyona yol açmaktadır (Oltulular ve Terzi, 2006:1-3). Sonuç 
olarak, enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasında çift yönlü bir ilişki olduğu söylenebilir.  
  Yüksek enflasyon nispi fiyatlardaki değişimin görülmesini daha zor bir hale getirir. Çünkü 
ekonomide yüksek enflasyonun yaşandığı dönemlerde nispi fiyat değişmeleri ve genel fiyat 
değişmelerini birbirinden ayırmak çok güçleştiği için nispi fiyatların yayacağı piyasa 
sinyalleri kaybolmaktadır. Bu durumda üreticilerin netliği kaybolan nispi fiyat değişimlerine 
göre  doğru tepki vermesi zorlaşmakta, fiyatlar kaynak dağıtımı görevini etkin bir biçimde 
gerçekleştirememekte ve kaynakların toplumun en çok arzuladığı alanlarda kullanılması 
olasılığı zayıflamaktadır (Seyidoğlu,2006:681).Enflasyon kaynak kullanımında etkinsizliğe 
yol açtığı gibi ekonomide bir istikrarsızlık unsuru olarak ekonomik büyümeye de zarar 
vermektedir. Dalgalı enflasyonun büyüme üzerindeki etkisine yönelik yapılan analizlerin 
çoğu belirsizliğin, politik istikrarsızlığın ve fiyat dalgalanmalarının ekonomik büyüme 
üzerinde negatif bir etkisi olduğuna ilişkin kanıtlar ortaya koymuştur (Fatas and 
Mıhov,2008:48). 
    Enflasyonun gelir dağılımı üzerindeki etkileri ise enflasyonun beklenen nitelikte olup 
olmamasına ve eğer enflasyon önceden tahmin edilebiliyorsa, bireylerin nominal gelirlerinde 
bu oranda bir atış yapmayı başarıp başarmayacaklarına bağlıdır. Bu iki koşula bağlı olarak 
gelir elde eden kişiler, enflasyonun olumsuz sonuçlarını önleme veya bunlardan kaçınma 
olanağına sahip olabilirler(Seyidoğlu, 2006:678). 
    Enflasyonun ilk etkisi gelirin yeniden dağılımı ile ilişkilidir. Çünkü fiyat artışları ile 
beraber parasal gelirdeki artışlar aynı oranda artmazlar. Örneğin, sabit gelirliler enflasyonist 
ortamda ciddi biçimde reel gelir kaybına uğrarlar. Bu yüzden enflasyonun gelirin yeniden 
ağılım etkisini incelerken geliri parasal gelir ve reel gelir olarak ayrıştırmak gerekir. 
Enflasyon özellikle ücret geliri elde edenlerin reel gelirlerinin aşınmasına ve diğer gelir 
gruplarına göre göreli olarak azalmasına neden olur. Enflasyonist ortamda tasarruf sahipleri 
ile kredi alanlar ve verenler farklı şekilde etkilenmekte enflasyon borçlular lehine bir durum 
yaratmaktadır. Dolayısıyla kredi alıcılarının enflasyonist ortamda daha yüksek miktarda kredi 
talep ettikleri söylenebilir. Bunun yanında uzun vadeli tasarruf ve doğrudan yatırım yapanlar 
enflasyonist ortamda gelir kaybına uğramaktadırlar(Çolak ve Aktaş, 2009:30). 
 
4. Enflasyonist Konjonktürde Maliye Politikasının Rolü ve Önemi   

Enflasyonla maliye politikası araçları kullanılarak mücadele edilmek istendiğinde, ilke 
olarak, ya kamu harcamalarının kısılması ve/veya kamu gelirlerinin arttırılması 
gerekmektedir(Ataç,2009:183). Maliye politikaları antienflasyonist politikaların güvenilirliği 
ve kredibilitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yüksek bütçe açıkları ve borçlar enflasyon 
riskini arttırıcı etkiye sahiptirler(Edey vd, 1995:8).Yüksek kamu borç stokunun sözkonusu 
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olduğu durumlarda maliye politikasının ekonomik istikrarı sağlayıcı etkisi daha 
zayıftır(OECD,2013:4). Bağımız bir merkez bankası tarafından uygulanan düşük enflasyonu 
sağlamaya yönelik politikalar genişletici maliye politikası uygulamaları ile güvenilirlik 
kaybına uğrayabilir (Daunfeldt and Luna,2003:3).Bu nedenle para ve maliye politikaları 
enflasyonist konjonktürde eşgüdüm içerisinde uygulanmalıdır. Enflasyonist konjonktürde 
yatırım harcamalarının kısılmasına ve bazı yatırım harcamalarının yıllara yayılmasına 
gösterilecek kamuoyu tepkisi transfer harcamaları ve cari harcamalarındaki yapılacak 
kısıntıya oranla daha az olacağı için bu tarz harcamalarda kısıntıya gidilmesi ekonomik ve 
sosyal nedenlerle kısa dönemde daha çok tercih edilmektedir. 

Yatırım harcamalarının ekonominin üretim kapasitesini arttırıcı etkileri vardır. Özellikle 
yüksek geri dönüşü olan altyapı projelerine yönelik yapılan kamu yatırımlarındaki artışların 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla üzerindeki olumlu etkisinin daha uzun süreli olabildiğine ilişkin 
amprik kanıtlar mevcuttur. Altyapı sermaye stokunun nispeten düşük olduğu ekonomilerde 
özellikle sözkonusu etki daha yüksektir. Çünkü böyle bir durumda yapılacak altyapı 
yatırımının toplam üretime marjinal katkısının daha geniş olması beklenmektedir. Toplam 
üretim hacminde ortaya çıkan artış vergi tahsilatındaki artışı da beraberinde sürüklediği 
ölçüde, altyapı yatırımlarındaki artış mali sürdürülebilirliği riske sokmayacaktır (Kraay and 
Serven,2013:4). 
    Cari harcamalar ise ele alınan dönemde Gayri Safi Milli Hasılaya  katkıda bulunan ve o 
dönemde tüketilen harcamalardır. Bu harcamalar, ekonominin varolan üretim kapasitesini 
kullanmak için gerekli mal ve hizmetlerin satın alınmasına yönelik olarak yapılmaktadır. Bu 
nedenle de, büyük bir bölümünü personel giderlerinin, diğerlerini ise dayanıklı olmayan mal 
ve hizmetlere yapılan harcamaların oluşturduğu kamu cari harcamaları ile yatırım 
harcamalarının, ekonominin üretim kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, 
optimum bileşiminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ekonomik kalkınma süreci içinde kıt 
kaynaklarla gerçekleştirilen kamu yatırımlarından yüksek düzeyde verim sağlamak, nitelik ve 
nicelik açısından yeterli miktarda cari harcama yapılmasını gerektirmektedir. Bu tür 
harcamaların yeterli düzeyde gerçekleşmemesi durumunda oluşan üretimdeki kalite kaybı, 
eğitim, sağlık ve araştırma gibi insan sermayesi harcamaları dikkate alındığında uzun 
dönemde, ekonominin gelişimini engelleyen faktörlerin oluşumuna katkıda bulunabilir (Ataç 
ve Ataç, 1992:33-34). 
   Kamu cari harcamalarının büyük bir bölümü personel ödemelerinden oluşmaktadır. 
Personel ödemeleri, özellikle kısa dönemde her bütçe yılında değiştirilmesi olurlu olmayan 
harcama kalemleridir(Karakayalı,2005:294). Enflasyonist bir dönemde kamu transfer 
harcamalarında bir kısıntıya gitme olanağı da sınırlıdır. Bu harcamalar içerisinde yer alan 
emekli, dul ve yetimlere yapılan sosyal yardımlarda bir kısıntıya gitmek yaratacağı sosyal, 
olumsuz etkiler nedeni ile düşünülemez(Ataç,2009:170). 
    Vergiler, kişilerin kullanılabilir gelirlerinde, bu yolla özel tüketim ve yatırım 
harcamalarında bir azalmaya neden olarak ekonomi üzerinde daraltıcı bir etkiye sahiptir. Bu 
nedenden dolayı, vergilerin arttırılması toplam talebi daraltılması açısından önem 
taşımaktadır. Ancak vergilerin arttırılması toplam talep üzerinde olduğu kadar, toplam arz 
üzerinde de  etki sahibidir(Ataç,2009:184).Enflasyonla mücadele ederken uzun dönemde 
ekonominin toplam arz düzeyini yükseltme açısından vergi sisteminin yapısına hızlandırılmış 
amortisman, yatırım indirimi, bir yılın zararının izleyen yıllara devri, vergi ayrıcalık ve 
bağışları vb. gibi teşvik kurumları sokularak teşvik edici vergi politikası uygulanmalıdır 
(Ataç,2009:175).Vergi politikası, enflasyonla mücadelede kullanılabilecek olan önemli bir 
maliye politikası aracıdır. Sözkonusu olan kısa dönemde talebin kısılması ve uzun dönemde 
ekonomik büyüme kapasitesinin arttırılması ise, yapılan vergi düzenlemeleri ile de sonuç 
alınması mümkündür En temel şekilde, enflasyonist bir ortamda vergilerin miktar olarak 
arttırılması gerekmektedir.Ancak harcama politikasında da olduğu gibi bunun seçici bir 
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şekilde yapılmasını gerektiren nedenler vardır. Aksi takdirde kısa dönemde talebin kısılması 
mümkün olsa bile uzun dönemde ekonominin ciddi bir durgunluk sorunu yaşaması ihtimali 
sözkonusu olacaktır.(Pınar,2006:83). 
    Kamu sektöründeki ücretlerin yanısıra tarımsal fiyat desteklerinin değiştirilmesi ve 
vergilerde yapılan artışlarla desteklenen sıkı maliye politikası enflasyonu aşağıya çekmede 
önemli uygulamalar olarak değerlendirilebilir(Kibritçioğlu vd. 2002:4) 
 
5. Sonuç 
    Enflasyonla mücadelede ekonomik karar birimlerinin uygulanan ekonomi politikalarına 
güven duymasının sağlanması; enflasyonun yapışkanlığını arttıran enflasyonist beklentilerin 
kırılması ve gelirler politikası uygulaması açısından uygun bir sosyo-psikolojik iklim 
oluşturulması açısından çok önemlidir. Özellikle enflasyonist sürecin hızlanmasına paralel 
olarak ekonomide artan belirsizlik ortamında beklenmeyen enflasyonun yeniden dağıtıcı 
etkisinden olumsuz etkilenmek istemeyen üreticilerin ve satıcıların fiyatlama davranışlarında 
ortaya çıkan sapmalar ekonomide kaynak dağılımını bozucu nitelikte etkiler yaratmaktadır.  
 Enflasyonist konjonktürde maliye politikası uygulanırken enflasyonist açığa neden olan 
talep ve arz kaynaklı etkenlerin doğru tespiti enflasyonla mücadele başarı sağlamanın 
koşuludur. Enflasyon ile mücadelede talep ve arz yönlü maliye politikasının başarısı para 
politikası ile eşgüdüm içerisinde olmasına bağlıdır. Uygulama süreci açısından arz yönlü 
politikalar talep yönlü politikalara göre daha uzun bir sürece ihtiyaç duymaktadır. Katma 
Değeri yüksek, ekonomiye küresel rekabet gücü kazandıracak teknolojik ürünlerin üretilmesi 
için gerekli beşeri ve fiziki altyapı yatırımlarını gerçekleştirilmesi ve bu yatırımlardan sonuç 
alınması uzun zaman almaktadır. Enflasyon ile mücadelede kamu harcamaları, vergi ve 
borçlanma gibi maliye politikası araçları kısa dönemde talep kısıcı yönde uzun dönemde ise 
arz yetersizliklerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak uygulanmalı, uygulanacak maliye 
politikasının ekonomik büyüme ve işsizlik üzerindeki etkileri iyi hesaplanmalıdır. Özellikle 
vergilemenin ekonomik sınırlarına ulaşıldığı bir ekonomide, ek vergiler getirmenin vergi 
kayıplarına yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Enflasyon ile mücadelede dolaylı 
vergilerin arttırılması söz konusu vergiler harcamalar üzerinden alındığı için toplam talebin 
azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak dolaylı vergilerin arttırılması gelir 
dağılımında adaleti bozucu etkilerin ortaya çıkmasına yol açabilmekte ve bazı durumlarda 
fiyatların daha da artmasına neden olabilmektedir. Enflasyonist konjonktürde yatırım 
harcamalarının kısılmasına ve bazı yatırım harcamalarının yıllara yayılmasına gösterilecek 
kamuoyu tepkisi transfer harcamaları ve cari harcamalarındaki yapılacak kısıntıya oranla daha 
az olacağı için bu tarz harcamalarda kısıntıya gidilmesi ekonomik ve sosyal nedenlerle kısa 
dönemde daha çok tercih edilmektedir. 
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MİLLİ İKTİSAT VE DEVLETÇİLİK POLİTİKALARININ 
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ETKİSİ ve GÜNÜMÜZE ÇIKARTIMLAR: 1923’DEN 
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Ali Rıza Gökbunar1 
 
 

Özet 
Selçuklu ve Osmanlı Devleti, ticaret yollarının ana güzergahlar üzerinde olması nedeniyle, ticaret 

yollarının güvenliğinin sağlanması, tacirlere konaklama, ulaştırma gibi hizmetlerde kolaylıklar sağlanması ve 
tacirlerin desteklenmesi bir devlet politikası olmuştur. Osmanlı Devleti’nde tacirleri toplumsal yapı içerisinde üst 
sınıf olarak sayılmakla birlikte tacirler, lonca sistemi içerisinde kendi kültürel anlayışlarını geliştirmişlerdir.  

18 yüzyılın sonlarına doğru etkinliği azalan müteşebbislerin tekrar ekonomik yaşamda var olmalarını 
sağlamak için, 1908 yılından sonra iktidara gelen İttihat ve Terakki Fırkası uygulamaya koyduğu Milli İktisat 
politikası ile müteşebbis sınıfını teşvik etmiştir. Özellikle İstanbul ve Bursa’da uygulama konulan bu 
politikalarla birlikte Türk Sermayedarlar bankacılık ve finans kurumları kurmaya başlamışlar ve pek çok 
işletmeyi faaliyete geçirmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra da müteşebbisler Milli İktisat 
anlayışı çerçevesinde teşvik edilmişlerdir.  

1929 Dünya Bunalımı sonrasında sanayileşmenin kamu kurumları tarafından tesis edilmesi hedeflense de, 
aynı dönemde özel sektörün gelişmesi konusuna da özen gösterilmiştir. Bu bildiride Türkiye Devleti’nin ilk 15 
yıllık döneminde girişimci oluşturmaya yönelik politikaları, bu politikaların sonuçları ve günümüze yansımaları 
incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: milli iktisat politikaları, devletçilik, girişimcilik 
 
JEL Sınıflandırması: E62, M13 
 
 

THE EFFECTS OF THE NATIONAL ECONOMY AND 
STATISM POLICIES ON THE DEVELOPMENT OF 

ENTREPRENEURS AND THE IMPLICATIONS TO OUR 
DAYS: FROM 1923 TO 1940s. 

 
Abstract 

Seljukian and Ottoman states adopted a state policy which provided the merchant with some facilities 
such as road safety, accomodation, transportation because the trade roads were on the main routes. While the 
merchants were regarded as upper class in social structure , they developed their own culture understanding. 

To be able to empower the entrepreneurs who had lost their effects during the 18th century, the  party of 
Union and Progress which came to power after 1908 encouraged the entrepreneurs by putting the  national 
economy policy into practice. Thanks to these policies especially in Istanbul and Ankara, Turkish investors 
started to launch many banking and finance institutions.Even after the the foundation of Turkish Republic, 
entrepreneurs were encouraged in the frame of national economy policy. 

Following the 1929 great depression in the World, although the industrialisation was regarded as the job 
of government, the development of private sector was also supported by this national economy policy. This 
study analyses the policies to form entrepreneurships in the first 15 years of Turkish Republic, and the results 
and the ımpılcayıons of these policies into today. 

 
Keywords: national economy policies, statism, entrepreneurship 

 
JEL Classification : E62, M13. 
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1. Giriş 

II. Meşrutiyet’le birlikte toplumsal ve ekonomik yapıda önemli değişimler meydana 
gelmiştir. Bu yıllarda ekonomi alanında meydana gelen değişmeler “Milli İktisat” olarak 
nitelendirilmiştir. Bu yeni ekonomi anlayışı Osmanlı Devleti’nin son on yılında ve 
Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde uygulanmaya çalışılmıştır. 1908 yılından sonra iktidara 
gelen İttihat ve Terakki Fırkası uygulamaya koyduğu Milli İktisat Politikasının temel 
unsurlarından birisi olan Türk Müteşebbis Sınıfı oluşturma kapsamında ortaya koyduğu 
politikalar sonucunda Osmanlı Devleti’nde sermayedar sınıfının oluşumu başlamıştır. 
Özellikle İstanbul ve Bursa’da uygulama konulan bu politikalar birlikte Türk Sermayedarlar 
bankacılık ve finans kurumları kurmaya başlamışlar ve pek çok şirket kurmuşlardır.  

Milli İktisat politikaları kapsamında, sermaye sınıfının geliştirilmesi için 1913’te geçici 
bir önlem olarak alınan Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkartılmıştır. Bu kanun bazı vergi 
muafiyetleri, yerel üretimde kullanılacak girdilerin ithalindeki gümrük muafiyetleri ve sanayi 
fabrikalarının kurulmasında yönelik bir takım teşvikler söz konusu olmuştur. Bu teşvikler 
1927 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.  

“Yeni bir sermayedar sınıfı oluşturmak gereklidir” anlayışı Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
iktisat politikasının temel noktalarından birisi olmuştur. Milli İktisat olarak adlandırılan bu 
politikalar, "devlet desteğiyle bir yerli ve milli burjuvazinin yetiştirilmesi gerektiğini; bunun 
kalkınma ve modernleşme için zorunlu olduğu” görüşü kabul görmüştür (Boratav, 2012:27). 
1930 yıllarında yaşanan Dünya İktisadi Krizi, devletçiliğe geçişin başlıca sebebini teşkil 
etmiştir. Ayrıca, 1927-28 yıllarında hüküm süren kuraklık dolayısı ile başlıca ihraç 
mallarımızı teşkil eden ziraî mahsullerdeki kıtlık nedeniyle ihracatımız olumsuz etkilenmiştir. 
Devlet ekonomik alanda büyüme hamlesi içinde özel sermaye birikiminin gelişmesine katkıda 
bulunmayı da devam ettirmiştir. 
 
2. Yeni Osmanlı ve Yeni İktisat Politikası: Milli İktisat  

1914 yılında yüzbinlerce Müslüman'ın ve özellikle de siyasi ve kültürel elit kesimin 
büyük bir bölümünün memleketlerini kaybetmesine yol açan Balkan Savaşları'nın yarattığı 
travmadan sonra Milli İktisat Politikaları uygulamaya konulmuştur (Zürcher, 2004:78). Milli 
İktisat politikalarının savunan politikacılar ve iktisatçılar List, Carey, Rae, Cauwes gibi 
“millî” iktisatçıların görüşleri benimsenmişlerdir. Bu doğrultuda devlet iktisadi yaşama 
doğrudan katılmış, “devletçilik2” ya da “devlet iktisadiyyatı” milli iktisadın temel yörüngesini 
oluşturmuştur (Toprak, 1982:20). 

Milli İktisat politikaları kapsamında, sermaye sınıfının geliştirilmesi için 1913’te geçici 
bir önlem olarak alınan Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkartılmıştır. Bu kanun bazı vergi 
muafiyetleri, yerel üretimde kullanılacak girdilerin ithalindeki gümrük muafiyetleri ve sanayi 
fabrikalarının kurulmasında yönelik bir takım teşvikler söz konusu olmuştur. 

Milli İktisat politikaları kapsamında ekonomik yapıyı değiştirmeye yönelik olarak, milli 
sanayinin korunması için gümrük tarifeleri değiştirilmiş, “Milli İktisat Nezareti” kurulmuş, 
işletmelerin istihdam ettiği çalışanların Türk kökenli olmalarına özen gösterilmesi ve ticari 
yazışmalarının Türkçe yapılması gibi uygulamalar söz konusu olmuştur. Ayrıca sanayi 

2   “Milli İktisat” politikasının oluşturulmasında yer alan Ziya Gökalp “iktisatta da tamamen millîliği 
savunmakta” ve bunu da ancak devletin gerçekleştirebileceğine inanmaktadır (Vayni, 2012:37). Ziya 
Gökalp’e göre “Türkiye’de büyük sanayiin teşekkülüne şiddetle ihtiyaç vardır. Memleketimizin, büyük 
sanayiin teşekkülü ise, asla fertlerin ve şirketlerin teşebbüsleri ile olamaz. Bilakis hükümetin, vilayet 
şuralarının, belediyelerin teşebbüsü ile, memleketimizde her türlü sanayi teessüs edebilir”. Ayrıca Gökalp, 
iktisadi gelişme sağlanabilmesi için sermaye birikimine, tasarrufları üretken yatırımlara yöneltecek anonim 
şirketlerin gerekli olduğunu ve fertler girişimcilik ruhunun verilmesinin önemli bir yere sahip olduğunu 
görüşlerine sahiptir (Özveren, Ünal 2010:240-241).   
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okulları reforma tabi tutulmuş ve kadın meslek okulları açılmış, yurt dışına eğitim için işçi ve 
usta gönderilmiş, sanatkârlar için kurslar düzenlenmiştir (Bülbül, 2010:54; Erkek, 2010:837-
838; Semiz, 2014:274-275). 

Diğer yandan Milli İktisat politikaları kapsamında, kurulan ve yeni kurulacak şirketlere 
sermaye temin edilmesi amacıyla, milli bankaların kurulmasıyla desteklenme politikası 
benimsenmiştir. Bu amaçla: Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası (1917), Milli Aydın 
Bankası(1914), Milli Karaman Bankası(1914), Akşehir Osmanlı İktisat A.Ş. (1916), Konya 
Ahali Bankası (1917), Manisa Bağcılar Bankası (1917), Eskişehir Çiftçiler Bankası (1918), 
Adapazarı İslâm Ticaret Bankası Osmanlı A.Ş. (1914) kurulmuştur (Akkuş, 2008:122).  

Milli İktisat politikası sonuçlar kısa süre içinde girişimler üzerinde olumlu etkisi 
görülmüştür. II. Meşrutiyet'in ilanına kadarki süreçte 86 olan Anonim şirket sayısı 1908-1918 
döneminde 236'ya yükselmiştir (Çam, 2010:50).  

"Milli iktisat" okulunun korumacı politikası ve Lozan Anlaşması'nda gümrük 
politikalarına getirilen kısıtlamalar yüzünden sanayileşme arka plana düşmüştür. Fakat aynı 
okulun kamu desteğiyle yerli ve ulusal girişimci yetiştirilmesini, kalkınma ve 
modernleşmenin temel mekanizması olarak gören yaklaşımı 1923'ten itibaren iktisat 
politikalarını etkilemiştir (Çavdar, 1999: 306). 

1923'te İzmir'de yapılan Türkiye İktisat Kongresi’nde, yeni kurulan devletin iktisat 
politikalarının belirlenmiştir. 1923 yılı Şubat ayında İzmir'de toplanan Türkiye İktisat 
Kongresi sonuçlarının milli iktisat ilkesini öne çıkartılmıştır. Kongre sonucunda izlenmesi 
gereken temel iktisat politikası “piyasa koşullarım egemen olacağı iktisadi düzenin, kısaca 
kapitalizmin yerleştirilmesi için devlet öncülüğünde gerçekleştirilecek siyasi ve idari 
reformlar yanında iktisadi alanda da uygun politikalar üretilmesi” olmuştur (Ökçün, 
1971:46;Altay, 2010:681).   

Tavsiye niteliği taşıyan İzmir İktisat Kongre’sinde tüccar ve sanayicilerin talepleri 
dikkate alınarak; 1924’de iş dünyasına kredi sağlamak için İş Bankası, 1925’de Sanayi ve 
Maadin Bankası kurulmuş ve 1927 yılında da Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkartılmıştır. 

İş Bankası, bankacılık faaliyetleriyle yeni ticari organizasyonların kurulmasına ve 
sermaye birikimine 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.  

Müteşebbisliğin geliştirilmesi amacıyla öncelikle yabancı sermayeli şirketlerin 
yönetiminde bulunan tekeller (inhisarlar), Türk ortakları bulunan şirketlere verilmesi yoluna 
yönelinilmiştir. Örneğin Tekel niteliğinde olan kibrit sanayisini, memlekete, yabancı 
sermayenin ağırlıkta olduğu Kibrit İnhisarı Türk Anonim Şirketi getirmiştir. Benzer şekilde 
barut, infilak maddeleri, av fişekleri ve ruvelver tekel ürünlerini üretmek için iki anonim 
şirket kurulmuş, bu şirketlerde yabancı sermayedarlar olduğu gibi şirketlerin yarı sermayeleri 
Hükümet tarafından sağlanmıştır. Yine ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı ile şarap, likör ve 
emsali fabrikaları tesis eden anonim şirketlerin de sermayesinin yarısı devlet tarafından 
sağlanmıştır (Özer, 2014:354).  

1913 yılında çıkarılan "Teşvik-i Sanayi Muvakkati"; 28 Mayıs 1927'de çıkarılan 
yasanın temelini teşkil etmiştir. Bu yasayla işletmelere bedelsiz arazi tahsisi, arazi, damga 
vergisi, gümrük vergisi muafiyetleri, ürünlerde prim desteği ve indirimli hammadde temini 
gibi teşvikler sağlamıştır. Fakat altyapı eksikliği, sermaye birikiminin olmaması, girişimci ve 
teknik eleman yetersizliği, iş gücü eksikliği, özellikle savaşın yaralarını saracak yeterli 
zamanın geçmemiş olması, nüfus azlığı, okur-yazar oranının düşüklüğü gibi nedenlerin yanı 
sıra özellikle kapitülasyonların kaldırılmış olmasına rağmen Lozan Antlaşması'yla birlikte 
imzalanan ticaret sözleşmesi, sanayinin gelişememesinde en önemli engellerden biri olmuştur 
(Kasalak, 2012:73). 
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3. Ekonomi Politikalarında Zorunlu Değişim: Milli İktisat’tan Devletçiliğe  

1930 yıllarında yaşanan Dünya İktisadi Krizi, devletçiliğe geçişin başlıca sebebini 
teşkil ederken, bu yıllarda birçok ülkelerin takip ettiği "otarşi" (kendi kendine yeter olma) 
siyaseti de, devletçiliğe geçişe yol açan sebepler arasındadır (Barensel, 1973:90).  

Dönemin köşe yazarlarından Başar devletçiliği geçişin gerekçesini şu şekilde açıklar: 
“Devletçilik buhran rejimi değil, liberal-kapitalist devirden sonra dünyanın yaşıyacağı yeni 
bir sükûn ve refah devrinin ana vasfıdır. Nasıl bir buçuk asır evvel ferdicilik lazımsa, bu gün 
ve belki birçok asrılar devletçilik lâzımdır. Dünyaya yeni bir medeniyet devresi, madde ve 
ihtirasın hayvanlaştırdığı bugünkü dejenere insan tipi yerine hakiki insan vicdanının 
yaratacağı mükemmel ve ideal büyük insan tipi hakim oluncaya kadar, devletçilikten başka 
çare yoktur.” (Başar, 1942).  

Boratav’a göre “Devletçilik Türkiye'de, kapitalist bir gelişme modelinin bir 
parçasıdır.” Bu sebeple devletçilik yaklaşımı sermaye birikimine iki şekilde katkıda 
bulunmuştur (Boratav, 2012:65): 

i). Devlet sanayisi lehine fiyat ilişkileri, ikincil derecede önem taşımasına 
rağmen özel sanayi için de geçerliydi.  

ii). Artan kamu yatırımları, devletle iş yapan müteahhitler, ticaret erbabı ve 
küçük sanayi için (durağan bir ekonomide söz konusu olmayacak) ek talep 
oluşturacak ve buna bağlı kazanç ve birikim imkânları artacaktır.  

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ile Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın 
Murakabesi Kanunu gibi bazı müdahaleci kanunlar 1930 yılında çıkarılmıştır (Boratav, 
2006:31).  

1932 yılı Temmuz’undan itibaren bir dizi yeni iktisat politikaları ve araçlarıyla devlet 
işletmelerinin öncülüğünü yapacağı bir sanayileşme hareketine girişilmiştir. Sanayileşmenin 
sağlanabilmesi için öncelikle dış ticarette koruma önlemleri arttırılarak, korumanın sağladığı 
kaynakların devlette toplanmasını sağlayamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan 
düzenlemeler sonucunda kamuya aktarılacak kaynaklarla sanayileşme planının ihtiyaç 
duyacağı fona katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Diğer bir düzenleme ise ithal ikameci 
sanayileşme stratejisinin öncülüğünü yapacak devlet sektörünün yatırım programını 
belirleyen Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur 
(Sönmez, 1986:33). Bu kapsamda yapılan düzenlemeler ise şunlardır (Soylu ve Ünlü, 
2012:377):  

• Sanayi kuruluşları için gereken kaynakları yaratmak ve bunları yönlendirmek 
amacıyla 1925'te kurulan Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası Sanayi ve 
Maadin Bankası yerine "Devlet Sanayi Ofisi" ve "Türkiye Sanayi Kredi 
Bankası" kurulmuş, Devlet Sanayi Ofisi yasası 3 Temmuz 1932'de, Türkiye 
Sanayi Kredi Bankası yasası 7 Temmuz 1932'de TBMM' den geçmiştir.  

• 1933 tarihinde bu iki kuruluş, Sümerbank adı altında birleştirilmiştir. Bu 
banka, Devlete ait sanayi iştiraklerini devralıp işletecek, devlet sermayesi ile 
kurulacak olan bütün sanayi işletmelerinin etüt ve projelerini hazırlayacak, 
sanayi kuruluşlarına kredi sağlayacak, Devlet Sanayi Ofisi'nden devraldığı 
fabrikaları işletecektir.  

• Enerji ve madencilik konusundaki araştırmaları ve işletmeleri denetim altına 
almak ve bir merkezden yönetmek amacıyla 1935 yılında 20 milyon 
sermayeyle Etibank kurulmuştur. Yabancı sermayenin elinde bulunan Ergani-
Murgul bakır ve Divriği demir işletmeleri Etibank tarafından satın alınmıştır. 
Ereğli Kömür İşletmeleri de bankaya devredilmiştir.  

• Planın uygulanmasında özel bir ticari banka durumunda olan İş Bankası da 
görev almıştır. Şişe-cam sanayinin işletilmesi ve kurulması bu bankaya 
verilmiştir.  Sermaye yetersizliği içine giren dört şeker fabrikası 
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devletleştirilmiş ve 1935'te "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş." kurulmuştur. 
Şirketin sermayesi Ziraat Bankası, Sümerbank ve İş Bankası tarafından eşit 
olarak paylaşılmıştır. 

1930’lu yılların devamında devletçilikle beraber ağır harcamaların yükü altında 
ekonomi durgunluğa girilmesiyle, devlet üst yönetimi yeni bir ekonomi politikası 
oluşturmaya çalışmıştır (Karpat, 2013:41): 

 “Henüz 1937’de ekonomik durum hakkında endişeleri olan Atatürk, eski dostu ve 
silah arkadaşı olan devletçilik yanlısı İsmet İnönü'yü görevden alarak yerine 
Celal Bayar'ı getirdi. Özel girişimden yana olduğu bilinen Bayar'ın atanması, 
hükümetin ekonomi politikasında önemli bir değişimin sinyallerini veriyordu.” 

Söz konusu ekonomi politikasında üst değişiklik Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de vefat 
etmesi sonucu başlamadan sona ermiştir. İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığına seçilmesi ile 
birlikte “CHP'nin bürokratik kanadı tekrar üstün konuma gelmiş” ve devletçilik politikaları 
yeniden uygulanmaya başlanmıştır (Karpat, 2013:41). 

1930’lu yıllarda sermayedar sınıfının gelişmesinde inşaat sektörü önemli rol oynamıştır. 
Tekeli ve İlkin inşaat sektörünün kamusal destekle şu şekilde geliştiğini belirtmişlerdir 
(Tekeli ve İlkin, 2010:473):  

“Yerli müteahhitlerin doğuşu bu alanda iç pazarın ulusallaşmasını sağlamıştır. 
Sivas-Erzurum Demiryolunun yerli müteahhitler eliyle yapılmaya başlamasından 
sonra hiçbir yabancı firma demiryolu alanına girmemiştir. Tek Parti ve 
Devletçilik dönemi için yaygın kanı, devletin özel girişimciye güvenmediği ve 
onun gelişmesini engellediği biçimindedir. Oysa bu dönemde 1930’ların sonunda 
devletle müteahhitler arasında sıkı bir işbirliği vardı. Devlet müteahhitleri 'götürü 
bedelle çalışan kendi adamları' gibi tutardı. Sıkılan, başı dara giren 
müteahhitlere usulüne göre elini uzatır, onların düze çıkmalarına yardımcı 
olmuşlardır.”  

1939'da başlatılmış olan "İkinci Beş Yıllık Plan", savaş sebebiyle askerî 
harcamalardaki aşırı artış ve hammadde kıtlığı yüzünden tatbikattan kaldırılmıştır. 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 gelişmeler olmuştur (Yeşil, 1988:34). 

1940'lı yılların ilk yarısında savaş ekonomisinin zorlulukları nedeniyle, ilkelerden 
çok günün koşullarının getirdiği çözümler öne çıkmıştır. Savaş Türkiye'de sermayenin belli 
ellerde toplanmasına da neden olmuştur. İlk yıllarda başvekil Refik Saydam'ın ekonomiyi 
denetim altına alma çabaları, Saraçoğlu'nun başvekilliğiyle büyük ölçüde rafa kaldırılmıştır 
(Çavdar, 2003:308). 

 
4. Sonuç ve Genel Değerlendirme 

Cumhuriyet liderlerinin ekonomik anlamda önlerine koydukları ilk hedef ülkenin 
sanayileşmesiydi. Bu amaçla desteklenen sektörler, ithal edilen malların yerini çabuk 
alabilecek olanlarla şeker, tekstil gibi ülkede üretilen hammaddelere dayalı sanayi sektörleri 
olmaktaydı (Ayata, 2010:67). Tekstil ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 29’lar 
düzeyinde iken bu oran 1940’da yüzde 12’ler düzeyine düşmüş, aynı şekilde demir çelik 
ithalatı 1930’da yüzde 14’ler düzeyinden yüzde 9’lar düzeyine ve toplam şeker ithalatı 
1930’larda yüzde düzeyinden 1940’de 1.4’ler düzeyine düşmüştür. Bu durum devletin giderek 
ekonomik alanda söz sahip olmasını sağlarken, tüccar sınıfının giderek etkinliğinin 
azalmasına yol açmıştır. 

1925 yılında özel teşebbüslere ait 1509 işletme söz konusu iken, bu sayı 1930 yılında 
2300’e kadar artmıştır. Ancak 1929 ekonomik buhranu sonuçlarının ülkemize yansıması ile 
birlikte işletme sayısı 1933 yılında 1597’ye ve 1935-39 yıllarında da 1100’e kadar azalmıştır. 
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Diğer yandan 1930 yılından önce ithalât hacminin daraltılmasıyla, küçük işletme alanında 
ortaya çıkan hızlı gelişmenin, 1932 yılında devletçe öngörülen devletçilik modeli ile birlikte 
aşağıya düştüğü ve 1936 yılında ise en düşük düzeyine vardığı görülmüştür. Bu yıllarda 
sadece mevcut küçük işletmelerin kapatılması değil, büyük özel işletmelerin ortaya çıkışı da 
söz konusudur (Yerasimos, 1992:129). 

Devletçi sanayileşme modeli biçimleniş itibariyle özel sektöre rağmen değil, özel 
sektörü tamamlamak üzere kullanılmaya başlanmıştır. Devlet kendi yatırım programlarına 
birinci önceliği vermekle birlikte özel sektörün sermaye birikimine de katkıda bulunmuştur. 
Ayrıca devletin uyguladığı sanayi ve yatırım programları özel sanayi için bir takım 
dışsallıklar sağlamıştır. Örneğin kamu işletmelerinde yetişen nitelikli işgücü, özel sektör 
işletmelere geçerek bilgi birikimlerini buralara aktarmışlardır (Ateş, Soyak, 1999:133-134). 

1923 yılına ait olarak verilen göre ülkemizin nüfusunun % 81,6'sını köylüler, %3,5 
sanayici-tüccar ve esnaflar ile %4.89'unu da askerî oluşturmaktaydı (Sağlam, 2015:289). Bu 
toplumsal yapı devletçilik uygulamaları sonucunda asker-sivil-bürokratik elit ve Anadolu 
eşrafı yanında, sonraki yıllarda bu toplumsal gruplara rakip olarak bir sermaye ve girişimci 
sınıf geliştirilmiştir. Yine devletçilik uygulamaları ile İttihat ve Terakki Döneminde itibaren 
bir iktisat ve ulusal girişimci orta sınıf uğraşısı veren Türk ekonomisi, ilk gerçek ulusal 
sanayişleşme aşamasını başarmıştır (Bozdemir, 2009:207). 

1856 yılında başlayan sanayileşme hamlesinin, kamu sektörü ya da özel sektör 
tarafından gerçekleştirilmesi tartışmaları günümüze kadar yansımıştır. İlk sanayileşme 
hamlesi kamu sektörü tarafından sağlanırken, yirminci yüzyılın başlarında sanayileşmenin 
yine devlet eliyle desteklenen özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi politikası 
benimsenmiş, fakat 1929 dünya ekonomik krizi ve özel sektörün yeteri miktarda kaynağı 
olmaması nedeniyle sanayileşme yine kamu tarafından gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan 
günümüzde bile müteşebbislerin gelişimi için kamu teşvikler sağlamakta ve öncülük etme 
görevini yüklenmektedir.  
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İSLAM HUKUKUNDA GELİRİN TOPLUMA YAYILMASI 
İÇİN GETİRİLEN DÜZENLEMELER 

 
 

Ömer Faruk Habergetiren1 
 

Özet 
Ekonomik problemlerin temeline inildiğinde adil gelir dağılımının olmaması ve fakirlik problemi ile 

karşılaşılır. Her ekonomik sistem gelir dağılımının tüm tolumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde nasıl 
düzenleneceği ile ilgilenir. Böylece oluşabilecek problemlerin önlenmesi ve toplumsal kalkınma amaçlanır. 
İslam, hayatın her yönüne hitap eden bir dindir. İslam hukuku içerisinde farklı iktisadi düzenlemeler de 
bulunmaktadır. Burada temel amaç, servetin belirli ellerde toparlanmaması, bir güç haline gelmemesi ve gelirin 
tüm topluma yayılmasıdır. Bunlar arasında ibadet kapsamında zekât, kefaret ve nafaka gibi zorunlu, sadaka gibi 
teşvik edilen düzenlemeler; muamelat kapsamında ticari işlemler ile lüks ve israfın önlenmesi gibi ahlaki 
çözümler bulunmaktadır. Özellikle devlet kontrolü ve Beytülmal (Hazine) aracılığıyla toplanan servet, ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılır. Birer kurum olarak nitelenebilecek bu işlemler sonrasında maddi birikimler yine belirli 
kişilerin elinde toparlanırsa, miras ve vasiyet düzenlemeleriyle kesin olarak dağılım gerçekleştirilmiş olur. Bu 
hukuki düzenlemelerle adil bir gelir dağılımı ve fakirlik probleminin çözümü hedeflemiştir. Böylece toplumsal 
sınıflar arasında oluşabilecek gelir düzensizliği ve sonucunda ortaya çıkabilecek huzursuzluklar önlenmeye 
çalışılır. 
 
Anahtar Kelimeler: İslam hukuku, İslam iktisadı, gelir, gelir dağılımı, infak 
 
JEL Sınıflandırması: A12, D60, K10, N30, Z12 

 
 

REGULATIONS FOR DISTRIBUTION OF INCOME WITHIN 
SOCIETY IN ISLAMIC LAW 

 
Abstract 

Economic problems derive from lack of a fair distribution of income and poverty. Every economic system 
attends to how distribution of income to be made in order to meet the needs of the entire society. Such 
distribution of income would prevent any possible problem from occurring and pave the way for the social 
development. 

Islam, a religion addressing to every aspect of life has in its law system various economic arrangements. 
The main purpose in all economic arrangements in Islamic Law is to distribute income within the entire society 
by preventing the wealth from accumulating in the hands of certain people and thus giving to them a power 
against the other groups or individuals. Some of these arrangements are obligatory, such as zakat (giving alms), 
kaffara (paying expiation), nafaqa (spending for all household expenses), and some are encouraged such as 
sadaqa (donation). There are also precautionary measures against luxurious or lavish spending in commercial 
transactions. In particular, the wealth amassed by the supervision of the state or Bait al-mal (treasury) is 
distributed to the people in need.  

In case wealth accumulates at the disposal of certain people after these processes, each of which may be 
regarded as institution are completed, distribution is decisively realized through the regulations of inheritance 
(mirath) and will (wasiyya). By means of these legal regulations, a fair distribution of income is achieved and 
poverty is substantially eliminated. Thus income inequality among social classes and its possible result, unrest in 
the society is precluded. 
 
Keywords: Islamic law, Islamic economy, income, income distribution, infaq (charity) 
 
JEL Classification: A12, D60, K10, N30, Z12 

1 Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı, Karabük, 
ofhabergetiren@hotmail.com 
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1. Giriş 

İktisadi sistemlerin ele aldığı konular arasında adil gelir dağılımı, refahın tabana 
yayılması ve fakirlik probleminin çözümü veya en aza indirilmesi de yer alır. Bunlar için 
çözümler üretir ve teklifler sunarlar. Bilindiği gibi iktisadi konular pek çok faktörle ilişkilidir. 
Bunlardan birisi de içinde bulunduğu toplumun değer yargıları ve inanç sistemidir. Hiç 
kuşkusuz bunları oluşturan da din ve uzun yıllar etkisiyle oluşan kültürdür. Toplumun en 
küçük birimi aile ile yöneticilere kadar her birimin almış olduğu iktisadi kararda dinin etkisi 
kaçınılmazdır. Bu nedenle iktisat-din ilişkisi her toplumda olduğu gibi Müslüman toplumlarda 
da son derece önemlidir.  

İslam dini hayatın her alanını kuşatır ve bunlarla ilgili düzenlemeler içerir. İslam 
hukuku bünyesinde toplanan bu düzenlemeler, bireylerin haklarını belirlediği, sınırları çizdiği 
gibi diğer fertlerle olan ilişkilerini de düzenler. Toplumu “Ümmet” kavramı içinde bir bütün 
olarak ele alır, yardımlaşma ve dayanışmayla adil bir gelir dağılımı ve toplumsal refahı 
oluşturmaya çalışır. Hukuki düzenlemelerin arka planında bu hedef açıkça görülebilir. 

Pek çok Kur’an ve hadis metninde Müslümanların Allah yolunda ve rızasını kazanmak 
için mallarını infak etmeleri teşvik edilmekte; cimrilik, israf ve malı ekonomik hayattan 
çekerek saklamaları kınanmakta bunu yapanların pişman olacakları belirtilmektedir. İbadet 
konularından, ceza ve iktisat konularına kadar hayat içerisinde yer alan düzenlemelerde servet 
sahiplerinden muhtaç kimselere doğru bir gelir transferi hedeflendiği görülmektedir. Ayrıca 
şunu belirtmek gerekir ki emir ve yasaklamalar, dini benimseyen, inançlı, güzel ahlak sahibi 
kimselerden oluşan bir toplumda uygulanabilir ve sonuç elde edilebilir. Değer sisteminin 
kabul edilmediği bir toplumda bu hedeflerin gerçekleşmesi zordur. 
 
2. Literatür Taraması 

İslam hukukunun temel kaynakları Kur’an ve Sünnettir. Burada yer alan hükümler ve 
içtihat sistemiyle İslam hukuku oluşmuştur. Klasik İslam hukuk kitapları meseleci bir 
yaklaşımla yazıldığı için konular, ibadet, muamelat ve ceza hukuku başlıkları altında iç içe ele 
alınmıştır. Alt başlıklarda konuların oluşum, hüküm ve sonuçları arka arkaya sıralanmıştır. Bu 
eserler günümüz hukuk ve iktisat kitaplarının sistematiğinden oldukça uzaktır. Güncel 
araştırmalarda bu eksiklik giderilmeye çalışılmakta; İslam iktisadı ve alt başlıklarında eserler 
yazılmaktadır. 

Arap ülkeleri başta olmak üzere özellikle Pakistan ve Malezya’da İslam iktisadı üzerine 
önemli çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde tercüme faaliyetleri ile başlayan süreç, 
günümüzde telif eserlerin yazılmasıyla devam etmektedir. Bu çalışmalara ilahiyat ve iktisat 
fakültesi hocalarından Sabahattin Zaim, Celal Yeniçeri, Sabri Orman, Ahmet Tabakoğlu ve 
Cengiz Kallek’in eserleri örnek olarak gösterilebilir. 
 
3. Veri ve Yöntem 

Çalışmamızda ibadet, muamelat ve diğer düzenlemeler başlıkları altında gelirin topluma 
yayılmasını sağlayan hukuki düzenlemeler ayrıntıya girilmeden sıralanarak, kısa açıklamalar 
yapılacak, bunlarla varılmak istenen sonuç ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 
4. İbadetler Çerçevesinde Getirilen Düzenlemeler 

İslam hukukunu oluşturan ana bölümlerden ilki ibadet bölümüdür. Burada kul-Allah 
ilişkisini düzenleyen dini inancı bakımdan kişinin yapmakla yükümlü olduğu konular yer alır. 
Bu düzenlemeler, kişinin yapmak zorunda olduğu ve din tarafından teşvik edilen, tercihe 
bırakılan yükümlülükler şeklinde iki kısma ayrılabilir. 
 

463 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
4.1 Zorunlu Yükümlülükler 

İslam hukukunda farz kavramıyla ifade edilen bu tür yükümlülükler, dinin temel 
unsurlarını oluşturur. Kuran ve sünnet tarafından açık bir şekilde emredilen bu tür 
düzenlemelerin inkârı veya hafife alınması düşünülemez. Bunlar gerçekleştirilmediği zaman 
kişi, dünyada kınanır, ahirette cezalandırılır; toplumsal yönü bulunan düzenlemelere ise devlet 
müdahale ederek yerine getirilmesini sağlar. 
 
4.1.1 Zekât ve Fıtır Sadakası 

Terim olarak zekât: Kur’an’da belirtilen sınıflara harcanmak üzere dinen zengin sayılan 
kimselerin malından alınan belli payı ifade eder. İslam’ın beş şartından birisidir. Yükümlük 
bakımından farz, mali bir ibadettir. Çoğunluk hukukçulara göre küçüklerin malından veli 
veya vasileri tarafından yerine getirilir. Ayet ve hadislerde zekât vermeyenler kınanmış, 
haklarında çeşitli cezalar belirlenmiştir. (Tevbe, 9/34, 35; Müslim, Zekât, 6, 8, 11). Zekâtın 
verileceği yerler Kur’an’da açıkça sayılmış (Tevbe, 9/60); uygulama esasları ise Hz. 
Peygamber (s) tarafından açıklanmıştır. Toplanması ve dağıtımı devlet kontrolünde yapılır. 
Beytülmalin önemli ve sürekli gelir kaynaklarından birisidir. Toprak mahsulleri dışında, elde 
edilen gelirden değil tüm servetten alınması ve bir yıl sonra ödenmesi yönüyle de vergiden 
ayrılır.  

Zekâtla, biriken gelirin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine aktarılır, böylece gelir 
dağılımındaki dengesizlik azaltılır. Servetin belirli yerlerde toplanma eğilimine karşı 
koruyucu bir tedbir uygulanarak topluma yayılması sağlanır. Zekât, zenginin isteğine bağlı 
sosyal yardımlaşma kurumu değildir: zenginin vazifesi, fakirin ise hakkıdır. Bir taraftan 
mecburiyet, vazife hissi ve duygusu, servetin birikimine engel olmakta, böylece oluşabilecek 
farklılıklar önlemektedir. Diğer taraftan da fakirle zengin arasındaki sınıf mücadelesi ortadan 
kaldırılmaya çalışılmaktadır. (Zaim, 1992, 27). İslâm tarihinde bu kurumunun gereği gibi 
uygulandığı dönemlerde, günümüzdeki kadar sınıf farklılığının ortaya çıkmadığı görülür. 
Zekât, “Taraflar arasındaki husumet hissini ortadan kaldırmakta, maddi olarak da servetler 
arasındaki aşırı farklılaşmayı gidermektedir. Zekât verilecek sınıfların ilk ikisinin fakirler ve 
miskinler olması, zekâtın farz kılınmasındaki hikmetin, fakirlik problemini yok etmek 
olduğunun en açık delilidir” (Temel, 2001, 66). 

Hukukçular arasında zekâtın toplanması ve dağıtılmasının devletin sorumluluğunda 
olduğu hakkında genel bir görüş birliği bulunmaktadır. Bu nedenle, günümüzde zekât 
ibadetinin, devlet tarafından toplanıp gerekli yerlere dağıtıldığı devirlerindeki etkisini ve 
rolünü kaybettiği söylenebilir. Kur’an, açık bir şekilde zekât toplama görevini devlete ve onun 
görevlendirdiği kimselere vermektedir (Tevbe, 9/103). Eğer görev, fertlerin isteğine 
bırakılmış olsaydı, fakirler için çeşitli sıkıntılar ortaya çıkardı. Zengin, bu sorumluluğunu 
yerine getirmediği takdirde devlet, gerektiğinde güç kullanarak dengeyi sağlamaya çalışır 
(Çapra, 247). Nitekim Hz. Ebubekr’in (ra) halifelik döneminde bu yükümlülüğü yerine 
getirmek istemeyenlere karşı –orduyu devreye sokma noktasına varacak kadar- takındığı tavır 
bunun açık göstergesidir. 

Fıtır sadakası, Ramazan ayını yaşama, onun mükâfat ve bereketinden faydalanmanın bir 
şükran belirtisi olarak verilmesi gerekli sadakadır. Türkçe fitre olarak ifade edilir. Yükümlük 
bakımından daha fazla kimseyi kapsar. Kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
sayısınca, zekât verilen yerlere verilir. Her Ramazan bayramı öncesi yerine getirilmesi 
emredilen bir ibadettir. 
 
4.1.2 Nafaka 

İslâm hukukunda nafaka kavramı ve yükümlülüğü aile hukukuyla sınırlı olmayıp, 
günümüz hukuk düşüncesinde üzerinde önemle durulup geliştirilmeye çalışılan sosyal adalet, 
hayvan hakları ve çevrenin korunması kavramlarını kapsayacak şekilde, kişinin sorumluluğu 
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altında bulunan diğer canlıların ve hatta canlı olmayanların varlık ve verimliliklerini devam 
ettirebilmeleri için yapılması gereken tüm harcamaları kapsar. (Erbay, 2006, 282) Kişi nafaka 
yükümlülüğü kapsamında, öncelikle kan bağı ve evlilik sonucu oluşan hısım, akraba ile 
hizmetçi ve hayvanların nafakasından sorumludur. 

İslâm’ın özellikle savunduğu, Kur’an ve sünnette açıkça ifade edilen temel hedeflerden 
birisi toplum bütünlüğünün sağlanmasıdır. Ailede oluşabilecek huzur veya huzursuzluk 
ortamı yayılarak her kesimi derinden etkiler. Sosyal huzursuzluklar ve çatışma ortamı, 
toplumu dağılma noktasına getirebilir. Bunun için kişi, öncelikle ailesinden ve yakın 
çevresinden sorumludur, onların geçimini en güzel şekilde sağlamak zorundadır. Bazı 
durumlarda, kişinin geliri, kendisine ve ailesine yeterli olmayabilir, nafakada sıkıntı 
çekilebilir. Bu durumda İslâm, düzenlenen hükümlerle öncelikle çevresini, yakın akrabalarını 
ve devleti sorumlu tutmuştur (İsra, 17/26). Akrabalar, mirastaki yakınlığa göre nafakadan 
sorumludur. Nafaka temin edilemediği durumda devlet devreye girer ve onun gözetiminde 
asgari geçim standardı sağlanır. Bu konuda Abdülkerim Zeydan “Kadı, fakir akrabası olan 
zenginleri hukuki yönden nafaka vermeye zorlayabilirse, devlet başkanı da zenginleri, 
geçinemeyen fakirlere nafaka teminine zorlayabilir” demektedir. (Zeydan, 1980, 73) Böylece 
sorumluluk, maddi durumu yerinde olan tüm kesimlere yayılarak, birkaç kişinin omuzuna 
yüklenmemektedir. Bu yönüyle nafaka da İslâm hukukunun sosyal dengeyi sağlama ve geliri 
tüm topluma yaymayı amaçlayan düzenlemelerden bir diğeridir. 
 
4.1.3 Kefaret ve Fidye 

İslam hukukunda kefaret: dinin belirli yasaklarını ihlâl eden kimsenin hem ceza hem de 
Allah’tan mağfiret dilemek maksadıyla yükümlü tutulduğu köle azat etme, oruç tutma, fakiri 
doyurma ve giydirme gibi malî veya bedenî nitelikli ibadetlerin genel adıdır (Yaran, 2002, 
179). Kur’an’da yapılan bu bağış ya da malî fedakârlığın işlenen günahın affı için kefaret 
olacağı bildirilir (Mâide 5/45). Fidye ise başta oruç ve hac olmak üzere bazı ibadetlerin eda 
edilmemesi veya edasında kusur işlenmesi halinde gereken malî yükümlülüktür. Kişinin 
kendisini zorunlu tuttuğu nezir ve adaklar da bu kapsamda değerlendirilebilir. Dinen geçerli 
görülen mazeret ve özürlerinden dolayı emir ve yasakları ihlal eden zengin kimseler için bir 
bedel olarak belirlenen bu cezalar, maddi olarak verilir ve zekât verilen yerlere ödenmesi 
gerekir. 
 
4.1.4 Miras ve Vasiyet 

Miras ve vasiyet kişinin vefatından sonra bıraktığı malların dağılımıdır. Tüm dinler ve 
hukuk sistemleri tarafından benimsenmiştir. Miras sistemine kişi müdahale edemezken, 
vasiyetle dağılımı kendisi belirler. Borçlar ödendikten ve hissesi bulunmayan kimselere, üçte 
bire kadar yapılan vasiyet yerine getirildikten sonra taksime geçilir. Burada gönüllü paylaşım 
esastır, varislerin anlaşarak yapmış oldukları taksime müdahale edilmez. Anlaşmazlık 
durumunda belirlenen oranlarda bölüşüm gerçekleştirilir. Dağılıma en yakından başlanır, 
buradan uzak akrabalara doğru bir yol izlenir. Anne-baba ve çocuklar, mirasın uzak akrabaya 
intikaline engel olur. Mirasın, bir veya daha fazla varisin sorumluluğuna bırakılmasına 
müsaade edilmez. Böyle bir uygulama, bazı varislerin diğerleri üzerinde ayrıcalık kazanmaları 
yüzünden hukuki paylaşımı bozabilir. Varis bulunmadığı durumlarda servet, devlet hazinesine 
aktarılır. Hazine açısından bu çeşit mallara, ilave veya düzensiz gelir kaynakları denir 
(Sıddıki, 1976, 137). Beytülmal bu gelirleri ihtiyaç sahiplerine yönlendirerek sosyal yardım 
ve hizmetlerde kullanır, gelirin yeniden tüm topluma dağılımını sağlar (Encum, 1995, 95). 
İslam’da esasları Kur’an’la belirlenmiş bir miras kurumu, ferdi mülkiyet neticesinde 
servetlerin zamanla belirli ellerde birikimini önleyen bir düzenek şeklinde geliştirilmiştir 
(Zaim, 1992, 25; Yeniçeri, 1980, 449). Zekât kurumu, mevcut kuşaklar arasındaki dağılımı 
sağlarken, miras hukuku da, giden kuşakla onun yerine gelen kuşak arasındaki dağılımı 

465 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
sağlamaktadır (Sıddıki, 1984, 84). Tüm tedbirlere rağmen servet, fertlerin elinde, hayatta iken 
birikip büyüyebilir. Bu birikimin devam etmemesi, insanlar arasında dağılıp el değiştirmesini 
sağlayacak bir aracın bulunması gerekir. İşte, İslâm hukukunda nihai dağılım, miras ve 
vasiyet düzenlemeleri ile gerçekleştirilir. İntikal eden servet, insanlar arasında bir mübadele 
aracı olma rolüne yeniden döner. 
 
4.1.5 Fey ve Ganimetler 

Terim olarak fey: Müslüman olmayan kimselerden alınan haraç, cizye, gümrük vergisi 
ve diğer gelirleri ifade eder. Feyin tamamı devletindir. Ganimet ise Müslümanların savaş 
yoluyla ele geçirdikleri esirler ve her türlü maldır. Ganimetin beşte biri devlete aittir, yani 
onun kontrolüne verilir. Geriye kalanlar savaşa katılan kimselere dağıtılır. Barış yoluyla ele 
geçirilen taşınır veya taşınmaz malların fey kapsamında olduğu konusunda hukukçular 
arasında görüş ayrılığı yoktur. Aynı şekilde savaş sonrası ele geçirilen taşınır mallar da 
ganimet hükümlerine tabidir. Görüş ayrılığı savaş yoluyla ele geçen taşınmaz mallardadır. 
Ganimet ve feyin kapsamı konusunda farklı görüşlere rağmen genel olarak zekât ve ganimet 
dışındaki gelirlerin fey kapsamına sokulduğu söylenebilir. Bu gelirler ganimette olduğu gibi 
beytülmale 1/5 ayırılmadan ayetle belirlenen kimseler arasında dağıtılır (Haşr, 59/7-10). Bu 
kimselerin mutlaka fakir olmaları gerekmez, zengin veya fakir yararlanmada ortaktır (Fayda, 
1995, 511-513). 

İslâm öncesi dönemde kralların, kabile reislerinin özel malı sayılan fey ve ganimetler, bu 
kimselerin yanında gittikçe büyümekte idi. Bunları istedikleri gibi kullanmakta, hatta bir 
zulüm ve baskı aracı haline getirmekte idiler. İslam’ın getirmiş olduğu bu düzenlemeyle de 
bir güç olmadan yayılması amaçlanan servet, tüm toplumun yararına kullanılmaktadır. 
 
4.2 Teşvik Edilen Düzenlemeler 

İslam hukukunda zorunlu dağılım tedbirleri yanında teşvik edilen düzenlemeler de 
bulunmaktadır. Genel olarak “Sadaka” şeklinde isimlendirilen bu tür davranışları yapanlar 
dünyada övülür, ahirette ise çeşitli mükâfatlarla ödüllendirilir. Terim anlamıyla, gönüllü 
olarak veya dini bir vecibeyi yerine getirmek üzere ihtiyaç sahiplerine yapılan tüm maddi 
yardımlar şeklinde tarif edilir (Duman, 2008, 384). Zekâttan daha geniş bir kapsama sahiptir. 
Toplumda sosyal dayanışmayı ve refahı sağlayıcı önemli hukuki düzenlemelerden sayılır. 
Kur’an, müminleri sadaka vermeye teşvik etmektedir. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda 
harcamadıkça iyiliğe (mutluluk ve huzura) asla erişemezsiniz” (Al-i İmran, 3/92) ayetiyle, 
infak emredilirken, bu harcamalarından dolayı bir sıkıntıdan endişe etmemeleri gerektiği de 
ifade edilmektedir (Sebe, 34/39; Hud, 11/6). Hatta Hz. Peygamber’e (s) göre, asıl zenginlik 
mal çokluğuyla değil, gönül zenginliğiyledir (Nevevi, 1998, 190; 209). Her Müslümanın gücü 
nispetinde infakta bulunması gerekir (Talak, 65/7). Sadaka malı eksiltmez (Nevevi, 1998, 
197; 211), aksine daha iyisi verilir (Sebe, 34/39). Sadaka konusunda teşvikler bulunduğu gibi, 
bunun insan onuru kırılmadan yapılmasına da önem verilmiştir. Bu konuda en güzel 
örneklerden birisi kültürümüzde “Sadaka taşı/çukuru” olarak bilinen uygulamadır. Tanzimat 
dönemine kadar devam eden bu usul, dilenciliğin önlenmesi ve asgari düzeye indirilmesi için 
alınmış bir tedbir olarak değerlendirilebilir. Yol kenarları, kavşak ve geçitlerde olduğu gibi 
cami köşesinde açılan bir delik veya çukura bırakılan sadakalar, ihtiyaç sahipleri tarafından 
ihtiyacı kadar alınırdı. Günümüzde de farklı sadaka uygulamaları ve buna aracılık eden 
kuruluşlar bulunmaktadır. 
 
5. Muamelat Konularında Getirilen Düzenlemeler 

İslam hukukunun ana bölümleri arasında yer alan muamelat konuları, ibadet hükümleri 
dışında insanların birbiriyle veya toplumla yahut toplumlar arası hukuki, idari, mâli, iktisadi 
ve beşeri ilişkilerini düzenleyen hükümleri içerir. Günümüzde medeni hukuk, özel hukuk ve 
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iç hukuka varan değişik manalarda kullanılır. Bu konular arasında sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma temelinde ariyet ve hibe şeklinde iki düzenleme bulunmaktadır.  
Ariyet, bir malın geçici olarak menfaatinin veya kullanımının devridir. Kur’an’da “mâûn” 
kelimesi (Mâûn, 107/7), yardımlaşma örneği olarak ariyetle açıklanır. Hz. Peygamber’in (s) 
bu konuyla ilgili sözleri yanında bizzat kendisinin de ariyet aldığı rivayet edilmektedir 
(Gözübenli, 1991, 379). Yardım amaçlı olarak verilen bir mal ile ihtiyacın giderilmesi, elde 
edilen gelirle geçimin sağlaması yahut ticari işlemlerde sermaye olacak birikimin 
oluşturulması amaçlanır. 

Hibe ise, karşılık şart koşulmaksızın bir malın hayatta iken diğer bir şahsa veya kuruma 
temlikidir. Karşılıksız olma kaydıyla satımdan, temlik kaydıyla ariyet ve borçtan ayrılır. 
Hayatta iken yapılması yönüyle de vasiyetten farklıdır. Hibe, insanlar arasında sevgi, dostluk, 
yardımlaşmayı sağladığı ve geliştirdiği için teşvik edilmiştir. Özellikle para şeklinde veya 
ihtiyaç duyulan maddelerin hibe edilmesi oldukça çok önemlidir. Her iki şekilde bir gelir ve 
mal transferinin toplumda gelir farklılığının giderilmesinde etkisi olacağı açıktır. 

5.1. Toplumsal Yardımlaşma ve Ahlaki Davranışlar 
Bir Müslüman, cimrilik, israf ve servetini yığmaktan kaçınması gerekir. Ayette “O 

(Cehennem) …servet toplayıp yığanı kendine çağırır” (Mearic, 70/17-18) denilmektedir. Bu 
yığma ve biriktirme sadece yere gömülen altın ve gümüşle alakalı değildir. Aksine ekonomik 
hayattan uzak, yatırıma tahsis edilmeyen tüm serveti ifade etmektedir (Temel, 2002, 82). 
Hadislerde de konu aynı şekilde ele alınmakta gelirin paylaşılması ve topluma yayılması 
teşvik edilmektedir. İslam’ın gelişinde Mekke’de ilk Müslümanların tutumu ve hicretten 
sonra Medine’de gerçekleştirilen kardeşlik ve yardımlaşma uygulamaları bunun en güzel 
örnekleridir. İslam Hukukunda bu amaca yönelik zorunlu olmayan, hukuk tarafından kuruluş 
ve şartları belirlenen vakıf, sadaka-i cariye ve karz-ı hasen olarak isimlendirilen üç düzenleme 
bulunmaktadır. 

5.2. Sadaka-i Cariye, Vakıf Kurumu 
Gelirin topluma yayılmasını amaçlayan düzenlemelerden biri de sadaka-i cariyedir. Bu 

konuda Hz. Peygamber’den (s) bir hadis rivayet edilmektedir: “İnsan öldüğü vakit üç şey 
hariç bütün amelleri kesilir; sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden salih 
evlat” (Müslim, Vasiyet, 3). Burada sadaka-i cariye terimiyle kast edilen, cami, okul, hastane, 
yol, vb. kamu yararına yapılan kurumların, kişiye öldükten sonra sevap kazandırmasıdır. 
Vakıf kurumları, Hz. Peygamber’in (s) Medine’deki uygulama ve teşviklerinden hareketle 
ortaya çıkmıştır. Çok çeşitli amaçlar için yapılan vakıf, menfaati insanlara ait olmak üzere 
mülk bir aynı Allah’ın mülkü olarak temlik ve temellükten ebediyen alıkoymak şeklinde 
tanımlanır. Bu şekilde gelir ve servetin dağılımı, toplum yararına kullanılması amaçlanır. 
Özellikle fakirlerin yararlandığı bu kurumlar sosyal ilişkileri sağlamlaştıran, refahı tabana 
yayan bir anlayışın sonucudur. 

5.3. Borç Verme (Karz-ı hasen) ve Borcun Bağışlanması 
Güzel borç anlamına gelen karz-ı hasen kelimesi, geri ödenmek üzere verilen mal veya 

ödünç verme demektir. Kur’an’da bu kelime altı yerde “güzel” sıfatının ilavesiyle “karzen 
hasenen” şeklinde geçer. Karşılık beklemeden sırf Allah rızası talep edilerek, insanlara 
yardımcı olma amacıyla verilen borcun, sanki Allah’a verilen bir borç olarak 
değerlendirildiği, veren için bir sevap ve bağışlanma sebebi olduğu ifade edilir. Bunun, 
yalnızca fertten ferde yapılan bir davranış ve borç verme işlemi olmayıp, devletçe ya da 
kişilerce oluşturulacak vakıf veya fonlardan, müteşebbislere verilen kredileri de kapsadığı 
belirtilmektedir (Yılmaz, 1991, 176). 
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İslam hukukunda, iktisadi anlamda bir banka gibi kredi veren bir kuruluş yoktur. Bunun 
yerine sosyal yardımlaşma amaçlı karz-ı hasen düzenlemesi bulunur. Sosyal yardım için gelir 
fazlası olan, onu kendisi üretimde veya tüketimde kullanmayan kişi, ihtiyaç sahibine verir ve 
bu işlemi sırf Allah’ın rızasını elde etmek için yapar. Bundan iktisadi bir kazanç da beklemez. 
Eğer herhangi bir karşılık, menfaat vb. şeyler bekleyecek olursa bunlar, faiz olarak 
değerlendirilir (Zaim, 1992, 76). Bu işlemde süre bağlayıcı değildir. Borçlu ödeyemediği 
zaman, meblağda artış yapılmadan ek süre verilebilir veya borç af edilebilir. Böylelikle atıl 
gelirin ihtiyaç sahiplerine aktarılarak sıkıntıların giderilmesi ve ekonominin canlanması 
beklenir. Bu düzenlemenin hedefine ulaşması için borç alanların borçlarına sadık olmaları ve 
karşı tarafa zarar vermemeleri gerekir. Ahlaki ve vicdani esaslara dikkat edilmeyince diğer 
düzenlemelerde olduğu gibi burada da amaçlanan fayda gerçekleşmez. 
 
5.4. Lüks ve İsraf Yasağı 

İslam’a göre, emir ve yasaklara dikkat edilerek kazanılıp biriktirilen mal hiç kuşkusuz 
helaldir. Fakat bir Müslüman, sahip olduğu malında sınırsız harcama yetkisine sahip değildir. 
Bu, din, hukuk, örf-adet ve kişi haklarıyla sınırlıdır. Yani malını, hukuka aykırı, örf ve 
toplumun genel bakış açısına göre israf derecesine varacak şekilde harcayamaz. Kendisinin ve 
ailesinin zorunlu ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra arta kalan malı, Allah’ın emrettiği şekilde 
değerlendirmesi dini bir zorunluluktur. Kur’an’da “Onlar, harcadıklarında ne israf ne de 
cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır” (Furkan, 
25/67) denilmektedir. Yani israf ve tefritte bulunmaz, orta bir yol takip ederler. Bu şekilde bir 
denge oluşturabilen kişiler, ortaya çıkabilecek sıkıntılara karşı hazırlıklı olur, kanaatli yaşamı 
alışkanlık haline getirdikleri için gündelik hayatlarında da rahat ederler. Hz. Peygamber’in (s) 
bu tür davranışa verdiği önem, zaman zaman yapmış olduğu dualarında Allah’tan kendisine 
zenginlikte ve fakirlikte iktisatlı davranmayı nasip etmesini dilemesinden anlaşılmaktadır. 
İsraf konusu, toplumun harcama ortalamasına göre değişen bir durumdur, yani yaşanan 
toplum ve zaman dilimi esas alınır. Çoğunluk tarafından benimsenmeyen harcamalar israf 
olarak sayılır. Bu konuda temel alınması gereken düşünce, ifade edildiği gibi orta yol yani 
dengedir. 
 
5.5. Özel Mülkiyete El Koyma 

Sayılan bu düzenlemeler yanında İslam tarihinde -az da olsa- özel mülkiyete el konulup 
toplum yararına kullanılma örneklerine de rastlanmaktadır. Bu müdahale, devletin ihtiyaç 
duyması, kamu yararı ve mülkiyet kaynağının şüpheli veya hukuk dışı olması durumlarıyla 
sınırlıdır. 

Hukuki kural olarak, devlet bile olsa hiç kimsenin bir başkasına ait mülkiyet hakkına 
müdahale etme ve el koyma hakkı yoktur. Ancak toplumu ilgilendiren genel bir yarar yahut 
zararın giderilmesi veya devletin sıkıntıya düşmesi gibi durumlar bu genel kuraldan istisna 
edilmiştir. Bu durum “Zaruretler, memnu olan şeyleri mubah kılar” şeklinde 
kanunlaştırılmıştır. Yalnızca devletin gerçekleştirebileceği böyle bir müdahalenin, sınırlı 
olması, devamlılık arz etmemesi ve zorunluk bulunması gerekir (Mecelle, 20-31. Md.). Diğer 
bir ifadeyle “Değerler önceliğini yansıtan söz konusu külli kaideler gereğince, bireyde 
(marjinal) fayda ile kamu yararı çatıştığında ikincisi korunacaktır. Aksi durumda şeriatın 
gayesiyle çelişilir” (Kallek, 1997, 45). 

İslâm hukukunda gelir ve kazancın, hukuken izin verilen alanlarda ve yöntemlerle elde 
edilmesi gerekir. Devletin de, bunu denetleme görevi ve yetkisi vardır. Alınan tedbirlere 
rağmen, hukuk dışı yollarla kazanç elde edilmişse, topluma karşı bir suç işlenmiş sayılır. 
Çünkü onların malı haksız bir şekilde ellerinden alınmış, işlemler hukuk çerçevesi dışında 
gerçekleştirilmiştir. İşte bu durumda devlet, en etkin caydırıcı tedbirleri uygular, hatta bu tür 
gelirlere ve mallara el koyabilir. Sonra beytülmale aktarılarak, asıl sahibine yani tüm topluma 
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dağıtılır. Bu uygulama örneklerine dört halife döneminde de rastlanmaktadır (Kallek, 1997, 
74-104). 
 
6. Sonuç 

İslam dini gerek ahlaki gerekse hukuki düzenlemeleriyle fakirlik problemine çözüm 
üretmeyi, serveti tabana yayarak toplumsal refah ve huzuru oluşturmayı hedefleyen 
düzenlemeler getirmiştir. Hukuk çerçevesinde getirilen bu düzenlemelerle servetin büyük 
meblağlara ulaşıp aşırı farklılık oluşturacak şekilde belirli ellerde birikmeden tüm topluma 
yayılması, böylece fakir ile zengin arasındaki gelir dengesizliğinin azaltılması amaçlanır. Bir 
kısmı zorunlu, bir kısmı da tercihe bırakılan ve ahirette mükâfat vaat edilerek ahlaki 
davranışlarla desteklenen dağıtım tedbirleriyle gelir ve servetin topluma yeniden dağılımı 
sağlanır. Bu dağıtım, İslam hukukunda belirlenen ve birer kurum olarak da nitelenebilecek 
düzenlemelerle gerçekleştirilir. Bu kurumların ana noktasında, serveti toplama ve dağıtım 
esasları Kur’an ve sünnetle belirlenen beytülmal bulunmaktadır. Burada toplanan servet, 
toplumun en fazla ihtiyaç duyan kesimlerine öncelik verilerek dağıtılmaya çalışılır. Bu 
kurumların ekonomik hayatın içinde bulunması, yeniden dağıtımı gerçekleştirmeleri, İslam 
hukukunun iktisadi düzenlemeleri ile diğer iktisadi sistemleri birbirinden ayıran en önemli 
özellik olduğu söylenebilir. 
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ORTA GELİR TUZAĞI’NI ÖNLEMEDE VERGİ 
POLİTİKALARININ ROLÜ 
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Özet 

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme trendinin pozitif yönlü sürdürülebilirliğinin önündeki temel 
sorunlardan biri olarak görülen Orta Gelir Tuzağı (OGT) güncel araştırma konuları arasında yer almaktadır. 
OGT’nin temel belirgin bir tanımı olmamakla beraber, kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
açısından orta gelir seviyesine gelmiş ülkelerin belirli bir gelir bandında yerleşmesi, daha açık bir ifadeyle, bir 
üst gelir düzeyine geçememesi olarak ifade edilebilecektir. Literatürde, OGT’den çıkış için pek çok politika 
önerisi yer almaktadır. Çalışmada öncelikle, OGT’nin teorik çerçevesi açıklanmış ve bu olumsuz durum için 
getirilen çözüm önerilerine değinilmiştir. Daha sonra, söz konusu öneriler arasından tasarrufları arttırma yönlü 
etkisinin yadsınamayacağı “vergi politikaları” açıklanmaya çalışılmıştır.  OGT’den çıkan ülkelerin 
uygulamalarına da değinilmiştir. Sonuç olarak, ekonomik büyüme eğiliminin pozitif yönlü olabilmesi için 
tasarruf hacminin arttırılması gereği vurgulanmış ve vergi politikalarının tasarruf hacmini arttırıcı yönlü nasıl 
uygulanması gerektiği konusunda politika önerilerine yer verilmiştir.    
 
Anahtar Kelimeler: orta gelir tuzağı, vergi politikası 
 
JEL Sınıflandırması: H20, E20 

 
 

THE ROLE OF TAX POLICIES IN PREVENTING MIDDLE 
INCOME TRAP 

 
 
Abstract 

Middle income trap (MIT) which can be regarded as the main problems of positive growth in 
sustainability of developing countries, is one of the current research subjects. Although MIT does not have a 
specific definition, it can be expressed as settlement middle income countries to certain income level in terms of 
Gross National Product (GNP) per person or not being able to cross to an upper segment. In literature, there are 
numerous policies for MIT. In the research first teoretical framework of MIT is explained and than possible 
solutions caused by MIT are investigated. Later from the solutions, ‘tax policies’ which are effective in 
nicreasing savings is tried to be explained. Applications of non-MIT countries are mentioned. As a result, in 
order to have a pozitive tendecy of economic growth, importance of saving volume is emphised and policy 
subjects on increasing saving volume of tax policies is explained.  
 
Keywords: middle income trap, tax policy 
 
JEL Classification: H20, E20 
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1. Giriş 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin önemli sorunlarından biri haline gelen Orta Gelir 
Tuzağı, ekonomik büyüme oranının belirli bir aralıkta seyretmesi, gelişmiş ülkeler büyüme 
performansına ulaşamaması olarak ifade edilebilir. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik 
büyüme performansını arttırarak orta gelir tuzağını aşabilmeleri için pek çok politika önerisi 
yapılabilir. Çalışmada, vergi politikalarının Orta Gelir Tuzağını önlemede kullanılış şekilleri 
ele alınmıştır. Orta Gelir Tuzağını önlemede hedef ekonomik büyümenin 
gerçekleştirilmesidir. Ekonomik büyüme ise yatırımların atmasını dolayısıyla üretimin 
artmasını gerektirir. Yatırımların artması ülkedeki tasarrufların yeterliliği ile yakından 
ilgilidir. Vergi politikaları kişilerin tasarruf eğilimlerini doğrudan etkilemesi nedeniyle 
araştırmanın konusunu oluşturmuştur.  

Çalışmada öncelikle, Orta Gelir Tuzağı kavramsal olarak açıklanmaya çalışılacaktır. 
Daha sonra vergi ve vergi politikası kavramları ele alınacak bu bağlamda vergi politikalarının 
önemi irdelenmeye çalışılacaktır. Orta Gelir Tuzağı’nı önlemede kullanılabilecek vergi 
politikaları dolaylı ve dolaysız vergi ayrımı çerçevesinde değerlendirilecektir. 

 
2. Orta Gelir Tuzaği: Kavramsal Çerçeve    

Genel olarak tuzak (trap); kısa vadeli dış unsurlar tarafından değiştirilemeyen, kararlı 
bir ekonomik denge durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Başka bir açıdan 
bakıldığında tuzak, kişi başına düşen geliri arttırmaya yardımcı olan bir faktörün etkisinin 
yayılmasından sonra, ki bu sürdürülebilir bir durum değildir, diğer kısıtlayıcı faktörlerin kişi 
başına düşen gelir düzeyini tekrar olması gereken seviyesine getirmesi durumu olarak da ifade 
edilebilir (Cai, 2012: 50-51, Koçak-Bulut, 2014: 4). Orta Gelir Tuzağı (OGT), ilk defa Dünya 
Bankası’nın (2007) An East Asian Renaissance Ideas for Economic Growth başlıklı 
raporunda yer almış ve zamanla daha dikkat çekici bir araştırma konusu olmaya başlamıştır. 
Rapora göre; Orta gelirli ülkeler, 21. Yüzyıl dünyasında ekonomik çeşitliliğe ayak 
uyduramadıkları için zengin ülkelere kıyasla daha yavaş büyüyecektir. Yani, orta gelir 
tuzağına yakalanan ülkeler düşük ücretli, fakir ülkelere karşı standart imalat sanayi 
ürünlerinde rekabet gücü zayıflayan, diğer taraftan yeniliğe dayalı zengin ülkelere ise 
yakınsamakta zorlanan ülkelerdir. Raporda, orta gelire ulaşan ülkelerin, düşük gelirli ülkelerle 
yüksek gelirli ülkeler arasında sıkışıp kalmasına vurgu yapıldığı görülmektedir (Bozkurt 
vd.,2014:24).      

Orta gelir tuzağı kavramının literatürde en somut anlamını Eichengreen (2011)’in 
çalışmasında kazandığı görülmektedir. Çalışmada bir ülkenin OGT’ndan çıkıp çıkmadığının 
belirlenebilmesi için üç kriter önerilmektedir. Bunlardan ilki, ülkedeki kişi başına gelirin 
16000 Dolar’a yükselmesi, ikincisi, ülkedeki kişi başına gelirin ABD kişi başına düşen milli 
gelir düzeyinin %58’ine ulaşması, üçüncüsü ise, ülke imalat sanayinin milli gelir içindeki 
payının %23’e ulaşmasıdır. (Eichengreen, 2011:14). Gürsel ve Soybilgen’e göre bu kriterlerin 
mutlak değerler olarak değil; belirli bir aralıkta düşünülmesi gerekir (Gürsel-Soybilgen, 
2013:2).  

Anlaşılacağı üzere 125 yıllık büyüme verileri incelendiğinde yaklaşık olarak ortala 
%1,8’lik bir büyüme performansı ortaya koyan ABD, orta gelir grubuna dâhil olan ülkelerin 
belirlenmesinde referans ülke olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, kişi başına geliri, 
ABD kişi başına gelirinin (PPP-uyarlanmış sabit fiyatlar ile) %8’ ila %36’sı arasında kalan 
ülkeler; orta gelir tuzağına yakalanmış olarak kabul edilmektedir (Robertson, 2013: 5, Alçın-
Güner, 2015:29). Orta gelir düzeyi ölçüsü olarak kabul edilen bir diğer değerlendirme ölçütü 
ise Dünya Bankası’nın kişi başına gelire göre yaptığı sınıflandırmadır. Dünya Bankası’nın 
2013 yılı Dünya Kalkınma Raporu’nda ülke ekonomileri için yaptığı bu sınıflandırma aşağıda 
yer alan Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Dünya Bankasının sınıflandırmasına göre ülke grupları 
Ekonomiler Kişi Başına Yıllık Ortalama Gelir 

Düşük Gelirli Ekonomiler 1 035 $ altı 
Alt Gelirli Ekonomiler 1 036 – 4 085 $ arası 
Orta Gelirli Ekonomiler  1 036 – 12 615 $ arası 
Üst Orta Gelirli Ekonomiler 4 086 – 12 615 $ arası 
Yüksek Gelirli Ekonomiler 12 616 $ ve üzeri 
Kaynak: Worldbank  (2013), World Development Report. 
 
 OGT’nin genel olarak gelişmekte olan ülkeler için kullanılan bir kavramdır ve kişi 
başına gelir açısından orta gelir düzeyine erişmiş ülkelerin, söz konusu seviyeyi aşamaması, 
burada sıkışıp kalması ve yüksek gelir grubuna geçememesi olarak özetlenmektedir (Alçın, 
Güner, 2015: 30). OGT’nin bir başka tanımı Kharas ve Kohli (2011) tarafından literatüre 
kazandırılmıştır. Kharas ve Kohli tarafından yapılan bu tanıma göre kişi başına gelirin 1000 
ile 10000 $ arasında olduğu ülkeler düşük ve orta gelirli; 10000 $’ın üzerinde olduğu ülkeler 
ise yüksek gelirli olarak ülke olarak kabul edilmektedir. (Kharas-Kohli, 2011:286, Alçın-
Güner, 2015: 30).   
 Literatürde OGT’yi açıklayan iki temel yaklaşım dikkat çekicidir. Birincisi, Krahas ve 
Kohli yaklaşımı diğeri ise Lin’in Karşılaştırmalı Üstünlük Takip (Comparative Advantage 
Following, CAF) yaklaşımıdır. Krahas ve Kohli yaklaşımını kısaca şu şekilde açıklamak 
mümkünüdür. Düşük gelirli ülkeler, düşük üretkenliğe dayalı üretimden yüksek üretkenliğe 
dayalı üretime geçerken yüksek ve hızlı bir büyümeyi hayata geçirmektedirler. Bu hızlı 
büyümenin arkasında da ürün çeşitliliğine dayalı üretim anlayışı yatmaktadır. Daha açık bir 
ifadeyle, düşük gelirli ülkeler orta gelir düzeyine erişene dek arz yönlü ekonomi politikalarına 
ağırlık vermektedirler. Bunun için de yerli üretime odaklanmakta ve faktör girdilerini 
arttırmaya çalışmakta, kurumsal yapılarını iyileştirmek ve işlerliği olan politikaları hayata 
geçirmek üzerine yoğunlaşmaktadırlar (Islam, 2013: 5) Yaşar-Gezer, 2014: 129). Orta gelir 
düzeyine ulaşan ülkelerin ise talep yönlü politikalara ağırlık vermeleri gerekmektedir. Çünkü 
bu aşamada tüketicilerin kalite, fiyat ve tercihlerine yönelik üretim anlayışı ortaya 
çıkmaktadır. Tam da bu konjonktürde yerli üreticilerin söz konusu etkenler çerçevesinde 
dünya çapında tanınan bir marka olma çabaları ortaya çıkar. Ürün çeşitliliği orta gelirli ülkeler 
için önemli olsa da bu dönemde belirli ürünler üzerinde uzmanlaşabilmek inovatif ve bilgi 
yoğun üretim anlayışına yönelebilmek önem kazanır (Kharas ve Kohli, 2011: 285).  
 Lin yaklaşımında ülkelerin kalkınma evrelerinde izleyebilecekleri iki temel stratejiden 
söz edilmektedir. Bu stratejilerden ilki, Karşılaştırmalı Üstünlük Takip CAF (Comperative 
Advantage Following) yaklaşımı, diğeri ise, Karşılaştırmalı Üstünlük Karşıtı CAD 
(Comparative Advantage Defying) yaklaşım olarak adlandırılır (Islam, 2013: 6). Lin (2003)’e 
göre, ülkeler bir gelir grubundan diğerine geçerlerken herhangi bir strateji değişimine gerek 
yoktur. Bu görüş çerçevesinde CAF stratejisinde ülkeler karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 
oldukları ürünlerde pazar paylarını arttırarak üretimlerine devam ederler. CAD stratejisinde 
ise, ülkeler karşılaştırmalı üstünlüklerini ihmal ederek sanayi politikalarını uygulamaya 
koyarlar (Lin, 2003:296, Yaşar-Gezer, 2014: 130).     
 
 3. Orta Gelir Tuzağını Önleme Stratejileri: Genel Bakış 
 Literatür incelendiğinde, OGT’den çıkış için pek çok önerinin geliştirildiği 
görülmektedir. Ulusal tasarruf oranının arttırılması, Ar-Ge yatırımları ve inovasyon 
kapasitesinin arttırılması, nitelikli işgücü için beşeri sermaye yatırımları, fikri mülkiyet ve 
patent haklarının korunması, işgücü piyasa reformları ve toplam faktör verimliliğinin 
arttırılması, kurumsal reformların gerçekleştirilmesi ve altyapı yatırımlarının arttırılması 
OGT’den çıkış kapsamında ileri sürülen önerilerden bazılarıdır (Yıldız, 2015:159).  
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 Ulusal tasarruf oranının arttırılması OGT’yi önlemede en önemli faktörlerden biridir. 
Bir ülkede büyüme trendinin sürekliliği, büyümenin finansman kaynağının ülke içi kaynaklar 
olup olmadığına göre değerlendirilmektedir. Tasarruf, yatırımın kaynağıdır. Başka bir ifade 
ile gerek öz kaynak kullanarak yapılsın gerekse de borçlanma ile finanse edilsin yatırımlar 
tasarruflara dayanmaktadır. Dolayısıyla yatırımlarda kullanılacak yeterli ülke içi tasarruf 
yoksa hammadde, ara malı ve yatırım mallarını ithal edebilmek için dış kaynaklara 
başvurulması gereği ortaya çıkacaktır (Eğilmez, 2012). Dış kaynaklı yapılan üretim sonucu 
ortaya çıkan ekonomik büyümenin ise kırılgan bir yapıda olması kaçınılmaz olarak 
değerlendirilebilir.    
 Sürdürülebilir ekonomik büyüme performansına ulaşmak isteyen ülkelerin birçoğu 
1990’lı yıllardan itibaren Ar-Ge’ye yatırım yaparak bilim, teknoloji ve sanayide önemli 
atılımlar gerçekleştirmiş ve ihracatlarını da arttırarak gelişmiş ülke seviyesine ulaşmış ve kişi 
başı gelirlerini yüksek gelirli ülke düzeyine yükseltmeyi başarmışlardır. Buna karşın orta gelir 
tuzağını aşmakta zorlanan ve düşük ekonomik büyüme sorunlarıyla yüz yüze kalan 
gelişmekte olan ülkelerin; nitelikli eğitim, Ar-Ge ve inovasyon gibi konulara ağırlık vererek 
katma değeri yüksek ürünler üretmesi ve büyüme hızlarını sürdürülebilir hale getirmesi 
gerekmektedir (Yıldız, 2015: 160). Ar-Ge süreci ile yaratılan yeni ürünün temel girdisi kabul 
edilen bilgi, inovasyon ekonomisinin temel dayanağını oluşturur. Bu süreçte bilgiye dayalı 
olarak üretilen yeni ürün, ileri teknolojiyle üretildiğinden, marjinal getirisi ve katma değeri 
daha yüksek olacaktır (Kurtoğlu, 2014:76) 
 OGT’yi önlemenin en etkin yollarından birisi de kalkınma süreçlerini besleyen yeni 
stratejilerin oluşturulması ve ihracatın canlanmasını sağlamak adına piyasaya etki edebilecek 
yeni ürünlerin geliştirilmesidir. Bazı ülkeler bu süreçte orta sınıfı genişletmek adına iç talebi 
arttırma yöntemini benimseyebilir. Böylece büyümeyi desteleyecek yüksek kalite ürünleri 
ekonomiye kazandırma yolunu tercih etmiş olur. Ama bu aşamada önemli unsur ucuz işçiliğe 
dayalı büyüme stratejilerinden katma değeri yüksek ürün ve yenilik stratejilerine 
yönlenebilmektir (Kritayanavaj vd., 2012:92).  
 Özetle, OGT’den kaçınmanın temel unsuru ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir 
yapıda olması gereğidir. Bu gereklilik OGT’den çıkış için uygulanan ve uygulanabilecek tüm 
stratejilerin temel çıkış noktası olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda hem makro hem de 
mikro önlemlerin alınması gerekmektedir. Çalışmamızın konusu OGT’nin önlenmesinde 
makro bir önlem olan vergi politikalarının kullanılması olarak belirlenmiştir. Bir sonraki 
bölümde OGT’den çıkış için bir makro müdahale aracı olarak kabul edilen vergi politikaları 
detaylandırılmaya çalışılacaktır.    
 
4. Orta Gelir Tuzağını Önleme: Vergi Politikaları  

Maliye politikasının bir aracı olan vergi politikaları, ekonomik istikrarın sağlanması, 
büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve gelir dağılımında adaletin sağlanması amaçları 
doğrultusunda kamu harcama politikaları ve borçlanma politikalarıyla birlikte 
kullanılmaktadır. Çalışmanın konusunun OGT’nin önlenmesi kapsamında vergi 
politikalarının kullanımı oluşturmaktadır. Bu nedenle OGT’den çıkış kapsamında sadece 
vergi politikalarına ilişkin açıklamalar yapılacaktır. Ancak, makro bir politika olan vergi 
politikasının tek başına uygulanması sonucunda OGT’den çıkış için hedeflenen sonuçlara 
ulaşılması beklenmemelidir. Çünkü OGT’den çıkış konusunda vergi politikaları tek başına 
yeterli olmamaktadır. Bu nedenle OGT’den çıkış için vergi politikalarının yanında diğer para 
ve maliye politikası araçları da destekleyici politikalar çerçevesinde bu hedefe yönelik olarak 
kurgulanmalı ve uyumlu bir şekilde yürütülmelidir. 
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4.1. Vergi ve Vergi Politikası Nedir? 
 Vergi, kamu harcamalarının finansmanı için özel ve tüzel kişilerden kanun 

çerçevesinde cebri olarak tahsil edilen kamu geliridir. Elde edilen her türlü gelir unsuru için 
vergi vermek vatandaş olmanın bir gereğidir. Vergi politikası ise; kıt kaynaklar ile sonsuz 
olan birey ihtiyaçlarının karşılanmasında toplumsal faydayı ön plana alarak belli amaçlara 
ulaşmak amacıyla, vergilerde ayarlamalar yapmak suretiyle devletin genel amaçlarına hizmet 
eden bir vergi sistemi tasarımıdır. Bu tasarım, az gelişmiş ülkeler için olduğu kadar, 
gelişmekte olan ve hatta gelişmiş ülkeler için de büyük önem taşımaktadır. Vergi sistemi; 
ayrıca, yükselen piyasalara sahip gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle uluslararası sisteme 
entegre olmaya çalışan ülkelerde, daha hassas bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda yer alan 
ülkelerde vergi sistemi, kamu borçlanmasına aşırı başvurmadan, kamu harcamalarını finanse 
etmek amacıyla yeterli geliri sağlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır (Aydın-Güray, 2011: 255, 
Tanzi-Howell, 2000: 3).   

Genel olarak OGT'ye yakalanmış veya yakalanma riski olan ülkeler olarak da ifade 
edilebilecek gelişmekte olan ülkeler, sosyal verimliliği yüksek faaliyetleri geliştirmek için 
kaynak dağılımını düzenlemek, vergi ayrıcalıkları ve benzer mali önlemler ile özel sektörü 
teşvik etmek, ekonomideki enflasyonist eğilimleri kontrol etmek, gelir ve servet 
dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmak ve kamu sektörü faaliyetleri için kaynak ihtiyacını 
karşılamak adına vergi politikalarını kullanmaktadırlar (Demircan,2003: 101).  

Vergi politikaları vergi sistemleri içerisindeki dolaysız ve dolaylı vergiler aracılığı ile 
uygulanmaktadır. Esas olarak gelir ve servet üzerinden alınan vergiler dolaysız, harcamalar 
üzerinden alınan vergiler ise, dolaylı vergiler olarak sınıflandırılır. Dolaylı vergiler 
uygulamada; gider vergileri, üretim vergileri, muamele vergileri, tüketim vergileri, mal ve 
hizmet vergileri olarak da ifade edilebilir. Bir malın, eşyanın veya değerin bir kişiden bir 
başkasına devri veya bir hizmetin satışı, dolaylı vergilerin konusunu oluşturur (TÜSİAD, 
2012: 18). Çalışmanın sonraki bölümünde, OGT'den çıkmak veya OGT’ye yakalanmamak 
için vergi politikalarının dolaylı ve dolaysız vergiler sınıflandırması altında nasıl 
uygulanacağı açıklanmaya çalışılacaktır.  

4.2.   OGT'yi Önlemede Dolaysız Vergiler 
Vergilerin hangi türünün tasarruflar üzerinde olumsuz etkisinin olduğu tartışmalı olsa 

da genel olarak faiz, kar payı, hisse senedi ve sermaye kazancı gibi tasarruf unsurlarını 
vergilendirmesi nedeniyle bu konuda dikkatler gelir vergisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu 
özelliği ile gelir üzerinden alınan vergiler bireylerin ekonomik tercihlerini negatif etkileyerek 
tasarruflara maliyet yüklemektedir (Durkaya-Ceylan:2006:80). Bu ise bireylerin tasarruf 
eğilimlerini azaltmakta tasarruf-tüketim tercihlerini tasarruf aleyhine değiştirmektedir. 
Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için ülke içi güçlü bir tasarruf oranının yakalanması 
gereği göz önüne alındığında, yüksek oranlarda tahsil edilen gelir ve kurumlar vergilerinin 
tasarruflar üzerinde yarattığı negatif etkinin ülkelerin OGT'ye yakalanma risklerini arttırdığını 
söylemek mümkündür. Daha açık bir ifadeyle, elde edilen gelirin ne kadarının vergi olarak 
tahsil edildiği tasarruflar açısından önem kazanmaktadır. Eğer, gelirin büyük bir kısmı vergi 
olarak tahsil ediliyorsa kalan kısım da ihtiyaçların karşılanmasına ayrılacağından tasarrufa 
gidecek pay küçülecektir. Daha önce de belirtildiği üzere, yurt içi tasarruflar, yatırım için en 
önemli finansman kaynağı olmaları nedeniyle, eğer vergi politikalarının etkisiyle eriyorsa dış 
finansman kaynaklarının çözüm olması kaçınılmaz olacaktır. Bu da ekonominin kırılganlığını 
arttıracak dolayısıyla büyüme performansını da olumsuz etkileyecektir.    

Diğer taraftan vergi politikalarıyla yatırımlardan elde edilen getirinin bir bölümünün 
kamuya transfer edilmesi de yatırımlar üzerinde olumsuz etkiler doğurabilir. Yatırımların 
ekonomik büyüme ile olan ilişkisi, özellikle büyüme politikalarında vergi indirimlerine 
dikkatleri çekmektedir. Vergi indirimleri, vergi olarak ödenmesi gereken kaynakların, 
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yatırımları besleyen tasarruflara dönüşmesine önayak olmaktadır. Dolayısıyla, vergi indirim, 
istisna veya teşvikleri potansiyel yatırım fırsatları için girişimcileri cesaretlendirmektedir. 
Ayrıca vergi indirimleri, yukarıda vurgulandığı üzere kullanılabilir geliri de arttıracağından 
tasarruf oranını olumlu etkileyecek ve ekonomik büyümeyi tetikleyici olabilecektir. Arz yönlü 
iktisatçılara göre de; vergi indirimlerinin yatırımlar üzerindeki etkilerinin Keynesyen teorinin 
aksine kamu harcamalarındaki artıştan daha kayda değer olduğu vurgulanmaktadır (Durkaya-
Ceylan:2006:81). Özellikle yeni teknolojilerin teşvik edildiği bir vergi politikasının önemi 
yadsınamayacaktır. Yükte hafif pahada ağır katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin 
ekonomiye kazandırılması büyüme performansını yükselterek büyüme oranını da 
arttırabilecektir.  

Vergi politikalarının uygulamaya konduğu ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin de 
ekonomik büyüme açısından önemi yadsınmamalıdır. Gelir vergisinin etkin ve verimli bir 
uygulamaya kavuşturulması için bazı şartların varlığı gereklidir. Bunlar (Eker vd., 1997:236, 
Demircan, 2003:102);  

− Ülkede geçimlik kesimin ağırlık ve önemini kaybedip, yerini yaygın bir şekilde 
piyasa ekonomisinin ilke ve koşullarının egemen olduğu bir ortama bırakılmış 
olması,  

− Yükümlüler arasında okuma-yazma oranlarının yükseltilmesi, 
− Sağlıklı ve güvenilir bir muhasebe sisteminin yaygın bir uygulamaya 

kavuşturulmuş bulunması, 
− Dürüst ve etkin çalışan bir vergi idaresi,  
− Yükümlülerin vergilemeye karşı uyum ve anlayış içinde olmaları,  
− Yüksek gelir seviyesindeki bireylerin vergi düzenlemeleri ve önlemlerine eleştirel 

yaklaşmaları gerekir. 
Sonuç olarak, dolaysız vergiler direkt tasarruf hacmini ve yatırım hacmini arttırıcı 

şekilde düzenlenmeleri ve uygulanmaları durumunda ekonomik büyüme performansı 
üzerindeki pozitif etkilerinden dolayı OGT’yi önlemede kullanılabilen önemli araçlardan biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak yukarıda sayılan kriterler söz konusu etkinin 
büyüklüğünü değiştirebilmektedir.    

4.3. OGT'yi Önlemede Dolaylı Vergiler 
Genel olarak harcamalar üzerinden alınan vergiler olarak ifade edilen dolaylı vergiler; 

üretim birimleri üzerinden alınan vergileri, KDV’yi, ithalde alınan vergileri, ulaştırma ve 
sigorta gibi hizmetlerden alınan vergileri, finansal işlemler ve sermaye işlemleri üzerinden 
alınan diğer spesifik vergileri ve üretimden alınan diğer vergileri kapsamaktadır (Soydal-
Yılmaz, 2009: 298). Bu vergiler, genellikle gelişmekte olan ülkelerde en büyük kamu gelir 
kaynağını oluşturur. Gelişmekte olan ülkelerde toplam merkezi devlet gelirleri içinde dolaylı 
vergilerin payı (yurtiçi mal ve hizmetlerden ve uluslararası ticaretten alınan vergiler olarak) 
gelişmişlik derecelerine göre ortalama %40-%50 arasında değişmektedir. Gelişmiş ülkelerde 
ise bu oran %20-%30’lar civarındadır. Bunun nedeni, gelir üzerinden alınan vergilerdeki 
uygulama güçlüklerine karşın dolaylı vergilerin idari açıdan basit vergiler olmaları olarak da 
değerlendirilmektedir. Kişi ve kurumların mal ve hizmet satın almaları yoluyla dolaylı yoldan 
ödedikleri söz konusu vergilerin tarhı ve tahsili nispeten daha kolay olmaktadır (Ataç, 1999: 
285, Demircan, 2003:111).   

Düşük gelir grubuna dâhil ülkelerde kayıtlı ekonominin yapısının dar olması dolaylı 
vergilere yönelimi arttıran bir diğer önemli neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Mintz 
(2003)’e göre gelişmekte olan ülkelerde özellikle dolaylı vergilerin tercih edilmesinin 
nedenleri; tahsilinin kolay olması ve tüketim üzerinden tahsil edilmesiyle enflasyonunu 
kontrol altına alınması nedeniyle iyi bir tasarruf kaynağı oluşturmasıdır (Mintz, 2003: 226, 
Ay-Talaşlı, 2008: 142). OGT’nin önlenmesi için tasarruf hacminin yüksek olması 
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gerektiğinden ve beklendiğinden, dolaylı vergilerin vergi sistemi içerisinde yer alması ve 
vergi politikasının bir aracı olması kaçınılmazdır.  Ancak bu konuda vurgulanması gereken 
önemli bir nokta, bir ülkede dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının dolaysız 
vergilere göre daha yüksek olması durumunda o ülkede vergi adaletinden söz etmek mümkün 
olmayacağıdır (Kızılot, 2004). Vergi adaletinin zedelendiği böyle bir ortamda vergi 
gelirlerinin giderek azalması, mali disiplinden uzaklaşma, kayıt dışı ekonominin genişlemesi 
ve sonuç olarak da ekonomik büyümenin bu durumdan olumsuz etkilenmesi söz konusu 
olabilecektir.  

Dolaylı vergiler ülkenin ekonomik konjonktürüne uygun şekilde kullanıldığı takdirde 
dolaysız vergiler kadar olmasa da ekonomik büyümeye katkı sağlayabilirler. Özellikle 
harcama vergilerinden gümrük vergileri yoluyla yurtiçi sanayi korunabileceği gibi, lüks 
tüketimin azaltılması ve ülke kaynaklarının daha rasyonel kullanılması sağlanabilir. Bununla 
birlikte gümrük vergilerini uygulamanın sınırlı olduğu günümüz bütünleşme çağında gümrük 
vergilerinden meydana gelen kayıp özel tüketim vergileri ile karşılanarak devletin finansman 
imkanları arttırılabilir. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde dolaylı vergiler tasarrufları teşvik 
edebilir ve döviz tasarrufu sağlayarak ekonomik büyüme açısından önemli rol oynayabilirler 
(Demircan, 2003:111). 

Bir ekonomide tüketim malları üzerine salınan dolaylı bir vergi tüketimin maliyetini 
artırarak bu tür mallara yapılan harcamaları kısıtlayabilir ve bu kaynakların yatırım 
harcamalarına aktarılmasına neden olabilir. Ancak, bunun için bazı genel, idari ve ekonomik 
ilkelerin izlenmesi gereklidir. Bu kapsamda, vergilendirilecek mal ve hizmetin seçimi, mal 
talebinin fiyat esnekliğinin düşük olması ve lüks malların vergilendirilmesine ağırlık 
verilmesi önem kazanmaktadır (Demircan, 2003:112). Dolaylı vergilerin oranlarında indirime 
gidilmesi de kullanılabilir gelir üzerinde pozitif etki yapacağından tasarruflar artacak ve 
yatırımlar için finansman kaynağı oluşturulabilecektir. OGT’nin önlenmesinde dolaylı 
vergilerin etkilerinin dolaysız vergilere kıyasla daha yüksek olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Ancak, gelişmekte olan ülkelerin vergi sistemlerinin etkin işleyememesi ve tahsil 
edilebilecek vergilerin sağlıklı toplanamaması dolaylı vergilerin vergi sistemi içindeki payını 
arttırmaktadır.  

 
5. Sonuç 
 Vergi politikalarının OGT’yi önlemedeki rolünün dolaylı dolaysız vergiler kapsamında 
incelenmeye çalışıldığı araştırmada, dolaylı vergilerin belirli kriterler dâhilinde uygulanması 
sonucunda tasarruf hacmini arttırıp ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceği ifade 
edilmiştir. Ancak, dolaylı vergiler özellikle, vergi sisteminin sağlıklı çalışmadığı ve kayıt dışı 
ekonominin ülke ekonomisindeki alanının geniş olduğu gelişmekte olan ülkelerde dikkatli 
uygulanmalı özellikle lüks tüketim üzerinde yoğunlaşmalıdır. Gelir dağılımının zaten 
dengesiz olduğu söz konusu ekonomilerde dolaylı vergilerin zorunlu tüketim üzerinden 
alınması bu dağılımın daha da kötüleşmesine neden olabilecektir.  
 Dolaysız vergilerin OGT’yi önlemedeki rolleri daha fazladır. Dolaysız vergiler gelir 
üzerinden alınan vergiler olması nedeniyle ülkedeki tasarruf hacmini ve yatırımları direkt 
etkilemektedir. Vergi politikasında, vergi harcaması şeklinde (vergi indirimi, istisnası, 
muafiyeti) yapılacak bir düzenleme o ülkedeki tasarruf hacmini arttırabilir bu da yeni 
girişimleri teşvik edici olabilir. Ayrıca kişisel gelir üzerinden alınan gelir vergisinde de 
indirime gidilmesi yine tasarruflar üzerinde olumlu etki yapabilir.  

Gelir üzerinden alınan gelir vergisinin etkin ve verimli bir uygulamaya kavuşturulması 
için bazı şartların varlığı gereklidir: Piyasa ekonomisinin ilke ve koşullarının egemen olduğu 
bir ortamın sağlanması, yükümlüler arasında okuma-yazma oranlarının yükseltilmesi, sağlıklı 
ve güvenilir bir muhasebe sisteminin yaygın bir uygulamaya kavuşturulmuş bulunması,  
dürüst ve etkin çalışan bir vergi idaresi, yükümlülerin vergilemeye karşı uyum ve anlayış 
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içinde olmaları, yüksek gelir düzeyindeki bireylerin vergi düzenlemeleri ve önlemlerine 
eleştirel yaklaşmaları bu şartları oluşturmaktadır.    
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BATI DÜNYASI VE OSMANLI’DA İNSAN HAKLARI 
METİNLERİNİ ORTAYA ÇIKARTAN MALİ OLAYLARIN VE 
VERGİLEME İLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI TESPİTİ 

 
 

Burhanettin Onur Kireçtepe1 
 
 

Özet 
Çalışmamızda İnsan Haklarının gelişiminde, vergisel olayların ve temel anayasal vergileme ilkelerinin de 

hayati nitelikte etkilerinin olduğu ve insan haklarındaki gelişmelerin de benzer bir etkiyi anayasal vergileme 
ilkeleri açısından yaptığını tespit etmeye çalışacağız.  

Bu etkinin yalnızca batı dünyasında ortaya çıkan insan hakları metinleriyle sınırlı mı olduğu, aksine 
Osmanlı-Türk anayasal metinlerinde de benzer vergisel ve mali etkilerin olup olmadığının tespiti ise 
çalışmamızın ikinci yarısını oluşturacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: insan hakları, Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri, vergileme ilkeleri 
 
JEL Sınıflandırması: N40, K34 

 
 

THE COMPERATIVE DETERMINATION OF HOW FISCAL 
EVENTS AND TAXATION PRINCIPLES REVEAL HUMAN 

RIGHTS TEXT IN THE WESTERN WORLD AND OTTOMAN 
WORLD 

 
 

Abstract 
In our paper, we explain how tax related issues affected development of Human Rights and same effects 

were made by Human Rights Texts for development of the Constitutional Tax Payers Rights. In second part of 
our paper, we research that this effect only was made by Western Human Rights Texts or there were same tax 
related effects include at Ottoman-Turkish Constitutional Texts. 
 
Keywords: human rights, Ottoman-Turkish constitutional developments, taxation principles 
 
JEL Classification: N40, K34 
 
 
1. Giriş 

Günümüzde insan hakları olarak adlandırdığımız ve her bir bireyin sırf insan 
olmasından dolayı sahip olduğu ve vazgeçemeyeceği çeşitli haklara modern hukuk 
devletlerinde ve bu devletlerin hukuk sistemlerinden önemli ölçüde yararlanmış olan Türk 
Hukukunda da yer verildiği bilinmektedir. Fakat bu hakların her biri uzun mücadeleler ve 
hatta savaşlar neticesinde elde edilmiş ve çoğu durumda hakların korunması da yeni 
mücadelelerin konusu olmuştur.  

İnsan haklarının tarihsel gelişimini en net gözlemleyebileceğimiz yer ise doğal olarak 
çeşitli ülkelerde ortaya çıkan ve insan haklarının gelişiminin temel taşları niteliğindeki insan 
hakları metinleridir. Tarihi gelişim sürecinde insan hakları metinlerinin ortaya çıkışında ve 

1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye, 
burhanettinonur.kirectepe@ikc.edu.tr 
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hatta bu metinlerin içeriklerinin belirlenmesinde vergisel olayların yanı sıra, bugün anayasal 
düzeyde önem arz eden vergileme ilkelerinin de önemli etkisi bulunmaktadır.   

İnsan hakları, vergi hukuku ilişkisi; hem çok eski ve köklü hem de çokça değinilmemiş 
bir konumdadır. Bu ilişkinin insan hakları metinlerine yansıyıp yansımadığı ise çalışmamızda 
değinilecek bir konudur.  

Çalışmanın amacı öncelikle vergileme ilkelerinin ilk ortaya çıktığı insan hakları 
metinlerinin tespiti ve bu ilkelerin süreç boyunca uğradığı değişiklik ve gelinen son noktadaki 
konumu belirlenerek açıklamak olacaktır. Bu açıklamanın ardından Osmanlı ve Türk 
Anayasal metinlerinde de benzer bir gelişme takip edip etmediği tespit edilmeye çalışılacaktır.  

İnsan hakları ve vergi hukuku ilişkisi sık sık dile getirilse ve genel vergi hukuku 
kitaplarının bir kısmında kısaca değinilmiş olsa da, doktrince ayrıntılı incelenmesi 
yapılmamıştır. İnsan haklarının kazandığı evrensel önemin geldiği noktada vergi hukuku ve 
vergileme ilkeleri açısından insan hakları bağlantısının tespiti önem kazanmıştır. .  

Çalışmada öncelikle insan hakları metinlerinin gelişim süreçlerini temsilen Virginia 
Haklar Bildirgesi ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ele alınacak olup Batı Dünyasındaki 
İnsan Hakları Metinleri için bir örneklem olarak kullanılacaktır. Çalışmanın sınırları 
nedeniyle benzer bir örneklem Osmanlı-Türk İnsan Hakları Metinlerinde ise Tanzimat 
Fermanı ele alınarak yapılacaktır.  Bu metinler özelinde, yukarıda yaptığımız kuramsal 
irdeleme tekrar edilecek, insan hakları metinlerinin gelişiminde vergi hukuku ve vergileme 
ilkelerinin tespiti yapılacak ve özellikle metinlerin ortaya çıkış sürecindeki benzerlik ve 
farklılıklar tespit edilerek metnin kendisine bu farklılıkların ne ölçüde yansıdığı analiz 
edilmeye çalışılacaktır. 
 
2. Virginia İnsan Hakları Bildirgesi ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi 
 
 Virginia İnsan Hakları Bildirgesi ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, aynı coğrafyada 
çok kısa aralıklarla kaleme alınmış iki metin olmanın yanı sıra aynı olaylara karşı verilmiş iki 
büyük tepkidir de diyebiliriz.  
 Ayrıntılı bir şekilde aşağıda da açıklayacağımız gibi, Büyük Britanya Kral’ının ve 
Parlamento’sunun yasalaştırdığı kimi vergilere itiraz eden on üç koloninin ortaklaşa tepki 
göstermesi ve bir vergi isyanı olarak başlayan mücadelenin dünyayı etkileyecek büyüklükte 
olayları doğurmasının en dramatik örneğidir.  
 Aralarındaki yakın tarihi ilişkiden dolayı her iki metnin arka planını birlikte inceleyecek 
ve bu incelemenin ardından metinleri ayrı ayrı değerlendireceğiz.  
 
2.1.  Virginia İnsan Hakları Bildirgesi Ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, Öncesi Ve 
Nedenleri 

Olayların öncesine baktığımızda karşımıza 1756 yılında başlayan ve 1763 yılına kadar 
süren bilinen dünyanın neredeyse tamamında etkili olan 7 yıl savaşları çıkmaktadır. 7 yıl 
savaşları, en sonunda bittiğinde Büyük Britanya kazanan taraftaydı. Hindistan’da bulunan 
Fransız kolonilerini ve Louisiana hariç bütün Fransız Amerikan Kolonilerini ele geçirmiş, 
Kuzey Amerina’nın tek hakimi konumuna gelmişti.2 

Ciddi toprak kazanımına rağmen 7 yıl savaşları Büyük Britanya için de ciddi bir 
ekonomik buhran ve borç yükü anlamına geliyordu.3 Bunun üzerine Büyük Britanya, 
hammadde kaynağı olan ve mamul mallarını da kendisinden temin eden Amerika’daki on üç 
kolonisinin, alışılageldiği gibi, gümrük vergilerini arttırmanın yanı sıra, esas tartışmaları 

2 Bkz. Harita 1 
3 R.B.Bernstein, Daniel M. Lyons, “The American Revolution as a Constitutional Contraversy”, 
http://revolution.h-net.msu.edu/essays/contro.html  se. 20.02.2016 ; Henry M. Gladley, “No Taxation Without 
Representation” s.5 
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başlatacak şekilde doğrudan kolonilerin iç işleyişini etkileyecek çeşitli vergiler yürürlüğe 
koydu.4 

Harita 1 : 7 yıl savaşları öncesi ve sonrasında Kuzey Amerika.5 
 
Amerikan Kolonileri, kuruldukları günlerden itibaren, gerek iletişimsel problemlerden 

ötürü gerekse de tarihsel gelişimin yapısından dolayı, meclis işlevi gören çeşitli kurullar 
aracılığıyla belirli ölçülerde otonomiye sahiptiler.6Bu meclislerin varlığı ileride Büyük 
Britanya Parlamento’sunun çıkartacağı vergi yaslarına karşı meşru bir direnme zemini 
yaratacaktır. Bu meşru zemin, aynı meclislerin daha önceki dönemlerde yerel vergilerin 
konulmasına karar verme yetkisini ve hatta yerel bütçeleme hakkını elde etmesiyle de 
bağlantılıdır.7 Bu yetkilerini bir kere kullanmaya başlamış yerel meclislerin, Büyük Britanya 
Parlamento’suna yerel bazda kendilerini etkileyecek vergi koyma yetkisini, hele ki doğrudan 
temsilcileri Büyük Britanya Parlamentosunda yer almazken, kolayca teslim etmesi 
beklenemezdi kanaatindeyiz.  

Amerikalılar, kendi temsilcileri olmayan bir parlamentonun, temsilsiz vergi olmayacağı 
düşüncesiyle ve Magna Carta ve Bill Of Rights’ın anayasal gücüyle, kendilerini etkileyecek 
bir vergi yasası çıkartamayacağını8, eğer çıkartırsa bu yasaların birer İngiliz olan kendilerinin 
anayasal haklarına müdahale edeceği kanaatindeydiler ve bu müdahaleye de tıpkı Magna 
Carta ve Petition of Rights sırasında atalarının yaptığı gibi tepki göstereceklerdi.  
 1763 yılında, vergiler yürürlüğe girmeden önce, Benjamin Franklin, Fransa’ya karşı 
alınan galibiyetlerden bir Amerikalı değil de bir İngiliz olduğu için sevindiğini söylüyordu.9 
İşler kızışıp silahlı çatışmalar başlamadan hemen önce Francis Hopkinson, Atlantik’in 
dalgalarına rağmen Amerika’da yaşayan İngilizleriz diyecektir.10  

4Muzaffer Sencer, “İnsan Hakları Açısından Amerikan Devrimi” s.91 
http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/104ee3ebe4e6e01_ek.pdf?dergi=Insan%20Haklari%20Yilligi s.e 
20.02.2016 ; The American Revolution Ed. Peter Kratzke, s.3, Salem Press, Ipswich, Massachusetts.  
5 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/NorthAmerica1762-83.png  S.E, 21.02.2016  
6 Sencer s.89 ; Kratzke, s.7  
7 Sencer, s.90  
8 Bernstein S.2 ; Kratzke, s.6 
9 Susan Lindsey Lively, “Rediscovering Britain” , s.1 , http://revolution.h-net.msu.edu/essays/contro.html  se. 
12.02.2016 
10 David McCullough, 1776 Amerikan Bağımsızlık Mücadelesi, çev. Ayşen B. Cancı, s.69 , İnkilap, İstanbul. 
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 Büyük Britanya Parlamentosu 7 yıl savaşlarının faturasını anavatan kadar kolonilerin de 
ödemesi gerektiğine karar vermiş ve 1764 yılından itibaren “kağıt para yasası” ile başlayan 
faturayı paylaştırma yasalarını arka arkaya çıkartmaya başlamıştır. Kağıt para yasası, 
Amerika’daki kolonilerin kağıt para basmasını yasaklamış ve olası senyoraj gelirlerini  
koloniler kaybetmiştir. Bunun yanı sıra sterlin ile ödeme yapan İngiliz tüccarlar yerel 
tüccarlara nazaran avantajlı bir konuma gelmiştir.11 
 Bu yasanın ardından yine aynı yıl şeker ticaretini düzenleyen ve yalnızca Büyük 
Britanya üzerinden gelen şekerin satışına izin veren “şeker yasası” Büyük Britanya 
Parlamentosu tarafından yasalaştırıldı. Bu yasanın ardından, Amerikan kolonilerinin doğrudan 
şeker ticareti yapması engellenecektir ve bu engelleme neticesinde Büyük Britanya’nın 
gümrük gelirleri artacağı hesaplanmıştır. 12 
 Arka arkaya çıkartılan bu yasalar her ne kadar rahatsız edici olsalar dahi ciddi bir 
toplumsal tepkiyle karşılaşılmaksızın uygulanmaya başlandılar. Geleneksel olarak Büyük 
Britanya’nın yetkisinde değerlendirilen gümrük işleri ve para basma işlerinin Büyük Britanya 
Parlamentosu tarafından düzenlenmesi kolonilerde ancak çok düşük tepkilere neden olmuştur. 
Fakat bu durum 1765 yılında Büyük Britanya Parlamentosunun 1764 yılında yasalaştırdığı 
“pul yasasının” yürürlüğe girmesiyle tersine döndü. Bu yasa ile Büyük Britanya 
Parlamentosu, Amerika kolonilerinde doğrudan uygulanacak bir vergi yasasını hayata 
geçirmiştir. Amerikan kolonilerinde kullanılacak iskambil kağıtlarından, basılacak gazetelere 
kadar bütün yazılı eşyaların vergiye tabi olacağı,  bu verginin ödendiğinin ise üstlerine 
yapıştırılan bir pul ile gösterilmesi olarak pul yasasını özetleyebiliriz. Bu şekilde kullanılan 
yasanın aynı zamanda noter belgeleri gibi resmi belgelerin geçerlilik kazanması için de 
zorunlu tutulması açısından irdelediğimizde ise günümüzde de uygulanan damga vergisine 
benzer bir vergi olarak değerlendirebiliriz.  
 Yine aynı yıl “konaklama yasası ”da yürürlüğe girmiş13 ve Büyük Britanya’da Bill of 
Rights ile açıkça yasaklanmış olan, İngiliz askerleri için konaklama yeri ve parası sağlama 
yükümlülüğü de kolonilerde yaşayanlar için zorunlu kılınmıştır.  
 “Pul yasası” neticesinde, temsilsiz vergi olmayacağını öne süren entelektüel 
tartışmaların14 yanı sıra kendi temsilcileri olmaksızın kendilerini vergilendiren Büyük 
Britanya yasal otoritelerine karşı kolonilerin hepsinde çeşitli tepkiler ortaya konulmaya 
başlandı. Bu tepkilerin neticesinde kolonilerin Büyük Britanya’nın bu hukuksuz vergisine 
karşı ortak tepki göstermesi için daha sonra “pul yasası kongresi” olarak anılacak ilk kıta 
kongresi on üç koloninin temsilcileriyle toplandı ve Büyük Britanya tarafından uygulanmaya 
başlanan pul yasasının, yasa dışı olduğu ve uygulanmaması gerektiği yönünde kararlar 
almasına rağmen bağımsızlık düşüncesi herhangi bir şekilde bu ilk kıta kongresinde 
tartışılmadı.15 
 Kolonilerde gerçekleştirilen barışçı toplantı ve gösterilerin yanı sıra “özgürlük 
çocukları” adını alan ve bütün kolonilerde yapılanan bir örgüt kurulmuştur. Çeşitli silahlı 
eylemler de yapan bu örgütün ileriki yıllarda bağımsızlık mücadelesinde ciddi katkısı olacak 
ve kıta kongreleriyle birlikte halkın örgütlenmesinde olumlu bir etki yaratacaktır.16 
 Tepkiler karşısında Büyük Britanya Parlamentosu pul yasasını yürürlükten kaldırmış 
fakat 1766 yılında, kendisinin doğrudan seçim yapılmamış olsa dahi Büyük Britanya 
İmparatorluğunun gerek anakara gerekse de kolonilerde yaşayan bütün uyruklarının temsilcisi 

11 Sencer, s.91 
12 Kratzke; Sencer; Gladley. 
13 Sencer, s.91 
14 Sencer, s.92 
15 Gladley. s.5 
16 Sencer, s91; Kratzke s.7 
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olduğunu ve bu nedenle herhangi bir vergi yasasını yürürlüğe koyabileceğine karar 
vermiştir.17 
 Bu karar ise koloniler tarafından dikkate alınmamış ve 1767 yılında çeşitli malların 
gümrük vergilerinin arttırılmasına koloniler sert tepki göstermiştir. Boston’da gümrük 
görevlilerine karşı fiili saldırılar olmuş ve Büyük Britanya, daha sonra tarihe Boston Katliamı 
olarak geçecek olan, sert önlemler ile şiddet hareketlerini bastırmaya çalışmıştır. Büyük 
Britanya’nın verdiği sert tepkiye karşılık ise koloniler aralarındaki dayanışmayı arttıracak 
önlemler almışlar ve en sonunda, çay hariç, vergilerin kaldırılmasını sağlamışlardır.18  
 Çay üzerinden alınan gümrük vergisinin devam etmesi üzerine koloniler çay boykotu 
kararı almışlar ve limanlara çay getirilmesini ve indirilmesini de engellemeye başlamışlardır. 
Bunun üzerine Boston Limanına yanaşan ve çay boşaltmaya çalışan Büyük Britanya 
gemilerine yerli kılığında girerek içerisinde bulunan bütün çayları denize atarak tahrip 
etmişler ve bu olay tarihe “Boston Çay Partisi" ( Boston Tea Party ) olarak geçmiştir. Olaylar 
süratle tırmanmaya devam etmiş ve 1774 yılında Kıta Kongresi durumu çözmek için 
toplanmıştır. Bu kongreden bir bağımsızlık kararı değil tıpkı Petition of Rights gibi geçmiş 
yıllarda çıkartılan ve kendi temsilcilerinin onayı olmadığı için yasa dışı olan vergilerin 
kaldırmasının talep edilmesi kararı çıkmıştır.19 
 Büyük Britanya’nın bu durumda vergi yasalarını geri almamaları neticesinde koloniler 
tekrar bir Kıta Kongresi toplamış ve kralın tiranlık rejimine20isyan bayrağını açmışlardır. 
Burada özellikle dikkatimizi çeken durum ise kolonilerin, silahlı isyana başladıklarında dahi 
akıllarında bağımsızlık fikri olmadığı gibi temel taleplerinin kendi temsilcileri vasıtasıyla 
vergilendirilme haklarına saygı gösterilmesiydi. Amerikalılar için bu isyan o derece bir vergi 
isyanıdır ve bağımsızlık düşüncesi yoktur ki, Amerikan orduları komutanı George 
Washington, Boston’u kuşattığı sırada dahi, “Değerli meslektaşlarım ve benim tüm 
mücadelemiz, anavatanla koloniler arasındaki barış ve uyumu yeniden sağlamaya yönelik 
olacaktır” diyecektir.21 
 Silahlı çatışmaların devamı neticesinde bağımsızlık fikri yavaş yavaş oluşmuş ve hem 
Virginia İnsan Hakları Bildirgesi ve hemen ardından da Kıta Kongresinin kaleme aldığı 
Bağımsızlık Bildirgesi ilan edilmiş ve On üç koloninin vergi isyanı bağımsız bir kıta 
cumhuriyetiyle sonuçlanmıştır.  
 Metinlerin tarihsel arka planlarında net bir şekilde görülen mali ve vergisel olayların 
etkisinin metinlere ne derece yansıdığını ise her metin içerisinde ayrı ayrı inceleyeceğiz. 
 
 2.2. Virginia İnsan Hakları Bildirgesi’nin İrdelenmesi 
 Virginia İnsan Hakları Bildirgesi, 12 Haziran 1776 tarihinde Virginia Kongresi 
tarafından onaylanarak ilan edilmiştir. Virginia İnsan Hakları Bildirgesi, daha önceki İngiliz 
tipi insan hakları metinlerinin aksine paragraf şeklinde değil madde şeklinde formüle 
edilmiştir. 16 maddeden oluşan Virginia İnsan Hakları Bildirgesinde genel olarak birinci nesil 
haklar olarak adlandırdığımız hakların kodifiye edildiğini söylemek isabetli olacaktır.  
 1. maddede insanların doğuştan gelen, devredilemez ve vazgeçilemez bir kısım haklara 
sahip olduğu belirtilmektedir. Bu haklardan en dikkat çekeni yaşama hakkı ile en öncelikli 
sayılan haklardan bir diğerinin de mülk edinme ve sahip olma şeklinde formüle edilen 
mülkiyet hakkı olduğudur.  
 Doğrudan vergileme ile ilgili olan 6. maddede ise vergilerin sadece kamu yararı için 
alınabileceği, kamu yararı için alınabilmesi için dahi ancak kişilerin kendisinin veya seçtiği 

17 Sencer, s92; Kratzke, s.6 
18 Sencer s93. 
19 Sencer, s.93 
20 Bernstein, 
21 McCullough, s.70 
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temsilcilerinin aracılığıyla açıkça bu vergiye rıza göstermesi gerektiği belirtilmiştir. Yine aynı 
maddede ne sebeple olursa olsun, kişinin mülkünün elinden alınması için de temsilcisinin 
veya doğrudan kendisinin açık rızası olması gerektiği ve kamu yararı varlığı aranmıştır. Bu 
durum adı ne olursa olsun cebri kamu gelirlerinin tamamına, katlananın doğrudan veya 
temsilcisi vasıtasıyla rıza göstermesi gerektiği bir hukuki durum yaratmıştır. Yine aynı madde 
aksi bir durumda kişilerin bu şekilde bir uygulamaya veya temsilcisi olmaksızın çıkartılmış 
olan yasaya uyma zorunluluğu olmadığını da açıkça düzenlemiştir.  
 Virginia İnsan Hakları Bildirgesi daha önce geleneksel olarak çeşitli vergi isyanlarında 
fiili olarak gördüğümüz direnme hakkının da ilk kez kodifiye edildiği metin olmuştur. 
Direnme hakkını da devredilemez ve vazgeçilemez haklardan sayarak, insan hakları ve 
hukukun gelişimi açısından sürekli tartışılan ve barışçıl ve başkaca ceza kanunlarına aykırı 
olmamak kaydıyla, sadece belirli bir kanuna uymamanın cezalandırılıp cezalandırılamayacağı 
tartışmasını da başlatmış oldu.  
 
2.3. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin İrdelenmesi 
 Amerika Bağımsızlık Bildirgesi, Kıta Kongresi tarafından, neden bağımsızlık ilan 
edilmesinin gerektiğinin açıklanması amacıyla yazılmış ve ilan edilmiş bir metindir. Bu 
nedenle bağımsızlık kararına kadar olan süreçte yaşanılanları bu bildirgede saymakta ve kralın 
neden tiran olarak değerlendirildiğini ve bu sayede bağımsızlık ilanının bir hak ve zorunluluk 
olduğunu açıklamaktadır.  
 Bu nedenler içerisinde en sık vurgulanan ise, kolonilerin kendi temsilcilerinden oluşan 
kurullarının toplanamaz hale getirilmesi durumudur. Bu durumun sonucunda koloniler 
işleyemez hale getirilmiş ve fiili olarak kralın temsilcileri olan yürütme güçlerinin yönetimi 
ele geçirmesi durumuyla karşılaşılmıştır.  
 Kolonilerin kurullarının toplanamaz hale getirilmesiyle de yetinmeyen kral, sırf kamu 
harcamalarını arttırmak için, yeni memuriyetler ihdas etmiş ve bu memuriyetlere yeni 
memurlar atamıştır. Sadece kamu harcamalarını arttırmak ve dolayısıyla halkın kamu 
harcamalarına katılmak için katlanması gereken yükü arttırmak ile sonuçlanacak bu eylemin, 
halka eziyet etmek amacıyla yapıldığı kanaati metne yansımıştır.  
 Mali başka bir olay olarak ise kralın Amerikan kolonilerinin ticaretini engellediğini ve 
bu engellemeler neticesinde kolonilerin kök salmasının önünün kesilmesi amaçlandığı ileri 
sürülmektedir.  
 Yine metinde karşımıza çıkan en önemli noktalardan birinin de, bağımsızlığa giden 
yolda önemli bir olayın da, kolonilerde yaşayan halkların doğrudan veya temsilcileri 
vasıtasıyla onayı olmaksızın vergi salınması olduğu da açıktır kanaatindeyiz.  
 
3. Tanzimat Fermanı 
3.1. Tanzimat Fermanının Tarihsel Arka Planı 
 Tanzimat Fermanı, ilanıyla birlikte 2. Mahmut’un iktidarından ve hatta daha öncesinden 
başlayan batılılaşma ve modernleşme hareketinin önemli bir aşaması olarak tarihe Tanzimat 
Dönemi olarak geçen sürecin işaret fişeğidir. Her ne kadar Tanzimat Dönemi bazı 
kaynaklarda fermandan önceye 1830 yılına kadar geriye götürülse dahi22 Tanzimat 
Döneminin başlangıcının Tanzimat Fermanı olması gerektiği görüşüne katılmaktayız.23 
 Tanzimat Fermanı ile başlayan Tanzimat Dönemi sürecinde Osmanlı idaresinde pek çok 
düzenleme ve yenileşme yapılmıştır.24 Yapılan bu idari düzenlemelerin bir kısmı mali alanda 

22 Aktel Mehmet, “Tanzimat Fermanının Toplumsal Yansıması” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 1998, S.3, s177-184, 177.  
23Giray, Filiz, Maliye Tarihi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2001 s. 165. Üçok, Coşkun, Mumcu, Ahmet, Bozkurt, 
Gülnihal, Türk Hukuk Tarihi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006 s. 328; Aktel Mehmet, s. 177.  
24 Üçok, Coşkun, Mumcu, Ahmet, Bozkurt, Gülnihal, s. 329. 

484 
 

                                                             



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
olmuştur. Yine aynı dönem içerisinde özellikle iltizam yönteminin kaldırılması gibi vergilerle 
ilgili de çok ciddi düzenlemeler yapılmıştır.25 Yapılan bu düzenlemeler her ne kadar önemli 
olsalar dahi, bir insan hakları metni içerisinde yer almadığı için çalışmamızın kapsamı dışında 
değerlendirilmiştir. 
 Tanzimat Fermanı 6 Kasım 1836 tarihinde Padişah Abdülmecit’in tahta çıkmasından 
sonra ilan edilen bir hattı hümayundur. Hattı Hümayunlar geleneksel olarak Padişahların tahta 
çıkmalarına müteakip olarak, Padişahların ülkeyi nasıl ve ne şekilde ve nelere öncelik vererek 
yöneteceklerini ilan ettikleri, halk ve memurlara ülke yönetiminde dikkat etmeleri gereken 
konulara yönelik bilgi ve talimat niteliğinde olan hukuki metinlerdir diyebiliriz. Bu açıdan 
standart nitelikte bir tahta çıkış belgesi olarak değerlendirebileceğimiz Tanzimat Fermanı, 
içeriği itibariyle ise Osmanlı Devletinin hiçbir standardına uyanmayan ilerici nitelikte bir 
metindir.  
 Ferman ile çeşitli haklar korunma altına alınmakta ve bu yanıyla metin anayasal 
nitelikte bir insan hakları belgesi özelliği taşımaktadır.26 
 Tanzimat Fermanı içerik itibariyle kendisinden önceki batı metinlerinden etkilenmiş ve 
haklar manzumesini çoğunlukla Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinden almıştır 
dersek yanılmış olmayız kanaatindeyiz. Bu benzerlik özellikle her iki metnin de birinci nesil 
hakları düzenlediği ve sosyal ve siyasal haklar ile ekonomik haklar konusunda sessiz kaldığı 
kanaatindeyiz. Bu durum her iki metnin çağı ile de açıklanabilir. Fakat Fransız İnsan ve 
Yurttaş Hakları Bildirgesinin arkasında yer alan vergi isyanı ve sınıfsal yapının Tanzimat 
Fermanının ortaya çıkışında bir etkisi olmamıştır. Aksine Osmanlı İmparatorluğunun merkezi 
yapı ve Padişahın doğrudan kendi iradesiyle Osmanlı Devletinin idari yapısında düzenleme 
yapmak istediklerinden bahsedilebilir.27 
 Tanzimat Fermanının öncesinde de her ne kadar çeşitli mali olaylar, kâğıt para basımı28, 
Balta Limanı Ticaret Antlaşması29 ve bunun yarattığı mali ve ekonomik problemler, Asakeri 
Mansure-i Muhammediye ordusunun kurulması30 sürecinde ortaya çıkan mali problemler de 
etkili olmuştur. Bunların sonucunda vergi gelirlerinin daha düzenli toplanması ihtiyacı da 
hasıl olmuştur. Fakat yukarıda incelediğimiz insan hakları metinlerinin aksine Tanzimat 
Fermanı, doğrudan veya çoğunlukla mali veya vergisel sebeplere dayanmayan ilk insan 
hakları metnidir dersek yanılmış olmayacağız kanaatindeyiz. Fakat buna rağmen Tanzimat 
Fermanının içerisinde vergiler ile ilgili kurallar ve haklar düzenlenmiştir. Bu yapısıyla her ne 
kadar sebep vergiler ile alakalı olmasa dahi, önemli sonuçlarının vergisel olduğundan 
bahsetmek mümkünüdür.31 
 Tanzimat Fermanında ve Osmanlı Devletinin modernleşme sürecinin büyük kısmında , 
çeşitli hak taleplerinin zorlaması değil, merkezi yönetimin çeşitli sorunlara karşı çözüm ve 
dönüşüm çabalarının merkezden gelen ve tepeden aşağıya doğru ilerleyen yapıda olması 
gerçeği de, Tanzimat Fermanını diğer insan hakları metinlerinden vergilerin katalizörlüğü 
açısından da ayrıksı bir yapısı olmasına da neden olmuştur dersek yanılmış olmayız.  
 
3.2. Tanzimat Fermanının İrdelenmesi 
 Tanzimat Fermanı, Padişahların tahta çıkışı sonrası geleneksel olarak ilan edilen ve 
ülkeyi nasıl idare edeceğini tebasına anlattığı ve hattı hümayun olarak adlandırılan metinlerin 
bir örneğidir diyebiliriz.  

25 Giray, Filiz, s. 165 vd. 
26 Kemal Gözler,  “Tanzimat Fermanı”, www.anayasa.gen.tr/tanzimatfermani.htm 01.06.2016 
27 Giray, Filiz, s. 164. 
28 Giray, Filiz, s. 165 vd. 
29 Mumcu, Uğur, “Türkiye’nin Yapısal Özellikleri ve Anayasal Düzeni” 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/324/3225.pdf , s.155 
30 Üçok, Coşkun, Mumcu, Ahmet, Bozkurt, Gülnihal, s. 335 
31 Giray,Filiz, s165 vd. Aktan, Çoşkun Can, Dileyici, Dilek, Saraç, Özgür, s. 276,278.  
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 Padişah Abdülmecid’in tek taraflı iradesiyle ilan ettiği ve kendi kendisini sınırlamaya 
bir örnek niteliğinde olan bir metindir Tanzimat Fermanı.32 
 Tanzimat Fermanı herhangi bir maddeleme veya sistematik olmaksızın33 düzenlenmiş 
bu nedenle de anlaşılması ve irdelenmesi karmaşık hale gelmiş bir metindir. Ferman şeklen 
karışık yapısına rağmen içerik olarak ise devletin vatandaşlarının haklarını açık bir şekilde 
düzenlediği bir metindir. Tanzimat Fermanı, padişahın özellikle birinci nesil hakların halka 
bahşedildiği bir metindir. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanısıra, yargılanmaksızın 
cezalandırılamayacaklarını düzenlemektedir. Bunun yanısıra müsadereyi yasaklamakta ve 
vatandaşların eşit olduğunu da hüküm altına almaktadır.  
 Vergileme ile ilgili olarak ise çok önemli düzenlemeler yapılmakta ve çağdaşı modern 
ülkelerin vatandaşlarının sahip olduğu haklar Osmanlı Vatandaşlarına da verilmek istenmiştir. 
Vergilemeye ilişkin Padişahların münhasır yetkisi ferman ile birlikte, Meclis-i Ahkam-ı 
Adliye ile paylaşır hale gelmiştir. Her ne kadar Meclis-i Ahkam-ı Adliye temsili bir meclis 
niteliğine sahip olma açısından yetersiz olsa da vergileme konusunda yetki sahibi hale 
gelmesi “temsilsiz vergi olmaz” ilkesine yaklaşılması açısından önemli bir kilometre taşı 
olmuştur.  
 Tazminaat Fermanı “…her ferdin emlak ve kudretine göre bir vergi-i münasip tayin 
olunacak ve kimseden ziyade şey alınmaması…” hükmü ile ödeme gücüne göre vergi 
alınmasını da düzenlemiştir diyebiliriz. Burada dikkate değer bir diğer konu ise, emlak sahibi 
olmanın ödeme gücü göstergelerinden birisi olduğunun açıkça fermanda bulunmasıdır. 
Ödeme gücüne göre alınacak verginin düşük olması ve kamu hizmetlerinde kullanılması da 
düzenlenmektedir. Kamu harcamalarının ve bütçenin de küçük olması düzenlenmektedir. Bu 
durum bütçenin de küçük olması yönündeki ilk hüküm olma özelliğini de taşımaktadır 
kanaatindeyiz.  
 Ferman ile aynı zamanda iltizam usulü de kaldırılmış ve yerine yeni bir düzenin gelmesi 
planlanmıştır. İltizamın kötülüklerinin de açıklandığı ve reayanın tek bir kişinin insafına 
bırakılmasının çoğu zaman zulüm ile sonuçlandığından da bahsedilmektedir. Yine Tanzimat 
Fermanı ile mülkiyet hakkı da vergilemeden bağımsız olarak da düzenlenmiş ve korunmuştur. 
Bunun özellikle ve ayrıca düzenlenmesinin gereğinin Osmanlı Devletindeki müsadere 
geleneğinden kaynaklandığından da bahsedebiliriz. 
 
4. Sonuç 
 İnsan Hakları Metinlerinin ortaya çıkış sebepleri temel itibariyle mali sebeplere 
dayanmaktadır önermemiz özellikle Batı kökenli ve bir iç talep sonucu oluşan metinlerde 
örneklerden de anlaşıldığı gibi doğru gözükmektedir. Ancak bu önermemizin bir istisnası da 
yine çalışmamız sırasında tespit ettiğimiz ve içsel bir sebep veya talep olmaksızın toplumu 
farklı bir kültürel eksene kaydırmayı da amaçlayan ve aşağıdan yukarıya doğru olmayıp da 
yukarıdan aşağıya yönlü hareketlerin ortaya çıkarttığı İnsan Hakları Metinlerinin birincil 
olarak mali olaylara dayanmadığı gerçeğidir.  
 Bu bağlamda önermemizi aşağıdaki şekilde düzelttiğimiz takdirde daha doğru olacağı 
kanaatindeyiz. Özellikle aşağıdan yukarıya yönlü bir iç talep sonucu ortaya çıkan ve ortaya 
çıkartan ulusun kültürel altyapısına uygun şekilde gelişen İnsan Hakları Metinlerinin ortaya 
çıkışına sebep olan temel sebeplerin mali meseleler ve çoğu durumda da haksız addedilen 
vergiler olduğu açıktır. Ancak yukarıdan aşağıya yönlü ve iç talep neticesinde ortaya 
çıkmayan insan hakları metinleri için ise bu bağlantıyı kurmak olanaklı olmamaktadır.  
 
 
 

32 Kemal Gözler,  “Tanzimat Fermanı”, www.anayasa.gen.tr/tanzimatfermani.htm 01.06.2016 
33 Türk Anayasa Metinleri 
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THE THE OECD’S MODEL TAX CONVENTION ON INCOME 
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Abstract 
In order to prevent double taxation, national taxation power are limited by making tax treaties and 

choosing one of the taxation principles between the taxpayer’s country of residence and the country in which the 
income had its source. For this reason permanent establishment is one of the important issue for tax treaties. In 
this study, an overall assessment of the article 5 of the OECD’s Model Tax Convention on Income and on 
Capital (OECD Model) will be made and the conditions that constitute a permanent establishment for the non-
residence companies, will be discussed in the light of the Boston Scientific International BV case in Italy.  
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Özet 
Uluslararası çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla, ulusal düzeydeki vergilendirme yetkisi  vergi 
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OECD'nin Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Model Anlaşmasının 5. maddesinde düzenlenen 
"işyeri" kavramının genel bir değerlendirilmesi yapılarak uygulamada hangi şartların gerçekleşmesi ile bir 
işyerinin varlığından bahsedilebileceği hususunda, İtalya'da ki Boston Scientific International BV davası ışığında 
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1. Introduction  
 More than three decades ago, the OECD published two of the most influential models 
for tax treaties on income and capital, specifically, the OECD Model Double Taxation 
Convention on Income and on Capital of 1977 (OECD Model)3. These conventions provided 
countries with templates to follow when concluding treaties.  
 These cases raise basic issues about the status in Italy of the OECD Commentary on 
permanent establishments. They also concern additional treaty language not found in the 
OECD Model and what effect that language has on the meaning of OECD Model Article 5. 
Despite the fact that the highest Italian court held more than 20 years ago that the OECD 
Commentaries should be used in the interpretation of tax treaties, there has been an ongoing 
debate on the issue in the Federal Court of Italia, sometimes explicit and sometimes implicit, 
with the trend in the permanent establishment to judge by these cases apparently away from 
reliance on the Commentary. More generally the cases demonstrate how the well-advised 
taxpayer can avoid characterization of payments as royalties, consistently with the narrowing 
of the interpretation of the definition of royalties by the OECD.  
 As a response, the OECD issued reports in 20114 and 20125 respectively to review the 
PE concept in Article 5, which outlines 25 issues under this provision for public discussion. 
The agreed changes on certain issues relating to the PE article were originally anticipated to 
be included in the next version of the OECD Model and commentary to be published in 2014. 
 

2. PE Articles in the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital  
 The basic rule of the PE is provided in Article 5(1) of the OECD Model6 which refer to 
the PE being “a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly 
and partly carried on”. It is followed by Article 5(2) which contains a list of non-exhaustive 
examples, including a place of management, a branch, an office, a factory, a workshop, and a 
mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources. 
 Construction of PE is issued under Article 5(3) of the OECD Model, a building site or 
construction or installation project constitutes a PE only if it lasts more than 12 months. 
According to this article an office or workshop used for a number of construction projects 
may constitute a PE if the conditions of the PE article are otherwise met even if none of the 
projects meet the duration test [of construction PE]7. In other words, OECD Model opines 
that the failure to meet the duration test of the construction PE does not preclude the 
application of the physical PE provision8. 
 OECD PE Article 5(4) includes notwithstanding the preceding provisions of this 
Article, the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or 
merchandise belonging to the enterprise; the maintenance of a stock of goods or merchandise 
belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery; the 
maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the 

3 Model Double Taxation Convention on Income and on Capital (Paris: OECD, 1977) 
4 OECD, Interpretation and Application of Article 5 (Permanent Establishment) of the OECD Model Tax 
Convention (public discussion draft) (October 12 , 2011), available at: 
http://www.oecd.org/tax/treaties/48836726.pdf [Accessed June 2, 2014] 
5 OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concerning the Interpretation and Application of Article 5 
(Permanent Establishment) (October 19, 2012), available at: 
http://www.oecd.org/ctp/treaties/PermanentEstablishment .pdf [Accessed June 2, 2014] 
6 OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (updated 2014), OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/978926417517-en 
7 OECD commentary, above fn.33, Art.5, para.16 
8 Permanent Establishment: An Evolving Concept Under China’s Tax Treaties (1983–2013) Dongmei Qiu, 
Reprinted from British Tax Review Issue 3, 2014, p.274 
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purpose of processing by another enterprise; the maintenance of a fixed place of business 
solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for 
the enterprise; the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying 
on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; the 
maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in 
subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business 
resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character, shall be deemed not 
to consider as PE. 
 Under Article 5(5) of the OECD Model, the agency PE exists when the agent 
“habitually exercises an authority in the source state to conclude contracts in the name of the 
enterprise”. On top of that, Article 5(5) of the UN Model expands the scope of the agency PE 
to include the agent who has no authority to conclude contracts but “habitually maintains in 
the source state a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or 
merchandise on behalf of the enterprise.” 
 

3. Italy Case; Can Agent Activities of A Dutch Company Constitue A PE in Italy9? 
3.1 Facts 
 Through the appealed deed of assessment – based on a tax audit report issued by Tax 
police of Liguria – theTax Agency assessed the Boston Scientific International BV (“BSI 
BV”)income, assuming that it was derived by means of an Italian permanent establishment. 
Such a permanent establishment was identified in Boston Scientific S.p.A. (“BS spa”), a 
company incorporated in Italy and having its seat in Milan, which is 99% owned by BSI BV 
and 1% by Boston Scientific Corporation, the latter being the company heading the group and 
carrying on business activities of “development, production and sales of less invasive 
medicines” which distribution on the European market is assigned to group companies having 
their seats in various European countries. 
 In this organization, BSI BV acts as principal in the sale of group goods and enters into 
commission contracts with controlled companies seated in various European countries, which 
sell and distribute the goods (acting on their own name, but on behalf of BSI BV) and so earn 
a fee as agreed upon in the contract. 
 Once the Tax Agency has inferred that BS spa is neither legally nor economically 
independent from its parent company and that the Dutch company is also the unique client of 
the Italian company, the Tax Agency has concluded that the former has acted as a permanent 
establishment of the latter in Italy, hence the latter should be regarded as an Italian taxpayer 
which should have separately accounted for the revenues derived from sales of good in Italy 
and file an Italian income tax return accordingly, under Art. 14, par. 4, of Presidential Decree 
600/1973. 
 The Dutch company appealed before the Provincial Tax Court of Milan against the deed 
of assessment, and the Court upheld the appeal (considering that BS spa was not a permanent 
establishment), so that theTax Agency then appealed against this first level decision, but its 
appeal was rejected. 
3.2 Grounds of the Decision 

The decision appealed in front of this Supreme Court considers that – to ascertain 
whether or not a permanent establishment exists - it is necessary to take into account all 
factual items, since it is only the whole spectrum of those items (in the light of art. 5 of the 
double taxation convention between Italy and the Netherlands) which allows to solve the 
question whether or not the company had “the authority to conclude contracts in the name of 

9 Italy Supreme Court, Nr: 3769, 13th March 2012 
 

490 
 

                                                 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
the principal company”, being irrelevant that an agency/intermediation relationship or a 
stringent control relationship exist.  
 Given all of the above, and after having examined in the specific case the company 
relationships, the contractual relationships, the business relationships and the commercial 
relationships between BSI BV and BS spa, the (second level) Regional Tax Court drawn the 
conclusion that BS spa cannot be regarded as a mere branch of BSI BV, but should be 
regarded as an autonomous entrepreneurial entity, since BS spa autonomously borne the 
business risks related to the sale of those products we have referred to, and made use of its 
own commercial structure paying the related costs through the fees earned with its activity. In 
addition to this factors, it should be added that the income derived by BSI BV thanks to its 
commercial relationship with BS spa was anyhow taxed in the Netherlands, an EU Member 
State hence characterized by a non-dissimilar tax burden compared to that existing in Italy.  
Therefore, there would be a founded risk that taxing the income of BSI BV in Italy means 
double taxation; risk that prevails over the danger that a literal interpretation of the rules that 
regulate the relationships between the two countries facilitates abusive practices made 
through the use of interposed persons that are only formally autonomous, considered that – 
being the entrepreneurial entities located in homologous countries – such a danger is merely 
apparent. 
 
3.3 The Appeal Before the Supreme Court 
 The appeal before the Supreme Court is based on three grounds of appeal and it ends 
with a request that the second level decision be declared void, with all consequences 
regarding costs of proceedings. The counter-appeal before the Supreme Court is based on two 
grounds of appeal and it ends with a request that the appeal be rejected or that the grounds of 
the counter-appeal be upheld, with the consequence that the appealed decision and deed of 
assessment be nullified. 
 

4. Three Other Examples of the Application and Interpretation Of Pe Articles 
 
There are similar cases of PE articles like the Boston Scientific International  BV. 

 
Case 1: The concept of “dependent agent” and the concept of “fixed place of business”. Dell 
Case10. 
 The Spanish Central Administrative Court11 gave its decision on 15 March 2012 in the 
Dell case (claim number 00/2107/2007), stating that a Spanish subsidiary “X SA”, which 
performed sale activities in respect of products commercialized in Europe by “XL” (another 
subsidiary within the same group of companies resident in Ireland), was deemed to be a 
permanent establishment (PE) of XL under article 5 of the Ireland-Spain Income and Capital 
Tax Treaty (1994)12.  

This case also concerns business restructuring and follows the recent Spanish case law 
concerning the relocation of added-value functions within a multinational group. The decision 
fully supports the Tax Administration’s position, but it must be noted that, due to the 

10 Spanish Central Administrative Court (TEAC) Case number (00/2107/2007). Decision: 15 March 2012 
11 The so called Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) is not part of the judicial power, but an 
administrative Court and according to the Law, a compulsory preliminary instance for claims relatong to tax 
matters.   
12 On 20 December 2012, the TEAC gave its decision on a very similar case (number 00/221/2009) in which, in 
base of its doctrine in the former Dell case (15 March 2012), this Court stated that a French company was 
deemed to have a PE (a Spanish subsidiary) in Spain under article 5 (1) and (5) of the France-Spain Tax Treaty 
on Income and Capital.   
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administrative nature of this Court, the taxpayer has appealed this ruling before the judicial 
Court 13and therefore, for the time being, a final decision on this case is still pending. 
We should considered that the Irish company XL had a PE in Spain under article 5 of the 
Treaty, because of two reasons: a) the premises of the (XSA) served as the fixed place of 
business where XL carried on its business activity in Spain and b) XSA was a dependent 
agent of XL. 

No existence of a fixed place of business in Spain because: the premises of XSA were 
not at the disposal of XL (OECD MC, article 5, Commentary 41); the tax authorities could not 
determine a concrete geographical point where the place of business was fixed; the limited 
functions performed by XSA fell under article 5(4); as for the personnel costs supported by 
XL this was due to payment of services out sourced by this company; there was no confusion 
in the activity of XL and other subsidiaries of the group located in other countries (such as the 
Spanish XSA or the French XXSA). Therefore, the taxpayer concluded that XL did not carry 
on its activity through a PE (fixed place of business) in Spain. 
In conclusion, the TEAC decided that in this case, the Irish company (XL) had a PE in Spain 
under article 5(1) and (5) of the Ireland-Spain Tax Treaty on Income and Capital. 
 
Case 2: The concept of “dependent agent” and the concept of “fixed place of business”. 
Roche Case14. 

The Spanish Supreme Court gave its decision on 12 January 2012 in the Roche case 
(Appeal number 1626/2008), stating that a Spanish affiliate (Roche Vitaminas, S.A. – RV -), 
which performed manufacturing and promotional activities at the request of a Swiss company 
(Roche Vitamins Europe Ltd. – RVE-), was deemed to be a permanent establishment (PE) of 
RVE under article 5 of the Spain - Switzerland Income and Capital Tax Treaty (1966).  

This case concerns business restructuring and clarifies a Spanish judicial trend 
concerning the relocation of added-value functions within a multinational group. The process 
through the courts has taken more than nine years, all rulings going against the taxpayer. The 
ruling by the Spanish Supreme Court also supported the tax authorities’ position. 

In this case The Supreme Court held that, according to article 5 (1) and (4) of the treaty, 
in the case at stake, any of the following two circumstances could determine that RVE was 
deemed to have a PE in Spain: a) The existence of a fixed place of business through which the 
business was carried on; or b) The performance of its activities through a dependent agent 
with authority to conclude contracts in the name of RVE, provided the activities were not 
restricted to the acquisition and sales of goods. In conclusion, it was held that the subsidiary 
company constituted a PE, based on article 5 (4) of the tax treaty, because all the activity of 
the subsidiary was directed, organized and managed by its parent. 
 
Case 3: Is there a service PE due to the provision of services by a non-resident?15 

The case is about the constitution of the service PE arising to the individual non-resident 
(Slovak resident) providing the welding services in the premises of other tax subject 
(producing company) on the territory of the Czech Republic. The individual was providing 
welding services based on the contracts with the producing company in the premises of that 
company. The court mentioned that there is PE arising to the Slovak individual on the 
territory of the Czech Republic, for the provided services needs to be considered as the PE 

13  In this case, the Audiencia Nacional, whose future decision could, eventually, be challenged (either by the 
taxpayer or by the Tax Administration) before the Supreme Court (Tribunal Supremo).   
14  Spanish Supreme Court (Tribunal Supremo, Sala 3ª) Case number (1626/2008). Decision: 12 January 2012 
15 CZECH REPUBLIC, Case Nr. 2 afs 29/2012-18 
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with fixed place of business and not as the building, construction or the installation project. 
This case court decided same decisions like Italian, Roche and Dell cases.  
 

5. Conclusion  
 This review of the PE articles and their application in Italy mirrors a glimpse of the 
economic, regulatory and institutional changes in this country. The common law concept of 
agency and the civil law concept of commissionaire are not equal and their interpretation in 
light of the article 5 of the OECD model treaty must be carried out according to the 
understanding of their different legal nature. The case law in Italy on the interpretation of the 
definition of permanent establishment under tax treaties is not in a very satisfactory state at 
the moment. In particular in a sample of other judgments in recent years the decisions with 
one exception seem to avoid coming to grips with the OECD Commentary on permanent 
establishment. It is also difficult to predict how the Federal Court of Italy will respond to 
arguments based on the OECD Commentaries because of significant differences in approach 
to interpretation of tax treaties by the judges. The definition of Permanent Establishment is an 
important element in the debate between countries over residence and source taxation and 
there is little sign of that debate being resolved in the near future. 
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UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULLARININ 
MUHASEBE BÖLÜMLERİNDE OKUTULAN VERGİ 

DERSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİR MÜFREDAT 
ELEŞTİRİSİ VE ÖNERİSİ 

                                                                      

Hakkı Odabaş1        Murat Aydın2 
 

Özet 
Muhasebeci ve mali müşavirlik mesleği günümüzün en gözde meslekleri içerisindedir. Bu mesleğin 

eğitimini vermek üzere üniversitelerimiz içerisinde fakülteler, yüksek okullar ve meslek yüksek okulları 
bünyesinde bölümler açılmıştır. Ancak son yıllarda muhasebeci ve mali müşavir olmak veya bu alanda çalışmak 
isteyenlerin dört yıllık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları içerisinde açılan muhasebe bölümlerini tercih 
ettikleri gözlemlenmektedir. Bu çalışma, donanımlı bir meslek mensubu olmak için muhasebe bölümlerinde 
okutulan yoğun muhasebe derleri yanında özellikle vergi hukuku ve sistemi derslerinin gerekliliğini konu 
edinmektedir. Bunun için, yakın çevremizde bulunan dört Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Muhasebe 
Bölümlerinin ders müfredatları taranmış ve vergi hukuku ve Türk Vergi Sistemi’ni anlatan derslerin ya seçmeli 
oldukları ya da haftalık ders saatlerinin az olduğu olduğu saptanmıştır. Donanımlı bir muhasebeci ve mali 
müşavir meslek mensubu olmak veya bu alanda çalışmak isteyenler için muhasebe bilgi sistemleri yanında vergi 
mevzuatına hakim olunması kaçınılmaz bir gerçektir. Ayrıca yüz yüze görüşme tekniğinin kullanıldığı alan 
çalışmasında, meslek mensupları olan muhasebeci ve mali müşavirler yanında, bölüm başkanları, bölüm öğretim 
elemanlarına bir takım sorular yöneltilmiştir ve verdikleri cevaplar ışığında, vergi eğitiminde ders müfredatı 
önerisinde bulunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: muhasebe, vergi hukuku muhasebe ilişkisi, vergi hukuku,  
 
JEL Sınıflandırması: M40, M41, M49, K34 
 
 

A STUDY ON THE TAX LESSONS IN THE ACCOUNTING 
DEPARTMENT OF THE SCHOOL OF APPLIED SCIENCES: 

A CRITIQUE OF THE CURRICULUM AND A COURSE 
PROPOSAL 

Abstract 
The accountancy profession is the most popular profession today. To provide training for this profession 

within the universities, accounting departments were opened. However, in recent years, those who work in this 
field or to be an accountant, a four-year school of Applied Science has been preferred. This study is well-
equipped to become a member of a profession, intensive accounting of the secret, they say, and especially 
emphasizes that courses should be taught tax law and systems. For this, located in our surroundings, four of the 
accounting department of the School of Applied Sciences course curriculum or elective courses about tax law 
and Turkish tax system and the scanned of hours per week or less, it is revealed that they are.  to become a 
financial advisor and a knowledgeable accountant, accounting information, tax law knowledge is also required. 
Also face to face interview technique is used where a field study in which professionals in addition to 
accountants and Financial Advisors, department heads, faculty members were asked questions and their answers 
in the light of a team of tax education in the curriculum in the proposal have been taken. 

Keywords: accounting, tax law, accounting relations with tax law 
 
JEL Classification:  M40, M41, M49, K34 
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1. Giriş 

Ülkemizde son yıllarda sayıları artan Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulları, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültelerine bir alternatif olmaktan çok, işgücü açığını daha uzman kişilerle 
kapatmayı hedeflemeleri açısından öne çıkmaktadırlar. Adından da anlaşılacağı gibi 
uygulamaya ağırlık verilmesi,  eğitim süresinin fakülteler gibi 4 yıl olması ve öğrencilerine 
mezuniyet sonrası iş bulma konusunda daha avantajlı olmaları sebebiyle, bu okullar öğrenci 
adaylarının ilgisini çekmektedir. Bu okulların bünyesinde bulunan bölümlerden birisi de 
muhasebe bölümleridir. Uygulamalı Bilimler Yüksek Okullarında Muhasebe Bilgi Sistemleri, 
Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Muhasebe Denetimi gibi isimlerle de eğitim veren bu 
bölümlerin amacı kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan muhasebe bilgisine sahip kişiler 
yetiştirmektir. Geniş bir iş yelpazesine sahip olan bu bölüm öğrencilerine yoğun muhasebe 
derleri yanında vergi mevzuatı ve sistemleri ilgili derslerin de verilmesi, donanımlı bir 
muhasebeci yetiştirmek için önemlidir. 
Muhasebe ve vergi kavramı iç içe geçmiş iki önemli kavramdır. Vergi sistemini ve 
mevzuatını bilmeden iyi bir muhasebe meslek mensubu olmak mümkün değildir. Ayrıca 
muhasebe meslek mensubu, devlet ile mükellef arasında çok önemli bir köprü görevi 
üstlenmiştir. Bu çerçevede donanımlı bir muhasebe meslek mensubunun vergi mevzuatına 
hakim olması gerekmektedir.  
 
2. Literatür Taraması 

Literatüre bakıldığında muhasebe ve vergi mevzuatı ilişkisini ele alan çok fazla çalışma 
olmadığı görülmektedir. Hatta muhasebe eğitiminde vergi mevzuatının yeri ve önemi 
hakkında hemen hemen hiç çalışma yok gibidir.  
 2010 yılında yapılmış bir literatür tarama çalışmasında (Dacian, 2010, s: 496-502), son 
20 yılda "muhasebe ve vergileme arasındaki ilişki" başlığı özelinde sadece EBSCO, 
EMERALD ve SCIENCE DIRECT veri tabanlarında bulunan çalışmalar derlenmiştir. Bu 
çalışmada muhasebe ve vergilemenin her ne kadar çatışma halinde olduğu durumlar olsa bile, 
birbirinden ayrı düşünülmemesi gerektiği vurgulanmıştır.  

2007 yılında yapılan bir çalışmada (Dinç, 2007), muhasebe ve vergi kuralları arasındaki 
ilişki incelenmiştir. Dinç’e (2007: 21) göre muhasebe ve vergi kuralları kuşkusuz ilişki 
içerisindedir. Yapılan bu çalışmada ABD, İngiltere ve Kanada gibi bazı ülkelerde muhasebe 
kurallarının ön plana çıktığı, Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde ise vergi kurallarının 
hakim olduğu, Türkiye'nin ise her iki yaklaşımın etkisi altında olduğu vurgulanmıştır. 
İsveç'te muhasebe ve vergi kuralları arasındaki ilişki konulu yapılan bir başka makale 
çalışmasında (Blake, 1997, s: 85-91), Anglo-Saxon ülkeleri ve Avrupa Kıtası ülkelerinin 
muhasebe anlayışındaki farklara değinilmiştir. Anglo- Saxon ülkelerinde muhasebe standart 
ve kurallarının, Avrupa Kıtası ülkelerinde ise vergi kurallarının öncelendiği üzerinde 
durulmuştur. Anglo- Saxon ülkelerde devletin muhasebe sistemlerinde hukuki düzenlemeler 
yapması normal görülmektedir ( Elitaş vd., 2011, s: 1-18).   

Vergileme ve muhasebe arasındaki çatışmanın vurgulandığı bir başka makalede 
(Gallego, 2004, s: 796-819), İspanyol şirketlerin 1996-98 yılları arasındaki muhasebe-
vergileme ilişkisi bağlamındaki davranışları analiz edilmiştir.  
 
3. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın temel amacı; Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulları muhasebe 
bölümlerinde,   donanımlı muhasebe meslek mensuplarının yetiştirilmesinde, vergi sistemi ve 
mevzuatı eğitiminin önemini vurgulamaktır. Vergi sistemi ve mevzuatı bilgisi olmadan 
donanımlı bir muhasebe meslek mensubu olmak mümkün değildir. Ayrıca bu bölümlerde ders 
müfredatına dahil edilmesi gereken vergi sistemi ve mevzuatı ile ilgili ders önerisinde 
bulunmak bu çalışmanın önemli çıktılarındandır.  

495 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
4. Örneklem Seçimi 

Çalışmada 2 ayrı örneklem kullanılmıştır.  
Birinci örneklem, Uşak ili içerisinde çalışan Muhasebeci ve Mali Müşavirlerdir.  
İkinci örneklem ise, Uşak Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dumlupınar 
Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde bulunan Uygulamalı Bilimler Yüksek 
Okulları “Muhasebe” bölümlerinin bölüm başkanları ve öğretim elemanlarıdır.  
 
5. Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Örneklem seçimi nitel veri elde 
etmek açısından önem arz etmektedir. Nitel araştırmada kullanılan örnekleme amaçlı 
örneklem adı verilmektedir. Bu örneklem çeşidinde temel amaç; kişi, olay ya da durum 
hakkında derinlemesine bilgi toplamaktır (Maxwell, 2012).  Örneklemin seçiminden sonraki 
aşama nitel veri toplama aşamasıdır. Nitel veri; belirli hedefler için doğal ortamda, gözlem ve 
görüşme gibi teknikler ile elde edilen ve kişilerin olaylar hakkında algı ve düşüncelerini 
içeren her türlü bilgidir. (Leech ve Onwuegbuzie, 2007).  Projenin bu aşamasında, nitel veri 
toplamak için "tarama",  ve "görüşme (mülakat) teknikleri kullanılmıştır.  
 
5.1.  Belge İncelemesi (Tarama) 

Nitel veri toplama; temel ve destekleyici veri toplama olmak üzere ikiye ayrılır 
(Özdemir, 2010). Temel veri yöntemleri arasında; katılımcı gözlem, doğal gözlem, belge 
incelemesi ve derinlemesine görüşme yöntemleri bulunmaktadır. Belge incelemesi ise 
araştırmacının araştırma konusu ile ilgili olduğunu düşündüğü kimi belgeleri, analiz etme 
sürecidir (Hodder, 2002). Çalışmada, ismi geçen Uygulamalı Bilimler Yüksek Okullarının 
Muhasebe bölümü "ders müfredatları" kurumsal internet adreslerinde yayınladıkları bilgiler 
çerçevesinde taranıp incelenmiştir. Bu bölümlerde okutulan vergi dersleri tespit edilmiş, 
zorunlu olup olmadıkları, kredi ve saat bilgileri belirlenmiştir.  
 
5.2. Derinlemesine Görüşme (Mülakat) 

Derinlemesine görüşme; araştırma konusu ile irtibatlı olduğu düşünülen kişilerle belirli 
bir amaç doğrultusunda görüşmeler yapmaktır. Derinlemesine görüşmenin, etnografik ve 
fenomenolojik olmak üzere  iki türü bulunmaktadır. Bu çalışmada fenomenolojik görüşme 
tekniği kullanılmıştır. Fenomenolojik görüşme; katılımcının araştırma konusu ile ilgili olay ya 
da olayları nasıl algıladığı, kavramlaştırdığı ve değerlendirdiğini tespit etmek amaçlanır. 
(Greasley ve Ashworth, 2007). Bu teknik; vergi eğitimine etkisi bulunan muhasebe bölüm 
başkanları, öğretim elemanları  ve muhasebe meslek mensuplarına uygulanmıştır.  
 
6. Bulgular 

Çalışmada, toplanan veriler iki başlıkta analiz edilmiş,  belge tarama ve mülakat veri 
toplama teknikleri ile irdelenmiştir. 
 
6.1. Belge Tarama Veri Analizi 

Yukarıda adı geçen dört üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulları muhasebe 
bölümlerinin ders müfredatları ve içerikleri taranmıştır. Tarama sonunda, her okulun farklı 
ders bileşimlerini kullandıkları, zorunlu ve seçmeli dersler konusunda farklılıklar tespit 
edilmiştir. Tablo haline getirilen vergi içerikli derslerin isimleri, yarıyılları, haftalık ders 
saatleri ve türleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir   
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Tablo 1: Uşak Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü Vergi 
Mevzuatı ve Sistemi ile İlgili Dersler 

Ders Adı Yarıyılı Saati Türü 

Genel Vergi Hukuku 4 2 Zorunlu 

Türk Vergi Sistemi 5 2 Zorunlu 

Kamu Maliyesi 5 3 Seçmeli 

Vergi Uygulamaları 6 2 Zorunlu 

Kaynak: Uşak Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü dersleri 
müfredatından hazırlanmıştır. 

 
Tablo 1'da Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Muhasebe Bilgi 

Sistemleri Bölümü vergi dersleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu dersler; Genel Vergi 
Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi ve Vergi Uygulamaları olarak 4. , 5. ve 6. 
yarıyılda okutulmaktadır. Kamu Maliyesi dışındaki dersler zorunludur. Yine Kamu Maliyesi 
dersi dışındakiler haftada 2 saat verilmektedir. 

 
Tablo 2: Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  Muhasebe ve 

Finansal Yönetim Bölümü Vergi Mevzuatı ve Sistemi ile İlgili Dersler 
Ders Adı Yarıyılı Saati Türü 

Kamu Maliyesi 3 3 Zorunlu 

Vergi Hukuku 6 2 Seçmeli 

Türk Vergi Sistemi 7 2 Seçmeli 

Türk Vergi Sistemi ve 
Uygulamaları 

8 2 Zorunlu 

Kaynak: Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe ve 
Finansal Yönetim Bölümü dersleri müfredatından hazırlanmıştır. 

 
Tablo 2'de Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümünün vergi içerikli dersleri 
bulunmaktadır. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi derslerinin seçmeli olması dikkat 
çekmektedir. "Kamu Maliyesi" ile "Türk Vergi Sistemi ve Uygulamaları" dersleri ise 
zorunludur. Kamu Maliyesi dersi dışındaki dersler haftada 2 saat verilmektedir.  
 

Tablo 3: Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bölümü Vergi Mevzuatı ve 
Sistemi ile İlgili Dersler 

Ders Adı Yarıyılı Saati Türü 

Kamu Maliyesi 5 3 Seçmeli 

Vergi Hukuku 5 3 Seçmeli 

Türk Vergi Sistemi 6 3 Seçmeli 

Kaynak: Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe Bölümü dersleri 
müfredatından hazırlanmıştır. 

 
Tablo 3'de Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  Muhasebe 

Bölümüne ait vergi içerikli dersler yer almaktadır. Bu üniversitede vergi içerikli ders sayısının 
hem daha az, hem de seçmeli olduğu görülmüştür. Bu dersler de; Kamu Maliyesi, Vergi 
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Hukuku ve Türk Vergi Sistemi dersleridir. Seçmeli olan bu derslerin 5. ve 6. yarıyılda ve 
haftada 2 saat okutulduğu görülmektedir. 
 
Tablo 4: Afyon Kocatepe Üniversitesi - Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Muhasebe Bölümü Vergi 

Mevzuatı ve Sistemi ile İlgili Dersler 
Ders Adı Yarıyılı Saati Türü 

Vergi Hukuku 3 3 Zorunlu 

Türk Vergi Sistemi 4 3 Zorunlu 

Muhasebe ve Vergi 
Denetimi 

8 3 Zorunlu 

Kaynak: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe Bölümü dersleri 
müfredatından hazırlanmıştır. 

Tablo 4'de ise Afyon Kocatepe Üniversitesi bulunmaktadır. Bolvadin Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu'nda bulunan Muhasebe bölümünde 4 yıl içerisinde sadece 3 adet vergi 
içerikli ders verilmektedir. Ancak diğer üniversitelerden farklı olarak, bu derslerin tamamı 
zorunludur ve haftada 3 saat verilmektedir.  
 
6.2. Muhasebe Meslek Mensupları Mülakat Analizi 

Çalışma kapsamında Uşak ilinde faaliyet gösteren 2'si yeminli mali müşavir, 8'i serbest 
muhasebeci mali müşavir olmak üzere toplam 10 meslek mensubuna derinlemesine görüşme 
tekniği uygulanmıştır. Önceden hazırlanmış sorular katılımcılara yöneltilmiş, verdikleri 
cevaplar kayıt altına alınmıştır.  

Soru 1. Türkiye'de muhasebe-vergi ilişkisini nasıl görmektesiniz? 
Bu soru karşısında katılımcıların tamamı, muhasebe kuralları ve vergi kanunlarının 

birbiri ile çok yakın ilişkili olduğunu, 1 katılımcı da özellikle Türkiye'de,  "vergi muhasebesi" 
şeklinde bir kavramın kullanılması bu ilişkinin yakınlığını daha net gösterdiğini 
belirtmişlerdir. Bazı katılımcıların vergi ile muhasebenin bu derece girift olması ve 
muhasebenin sadece vergi ile anılmasından yakındıkları gözlemlenmiştir. "Değnek kimin 
elinde ise güç ondadır. Güç, mevcut durumda vergi idaresinin elindedir. Bu şartlarda 
muhasebe ile verginin yakın temas halinde olması çok doğaldır" ifadeleri ile vergi 
kanunlarının muhasebe kuralları karşısındaki baskısına dikkat çekilmiştir. 

Katılımcılardan birisi muhasebe mesleğinin şah damarının vergi mevzuatı olduğunu 
belirtmiş, başka bir katılımcı ise mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınavlarında 
çıkan soruların büyük çoğunluğunun 213 Sayılı Vergi Usul Kanunundan geldiğini belirterek 
aradaki ilişkinin yakınlığına dikkat çekmiştir. Ayrıca katılımcıların tamamı, meslek 
mensuplarının hem devlet hem de mükellef gözüyle vergi matrahını hesaplayan bir vazifeli 
olarak görülmesinden yakınmışlardır. Verilen cevaplardan muhasebe kuralları ile vergi 
kanunlarının çok yakın ilişki içerisinde olduğu saptanmıştır. 

Soru 2. Muhasebe-vergi bağlamında muhasebe bölümü stajyer öğrencilerinin eksik 
yönleri sizce nelerdir? 

Bu soruya muhatap olan katılımcıların stajyer öğrencilerden çok büyük beklentisi 
olmadığı görülmüştür. Asıl bilginin uygulama esnasında öğrenildiğini belirtmişler, teori 
anlamında temel kavramların verilmesinin yeterli olacağını söylemişlerdir. Bir meslek 
mensubu, muhasebe ile ilgili bilgilerin yeter derece öğretildiğini, vergi mevzuatı konusunda 
öğrencilerin çok eksik olduğunu ifade etmiştir. Diğer bir meslek mensubu, üniversite 
yıllarında 213 sayılı VUK ile ilgili iyi bir vergi eğitimi alamadığı için uzun zaman 
zorlandığını, mesleki faaliyet esnasında çok zaman harcayarak vergi mevzuatını öğrendiğini 
belirtmiştir.  
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Soru 3. Muhasebe bölümü öğrencileri vergi eğitimi bağlamında sizce nasıl bir ders 
müfredatına sahip olmalıdır? 
Bu soruya tüm katılımcıların ortak ve ilk cevabı Vergi Usul Kanunu olmuştur. VUK' u 
bilmeyen bir öğrencinin başarılı olamayacağını ifade ederek, meslek hayatında da devam 
edemeyeceğini vurgulamışlardır. Katılımcıların tamamı 4 temel kanunun mutlaka müfredatta 
olması gerektiğini ısrarla söylemişlerdir. 
- Vergi Usul Kanunu 
- Gelir Vergisi Kanunu 
- Kurumlar Vergisi Kanunu 
- Katma Değer Vergisi Kanunu 

Bazı katılımcılar Türk Vergi Sistemindeki bazı vergilerin de seçmeli olarak verilmesi 
tavsiyesinde bulunmuşlar, vergi kanunlarının  monografik olarak çözümlerinin gösterildiği bir 
uygulama dersinin öğrencilere çok faydasının olacağını belirtmişlerdir. 
 
6.3. Öğretim Elemanları Mülakat Analizi 

Çalışmanın bu kısmını, isimleri geçen Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarında 
Muhasebe bölüm başkanlarının ve vergi eğitimi veren  öğretim elemanlarının görüş ve 
önerileri oluşturmaktadır. Çalışmanın konusu kapsamında 7 öğretim elemanı ile görüşülmüş, 
önceden hazırlanmış sorular kendilerine yöneltilmiş, verdikleri cevaplar kayıt altına 
alınmıştır. 
Soru 1. Vergi mevzuatının muhasebe bilgi sistemi içindeki payı sizce nedir? 

Öğretim elemanlarının tamamı vergi mevzuatının muhasebe bilgi sistemleri açısından 
hayati derecede öneme sahip olduğu konusunda hemfikirdirler. Fakat 2 öğretim elemanı 
muhasebe bilgi sisteminin çok vazifelerinden sadece bir tanesinin vergi matrahını belirlemek 
olduğunu, fakat Türkiye'de "vergi muhasebesi" olduğu için  muhasebe sürecinin en önemli 
çıktısının vergi matrahı olduğunu kabul etmek lazım geldiğini belirtmişlerdir. Dolayısıyla 
muhasebe kuralları ile vergi kanunları birbirinden ayrı görülmemesi gerektiği ifade edilmiştir. 
Soru 2. Okulunuz muhasebe bölümümde verilen vergi eğitimini nitelik ve nicelik açısından 
yeterli görüyor musunuz? 

Bu soru sadece vergi içerikli derslere giren öğretim elemanlarına yöneltilmiştir. Hiç bir 
katılımcı kendi okullarındaki vergi derslerini nitelik ve nicelik açısından yeterli görmemiştir. 
Tüm öğretim elemanları vergi derslerinin haftada 2 saat olmasını, bazı önemli derslerin 
müfredatta yer almamasını ve yer alsa da seçmeli olmasını önemli bir eksiklik olarak 
görmüşlerdir. Bu derslerin gerekli olan nitelik ve niceliğe kavuşmasının gerekliliğine işaret 
etmişlerdir.   
Soru 3. Okulunuzda verilen vergi ders müfredatları nasıl belirlendi? 

Bu soru tüm katılımcılara sorulmuştur. Ancak asıl muhatabı bölüm başkan ve 
yardımcılarıdır. Sorumlu kişiler, ders ve içeriklerinin uzman kadrolara danışılmadan, benzer 
üniversite ve bölümlerin vergi ders müfredatların incelemek suretiyle belirlendiğini ifade 
etmişlerdir. Bir katılımcı ise bu derslere girebilecek öğretim elemanı bulmanın zorluğunun 
vergi ders müfredatını belirlemede etkisi olduğunu belirtmiştir.  
Soru 4. Bu okullarda vergi eğitimi anlamında gördüğünüz eksiklikler var mıdır? Varsa 
nelerdir? 

Katılımcıların verdiği cevapların ortak noktası, okullarında vergi eğitimini verecek 
uzman öğretim elemanlarının olmayışı ve dışarıdan temin edilmesinin zor oluşudur. Başka bir 
sıkıntı da derslerin, mesleki yeterliliğe katkıda bulunması açısından değil, kadrolu öğretim 
elemanlarının uzmanlık alanına derslerin açılmasıdır. Yine ortak problemlerden birisi de vergi 
derslerin seçmeli olmasıdır. Özellikle bazı vergi derslerinin müfredata zorunlu olarak girmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. Alan dışı bir dersin haftada 3 saat, vergi derslerinin 2 saat olarak 
belirlenmiş olması önemli eksikliklerden biri olarak ifade edilmiştir.  
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Soru 5. Bölümünüzde kaliteli bir vergi eğitimi için önerileriniz nelerdir? 

Bu sorunun muhataplarından birisi piyasada mesleği faal olarak yürütüp, aynı zamanda 
üniversitelerde vergi derslerine dışarıdan giren bir  meslek mensubudur. Diğer bir muhatap 
ise, mesleği fiilen bırakıp vergi derslerine giren bir öğretim elemanıdır. Bu iki katılımcının 
beyanları, hem akademik camiada bulunmaları  hem de piyasanın işleyişini bilmeleri 
açısından önem arz etmektedir. Katılımcıların her biri öneri veya öneriler sunmuşlardır.  
Vergi ders müfredatının uzman kişilerce belirlenmesi, her bir dersin haftada 3 saate 
çıkarılması, seçmeli derslerin zorunlu hale getirilmesi, derslerin alanında uzman öğretim 
elemanları tarafından verilmesi genel çerçeve olarak belirtilmiştir. 3 öğretim elemanı VUK' 
un öğrenciye anlatılması bağlamında Vergi Hukuku dersinin yetersiz geldiğini, ek olarak 
diğer dönemlerde de Vergi Ceza dersinin okutulması gerektiğini ifade etmiştir. 1 öğretim 
elemanı da Vergi Yargısı'nın da muhasebe meslek mensubu adayları tarafından öğrenilmesi 
gereken konulardan olduğunu vurgulamıştır. 
Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 
mutlaka okutulması gerektiği ifade edilmiştir. Bu vergiler teorik olarak verildiği gibi 
uygulamalı bir vergi dersine de ihtiyaç duyulacağı üzerinde durulmuştur. 2 katılımcının 
Muhasebe ve Vergi Denetimi dersinin de müfredata dahil edilmesi gerektiği görüşü dikkat 
çekmektedir. 
 
7. Sonuç ve Öneriler 

Önceliği uygulamaya dönük meslek mensubu yetiştirmek olan bu bölümlerin 
müfredatları incelendiğinde yeterli sayıda ve çeşitlilikte vergi derslerinin olmadığı ve/veya bu 
derslerin seçimlik dersler olarak okutulmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmada 
“Muhasebe meslek mensubu olmak isteyenlerin vergi mevzuatı ve sistemi tam olarak 
öğretilmeden bölümlerinden mezun edilmeleri acaba doğru mu?” sorusu cevaplandırılmaya 
çalışılmıştır. Çalışmanın pozitif analiz kısmında iki örneklem yer almıştır. Bunlar; isimleri 
geçen Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarında çalışan Muhasebe bölüm başkanlarıdır. Diğeri 
ise; Uşak ilinde çalışan mali ve yeminli mali müşavirlerdir.  

Belge tarama yöntemi ile 4 üniversitenin Muhasebe bölümlerinin ders müfredatları 
vergi dersleri özelinde incelenmiştir. Her üniversitenin farklı müfredatlara sahip oldukları 
görülmüştür. Ders sayısı, ders saati, dersin verildiği yarıyılı ve zorunluluk durumları açısından 
farklı uygulamalara rastlanılmıştır. Müfredatın vergi dersleri bakımından eksik olmasının 
önemli sebeplerinden birisi de öğretim elemanlarının yetersizliğidir. Sonuç olarak bu 
okullarda verilen vergi eğitiminin müfredat açısından yetersiz olduğu görülmüştür.   
Müfredatta vergi derslerinin niçin olmadığı ve/veya seçimlik dersler olmaları dördüncü 
örneklem olan bölüm başkanlarına sorulmuştur. Muhasebe vergi ilişkisinin kurulamaması ve 
yeterince vergi hukuku alanında öğretim elemanın olmaması müfredatın şekillenmesinde 
etkili olduğu sonucuna varılmıştır.  

Çalışmanın en önemli bulgusu vergi eğitimi açısından müfredatların yetersiz  
olduğudur. Mevcut müfredatlar donanımlı meslek mensuplarının yetiştirilmesi hedefinden 
uzaktır. Öncelikle muhasebe bölümlerinde vergi eğitimi, nitel ve nicel anlamda 
zenginleştirilmelidir. Bu bölümlerde; verginin teorik boyutu, Verginin usulü, Gelir Vergisi, 
Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi mutlak surette okutulmalıdır. Tablo 12'de 7 adet 
ders önerilmektedir. Bu derslerin tamamı zorunlu olarak okutulmalı  haftada 3 saatten daha az 
olmamalıdır.  
 

Tablo 5: Vergi ders müfredatı önerisi 
Ders Adı Yarıyılı Saati Türü 
Kamu Maliyesi 2 3 Zorunlu 
Genel Vergi Hukuku 3 3 Zorunlu 
Türk Vergi Sistemi I 4 3 Zorunlu 
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Ders Adı Yarıyılı Saati Türü 
Türk Vergi Sistemi II 5 3 Zorunlu 
Vergi Ceza Hukuku 6 3 Zorunlu 
Vergi Uygulamaları 7 3 Zorunlu 
Muhasebe ve Vergi Denetimi 8 3 Zorunlu 

 
Kamu Maliyesi dersi ile verginin teorik altyapısı oluşturulmalıdır. Mevzuat bilgisi 

verilmeden önce vergi ile ilgili temel kavramlar öğretilmelidir. Vergi usulü; Genel Vergi 
Hukuku ve Vergi Ceza Hukuku dersleri ile ancak aktarılabilir. Çünkü VUK' un ceza kısmı 
Vergi Hukuku dersinde eksik kalmaktadır. Bu 3 ders okutulduktan sonra, vergi mevzuatı 
derslerine ağırlık verilmelidir.  Türk Vergi Sistemi dersi tek dönem okutulduğunda Gelir 
Vergisinin tam olarak işlendiği fakat Kurumlar Vergisine ayrıntı ile girilemediği görülmüştür. 
Sonraki dönemde de Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisinin verilmesi elzemdir. Bu 
açıdan Türk Vergi Sistemi I ve Türk Vergi Sistemi II dersleri müfredata dahil edilmelidir.  

Vergi Uygulamaları dersi ile verilen bilgilerin pekiştirilmesi önem arz etmektedir. 
Örnek çözümleri, öğrencinin mevzuatı anlamasında büyük bir paya sahiptir. Meslek 
mensuplarının önerileri de bu yöndedir. Ayrıca vergi denetimi, meslek mensubu adayları 
açısından önemli bir süreçtir. Ancak bu dersin tek değil Muhasebe Denetimi dersi ile birlikte 
verilmesi önerilmektedir.  Bu bölümlerde, vergi eğitimi açısından uzman öğretim elemanları 
istihdam edilmelidir. Alan dışı öğretim elemanları vergi derslerine girmemelidir. Personel 
sıkıntısı yaşanan okullarda, bu açık mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile 
kapatılmalıdır.  
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ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE 
TÜRKİYE’NİN KONUMU VE GELECEĞİ 

 
 

İdris Sarısoy1 
 
 
Özet  

Yenilikçi bilginin kaynağını oluşturan araştırma ile bunların uygulamaya dönüştürülmesini ifade eden 
geliştirme faaliyetleri, son zamanlarda yoğun ilgiye mazhar olmaktadır. İktisadi olarak üst gruplara çıkmak 
isteyen ülkeler araştırma – geliştirme (AR&GE) faaliyetlerine ağrılık vermeye çalışmaktadırlar. Bu amaçla bir 
taraftan AR&GE faaliyetleri için tahsis edilen kaynakların, diğer taraftan bu faaliyetlerde çalışabilecek beşeri 
sermaye kaynağının artırılması ve geliştirilmesi için gayret etmektedirler. 

Türkiye, AR&GE faaliyetlerinde belli bir düzeye ulaşmak için ağırlıklı olarak mali teşviklerden oluşan 
önemli düzenlemeler yapmış ve belli hedefler belirlemiştir. Temel amaç, ülkede gerçekleştirilen AR&GE 
faaliyetlerini artırmak ve özel sektörün daha yoğun bir şekilde bu alana odaklanmasını sağlamaktır. Bunun için 
bir taraftan kamu AR&GE kaynakları artırılmış, diğer taraftan da özel sektör AR&GE faaliyetleri için kapsamlı 
teşvik politikaları geliştirilmiştir. Ancak geliştirilen bu politikaların henüz istenen düzeyde bir neticeye sebep 
olmadığı görülmektedir. Bunun en önemli nedeni Türkiye’de AR&GE faaliyetlerinin yaygınlaşmasını 
sağlayacak gerekli şartların ve altyapının henüz oluşmamasıdır. 

Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de AR&GE faaliyetlerinin artırılması için geliştirilen politikaların 
belirlenen hedeflere erişmede nasıl bir katkı yaptığının, veriler yardımıyla değerlendirilmesidir. Ayrıca 
Türkiye’nin küresel AR&GE alanında daha etkin olabilmesi için geliştirmesi gereken yeni politikalara 
değinilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: AR&GE faaliyetleri, küresel AR&GE faaliyetleri, Türkiye’de AR&GE politikaları 
 
JEL Sınıflandırması: O31, O38, O39 
 
 

THE POSITION OF CURRENT RESEARCH AND 
DEVELOPMENT ACTIVITIES AND THEIR FUTURE 

PROSPECTS IN TURKEY 
 
Abstract 

Research and development, which constitutes the source of innovative knowledge and their applications, 
has attracted attention of the academic circles in recent years. Especially, developing countries, which aimed to 
improve their economic strength, concentrates on research and development (R&D) activities. Those countries 
focuses on creating and increasing availability of financial resources for R&D, while increasing the number of 
skilled workforce who contributes to R&D activities.  

Turkey aimed to increase R&D activities to a certain level and utilized mainly incentive policies by 
setting specific targets for the policy. Primary purpose of the incentive policies is to improve R&D activities of 
the private sector. For this purpose, share of the R&D from the public budget were increased and extensive 
incentive policies were designed.  Nevertheless, it is hard to claim that the R&D activities are on the desired 
level. The core reason that led to this outcome was identified as lack of the necessary infrastructure in Turkey.  

The main purpose of this study is to analyze the effect of the policies that aimed to improve the level of 
the R&D activities in Turkey. Additionally, new policies that might serve to better improvement of the R&D 
activities in turkey are also proposed.  
 
Keywords: research and development activities, international research and development activities, research and 
development policies in Turkey 
 
JEL Classification: O31, O38, O39 

1 Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
sarisoy@marmara.edu.tr 

503 
 

                                                           



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
1. Giriş 

Genel olarak “inovasyon” kelimesiyle tanımlanan teknolojik yenilik ve icatlar, bir fikrin 
yeni veya geliştirilmiş ürün şeklinde piyasaya sunulması, sanayi ve ticari faaliyetlerde 
kullanılan bir sistemin ortaya konması, mevcut olanların geliştirilmesi, toplumsal hizmetlere 
yeni yaklaşım getirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (OECD, 1994: 5). 

Teknolojik yenilik ve icatlarla ilgili uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan bir başka 
kavram ise “araştırma – geliştirme faaliyetleri”dir. AR&GE faaliyetleri, teknolojik yenilik ve 
icatlar; ticari, finansal, örgütsel, teknolojik ve bilimsel faaliyetleri içeren zincirin sadece birini 
oluşturmakta ve yenilik süreçlerindeki farklı safhalarda uygulanan (OECD, 1994: 5) yeni 
bilgi, buluş, icatlar ve tüm bunların uygulamaya dönüştürülmesidir (Mansfield, 1968: 7).  

Günümüzde iktisadi alanda en çok önem verilen konulardan biri teknolojik yenilik ve 
gelişmelerin neredeyse tüm alanlarına (iletişim, yazılım, ulaşım, savunma ve savaş 
teknolojileri vb.) gelişmiş ülkeler hakim olmak isterken, gelişmekte olan ülkeler belli bir 
alanda merkez olma gayretindedir. Her iki durumda da karşılaşılan ortak sorun nitelikli ve 
yeterli sayıda araştırmacı olmayışıdır. İşte bu eksiklik, diğer tüm şartlar sağlanmış olsa bile 
ilgili ülkenin gerçek hedefe ulaşmasını zorlaştırır. 

Teknolojik yenilik, icat ve gelişmelerin bu denli yüksek bir ilgiye mazhar olmasının 
temel nedeni, bunların hayatımızda sağladığı kolaylık nedeniyle sürekli artan ve genişleyen 
toplumsal taleptir. Teknolojik alanda kaydedilen başarının kesinlikle toplumda bir karşılığı 
vardır. Ancak bu alanda çok sıkı bir rekabetin olduğunu da unutmamak gerekir. Rekabetten 
başarıyla çıkabilmek için AR&GE çalışmalarına önemli miktarda bir bütçe ayırmak gerekir. 
Aksi takdirde teknoloji piyasasındaki rekabette geride kalan işletmeler bir süre sonra 
piyasadan tamamen çekilmek zorunda kalabilir. İşte bu nedenle çokuluslu işletmelerin (ÇUİ) 
çoğu (Toyota, Intel, Microsoft, Samsung Elektronik, Novarntis, Volkswagen vb.) satış 
hasılatlarının belli bir kısmını2 AR&GE harcamalarının finansmanında kullanmaktadırlar. Bu 
oran bazen satış hasılatının %30-35’ine ulaşabilmektedir. 

Teknolojik yenilik ve icatlardaki rekabet ve bunlara olan yoğun ilgi, sadece toplumsal 
talep ve hayatı kolaylaştırmasıyla açıklanmaz. Bunun yanında devletler küresel düzeydeki 
birçok alanda etkin olabilmek için yoğun olarak AR&GE faaliyetinde bulunurlar, kamu 
kaynaklarının önemli bir kısmını buralara tahsis ederler. AR&GE faaliyetleri için tahsis edilen 
kaynakları ya doğrudan doğruya kamu kurumları veya AR&GE özel sektöre aracılığıyla 
kullanmaktadır. 

AR&GE faaliyetleriyle başarılı sonuçların elde edileceğine dair bir garanti yoktur. 
Çünkü aynı alanda birden fazla işletme faaliyette bulunmakta, bunlardan bazılarının elde 
ettiği sonuçlar diğerlerinden daha başarılı olmakta, böylece söz konusu işletme bir anda 
piyasada önemli bir güce erişebilmektedir. Örneğin mobil akıllı telefon alanında çok sayıda 
işletme faaliyet göstermektedir. Ancak bunlardan 5’i (Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi ve 
Lenovo) piyasanın yaklaşık %55’ne sahiptir. Diğer bir ifadeyle, dünyada satılan her 100 akıllı 
telefondan 55’i 5 işletme tarafından üretilmektedir3. 

Her ne kadar çok AR&GE harcaması yapmak başarılı sonuçların alınmasını garanti 
etmese de, başarı olasılığını artırır. Çünkü piyasadaki en iyi teknolojik yeniliği sunabilmek 
için daha fazla çalışma yapabilecek bütçeye sahip olmak, çoğunlukla ilgili işletmenin bir adım 
ileride olmasını sağlar. Örneğin 2014 yılında akıllı telefon piyasasında pazar payı bakımından 
lider konumda olan Samsung 12.187, ikinci sırada olan Apple 4.976, üçüncü sırada olan 
Huawei 5.441 ve beşinci sırada olan Lenovo, 958 Milyon $ AR&GE harcaması yapmıştır 
(European Commission, 2015). Buradaki AR&GE harcamalarının tamamının akıllı telefonlar 
ilgili olmadığını da dikkate alırsak, yukarıdaki sıralamaya göre Samsung firması, akıllı telefon 

2 Dünyada en çok AR&GE harcaması yapan ÇUİ’ler hakkında ayrıntılı veriler için bakınız: European 
Commission, 2015. 
3 Verilerle ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: International Data Corporation 
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piyasasının lideri olarak en yüksek AR&GE harcamasını (12.187 Milyon $) yapmasının son 
derece isabetli olduğu açıktır. Ancak aynı piyasada 3. sırada olan bir işletmenin (Huawei 
5.441 Milyon $) ikinci olandan (Apple 4.976 Milyon $ ) daha fazla AR&GE harcaması 
yaptığı halde 3. sırada olmasıyla ilgili ilave bir açıklama daha yapmak gerekir. Bunun en yalın 
açıklaması, ilgili firmanın pazardaki payını artırmak için daha fazla AR&GE harcaması 
yaptığı şeklinde olabilir. Çünkü önceki yıllarda akıllı telefon pazarında Huawie’nin payı 2014 
yılına göre daha düşüktür. Apple’ın daha az harcama yaparak pazar payı bakımından ikinci 
sırada olması, etkin bir AR&GE faaliyeti yürüttüğünün de göstergesi olabilir.  

AR&GE faaliyetlerinde başarılı sonuçların alınmasının bir diğer şartı nitelikli 
araştırmacıdır. Nitelikli araştırmacılarla yürütülen çalışmaların başarı olasılığı yüksektir. Bu 
aynı zamanda düşük AR&GE bütçesiyle daha başarılı sonuçlar alınmasına da yardımcı 
olabilir. Buna karşılık bütçe çok büyük olsa da gerekli nitelikleri haiz olmayan AR&GE 
personeliyle başarı olasılığı düşüktür.  

Nitelikli araştırmacı, kolay ve kısa sürede karşılanabilecek bir üretim faktörü değildir. 
Çünkü bunların yetişmesi (eğitim, mesleki tecrübe ve birikim) çok uzun yılları 
gerektirmektedir4. Bu nedenle küresel düzeyde AR&GE alanında belli bir ağırlığa, güce 
ulaşabilmek için nitelikli araştırmacı yetiştirilmesiyle ilgili kapsamlı bir planlama yapılması 
gerekir.  

İki ana bölümden oluşması planlanan bu çalışmanın ilk bölümünde AR&GE 
harcamalarının küresel düzeydeki gelişimi ve dağılımı değerlendirilecek, ikinci bölümde ise 
Türkiye’nin mevcut AR&GE düzeyi ve politikalarına yer verilecektir. Çalışmanın sonuç 
bölümünde Türkiye’nin AR&GE faaliyetlerinde küresel ölçekte daha iyi bir konuma 
gelebilmesi için neler yapması gereklerle ilgili öneriler ortaya konulacaktır. 

 
2. Dünyada AR&GE Faaliyetlerinin Gelişimi ve Dağılımı 

AR&GE faaliyetleri, istatistiki olarak yapılan harcamalar üzerinden 
karşılaştırılmaktadır. AR&GE harcamasının yüksek olması daha fazla AR&GE faaliyeti 
gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. Burada AR&GE faaliyetlerinin dağılımıyla ilgili 
değerlendirmeler AR&GE harcama verileri üzerinden yapılacaktır.  

AR&GE harcamalarının küresel düzeyde dağılımını ve gelişimini etkileyen genellikle 
iki önemli faktör vardır: AR&GE faaliyetlerinin kümelendiği/yoğunlaştığı ülkeler ve nitelikli 
araştırmacıların düşük maliyetli olduğu ülkeler (UNCTAD, 2005a: 158 ve Richards ve Yang, 
2007: 111). Bunlara bir üçüncüsünü eklemek gerekirse o da teşvikler olabilir. Ancak 
teşvikler, AR&GE yatırımlarının gerçekleştirilmesinde diğer iki faktör kadar etkili değildir 
(Sarısoy, 2012: 91). 

Günümüzde ÇUİ’ler diğer ülkelerdeki (özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan) 
nitelikli araştırmacılara cazip teklifler (çalışma koşulları, ücret vb.) sunmaktadır. Böylece, 
çoğu gelişmiş ülke menşeli olan bu işletmeler, önemli sayıda nitelikli araştırmacıların belli 
merkezlerde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte AR&GE faaliyetlerinin belli 
bir bölümü diğer ülkelere kaydırılarak veya buralarda yeni AR&GE merkezi kurmak suretiyle 
nitelikli araştırmacıları çok daha düşük maliyetlerle (ana ülkedekine göre) istihdam 
etmektedirler. Çin ve Hindistan, ÇUİ’lerin AR&GE yatırımları için tercih ettikleri en önemli 
iki ülkelerdir.  

Tablo 1’de dünyada en çok AR&GE harcaması yapan 20 ülke sıralanmıştır. Ayrıca bu 
ülkeler GSMH’lerinin ne kadarını AR&GE faaliyetlerinde kullandıkları da görülmektedir. 
AR&GE harcamalarının GSMH içindeki payı ilgili ülkenin AR&GE yoğunluğunu 
bakımından son derece önemli bir göstergedir. 

4 AB AR&GE hedefi olarak belirlediği GSMH’nin %3’ü kadarlık bir bütçeyi kullanabilmesi için 700.000 ilave 
nitelikli AR&GE personeline ihtiyaç duymaktadır (UNCTAD, 2005a: 159) 
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Tablo 1’e göre dünyada en çok AR&GE harcaması yapan ülke Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD)’dir. 2. Çin, 3. Japonya, 4. Almanya, 5. G. Kore ve 6. da Hindistan’dır. Bu 
sıralamaya bakıldığında ilk altı ülkeden 3’ü çok gelişmiş, biri gelişmiş, ikisi gelişmekte olan 
ülkelerden oluşmaktadır. Ayrıca gelişmiş ülkeler küresel düzeyde faaliyette bulunan ve ileri 
teknolojik ürünleri üreten çok sayıda işletmelere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu ülkelerden 
ABD ile ilgili bir başka açıklama, ÇUİ’ler, teknolojik gelişmeleri daha yakından takip etmek 
için ana veya belli AR&GE faaliyetlerini gerçekleştirdiği ülke konumundadır. 

Tablo 1’deki sıralamada G. Kore’nin ilk sıralarda yer almasının en önemli nedeni, bu 
ülkenin ileri teknolojik ürünler üreten işletmelere sahip olmasıdır. Diğer taraftan Çin’de bu 
kategoride sayılabilir. Ancak AR&GE faaliyetlerinin bu ülkede yüksek olmasının bir 
gerekçesi daha vardır: nitelikli ve düşük maliyetli araştırmacıya sahip olması. Bu avantaj 
Hindistan için de geçerlidir. İki ülke sahip olduğu bu avantaj sayesinde her geçen gün 
dünyanın diğer tüm ülkelerinden daha yüksek oranda AR&GE harcaması yapılmasını 
sağlamaktadırlar.  

 
Tablo 1: En çok AR&GE harcaması yapan 20 ülke, 2014-2016 

Sıralam
a  Ülkeler 

2014 2015 (Gerçekleşme Tahmini) 2016 (Planlanan) 

GSMH1 
AR&GE 

Harcamala
rı2 

AR&GE 
Har. 

GSMH’dek
i % Payı 

GSMH1 
AR&GE 

Harcamala
rı2 

AR&GE 
Har. 

GSMH’dek
i % Payı 

GSMH1 
AR&GE 

Harcamala
rı2 

AR&GE 
Har. 

GSMH’dek
i % Payı 

1 ABD 17.460,0 485,39 2,78 18.001,3 496,84 2,76 18.559,3 514,00 2,77 
2 Çin 17.630,0 343,78 1,95 18.828,8 372,81 1,98 20.015,0 396,30 1,98 
3 Japonya 4.807,0 163,44 3,40 4.855,1 164,59 3,39 4.913,4 166,60 3,39 
4 Almanya 3.621,0 103,20 2,85 3.678,9 107,42 2,92 3.741,4 109,25 2,92 
5 G. Kore 1.786,0 64,30 3,60 1.844,9 74,53 4,04 1.909,5 77,14 4,04 
6 Hindistan 7.277,0 61,85 0,85 7.822,8 66,49 0,85 8.409,5 71,48 0,85 
7 Fransa 2.587,0 58,21 2,25 2.618,0 59,17 2,26 2.657,3 60,05 2,26 
8 Rusya 3.568,0 53,52 1,50 3.432,4 51,49 1,50 3.396,6 50,95 1,50 
9 İngiltere 2.435,0 44,07 1,81 2.500,7 44,51 1,78 2.558,2 45,54 1,78 
10 Brezilya 3.073,0 37,18 1,21 3.042,3 36,81 1,21 3.072,7 37,18 1,21 
11 Kanada 1.579,0 30,00 1,90 1.613,7 28,89 1,79 1.646,0 29,46 1,79 
12 Avustralya 1.100,0 24,75 2,25 1.130,8 27,03 2,39 1.167,0 27,89 2,39 
13 İtalya 2.066,0 24,79 1,20 2.076,3 26,37 1,27 2.099,1 26,66 1,27 
14 Tayvan 1.022,0 24,02 2,35 1.060,8 24,93 2,35 1.104,3 25,95 2,35 
15 İspanya 1.534,0 19,18 1,25 1.572,4 20,44 1,30 1.603,8 20,85 1,30 
16 Hollanda 798,1 16,60 2,08 810,9 17,52 2,16 823,9 17,80 2,16 
17 İsveç 434,2 14,76 3,40 445,9 15,21 3,41 458,4 15,63 3,41 
18 Türkiye 1.512,0 13,30 0,88 1.558,9 13,41 0,86 1.615,0 13,89 0,86 
19 İsviçre 444,7 12,90 2,90 448,3 13,00 2,90 453,7 13,16 2,90 
20 Singapur 445,2 11,80 2,65 458,6 11,92 2,60 472,4 12,28 2,60 

Toplam 20 Ülke 75.179,2 1.607,04 2,14 77.801,8 1.673,38 2,15 80.676,5 1.732,06 2,15 
Diğer Ülkeler 30.577,8 196,1 0,64 30.002,6 209,3 0,70 31.371,5 215,7 0,69 
Genel Toplam 105.757,0 1.803,10 1,70 107.804,

4 
1.882,67 1,75 112.048,

0 
1.947,75 1,74 

Kaynak: R&D Magazine ve Industrial Research Institute (2016) 
1 Milyar $, Satınalma gücü paritesine göre 
2 Milyon $ 

Küresel düzeyde toplam AR&GE harcamalarının ¾’ü 20 ülke tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bu 20 ülkeden 4’ü (ABD, Çin, Japonya ve Almanya) toplam AR&GE 
harcamalarının yaklaşık 60’ını; bunun da 45’i Çin ve ABD tarafından gerçekleştirmektedir. 
Diğer bir ifadeyle toplam AR&GE harcamalarının neredeyse yarıya yakını iki ülkede 
yürütülmektedir. Bu veriler, AR&GE faaliyetlerinin iki ülkede (Çin ve ABD) kümelendiği 
göstermektedir. AR&GE çerçevesini (yoğunluk bakımından) biraz daha genişlettiğimizde 
ülkelerin sayısını 4’e (ABD, Çin, Japonya ve Almanya) çıkmaktadır. Çin, her geçen yıl 
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toplam AR&GE harcamalarının daha yüksek bir oranını gerçekleştirmesiyle listedeki diğer 
ülkelerden ayrılmaktadır.  Bu grupta Türkiye %0,71 ile 18. sıradadır (Tablo 1). 

Hindistan, AR&GE yatırım harcamalarındaki artışla Çin’den sonra en çok gelişme 
kaydeden bir diğer gelişmekte olan ülkedir. Özellikle yazılım alanında sahip olduğu avantaj 
sayesinde ÇUİ’lerin AR&GE harcamalarından/yatırımlarından her geçen gün daha fazla pay 
almaktadırlar. 2012’de toplam AR&GE harcamalarından alınan pay 2,64 iken, 2014 ve 2015 
yıllarında bu oran 3,50 civarındadır (R&D Magazine ve Industrial Research Institute, 2014: 7 
ve 2016: 5).  

AR&GE harcamalarını yoğunluk (AR&GE harcamaları/GSMH) bakımından 
değerlendirdiğimizde karşımıza çok farklı bir sıralama çıkmaktadır. 2014 yılı verilerine göre 
dünyada en yoğun AR&GE harcaması yapan ülke %4,15 ile İsrail’dir. Ancak 2015 ve 2016 
yılında bu kategorideki lider ülkenin %4,04 ile G. Kore olması beklenmektedir5. Bu listede 
Finlandiya yaklaşık %3,50 ile 3., %3,40 ile İsveç 4., %3,39 ile Japonya 5., %2,90 ile 
Danimarka 6. sıradadır. Diğer taraftan en çok AR&GE harcaması yapan ülkelerden ABD 
%2,77 ile 10., Çin %1,98 ile 18., Almanya  %2,85 ile 8. sıradadır. Bu sıralamada Türkiye 
%0,88 ile ancak 29. sırada kendine yer bulabilmiştir (R&D Magazine ve Industrial Research 
Institute, 2016: 5; OECD, 2014: 56). 

Diğer birçok alanda olduğu gibi AR&GE faaliyetlerinin de küresel ölçekte 
yaygınlaşması, ülkelerin daha fazla AR&GE yatırımını kendi ülkesine çekebilmek için diğer 
ülkelerle sıkı rekabete girişmesine neden olmuştur. Bu rekabet daha çok mali teşvik 
araçlarıyla olmaktadır. Az da olsa teşvikler, AR&GE yatırımların küresel düzeyde 
dağılımında etkili olabilmektedir6. Mali teşviklere, yeteri kadar düşük maliyetli nitelikli 
araştırmacılara sahip olmayanlar (Örneğin Çin ve Hindistan) ile küresel düzeyde AR&GE 
merkezi (Örneğin ABD ve Almanya) niteliğini haiz özelliği bulunmayan ülkeler yoğun olarak 
başvurmaktadırlar (OECD, 2014: 69 ve 159). Ancak mali teşvikler yoluyla bu iki özelliğe 
(düşük maliyetli araştırmacı ve AR&GE merkezi) sahip ülkelerle rekabet şansları yoktur. 
Rekabet, bunların dışındaki diğer ülkelerle olabilir. 

AR&GE harcamalarıyla ilgili bir başka konu bu faaliyetlerin hangi birimler (kamu, 
özel, üniversiteler) tarafından yerine getirildiğidir. Bu tabloya OECD çerçevesinde 
baktığımızda, üye ülkelerin neredeyse yarısından fazlasında AR&GE harcamaları özel sektör 
ağırlıktadır. Burada %82,7 ile İsrail ilk, %78,5 ile G. Kore 2. sırasındır. En çok AR&GE 
harcaması yapan 20 ülke sıralamasında yer alan ülkelerin neredeyse tamamında AR&GE 
harcamaları özel eliyle gerçekleşmektedir (OECD, 2015: 156). Bu göstergelerin bir başka 
açıklaması, dünyada AR&GE faaliyetlerinin yürütülmesinde özel sektör tartışmasız hakim 
durumdadır.   

 
3. Türkiye’deki Araştırma – Geliştirme Faaliyetlerine İlişkin Hedeflerin Gelişimi  

Türkiye’de AR&GE hedefleri ve politikaları Başbakanlığa bağlı olarak 1983’te kurulan 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenmektedir7. BTYK, 1983 
yılında kurulmuş olmasına karşın ilk toplantısını 1989 yılında yapmış ve AR&GE 
faaliyetlerine ilişkin oldukça iddialı sayılabilecek iki hedef belirlenmiştir. Bunlar (TÜBİTAK, 
1989); 

• Gelecek 10 yıl içinde AR&GE harcamalarının GSMH’ye oranının %2’ye çıkarılması, 
• AR&GE araştırmacı sayısının artırılmasıdır (30/10.000 kişi)  

1993 yılında yapılan 2. BTYK toplantında %2 oranı revize edilerek, 2003 yılına kadar 
AR&GE harcamaları/GSMH oranının %1’e; nüfusbaşına düşen AR&GE araştırmacı oranının 

5 OEDC verilerine göre 2013 ve 2014 yılında da bu kategoride lider ülke G. Kore’dir. OECD, Haziran 2016. 
6 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Sarısoy, 2012. 
7 BTYK’nın üyeleri, görevleri ve amacı hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: 77 nolu KHK. 
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15/10.000’e çıkarılması yeni hedef olarak belirlenmiştir8. Toplantıda alınan bir başka karar 
AR&GE harcamalarında özel sektörün payının 18’den 30’a çıkarılmasıdır (TÜBİTAK, 1993: 
4)9. 1997’de yapılan üçüncü toplantıda ilave bir hedef daha belirlenmiştir: Türkiye’nin 
küresel düzeydeki bilim ve teknolojik yenilik alanındaki sıralamasının 40.’dan 30.’a 
yükseltilmesi (TÜBİTAK, 1997: 33). 

2003’e kadar AR&GE harcamaları/GSMH oranında %1 hedefine ulaşılamamasına 
rağmen, 2004’teki 10. toplantıda 2010 yılına kadar AR&GE harcamalarının GSYH’daki payı 
%2’ye, araştırmacı sayısının ise 40.000’e çıkarılması hedefi belirlenmiştir10. %2 hedefine 
2010’a kadar ulaşılamayınca yeni hedef yılı olarak 2013 belirlenmiştir (BTYK, 2006: 147). 
2011 yılında yapılan 23. toplantıda AR&GE’de 2023 hedefleri belirlenmiştir. Buna göre 2023 
yılına kadar AR&GE harcamaları/GSYİH oranının %3’e çıkarılması ve toplam AR&GE 
harcamalarının 2/3’ünün özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi, araştırmacı sayısının 
300.000’e çıkarılması, bunun 180.000’nin özel sektör tarafından istihdam edilmesi hedef 
olarak belirlenmiştir (BTYK, 2011).  
 
4. Türkiye’deki Araştırma -Geliştirme Faaliyetlerinin Gelişimi 

Türkiye’de gerçekleştirilen AR&GE harcamalarına ilişkin 2001 – 2014 yılları 
arasındaki veriler Tablo 2’de verilmiştir. Gerçekleşen AR&GE harcamaları önceden 
belirlenen hedeflerin gerisinde kalmış olsa da, harcama miktarı açısından bakıldığında 
Türkiye’nin aslında önemli bir ilerleme kaydettiği söylenebilir. Ancak 14 yılda özel sektörün 
istenen düzeyde olmadığı da açıktır. Türkiye’de küresel düzeyde teknoloji üreten işletmelerin 
olmayışı (LG, Samsung, Apple, Toyota vb.), onların AR&GE yatırımlarının da sınırlı 
kalmasına neden olmaktadır.  

 Tablo 2: Türkiye'de AR&GE harcamalarının gelişimi, 2001-2014, TL 

Yıllar 
AR&GE Har. 
GSYH'daki 

% Payı 

  Sektörler  Dağılım 
Toplam Ar-Ge 

Har. 
Ticari/Özel 

Sektör Kamu Yüksek 
Öğretim 

Ticari/Özel 
Sektör Kamu Yüksek 

Öğretim 
2001 0,54 1.291.891.387 435.856.643 95.100.575 760.934.169 33,74 7,36 58,90 
2002 0,53 1.843.288.038 528.963.218 129.288.701 1.185.036.119 28,70 7,01 64,29 
2003 0,48 2.197.090.032 510.351.896 229.326.155 1.457.411.981 23,23 10,44 66,33 
2004 0,52 2.897.516.250 700.595.752 230.494.240 1.966.426.258 24,18 7,95 67,87 
2005 0,59 3.835.441.076 1.297.591.429 443.161.191 2.094.688.456 33,83 11,55 54,61 
2006 0,58 4.399.880.662 1.629.087.642 513.803.475 2.256.989.544 37,03 11,68 51,30 
2007 0,72 6.091.178.492 2.513.487.115 642.841.769 2.934.849.608 41,26 10,55 48,18 
2008 0,73 6.893.048.199 3.048.503.098 823.650.071 3.020.895.031 44,23 11,95 43,83 
2009 0,85 8.087.452.600 3.235.272.345 1.016.522.342 3.835.657.913 40,00 12,57 47,43 
2010 0,84 9.267.589.617 3.942.908.434 1.060.683.036 4.263.998.147 42,55 11,45 46,01 
2011 0,86 11.154.149.797 4.817.272.485 1.263.503.530 5.073.373.782 43,19 11,33 45,48 
2012 0,92 13.062.263.394 5.891.214.749 1.436.923.417 5.734.125.228 45,10 11,00 43,90 
2013 0,95 14.807.321.926 7.031.518.974 1.543.493.558 6.232.309.394 47,49 10,42 42,09 
2014 1,01 17.598.117.442 8.760.019.770 1.705.399.800 7.132.697.872 49,78 9,69 40,53 
Kaynak: TÜİK Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 

 
Tablo 3’te Türkiye’deki tam zamanlı araştırmacı sayıları verilmiştir. Türkiye AR&GE 

tam zamanlı araştırmacı yoğunluğu (toplam araştırmacı sayısı/toplam ülke nüfusu) 
bakımından oldukça kötü durumdadır. Verisi hesaplanan 35 ülke içinde 0,15 oranıyla sonuncu 
sıradadır. Bu kategoride %1,05 ile Danimarka 1., %1,03 ile Tayvan 2., %1,01 ile Lüksemburg 
3., 0,96 ile İsrail 4., 0,95 ile Finlandiya 5. sıradadır. GSMH’daki payı bakımından ilk sırada 

8 Nüfus başına düşen AR&GE araştırmacı oranı hedefine 2003 yılında ulaşılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: 
BTYK, 2006: 16. 
9 Bu hedefe %32,3 pay ile 1997 yılında ulaşılmıştır. Ancak ekonomik krizin etkisiyle 2001’de özel sektörün 
AR&GE harcamalarındaki payı hedefin gerisine düşmüştür. Ayrıntılı bilgi için bakınız: BTYK, 2006: 13. 
10 Bu hedefe 2006 yılında ulaşılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: BTYK, 2006: 140 
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olan G. Kore’deki AR&GE tam zamanlı araştırmacı yoğunluğu %0,85’tir (Tablo 3; OECD, 
Haziran 2016; Kalkınma Bakanlığı, 2015: 9). 

 
Tablo 3: Tam zamanlı AR&GE araştırmacı sayıları, 2001-2014 

Yıllar Toplam 
Sektörler  Dağılım 

Ticari/Özel Kamu Yüksek 
Öğretim Ticari/Özel Kamu Yüksek 

Öğretim 
2001 27.698,00 5.607,00 5.293,00 16.798,00 20,24 19,11 60,65 
2002 28.964,00 5.918,00 5.502,00 17.544,00 20,43 19,00 60,57 
2003 38.307,56 7.836,94 6.245,14 24.225,48 20,46 16,30 63,24 
2004 39.959,97 8.835,58 6.382,57 24.741,82 22,11 15,97 61,92 
2005 49.252,00 14.993,00 8.825,00 25.434,00 30,44 17,92 51,64 
2006 54.443,92 18.029,07 9.702,15 26.712,71 33,11 17,82 49,06 
2007 63.376,56 24.261,04 9.572,28 29.543,25 38,28 15,10 46,62 
2008 67.244,10 27.461,60 9.870,79 29.911,71 40,84 14,68 44,48 
2009 73.521,06 31.476,00 11.007,46 31.037,06 42,81 14,97 42,22 
2010 81.791,54 37.521,70 11.357,24 32.912,60 45,87 13,89 40,24 
2011 92.800,63 45.408,04 11.748,59 35.644,00 48,93 12,66 38,41 
2012 105.121,76 52.232,57 12.088,45 40.800,75 49,69 11,50 38,81 
2013 112.969,07 58.391,14 12.003,60 42.574,34 51,69 10,63 37,69 
2014 115.444,15 61.945,43 12.230,03 41.268,68 53,66 10,59 35,75 

Kaynak: TÜİK Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 
 
5. Sonuç 

Türkiye’de hedef olarak belirlenen AR&GE harcamaları/GSYİH oranına erişmek için en 
yaygın olarak kullanılan politika aracı vergi ve diğer mali teşvikler olmuştur. Ancak buna 
rağmen istenen düzeyde bir başarı sağlandığı söylenemez. Bunun yanında araştırmacı sayısı, 
AR&GE harcamalarında dünyadaki sıralama, özel sektörün daha fazla AR&GE harcaması 
yapması gibi diğer hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığı görülmektedir. Toplam AR&GE 
harcaması olarak istenen düzeye erişilememesinin iki önemli nedeni olabilir: Bunlar; 

• Yeterli kaynak tahsis edilmemesi, 
• Yeterli miktarda ve nitelikte araştırmacının olmayışı.  
2023 AR&GE hedefleriyle ilgili temel beklenti, özel sektörün daha fazla AR&GE 

harcaması yapmasıdır. Bu, istihdam edilecek araştırmacı ve AR&GE harcaması bakımından 
özel sektör için belirlenen hedef göstergelerden kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Ancak 
dünyada en çok AR&GE harcaması yapan 2.500 şirket içinde sadece 9 Türkiye menşeli şirket 
vardır. Bunların 2014’teki toplam AR&GE harcama tutarı sadece 548 milyon €’dur. Küresel 
düzeyde AR&GE faaliyetlerinde özel sektör vasıtasıyla daha iddialı bir konuma gelmek için 
hem daha fazla şirketin en çok AR&GE harcaması yapan 2.500 listesinde olması hem de 
mevcut miktardan çok daha fazla AR&GE harcaması yapması gerekir. Aksi takdirde 2023 
için belirlenen %3’lük kısmın 2’sinin özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi beklenmek çok 
gerçekçi olmayabilir.  
Bilindiği gibi daha fazla AR&GE harcaması yapılabilmesi için daha fazla ve nitelikli 
araştırmacılara sahip olmak gerekir. Finansal imkan olsa dahi, araştırmacı açığı varsa istenen 
düzeyde AR&GE harcaması yapılabilmesi çok mümkün görülmemektedir.  

2023 AR&GE araştırmacı hedefi olarak belirlen 300.000 sayısı oldukça iddialı bir 
rakamdır. Çünkü 2001’den 2014 yılına kadar araştırmacı sayısında yaklaşık 88 bin artış 
sağlanmıştır. 14 yılda gerçekleşen bu artış 9 yılda (2015 – 2023) gerçeklemiş olsa bile, 300 
bin araştırmacı hedefinin gerisinde kalınacağı açıktır. Araştırmacıların kısa sürede 
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yetişmediğini dikkate aldığımızda, yabancı araştırmacıların11 Türkiye’de çalışmasını 
sağlayacak uygulamaların süratle uygulamaya geçirilmesi, araştırmacı hedefine ulaşmayı 
kolaylaştırabilir. Bu konuda Türkiye, gelişmiş ülkelerin sağladığı imkanların (ücret, yaşam ve 
çalışmak koşulları, prestij vb.) çok gerisinde olsa da zamanla bunun aşılması mümkün 
olabilir.  

Türkiye’de AR&GE harcamalarının istenen düzeye getirilememesinin bir başka nedeni 
ÇUİ’lerin AR&GE faaliyetlerini ülkeye çekilememesidir. Türkiye, gelişmekte olan bir ülke 
olmasına karşın, ne Çin gibi düşük maliyetli, nitelikli ve çok sayıda araştırmacıya, ne de 
Hindistan gibi belli bir alanda uzmanlaşmış (örneğin yazlım) üstünlüğe sahiptir. Türkiye’nin 
sahip olduğu bu dezavantaj, onun diğer gelişmekte olan ülkelerden daha iyi bir AR&GE 
performansını göstermesini engellemektedir. 

Ancak Türkiye’de, birçoğu askeri alanda olmak üzere, yürütülen projeler sayesinde 
(örneğin insansız hava araçları, elektrikli motor teknolojisi vb.) gelecek 10 – 15 yıl içerinde 
belli başlı alanlarda AR&GE merkezi haline gelebilme olasılığı vardır. Bunun 
gerçekleşebilmesi, hali hazırda yürütülen projelerin evrensel standartlarda olması ve bunun 
sürekli güncel, rekabete açık olarak devam ettirebilmesine bağlıdır. AR&GE 
harcamaları/GSYİH %3 hedefine 2023’te ulaşılamazsa da, yürütülen bu projelerden elde 
edilecek başarılar sayesinde sonraki 5 veya 10 yıl içinde %3 hedefinin bile ötesine geçme 
olasılığı vardır. 
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VERGİ KÜLTÜRÜNÜ BELİRLEYEN FAKTÖRLER VE 
MÜKELLEFLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN 

VERGİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 
 

Mustafa Taytak1 
 
 

Özet  
Vergi kültürü, mükelleflerin vergi ödevlerini zamanında ve gönüllü bir şekilde yerine getirmelerini 

sağlayan, bu bakımından da verginin devlet tarafından tahsil edilme düzeyi ve başarısını doğrudan etkileyen 
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizlerde çalışmamızda toplumda oluşan vergi kültür düzeyinin 
belirleyenlerinden olan demografik faktörlerin mükellef tutum ve davranışları açısından ele alacağız. Bu 
bağlamda Uşak ilinde bulunan gelir vergisi mükellefleri üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket 
yöntemiyle toplanan veriler SPSS 18.0 programı çerçevesinde bağımsız örneklemler için T Testi ve Anova ( F )  
Testi ışığında, vergi kültürünü belirleyen demografik faktörlere göre mükelleflerin vergiye yaklaşımlarındaki 
algı ve tutumları arasında fark olup olmadığı ölçülmeye çalışılmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: vergi kültürü, vergi bilinci, vergiye gönüllü uyum 
 
JEL Sınıflandırması: P48, H20 
 
 

DETERMINING FACTORS FOR TAX CULTURE AND 
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF TAXPAYERS 

IMPACT ON THE TAX CULTURE 
 
 

Abstract  
Tax culture emerges as an important factor which enables taxpayers to fulfill their tax obligations on time 

and voluntarily, therefore, influences directly the success and level of taxes to be charged by the government. 
We, in our study, will handle demographic factors, one of the determiners of tax culture level in society, in terms 
of the attitudes and behaviours of taxpayers. In this context, a survey study was conducted on income tax 
taxpayers in Uşak. It was tried to be measured whether there was a difference between the perception and 
attitudes of taxpayers in their approaches to the taxes according to demographic factors determining the tax 
culture with the collected data through survey method within SPSS 18.0 programme in the consideration of 
Independent-Samples T Test and Anova (F) Test.   
 
Keywords: tax culture, tax awareness, tax compliance 
 
JEL Classification: P48, H20 
 
 
1. Giriş 

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde en önemli finansman kaynağı vergilerdir. 
Bunun yanında vergiler, kamu gelirleri bileşenini de belirleyen en önemli unsur olarak 
görülmektedir. Bu bakımdan devletler ulusal ekonomi içerisindeki vergi kapasitesine yakın 
bir düzeyde vergi toplamayı arzu ederler. 

Kişilerin vergiye karşı davranışları algı- tutum- davranış şeklinde olaşan bir olgudur. 
Vergi kültürü kişilerin algılarını etkilediğinden verginin davranışsal olarak ne şekilde ortaya 

1Yrd.Doç.Dr., Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye, 
mustafa.taytak@usak.edu.tr 
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çıkacağına yön veren önemli bir unsurdur. Bu bakımdan vergi kültürü, devletlerin vergi 
toplama düzeyini belirleyen en önemli mihenk taşıdır. Bir toplumda oluşacak olan vergi 
kültürü, hem mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması açısında hem de vergi 
idaresi tarafından ortaya konulacak olan vergi politikalarının uygulanmasında başarı 
sağlanması açısından çok önemlidir.  

Bizlerde çalışmamızda vergi kültür düzeyini etkileyen faktörlerden birisi olan 
demografik faktörlerin mükelleflerin vergi algısı ve vergiye karşı gösterdikleri tutumlar 
üzerinde ne denli bir etkiye sahip olduğunu Uşak ilinde gerçekleştirmiş olduğumuz anket 
çalışması sonucunda elde ettiğimiz veriler ışığında ortaya koymaya çalıştık.  

 
2. Kültür ve Vergi Kültürü Kavramı 

Kültür ve vergi kültürü kavramları birbirinden ayrı düşünülemeyecek kavramlardır. 
Çünkü vergi mükellefi olan kişiler içinde yaşadıkları toplumların kültürel öğelerinden 
etkilenmektedirler. Netice itibariyle bu etkilenmeleri vergisel ödevlerin yerine 
getirilmesindeki davranışların şekillenmesine ve toplumda vergisel bir kültürün oluşmasına 
katkı sağlamaktadır.  

Kültür, aynı birikim ve geleneği paylaşan toplumların yeni nesillere aktardıkları bir 
grup öğrenilmiş ve geliştirilmesi gereken davranışlar bütünüdür. Kültür kavramına ilişkin 
literatürde yüzlerce farklı tanımlamayla karşılaşmak mümkündür. Ancak bu konuda yapılan 
tanımların en ünlüsü Edward TAYLOR tarafından yapılmıştır. Taylor'a göre kültür, insanın 
öğrendiği edindiği bilgiyi, imanı, sanatı, ahlakı, örf ve âdeti ve insanın toplumun bir üyesi 
olması dolayısıyla kazandığı diğer bütün maharet ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir 
bütündür (Erkal, 2006:143). Taylor, kültürü toplumu oluşturan bireyler tarafından üretilen her 
şey olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla insan eliyle üretilen aletler ve eserler; sanat eserleri, 
mimari yapılar, çocuk yetiştirme biçimleri, cenaze ve evlilik törenleri, davranış kalıpları, tavır 
ve tutumların hepsi kültürü oluşturmaktadır (Torun, 2012:3).  

Bir topluma ait kültür çeşitli şekillerde değişime uğrayabilir. Bunların en başında 
kültürün kendi iç dinamikleriyle ilgili yaşanan değişme gelir. Her kültürel sistem kendi iç 
katmanlarıyla, çevresiyle, tabiatla sürekli bir ilişki içerisindedir. Bu ilişki yeni formlar, 
anlayışlar, değerler ortaya çıkarır. Entelektüel bilginin irfanla, köy hayat tarzının metropol 
alanlarla, farklı müzik türlerinin birbirleriyle ilişkisinin yeni tarzlar ve formlar doğurması bu 
tarzdaki değişimler olarak gösterilebilir (Bostancı, 2003:114). 

Vergi kültürü kavramı ise ilk kez Schumpeter tarafından kullanılmıştır. Schumpeter 
1929 yılındaki “Ekonomi ve Gelir Vergisi Sosyolojisi” adlı makalesinde; verginin evrimsel 
karakterinde vurgu yaparak, “herhangi bir sosyal kurum gibi tüm vergiler de ekonomik ve 
psikolojik uygunluk çağında uzun yaşar. Ancak vergi sistemi içerisinde yer alan toplum 
kurallarına uymayan hiçbir şey sonsuza kadar yaşamaz. Yavaş yavaş evrimsel dönüşüm 
içerisinde sıyrılır gider” ifadesiyle Schumpeter vergi kültürü kavramını “kültürlü/etkili” vergi 
sistemleri ile ilgili olarak kullanmıştır (Nerré, 2001:2-3). Nerré ise bir ülkeye özgü vergi 
kültürünü,  ulusal vergi sistemi ve uygulamaları resmi ve gayri resmi bütün kurumları 
kapsayan, tarihsel olarak ülkenin kültürü içine gömülmüş diğer etkenler ile bağları ve 
etkileşimleri olan bir kavram olarak ifade etmiştir (Nerré, 2008:155).  

Ülkemizde ise vergi kültürünü ele alan çalışmalara bakıldığında vergi kültürünü Canbay 
ve Çetin (2007:57) “devletin (özelde vergi idaresinin), toplumun ve bireyin vergiye bakışı, 
vergiyi algılayış tarzı ve bunun sonucu olarak vergi karşısında takındığı tutum ve davranışlar” 
olarak ifade etmişlerdir. Işık ise (2009) vergi kültürünü kısaca "toplumu oluşturan bireylerin 
hür vicdanlarında vergi verme gereğini duymaları" şeklinde tanımlamaktadır. Gencel ve Kuru 
ise (2012) vergi kültürünü, mükelleflerin vergi ödeme isteği veya vergisel yükümlülükleriyle 
ilgili içgüdüsel durumu olarak ifade etmesinin yanında; vergi ahlakı, mükelleflerin vergi 
kaçakçılığı ve vergi cezaları karşısında takındığı tavır olarak da ifade etmektedirler.  
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Bize göre ise vergi kültürü içerisinde çok fazla değişkeni barındıran (eğitim, din, dil, 
sosyo-ekonomik çevre, devlet politikaları, örf- adet,  vs. ) ve bu değişkenlerin insan ve toplum 
üzerinde vergiye karşı oluşturdukları algılar neticesinde kişilerin vergiye karşı bir tutum 
sergileyip uzun bir süreçten sonra vergiye karşı göstermiş oldukları davranışlar bütünüdür.  

 

3. Vergi Kültürüne Etki Eden Unsurlar 
Nasıl ki toplumsal düzeyde vergi kültürü, kişilerin vergiye karşı algı-tutum ve 

davranışlarını etkiliyorsa, vergi kültürünü de etkileyen unsurlar olmaktadır ve olacaktır. Bu 
bağlamda vergi kültürünü etkileyen unsurları ekonomik, hukuki, sosyal, siyasi ve demografik 
faktörler şeklinde gruplandırabilmekteyiz. Şimdi literatürde daha önce yapılmış olan 
çalışmalar ve elde edilen bulgular kapsamında bu faktörlerin vergi kültürü üzerindeki 
etkilerine değinelim.  
 
3.1. Ekonomik Faktörler  

Bir toplumda oluşan ya da oluşacak olan vergi kültürünü etkileyen ekonomik faktörler, 
kişisel gelir düzeyi, vergi oranlarının yüksekliği, kayıtdışı ekonomi, gelir dağılımında adalet, 
vergi adaleti, vergi yükü vb. unsurlardan oluşmaktadır. 

Literatürde yapılmış olan teorik modellerin geneli göstermektedir ki mükelleflerin gelir 
düzeyinin yükselmesi ve vergi oranlarında meydana gelecek artış vergi kaçırma ve vergi 
kaçakçılığını tetiklemektedir (Andreoni vd., 1998:838). Laboratuvar deneyleri kullanılarak 
yapılan çalışmalarda da genellikle yüksek vergi oranlarının daha yüksek kaçırma ile ilişkili 
olduğunu ortaya koymaktadır (Friedland, vd., 1978; Alm, vd.,1992:110). 

Gelir dağılımda adalet ve vergi adaleti noktasında da hemen hemen aynı sonuçlara 
ulaşılmaktadır. Muter vd. göre “devlet, adil bir vergi düzeni kurmadıkça ve vergi 
mükelleflerini aşırı vergi yükü altında bıraktığı sürece vergiye karşı direniş veya vergi isyanı 
olasılığı yüksek olacağı” görüşüne sahiptirler (Muter vd., 1993: 25). Dolayısıyla uygulamada 
adaletsiz bir vergileme durumu olduğunda mükelleflerin tutum ve davranışları değişiklik 
gösterebilecektir. Mükelleflerin bu tutum ve davranışları ya pasif tepki olarak vergi 
gelirlerinin dolaylı yoldan azaltılması şeklinde olacak ya da aktif bir tepki olarak vergi 
kaçakçılığı ve hatta verginin reddi şeklinde gerçekleşebilecektir (Canbay ve Çetin, 2007:53). 
Bu bakımdan devletler vergi tahsil düzeylerinde başarı bekliyorlarsa bunun en önemli 
etkenlerinden birisi olarak vergi sistemlerini adil bir düzene oturtmaları gerekmektedir.   

 
3.2. Hukuki Faktörler  

Vergi mevzuatının açık, basit ve mükellefler tarafından kolaylıkla anlaşılabilir olması o 
vergi sisteminin başarısındaki en önemli etkenlerdendir. Mükelleflerin anlaşılması güç ve 
karmaşık yapıdaki vergi yasaları karşısındaki düşeceği zor durum ve bunun yansımaları 
mükellefleri vergiden kaçınma ve hatta vergi kaçırma biçiminde davranış sergilemelerine 
neden olacaktır (Akdoğan, 1980:13). İpek vd. (2012) tarafından Trakya Bölgesinde yapılan 
çalışmada vergi mükelleflerinin vergi sisteminin karmaşık olması halinde vergi kaçırma 
eğiliminin arttıracağı yönünde görüş beyan etmeleri de vergi kültürünün oluşmasında vergi 
mevzuatının açık, anlaşılır bir yapıda olması gerektiğini bizlere göstermektedir.   

Özetle bir ülkede uygulanan vergi mevzuatı, o ülkenin ekonomik, sosyal ve mali 
ihtiyaçlarına cevap veremiyorsa, sade, açık ve anlaşılır değilse, bir istikrar gösteremeyip sık 
sık değişikliğe maruz kalıyorsa (Arıkan, 1994:14) söz konusu ülkede mükelleflerin vergiye 
uyumu güçleşecektir. Bunun yanında vergi mevzuatının açık ve anlaşılır olmaması, sık sık 
değişikliğe maruz kalması vergi idaresi tarafından yapılacak olan işlemlerin aksamasına da 
neden olabilecektir. Dolayısıyla burada şunu net bir şekilde ifade edebiliriz ki vergi 
mevzuatının yukarıda belirtilen ilkelere uygun düzenlenememesi vergi kültürünün 
oluşmasında negatif bir etkiye sahip olacaktır.  
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3.3. Sosyal Faktörler  

Bir toplumda oluşacak olan vergi kültürünü kişinin dini inancı, vergi bilinci, vergi 
ahlâkı, vergi psikolojisi, vergi zihniyeti gibi sosyal normlar etkilemektedir. Bunun sonucunda 
toplumun vergiyle ilgili olaylara bakış acısını belirleyen sosyal normlar oluşmaktadır 
(Abdiyeva vd., 2015:50). Vergi zihniyeti aslında vergi bilincini, vergi ahlakını ve vergi 
psikolojisini de içine alan daha geniş bir kavramdır. Dolayısıyla bir toplumda vergi 
zihniyetinin yüksek olması en çok arzu edilen bir durumdur. Bunun nedeni ise Kirchler 
(1997:424-430) tarafından yapılan çalışma sonuçlarından da görüldüğü gibi bir toplumda 
oluşacak olan vergi zihniyetinin yüksek olması, toplumdan yeni vergi alınmasının ve mevcut 
vergi oranlarında yapılacak olan artışın mükellefler tarafından benimsenmesinin daha kolay 
olmasıdır.  

Vergi bilinci, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından verginin önemini 
kavrayan toplum üyelerinin vergi ile ilgili ödev ve sorumluluklarını yerine getirmedeki 
isteklilik düzeyidir (Akdoğan, 2011:189). Vergi ahlakı ise dar anlamda vergi kaçakçılığı ve 
vergi cezaları karşısında alınan tavır olarak ifade edilebileceği gibi mükelleflerin vergilerini 
tam olarak ödemeleri anlamında da kullanılmaktadır. Vergi ahlakı, mükelleflerin sosyo-
kültürel düzeyinin bir fonksiyonu olduğu kadar, üyesi bulunduğu toplumun da sosyo-kültürel 
düzeyiyle de yakından ilişkilidir (Muter vd. 1993:24). Vergi ahlâkı ve vergi kültürü düzeyinin 
düşük olduğu toplumlarda cezaları ne kadar yüksek tutarsanız tutun, vergi kaçakçılığı istenen 
düzeyde azaltılamamaktadır. Bunun yanında vergilemede başarılı olan ülkelere baktığınızda 
hemen hemen hepsinde vergi ahlâkı skorlarının yüksek olduğunu görmek mümkündür 
(Tosuner ve Demir, 2009:12-13). Dolayısıyla bir ülkede vergi bilinci ve vergi ahlakının 
yerleşmiş olması o ülkedeki vergi kültürünün gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. 
Çünkü vergi bilinci ve ahlakının yerleşmiş olması demek o ülkedeki mükelleflerin vergisel 
ödev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getireceği anlamına gelmektedir.  

 
3.4. Siyasi Faktörler  

Toplumda oluşacak olan vergi kültürüne etki eden unsurlardan bazılarını da siyasi 
faktör içerisinde değerlendirebilmekteyiz. Buna unsurlar; genelde devlete, mevcut hükümete 
ve siyasi yapıya özelde ise vergi idaresine olan güven duygusudur.  

Güven duygusu vergileme kültürüne ilişkin farklı bir unsurdur. Güven, inanç ve 
tutumlardan daha yüksek seviyede yer alan bir kavramdır. Çünkü diğer unsurlarla bağlılığı 
daha farklıdır. Bunun nedeni ise güvenin adalet algısından gelmesi gösterilebilir. Örneğin; 
mükelleflerin vergi idaresi tarafından kendilerine adetli ve saygılı bir şekilde yaklaşıldığını 
hissetmeleri durumunda genelde devlete özelde ise vergi idaresine daha fazla güven 
duyacaklardır. Aynı şekilde mükellef ödediği vergilerin kendisine sunulan hizmetlerin 
finansmanında harcandığının algısı içerisinde girmesi, mükellefin devlete, vergi idaresine ve 
vergi sistemine güveni daha da artacaktır (Hyun, 2005:13; Torgler:2007). Dolayısıyla 
mükellefin bu unsurlara daha fazla güvenmesi toplumda oluşacak olan vergi kültürünü pozitif 
yönde etkileyecektir.  

Abdiyeva vd. tarafından yapılan çalışmada Kırgızistan’daki mükelleflerin vergi kültürü 
ve vergi kültürünü etkileyen unsurlar araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda vergi kültürünü 
etkileyen en önemli unsurların başında devlete güven, kamu hizmetlerinin kalitesi ve kayıt 
dışı ekonomi olduğu belirlenmiştir (Abdiyeva vd., 2015:43). Taytak ve Bahtiyar (2011) 
tarafından yapılan çalışmanın sonucunda ise mevcut hükümete olan güvenin ve hükümetçe 
alınacak olan kararların benimsenmesi durumunda mükelleflerin vergilerini doğru beyanda 
bulunmalarını pozitif yönde etkileyeceği sonucunda ulaşmışlardır (Taytak ve Bahtiyar, 
2011:505).  

 
 

515 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
3.5. Demografik Faktörler  

Vergi mükelleflerinin demografik özellikleri vergi kültürü üzerinde etkili 
olabilmektedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında demografik faktörlerin bazılarının vergi 
kültürü üzerinde pozitif yönlü etkisi bulunurken bazılarının ise ya negatif ya da nötr yönde bir 
etkiye sahip olduğu görülmektedir.  

Örneğin Torgler (2007) çalışmasında yaşlı insanların (65 yaşından daha büyüklerin) 
genç insanlara göre vergi uyumunun daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ancak bazı 
çalışmalarda ise yaş ve vergi uyumu arasında negatif korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır 
(Spicer and Becker, 1980:170). Torgler’da zaten söz konusu çalışmasında, yaş değişkeninin 
önemi hakkında daha fazla ampirik kanıtların bulunması gerektiğini ileri sürmektedir.   

Cinsiyete göre de vergi uyumu ve vergi kültür düzeylerinin faklılık arz ettiğini ortaya 
koyan çalışmalar söz konusudur. Buna göre kadınların erkeklere kıyasla vergiye daha fazla 
uyumlu oldukları gözlemlenmiştir. Vergi uyumu literatüründen elde edilen bulgular da bu 
durumu destekler niteliktedir (Grasmick, Bursik and Cochran, 1991). 

Gelir düzeyi açısından bakıldığında ise düşük gelirli mükelleflerin vergi kaçakçılığı 
riskine girme eğilimlerinin çok düşük olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu durumun nedeni 
olarak düşük gelirli mükellefler için vergi kaçırma ve kaçakçılığının majinal faydasının düşük 
olması gösterilebilir. Literatürde çeşitli çalışmalar gelir düzeyinin vergi uyumu üzerindeki 
etkisini araştırmıştır. Bazı çalışmalar orta gelir grubunun alt ve üst gelir gruplarına göre daha 
fazla vergi uyumu içerisinde olduğunu gösterirken (Witte & Woodbury, 1985) bazılar ise 
vergi uyumu ile gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişkinin bulanmadığı sonucuna 
ulaşmışlardır (Friedland, Matital and Rutenbert, 1978). 

 
4. Vergi Mükelleflerinin Vergi Kültür Düzeyi  
4.1. Araştırmanın Metodoloji 

Bu çalışmayla gelir vergisi mükelleflerinin vergi kültür düzeylerinin tespit edilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda mükelleflerin demografik özellikleri dikkate alınarak 
mükelleflerin vergi kültür düzeylerinin tespiti SPSS 18.0 programı çerçevesinde Mann-
Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis H Testi kullanılarak gerçekleştirilecektir.  

Anket çalışmamız, uygulamada ve verilerin elde edilmesinde ortaya çıkabilecek 
birtakım sorunları ortadan kaldırmak amacıyla yüz yüze görüşme tekniği ile tarafımızca 
gerçekleştirilmiştir. Anket uygulaması basit tesadüfî örneklem yöntemiyle %95 güven düzeyi 
ve %5 hata payı için gerekli olan 384 örneklem hacmine karşılık, toplam 436 gelir vergisi 
mükellefinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde mükelleflerin demografik 
özellikleri, ikinci bölümünde ise vergi mükelleflerinin vergi kültür düzeylerinin tespitine 
yönelik geliştirilen ölçek türlerinden biri olan “Likert toplama ölçeği” kullanılmıştır. Beş 
boyut ankette yanıt seçenekleri; (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Fikrim 
Yok, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum, şeklinde sıralanmıştır. 

 
4.2. Araştırmanın Bulguları  

Çalışmanın bu kısmında anket çalışması sonucunda elde edilen bulgulara yer 
verilmektedir. Bu bağlamda mükelleflerin demografik özelliklerinin vergi kültürü üzerindeki 
etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunu gerçekleştirirken mükelleflerin vergi kültürünü 
etki eden vergi bilinci ve vergi ahlakını ortaya koyan önermelere verilen cevaplar üzerinden 
hareket edilmiştir.  
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4.2.1. Demografik Değişkenler  
 Çalışmamızda bağımsız örneklemeler için T Testi uygulanmıştır. Bu bağlamda ankete 
katılan mükelleflerin demografik özellikleri cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve 
aylık gelirlerini gösteren frekans dağılımları Tablo 1’de görülmektedir.  
 

Tablo 1. Vergi mükelleflerinin demografik özellikleri 
Demografik Özellikler Sıklık Yüzde 

% 
Demografik Özellikler Sıklık Yüzde 

% 
Cinsiyetiniz? Erkek 309 70,9 Öğrenim 

Türünüz? 
İlkokul+ortaokul 151 34,6 

Kadın 127 29,1 Lise 167 38,3 
Medeni 
Haliniz? 

Evli  306 70,2 Yükseköğrenim 118 27,1 
Bekâr  130 29,8 Aylık 

Geliriniz? 
0-2.000 TL 82 18,8 

Yaşınız? 35 yaş altı 225 51,6 2.000-4.000 TL 171 39,2 
35 yaş üstü 211 48,4 4.000 TL üstü 183 42,0 

  
4.2.2. Demografik Değişkenlere Göre Vergi Algısı  

Bu başlık altında demografik özelliklerin mükelleflerin vergi algısı üzerindeki etkisi 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna göre ankette mükelleflere sormuş olduğumuz 
önermelerden vergi algısını ölçmeye yarayan önermelerin ortalama skorları alınarak bağımsız 
örneklemeler için T testi ve ANOVA (F) testi analizi gerçekleştirilmiştir.  Hipotezler; 
 H0= Mükelleflerin vergi algısına ilişkin görüşleri cinsiyete göre farklılık göstermez. 
 H1= Mükelleflerin vergi algısına ilişkin görüşleri cinsiyete göre farklılık gösterir. 
  
 H0= Mükelleflerin vergi algısına ilişkin görüşleri medeni duruma göre farklılık göstermez. 
 H1= Mükelleflerin vergi algısına ilişkin görüşleri medeni duruma göre farklılık gösterir. 
  

H0= Mükelleflerin vergi algısına ilişkin görüşleri yaşa göre farklılık göstermez. 
 H1= Mükelleflerin vergi algısına ilişkin görüşleri yaşa göre farklılık gösterir. 

Anketimizde yer verdiğimiz vergi algısını ölçmeye yönelik önermeler ve vergi 
mükelleflerinin bu önermelere vermiş oldukları cevaplara ilişkin ortalama, medyan, mod ve 
standart sapmaları Tablo 2’de görüldüğü gibidir. Buna göre, Ö2, Ö5 ve Ö6 önermelerinin 
mod değerlerinin 5 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu önermelere vergi mükelleflerinin 
büyük bir çoğunluğu kesinlikle katıldıklarını bildirmektedirler. Ö4, Ö7, Ö8 ve Ö10 
önermelerin modu ise 1’dir. Dolayısıyla bu önermelere vergi mükelleflerinin büyük bir 
çoğunluğu ise kesinlikle katılmadıklarını bildirmektedirler. 

 
Tablo 2: Vergi algısına ilişkin sonuçlar 

 Vergi Algısıyla İlgili Önermeler Ort. Med. Mod. St. S. 
Ö1 Vergi vatandaşlık görevidir. 3,71 4,00 4,00 1,22 
Ö2 Ödediğim vergi kamu hizmetlerinin karşılığıdır 3,95 4,00 5,00 1,18 
Ö3 Kamu hizmetlerinin kaliteli hale getirilmesi vergi ödeme düzeyimi etkiler 3,61 4,00 4,00 1,23 
Ö4 Vergi kanunlarımızı açık ve anlaşılır buluyorum. 2,82 3,00 1,00 1,43 
Ö5 Vergi oranlarının yüksek olması devletin toplayacağı vergi gelirini azaltır. 3,92 4,00 5,00 1,13 
Ö6 Vergi oranlarının yüksek olması ülkede kayıt dışı ekonomiyi artırır. 4,18 5,00 5,00 1,08 
Ö7 Ülkemizdeki vergi uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahibim. 2,63 2,00 1,00 1,37 
Ö8 Ülkemizdeki vergi sisteminin adil olduğunu düşünüyorum.  2,22 2,00 1,00 1,19 
Ö9 Vergi ödemek dini açıdan kutsal bir görevdir. 4,14 4,00 4,00 1,01 
Ö10 Ülkemizde gelir dağılımının adil olduğunu düşünüyorum 2,03 2,00 1,00 1,12 
Ö11 Vergi idaresinin mükellefe sıcak davranması vergiye uyumu artırır. 3,77 4,00 4,00 1,10 
Ö12 Vergi ödememek suç değildir 4,06 4,00 4,00 1,13 
Ö13 Kamu hizmetlerinin aksamasının sebebi ödenmeyen vergilerdir 4,15 4,00 4,00 0,93 
Ö14 Vergi ödememek günahtır. 4,24 4,00 4,00 0,83 
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Tablo 3 ise mükelleflerin cinsiyet, medeni durum ve yaşa göre vergi algısı sonucunu 
bize göstermektedir. Buradaki test sonuçlarına göre karar verebilmek için p ya da t 
değerlerine bakılır. Buna göre 0,05 anlamlılık düzeyinde p<0.05 ise gruplar arasındaki fark 
önemlidir. Aşağıdaki tabloda cinsiyet için p=0.387, medeni durum için p=0.976 ve yaş için 
p=0.000 olup söz konusu demografik özelliklerin p değerleri 0.05’ten büyük olduğu için; 
cinsiyet ve medeni durum için H0 hipotezi kabul edilirken yaş için H0 hipotezi reddedilir. 
Dolayısıyla yapmış olduğumuz çalışma sonucunda vergi mükelleflerinin vergi algısına ilişkin 
görüşleri cinsiyete ve medeni durumu göre 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık 
göstermezken yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 
Tablo 3: Demografik değişkenlere göre vergi algısı grup istatistikleri 

 Vergi 
Algısı 

N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Eror 
Mean 

s.d. t p 

Cinsiyet Erkek 309 3,5215 ,36927 ,021007  
434 

 
-0.866 

 
.387 Kadın 127 3,5562 ,40750 ,036160 

Medeni 
Haliniz  

Evli 306 3,5312 ,40206 ,022984  
434 

 
-0,30 

 
.976 Bekar 130 3,5324 ,32622 ,028611 

Yaş 35 yaş altı  
225 

 
3,4623 

 
,40405 

 
,027816 

 
434 

 
3,732 

 
,000 

35 yaş 
üstü 

 
211 

 
3,5965 

 
,34581 

 
,023054 

Tablo 4 ise mükelleflerin öğrenim durumu ve aylık gelir düzeylerine göre vergi algısı 
sonuçlarını vermektedir. İkiden fazla bağımsız grubun bağımlı bir değişkene göre 
ortalamalarının karşılaştırıldığı bu test SPSS programında Anova F Testi ile gerçekleştirilir. 
Buna göre, hipotezlerimiz;  

H0= Mükelleflerin vergi algısına ilişkin görüşleri eğitim durumlarına göre farklılık göstermez. 
 H1= Mükelleflerin vergi algısına ilişkin görüşleri eğitim durumlarına göre farklılık gösterir. 
  

H0= Mükelleflerin vergi algısına ilişkin görüşleri gelir düzeylerine göre farklılık göstermez. 
 H1= Mükelleflerin vergi algısına ilişkin görüşleri gelir düzeylerine göre farklılık gösterir. 

Tablo 4’teki sonuçlara göre mükelleflerin hem öğrenim durumlarına göre hem de aylık 
gelir düzeylerine göre H0 hipotezleri reddedilir. Bir diğer anlatımla, mükelleflerin öğrenim 
durumu ve aylık gelir düzeylerine göre 0,01 anlamlılık düzeyinde önemli bir farklılık gösterir 
(öğrenim için=>F=6,858, p<0,001; Gelir için => F=14,578, p<0,000).  

 
Tablo 4: Demografik Değişkenler İçin Anova (F) testi Sonuçları 

 Varyans 
Kaynağı 

s.d. Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F p 

Ö
ğr

. 
D

ur
um

u Genel 435 63,032   
6,858 

 
,001 

 
 

Gruplararası 2 1,935 ,968 
Gruplariçi 433 61,097 ,141 

A
yl

ık
 

G
el

ir
 

D
üz

ey
i  Genel 435 63,032   

28,198 
 

 
,000 Gruplararası 2 7,263 3,632 

Gruplariçi 433 55,769 ,129 

 
Farklılıkların hangi ikili gruptan kaynaklandığını gösteren Scheffe testi sonuçlarına 

ilişkin Tablo 5 incelendiğinde ise eğitim durumları açısından mükelleflerin Lise mezunu olan 
vergi mükellefleri ile Yükseköğretim mezunlarının vergi algıları arasında anlamlı bir 
farklılığın olmadığı görülmüştür. Buna karşın ilkokul + ortaokul mezunu olan vergi 
mükelleflerinin hem lise mezunu olan hem de yükseköğretim mezunu olan vergi mükellefleri 
ile vergi algısı açısından önemli farklılıklar vardır. Dolayısıyla çalışmamızda eğitim durumu 
arttıkça vergi algı düzeyinin düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Gelir düzeyi açısından ise 
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mükelleflerin 1’inci, 2’inci ve 3’üncü gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. 
Burada elde ettiğimiz sonuçlar göstermektedir ki gelir düzeyi arttıkça vergi algısının düştüğü 
yönündedir.  

 
Tablo 5: Çoklu karşılaştırma Scheffe sonuçları 

Eğitim Düzeyi Eğitim 
Düzeyi 

Ort. Sig Gelir Düzeyi Gelir 
Düzeyi 

Ort. Sig 

İlkokul+ortaokul 
(1) 

2 ,12237 ,015 0-2.000 TL 
(1) 

2 ,169838 ,001 
3 ,15748 ,003 3 ,428761 ,000 

Lise 
(2) 

1 -,12237 ,015 2.000-4.000 TL 
(2) 

1 -,169838 ,001 
3 ,03511 ,740 3 ,258922 ,000 

Yükseköğrenim 
İlkokul+ortaokul 

(3) 

1 -,15748 ,003 4.000 TL üstü 
(3) 

1 -,428761 ,000 
2 -,03511 ,740 2 -,258922 ,000 

 
4.2.3. Demografik Değişkenlere Göre Vergi Tutumu  

Bu başlık altında demografik özelliklerin mükelleflerin vergi tutumu üzerindeki etkisi 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tutumu, kişilerin bir objeye, olguya ya da bireylere karşı 
aldıkları tavır ya da davranış biçimi olarak ifade edebiliriz. Tutumun oluşmasını sağlayan 
faktörleri üç başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; zihinsel veya bilgisel faktörler, duygusal 
faktörler ve davranışsal faktörler olarak ifade edilebilir. Buna göre ankete katılan mükelleflere 
sormuş olduğumuz önermelerden vergiye karşı tutumu ölçmeye yarayan önermelerin 
ortalama skorları alınarak bağımsız örneklemeler için T testi ve ANOVA (F) testi analizi 
gerçekleştirilmiştir.  Hipotezler; 

H0= Mükelleflerin vergiye karşı tutumları cinsiyete göre farklılık göstermez. 
 H1= Mükelleflerin vergiye karşı tutumları cinsiyete göre farklılık gösterir. 
  
 H0= Mükelleflerin vergiye karşı tutumları medeni duruma göre farklılık göstermez. 
 H1= Mükelleflerin vergiye karşı tutumları medeni duruma göre farklılık gösterir. 
  

H0= Mükelleflerin vergiye karşı tutumları yaşa göre farklılık göstermez. 
 H1= Mükelleflerin vergiye karşı tutumları yaşa göre farklılık gösterir. 
 

Anketimizde yer verdiğimiz vergi tutumunu ölçmeye yönelik önermeler ve vergi 
mükelleflerinin bu önermelere vermiş oldukları cevaplara ilişkin ortalama, medyan, mod ve 
standart sapmaları Tablo 6’da görüldüğü gibidir. Buna göre Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö7, Ö9, Ö11 ve 
Ö12 önermelerinin mod değerlerinin 5 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu önermelere 
vergi mükelleflerinin büyük bir çoğunluğu kesinlikle katıldıklarını bildirmektedirler. Ö8 ve 
Ö10 önermelerin modu ise 1’dir. Dolayısıyla bu önermelere vergi mükelleflerinin büyük bir 
çoğunluğu ise kesinlikle katılmadıklarını bildirmektedirler. 

 
Tablo 6: Vergi tutumuna ilişkin sonuçlar 

 Vergi Tutumuyla İlgili Önermeler Ort. Med. Mod. St. S. 
Ö1 Vergi ödevimi tam olarak yerine getirmezsem vicdanen rahatsızlık 

duyarım. 
4,15 4,00 5,00 1,02 

Ö2 Siyasi tercihim vergiye olan davranışımı değiştirir 3,92 4,00 5,00 1,21 
Ö3 Dini inanışım davranışlarım üzerinde etkilidir.  4,15 5,00 5,00 1,19 
Ö4 Denetim ve ceza korkusundan dolayı vergimi tam öderim 3,19 3,00 4,00 1,28 
Ö5 Hükümete güven duygum vergi ödeme düzeyimi etkiler 4,07 4,00 5,00 1,05 
Ö6 Eğitim seviyesinin artması verginin farkındalık düzeyini artırır.  4,03 4,00 4,00 1,01 
Ö7 Gelir düzeyim artarsa daha çok vergi öderim.  4,12 4,00 5,00 1,01 
Ö8 Ülkemizde vergi çeşitliliğinin fazla olması vergi ödeme tutumumu 

azaltır.  
2,64 2,00 1,00 1,38 
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 Vergi Tutumuyla İlgili Önermeler Ort. Med. Mod. St. S. 
Ö9 Kamu hizmetlerinin niteliği artması için ergi ödevimi tam ve eksiksiz 

yerine getiririm. 
3,61 4,00 5,00 1,42 

Ö10 Vergi denetimlerinin artması vergi ödevini eksik yerine getirmeme 
yardımcı olur. 

2,00 2,00 1,00 1,15 

Ö11 Kamu hizmetlerinin kalitesinin azalması vergi ödememi zorlaştırır 4,02 4,00 5,00 1,18 
Ö12  Adaletsiz bir vergi sisteminde vergi kaçırırım. 3,22 3,00 5,00 1,47 

 
Tablo 7 ise mükelleflerin cinsiyet, medeni durum ve yaşa göre vergiye karşı tutum 

sonuçlarını bize göstermektedir. Buna göre 0,05 anlamlılık düzeyinde p<0.05 ise gruplar 
arasındaki fark önemlidir. Aşağıdaki tabloda cinsiyet için p=0.776, medeni durum için 
p=0.000 ve yaş için p=0.121 olup söz konusu demografik özelliklerden cinsiyet ve yaş 
özelliğinde p değerleri 0.05’ten büyük olduğu için; cinsiyet ve yaş için H0 hipotezi kabul 
edilir. Dolayısıyla yapmış olduğumuz çalışma sonucunda vergi mükelleflerinin vergi 
tutumları cinsiyete ve yaşa göre 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir. Buna karşılık medeni durum p değeri p<0.05 olduğundan H0 hipotezleri 
reddedilir. Bir diğer anlatımla, mükelleflerin evli olanların bekârlara göre vergiye karşı 
gösterdikleri tutumlar vergi kültürü açısından daha pozitif olduğu yönündedir.  

 
Tablo 7: Demografik değişkenlere göre vergiye karşı tutum grup istatistikleri 

 Tutum N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Eror 
Mean 

s.d. t p 

Cinsiyet Erkek 309 3.59678 .400172 ,022765  
434 

 
,287 

 
,776 Kadın 127 3,58459 ,422764 ,037514 

Medeni 
Haliniz  

Evli 306 3,65001 ,399276 ,022825  
434 

 
4,577 

 
,000 Bekar 130 3,45958 ,393000 ,034468 

Yaş 35 yaş 
altı 

225 3,45400 ,409744 ,027316  
434 

 
-1,553 

 
,000 

35 yaş 
üstü 

211 3,62439 ,401492 ,027640 

 
Tablo 8 ise mükelleflerin öğrenim durumu ve aylık gelir düzeylerine göre vergiye 

karşı gösterdikleri tutum sonuçlarını vermektedir. Buna göre, hipotezlerimiz;  
 
H0= Mükelleflerin vergiye karşı tutumları eğitim durumlarına göre farklılık göstermez. 

 H1= Mükelleflerin vergiye karşı tutumları eğitim durumlarına göre farklılık gösterir. 
  

H0= Mükelleflerin vergiye karşı tutumları gelir düzeylerine göre farklılık göstermez. 
 H1= Mükelleflerin vergiye karşı tutumları gelir düzeylerine göre farklılık gösterir. 
 

Tablo 8: Demografik değişkenler için ANOVA (F) testi sonuçları 
 Varyans 

Kaynağı 
s.d. Kareler 

Toplamı 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Ö
ğr

en
im

 
D

ur
um

u 

Genel 435 71,856   
14,578 

 
0.000 

 
 

Gruplararası 2 4,533 2,267 
Gruplariçi 433 67,322 0,155 

A
yl

ık
 

G
el

ir
 

D
üz

ey
i  Genel 435 71,856   

25,545 
 

 
0,000 Gruplararası 2 7,583 3,792 

Gruplariçi 433 64,272 ,148 
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Tablo 8’e göre mükelleflerin hem öğrenim durumlarına göre hem de aylık gelir 
düzeylerine göre H0 hipotezleri reddedilir. Bir diğer anlatımla, mükelleflerin öğrenim durumu 
ve aylık gelir düzeylerine göre 0,01 anlamlılık düzeyinde önemli bir faklılık gösterir (öğrenim 
için=>F=14,578, p<0,01; Gelir için => F=28,198, p<0,01).  

 
Tablo 9: Çoklu karşılaştırma Scheffe sonuçları 

Eğitim Düzeyi Eğitim 
Düzeyi 

Ort. Sig Gelir Düzeyi Gelir 
Düzeyi 

Ort. Sig 

İlkokul+ortaokul 
(1) 

2 -,25330 ,000 0-2.000 TL 
(1) 

2 ,321619 ,000 
3 -,13621 ,009 3 ,119746 ,154 

Lise 
(2) 

1 ,25330 ,000 2.000-4.000 TL 
(2) 

1 -,321619 ,000 
3 -,11710 ,045 3 -,201873 ,000 

Yükseköğrenim 
İlkokul+ortaokul 

(3) 

1 ,13621 ,009 4.000 TL üstü 
(3) 

1 -,119746 ,154 
2 ,11710 ,045 2 ,201873 ,000 

 
Farklılıkların hangi ikili gruptan kaynaklandığını gösteren Scheffe testi sonuçlarına 

ilişkin Tablo 9 incelendiğinde ise eğitim durumları açısından mükelleflerin vergiye ilişkin 
tutumları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Buna göre mükelleflerin eğitim 
seviyeleri yükseldikçe vergiye karşı tutumları da artmaktadır. Gelir düzeyi açısından 
mükelleflerin vergiye karşı göstermiş oldukları tutumlar ise düşük gelir, orta gelir ve yüksek 
gelirli grupların aralarında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Sonuç olarak düşük 
gelirli grupta yer alan vergi mükelleflerinin vergiye karşı takındıkları tutumlar diğer gelir 
grubunda yer alan vergi mükelleflerine göre daha yüksektir.  
 
5. Sonuç  

Vergi kültürü mükelleflerin vergisel ödevlerini yerine getirmede önemli bir etkiye 
sahiptir. Çünkü vergi mükelleflerinin vergiye karşı gösterecekleri davranışlar vergi kültürü 
neticesinde elde ettikleri birikimler sonucunda gerçekleşmektedir. Vergi kültürünün oluşması 
ise mükelleflerin vergi algısı ve vergi tutumuyla yakından ilgilidir. Bizlerde çalışmamızda 
mükelleflerin vergi kültürlerine etki eden vergi algısı ve vergiye karşı takındıkları tutumları 
demografik faktörler açısından inceledik. Buna göre çalışmanın birinci kısmında 
mükelleflerin demografik özelliklerinin vergi algısı üzerine etkisi incelenirken ikinci kısımda 
ise vergiye karşı takınılan tutum üzerine etkisi incelenmiştir.  

Bu kapsamda elde ettiğimiz sonuçlara göre vergi mükelleflerinin vergi algısı ve vergiye 
karşı tutumları cinsiyete göre farklılık göstermemektedir.  

Medeni duruma göre ise vergi mükelleflerinin vergi algısı herhangi bir farklılık 
göstermezken, vergiye karşı tutumlarda evlilerin bekârlara göre vergiye karşı takındıkları 
tutumlar daha yüksek çıkmıştır.  

Çalışmamızda mükelleflerin yaşlarını ikili gruplandırarak analiz ettik. Bu 
gruplandırmayı 35 yaş altı ve 35 yaş üstü olarak gerçekleştirdik. Yaşa göre elde ettiğimiz 
sonuçlar göre 35 yaş üstünde yer alan vergi mükelleflerin hem vergi algısı hem de vergiye 
karşı takındıkları tutum 35 yaş altında yer alan mükelleflere göre daha yüksek çıkmıştır. 

Mükelleflerin demografik faktörlerden öğrenim durumları açısından vergi algısı ve 
vergiye karşı tutumları incelendiğinde ise mükelleflerin eğitim seviyesi arttıkça vergi algısı 
azalırken ilginç bir şekilde vergiye karşı tutumlarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
bağlamda mükelleflerin eğitim düzeyinin artması vergisel tutumu arttırdığından vergi kültürü 
üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir diyebiliriz. Mükelleflerin gelir düzeyleri açısından vergi 
algısını ve vergiye karşı gösterdikleri tutumları ölçtüğümüzde ise düşük gelirli grupta yer alan 
vergi mükelleflerinin hem vergi algısının hem de vergiye karşı takındıkları tutumlarının diğer 
gelir grubunda yer alan vergi mükelleflerine göre daha yüksektir.  
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SEÇİLMİŞ BAZI OECD ÜLKELERİNDE MÜKELLEF 
HAKLARI: İNGİLTERE, ABD, AVUSTRALYA VE KANADA 

 
Ahmet Tekin1  Özlem Sökmen Gürçam2 

 
Özet 

Demokratik toplumlarda mükellefler, vergilendirmeye ilişkin mevzuatı düzenleyen ve vergi kanunlarına 
uymak amacıyla yapılması zorunlu olan mükellef haklarına sahiptirler. Kavram olarak mükellef hakları, vergi 
mükellefleri ve devlet arasında ortaya çıkan hukuki ilişkilerde ve mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu 
sağlayan tanınmış haklar olarak ifade edilmektedir. Mükellef hakkının ortaya çıkışı ise, devletin vergilendirme 
yetkisinin sınırlandırıldığı dönem olan 1215 Magna Carta’ya dayanmaktadır. Mükellef hakları özellikle yirminci 
yüzyılın dördüncü çeyreğinden sonra önemli bir konu olmuştur. Günümüzde ise mükellef hakları, mükellef 
odaklı yaklaşımı ile vergi idarelerinin yeniden yapılandırılmasının önemli bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca birçok ülke mükellef haklarının düzenlenmesi ve bu hakların açıklanması konularına önem vermektedir. 
Mükellef haklarının açıklanmasında öncü olan ülkeler arasında İngiltere (1986), ABD (1988), Avustralya (1997) 
ve Kanada (2007) gibi OECD ülkeleri olmaktadır. Temel olarak bu ülkelerde var olan mükellef hakları ise 
haberdar olma hakkı, temyiz hakkı, vergiyi doğru miktardan daha fazla ödememe hakkı, kesinlik hakkı, gizlilik 
hakkı olarak sıralanmaktadır. Ayrıca günümüzde OECD ülkelerinin hemen hemen tamamında Mükellef Hakları 
Bildirgeleri açıklanmıştır. Bu bildirgeler, OECD ülkeleri içerisinde yer alan ABD, İngiltere, Avusturalya ve 
Kanada gibi ülkelerde, kanun olarak ya da yasal bir statüde, idari bir belge niteliğinde ve mükelleflerin 
şikâyetleriyle ilgilenen özel bir yapılanma şeklinde düzenlenmektedir. Bu çalışmada OECD ülkeleri içerisinde 
yer alan ABD, İngiltere, Avusturalya ve Kanada gibi ülkelerde yer alan mükellef hakları karşılaştırmalı olarak 
incelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: mükellef hakları, mükellef bildirgeleri ve OECD ülkeleri 
 
JEL Sınıflandırması: K34 
 
 TAXPAYER RIGHTS IN SELECTED OECD COUNTRIES: 

UNITED KINGDOM, UNITED STATES, AUSTRALIA AND 
CANADA 

 
Abstract 

In democratic countries, taxpayers will have the taxpayer a number of fundamental rights that regulate the 
legislations in relation to taxation and that are legally compelled to be passed to abide by the tax acts. As a 
concept, taxpayer rights are defined as vested interests that enable the voluntary compliance of the taxpayers 
with the taxes in legal relationships to come out between the government and taxpayers.The emergence of 
taxpayer rights dates back to Magna Carta in 1215 when the taxation authority of the government was restricted. 
Taxpayer rights gained prominence especially after the fourth quarter of 20th century. But today, taxpayer rights 
have emerged as a significant part of the restructuring of tax offices by means of the taxpayer-oriented approach. 
Besides, quite many countries attach importance to the regulation of taxpayer rights as well as the declaration of 
these rights. The countries that are in the leading positions in the declaration of taxpayer rights include the 
OECD countries such as United Kingdom (1986), USA (1988), Australia (1997) and Canada (2007). The 
taxpayer rights that are present in these countries can be listed basically as: The right to be informed, The right of 
appeal, The right to pay no more than the correct amount of tax, The right to certainity, The right to privacy and 
The right to confidentiality and secrecy. Besides, today Taxpayer Bill of Rights have been declared in almost all 
OECD countries. These declarations are regulated as a private structuring that deals with the complaints of the 
taxpayers and that bear the characteristics of an administrative document in a legal status or as a law in countries 
such as USA, United Kingdom, Australia and Canada that are included in OECD countries.  This paper seeks to 
make a comperative investigation of the taxpayer rights in OECD countries such as USA, United Kingdom, 
Australia and Canada.  
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1. Giriş 

Günümüzde vergi idarelerinin yeniden yapılandırılması amacıyla çalışmalar yürüten 
ülkeler fonksiyonel ya da mükellef odaklı bir yapılanmayı benimsemektedirler. Bu sebeple de 
bu ülkeler mükellef haklarının düzenlenmesi ve bunların açıklanması konularına çok fazla 
önem vermektedirler. İngiltere, ABD ve Avustralya’dan sonra, vergi idarelerinin yeniden 
yapılandırılması çalışmaları yürüten Kanada, Fransa, Yeni Zelanda, Danimarka, Hollanda, 
Finlandiya, Norveç, İsveç, İzlanda, İrlanda, Japonya, Güney Kore, İspanya, Rusya, Polonya, 
Çek Cumhuriyeti, ve Slovakya gibi birçok ülke, mükellef haklarının düzenlenmesi ve 
bunların açıklanması ile ilgili bildirgeler veya imtiyazlar yayınlamıştır (Gerçek: 2006: 146). 
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: 202). 

Bu çalışmada OECD ülkeleri olan ABD’de, İngiltere’de, Avusturalya’da ve Kanada’da 
yer alan mükellef hakları açıklanmakta ve bu ülkeler birbirleri ile kıyaslanmaktadır.  
 
2. İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada Ülkelerinde Mükellef Hakları  
2.1. İngiltere 

İngiltere’de mükellef hakları konusu Magna Carta ile başlamaktadır. Magna Carta, 1215 
yılında tarihte ilk olarak kralın yetkilerini kısıtlayan hak ve özgürlüklerin bir beyanı olarak 
dikkate alınmaktadır (Yurtsever, 2013: 18). Magna Carta’da önemli olan bir konu vergi 
konusudur. Magna Carta’nın 12. Maddesine göre, kralın danışmadan toplayabileceği para, 
geleneksel feodal hukuka göre kralın fidye parası, en büyük oğlunun şövalye yapılması, en 
büyük kızının evlendirilmesiyle alakalı harcamalarla sınırlı olacaktır. Bu durumlar için de 
paranın uygun bir tutarda olması şartı aranmaktadır. Magna Carta’nın 20. Maddesinde yer 
alan para cezaları başlığında da mükellef haklarına yer verilmektedir. Maddeye göre, para 
cezaları suçun ağırlığına göre ayarlanacaktır. Hafif olan suçlarda az, ağır olan suçlarda ise çok 
para cezası kesilecektir. Ama ne olursa olsun para cezası suçluyu geçiminden yoksun 
bırakacak bir büyüklükte olmayacaktır (Roland, 5-8; Carpenter and Prior, 2015: 6). Mükellef 
hakları konusunda yapılan önemli bir çalışma ise, mükellef haklarının açıklanması ve 
duyurulması hususunda Temmuz 1986’da İngiltere Vergi İdaresi tarafından “Mükellef 
Hakları İmtiyazı” nın yayınlanmasıdır. 1991 yılında ise, bu imtiyazın temel amacı olan 
“mükelleflere adil ve etkin hizmet sunulmasını sağlamak” korunmakla birlikte kolay 
anlaşılabilmesi için bu imtiyaz daha özet ve açık hale getirilmiştir. 2003’te yenilenen ve 
2004’te tekrar incelenen “Vergi Mükellefleri İçin İmtiyaz”, mükelleflere yönelik bir “hizmet 
taahhüt beyanı” özelliği taşıyan kitapçık şeklinde basılmıştır. Ayrıca bu imtiyaz mükellef 
haklarının ve zorunluluklarının dengesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda vergi mükellefleri 
için imtiyaz İngiltere Gelir İdaresi’nin mükellef hizmetlerine olan genel yaklaşımının bir 
ifadesi olmuştur. Ayrıca İngiltere’de Mükellef Hakları Bildirgesi de yayınlanmıştır. Bu 
bildirge mükelleflerin ve çalışanların görüşlerini dikkate almaktadır. Bu bildirgede 
mükellefler müşteri olarak adlandırılmış olup, İngiltere Gelir İdaresi’nin amacı, mükelleflere 
yani müşterilere etkin verimli ve adil hizmet sunmak olarak ifade edilmiştir  (Öz, 2015: 14-
15; Chartered Institute Of Taxation, 2008: 6). Bu bağlamda İngiltere vergi idaresi mükellef 
haklarını sıralamıştır. Buna göre, İngiltere’de mükellef hakları; bilgi alma hakkı, vergi 
idaresinin kararlarını gözden geçirmesini isteme hakkı, özel hayatın gizliliği hakkı, mükellefe 
ilişkin bilgilerin gizliliği hakkı ve yargısal başvuru hakkı olarak sıralanmaktadır (Gökbel, 
2000: 87-125; Williams, 1998: 331-334; Mutluer, 1975: 38). 
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 Bilgi Alma Hakkı: Vergi mükelleflerini bilgilendirmek üzere vergi idaresi 
üzerinde bulunan bilgi verme zorunluluğu İngiliz Mükellef Şartında (Taxpayer’s Charter) yer 
almaktadır. İngiltere’de mükelleflere sunulan bilgiler birçok şekilde yapılmaktadır. Bunlar 
vergi idaresince kanunların belli bir alanda uygulanması ve ne anlam ifade ettiği ile ilgili 
yayınlanan ifadeleri, vergi idaresince kamuoyunun çıkarlarında ya da uygulamada bir 
değişiklik yapacağı düşünülen, vergi ile alakalı değişikliklerde yapılan basın açıklamaları, 
önemli konularla ilgili olarak vergi uygulayanlara vergi idaresinin görüşlerini içeren aylık 
olarak yayınlanan kitapçıklar, vergi idaresinin kendi çalışanlarına yönelik olarak hazırladığı 
işlem direktiflerini yayınlayarak vergi idaresinin çalışmaları konusunda mükellefleri ve 
uygulayıcıları bilgilendirdiği kılavuzlar, mükellef olma koşulunun sonucu olarak yayınlanan 
ve vergi idaresinin işlerinin belirli bir kısmını nasıl gerçekleştirdiği, standartları ve vergi 
mükelleflerinin hakları gibi uygulamalarıdır.  

 Vergi İdaresinin Kararlarını Gözden Geçirmesini İsteme Hakkı: İngiltere vergi 
mükellefleri ile vergi idaresi arasındaki uyuşmazlıklar idari aşamada çözümlenmektedir. Bu 
sebeple mükelleflere, mükelleflerle ilgili vergi idaresinin almış oldukları kararları inceleme 
hakkı önemli bir şekilde uygulanmaktadır. İngiltere vergi sisteminde mükellefler; gelir 
vergisi, sermaye kazançları vergisi ve kurumlar vergisi ile alakalı yapılan tarhiyata ilişkin 
tebligatı aldıkları andan itibaren itiraz etme haklarına sahiptirler. İtiraza başvuru süresi, 
tebligatın mükellefin eline ulaştığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde ve yazılı bir şekilde 
yapılması gerekir. Eğer bu süre geçirilmiş ise, geçerli bir özrün bulunması durumunda kurula 
veya müfettişlere ayrı başvuruda bulunabilir.  

 Özel Hayatın Gizliliği Hakkı: Vergi mükelleflerinin özel hayatlarının gizliliği 
konusunda anayasal garantiler olmamakta ve vergi idaresinin bilgi ve kanıt toplamak için 
gerekli olan arama yapma yetkisi sınırlandırılmıştır. Ulusal Gelirler İdaresi memurları arama 
izni için önce kurula başvurmak zorundadırlar. Söz konusu başvurular ciddi vergi hilesi 
olduğuna ilişkin kuşkuların olduğu yerlerdeki konular ve vergi hilesinin varlığını ortaya 
koyacak kanıtların arama yapılmak istenen işyerinde olduğuna inanıldığı durumların varlığını 
zorunlu kılmaktadır.  

 Mükellefe İlişkin Bilgilerin Gizliliği Hakkı: İngiliz vergi idaresi bilgi toplama 
konusunda önemli bir yetkiye sahip iken mükelleflerden toplanan bilgilerin kamu ile ilgili 
sahalarda kullanılması durumunda sınırlı bir durum söz konusu olmaktadır. Vergi idaresi, 
İngiliz vergi mükelleflerinin ticari bilgilerini mükellefe ilişkin bilgilerin gizliliği hakkı sebebi 
ile korumak zorundadır. Bu hakka göre, mükellef ile alakalı bilgiler mükellefin kendisi dahil 
hiç kimseye verilmemektedir. Bu durum kamu kayıtlarının 40 yıl geçerli olan gizlilik süresi 
bittikten sonra da devam etmektedir. 

 Yargısal Başvuru Hakkı: İngiliz mükellefler bazı durumlarda itiraz etme hakkına 
sahiptirler. Bu durumlar mükellefin vergi idaresince kendilerine verilen beyanname üzerinden 
tarh edilen verginin doğruluğunun araştırılması esnasında bilgi ve belge istenilmesi, 
araştırmanın sonucunda daha önce yapılan tarhiyatta değişiklik yapılması, farklı şekillerde 
yapılan vergi tarhiyatları, vergi mükelleflerini beyanname dışında bırakmak zorunda kalınan 
vergi indirimleri ile ilgili iddiaları, vergi dairesine yapılan başvurular, kazandığında öde 
sistemi ile ilgili bildirimler, vergi ve ceza ihbarnameleri ve ek vergiler olarak sıralanabilir.  

 
2.2. ABD 

ABD insan hakları beyannamesi haklar konusuna yer vermektedir. Ancak haklar ile 
ilgili bazı konular, yeterli görülmeyip 1980’lerde sosyal ve kültürel muhafazakârlar tarafından 
geleneksel aile düzenini sağlamak amacıyla ebeveyn hakları, kamu haklarını korumak 
amacıyla ücretsiz konuşma hakkı, kamu bütçesini tespit etmek amacıyla vergi mükellefinin 
hakları gibi anlaşmazlıkta olunan hakların mevcut durumunu savunmaya çalışmışlardır 
(Bodenhamer ve Ely, 1993: 21). Ayrıca mükellef hakları konusu, ABD’nin vergi bölgelerinde 
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de tartışılan en popüler konulardan biri olmaktadır (Greenbaum, 1997: 138). ABD’nin ulusal 
gelir servisi olarak bilinen IRS’de, Mükellef Hakları Beyannamesi ile Mükellef hakları 
konusunda mükellef haklarına uymayı taahhüt etmiştir. IRS, dünyanın en çok vergi toplayan 
ve en fazla mükellefe sahip olan kurum olmaktadır. IRS 1998 yılında yeniden yapılanmış 
olup, en düşük maliyet ile yüksek kazanç sağlama yaklaşımından verimli ve nitelikli 
çalışmayı, mükelleflerini anlamayı, vergi kanunlarının dürüst ve adaletli bir şekilde 
uygulamayı hedefleyen bir kuruluş olmayı benimsemiştir (IRS, 2015). 

ABD’de var olan vergi mükellefi hakları, aşağıda sıralanmaktadır (IRS, 2015; New 
York Department of Taxation and Finance, 2015; Gökbel, 2000: 84-85). 

 Bilgi Alma Hakkı: Mükellefler, vergi yasalarına uyum sağlamak amacıyla ihtiyaç 
duydukları her şeyi bilme hakkına sahiptirler. Ayrıca mükellefler tüm vergi formlarındaki 
Ulusal Gelir Servisi (IRS) prosedürlerini, yönergelerini, yayınlarını, anlaşmalarını ve vergi 
kanunlarındaki açıklamaları anlama hakkına sahiptir.  

 Özel Hayatın Ve Mükellefe İlişkin Bilgilerin Gizliliği Hakkı: Özel hayatın 
gizliliği konusunda IRS kurumu kanunların yetki verdiği bazı özel haller dşında mükelleflerin 
verdikleri bilgileri hiç kimseye veremezler. Ayrıca mükellef IRS’nin hangi sebeple bilgi 
almak istediğini ve bu bilgiyi IRS’nin nasıl kullanacağını ve mükellef bu bilgiyi vermezse 
nasıl bir durumla karşılaşacağını bilme hakkına da sahiptir.  

 İtiraz Etme Ve Yargıya Başvuru Hakkı: ABD’de mükellefler idari aşamada 
çözüme kavuşturamadıkları uyuşmazlıkları yargıya taşıyabilirler. Bunun için mükellef, Ulusal 
Gelir İdaresi’nin istemiş olduğu vergi tutarı veya yaptığı bazı icra işlemlerine itiraz edebilir ve 
uzlaşma yapılan işlemlerin tekrar kontrolü için başvuruda bulunabilir. Mükellef, bu yapılan 
işlemlerin incelenmesi amacıyla mahkemeye de başvurabilir.  

 Doğru Vergi Miktarından Daha Fazlasını Ödememe Hakkı: Mükellefler 
kanunların öngördüğü ve ödenmesi gereken tutarı az ya da çok ödeyemez. Mükellefler 
ödenmesi gereken verginin hepsini zamanında ödeyemeyecek durumda ise, aylık olarak 
taksitlere bölerek ödeyebilirler. 

 İyi Niyetli Mükelleflerin Ceza Ve Faizlerinin Kaldırılmasını İsteme Hakkı: Eğer 
mükellef iyi niyetli olarak ya da IRS çalışanının yanlış bir tavsiyesine güvenerek haraket 
ettiğini gösterirse, IRS’nin bu sebeple verdiği cezalar ve faizler ortadan kaldırılır. 

 Mükelleflerin Temsil Edilme Hakkı: Mükellefi avukatı, yeminli mali müşaviri 
gibi IRS’de çalışmaya izin verilmiş biri temsil etme hakkına sahiptir.  

 Çözülmemiş Vergi Problemleri İçin Yardım Hakkı: Mükellef vergi ile ilgili bir 
problemini çözememiş ise, Mükellef Avukatlığı birimi mükellefe yardım da bulunabilir.  

 Mükellefe Nazik Davranılması Hakkı: Eğer mükellef ABD Gelir İdaresi 
çalışanının kendisine nazik bir şekilde davrandığını düşündüğü takdirde bu durumu çalışanın 
idari amirine bildirme hakkına sahiptir. 

 
2.3. Avustralya 

Avustralya Vergi İdaresi (ATO) vergi mükellefi hakları konusunda ileri bir seviyededir. 
Avusturalya’da vergi mükelleflerinin yasal hakları, vergi mükelleflerinin yayımlanan 
beyanında ifade edilmektedir. Buna göre vergi idaresi, faaliyetlerini müşteri odaklı bir şekilde 
ve çalışma esasına dayalı olarak sürdürecek, mükelleflere dürüst, profesyonel, objektif ve adil 
bir şekilde müdahale edecek ve yapılan yardımların yanı sıra mükelleflere uygun hizmet 
standartları sunacağını taahhüt etmiştir (Yurtsever, 2010: 337). 1997 yılında ATO, Mükellef 
Hakları İmtiyazı’nı yayınlanmıştır. Avustralya’da Mükellef Hakları Bildirgesi ilk olarak 1997 
yılında vergilendirme komiserliği olarak da bilinen vergi idaresi tarafından bir kitapçık olarak 
yayımlanmış ve 2003 yılında bu bildirge tekrar incelenerek gündeme getirilmiştir (Bevacqua, 
2012: 236). Bildirgede yer alan haklar aşağıda açıklanmaktadır (Australian Taxation Office, 
2015). 
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 Mükelleflere Adil, Eşit Ve Rasyonel Ölçülerde Davranılma Hakkı: ATO 
(Avusturalya Vergi Ofisi) vergi mükelleflerine tarafsız bir şekilde davranacağını ve vergi 
kanunlarından almış oldukları yetkileri adil bir şekilde kullanacaklarını belirtmişlerdir. 

 Aksi Kanıtlanmadığı Sürece Mükellefin Dürüst Olduğu ve Kendisine Bu 
Şekilde Davranılmasını Bekleme Hakkı: ATO aksi ispatlanmadığı sürece mükellefleri dürüst 
ve mükelleflerin vermiş olduğu beyannamelerde ve bildirimlerde yer alan bilgileri de doğru 
olarak kabul eder. 

 Mükellefin Vergisel Yükümlülüklerini Anlaması ve Yerine Getirebilmesi İle 
ilgili Her Türlü Yardım Alma Hakkı: Vergi mükellefleri vergi ile ilgili yükümlülüklerini 
yerine getirirken ihtiyaç duydukları her türlü yardımın idare tarafından sağlanmasını 
amaçlamaktadır. 

 Mükellefin Temsilci Seçebilme ve Vergi işlerinde Danışmanlık Hizmetinden 
Yararlanabilme Hakkı: Vergi mükellefleri vergisel yükümlülüklerini kendileri 
yapabilecekleri gibi kendilerinin belirlemiş oldukları bir temsilci aracılığı ile de yerine 
getirebilirler.  

 Mükellefin Gizlilik Hakkı: Vergi mükelleflerinin vergisel işlemleri sırasında gerekli 
olan her türlü bilgiyi vergi dairesinin bilmesi gerekir. Bu sebeple mükellef bu bilgileri vergi 
dairesine vermelidir. Vergi dairesi de bu bilgileri gizlilik yasası ile saklamak zorundadır. 

 Mükellefe Ait Sırların Saklı Tutulması Hakkı: Vergi mükelleflerine ait bilgilerin 
saklanması ve korunmasıyla ilgili olarak Avusturalya vergi kanunlarında bazı belli başlı 
hükümler bulunmaktadır. Bu kanunlarda da vergi idaresinin mükellefe ait işlemlerinde gizlilik 
esasları kabul edilmektedir.  

 Mükelleflerin Bilgilendirilme Hakkı: Vergi mükellefleri yükümlülüklerini yerine 
getirebilmek için kendilerine ait olan her türlü bilgiyi vergi dairesinden isteyebilirler. 
Mükelleflerin her türlü bilgi, belge, özelge ve kılavuz kitaplara vergi dairesi yoluyla ulaşma 
hakkı vardır.  

 Vergi İle İlgili İşlemler Hakkında Açıklama İsteme Hakkı: Vergi 
mükelleflerinin vergi idaresinin yapmış olduğu her türlü işlem için açıklama isteme hakkına 
bulunmaktadır. 

 Şikâyette Bulunma Hakkı: Vergi mükellefi, Mükellef Hakları Bildirgesi’nde yer 
alan konuların vergi idaresi tarafından yapılmadığını düşündüğü takdirde bunları şikâyet etme 
hakkına sahip bulunmaktadır. 

 Vergi Yükümlülükleri Yerine Getirilirken Vergi Masraflarını En Aza İndirme 
Hakkı: Avusturalya vergi idaresi, mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirdiklerinde 
karşılaşılan giderleri en aza indirmekle yükümlüdür. 

 Vergi İdaresinin Yaptığı İşlemlerden Sorumlu Olması: Avusturalya vergi idaresi 
Mükellef Hakları Bildirgesi’nde var olan yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludurlar ve 
vergisel alandaki değişiklikleri kamuoyunun da görüşünü alarak yapmaktadırlar.  

 
2.4. Kanada 

1917 yılında yapılan düzenleme ile vergi yükümlülerinin haklarının korunması 
başlangıçtan itibaren Kanada Gelir Vergisi Sisteminin en önemli parçası olmuştur. Kanada 
vergi sistemi vergi yükümlülerinin beyan esasına dayanmaktadır. Vergi mükelleflerinin 
matrahının hesaplanmasında vergi mükelleflerinin kanunları temel alarak yapmış oldukları 
beyanların doğruluğu, mükelleflerin dürüstlüğüne ve kanunla ilişkili mükellefin gönüllü 
uyumu şartına bağlı olmaktadır. Mükellefin dürüstlüğü ölçülebilir olmamakla birlikte önemli 
olmaktadır. Vergi mükelleflerinden yapılan tahsilâtlarda adil uygulamaların sağlanabilmesi 
amacıyla yasalarda birçok değişiklikler yapılmıştır. Yasaların vergi mükelleflerine karşı kötü 
yönde kullanılmaması için vergi mükelleflerinin korunmasına yönelik önlemler alınmaya 
çalışılmıştır (Li, 1997: 83). Kanada’da mükellef hakları, profesyonellik, saygı, dürüstlük, 
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işbirliği ve Kanada Gelir Kurumunun kurumsal değerleri üzerine inşa edilen haklar 
tanımlamaktadır (Canada Revenue Agency, 2015). Bu haklar aşağıda sıralanmaktadır (Canada 
Revenue Agency, t.y., 4-12).  

 Her İki Resmi Dilde De Hizmet Hakkı: Resmi Diller Yasası, belirlenen iki dilli 
ofislerde İngilizce ya da Fransızca olarak mükellefler Federal Hükümette iletişim ve hizmet 
alma hakkı vermektedir. 

 Mahremiyet Ve Gizlilik Hakkı: Bu hak altında Vergi Kanunu, Gelir Vergisi 
Kanunu, Tüketim Vergisi Kanunu ve Gizlilik Kanunu gibi kanunlara göre mükellefler, 
finansal ve kişisel bilgilerin gizliliğini yönetme ve koruma hakkına sahiptirler. 

 İtiraz Etme Hakkı: Mükellefler, vergi idaresinin yaptığı tarhiyatlarda aynı 
düşüncede olmadıklarında, itiraz hakkına sahiptirler. Bunun için tarhiyatın incelenmesi 
amacıyla ilk olarak vergi idaresine başvuruda bulunabilirler daha sonra ise Kanada Vergi 
Mahkemesine başvuruda bulunabilirler. Tarhiyat dışında olan uyuşmazlık konularında ise 
mükellefler Federal Mahkemeye yargısal çözüm için başvuruda bulunabilirler. 

 Profesyonel, Adil Ve Nazik Muamele Edilme Hakkı: Mükellefler vergi 
idaresinden bilgilerin istenmesini ya da görüşmelerin ve denetimlerin düzenlenmesini içeren 
tüm zamanlarda her zaman nazik muamele edilme hakkına sahiptir. Dürüstlük, 
profesyonellik, saygı ve iş birliği vergi idaresinin temel değerleri ve mümkün olan en iyi 
hizmeti veren bağlılığı yansıtmaktadır. 

 Tam, Zamanında Ve Açık Bilgilendirilme Hakkı: Mükellefler, durumlarını 
açıklayan politikaları ve kanunları sade bir dille, doğru ve açık bir şekilde bilgilendirilme 
hakkına sahiptirler. 

 Olağanüstü Şartlar Yüzünden Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Faiz ve Cezalardan 
Kurtulma Hakkına Sahip Olma: Eğer kontrol altında olmayan şartlar yüzünden mükellefin 
vergi yükümlülükleri engellenmiş ise herhangi bir cezanın bir kısmını ya da tamamını ve faiz 
giderlerini iptal etme isteğini vergi idaresi dikkate alacaktır.  

 Temsil Edilme Hakkı: Mükellefler, kendilerini temsil etmek ve vergi ile ilgili 
işler hakkında tavsiye almak için bir kişiyi seçebilirler. 
2.5. OECD Ülkelerinin Mükellef Hakları Yönüyle Karşılaştırılması 

OECD ülkeleri arasında yer alan ve mükellef hakları konusunda diğer ülkelerden önde 
olan ülkeler arasında İngiltere (Taxpayers Charter - 1986), ABD (Taxpayers Bill Of Rights - 
1988) ve Avustralya (Taxpayers Charter - 1997) gibi ülkeler bulunmaktadır. OECD 
ülkelerinde mükellef hakları incelendiğinde ise genel olarak bu haklar, kanun olarak ya da 
diğer yasal statüde, idari bir belge niteliğinde ve mükelleflerin şikâyetleriyle ilgilenen özel bir 
yapılanma şeklinde düzenlenmiştir (OECD, 2013: 281-282). 
 

Tablo 1: Seçilmiş bazı OECD ülkelerinde mükellef haklarının özellikleri 
 

Ülke Kanun Olarak Veya Diğer Yasal 
Statüde Düzenleme 

İdari Bir Belge 
Niteliğinde 
Düzenleme 

Mükelleflerin 
Şikâyetleriyle 
İlgilenen Özel 
Bir Yapılanma 

ABD + + + 
İngiltere + + + 
Avustralya + + + 
Kanada + + + 
Kaynak: OECD, 2013: 282. 

 
Tablo 1 seçilmiş bazı OECD ülkelerinde mükellef haklarının özellikleri gösterilmiştir. 

Tablodan da görüleceği üzere ABD, İngiltere,  Avustralya, Kanada ve Fransa gibi OECD 
ülkelerinin mükellef hakları ile ilgili ortak özellikleri; bu ülkelerin kanun olarak ya da diğer 
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yasal statüde, idari bir belge niteliğinde ve mükelleflerin şikâyetleriyle ilgilenen özel bir 
yapılanma şeklinde olmasıdır. 
 Mükellef hakları içerisinde yer alan özel hayatın ve mükellefe ilişkin olan bilgilerin 
gizliliği, bilgi alma, mükelleflere adil, eşit ve rasyonel ölçülerde davranılma ve itiraz etme 
gibi haklar arasında göze çarpan haklardan biri olan adil, eşit ve saygılı hizmet alma hakkı 
İngiltere, Amerika ve Avustralya bildirgelerinde açıkça yer almaktadır (Gerçek vd, 2015: 71). 
 

Tablo 2: Seçilmiş bazı OECD ülkelerinde mükellef hakları 
         

           
Haklar 

 
 
 
Ülkeler 

 
Mahremiyet/ 
Sır Saklama/ 

Gizlilik 

 
Bilgiye 
Erişim/ 
Yardım 

 
Memurların 
Sorumluluğu 

/ Şikâyet 
Prosedürü / 
Tazminat 

Uyum 
Maliyetlerini 

Azaltma/ 
Özel 

Durumları 
Dikkate 
Alma 

 
İnceleme/ 

İtiraz/ 
Temyiz 

 
Temsil/ 

Profesyonel 
Öneriler 

 
 

Tarafsızlık/ 
Adalet 

 
Tahmini 
Uyum/ 

İyi 
Niyet 

ABD + + + + + + + - 
İngiltere + + + + + + + + 
Avustralya + + + + + + + + 
Kanada + + + + + + + - 

Kaynak: The Chartered Institute of Taxation, 2008: 41. 
 
Tablo 2, seçilmiş bazı OECD ülkelerinde mükellef haklarını göstermektedir.  Genel 

olarak tabloda bulunan hakların tümü ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada bulunmakta iken 
onlar arasında tahmini uyum ve iyi niyet ABD ve Kanada’da mükellef hakkı olarak yer 
almamaktadır. Ancak bu hakkın bir istisnası olarak ABD’de iyi niyetli mükellefler kendilerine 
yüklenmiş olan ceza ve faizlerinin kaldırılmasını isteme hakkına sahiptirler (IRS, 2015). 
 
3. Sonuç ve Değerlendirme 

Son yıllarda OECD ülkelerinde mükellef hakları konusu önemli bir konu olarak 
görülmektedir. Özellikle de vergi toplama konusunda, mükellefe rağmen vergi toplanması 
anlayışı değişerek mükellefle birlikte vergi toplama anlayışı ön plana çıkmıştır. Yenilenen bu 
anlayış mükelleflere ve onun haklarına saygı konusunun ülkeler tarafından esas alındığını 
ortaya koymaktadır. Mükellef hakları kavram olarak vergilendirme ile ilgili süreçlerde devlet 
ve mükelleflerin hukuki ilişkilerinde mükellefe sağlanan haklar olarak tanımlanabilir. Bu 
haklara OECD ülkeleri yasalarında ya da bildirgelerinde ayrıntılı bir şekilde yer 
vermektedirler. Mükellef hakları konusu ilk olarak İngiltere’de Magna Carta ile gündeme 
gelmiştir. Daha sonra ABD, Avustralya ve Kanada mükellef hakları konusuna bildirgelerinde 
yer vermiştir.  Bu ülkeler mükellef haklarını kanun olarak ya da yasal bir statüde, idari bir 
belge niteliğinde ve mükelleflerin şikâyetleriyle ilgilenen özel bir yapılanma şeklinde 
düzenlemektedirler. Mahremiyet, bilgiye erişim, şikâyet, İnceleme/itiraz/temyiz, temsil ve 
tarafsızlık İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada ülkelerinde var olan mükellef hakları 
olmaktadır.  

OECD ülkelerinde mükellef hakları konusuna yer verilmesine rağmen bu haklar, yeterli 
seviyede olmamıştır.  Ancak son yıllarda bu ülkeler mükellef odaklı anlayışı benimsemeleri 
ile birlikte mükellef haklarını genişleterek yenilemişlerdir. Mükellef hakları konusu hem 
mükellefler açısından hem de vergi idaresi çalışanları açısından önemli ve bir o kadarda can 
alıcı bir konu olmaktadır. Bu nedenle de hükümetler bu konu üzerinde daha çok durmakta ve 
bu konu ile ilgili projeler hazırlamaktadırlar. 
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CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
 
 

Umut Tepekule1  Pelin Mastar Özcan2  Gül Kayalıdere3 
 
 

Özet 
Gelişmiş ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerim birçoğunda kadınların ve erkeklerin üstlendikleri 

sorumluluklar ve yerine getirdikleri görevler, toplumsal kaynaklara erişim ve bu kaynakların kontrolünde 
eşitsizlikler söz konusudur. Bu eşitsizliğin giderilmesinde bir araç olarak kullanılabilecek cinsiyete duyarlı 
bütçeleme; bütçe sürecinin tüm aşamalarını kadınların ve erkeklerin haklarını dikkate alarak yeniden 
yapılandırmaktadır. Bu bağlamda cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaşımı ile kadın hakları ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin gelişimine önemli katkılar sağlanmakta aynı zamanda hükümetlerin verimliliğinin ve hesap 
verilebilirliğinin artmasına katkıda bulunulmaktadır. Bu çalışmada cinsiyete duyarlı bütçeleme sistemi, sistem 
içerisinde yer alan aktörler ve aşamalar hakkında bilgi verildikten sonra Türkiye’de cinsiyete duyarlı bütçeleme 
alanında yapılan çalışmalara değinilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet, bütçe, cinsiyete duyarlı bütçeleme 
 
JEL Sınıflandırması: H69, H60, H53 
 
 

GENDER BUDGETING: CASE OF TURKEY 
 
 

Abstract 
There are significant inequalities in terms of responsibilities taken, access to social resources, control of 

social resources and duties performed between male and female in most of developing societies as well as some 
developed societies. Gender budgeting can be used as a tool to fix this inequality. Gender budgeting offers a 
budgeting system where all processes of budgeting is allocated with gender equality in mind. With usage of 
Gender Budgeting Women rights and social gender equality can be supported. In the mean time it contributes to 
efficienct and accountability of governments. This study first defines gender budgeting system along with its 
actors and stages and then focuses on gender oriented studies conducted within Turkey.  
 
Keywords: social gender, budget, gender budgetig 
 
JEL Classification: H69, H60, H53 
 
 
1.Giriş 

Devletin görevlerinin dolayısı ile ekonomi içerisindeki ağırlığının artmasına paralel 
olarak önemi ve kapsamı genişleyen bütçeler; günümüzde hükümetlerin vatandaşlarına karşı 
sorumluluklarını yerine getirirken kullandıkları en önemli araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu değişime paralel olarak bütçeler klasik anlamda kendinden beklenen fonksiyonlara 
ekonomik ve sosyal fonksiyonlar da eklenmiştir. Refah Devleti anlayışı ile birlikte başlayan 
bu değişim devletin sosyal görevlerini arttığı gibi bütçenin sosyal fonksiyonlarını da 
gelişmiştir. 

Devletin ve bütçelerin, ekonomik ve sosyal fonksiyonları sürekli gelişmesine karşın 
birçok ülkede, çeşitli sosyo-ekonomik nedenlerle bireyler kamu hizmetlerinden tam olarak 

1 Ar.Gör., Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, umuttepekule@hotmail.com 
2 Ar.Gör., Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü,  Türkiye,  
pelin.mastar@cbu.edu.tr 
3 Doç.Dr., Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü,  Türkiye, 
gul.kayalidere@cbu.edu.tr 
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yararlanamamaktadır. Kamu hizmetlerine erişimde karşılaşılan bu sorunla özellikle kadınlar 
birçok gelişmiş ve özellikle de gelişmekte olan ülkede karşı karşıya kalmaktadır. İşte bu 
gerçekten hareketle kadın ve erkekler arasındaki bu eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik 
olarak Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme fikri ortaya atılmıştır. 

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme anlayışı kadınlar için ayrı veya özel bir bütçe 
oluşturulması anlamına kesinlikle gelmemekte, uygulanan bütçelerin cinsiyet eşitsizliklerini 
giderecek bir biçimde hazırlanmasını sağlayarak, ekonomik ve sosyal refah üzerinde azaltıcı 
etki yapan bu eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada, ilk 
uygulamaları 1980’li yıllarda yapılan Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme yaklaşımının kavramsal 
çerçevesi açıklanacak ve uygulama süreci hakkında teorik bilgi verilecektir. Teorik bilgi 
sonrasında ise Türkiye’de cinsiyete duyarlı bütçe uygulamaları değerlendirilecektir. 
 
2. Toplumsal Cinsiyet ve Bütçe    

Bütçe; gelecek bir dönemde elde edilebilecek gelirleri ve yapılması planlanan 
harcamaları gösteren, bunların yürütülmesine ve uygulanmasına izin veren bir belge şeklinde 
tanımlanabilir (Tüğen, 2005: 3). Başka bir deyişle bütçe, devlet harcamaları ile gelirlerinin 
geleceğe yönelik tahminlerini ayrıntılı biçimde gösteren ve giderlerin yapılmasına, gelirlerin 
toplanmasına izin veren bir kanundur. Daha geniş ifade edecek olursak kamu kaynaklarının 
toplanması ve harcamaların yapılması için hükümetin, ulusal egemenliği temsil eden 
parlamentodan aldığı bir yetkidir; bu bağlamda bütçe, toplum ile siyasi iktidar arasında 
kaynakların kullanımı konusunda da yapılan bir sözleşmedir (Karacal ve diğerleri, 2007:4). 
Bu nedenle hükümetler siyasi taahhütlerini yerine getirmek, belirli sosyal ve ekonomik 
hedeflere ulaşmak amacıyla bütçeleri kullanmaktadırlar (Pınar, 2006: 31). 

Tarihsel süreç içerisinde hükümetler kamusal öncelikleri belirlemişler ve kamusal 
ihtiyaçları bu öncelikler doğrultusunda gidermişlerdir.  Belirlenen öncelikler içerisinde 
ülkeden ülkeye değişmekle beraber toplumun önemli bir kısmını oluşturan kadınların 
toplumsal nedenlerden ortaya çıkan cinsiyet farklılıklarından ötürü karşılaştıkları sorunları 
çözmeye yönelik bir adım yakın döneme kadar atılmamıştır (Cansız, 2009: 6). Ancak cinsiyet 
ayrımcılığının önlenmesi ve toplumda kadının statüsünün yükseltilmesi çalışmaları, günümüz 
modern toplumlarının üzerinde önemle durduğu faaliyetler arasındadır. Bu doğrultuda birçok 
ülkede hukuki anlamda kadının haklarını koruyucu yeni bir takım düzenlemeler getirilmekte 
ve kadın erkek ayrımcılığına yol açan çeşitli aksaklıklar bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Bu 
doğrultuda devlet bütçelerinde kadın-erkek eşitliğinin ön planda tutulması gerekliliği, 
cinsiyete duyarlı bütçeleme kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu uygulamanın temel mantığı, 
devletin mali araçlarını ve özellikle bütçesini kullanarak toplumda kadının daha fazla söz 
sahibi olmasını ve cinsiyet ayrımcılığının önlenmesini teşvik etmektir (Tüğen ve diğerleri, 
2008:2).  

Cinsiyet ifadesi, biyolojik ve sosyolojik farklılıklara dayalı olarak kadın ve erkek 
şeklinde ikili bir sınıflandırılma üzerinden açıklanmaktadır. Biyolojik cinsiyet kişinin kadın 
ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleri; toplumsal cinsiyet ise 
toplumun verdiği roller, görev ve sorumluluklar; toplumun bireyi nasıl gördüğü, algıladığı, 
ondan beklentileri ile ilgili bir kavramdır (Üner, 2008: 6). Başka bir deyişle “cinsiyet” (sex) 
ile “toplumsal cinsiyet” (gender) arasındaki ayrımı şu şekilde ifade etmek mümkündür. 
Cinsiyet kavramı, kadınlar ile erkekler arasındaki evrensel biyolojik farklılıklara atıfta 
bulunurken “Toplumsal Cinsiyet” kavramı, kadınlarla erkekler arasındaki toplumsal ilişkileri 
belirli bir bağlama göre tanımlamakta, erkeklerle kadınlar ve erkek çocuklarıyla kız çocukları 
arasındaki ilişkiye ve bu ilişkinin sosyal olarak nasıl kurulduğuna değinmektedir. Bu nedenle 
toplumsal cinsiyetin getirdiği roller dinamiktir ve içeriği zamana ve yere göre değişmektedir 
(TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008: 15). 
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Toplumsal cinsiyet; biyolojik cinsiyetten farklı olarak toplumsal ve kültürel olarak 
belirlenen ve dolayısıyla oluştuğu topluma, ortaya çıktığı tarihsel süreçlere bağlı olarak 
değişebilen “cinsiyet konumu” ya da “cins kimliği”dir.  Başka bir ifade ile toplumsal cinsiyet; 
toplumun kendisi tarafından tanımlanan; kadın ve erkeğin nasıl davranması gerektiğini ve 
sorumluluklarını belirten rollerdir (Saraç, 2013: 27). Bu anlamıyla toplumsal cinsiyet yalnızca 
cinsiyet farklılığını belirlemekle kalmaz, aynı zamanda cinsler arasındaki eşitsiz güç 
ilişkilerini de belirleyen bir kavramdır (Ökten, 2009: 303).  

Görüldüğü gibi biyolojik cinsiyet farklılıkları, doğuştan getirilen özellikler açısından 
erkeklerle kadınlar arasında gözlenen farklılıkları ifade ederken; toplumsal cinsiyet 
farklılıkları ise sosyalleşme sürecinde öğrenilen ve kazanılan özellikler bakımından insanlar 
arasında gözlenen farklılıkları ifade etmektedir (Cansız, 2009: 6). Başka bir deyişle farklı 
boyutları olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadın ve erkeklerin toplumun ekonomik ve sosyal 
yapısı içerisinde farklı noktalarda bulunmalarından kaynaklanmaktadır (Rake, 2002: 5). Bu 
bakımdan cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaşımının hedeflediği eşitsizlikler temelde 
toplumsal cinsiyet kavramından kaynaklanan eşitsizliklerdir.  
 
3. Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 

Bütçeler iktisadi, siyasi, toplumsal öncelikleri ve tercihleri yansıtırlar. Kamu 
hizmetlerine ilişkin harcama ve gelirlerin bileşimi toplumdaki kaynak dağılımını hem belirler, 
hem de toplumdaki kaynak dağılımı tarafından belirlenir. Bu etkileşimin ana çerçevesi ise 
benimsenen makro iktisadi politikalar ile belirlenmiş olur. Genelde, izlenen makroekonomik 
politikaların, özelde ise sunulan kamu hizmetlerinin toplumdaki sonuçlarının sadece 
ekonomik yönleri yoktur. Aynı zamanda cinsiyet boyutu da vardır (Günlük Şenesen, 2008: 1).  

Ekonomistler bütçeleri cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir uygulama olarak görme 
eğilimindedirler. Ancak bütçeler “cinsiyet-tarafsız” değildirler. Tam tersine “cinsiyet-
körü”dürler. Cinsiyet körü bütçeler, kamu harcama ve gelir politikalarının kadınlar ve erkeler 
ile farklı kadın ve erkek grupları üzerine olan ayrı etkilerini görmezden gelen bütçeler olarak 
ifade edilebilirler. Bu bütçeler kadın ve erkeklerin farklı toplumsal rollerini, sorumluluklarını 
ve yeteneklerini göz önüne almadıklarından cinsiyet körü olarak tanımlanırlar ve bu körlük 
bütçelerin kadınlar ile erkekler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları görmezden 
gelmelerine sebep olur (Morgan, 2007: 2).  

Kadınların ve erkeklerin ihtiyaçları, tercihleri, öncelikleri farklıdır ama bu olgu ne 
makro politikaların tasarımında ya da uygulamasında göz önüne alınmamaktadır. Dolayısıyla, 
makro politikaların mali yansımalarını kapsayan bütçe de bu farklılıklar göz önünde 
bulundurulmamaktadır. Bu nedenle bütçeler zaman zaman cinsiyetler arası eşitsizliğin 
üretilmesinin aracı olabilmektedir (Günlük Şenesen, 2008: 2). Günümüzde bu durum birçok 
ülkede özellikle kadınlar açısından kamu hizmetlerinden yeterince yararlanamama, karar 
verme süreçlerine katılamama, çeşitli alanlarda eşitsizliklere maruz kalma gibi bazı sorunları 
ortaya çıkarmaktadır. İşte bu noktadan hareketle toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri 
ortadan kaldırmak amacıyla Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme yaklaşımı ortaya atılmıştır. 

Toplumsal cinsiyetten kaynaklanan eşitsizlikleri gidermek amacıyla ortaya atılan 
cinsiyete duyarlı bütçeleme süreç ve araçları “kadınlar bütçesi” ya da “cinsiyet bütçesi” gibi 
farklı terimlerle ifade edilmiştir (Bartle ve diğerleri, 2002: 1). Ancak bu bütçeleme yaklaşımı 
günümüzde “cinsiyete duyarlı bütçe” olarak adlandırılmaktadır. Cinsiyete duyarlı bütçeleme 
yaklaşımı; cinsiyet farklılığına dayalı eşitsizlikleri ve ayrımcılıkları azaltmak için gerekli 
politikaları belirlemenin bir yolu olarak, bütçe programlarının ve politikalarının kadınlar 
üzerindeki etkisini sistematik olarak incelenmesi şeklinde tanımlanabilir (Cansız, 2009: 7). 

Cinsiyete duyarlı bütçeleme tüm kamu harcamalarını ve gelirlerini toplumsal cinsiyet 
perspektifinden analiz etmeyi hedefler. Böylelikle kamu harcamalarının ve gelirlerinin erkek 
çocuklar ve erkeklere göre kız çocukları, kadınlar ve farklı kadın grupları üzerindeki farklı 
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etkilerini tanımlar. Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin nihai amacı ise bütçeleri toplumsal 
cinsiyet eşitliğini sağlayacak biçimde düzenlemektir (European  Women’s Lobby, 2004: 7). 
Bu açıdan bakıldığında cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaşımı sadece kadınlar ile ilgili 
eşitsizlikleri çözme amacında olmamalı; toplumsal cinsiyetten kaynaklanan tüm eşitsizlikleri 
göz önüne almalıdır. 

Günümüzde birçok ülkede uygulanmakta olan bir bütçeleme anlayışı olan cinsiyete 
duyarlı bütçeleme; ne sadece kadınlar için ayrı bir bütçeyi ne de özellikle kadınları hedefleyen 
tahsis miktarını artırmak olarak ifade edilmektedir (Hofbauer ve Balmori, 2010: 15). Daha 
ziyade bu bütçe, kamusal kaynakların cinsiyetler arasında eşit kullanımını garanti altına alan 
bir yaklaşımdır. Bu tür bir bütçeleme, ülkedeki mevcut bütçe sürecinin planlamadan 
başlayarak, hedeflerin ortaya konulması, bu hedeflere yönelik kaynakların tahsisi ve hedeflere 
ne şekilde ulaşıldığının değerlendirilmesi aşamalarından herhangi birinde ya da hepsinde 
kullanılabilir. Bu bütçeleme aynı zamanda toplam kamusal kaynakların ne kadarının kadınlara 
yönelik kullanıldığının analizi açısından önemli bir araçtır (Tüğen ve diğerleri, 2008: 2). 

Bu noktada şunu da belirtmememiz gerekir; cinsiyete duyarlı bütçeleme, kamusal 
harcamaların ve kamu gelirlerinin %50’sinin erkeklere ve %50’sinin kadınlara yönelik olması 
anlamına gelmemektedir. Çünkü bu durumda milli gelirin büyük bir kısmının kadınlardan 
erkeklere aktarılması söz konusu olacaktır. Gerçekten de uygulamada birçok ülkede çalışan 
nüfusun büyük çoğunluğunun erkek nüfus olduğunu düşünürsek bunu doğru olarak kabul 
etmek gerekmektedir. Bunun sonucunda erkek nüfusun daha yüksek vergi ödemesi adalet 
açısından da doğru görülmektedir. Diğer taraftan özellikle kadınların aileyle ilgilenmek, ev 
işleri ile uğraşmak gibi ücreti olmayan işlerde ve benzeri yerlerde çalıştıkları düşünülürse, 
milli gelire kadınların erkeklerden daha çok katkıda bulunduklarını iddia edilmektedir. İşte 
cinsiyet bütçelerinin bu konulara odaklanarak, vergi ve harcama sistemlerini bunlar üzerinde 
kurmaya çalıştığı görülmektedir (Meriç, 2007: 59).  

Bu nedenle Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme harcamaların kadın ve erkeklerin önceliklerine 
göre eşit dağıtımı ve cinsiyet ayrımcılığının azaltılması için kullanıldığı bir bütçeyi ifade 
etmektedir. Bu tür bütçelemenin vergilemeye bakış açısı ise vergileri kadın ve erkeklere %50 
oranında yüklemek değildir. Aksine bu anlayışa uygun bir vergi sisteminde kadın ve erkekler 
belirli haklara sahip bireyler olarak ele alınmaktadır(Tüğen ve diğerleri, 2008: 3). 

Sonuç olarak toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme kadın ve erkeklerin, kız ve erkek 
çocukların gereksinimlerinin karşılanmasında kamu kaynaklarının hakça kullanımını ve kamu 
gelirlerinin yükünün hakça üstlenilmesini gözeten bütçedir. Genel kapsamıyla kadınlar için 
ayrı bir bütçe değildir, ama kadınların toplumdaki dezavantajlı konumlarının varlığının ön 
kabulünden hareketle, bütçenin cinsiyetler arası eşitsizliklerin giderilmesine yönelik olarak 
düzenlenmesi ve uygulama sonuçlarının izlenmesine olanak sağlayacak şekilde 
yapılandırılmasıdır(Günlük Şenesen, 2008: 2).  

 
4. Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin Gelişimi 

Cinsiyete duyarlı bütçelerin ortaya çıkışı ve gelişimi, bütçe reformlarının sürekli 
gündemde olması, uluslararası örgütlerin kadınlarla ilgili çalışmaları, feminizm anlayışının 
yaygınlaşması, kadınlar lehine pozitif ayrımcılık düşüncesinin güçlenmesi gibi birçok farklı 
olgu ya da etkene dayanan bir süreci ifade etmektedir. Bu süreç 1960’larda feminizm hareketi 
ile başlamış günümüzde uluslararası örgütlerin çalışmaları ve pozitif ayrımcılık fikrinin 
yaygınlaşması ile halen devam etmektedir (Cansız, 2009: 11).  

Kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlarının giderilmesinin 
tüm ülkelere artan verimlilik, daha az stres ve daha iyi sağlık olarak yansıyacağı 
belirtilmektedir. Buna karşın bütçelerin dolaylı ve dolaysız etkilerini inceleyerek, ekonomik 
politika açısından cinsiyete duyarlı sonuçlar elde etmenin, bütçelerin genellikle “cinsiyete 
duyarsız” olan uzun süreli sonuçları nedeniyle çok zor olacağı ifade edilmektedir. Yapılan 
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çalışmalarda ise cinsiyet eşitliğine dayalı olarak ortaya çıkan ekonomik kazançların, üretim ve 
verimlilik artışı şeklinde karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu nedenle cinsiyet bütçesi ile ilgili 
yaklaşımları kamu politikaları içine almak gerektiği ifade edilmektedir(Meriç;2007: 60). 
Cinsiyet eşitsizliklerini azaltmak ekonomik büyümeyi artırmasa bile daha adil bir toplum 
yaratmaya yönelik yapacağı katkı cinsiyet eşitsizliğini gidermek için yapılması gereken 
düzenlemelere yeterli bir gerekçe oluşturmaktadır (Cansız, 2009: 10).  

Cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışının gelişiminde dünya çapında düzenlenmiş olan 
bir dizi konferansın önemli rolü olmuştur. Bu konferanslardan ilki olan Birinci Dünya Kadın 
Konferansı,  Mexico City şehrinde, 19 Haziran - 2 Temmuz 1975 arasında düzenlenmiştir. Bu 
toplantıda cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine yönelik; cinsiyet ayrımcılığının ortadan 
kaldırılması, kalkınma sürecine kadınların dâhil edilmesi ve dünya barışına kadınların daha 
fazla katkı sağlaması şeklinde üç temel hedef saptanmıştır. Ardından İkinci Dünya Kadın 
Konferansı Kopenhag şehrinde 14 – 30 Temmuz 1980 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Bu toplantıda da eğitimde, istihdam fırsatlarında ve sağlık hizmetlerinde eşitlik şeklinde temel 
ilkeler tespit edilmiştir (Tüğen ve diğerleri, 2008: 3). 

Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda 1984 yılında ilk kez Avustralya’da uygulanmakta 
olan ekonomik ve sosyal cinsiyet eşitliği stratejisi doğrultusunda Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 
uygulaması “kadınlar bütçesi” adı altında uygulanmaya başlanmıştır. Uygulamanın kadınlar 
bütçesi olarak adlandırılmasının sebebi bütçenin yalnızca kadınlar ve kız çocukları üzerine 
olan etkilerine odaklanılmasından kaynaklanmıştır (Sharp, 2003: 5). 

15-26 Haziran 1985 tarihleri arasında Nairobi’de düzenlenen Üçüncü Dünya Kadın 
Konferansı’nda ise eşitlik, kalkınma ve barış gibi hedeflere yönelik yeni yöntemlerin 
araştırılması gündeme gelmiştir. Cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda kesin hükümlerin ele 
alındığı toplantı ise 4-15 Eylül 1995 tarihleri arasında Pekin’de düzenlenen Dördüncü Dünya 
Kadın Konferansı’dır. Bu konferansta politikalar ve programlar üzerine alınacak bütçesel 
kararlara cinsiyete göre bir perspektifin dâhil edilmesine yönelik görüşler ileri sürülmüştür. 
Aynı konferansta ifade edilen görüşlerden biri, devletleri cinsiyet eşitliğine yönelik 
taahhütlerinden dolayı hesap verebilir kılmaktır. Bu noktada bütçelerin önemli bir rolü 
bulunmaktadır. Böylece cinsiyete dayalı bütçeleme, devletlerin bu tür taahhütlerinin 
bütçeleşmesi yönünden önemli bir mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır (Tüğen ve 
diğerleri, 2008: 3). Bu toplantıda cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaşımı, cinsiyet eşitsizliğini 
giderecek politikaların oluşturulması uluslararası bir strateji olarak kabul görmüş (Quinn, 
2009: 12) ve ülkelere kadınların kamu hizmetlerinden nasıl daha fazla yararlanacakları 
yönünde çaba sarf etmeleri ve bu doğrultuda kamu hizmetlerine erişim eşitliği sağlamak için 
bütçelerinde gerekli düzenlemeleri yapmaları çağrısında bulunulmuştur. (Sharp, 2003: 7). 

1995’deki Dördüncü Dünya Kadın konferansının ardından aynı yıl içerisinde Güney 
Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere pek çok İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth) 
ülkesinde ve birçok gelişmekte olan ülkede cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamaları 
başlamıştır (Leadbetter, 2010: 3-4).  2000’li yılların başında dünya genelinde bazıları yerel 
bazıları ulusal düzeyde olmak üzere 40’tan fazla ülkede Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 
uygulanmaktadır (Stotsky, 2006: 24). Ayrıca Avrupa Birliği, IMF ve Dünya Bankası 
tarafından Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, diğer önlemlerin yanında, bütçe politikalarında hesap 
verebilirlik, şeffaflık ve katılımı daha fazla sağlamanın bir yolu olduğunu belirtmekte ve iyi 
yönetişimin (good governance) ayrılmaz bir parçası olarak gösterilmektedir (Quinn, 2009: 
10).  Günümüzde dünyada cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi ve cinsiyete duyarlı 
bütçelemenin uygulamaya konulması hususunda söz konusu konferanslara paralel çalışmalar 
yürütmekte olan gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde çeşitli kurum ve kuruluşlar 
faaliyetlerini sürdürmektedir (Tüğen ve diğerleri, 2008: 4). 

 

537 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
5. Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin Amaçları 

Cinsiyet bütçelerinin amaçları ülkenin politik ve sosyal yapısına ve kurumsal 
düzenlemelere göre değişim gösterir. Ancak cinsiyet bütçesi uygulamalarının ana amaçlarını 
şu şekilde belirtmek mümkündür (Sharp, 2003: 9);  

• Toplumsal Cinsiyet konularının, bütçe ve politikalara yerleştirilmesinin etkilerine 
ilişkin paydaşların bilinci artırmak (Toplumsal cinsiyet bilincini arttırmak),  

• Hükümetleri cinsiyete duyarlı bütçe ile ilgili bütçelerinde ve politikalarında 
yaptıkları dönüşüm taahhütleri için daha fazla hesap verebilir hale getirmek 
(Hükümetlere cinsiyete duyarlı bütçe ile ilgili uygulama taahhütleri ile ilgili baskı 
yapmak), 

• Cinsiyet eşitliğini sağlamak için bütçe ve politikaları değiştirmek (Bütçe ve bütçe 
politikalarını cinsiyet eşitliğini sağlayacak şekilde değiştirmek). 

Yukarıda sayılan bu üç amaç birbirinden tamamen bağımsız değildir. Başka bir deyişle 
bu hedeflerden birini gerçekleştirebilmek için diğerine ihtiyaç vardır. Üç amacın birden 
gerçekleştirildiği durumda cinsiyete duyarlı bütçeleme hedefine tam olarak ulaşmaktadır. 

Diğer taraftan cinsiyete duyarlı bütçe girişimleri yukarıda ifade edilen hedefleri 
gerçekleştirmede farklı ölçüde başarılı olabilir. İlk dönemde cinsiyet bütçe girişimleri, politika 
ve bütçelerde cinsiyeti dikkate alma konusunda bilinci artırmaya yönelik stratejilere 
odaklanmışlardır. Fakat bütçe ve politikaların cinsiyet konularına ilişkin etkilerinin yeterli bir 
analizi ve iyi veriler toplanması tek başına bütçeleri değiştirmek için yeterli değildir. Bu 
nedenle yukarıda sayılan ve birbirleri arasındaki ilişkileri açıklanan cinsiyete duyarlı 
bütçelerinin amaçları arasında bir hiyerarşik ilişkinin varlığından da bahsetmek gerekir. 
Örneğin, cinsiyet eşitliği taahhütleri konusunda hükümetin güvenirliğini artırma hedefi, bütçe 
ve politikaların değişiminden önce gelebilir (Cansız, 2009: 16). Çünkü gerekli toplumsal 
bilinçlenme sağlanmadan ne hükümetler cinsiyete duyarlı bütçe uygulamalarını hayata 
geçirirler ne de uygulanan bütçe politikaları toplumda karşılığını bulabilir. Bu nedenle 
amaçlar arasındaki hiyerarşik çok önemlidir. Cinsiyete duyarlı bütçenin amaçları arasındaki 
bu hiyerarşik ilişki ele alındığında öncelik sıralamasının toplumsal cinsiyet bilincini arttırmak,  
Hükümetlere cinsiyete duyarlı bütçe ile ilgili uygulama taahhütleri ile ilgili baskı yapmak ve 
Bütçe ve bütçe politikalarını cinsiyet eşitliğini sağlayacak şekilde değiştirmek şeklinde ifade 
etmek mümkündür (European Women’s Lobby;2004:9).    

 
6. Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Süreci 

Cinsiyete duyarlı bütçeleme süreci bir dizi soru üzerinden oluşmaktadır. Bu sorulara 
verilen cevaplar doğrultusunda cinsiyete duyarlı bütçeleme süreci ortaya çıkmakta ve 
uygulanmaktadır. Bu sorular şunlardır (Rake, 2002: 3); 

• Harcama ve gelirler kadın ve erkek grupları arasında nasıl dağılmaktadır? 
• Kaynakların kadın ve erkekler arasındaki dağılımının uzun ve kısa dönemli etkileri 

nedir? 
• Toplam harcama ve gelirlerin kadın ve erkekler üzerine etkisi nedir? 
• Cinsiyete duyarlı bütçe politikası cinsiyet norm ve rollerini nasıl etkiler? 

Bu sorulara verilen cevaplar ile şekillenen cinsiyete duyarlı bütçeleme süreci üç 
aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada toplumsal cinsiyet bakış açısıyla bütçe analiz edilmekte, 
ikinci aşamada bütçe toplumsal cinsiyet analizine dayalı olarak yeniden yapılandırılmaktadır, 
üçüncü aşamada ise toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesi bir analiz kategorisi olarak 
bütçe süresinde yer almaktadır (Quinn, 2009: 16). Aşağıda yer alan Şekil – 1’de cinsiyete 
duyarlı bütçelemenin aşamaları ve bu aşamalarda gerçekleşen faaliyet gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Cinsiyete duyarlı bütçeleme sürecinin aşamaları 

 
Kaynak: Quinn, 2009: 17 

 
Birinci aşama cinsiyete duyarlı bütçeleme sürecinde gerekli ilk adımdır. Bu aşamada ilk 

olarak kadınların ve erkeklerin bütçeden farklı şekillerde etkilendikleri ortaya konulur. 
Analizin ilk seviyesinde bütçe programlarının son kullanıcılarının ya da alıcılarının 
cinsiyetlerine göre ayrıştırıldığı bir rapor üretilmektedir. Bu aşamada toplumsal cinsiyet 
perspektifi ile analiz derinleştirildiğinde başka bilgiler de elde edilebilir (Quinn, 2009: 17). Bu 
aşamada analizin doğru yapılabilmesi için analiz için gerekli olan istatistikî verilerin tam ve 
eksiksiz olması gerekmektedir. Gerçekten de bu süreçte uygulamada karşılaşılan en büyük 
problem veri yetersizliği ya da eksikliğidir. Bu nedenle cinsiyete duyarlı bütçeleme sürecinin 
birinci aşamasında yeterli ve gerekli verileri elde etmek çok önemlidir (Cansız, 2009: 46). 

Bütçenin kaynakları cinsiyetler arasında eşit bir biçimde dağıtılmadığında ya da bütçe 
kaynaklarının dağılımının, hükümetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderme politikasıyla 
uyuşmadığında; bu haksızlığın giderilmesi için bütçede yeniden bir düzenleme yapmak 
gerekmektedir. İşte cinsiyete duyarlı bütçeleme sürecinin eşitsizliğin ortaya konulduğu birinci 
aşamasının ardından ikinci aşama da bütçenin yeniden yapılandırılmasında toplumsal 
cinsiyetin hesaba katılması amaçlanır. Her şeyden önce bütçenin kadınlar ve erkekler üzerinde 
farklı etkileri vardır, bu nedenle cinsiyeti bütçe süreçleri içerisine bir analiz kriteri olarak 
dâhil etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu gerçeklikten hareketle cinsiyet eşitsizliklerini 
giderme yönünde yapılan geçici uygulamalardan vazgeçilmeli; kalıcı ve daha iyi hedeflenen 
gelir ve harcama yöntemlerinin sistem içerinse dâhil edilmesi ile bütçe cinsiyet eşitsizliklerini 
giderecek şekilde düzenlenmelidir (Quinn, 2009: 17). İkinci aşamada yapılan analizler 
sonucunda bu düzenlemeler ortaya konulur. 

Üçüncü aşama bütün bütçe süreçlerinin içerisine cinsiyete duyarlı yaklaşımın 
yerleştirmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı aşamadır. Cinsiyete duyarlı bütçeleme, 
sadece bütçelerin içeriği ile ilgili değildir. Bütçe süreci ile de ilgilenmektedir. Bütçe süreçleri 
alınan kararların ne olduğu, kararları kimin aldığı, kararlardan kimlerin etkilendiği ve 
kararları kimin reddettiği ile ilgilidir. Bu nedenle cinsiyete duyarlı bütçeleme bütçe sürecinde 
cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, cinsiyet eşitsizliğini destekleyen yapı ve kurumların 
değiştirilmesini gerektirir. Sistem cinsiyet-tarafsız olduğunu iddia edebilir ancak gerçekte 
cinsiyet körüdür. Bu nedenle sistem cinsiyet duyarlı ya da toplumsal cinsiyet duyarlı bir 
yapıya dönüştürülmelidir. İşte bu dönüşüm üçüncü aşamada gerçekleşmektedir. Bu bir 
cinsiyet eşitliği politikalarının tüm ana plan ve programlara yerleştirilmesi çalışmasıdır ve 
birinci ve ikinci aşamada yapılan hazırlıklara ihtiyaç duyar. Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 
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politikalarının tüm ana plan ve programlara yerleştirilmesi sürekli olarak cinsiyete duyarlı 
olmayı taahhüt etmeyi gerektirir. Bu kadın ve erkekler ile erkek ve kız çocuklarının 
ihtiyaçlarındaki değişimleri dikkate alan bir süreçtir (Quinn, 2009: 20).  

Bu üç aşamanın ardından cinsiyete duyarlı bakış açısı planlamadan denetime kadar tüm 
bütçe sürecine entegre edilmiş olur. Böylelikle cinsiyete duyarlı bütçelemenin daha önce 
sözünü ettiğimiz üç amacı gerçekleşmiş ve toplumsal cinsiyetten kaynaklanan eşitsizlikleri 
gidermeyi amaçlayan cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaşımı uygulanmış olur. Böylelikle 
bütçe toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini arttıran cinsiyet körü yapısından kurtularak toplumsal 
cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kalındıran bir yapıya kavuşturulmuş olur. 

 
7. Türkiye’de Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Uygulamaları 

Tüm maliye politikası araçlarını içerisinde barındıran bütçe toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin var olduğu alanları etkileme de önemli araçlardan biridir. Bu yönü ile cinsiyete 
duyarlı bütçe yaklaşımı kadınlar için ayrı bir bütçe yapılmasını öngörmemekte, mevcut bütçe 
önceliklerine ve bütçe sürecine kadın-erkek eşitliği bakış açısının kazandırılması 
amaçlamaktadır. Bu hali ile cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaşımı parlamentoda vatandaş 
olarak kadınların da sahip olduğu bütçe hakkının da daha etkin kullanımını 
sağlayabilmektedir. Ülkemizde cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımı teorik olarak incelenen bir 
konu olmuş ve bu yaklaşım sınırlı bir uygulama alana bulmuştur. Bununla birlikte ülkemizde 
cinsiyete duyarlı bütçelemeye ilişkin çalışmaları kurumsal düzeyde ve uygulama örnekleri ile 
değerlendirmek mümkündür. 
7.1. Kurumsal ve Yasal Düzenlemeler 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması demokrasinin temel ilkelerinden biri olup aynı 
zamanda sürdürülebilir kalkınma hedefinin koşullarından biridir. Bu kapsamda kadınların 
toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması 
gerekmektedir. Ülkemizde 1987 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’na bağlı Sosyal Planlama 
Genel Müdürlüğü bünyesinde “Kadına Yönelik Politikalar Danışma Kurulu”nun kurulmasıyla 
birlikte kadınların karşılaştıkları sorunlar kurumsal olarak ele alınmaya başlamıştır. 
Sonrasında ise şimdiki adıyla Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü olan Kadının Statüsü ve 
Sorunları Başkanlığı 20 Nisan 1990 tarihli ve 422 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
ihdas edilmiştir. Başlangıçta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olan kurum 29 
Mart 2003 tarih ve 25063 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan düzenlemeyle Başbakanlığa bağlı 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Genel Müdürlüğün 
5251 sayılı Teşkilat Yasası 6 Kasım 2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir (Tüğen ve diğerleri, 2008: 7). 

Kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesini temel hedef olarak benimseyen 
genel müdürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının tüm ana plan ve programlara 
yerleştirilmesi için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda oluşturulan eylem planları 
söz konusu amacın gerçekleştirilmesinde kilit bir rol üstlenmektedir. Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü ve Hollanda İstihdam ve Sosyal İşler Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörlüğü’nce 
ortaklaşa yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi - Kurumsal 
Kapasitenin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” kapsamında tüm tarafların katılımı ile kamu 
politikalarına temel teşkil etmek üzere “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı” 
2008-2013 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Söz konusu eylem planında bu döneme 
ilişkin öncelikler belirlenerek stratejiler geliştirilmiştir. Eylem Planında “Kadının Eğitimi ve 
Öğretimi”, “Kadın ve Ekonomi”, “Kadın ve Yoksulluk”, “Kadın ve Sağlık”, “Yetki ve Karar 
Alma Süreçlerine Katılım”, Kadın ve Çevre”, “Kadın ve Medya”, “Kız Çocukları” ve 
“Kadının İlerlemesinde Kurumsal Mekanizmalar” söz konusu dönemde öncelikli olarak ele 
alınacak konular olarak belirlenmiştir (T.C. Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008: 5). 
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Söz konusu eylem planlarının sürdürülmesi dışında genel müdürlük ülkemizde cinsiyete 
duyarlı bütçelemeye ilişkin altyapının oluşturabilmesi açısından altyapı çalışmalarını da 
sürdürmektedir. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme konusu ilk kez Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı “Toplumda Kadın Katılımı” Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda ele 
alınmıştır. Konunun kalkınma planlarına yansıması ise ilk kez 10. Kalkınma Planı’nda olmuş, 
Kalkınma Planı’nda “Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda farkındalık 
oluşturulacak ve örnek uygulamalar geliştirilecektir” ifadesine yer verilmiştir. 

Yine Temmuz 2006 tarihli 26218 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi 
İçin Alınacak Tedbirler” ile ilgili 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde “Devlet kadınlara 
yönelik her türlü şiddet eyleminin önlenmesini bir devlet politikası olarak kabul etmelidir. Bu 
alana yönelik bir bütçe oluşturularak, toplumsal cinsiyet rolleri açısından bütçelerin etki ve 
sonuçları görünür kılınarak, toplumsal cinsiyete dayalı bütçe analizleri yapılmalıdır.” 
düzenlemesine yer verilmiştir (Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu, 2014: 25). 
7.2. Şartlı Nakit Desteği 

Ülkemizde cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamalarının sınırlı düzeyde ele alınması 
eleştiri unsuru olmaktadır. Bununla birlikte 2005 yılında Avrupa Birliği ülkemizde uygulanan 
“şartlı nakit transferi” uygulamasını cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulaması açısından başarılı 
bir örnek olarak kabul etmiştir.  2001 yılında Dünya Bankası aracılığıyla yürütülen Sosyal 
Riski Azaltma Projesi (SRAP) ile başlayan Şartlı Nakit Transferi uygulaması SRAP’ın 31 
Mart 2007 tarihinde sonlandırılması neticesinde şu an itibariyle Sosyal Yardımlar Genel 
Müdürlüğü bünyesinde devam etmektedir. 

Sosyal yardım programının ana hedefi; 0-6 yaş grubundaki çocuklar ve anneleridir. Söz 
konusu uygulama da 0-6 yaş grubundaki çocukların anneleri adına açılacak hesaplar aracılığı 
ile eğitim ve sağlık gibi konularda olumlu davranış geliştirmelerini (çocukları düzenli olarak 
okula göndermek, sağlık ocağına götürmek vb.) sağlamayı hedeflenmektedir. Bu uygulama 
sayesinde yoksulluğun kuşaklararası transferi engellenmeye çalışılmıştır (T.C. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 2012: 7).  

Ülkemizde şartlı nakit desteği uygulaması üç ana bileşenden oluşmaktadır. Bu 
bileşenler; eğitim, sağlık ve gebeliktir.  Eğitim hizmeti kapsamında özellikle kız çocuklarının 
eğitim hakkından yararlanması daha da teşvik edebilmektedir. Yararlanıcı olarak hak kazanan 
ailelerin hibeyi alabilmesi için en az %80 oranında okula devam mecburiyetini sağlamaları 
gerekmektedir. 2012 rakamlarına göre bir ilkokul öğrencisi kız çocuğu ayda 35 TL; ilkokul 
öğrencisi erkek çocuğu ise ayda 30 TL almaktadır. Ortaöğretimde ise ailelere kız çocukları 
için ayda 55 ve erkek çocuklar için ayda 45 TL ödenir. Sağlık desteği, 0 - 6 yaş arası çocuklar 
için, aşıların tamamlanması ve sağlık merkezine düzenli ziyaretler koşullarına bağlı olarak 
ödenen ayda yaklaşık 30 TL yardımlardır. Ayrıca, Ocak 2005 itibariyle kadınların düzenli 
sağlık merkezi ziyaretlerine şartlı olarak, hamile kadınlar için sağlık desteği de 
sağlanmaktadır. Bu destekler gebeliğin 2. Ayından lohusalığın 2. Ayına kadar devam eder ve 
aylık miktarı 30 TL’dir. Ayrıca doğumun bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmesi şartı ile 
tek defaya mahsus olmak üzere 70 TL yardım yapılmaktadır etmiştir (T.C. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 2012: 8). 

Programın uygulama sonuçlarının değerlendirildiğinde uygulama sonuçlarının genel 
olarak olumlu olduğunu söylemekle birlikte yardımların zamanında gerçekleştirilmemesi, 
tutarının yeterli gelmemesi ve gerekli bilinç seviyesinin oluşturulmaması gibi uygulamadan 
kaynaklanan sorunların da yaşandığı görülmektedir.  Uygulama sonuçlarının 
değerlendirilmesi hak sahibi olanlar ile sisteme başvurusunu yapıp hak sahibi olamayan 
hanelerin genel eğitim ve sağlık konularındaki davranışları analiz edilmiştir. Analiz 
sonuçlarına göre; yardım alanlarda, yardım almayanlara göre, devamsız gün sayısının 
azaldığı, kırsal kesimlerde devamsızlığın azalma oranının daha yüksek olduğu, kız 
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çocuklarında devamsızlığın erkeklere göre iki kat daha fazla azaldığı görülmüştür. Yine sağlık 
alanındaki sonuçlar değerlendirildiğinde; Şartlı Sağlık Yardımı alan annelerin yardım almaya 
başladıktan sonra daha düzenli olarak doktor kontrolüne gönderdiği görülmektedir (T.C. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,  2012: 158). 
7.3. 6111 Sayılı Kanun’un Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yaklaşımı Açısından 

Değerlendirilmesi 
Daha öncede belirttiğimiz üzere cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaşımını ülkemiz bütçe 

sistemi içerisinde bir bütün halinde görmek mümkün değildir. Ancak gerek merkezi yönetim 
gerekse de yerel yönetimler tarafından yürütülen hizmetler ve uygulamaya konulan projelerde 
cinsiyete duyarlı bütçe uygulamasını gözlemlemek mümkündür. Bu doğrultuda ülkemizde 
yürürlüğe giren 6111 sayılı sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Söz konusu kanunun ile kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve kadın 
istihdamının teşvik edilmesine ilişkin bir dizi düzenleme yapılmıştır.  Bu düzenlemeleri 
başlıklar halinde aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür (Örücü ve diğerleri, 2012: 473-
475): 

• On sekiz yaşından büyük kadınları, mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini, mesleki ve 
teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca 
düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere yönelik 
prim teşviki getirilmiştir. 

• Erken doğum yapan kadın işçinin izin hakkı, 
• Doğum yapacak veya doğum yapan kamu görevlisi kadın çalışanların çalışma 

koşulları iyileştirilecek düzenlemeler yapılmıştır, 
• El emeğine dayanan ürünleri üreten ve satan kadınların daha az prim ödeyerek 

sigortalı olmaları sağlanmış, aynı zamanda bu faaliyetlerin kayıt altına alınmasıyla 
devletin gelir kaybının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

 
8. Sonuç 

Günümüz çağdaş toplumlarındaki genel eğilim; kadın ve erkekler arasında cinsiyet 
ayrımcılığına yol açan her türlü uygulamanın önlenmesi ve kadın-erkek eşitliğinin toplumun 
her alanında tesisidir. Diğer taraftan günümüzde cinsiyet eşitliği bir insan hakkı olarak 
görülmekte ve demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasında sayılmaktadır. Bu noktada 
devletin tüm kurumlarına çeşitli sorumluluklar yüklenmektedir. Siyasi karar verme mercii 
olan devlet, bünyesindeki kurumlarda kadın ve erkek eşitliğini sağlayıcı uygulamalara 
girişmelidir. İşte bu noktada cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışı devlete yardımcı olabilecek 
bir araçtır. Çünkü devletin cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırabilmesi için temel mali aracı 
bütçedir. Cinsiyete duyarlı bütçeleme, kadın ve erkekler arasında ayrımcılığa yol açan ve 
toplumsal cinsiyet kavramından kaynaklanan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve toplumda 
kadının statüsünün yükseltilmesi için önemli ve güçlü bir mali araç olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Uygulamada ve literatürde tam olarak bir ortak yapı oluşmamış olmakla beraber, temel 
amaçlar doğrultusunda, ana süreçleri ve aktörlerinin tam katılımı ile uygulanacak olan 
cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaşımı toplumsal cinsiyetten kaynaklanan eşitsizlikleri en aza 
indirecektir. Bu durumda sadece sosyal yaşamda değil aynı zamanda ekonomik olarak da 
toplumlara katkı sağlayacaktır. Cinsiyete duyarlı bütçele yaklaşımı Türkiye’de 5018 sayılı 
Kanun ile bütçe sürecinde yer alan bir kavram olmasına karşılık konunun bütüncül bir 
yaklaşımla ele alındığını söylemek oldukça zordur. Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü ve yerel 
yönetimlerin bu konudaki çabaları ile sınırlı bir ilerleme sağlandığını söylemek mümkündür. 
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TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN İSPAT 
VASITALARININ İNCELENMESİ 

 
 
                            Mutlu Yoruldu1 
                   

Özet 
Vergilendirme sürecinin en önemli asli unsurunu, vergiyi doğuran olayın vuku bulması oluşturmaktadır. 

Vergi sistemimizde yer alan vergiler, güven esasına dayalı olarak, çoğunlukla mükelleflerin, mükellefiyetlerine 
ilişkin her hususu bildirimde bulunarak vergi idaresine bildirmesi yöntemine dayanmaktadır. Verginin konusunu 
oluşturan ve dolayısıyla vergilendirilmesi gerekli unsurların ne olduğunun en iyi mükellefler tarafından 
bilinebileceği düşüncesine dayanan bu yöntemde mükellef, vergi matrahını bildirmekte ve vergileme sürecine 
fiilen katılmaktadır. Ancak mükellefler, bu süreçte bazen vergi matrahlarını bilerek veya bilmeyerek hatalı beyan 
edebilmektedir. Her ne kadar VUK’a göre; “Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, 
mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmeler vergi dairelerini bağlamaz” hükmü yer almakla 
birlikte, özel hukuk sistemimizde “sözleşme serbestliği” ilkesinin cari olması nedeniyle mükellefler ortak 
çıkarları doğrultusunda daha az vergi ödemek amacıyla çeşitli hukuki işlemlerde bulunabilmektedir. Bu gibi 
durumlarda vergi idaresine, beyanların ve dolayısıyla matrahların doğruluğunun araştırılması görevi 
düşmektedir. Mükellef beyanlarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığının denetiminde “delil ve ispat sistemi” 
önemli bir yer tutmaktadır. Hukuken geçerli ve tanınan çeşitli ispat vasıtaları kullanılarak (defter, kayıt ve 
belgeler, yoklama fişleri, inceleme tutanakları, bilirkişi raporları vb.) yani deliller kullanılarak, gerçekte olması 
gereken durumun ortaya çıkarılması sağlanmakta ve böylelikle hazinenin vergi kaybına uğraması ihtimalinin 
önüne geçilmektedir. Bu çalışmanın amacı vergi hukuku açısından yukarıda anılan ispat araçlarının etkinlik 
düzeylerinin değerlendirilmesidir.   
 
Anahtar Kelimeler: vergi hukuku, ispat ve delil 
 
JEL Sınıflandırması: K34, K41, M48 

 
 
EXAMINATION PROOFS IN TERMS OF TURKISH TAX 

LAW 
Abstract 

The fundamental element for the emergence of taxation process is the occurrence of taxable event. The 
taxes in our tax system depend on the method of declaration of every points related to the liabilities of the 
taxpayers based on trust. In this method based on the thought that the elements comprising the tax subject which 
must be taxed would be known best by taxpayers, the taxpayer declares tax assessment and actively participates 
in the taxation process. However, taxpayers may declare the tax assessment purposely or unwittingly wrong in 
this process. “Although according to TPL “Private agreements related to obligation or tax liability do not oblige 
tax offices except for the situations accepted by the tax law”, taxpayers perform various legal transactions to pay 
lesser tax in line with their common interests because of the current principle of “liberty of contract” in our 
private law system. In such cases, the taxation authority has to investigate the correctness of these tax returns and 
assessments. The “evidence and proof system” play an important role in the inspection whether or not the 
taxpayer declarations reflect the actual situation. The actual situations are revealed using various legally valid 
and recognized proofs (books, records and documents, attendance forms, verification minutes, expert’s reports 
etc.) and the treasury’s possible loss of income is prevented.   The purpose of this study is to evaluate the 
efficiency levels of the abovementioned proofs in terms of the tax law.  
 
Keywords: tax law, proof and evidence 
 
JEL Classification: K34, K41, M48 
 
 

1  Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kula Meslek Yüksekokulu, Maliye Programı, Türkiye, 
mutluyoruldu@gmail.com 
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1. Giriş 

Günümüz vergileri, çoğunlukla mükelleflerin bildirimde bulunması yöntemine 
dayanmaktadır. Vergiye tabi kendilerine ait unsurların ne olduğunun en iyi mükellefler 
tarafından bilinebileceği düşüncesine dayanan bu yöntemde mükellef, vergi matrahını 
bildirmekte ve vergileme sürecine fiilen katılmaktadır2. Ancak mükellefler, bu süreçte bazen 
vergi matrahlarını hatalı beyan edebilmektedir. Her ne kadar VUK’a göre; “Vergi 
kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi 
sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmeler vergi dairelerini bağlamaz” hükmü yer almakla 
birlikte, özel hukuk sistemimizde “sözleşme serbestliği” ilkesinin cari olması nedeniyle 
mükellefler ortak çıkarları doğrultusunda daha az vergi ödemek amacıyla çeşitli hukuki 
işlemlerde bulunabilmektedir. Bu gibi durumlarda vergi idaresine, beyanların doğruluğunun 
araştırılması görevi düşmektedir. Mükellef beyanlarının gerçek durumu yansıtıp 
yansıtmadığının denetiminde “delil ve ispat sistemi” önemli bir yer tutmaktadır3. 

Bilindiği üzere devlet vergi toplamak üzere, rızası olmaksızın kişilerin ekonomik 
değerlerine müdahale etmektedir. Ancak devlet, bu müdahalesinde hukuk kurallarıyla 
bağlıdır. Anayasamızın 73’üncü maddesinde düzenlenen verginin kanuniliği ilkesi, kamu 
gücünü elinde bulunduran devlete karşı kişilere hukuki güvence sağlamaktadır. Anayasa’nın 
36’ıncı maddesiyle kişilere tanınan hak arama hürriyeti çerçevesinde kişilerin idarenin tek 
yanlı olarak tesis ettiği vergisel işlemlere karşı yargı yoluna başvurma imkânı bulunmaktadır. 
Aynı şekilde Anayasanın 125. Maddesine göre idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 
yargı yolunun açık olması hükmünün de bu açıdan önem arz ettiğini ve yargı yoluna 
başvurma hakkının anayasa ile teminat altına alınmıştır. 

İspat ile delil arasında amaç-araç ilişkisi bulunmaktadır. Çünkü yargı organının önüne 
getirilen uyuşmazlıkta ulaşılmak istenen amaç, ispattır. Başka bir ifadeyle, bir davada taraf 
olanlar davanın kendi lehlerine sonuçlanmasını sağlamak için mutlaka uyuşmazlık konusu 
olayı ispatlamak zorundadırlar. Bunu da ancak deliller sayesinde gerçekleştirebilirler. Bu 
itibarla, delil olmadan ispatın gerçekleşmesi mümkün değildir4. 

Bu çalışmada vergi hukukunda geçerli olan ispatlama sistemlerinden ve nelerin delil 
olabileceğinden bahsedilmiştir. 

 
2.    Türk Vergi Hukukunda İspat Vasıtaları (Delil Çeşitleri) 

Vergi hukukunda ispat vasıtası olarak kullanılan deliller, gerek idare gerekse 
mükellefler tarafından ortaya konulan maddi ve gayri maddi belge ve araçlardır. Vergi 
yargılamasında kullanılan delilleri; mükellef, idare ve yargı kesimlerinde oluşması 
bakımından üçlü bir ayrıma tabi tutarak inceleyebiliriz. Söz konusu delillerin Vergi Usul 
Kanunu’nda belirtilmiş olanlarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz5. 

 
Mükellef Kesiminde Oluşanlar İdare Kesiminde Oluşanlar 

 
1- Beyanname ve bildirimler 1- Yoklama fişleri 
2- Yasal defterler 2- İnceleme tutanakları 
3- Fatura 3- Arama tutanakları 
4- Sevk irsaliyesi 4- Bilgi toplama tutanakları 
5- Müstahsil makbuzu 5- İstihbarat arşivleri 
6- Perakende satış belgeleri 6- Takdir komisyonu tutanakları 

2 Abdurrahman Akdoğan, Vergi İncelemesi, A.İ.T.İ Akademisi Maliye ve Vergi Hukuku Enstitüsü Yayınları, 
Ankara, 1979, s. 3. 
3 Seçkin Altınel ve Nurgül Güner, “Vergi Hukukunda İspat ve Delillendirme”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 
324, 2008, s. 103 
4 Karakoç, s. 8. 
5 Kızılot, ss. 703-704. 
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7- Gider pusulası  
8- Serbest meslek makbuzları  
9- Ücret bordrosu  
10-Taşıma irsaliyesi  
11-Yolcu listeleri  
12-Günlük müşteri listesi ve adisyonlar  
13-Ambar tesellüm fişi  
14- Döviz alım ve satım belgesi  
15-Muhabere evrakı, bono, poliçe ve çekler  

 
Vergi Usul Kanunu, vergileme ile ilgili olarak kullanılabilecek bütün ticari ve vergisel 

bilgi ve belgeleri düzenlemeye çaba göstermiş ve bunların vergi hukuku açısından delil 
niteliğinde olduğunu kabul etmiştir. Kaldı ki ekonomik koşulların ve teknolojinin gelişmesine 
paralel olarak, vergisel ve ticari belgeler türüne yenilerinin eklenmesine de yer vermiştir6. 
Ancak vergi hukukundaki delil türleri, sadece Vergi Usul Kanunu’nda sayılanlarla sınırlı 
değildir. Aşağıda da belirtildiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nda sayılmayan ancak vergi 
yargılaması hukukunda kabul gören pek çok ispatlama aracı bulunmaktadır.  

 
2.1.  Mükellef Kesiminde Oluşan Delil Türleri  

Vergi mükellefi ya da sorumlusunun en önemli ödevi, vergi borcunun kanunlarda 
öngörülen zamanda, tutarda ve biçimde ödenmesidir. Buna vergi hukukunda “maddi 
yükümlülük” adı verilmektedir. Bunun yanı sıra, usul ve biçime ilişkin yerine getirilmesi 
gereken diğer görevler de vardır ki, bunlara da “biçimsel/şekli yükümlülük” denilmektedir7. 
Mükelleflerin yerine getirmek durumunda oldukları biçimsel ve usule ilişkin ödevler, başta 
Vergi Usul Kanunu olmak üzere çeşitli vergi kanunlarında yer almaktadır. Mükelleflerin bu 
ödevlerini; bildirimde bulunmak, beyanname vermek, defter tutmak, belge düzenine uymak, 
defter-belgeleri saklamak ve ibraz etmek şeklinde sıralayabiliriz. Mükellefler tarafından 
yapılan bu işlemler, bir uyuşmazlık söz konusu olduğu zaman yargılama aşamasında delil 
niteliğinde olmaktadır8.  
2.1.1.  Bildirim ve Beyannameler  

Vergi mükelleflerinin şekli ödevleri arasında yer alan, beyanname vermek ve bildirimde 
bulunmak, en önemli ödevlerinden bir tanesidir. ilk sırada gelmektedir. Kural olarak vergi 
sistemimizde beyan esası geçerlidir. Mükellefler, Vergi Usul Kanunu’nun 378/2’inci maddesi 
uyarınca, beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı 
(maddi hata bulunan haller ve ihtirazi kayıtla verilen beyannameler hariç) dava açamazlar.  

Beyannamede gösterilen vergi matrahı, aksi vergi dairesince ispatlanıncaya kadar doğru 
olarak kabul edilmektedir. Bu beyan, mükellef açısından yazılı ikrar (itiraf) olarak 
değerlendirilmektedir9.  

Beyanname verilmediği takdirde, Vergi Usul Kanunu’nun 30/1’inci maddesi uyarınca 
re’sen tarhiyat yapılmaktadır. Bu itibarla, beyanın yapılmamış olması maddi delilin mevcut 
olmadığına karine teşkil etmektedir. Beyanname, yükümlü aleyhine delil oluşturmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle, beyannamelerin mükellef lehine delil olma özelliği yoktur. Bu nedenle 
beyannameler, vergi idaresinin bildirilen matrahların gerçeğe uygun olmadığını tespit 
etmesine mani değildir10. 

6 Tuncer, (Cilt-2), s. 40. 
7 Karakoç, s. 92. 
8 Akın ve Güner, s. 112. 
9 Akın ve Güner, s. 112. 
10 Karakoç, s. 95. 

547 
 

                                                           



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 

Vergi Usul Kanunu’nun 153-170’inci maddelerinde; mükelleflerin işe başlamalarını, işi 
bırakma tarihlerini, adres ve adres değişikliklerini, iş değişikliklerini, iş ve teşebbüsün naklini 
kanunda öngörülen süreler içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine bildirmekle yükümlü 
oldukları düzenlenmiştir. Bildirim ödevinin usulüne uygun olarak ve süresinde yerine 
getirilmesi; mükellefi, bildirdiği durumun gerçek olduğunu ispatlama yükünden 
kurtarmaktadır. Çünkü bu bildirimler, bildirim konusu hakkında delil olarak kabul 
edilmektedir. VUK 3. maddesi çerçevesinde; İktisadi, ticari ve teknik esaslara uymayan veya 
olayın niteliğine bağlı olarak normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde 
ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait olacağı belirtilmiştir. Örneğin, işini terk ettiğini 1 ay 
içinde vergi dairesine bildirmiş olan bir mükellefin işini terk etmediğinin iddia edilmesi 
halinde, bu durumun vergi dairesince ispatlanması gerekmektedir. Ancak işini terk etmesine 
karşın bu durumu vergi dairesine bildirmeyen bir mükellef hakkında (terk sonrası dönemlere 
ilişkin olarak) re’sen tarhiyat yapılması halinde; faaliyetine son verdiğini ve bu yüzden bu 
dönemlerde gelir getirici bir faaliyetinin bulunmadığını ispatlamak mükellefe düşecektir. 

 
2.1.2.  Defter, Kayıt ve Belgeler 

Vergi usul hukuku, mükelleflerin vergiyi doğuran olayları hangi belgelerle 
(maddi/biçimsel delillerle) ispatlayacaklarını ve bunların ne gibi unsurları taşıması gerektiğini 
ayrıntılı bir biçimde düzenlemiştir. Kanun bununla da yetinmemiş, mükerrer 257’inci maddesi 
aracılığıyla Maliye Bakanlığı’na “Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu olan defter ve belgelere 
ek olarak yeni defter/belge tutma ve düzenleme zorunluluğu getirme” yetkisi vermiştir. 
Dolayısıyla bir mükellef, vergiye tabi işlemlerinin dilediği belgelerle ispatlayamayacağı gibi 
kanunun öngördüğü belgeleri de dilediği gibi düzenleyemeyecektir. Bu zorunluluk, “delil 
serbestisi ilkesi”ne getirilen bir sınırlamadır. Defter-kayıt ve belgelerin hukuken delil 
olabilmeleri, öncelikle Vergi Usul Kanunu’nun aradığı şekil ve içerik şartlarını taşımalarına 
bağlıdır.  

Defter ve belgelerin ihticaca salih olmamaları, re’sen takdir nedenidir. Aynı şekilde, 
kanunen tutulması mecburi olan defterlerin hepsinin veya bir kısmının tutulmamış olması 
veya herhangi bir sebeple incelemeye ibraz edilmemesi halinde de verginin re’sen tarh 
edilmesi gerekmektedir. Kanun koyucu bu durumları, “maddi delil”in mevcut olmadığına 
ilişkin birer karine olarak kabul etmektedir. Bu durum aynı zamanda doğruluk karinesinin 
çöktüğünü şeklinde mantıksal bir yaklaşıma bizi götürebilmektedir. 

Defter kayıtları ve belgelere sahip bulunan mükellefler, ilk görünüş karinesinden 
yararlanmaktadırlar. Bu karineye göre; kayıt ve belge düzenine uygun bulunan defter kayıtları 
ve belgelerin ilgili olduğu işlemlerin, aksi ispatlanmadıkça gerçeğe uygun oldukları kabul 
edilmektedir11. Diğer bir ifadeyle, vergi kanunlarında belirlenmiş şekil ve usullere uygun 
olarak tutulmuş defter ve belgeler, mükellefler lehine delil teşkil etmektedir.  

Bir adi karine olan “ilk görüş karinesi”nin aksinin ispatı, vergi idaresine düşmektedir. 
Vergi idaresi tarafından, bu defter ve belgelerin ihticaca salih bulunmadığı ispat edilmedikçe, 
söz konusu delillerin doğru olduğu kabul edilir12.  

Vergi idaresi, defter ve belgelerin gerçek durumu yansıtmadığını ispatladığı takdirde 
mükellefin lehine işleyen “defter ve belgelerin doğruluğu” karinesi yerine “idarece yapılan 
takdirin doğruluğu” karinesi geçer. Dolayısıyla matrahın idarece takdiri hallerinde ispat yükü, 
mükellefe düşmektedir 13 . Diğer bir ifadeyle, mükelleflerin idarece tespit edilen durumun 
aksini ispat edebilme hakkı ve imkânı bulunmaktadır. 

11 Karakoç, s. 112. 
12 Akın ve Güner, s. 112. 
13 Karakoç, 105. 
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Mükelleflerin banka hesaplarında yer alan kayıtları da, “maddi delil” olarak kabul 
edilmekte ve bu kayıtlardaki bilgiler esas alınarak ikmalen tarhiyat yapılmaktadır14. Defter ve 
belgeler üzerinde yapılan incelemede tespit olunan ve inceleme sırasında mükellefçe de kabul 
edilen hususlar, maddi delil olarak kabul edilmektedir 15 . Mükelleflerce (yasal defterlerin 
haricinde) tutulan el defterleri de mükellefler aleyhine “maddi delil” teşkil etmektedir. Söz 
konusu defter kayıtlarıyla yasal defter kayıtları arasındaki farklar, mükellefler adına re’sen 
tarh edilmektedir16. 

Vergi Usul Kanunu’na göre kullanılan ya da Maliye Bakanlığı’nca kullanılma 
zorunluluğu getirilen belgelerin öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler, 
Vergi Usul Kanunu’nun 227/3’üncü maddesi uyarınca hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır. Hiç 
düzenlenmemiş sayılmanın sonucu ise, bu maddede belirtilmemiştir. Doğal olarak, hiç 
düzenlenmemiş sayılan bir belgeye dayanılarak kayıt yapılmamalı ve bu kayıtlar tevsik 
edilmiş sayılmamalıdır. Örneğin Vergi Usul Kanunu’nun 231/5’inci maddesinde, faturanın 
malın teslimi veya hizmetin ifasından itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenmesi gerektiği, 
aksi takdirde bu belgenin hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükme 
göre, teslim tarihini takip eden 8’inci günde kesilen bir faturanın vergi idaresince; hiç 
düzenlenmemiş kabul edilmesi, faturaya bağlı gelir/gider kaydının reddedilmesi ve vergi ziyaı 
cezalı tarhiyat yapılması gerekmektedir. Ancak bu yorum ve ifade tarzı, Vergi Usul 
Kanunu’nun 3’üncü maddesinde yer alan “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya 
ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” hükmüyle çelişmektedir. Zira gerçek bir işlem 
dolayısıyla düzenlenen bir faturanın, 8’inci günde düzenlendiği veya üzerinde tarih 
bulunmadığı gerekçesiyle kayıtların tevsikinde kabul edilmemesi halinde, vergiyi doğuran 
olayın gerçek mahiyetine bakılmamış olacaktır. Çünkü bu durumda, gerçek bir işleme 
dayanmakla birlikte öngörülen zorunlu unsurları taşımadığı gerekçesiyle kabul edilmeyen bir 
belgeye dayalı olarak yapılacak tarhiyat, gerçekçi olamayacaktır. Bu nedenle bir belgenin 
öngörülen zorunlu unsurları taşımaması durumunda, en fazla Vergi Usul Kanunu’nun 
353’üncü maddesi kapsamında özel usulsüzlük fiili işlendiği kabul edilebilir. Nitekim 
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/769 esas ve 2014/1156 karar numaralı ve 
12.11.2014 tarihli kararında “vergi dairesi müdürlüğü denetim ekipleri tarafından düzenlenen 
tutanakta, davacının sevk irsaliyesini tek nüsha düzenlediği tespit edildiğinden kesilen özel 
usulsüzlük cezasında hukuken aykırılık bulunmadığı..” hükme bağlanmıştır17. Zira yukarıda 
da belirtildiği gibi bahse konu belgeler, gerçek bir işleme dayanmaktadır. Vergi idaresi de bu 
yönde görüş belirtmektedir18. 
2.1.3.  Özel Sözleşmeler 

Mükellefiyete ve vergi sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmeler, Vergi Usul Kanunu’nun 
8/3’üncü maddesi uyarınca vergi dairelerini bağlamamaktadır. Bu nedenle, söz konusu 
sözleşmelerin mükellef lehine bir değeri bulunmamaktadır. Kanunda emredici şekilde 
düzenlenmesi nedeniyle bu sözleşmeler, mahkemeler tarafından da geçersiz sayılmaktadır19.  

Diğer taraftan vergiyi doğuran olay, genelde bir “özel hukuk ilişkisine” dayanır. 
Dolayısıyla, vergiyi doğuran olaya neden olmasına rağmen vergi usul hukukumuzda şekli 

14 Danıştay 7’inci Dairesi’nin 18.04.1989 tarih ve E. 1987/4889, K. 1989/959 sayılı kararı, 
http://www.danistay.gov.tr, 01.07.2016. 
15 Danıştay 4’üncü Dairesi’nin 13.01.1977 tarih ve E. 1976/659, K. 1977/149 sayılı kararı, 
http://www.danistay.gov.tr, 01.07.2016. 
16 Danıştay 4’üncü Dairesi’nin 15.04.1987 tarih ve E. 1986/4763, K. 1987/1386 sayılı kararı, 
http://www.danistay.gov.tr, 01.07.2016. 
17 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 12.11.2014 tarih ve E. 2014/769, K. 2014/1156 sayılı kararı, 
http://www.danistay.gov.tr, 30.06.2016. 
18 M. Ali Özyer, Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Hesap Uzmanları Derneği, Ankara, 
2004, s. 323). 
19 Akın ve Güner, s. 112. 
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olarak yer almayan “sözleşme, senet, ibraname, noter belgesi, makbuz” gibi bu özel hukuk 
işlemlerinin, vergi hukukunda delil olarak kullanılmalarında herhangi bir sakınca 
bulunmamaktadır20. Zaten, delil serbestisi ilkesi de bunu gerekli kılmaktadır. Ayrıca Vergi 
Usul Kanunu’nun 246’ıncı maddesinde yer alan “Tüccarlar evvelki maddelerin dışında kalan 
ve bir hüküm ifade eden veya icabında bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen 
mukavelename, taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla 
ihbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları gibi vergi evrakını dosyada muhafaza etmeye 
mecburdurlar” hükmü, özel hukuk işlemlerinin ispatlama vasıtası olarak kullanılması 
gerektiğini göstermektedir.  
2.2.  İdare Kesiminde Oluşan Delil Türleri 

İdare tarafında oluşan delil türlerini, yoklama fişleri, inceleme tutanakları, arama 
tutanakları, bilgi toplama tutanakları ve istihbarat arşivleri ve takdir komisyonu kararları 
olarak sıralayabiliriz. 
2.2.1.  Yoklama Fişleri 

Vergi Usul Kanunu’nun 127’inci maddesine göre yoklama “mükellefleri ve 
mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir”. 
Gerekli bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmaması veya eksik yapılması halinde vergiyi 
doğuran olayın veya hukuki durumun tekemmülünü etkileyen maddi olayların tespiti yoklama 
ile yapılmaktadır. Örneğin yeni bir işyeri açılması, faaliyetin durdurulması, personel 
çalıştırılması gibi durumların zamanında tespitini sağlamaktadır. Buradan da yoklama fişinin 
bizahiti kendisinin delil niteliğinde olmadığı, vergilendirmeye ilişkin olay-bilgi-belge ve 
kayıtların tespitine yönelik bir tutanak olduğu sonucu çıkmaktadır21. 

Yoklama sonuçları yoklama fişiyle tespit edilmektedir. Yoklama fişi tutanak 
hükmündedir. Yoklama fişi, yoklamaya yetkili olanlarca nezdinde yoklama yapılana veya 
yetkili adamına imzalatılır. Mükellefler, yoklama fişiyle tespit edilen hususların aksini ispat 
etme hakkına sahiptir. Vergi Usul Kanunu’nun 127-133’üncü maddelerinde belirtilen şekil 
şartlarına uygun olarak düzenlenmeyen yoklama fişleri, hukuken geçersiz sayılmaktadır. 
Nitekim Danıştay 4. Dairesinin 2010/5016 esas ve 2011/566 karar numaralı, 17.02.2011 
tarihli vermiş olduğu kararında “kargo şirketi elemanınca imzalanan yoklama tutanağıyla 
yapılan tespitin ve sonucunda kesilen özel usulsüzlük cezasının yükümlüyü 
bağlamayacağı…” yönünde hükme varılmıştır22. 
2.2.2.  İnceleme Tutanakları 

İnceleme; ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve 
sağlamak amacıyla yapılan işlemler bütünüdür. Vergi incelemesinde defter, kayıt ve belgeler 
yanında her türlü delilden (tanık beyanı, banka kayıtları, fiili envanter, randıman analizi, 
istihbarat arşivi bilgileri vb.)yararlanılmaktadır.  

Vergi Usul Kanunu’nun 132-141’inci maddelerinde, vergi incelemesinin kimler 
hakkında, kimler tarafından, ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. İnceleme sonucunda tespit edilen ve delil olarak kullanılacak hususlar 
tutanağa bağlanmaktadır. Mükellefler, imzalamış oldukları vergi inceleme tutanaklarının 
aksini, yargı mercileri önünde hukuken geçerli belgeler ve delillerle ispatlayabilmektedir. 
2.2.3.  Arama Tutanakları 

Ceza muhakemesinde delil toplama vasıtası olan arama işlemi, Vergi Usul Kanunu’nun 
142-147’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Arama; ihbar veya inceleme dolayısıyla bir 
mükellefin vergi kaçırdığına dair emareler bulunması halinde, bu mükellefin veya 
kaçakçılıkla ilgili görülen diğer şahısların evlerinde, işyerlerinde veya üzerlerinde araştırma 

20 Karakoç, s. 136. 
21 Karakoç, s. 191.  
22 Danıştay 4’üncü Dairesi’nin 17.02.2011 tarih ve E. 2010/5016, K. 2011/566 sayılı kararı, 
http://www.danistay.gov.tr, 01.07.2016. 
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yapılmasıdır. Arama yapabilmek için yetkili sulh hâkiminin kararı gerekmektedir. Arama 
esnasında, yasal defter ve belgelerin yanı sıra özel notlar, el defterleri, banka hesapları, 
mektuplar ve yazışmalar da ele geçirilmektedir. Tüm bu ispatlama araçları, “arama 
tutanağı”yla tespit edilmekte ve delil olarak değerlendirilmektedir. Arama tutanakları, delil 
olabilecek şeylerin tespitini içermeleri bakımından, delil olma konusunda dolaylı bir etkiye 
sahiptirler. Bu itibarla, arama tutanaklarını dolaylı delil olarak nitelendirmek mümkündür23. 
Arama tutanağıyla el konulan defter ve belgelerin incelenmesi sırasında vergi kanunlarına 
aykırı olduğu görülen hesap ve işlemler, ayrıca “inceleme tutanağı”na bağlanır. 
2.2.4.  Bilgi Toplama Tutanakları ve İstihbarat Arşivleri 

“Bilgi toplama” ve “istihbarat arşivi” konusu, Vergi Usul Kanunu’nun 148-152’inci 
maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre; kamu idare ve kurumları, mükellefler ve 
mükelleflerle işlemlerde bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığı’nın veya 
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermekle yükümlüdürler. 
Vergi idaresi bu kapsamda, “sanayi odası, ticaret odası, ayakkabıcılar odası, ticaret sicil 
memurluğu” gibi meslek kuruluşlarından da sıklıkla bilgi/belge istemekte ve bunları 
vergilendirme sürecinde delil olarak kullanmaktadır. Vergi yargısı, söz konusu kurum ve 
kuruluşların uzmanlık alanına giren bu delillere itibar etmektedir.  

Vergi idaresi, yukarıdaki kaynaklardan topladığı bilgileri istihbarat arşivlerinde gizli 
olarak saklamaktadır. İstihbarat arşivindeki bilgi ve belgeler tek başlarına, vergiyi doğuran 
olayın ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetlerini göstermeye yeterli değildir. Bu 
nedenle, istihbarat arşivindeki bilgilerin başka delillerle veya vergi incelemesiyle 
doğrulanması gerekmektedir. 
2.2.5.  Takdir Komisyonu Kararları 

Takdir komisyonları, yetkili makamlar tarafından istenen matrah ve servet takdirlerini 
yapmak üzere oluşturulmuştur. Vergi Usul Kanunu’nun 72-76’ıncı maddelerinde, söz konusu 
komisyonların kuruluşu, üyelerinin seçilmesi, görev ve yetkileri gibi konular hakkında 
ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Takdir komisyonlarının (görev alanlarıyla ilgili olarak) 
vergi incelemesi yetkisi bulunmaktadır. Komisyonlar, gerektiğinde bilirkişiye başvurabilirler. 
Takdir komisyonları, re’sen karar alamazlar. Karar alabilmesi için, mutlaka bu konuda vergi 
dairesinden ya da mükelleflerden bir başvuru olması gerekmektedir.  

Mükellefler, takdir komisyonu kararlarına karşı doğrudan uyuşmazlık çıkartamazlar. 
Takdir komisyonunun tespit ettiği matrah üzerinden vergi dairesinin tarh ettiği vergi, dava 
konusu edilebilmektedir. Burada, kesin ve yürütülmesi zorunlu olan idari işlem “vergi tarhı” 
olmaktadır24. 

Vergi dairesinin, komisyon kararlarını değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak 
vergi dairesi bu kararlara karşı, Vergi Usul Kanunu’nun 377’inci maddesi uyarınca dava 
açabilmektedir.  

Vergi dairesi bakımından bağlayıcı olan komisyon kararları, vergi hakimi bakımından 
ise “takdiri delil” niteliğindedir. Diğer bir ifadeyle, takdir komisyonu kararları mahkemeyi 
bağlamaz. Bu itibarla, her delil gibi takdir komisyonu kararları da hakim tarafından serbestçe 
değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Takdir komisyonu kararları mükellefler tarafından dava 
konusu yapıldığında, ispat yükü mükelleflere geçmektedir25.  
2.3.  Yargı Kesiminde Oluşan Delil Türleri 

Yargı kesiminde oluşan delil türlerini beş başlık altında toplamamız mümkündür. 
2.3.1.  Bilirkişi Raporu 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 275’inci maddesinde bilirkişi “Çözümü özel 
veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde, mahkemenin görüşüne başvurduğu kişi” olarak 

23 Karakoç, s. 202. 
24 Karakoç, s. 209 
25 Karakoç, s. 213 
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tanımlanmıştır. Ancak, hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile 
çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. Bilirkişi, kendisinden istenilen 
konu üzerinde araştırmasını yapar ve bunu rapor (mütalaa) şekline dönüştürerek mahkemeye 
sunar 26 . Vergilendirmenin teknik bir konu olması nedeniyle, vergi yargısında sık sık 
bilirkişiye başvurulduğu görülmektedir. Vergi yargısında bilirkişi seçimi, re’sen 
yapılmaktadır. Hakim, bilirkişi raporu ile bağlı değildir. Vergi yargılaması hukukunda, 
bilirkişi raporu mahkeme tarafından yeterli görülmediği takdirde, başka bir bilirkişiye 
başvurabilmektedir. 
2.3.2.  Keşif 

Keşif, hakimin duyuları vasıtasıyla dava konusu olay hakkında bilgi edinmesidir. Bir 
başka tanımla keşif, hakimin kişilerin ve eşyaların durumları ve vasıfları hakkında resmi 
sıfatla ve yargılama çerçevesinde doğrudan doğruya yaptığı gözlemlerdir. Vergi 
yargılamasında keşif, fazla bir uygulama alanı bulmuş değildir. Ancak tabii afetler, yangın, 
kaza gibi durumlar ile değeri değişen mallarla ilgili olarak keşif yapılmasına ihtiyaç 
duyulabilir. Keşfin, takdiri bir delil olması nedeniyle, hakim keşif sonucunda edindiği bilgileri 
serbestçe takdir eder27. 
2.3.3.  İkrar 

İkrar, bir tarafın ileri sürdüğü bir olayın doğruluğunun diğer tarafça kabul edilmesi 
demektir 28 . Diğer bir ifadeyle ikrar, bir kimsenin kendi aleyhine hukuki bir sonuç 
doğurabilecek bir olayın doğruluğunu kabul etmesidir. İkrar edilen bir hususun artık karşı 
tarafça ispatına gerek yoktur.  

Medeni yargılama hukukunda kesin delil niteliğinde olan ikrar, idari yargılamada 
“takdiri delil” konumundadır. Ancak, vergi yargılaması yönünden ikrarın etkisi “kesin 
delil”lere yaklaşmaktadır29.  

Tehdit ve baskı altında veyahut aldatmayla yapılmayan mükellef açıklamaları, vergiyi 
doğuran olayın gerçek mahiyeti hakkında yapılmış ikrar ve maddi delil niteliğinde olduğu 
kabul edilmektedir30.  

Yukarıdaki açıklamalara ve Danıştay kararlarına göre, ikrarın delil niteliği taşıyabilmesi 
için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir31. 

* İkrarın herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak biçimde tespit edilmiş olması. 
* İkrarın açık ve net biçimde yapılmış bulunması. 
* İkrarın tehdit, hile ve baskı altında yapılmamış olması. 
* İkrarın ticari icaplara uygun olması. 
* İkrarın, ikrarda bulunanın bilebileceği bir hususa ilişkin bulunması. 

2.3.4.  Tanık (Şahit) İfadesi 
Özel hukuk çerçevesinde yapılan işlemlerde devletin taraf olmaması dolayısıyla, az 

vergi vermek eğiliminde olan mükellefler belge düzenlememek ya da düzenlenen belgeleri 
yok etmek gibi yollara başvurabilirler. Bu durumda ilgililerin ifadelerine başvurmak 
gerekebilir. Bu bakımdan vergi hukukunda deliller, şahit ifadesini kapsayacak şekilde geniş 
tutulmuştur. Ancak her türlü tanık ifadesinin delil olabilme niteliği yoktur. Tanık ifadesinin 
delil olarak kabul edilebilmesi için, vergiyi doğuran olay ile tabii (doğal) ve açık bir ilgisinin 
bulunması gereklidir. Öte yandan Vergi Usul Kanunu’nda, şahit ifadesi ile vergiyi doğuran 

26 Kızılot, s. 721. 
27 Kızılot, s. 707. 
28 Karakoç, 136. 
29 Kızılot, s. 707. 
30 Danıştay 7’inci Dairesi’nin 25.02.2004 tarih ve E. 2000/8519, K. 2004/464 sayılı kararı, 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, 28.04.2016 
31 Karakoç, ss. 139-140. 
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olay arasında ne zaman doğal ve açık bir ilginin bulunduğu tanımlanmış değildir32. Bu ilginin 
tespitini yargı organı yapmaktadır. Bu tespiti yaparken hâkimin ekonomik yaklaşım ilkesine 
göre hareket etmesi gerekir. Bu konuda yargı organları, şahitle vergiyi doğuran olay arasında 
doğrudan doğruya bir “ekonomik ilişkinin” bulunmasını aramaktadır33. Rastlantısal bir ilişki, 
tanık ifadesinin delil olarak kabul edilebilmesi için yeterli değildir. Örneğin, alım satım 
görüşmeleri sırasında konuşmalara “rastlantısal” olarak tanık olduğunu söyleyen kimsenin 
ifadesi Vergi Hukukunda delil olmaz. Danıştay'ın içtihadına göre, kira kontratında gösterilen 
bilgilerin aksi, kirada taraf olmayan kimselerin ifadeleri ile kanıtlanamaz34. 

Danıştay bir kararında, müvekkil ifadelerinin avukat olan mükellefin kazancının 
belirlenmesinde maddi delil olarak kabul edileceğini belirtmiştir. Buna göre; galeriden araç 
alan bir kişinin ifadesi delil olarak kabul edilebilecek ancak aracı alan kimsenin komşusunun 
verdiği ifade, ilgisi olmadığı gerekçesiyle reddedilecektir. Bununla birlikte aracı alması için 
borç para veren komşunun ifadesi, dolaylı bir delil olarak kullanılabilecektir. 

Ancak, vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılabilmesi bakımından 
mükellef/şahit ifadelerinin ek maddi delillerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 
sadece şahit veya mükellef ifadesine dayanılarak, olayla ilgili başkaca maddi (somut) kanıtlar 
bulunmadan varsayıma dayalı olarak tarhiyat yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla şahit 
ifadesi, diğer somut tespitlerle ele alınması ve değerlendirilmesi gereken delil türü olarak 
kabul edilmelidir35. 

 
3.   Sonuç 

Tüm hukuk dallarında olduğu gibi vergi hukukunda da ispat sistemi ve delillendirme 
ayrı bir önem arz etmektedir. Gerek mükelleflerin idarenin kararlarına karşı yargı yoluna 
başvurduklarında kullanabilecekleri delillerin belirlenmesinde, gerekse idarenin vergiyi 
doğuran olayın saptanmasında başvuracağı delillerin tespit edilmesinde uygulanacak 
yöntemler bütününe “delil ve ispat sistemi” denilmektedir. 

Türk vergi hukukunda “takdiri delil sistemi” kabul edilmiştir. Bu nedenle 
vergilendirilmesi gereken olay ve olgular, gerek vergi dairelerince gerekse yargı mercilerince 
“serbest delil” ve “ekonomik yaklaşım” ilkeleri ışığında tespit edilmektedir.  

Aynı zamanda etkin bir ispat ve delil sistemi başarıyla uygulanması, vergi kayıp ve 
kaçaklarının da azalmasına, diğer taraftan vergi kapasitesi sınırına yaklaşılmasına olanak 
sağlayarak, devlet hazinesinin gelir kaybını önleyecektir. 

Diğer taraftan etkin delil ve ispat sisteminin varlığı ve uygulanma, izlenme kabiliyetinin 
yüksekliği, aynı zamanda idarenin vergi denetimi veya incelemesi noktasındaki yükünü de 
hafifletebilecektir. İdari anlamda delil ve ispat araçlarının fonksiyonel nitelik kalitesinin 
yüksekliğinin sağlanması, diğer bir anlatımla ispat araçlarının verginin doğru ve tam olarak 
tayini açısından kaliteli olması durumunda, vergi hasılatı da olması gerektiği nicelikte vuku 
bulabilecektir. İspat araçlarının fonksiyonel kalitesinin yüksekliğinin sağlanmasında, şüphesiz 
idarenin tespit ve inceleme elemanlarının yanında (vergi müfettişleri, yoklama memurları 
vb.), vergi idaresi ile mükellef arasında mali köprü vazifesi gören, muhasebe meslek 
mensuplarına da ciddi görevler düşmektedir. 

 
 
 

32  Selim Kaneti, “Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:131, 1992, 
http://www.vergidunyasi.com.tr/DergiIcerik.aspx?id=1079, 25.04.2016 
33 Karakoç, s. 149. 
34 Kaneti, http://www.vergidunyasi.com.tr/DergiIcerik.aspx?id=1079, 25.04.2016 
35  Memduh Aslan ve A. Gencer Şentürk, “Vergi Hukukunda Delil Sitemi: İfade, İkrar ve Beyanın Delil 
Niteliği”, Mali Pusula Dergisi, Sayı: 43, 2008, s. 10. 
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TÜRK ÖZEL SEKTÖR SUKUK MENKUL KIYMETLERİ 
DÜZENLEMESİ: KİRA SERTİFİKALARI TEBLİĞİ 

 
Mehmet Murat Aktaş1 

 
Özet 

Türk özel sektör kira sertifikaları (sukuk) ihraçları Türk Sermaye Piyasası Kanunu m. 61 ve “Kira 
Sertifikaları Tebliği” (III-61.1) ile düzenlenmiştir. Bu bildirinin amacı, belirtilen düzenlemelemer kapsamında 
yapılan ihraçları genel hatları ile incelemektir.  
    Bildiri kapsamında ayrıca bir İslami finansman aracı olarak Sukuk kavramı da kısaca değerlendirilecektir. 
III-61-.1 sayılı Tebliğ ile kira sertifikalarının niteliklerinin belirlenmesi ve ihracında uyulması gereken esaslar ile 
varlık kiralama şirketlerinin kuruluş, esas sözleşme, devralabilecekleri varlık ve hakların tür ve nitelikleri, 
faaliyet, yönetim, belge ve kayıt düzeni ile tasfiyelerine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 
 749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesi 
kapsamında ihraç edilen kira sertifikaları ile bu kapsamda kurulan varlık kiralama şirketleri III-61-.1 sayılı 
Tebliğ hükümlerine tabi olamamaları nedeniyle bu bildirinin kapsamı dışındadır. 
 
Anahtar Kelimeler: hukuk, sermaye piyasasi hukuku, İslami yapılandırıılmış finans, menkul kıymetler, menkul 
kıymet piyasası, sukuk, Türk kira sertifikaları 
 
JEL Sınıflandırması: K220 
 
 

TURKISH PRIVATE LABEL SUKUK SECURITIES 
REGULATION: COMMUNIQUÉ ON LEASE CERTIFICATES 

(III-61.1)  
 
Abstract 

Turkish private label lease certificates (Sukuk) issuance is regulated under the Capital Market Law article 
61 and the Communiqué on Lease Certificates (III-61.1). The purpose and scope of this paper is to examine the 
Turkish private label sukuk securities regulation of Communiqué on Lease Certificates (III-61.1) and issuance 
process of the Turkish private label lease certificates.  
 This paper also aims to explain briefly the meaning of “Sukuk” as an Islamic financial tool as well. Lease 
Certificates Communiqué determines the qualities of lease certificates and to set down principles to be followed 
in issuance thereof, and to regulate the principles of foundation and articles of association of asset lease 
companies, and kinds and characteristics of assets and rights of which they may acquire, and activities, 
management, documentation and recording systems, and liquidation thereof.  
 The lease certificates issued pursuant to article 7/A of the Law on Regulation of Public Finance and Debt 
Management no. 4749 dated 28/03/2002, and also asset lease companies founded thereunder, are not covered by 
this paper. 
 
Keywords: law, capital market law, Islamic structured finance, securities, security markets, sukuk, Turkish lease 
certificates 
 
JEL Classification: K220 
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1. Giriş  
 Bu bildirinin amacı ve kapsamı, “İstanbul Finans Merkezi Projesi” kapsamında giderek 
önem kazanan, İslamî finansman ve yatırım aracı niteliğini haiz kira sertifikalarının (lease 
certificates- Icare sukuk) Türk özel sektörü tarafından ihracı ile ilgili Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK) Tebliği olan III-61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği” (Tebliğ) hükümlerinin 
ele alınmasıdır. Hazine tarafından yapılan 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesi kapsamında yapılan ihraçlar, Tebliğ kapsamı 
dşında olmaları ve hukuki yapı olarak da esaslı farklılık arz etmemeleri nedeniyle bildiri 
kapsamı dışındadır.  
 Bildiride öncelikle sukuk ile ilgili genel açıklamalar yapılacak daha sonra ise sukukun 
ülkemize özgü görünümü olan kira sertifikaları (KS) ile ilgili temel kanuni hüküm olan 
Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK) m. 61 beraberinde Tebliğ düzenlemelerinin esaslı 
noktaları ele alınacaktır.  
 
2. Sukuk Kavramı  
2.1 Genel Olarak 
2.2 Tanım ve Özellikler  
 “Sukuk” terimi ile İslamî yatırım aracı niteliğini haiz faizsiz bono veya tahviller ifade 
edilmektedir. İslamî finansman konusunda muhasebe ve fıkıh standartları yayınlayan 
uluslararası bir kuruluş olan “The Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions –AAOIFI” tarafından sukuk, ihraç edildikten sonra eşit değerleri temsil 
eden; ihraç ile elde edilen tutarların önceden planlanmış şekilde yatırımda kullanıldığı; 
yapılan yatırım türüne göre duran varlıklar ve benzerleri üzerinde hak ve payların temsil 
edildiği bir projede ya da özel bir yatırım faaliyetinde ortaklık hakkı veren sertifikaları olarak 
tanımlanmıştır. Gerçek anlamda ilk sukuk ihraçları, Malezya’da 2002 senesinde 
gerçekleştirilmiştir. Küresel sukuk ihraçlarına, Malezya ve Endonezya’nın önde gelen ülkeler 
olduğu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin bu ülkeleri takip ettiği 
görülmektedir. Ağırlıklı olarak ihraç edilen sukuk türü, “muşaraka sukuk”tur. İngiltere’de ise 
ilk sukuk ihracı 2014 senesinde gerçekleştirilmiştir.    
 Sukuk ve KS, varlığa dayalı menkul kıymetleştirmelere benzer şekilde “Varlık 
Kiralama Şirketi-VKŞ” olarak adlandırılan özel amaçlı kuruluşlar (special purpose vehicles) 
kullanılmak suretiyle ihraç edilmektedir. Sukuk, konusu sözleşmelerden kaynaklı farklılıklar 
dışında, kaynak kuruluş/fon kullanıcısı-özel amaçlı kuruluş ve yatırımcı üçgeninde bir 
finansman ilişkisi dahilinde ihraç edilmektedir. Sukuk süreci, öncelikle dayanak varlıkların 
değer tespiti, ihraç ve fon toplama işlemi ile başlar. Daha sonra ise VKŞ, sukukun türüne göre 
ilgili kuruluşlar ile gerekli akdi ilişkilere girer. Sukuk, dayanak varlığın bütünü üzerinde 
belirli süreli olarak bölünmemiş mülkiyet hakkını temsil etmektedir. Sukukun aynı zamanda 
diğer sukuk türlerine kaynaklık eden temel görünümü, “sat-geri kirala-geri satın al” şeklinde 
işleyen olan “icara (kira) sukuk”tur.  
 Sukuk ihraçlarında yatırımcıları temerrüt gibi risklerden korumak üzere, İslamî sigorta 
(tekâfül), üçüncü kişi garantileri ve ihraççının sağladığı gelir garantisi gibi iç ve dış 
güvenceler kullanılabilecektir. Kanımızca, anapara veya gelir garantisi veya sigortası, 
sukukun ruhuna uygun yöntemler değildir. Burada, kar veya olası zarara ortaklık şeklindeki 
temel anlayışın korunması yerinde olacaktır. Sukuk, kâra veya kiraya gelir ortaklığı senedidir. 
2.3 Yapılandırılmış Finansman Olarak 
 Uygulamada genellikle menkul kıymetleştirme (securitization) ve yapılandırılmış 
finansman (structured finance) terimleri birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Bununla 
birlikte menkul kıymetleştirme teknik olarak, faizli varlıklara dayanan ve bilanço dışına 
gerçek satış ile varlık devrini öngören daha dar anlamı ifade eden teknik bir kavramdır. Biz 
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sukuk ve KS’yi, daha üst bir kavram olan yapılandırmış finansman kapsamında 
değerlendirmekteyiz.  
2.4 Sukukun Geleneksel Tahvillerden Temel Farkları ve Diğer Benzer Sermaye Piyasası 
Araçları 
2.4.1 Sukuk ile Tahviller Arasındaki Farklar 
 Sukuk, geleneksel tahvillerden şu temel yönleri ile ayrılır: Borç senedi olamamak; borca 
değil varlığa/proje dayalı olmak ve dayanak varlık üzerinde mülkiyet hakkı sağlamak; faiz 
içermemek (mudaraba, muşaraka ve icara gibi sözleşme gelirlerinden pay) ve gelir-zarar 
ortaklığı niteliğinde olmak; sadece İslâmi amaçlarla ihraç edilmek; ihraç ve itfa bakımından 
üçlü bir ilişki içinde olmak. 
 2.4.2 Diğer Benzer Sermaye Piyasası Araçları 
 Sukuk, varlığa dayalı menkul kıymetlerin (VDMK-Asset backed securities-ABS) İslamî 
finansman alanındaki karşılığı olarak gösterilmektedir. Ancak, KS ile VDMK (SerPK m. 58 
ve SPK’nın III-58.1 sayılı “Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği”), konusu 
olabilecek dayanak varlıklar ve ihraç sistemi olarak (özel amaçlı kuruluş kullanımı dışında) 
birbirinden farklıdır. Burada belirtilebilecek diğer benzer araçlar ise, “Gelir ortaklığı 
senetleri” (1985 tarihli 2983 sayılı Kanun), “Katılma intifa senetleri” (6102 sayılı TTK m. 
502-503; VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”; mülga Seri: III, No:10 sayılı Tebliğ), “Kar ve zarar 
ortaklığı belgeleri” (Seri: III, No: 27 sayılı Tebliğ) ve “Yatırım fonları” (SerPK m. 52-54; 
Seri: VII, No: 10 sayılı Tebliğ).  
2.5 Sukukun Avantajlı Yönleri 
2.5.1 İslamî Finansman Araci Olması 
 Faizsiz bir yatırım ve finansman aracı olarak sukuk, sermaye piyasası aracılığı ile İslamî 
esaslara uygun yatırım aracı arayan yatırımcılar ve bu şekilde finansman sağlamak isteyen 
kuruluşlar için caziptir. Sukukun gelir ortaklığına dayanan bir araç olması, hem kaynak 
kuruluş hem de yatırımcılar için faiz riski olmaması sonucunu da doğurmaktadır.  
2.5.2 Güvenilir ve Etkin Yatırım İmkânı 
 Sukuk, orta ve uzun vadeli, sabit veya değişken getirili olarak ihraç edilebilecek bir 
menkul kıymettir. Önceden belirli esaslara göre sabit getirili şekilde ihraç edilmesi halinde 
sukuk, yatırımcısı için getirisi öngörülebilir menkul kuymetlerdendir. Sukuk ihracında 
sağlanan vergi ve diğer mâlî teşvikler nedeniyle etkin; varlığa dayalı niteliği ve faiz 
içermemesi nedeniyle temerrüt riski açısından güvenilir bir menkul kıymettir. 
2.5.3 Likidite Avantajı 
 Sukuk, kaynak kuruluşun durağan varlıkları üzerinden finansman sağlaması nedeniyle, 
menkul kıymet ihracı ile durağan varlıkların bir nev’i likit varlıklara dönüşümü 
sağlamaktadır. Sukukun kendisi de günümüzde geniş bir ikincil piyasa konusu olması 
nedeniyle likit bir menkul kıymettir.  
2.5.4 Finansman Yolu Olarak Avantajlıdır 

Sukuk, genel olarak dayanak varlıkların devri, geri kiralanması ve geri alımına dayalı 
bir finansman yoludur. Sukuk  üzerinden  finansman sağlayan kuruluşlar için borçlanma aracı 
niteliğinde olmaması nedeniyle, bilançoda borç olarak gözükmez. Sukuk, kâr veya kira 
şeklinde gelire dayalı bir araç olması nedeniyle ihraçcı için risk oluşturmamaktadır. 
2.5.5 Vergi Teşvikleri 
 Genel olarak, “Sat-kirala-geri al” sisteminde işleyen sukuk üzerinde mükerrer 
vergilendirme yapılması, onu ölü doğan bir yatırım aracı yapacaktır. Sukuk için özellikle 
6111, 6456, 6487 ve 6495 sayılı Kanunlarla gelir, gider, kurumlar, katma değer, damga ve 
emlak vergilerinde sağlanan vergisel  muafiyet, istisna ve indirimler, harç istisnaları ve diğer 
mâlî teşvikler onu yatırımcı ve ihraççı için cazip kılmaktadır. Burada kamusal ihraçlar için 
öngörülen teşviklerin özel sektör ihraçları için de aynı kapsamda düzenlenmesi 
gerekmektedir.  
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3.Türk Hukukunda Kira Sertifikası Düzenlemelerinin Tarihi Gelişimi ve Yapılan 
İhraçlar 
3.1 Kira Sertifikası Düzenlemelerinin ve Tarihi Gelişimi  
3.1.1 2499 Sayılı SerPK Dönemi 
 KS, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunda düzenlenmemiş ve bu dönemde KS 
ve varlık kiralama şirketleri (VKŞ) konusunda sadece SPK Tebliği düzenlemesi yapılmıştır. 
Bu dönemde özel sektör KS ihraçları, Sermaye Piyasası Kurulunun 01.04.2010 tarihli ve 
27539 sayılı Resmi Gazete'de (RG) yayımlanan Seri: III, No:43 sayılı “Kira sertifikalarına ve 
varlık kiralama şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiştir. 
3.1.2 6362 Sayılı SerPK Dönemi 
 KS’nin ilk kez bir Kanun hükmü ile düzenlenmesi, 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı 
RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun “Kira 
sertifikası ve varlık kiralama şirketleri” başlıklı m. 61 ile gerçekleşmiştir. Özel sektör KS 
ihracını düzenleyen III-61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği” (Tebliğ) ise 07.06.2013 tarih ve 
28670 sayılı RG’de yayımlanmıştır. III-61.1 sayılı Tebliğ ile KS’nin nitelikleri belirlenerek, 
ihracında uyulması gereken esaslar ile VKŞ’nin kuruluş, esas sözleşme, devralabilecekleri 
varlık ve hakların tür ve nitelikleri, faaliyet, yönetim, belge ve kayıt düzeni ile tasfiyelerine 
ilişkin esasları düzenlenmiştir. Bildiri, bu Tebliğ düzenlemesinin önemli hatlarını esas alacak 
kapsamda hazırlanmıştır. 
3.2 Kira Sertifikası İhraçları 
 KS ihraçları, hazine ihraçları ve özel sektör ihraçları olmak üzere iki ana başlıkta 
gerçekleşmiştir. Hazine tarafından gerçekleştiren ilk kamusal ihraç, Eylül 2012’de 
gerçekleştirilmiştir. 2013 senesinde başlayan Türk özel sektör ihraçları ise katılım bankaları 
öncülüğünde ilerlemiştir. Türk özel sektör KS ihraçları genel olarak kaynak kuruluşlarca 
kurulan VKŞ’ler üzerinden gerçekleştirilmiştir.  
 
4. Tebliğ Kapsamında Kira Sertifikasinin Tanımı ve Türleri 
4.1 Tanım ve Genel Hükümler 
4.1.1 Tanım 
 KS, varlık ve hakkın finansmanını sağlayan, VKŞ tarafından ihraç edilen, yatırımcılara 
varlık ve haklara ilişkin gelirden pay veren sermaye piyasası aracıdır. KS, her türlü varlık 
veya hakkın finansmanını sağlamak amacıyla VKŞ tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu 
varlık veya haklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, 
nitelikleri SPK tarafından belirlenen sermaye piyasası araçlarıdır, (SerPK m. 60(1); Tebliğ m. 
3(1)(h)). 
 Burada KS tanımının yapıldığı SerPK m. 60 ve Tebliğ m. 3’teki tanımlardaki farklılık, 
Kanundaki “varlık veya hak” ifadesinin Tebliğ’de “varlık ve hak” olarak yer almasıdır. 
Normlar hiyerarşisi gereğince burada Kanundaki ifadenin esas alınması zorunludur. Ayrıca 
yapılandırılmış finansman işlemlerinde varlık kavramı, işlemin özündeki nakit akımı veya 
gelir sağlayan alacağı veya hakkı ifade etmek üzere kullanılan genel bir terimdir. Kanımızca 
burada varlık veya hak ayrımı yerine, Tebliğ’de genel olarak varlık kavramının tanımlanması 
yerinde olacaktır. Tebliğ m. 3’te ise “Haklar”, KS ihracına dayanak her türlü hak, “Varlık” ise 
KS ihracına dayanak haklar dışındaki her türlü varlık olarak tanımlanmış ve buradaki ayrımın 
ne olduğu gereğince açıklanmamıştır. Özellikle, “varlık” tanımının içerisinde tekrar “varlık” 
ifadesinin kullanımı ise Tebliğ’in yeterli özen olmaksızın hazırlandığı düşüncesine neden 
olmaktadır.  
 KS’nin Kanuni tanımında kullanılan “sermaye piyasası aracı” ifadesinin yerine 
Tebliğ’deki tanımda “menkul kıymet” ifadesinin kullanımının pratik bir önemi 
bulunmamaktadır. Her menkul kıymet aynı zamanda bir sermaye piyasası aracıdır (SerPK m. 
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3). Türk sukuk uygulaması olan KS’nin, “sukuk”, “faizsiz tahvil” veya “faizsiz VDMK” 
olarak adlandırılması da kanımızca daha yerinde olacaktır.   
 Tebliğ m. 3’e göre “Kaynak kuruluşlar”, KS türüne göre şu şekilde tanımlanmıştır: 
Sahipliğe dayalı KS ihraçlarında varlık ve hakları VKŞ’ye devreden sermaye şirketi veya tacir 
niteliğini haiz gerçek veya tüzel kişilerin bir araya gelerek ve malvarlıklarını birleştirmek 
suretiyle yazılı bir sözleşmeye istinaden oluşturdukları adi ortaklık; yönetim sözleşmesine 
dayalı KS ihraçlarında sahip olduğu varlık ve hakları VKŞ adına yöneten Tebliğ m. 12(1)’de 
belirtilen nitelikteki şirketler. Tebliğ m. 12(1)’deki şirketler aynı zamanda VKŞ bakımından 
“kurucu” olabilecek şirketlerdir.  
 Tebliğ kapsamında VKŞ ve yatırımcılara karşı en son tahlilde yüküm altına giren 
kaynak kuruluş gibi kuruluşlar “Fon kullanıcısı” olarak tanımlanmıştır. “Fon kullanıcıları”nın 
kapsamı ve KS ihraç limitleri, ihraç edilen KS’nin türüne göre değişkenlik göstermektedir. 
Tebliğ m. 3’e göre “Fon kullanıcıları” şunlardır: Sahipliğe ve yönetim sözleşmesine dayalı 
KS ihraçlarında “kaynak kuruluşlar”; alım-satıma dayalı KS ihraçlarında VKŞ’nin vadeli 
olarak sattığı “varlık veya hakkı alan kurucu niteliğini haiz şirketler”; ortaklığa dayalı KS 
ihraçlarında “girişimci” ve “ortak girişimin VKŞ dışındaki ortakları”; eser sözleşmesine 
dayalı KS ihraçlarında meydana getirilecek “eseri satın alan kişi veya yüklenici”. 
4.1.2 Genel Hükümler 
 Tebliğ’de beş temel KS türü düzenlenmiş ve bunlara yönelik genel hükümler ise Tebliğ 
m. 4’te yer almıştır. Tebliğ m. 4(2) gereğince bu türler dışında da KS ihraç edilebilecektir. 
 KS, izahnamede veya halka arz edilmeksizin satış yapılması durumunda düzenlenen 
sözleşmelerde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir, (Tebliğ m. 4(5)). KS ihraçlarında 
bazı KS’ler için (sahipliğe, ortaklığa ve eser sözleşmesine dayalı KS) çeşitli aşamalarda 
dayanak varlıklar için “değer tespiti” (Tebliğ m. 11) yapılması zorunlu tutulmuştur.   
 KS sahipleri, ihraca dayanak varlık ve haklardan elde edilen gelirler üzerinde payları 
oranında hak sahibidirler. KS ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık 
ve haklar VKŞ tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış KS sahiplerine 
payları oranında ödenir (Tebliğ m. 4(4)). 
4.2. Türleri        
4.2.1 Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası  
 “Leasinge endeksli sukuk” olarak da anılan, icara sukuk benzeri “Sahipliğe dayalı kira 
sertifikaları”, Tebliğ m. 5’e göre “kaynak kuruluşa” veya “üçüncü kişilere” kiralanmak veya 
VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve 
hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilen KS’dir. VKŞ, KS ihracından elde edilen fon 
ile kaynak kuruluştan KS konusu varlıkları satın alıp, kaynak kuruluşa geri kiralar. Burada 
varlığın kiralaması veya vekaleten yönettirilmesi ve tahsilatların yatırımcılara aktarımı esası 
bulunmaktadır. VKŞ tarafından vade sonunda genellikle geri satım işlemi yapılmaktadır. 
4.2.2 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası  
 Vekâlet sözleşmesine endeksli sukuk” olarak da anılan ve icara sukuka benzer 
nitelikteki bu KS türü (wakala sukuk), Tebliğ m. 6’ya göre “kaynak kuruluş”a ait varlık veya 
hakların vade boyunca kiralanması da dahil olmak üzere VKŞ lehine (vekil tarafından) 
yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde VKŞ’ye 
aktarılması (ve payları oranında yatırımcılara) amacıyla ihraç edilen KS’dir.İslâmî yatırım 
fonlarınca kullanılan bir yöntemdir. 
 İhraç ve fon toplanmasını müteakiben “kaynak kuruluş” ile VKŞ arasında, “kaynak 
kuruluş”a ait varlık veya hakların KS ihracı çerçevesinde mülkiyeti devredilmeksizin, VKŞ 
lehine yönetilmesini konu alan sözleşme düzenlenir. VKŞ’nin elde edeceği gelir veya bu 
gelirin hesaplanmasına ilişkin esasların ilgili sözleşmede düzenlenmesi zorunludur. 
 VKŞ, yönetim sözleşmesine dayalı olarak KS ihracı ile topladığı fonu, vekâlet 
sözleşmesi yaptığı vekil kuruluşa (kaynak kuruluş olabilir) devreder. Vekil, sözleşmesindeki 
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belirli ölçütler çerçevesinde VKŞ lehine yaptığı yatırımların (satın alma) gelirlerini kar payını 
kesmek suretiyle elde tutar ve yönetir. Yatırımcıya dönemsel ödeme yanında ayrıca itfa 
dönemdinde, kaynak kuruluşlara önceden belirli olan şartlarda yapılan geri satımlardan 
kaynaklı gelirden de ödeme yapılır.  
4.2.3 Alım-satıma Dayalı Kira Sertifikası  
 “Finansman desteğine endeksli sukuk” olarak da anılan alım-satıma dayalı KS 
(murabaha sukuk), Tebliğ m. 7’de bir varlık veya hakkın VKŞ tarafından satın alınarak, 
Tebliğ m. 12(1)’deki şirketlere (fon kullanıcısı) kar marjı eklenerek vadeli olarak satılması 
işlemi olarak ele alınmıştır. KS burada Tebliğ m. 12(1)’deki fon kullanıcısının varlık veya hak 
alımını finance etmek için ihraç edilir. VKŞ ile fon kullanıcısı arasında hemen teslim ve 
vadeli ödeme şartı bir murabaha sözleşmesi bulunur 
 Alım-satıma dayalı kira sertifikası ihraçlarında VKŞ en geç, ihraçtan elde edilen 
fonların hesabına aktarıldığı günü izleyen iş günü varlık veya hakları spot piyasadan alarak 
maliyetinin üzerinde bir bedelden vadeli olarak satmak zorundadır. Bu işlemin söz konusu 
sürede gerçekleştirilmemesi halinde KS ihracı karşılığında toplanan fonlar, yatırımcılara en 
geç VKŞ hesabına aktarılmalarını izleyen ikinci iş günü iade edilir. 
 Satın alınan varlığın önceden belirli vade ve kar payı ile fon ihtiyacı olanlara satılması 
ve belirli bir kar payı içeren satış bedelinin yatırımcılar ile dönemsel ödemeler şeklinde 
paylaşılması esasına dayanır. Alım-satıma dayalı KS ihraçlarına konu varlık veya hakların 
Borsa İstanbul Anonim Şirketi veya diğer likit piyasalarda (emtia borsaları) alınıp satılması 
zorunludur. 
 Bu sukuk türünün İslamî kurallar gereğince ikincil piyasada işlem görmesi yasaktır. 
Uygulamada en az görülen sukuk tipidir. Bu sukuk türünde dayanak varlık olmaması 
nedeniyle ve sahibine mülkiyet değil alacak hakkı (borç senedi) tanınmaktadır. 
4.2.4 Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikaları  
4.2.4.1. Genel Olarak 
 “Mudaraba sukuk” ve hem de “Muşaraka sukuk” olarak iki alt başlıkta ele alınabilecek 
olan bu KS türü ile ilgili özel düzenleme, Tebliğ m. 8 ile yapılmıştır. Ortaklığa dayalı KS, 
VKŞ’nin “ortak girişim”e (joint venture) ortak olmak ve bundan kâr etmek amacıyla ihraç 
ettiği KS’dir. VKŞ burada yatırımcılar adına trust ilişkisindeki inanılan (trustee) gibi görev 
ifa eder. Ortaklıktan elde edilen kâr, VKŞ ve kaynak kuruluş arasında paylaşılacaktır.  
 VKŞ’nin ihraç ve fon toplamanın ardından ortaklığın türüne göre akdedeceği “Ortaklık 
sözleşmesi” Tebliğde ,VKŞ ile bir ya da daha fazla tüzel kişinin varlık veya haklarını ortak bir 
amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşme olarak tanımlanmıştır. 
 VKŞ, KS sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilir. Ortak girişimin 
veya diğer ortakların ortak girişim dışındaki malvarlıkları üzerinde ihraç tutarı kadar KS 
sahipleri yararına VKŞ lehine rehin kurulması zorunludur, (Tebliğ m. 8(5)). 
 Tebliğ anlamında “Ortak girişim”, yeni bir projeyi gerçekleştirmek, mevcut bir projenin 
geliştirilmesini veya herhangi bir iktisadi faaliyetin finansmanını sağlamak için kurulan 
sermaye şirketini veya ortaklık sözleşmesi düzenlenmesi yoluyla oluşturulan adi ortaklıktır 
(Tebliğ m. 3(1)(m)). Sermaye şirketini kapsamı içine alan bu tanım, genel görünümü adi 
ortaklık olan joint venture kavramına terstir.       
4.2.4.2. Mudaraba Sukuk Benzeri Kira Sertifikaları 
 Tebliğ m. 8(2)’de düzenlenmiş bulunan KS (Mudaraba sukuk) ile bir tarafın (mudarip) 
emek (know-how) diğer tarafın (yatırımcılar) ise VKŞ üzerinden sermaye koyduğu, kar 
garantisi olmayan bir ortaklık kurulmaktadır. VKŞ’nin tek sermayedar olduğu ve “girişimci” 
(fon kullanıcısı) tarafından yönetilen bir ortak girişimden elde edilen kârın paylaşımı esasına 
dayanır.  
 Tebliğ m. 3’e göre “Girişimci”, ortak girişimin yönetilmesinden sorumlu olan “sermaye 
şirketi”ni (anonim şirket) veya tacir niteliğini haiz gerçek veya tüzel kişilerin bir araya gelerek 
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ve malvarlıklarını birleştirmek suretiyle yazılı bir sözleşmeye istinaden oluşturdukları “adi 
ortaklık”tır. 
 Ortak girişimin yönetimi, “girişimci” veya “girişimci”nin atadığı üçüncü bir kişi 
tarafından gerçekleştirilir. Ortak girişimden elde edilecek karın “girişimci” ve VKŞ arasındaki 
paylaşım oranı veya vekâlet sözleşmesi kapsamında “girişimci”nin alacağı sabit ücret ortaklık 
sözleşmesinde belirtilir.    
4.2.4.3. Muşaraka Sukuk Benzeri Kira Sertifikaları 
 Tebliğ m. 8(3)’ e göre VKŞ’nin nakdi sermaye, diğer ortakların ise kişisel emek veya 
ticari itibar haricinde sermaye koyduğu ortak girişimlerin finanse edildiği ortaklığa dayalı KS 
ihraçlarıdır. Tebliğ m. 8(3)’de düzenlenen bu KS türünde (Muşaraka  veya kar-zarar 
ortaklığına endeksli sukuk), her iki tarafın da sermaye koyduğu ve kural olarak kar-zarara da 
gene payları oranında katılacağı ortak girişimler oluşturulmaktadır.  
 VKŞ’nin diğer ortaklarla birlikte sermayesine katıldığı bir ortak girişimden elde edilen 
karın paylaşımı esasına dayanır.Ortak girişimin yönetimi, ortaklardan herhangi birisi veya 
ortaklarca atanan üçüncü bir kişi tarafından gerçekleştirilir. Ortak girişimden elde edilecek 
kârın VKŞ ve diğer ortaklar arasındaki paylaşım oranı, ortaklık sözleşmesinde belirtilir. 
4.2.5 Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası  
 Tebliğ m. 9’ a göre “Eser sözleşmesine dayalı KS”, VKŞ’nin iş sahibi sıfatıyla taraf 
olduğu bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla ihraç 
edilen KS’dir. Bu KS türü (İstisna sukuk), VKŞ’nin “yüklenici”ye (fon kullanıcısı) ürettirdiği 
bir eserin “son kullanıcı”ya (fon kullanıcısı) kiralanması veya vadeli-peşin satılması suretiyle 
elde edilen eser gelirinin yatırımcılar ile paylaşması esasına dayanır. VKŞ kendi adına ve KS 
sahipleri hesabına (dolaylı temsil) akdedilecek eser sözleşmesine iş sahibi sıfatıyla taraf olur.  
 Eser sözleşmesine dayalı KS ihracı kapsamında eser sözleşmesinin yanı sıra hizmet, kat 
veya arsa karşılığı inşaat ya da ortaklık gibi amaca uygun sair sözleşmeler düzenlenebilir. 
4.2.6 Belirtilen Türlerin Bileşimi Şeklindeki Kira Sertifikaları 
 Diğer KS türlerinin bileşimi şeklindeki karma KS’ler (hybrid) ihraç edilebilecektir.  
 
5. Varlık Kiralama Şirketleri 
5.1. Genel Olarak 
 Klasik borçlanma aracı olan tahvillerden farklı olarak burada ihraççı ve yatırımcı ihraç 
ve itfa aşamaları bakımından doğrudan ilişki içerisinde değildir. Yapılandırılmış finansman 
terminolojisindeki kaynak kuruluş (originator) ile yatırımcılar, bir özel amaçlı kuruluş 
(special purpose vehicle-SPV) vasıtasıyla ilişki içerisine girmektedir. Burada SPV işlevini 
görmek üzere Tebliğ ile düzenlenen ihraçcı kuruluş, aynı zamanda sermaye piyasası kurumu 
niteliğini haiz olan VKŞ’dir. VKŞ yatırımcıların temsilcisi sıfatıyla faaliyette bulunur. 
 VKŞ, münhasıran (bkz.Tebliğ m. 12(5)) KS ihraç etmek (birden fazla ihraç olabililir) 
üzere kurulan, sermaye piyasası kurumu niteliğindeki anonim ortaklıklardır (SerPK m. 
61(2);Tebliğ 2(1)(ö)). VKŞ ‘lere ilişkin esaslar Tebliğ m. 12-14 arasında yer almaktadır.      
5.2 Kurucular 
 Tebliğ’de VKŞ kurucuları, sınırlı sayı prensibi (numerus clausus) düzenlenmiş ve 
sadece kendi finansmanına yönelen kurucular ile kendine ve diğer şirketlere finansman 
sağlayan kurucular olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Tebliğ kapsamında her VKŞ’nin birden 
fazla KS ihracı yapabilmesine imkân tanınmıştır. Tebliğ m. 12(1)’e göre KS ihraç edecek 
VKŞ, aşağıda belirtilen kuruluşlarca kurulabilecektir.  
5.2.1 Sadece Kendi Finansmanına Yönelen Kurucular 
 Burada belirtilen kuruluşlar, yalnızca kendilerinin “fon kullanıcısı” olduğu KS 
ihraçlarını gerçekleştirmek üzere VKŞ kurabilir. Bu kuruluşlar şunlardır: Payları borsada 
işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklar; SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan halka açık ortaklıklar; 
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derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak notlandırma ölçeğine göre ihracın para 
birimi cinsinden yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun vadeli derecelendirme notunu 
alan ortaklıklar;  sermayelerinin % 51 veya daha fazlası doğrudan Hazine Müsteşarlığı’na ait 
olan ortaklıklar. 
5.2.2 Kendine ve Diğer Şirketlere Finansman Sağlayan Kurucular 
 Bu gruptaki VKŞ kurucuları şunlardır: Bankalar; portföy aracılığı, genel saklama 
hizmeti veya aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini yürütecek olan aracı kurumlar ve 
ipotek finansmanı kuruluşlarıdır. İpotek finansmanı kuruluşlarının (SerPK m. 60, III-60.1 
sayılı Tebliğ)  KS ihracında kurucu olarak yetkilendirilmesi kanımızca ismi ve işlevi ile 
uyumlu değildir. 
5.3 Kuruluş İşlemleri ve VKŞ Esas Sözleşmesi 
 VKŞ, Tebliğ m. 12(1)’deki kuruluşların Tebliğ EK/4’deki bilgi ve belgelerle SPK’ya 
başvurusu ve Tebliğ m. 12’deki çerçevede gerekli iznin alınması ardından yapılacak anonim 
şirket kuruluş işlemleri (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayı ve ticaret siciline tescil) ile 
kurulur. VKŞ’nın esas sözleşmesi için SPK’dan  uygun görüş alınmış olması ve bu 
sözleşmenin bütün KS türlerini kapsaması zorunludur. 
5.4 Yönetim Kurulu 
 Tebliğ m.13 ile düzenlenmiştir. Tebliğ ile çıkar çatışmalarının (conflict of interest) 
önlenmesini sağlamak üzere getirilen bir yenilik olarak, VKŞ yönetim kurulunun üç 
üyesinden birinin bağımsız üye atanması (en az) zorunluluğunun getirilmiş olması ve önemli 
kararların bağımsız üyenin olumlu oyu olmaksızın alınamaması belirtilebilecektir. Bu 
düzenleme yatırımcıların haklarının korunması bakımından önemlidir. 
5.5. Faaliyetleri 
 VKŞ’nin faaliyetleri olağan ve olağandışı olarak ikiye ayrılır. Fon kullanıcılarından 
tahsilat yapılması ve yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesi olağan; temerrüt halinde var 
ise teminat varlıkların elden çıkartılarak yatırımcılara ödeme yapılması olağandışı faaliyettir. 
5.6. Yatırımcıların Korunması  
5.6.1 Genel Olarak 
 KS yatırımıcları, SerPK m. 61(3)’teki VKŞ’nin faaliyetlerinin kanunen sınırlanması ve 
malvarlığı üzerinde sadece KS yatırımcılarının hak sahibi olabileceği şeklindeki malvarlığı 
yalıtımı düzenlemeleri ile korunmuştır. VKŞ ve“fon kullanıcılar”ının tüm faaliyet ve 
işlemleri bankacılık mevzuatı hükümleri saklı olmak kaydıyla SPK denetimine tabidir. 
5.6.2 Üçüncü Kişi Taleplerinden Yalıtılmış Malvarlığı ve Öncelikli Ödeme Korumaları 
 Yapılandırılmış finansman konusu varlıkların, kaynak kuruluş ve VKŞ’den kaynaklı 
risklerden (varlıklar üzerinde olası üçüncü kişi talepleri) yalıtılarak sadece KS sahiplerine 
özgülenmesi zorunludur. Talep yalıtkanlığı olarak adlandırabileceğimiz (“bankruptcy 
remoteness” veya “ring-fencing”) bu düzenleme, KS bakımından SerPK m. 61(3) ve Tebliğ 
m. 4(3)’te düzenlenmiştir. Buna göre, KS itfa edilinceye kadar, VKŞ’nin portföyünde yer alan 
varlık ve haklar VKŞ’nin yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi 
hâlinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, 
kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil 
edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez. 
 VKŞ’nin yükümlülüklerinin yerine getirilememesi halinde VKŞ gelirlerinden KS 
sahipleri için öncelikli yararlanma hakkı tanınmış olması da bir diğer koruyucu 
düzenlenmedir, (SerPK m. 61(4)).  
5.5.3 Sözleşmesel Koruma  
 Tebliğ m.4(6) ile düzenlenmiştir. Buna göre, fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin 
VKŞ’ye karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi (temerrüt) durumunda, 
dayanak varlık veya hakkın satılarak KS sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de 
dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik VKŞ yönetim kurulu 
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tarafından alınacak tedbirlerin SPK’ya yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler 
vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur. 
5.5.4 Yatırımcı Raporu 
 Yatırımcıların üçer aylık dönemlerle ilgili bilgilendirilmesi konusundaki bu rapor ile 
ilgili düzenleme Tebliğ m. 15 ile yapılmıştır.  
5.5.5 İhraç Sınırı ve Değer Tespiti Zorunlulukları 
 KS yatırımcısına yapılan ödemelerin devamlılığı konusundaki bir diğer tedbir ise 
sahipliğe, ortaklığa ve eser sözleşmesine dayalı KS’ler için düzenlenmiş Ek 
teminatlandırmadır. Bu KS türleri için ihraç limiti, Tebliğ m. 11 çerçevesinde yapılan 
dayanak varlık değer tespitine (raporu) göre belirlenen gerçek varlık değerinin % 90’ıdır 
(over-collateralization). 
5.5.6 VKŞ İhracı Sürecindeki Katılımcıların Sınırlanması 
 Yatırımcıları haklarının korunmasını teminen, ortaklığa ve eser sözleşmesine dayalı 
KS’de varlık ve hak rehni kurulması öngörülmüş, yönetim sözleşmesine ve alım-satıma dayalı 
KS’de ise kaynak kuruluş veya fon kullanıcısı olabilecek ortaklıklar sınırlı olarak 
belirlenmiştir. 
5.5.7 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zorunluğu 
 VKŞ’nin önemli kararları, bağımsız üyenin olumlu oyu ile alınabilecektir.  
5.6 Tasfiyesi 
 VKŞ’nin tasfiye usulü, Tebliğ m. 14’te düzenlenmiştir. 
 
6. İhraç Süreci  
6.1 Genel Olarak  
 Tebliğ m. 10 ile genel olarak düzenlenen KS ihracı, halka arz (bireysel yatırımcı) ve 
halka arz edilmeksizin (tahsisli veya nitelikli yatırımcıya) gerçekleştirilebilecektir. Tebliğ 
eklerinde ihraçta kullanılacak belgeler yer almaktadır. KS ihracı, ihracın halka arz şeklinde 
yapılıp yapılmaması; ihracın yöneleceği kişiler ve ihracın yurt içi veya dışına yapılması gibi 
hallere göre farklı şekillerde cerayan edebilecektir. 
 KS ihraçları konusunda düzenlenmesi gereken izahname (halka arzlarda) ve ihraç 
belgeleri (nitelikli yatırımcı ve tahsisli satışlarda) konusunda “II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç 
Belgesi Tebliği” çerçevesinde hareket edilecektir. 
 KS satışı ise “II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği” kapsamında 
yapılacaktır. Halka arz edilecek KS’nin borsada işlem görmesi ve bu amaçla borsaya 
başvurulması zorunludur. SPK’ya her ihraçtan önce  “İzahname”nin geçerlilik süresi içinde, 
EK/3’te yer alan bilgi ve belgeler gönderilmelidir. 
 KS’nin İslamî kurallara uygunluk bakımından “Danışma kurulu icazet/uygunluk 
belgesi”ne sahip olunması, kanunen zorunlu değildir. Bununla birlikte pek çok yatırımcı 
KS’nin İslamî araç niteliğinin tespiti bakımından bunu arayacaktır. Bu konuda kanunen 
zorunlu ve standartları belirlenmiş “Danışma kurulları”nın tesisi ve Tebliğ’de bu konuda bir 
düzenleme yapılması yerinde olacaktır. 
6.2 Yurt İçi İhraç 
 Yurt içine yapılan KS ihraçlarında izahname (tek belgeli, üç belgeli, arz programı 
şeklinde) veya ihraç belgerininin onaylanması için Tebliğ EK/1’deki belgelerle SPK’ya 
başvurulur. SPK, VKŞ ve fon lullanıcıları için derecelendirme, nitelikli yatırımcıya satış ve 
ödeme garantisi gibi ek taleplerde bulunabilecektir. İhraç edilen KS, Merkezi Kayıt Kuruluşu 
nezdinde elektronik ortamda Kayden hak sahipleri bazında izlenir. Bir diğer ifadeyle kaydi 
sisteme dahil olur ve fiziki olarak basılmaz.  
 İhraç edilen KS’ler, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda, 06.09.2012 tarih 
ve 401 no’lu Genelge çerçevesinde işlem görmektedir. Dolayısıyla, KS için ikinci el piyasa 
işlemleri aracılığıyla likidite (nakde çevrilme) imkânı bulunmaktadır. Yatırımcılar bu 
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kapsamda vadeden önce de KS’yi tamamen ya da kısmen nakde çevirebilir ve alım-satımını 
yapabilirler. 
6.3 Yurt Dışına İhraç 
 Yurt dışına KS ihraçlarında ihraç belgelerinin EK/2’deki belgelerle yapılan başvuru ile 
SPK tarafından onaylanması gereklidir. Bu ihraçlar SPK izni dahilinde kaydi system dışında 
olabileceklerdir.  
 
7. Sonuç 
 
 SerPK m. 61 ve ona dayanılarak çıkarılan  Tebliğ ile ayrıntılı şekilde düzenlenen Türk 
kira sertifikası türlerinin özel sektör tarafından ihracının sağlanması, gelişen İslamî finansman 
piyasasından ülkemizin de pay alabilmesi bakımından önemlidir. İstanbul uluslararası finans 
merkezi vizyonu kapsamında SPK tarafından çıkarılmış olan III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları 
Tebliği ile düzenlenen Türk özel sektör Sukukunun, başta katılım bankaları olmak üzere özel 
sektör şirketleri için alternatif bir finansman kaynağı olacağı açıktır. Türk sukuk aracı olan 
kira sertifikalarının, sukuk veya faizsiz tahvil vb. şekilde adlandırılmak yerine aynı zamanda 
temel sukuk türü olan kira sertifikası olarak adlandırılmış olması ve tanımındaki kavramların 
gereğince tanımlanmaması yerinde olmamıştır. 
 III-61.1 sayılı Tebliğ gibi detaylı ve kapsamlı düzenleme ile hem yerli ve hem de 
küresel yatırımcılar için Türk sermaye piyasası aracılığı ile İslamî yatırım yapma imkânı 
sağlanmış ve çok sayıda Sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte Tebliğ’de, 
özellikle Malezya Sermaye Piyasası Kurulunca İslami esaslara uygun ihracın tespiti 
bakımından zorunlu unsur olarak aranan “Şer’i Tavsiye Komisyonu İcazeti” benzeri bir 
“Danışma Kurulu” ve “İcazet/Uygunluk Belgesi” düzenlemesinin yer almaması bir 
eksikliktir. Sukukun ülkemizde tam anlamıyla gelişmesi için vergisel ve mâlî teşvikler 
bakımından kamu-özel sektör ayrımının da ortadan kaldırılması yerinde olacaktır.  
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KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALAN 
ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ MOORA 

YÖNTEMİ İLE ANALİZİ 
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Özet 

Kurumsal yönetim genel olarak şirketlerin yönetim- kontrol ve denetim mekanizmasının doğru olarak 
çalışabilmesi için getirilen kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda kurumsal yönetim şirketlerin 
içinde bulunduğu zaman dilimini doğru olarak belirlenebilmelerini ve gelecek için doğru karar alabilmeleri 
açısından önemlidir.  Çalışma, 2010-2015 yılları arasında BIST ve KAP’da faaliyet gösteren 31 şirket ve bu 
şirketlere ait mali tablolardan elde edilen verileri içermektedir. Bu kapsamda söz konusu şirketlerin finansal 
performans oranları seçilen 9 kritere göre hesaplanmıştır. Çalışmada, Kurumsal Yönetim Endeksi’nde faaliyet 
gösteren şirketlerin belirlenen dönemler itibariyle finansal performanslarının belirlenebilmesi için veriler her yıl 
için ayrı ayrı olarak hesaplanmış olup MOORA yöntemi ile analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada ele alınan 
şirketlerin 2010-2015 yılları arasındaki finansal performansları belirlenmiş olup, elde edilen finansal performans 
sonuçları kurumsal yönetim endeksi kapsamında değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: kurumsal yönetim endeksi, BİST, KAP,  finansal performans, MOORA 
 
JEL Sınıflandırması: C30, G32, M40, M41 
 
 

ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF THE 
COMPANIES TAKING PART IN THE CORPORATE 

GOVERNANCE INDEX BY THE METHOD OF MOORA 
 
Abstract 

Corporate management is defined as generally as a set of rules for the management, control and 
supervision mechanism of the companies to work properly.  In this context, the corporate governance is 
important for the companies ability both to take the decisions timely and  to make the right decisions in the 
future. The study includes data derived from the financial statements of the fifty companies operating in the 
BIST (Borsa İstanbul) and PDP (Public Disclosure Platform) between the years 2010-2015. Data for the 
determination of the financial performance of the respective periods of the companies operating in Borsa 
İstanbul under the Corporate Governance Index is evaluated separately for each year. According to this data; 
financial performance ratios of these companies according to 9 criteria selected were calculated and then the 
financial performance of the specified companies were formed by the two Multi Criteria Decision Method; 
MOORA. Finally, The financial performance of the companies those are in the scope of the corporate 
governance index between the years of 2010-2015 calculated by MOORA were compared and analyzed. 
 
Keywords: corporate governance index, Borsa Istanbul, Public Disclosure Platform, financial performance, 
MOORA. 
 
JEL Classification: C30, G32, M40, M41 
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1. Giriş 

İşletmelerin başarılı olarak uzun yıllar faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve rakiplerine 
karşı ayakta durabilmeleri için iyi bir yönetim anlayışına ve ileriye yönelik doğru karar 
verebilme gücüne sahip olması gerekmektedir. İşletme yönetim politikalarının doğruluğu, 
işletmelerin karlı yatırım yapabilmelerinin yanı sıra karar vericilerin işletme hakkındaki nihai 
kararlarının da aktif bir rol oynamaktadır.  Bu noktada kurumsal yönetim günümüzde 
şeffaflık, hesap verebilirlik ve doğruluk ilkeleriyle bir düşünülmektedir. Kurumsal yönetimin 
endeksine kayıtlı işletme sayısı ülkemizde son zamanlarda artmasına rağmen, henüz istenen 
düzeye geldiği düşünülmemektedir. 

Çalışmada Kurumsal Yönetim Endeksine kayıtlı 31 işletmenin performansları Moora 
yöntemiyle analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın birinci kısmında kurumsal yönetim ile 
ilgili bilgiler verilecektir. İkinci kısımda ise endekse kayıtlı olan işletmelerin finansal 
performansları oran analizi yöntemiyle değerlendirilmiş olup, Moora yöntemiyle işletmelerin 
sıralaması elde edilmeye çalışılacaktır. 
 
2. Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler  

Kurumsal yönetim şirket bilgilerinden yararlanan tüm kesimlerin şeffaflık ilkesi gereği 
söz konusu bilgilerden yararlanması olarak ifade edilebilir. Günümüzde şeffaflık ilkesi aynı 
zamanda doğruluk ve dürüstlük ilkesini de içinde barındırdığından, kurumsal yönetim 
şirketlerin finansal bilgilerinin yanı sıra yönetim politikasının da değerlendirilmesi açısından 
önemlidir. 

Kurumsal yönetim; işletmelerin değerini maksimize etmeye yarayan bir anlayış olarak 
ifade edilebilir (Aras; 2006: 1-2) . 2000’li yıllarda Enron ve Parmalat gibi büyük şirketlerin 
iflas etmesi, şirketlerdeki yönetim yanlışlıklarını gündeme getirmiş ve böylece kurumsal 
yönetimin önemi daha çok hissedilmiştir (Pamukçu, 2011:136). 

Kurumsal yönetim zorunluluk olarak görülmemelidir. Aksine işletmeler için kurumsal 
yönetim, faaliyetlerin iyi yönetilebilmesi, işletmenin piyasa değerinin yükselmesi olarak 
görülmelidir. Bu noktada işletmeler için doğru kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesi 
işletmenin menfaatine olarak yansır. (Karamustafa, Varıcı, Er: 2009:111-112). 
Kurumsal yönetim endeksi; kurumsal yönetim ilkelerini başarıyla uygulayan şirketlerin 
hissedarlar ve yatırımcılar tarafından tanınmasını ve karar vericilerin karar almalarını 
kolaylaştıracak bir mekanizma olarak görülmesini sağlayacaktır (Sakarya; 2011:149). 
 
3.Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 
3.1. Araştırmanın Amacı Kapsamı  

Çalışmanın amacı şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken piyasadaki etkinliklerini devam 
ettirebilmeleri ve yeni yatırım kararı alınırken yatırımcıya sağladığı bilgi açısına dikkat 
çekmektir. Bu anlamda çalışmanın kapsam alanı kurumsal yönetim endeksine tabi olan 
şirketler olarak ele alınmıştır. Kurumsal yönetim günümüzde kavram olarak yeni  ifade 
edilmeye  başlansa şirketler ve yatırımcılar  açısından karar verme birimleri açısından oldukça 
önemlidir. 
3.2.Araştırmanın Yönetimi  

Çalışmada BIST ve KAP’da kurumsal yönetim endeksinde faaliyet gösteren 31 şirket 
üzerinde yapılmıştır. Sözkonusu şirketlerin mali tablolarından elde edilen veriler oran analizi 
yöntemiyle anlamlı veriler elde edilmeye alışmıştır. Elde edilen oran analiz verileri Moora 
yönetimiyle değerlendirilerek şirket sıralamasına tabi tutulmuştur.  MOORA (Multi-Obejctive 
Optimization on basis of Ratio Analysis) Yöntemi 2006 yılında Willem Karel M. Brauers ve 
Edmundas Kazimieras Zavadskas tarafından yapılan “The MOORA Method and It’s 
Application To Privatization in a Transition Economy” adındaki makale çalışmasında 
tanıtılmıştır (Yıldırım ve Önder, 2015: 245-247). MOORA yöntemi, 2006 yılından bu yana 
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son yıllarda da çeşitli yazarlar tarafından birçok problemin çözümünde başarılı bir şekilde 
uygulanmıştır. Aşağıdaki tabloda bu uygulamalardan bazıları görülmektedir (Özbek, 2015: 3-
4) 

Tablo 1: Literatür özeti 
Yıl Konu 
2006 Özelleştirme (Brauers ve Zavadskas) 
2008 Yol Tasarımı Optimizasyonu 
2008 En Uygun Oturma Odası Koşullarının Belirlenmesi 
2010 Bölgesel Gelişim Değerlendirilmesi 
2010 Binalarda Isı Kaybına Karşılık Farklı Pencere Ve Duvar Tasarım Alternatiflerine Karar Verme 
2011 Öğütme İşlemi 
2011 Üretim Sistemlerinin Seçimi 
2011 Avrupa Birliği Üyelerinin Performanslarının Lizbon  

Stratejilerine Göre Sıralanması 
2011 Farklı Tarımsal Faaliyetlerin Etkinliklerinin Sıralanması 
2012 İnşaat Müteahhit Seçimi 
2012 Malzeme Seçimi 
2012 Çevre İçi Bloklarda Daire Değerlendirme 
2012 Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Seçimi 
2012 Tedarik Zinciri Stratejisi Seçimi 
2012 Zeki Üretim Sistemlerinin Seçimi 
2012 Kablosuz Ağların Seçimi 
2012 Karışık Problemlerin Çözümü 
2013 Banka Şubesi Yeri Seçimi 
2013 Liman Planlaması 
2013 Kaynak İşlemi Parametrelerinin Optimizasyonu 
2014 Arıtma Teknolojisi Seçimi 
2014 2008-2009 yılları arasında 20 Avrupa Ülkesindeki İnşaat Sektörü değerlendirilmesi 
2014 Liman Yeri Seçimi 

 
MOORA Oran Metodu (Yıldırım ve Önder, 2015: 245-247): 
𝑖 = 1, 2, … … … ,𝑚  alternatifin sayısı,  𝑗 = 1, 2, … … … ,𝑛 kriter sayısı olmak üzere, her bir 
alternatifin kareleri toplamının karekökü kriterler bölünerek normalizasyon işlemi yapılır. Bu 
işlem, 

1. *
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ij m

ij
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x

xx

=

=

∑
                                                             (1) 

formülüyle gerçekleştirilir. *

ijx  ; .i  alternatifin .j kriter için olan değerinin normalleştirilmiş 
değeridir. *

ijx ∈ [0,1] dir. Bazı durumlarda *

ijx ∈ [−1,1] olabilmektedir. 
Bu normalizasyon işleminden sonra hazırlanan tabloda kriterler, maksimum ya da minimum 
olmalarına göre belirlenip, toplanmaktadır ve toplanan maksimum kriterlerin değerinden 
toplanan minimum kriterlerin değeri çıkartılmaktadır. Yani 𝑗 = 1, 2, … … … ,𝑔  maksimize 
edilecek kriterler, 𝑗 = 𝑔 + 1,𝑔 + 2, … ,𝑛 minimize edilecek kriterler olmak üzere; 
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şeklinde yazılabilir. *

iy ; i alternatifinin tüm kriterlere göre normalleştirilmiş 
değerlendirilmesidir. *

iy ’lerin sıralanmasıyla işlem tamamlanmış olur. 
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4.Araştırmanın Bulguları 

Çalışma BIST ve Kap’da kurumsal yönetim endeksinde faaliyet gösteren 31 adet 
işletme üzerinde yapılmıştır. Çalışmada şirketlere ait finansal bilgiler MOORA yöntemiyle 
işletmelerin performanslarını belirlemek için seçilen kriterler; 

• Cari Oran 
• Net Çalışma Sermayesi/ Toplam Aktif 
• Toplam Borç / Öz sermaye 
• Kaldıraç Oranı 
• Alacak Devir Hızı 
• Aktif Devir Hızı 
• Aktif Karlılığı  
• Net Kar Marjı 
• Özsermaye Karlılığı olarak belirlenmiştir. 

Seçilen 9 kriterden Toplam Borç/Özsermaye oranı ile Kaldıraç oranı kriterlerin faydaları 
minimum,  diğer kriterlerin faydaları ise maksimum olarak değerlendirilmiştir. 
 

Tablo 2: Firmaların yıllara göre hesaplanan 𝑌𝑖∗ değerleri 

 
 
Tablo 2’de görüldüğü gibi işletmelerin yıllara göre hesaplanan Yi değerleri; 2010 yılı 

için en yüksek olduğu işletme 2.49’luk oranla Garanti Yatırım Ortaklığı birinci sırada yer 

FİRMALAR / YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 AKSA 0,80 0,31 1,50 0,30 0,29 0,37
2 ANADOLU EFES 0,26 0,04 0,14 0,53 -0,23 -0,12
3 ARÇELİK 0,25 0,13 0,09 0,17 0,15 0,28
4 ASELSAN 0,39 0,30 0,27 0,22 0,27 0,11
5 AYGAZ 0,47 0,57 0,47 0,29 0,27 0,48
6 CCOLA 0,11 0,07 0,23 0,18 0,06 -0,06
7 DOĞUŞ GMYO 1,11 1,22 2,27 0,95 1,07 0,82
8 DOĞUŞ OTOMOTİV 0,36 0,19 0,36 0,35 0,27 0,32
9 DOĞAN HOLDİNG 0,45 -0,55 -0,04 -0,09 -0,32 -0,24

10 ENKA İNŞAAT 0,31 0,26 0,31 0,36 0,42 0,41
11 EREĞLİ DEMİRÇELİK 0,16 0,30 0,12 0,34 0,52 0,38
12 GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 1,05 -0,68 0,16 -0,25 -0,80 -0,54
13 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI 2,49 2,61 2,26 2,93 2,94 2,82
14 HÜRRİYET GAZETESİ -0,46 -1,07 0,13 -0,42 -1,19 -0,48
15  İHLAS EV ALETLERİ 0,33 -0,36 0,45 -0,35 0,53 0,56
16 İHLAS HOLDİNG 0,10 -0,22 -0,16 -0,95 -0,47 -0,53
17 İŞ GMYO 0,66 0,63 0,31 0,36 0,36 1,22
18 İŞ Y.MEN. DEĞ. 0,98 0,62 0,38 0,38 0,38 0,34
19 İZOCAM 0,94 0,85 0,58 0,68 1,29 0,62
20 LOGO 0,02 0,27 0,62 0,79 0,81 0,91
21 OTOKAR -0,32 -0,08 -0,09 -0,02 -0,14 -0,12
22 PETKİM 0,25 0,17 0,07 -0,01 -0,02 0,53
23 PINAR ET VE UN 0,32 0,15 0,19 0,22 0,24 0,30
24 PINAR SU 0,16 -0,10 -0,07 -0,54 -0,09 -0,69
25 PINAR SÜT 0,53 0,46 0,35 0,44 0,47 0,28
26 PRYSMAN KABLO -0,18 -0,12 -0,09 -0,28 -0,26 -0,12
27 PARK ELEK MADENCİLİK 1,00 1,35 1,22 0,91 0,50 0,46
28 ŞİŞECAM 0,31 0,37 0,13 0,18 0,20 0,27
29 TAV HAVA LİMANLARI -0,40 -0,22 -0,19 -0,01 0,31 -0,02
30 TOFAŞ OTO FAB 0,06 0,07 0,08 0,15 0,14 0,23
31 TÜRK TRAKTÖR 0,98 0,97 0,86 1,04 0,62 0,64

TA O : FİRMA ARIN YI ARA GÖR  H SAP ANAN Yi  Ğ R Rİ

570 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
alırken, 1.11 oranla Doğuş GMYO ikinci sırada, 1.05 oranla Global Yatırım Holding üçüncü 
sırada olduğu belirlenmiştir. 2011 yılı için bakıldığında 2.61’lik oranla Garanti Yatırım 
Ortaklığı birinci sırada, 1.35’lik oranla Park Elek Madencilik ikinci sırada, 1.22’lik oranla 
Doğuş GMYO üçüncü sırada yer almıştır.  2012 yılı için analiz yapıldığında birinciliği Doğuş 
GMYO 2.27’lik oranla yer alırken, Garanti Yatırım Ortaklığı 2.26’lık oranla ikinci ve Aksa 
1.50’lik oranla üçüncü sıradadır. 2013 Garanti Yatırım Ortaklığı 2.93’lük oranla birinci, 1.04 
oranla Türk Traktör ikinci,  Doğuş GYO 0.95 oranla üçüncü sırada yer almıştır. 2014 yıllına 
bakıldığında birinciliği Garanti Yatırım Ortaklığı, ikinciliği Izocam, üçüncülüğü Doğuş 
GMYO ise üçüncü sıradadır.   Çalışmanın ele alındığı son yılda ise Garanti Yatırım Ortaklığı 
birinci,   İş GMYO ikinci, 0.91 Logo üçüncü sırada yer almıştır. 

 
Tablo 3: Firmaların yıllara göre sıra sayıları 

 
 
Tablo 3’de görüldüğü gibi Garanti yatırım ortaklığı 2010 ve 2015 yılları arasında 2012 

yılı dışında birinci iken, 2012 yılına birinciliği Doğuş GMYO almıştır. Bu durumun nedeni 
olarak borçlanma politikası ve alacakların zamanında tahsil edilememesi gösterilebilir. 

 

FİRMALAR / YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 AKSA 8 11 3 14 14 13
2 ANADOLU EFES 19 22 19 7 26 26
3 ARÇELİK 21 19 23 20 20 18
4 ASELSAN 13 13 15 17 17 21
5 AYGAZ 11 8 8 15 16 9
6 CCOLA 24 20 16 18 22 23
7 DOĞUŞ GMYO 2 3 1 3 3 4
8 DOĞUŞ OTOMOTİV 14 16 11 12 15 15
9 DOĞAN HOLDİNG 12 29 26 25 28 27

10 ENKA İNŞAAT 17 15 13 11 10 11
11 EREĞLİ DEMİRÇELİK 23 12 22 13 7 12
12 GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 3 30 18 26 30 30
13 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI 1 1 2 1 1 1
14 HÜRRİYET GAZETESİ 31 31 20 29 31 28
15  İHLAS EV ALETLERİ 15 28 9 28 6 7
16 İHLAS HOLDİNG 25 27 30 31 29 29
17 İŞ GMYO 9 6 14 10 12 2
18 İŞ Y.MEN. DEĞ. 6 7 10 9 11 14
19 İZOCAM 7 5 7 6 2 6
20 LOGO 27 14 6 5 4 3
21 OTOKAR 29 23 28 24 25 24
22 PETKİM 20 17 25 22 23 8
23 PINAR ET VE UN 16 18 17 16 18 16
24 PINAR SU 22 24 27 30 24 31
25 PINAR SÜT 10 9 12 8 9 17
26 PRYSMAN KABLO 28 25 29 27 27 25
27 PARK ELEK MADENCİLİK 4 2 4 4 8 10
28 ŞİŞECAM 18 10 21 19 19 19
29 TAV HAVA LİMANLARI 30 26 31 23 13 22
30 TOFAŞ OTO FAB 26 21 24 21 21 20
31 TÜRK TRAKTÖR 5 4 5 2 5 5
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Tablo 4: Yıllara  göre firmaların sıralanma pozisyonları 
 

 
 

Tablo 4’te görüldüğü gibi çalışmanın ele alındığı 2010 ve 2015 yılları arasında 2012 yılı 
hariç her yıl birinci olan işletme Garanti Yatırım Ortaklığıdır. 2010-2011-2014 yıllarında son 
sırada Hürriyet Gazetesi yer alırken, Tav Hava Limanları 2012 yılında son sırada, 2013 
yılında İhlas Holding ve 2015 yılında da Pınar Su son sırada yer almıştır. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1
GARANTİ YATIRIM 

ORTAKLIĞI
GARANTİ YATIRIM 

ORTAKLIĞI
DOĞUŞ GMYO

GARANTİ YATIRIM 
ORTAKLIĞI

GARANTİ YATIRIM 
ORTAKLIĞI

GARANTİ YATIRIM 
ORTAKLIĞI

2 DOĞUŞ GMYO
PARK ELEK 

MADENCİLİK
GARANTİ YATIRIM 

ORTAKLIĞI
TÜRK TRAKTÖR İZOCAM İŞ GMYO

3
GLOBAL YATIRIM 

HOLDİNG
DOĞUŞ GMYO AKSA DOĞUŞ GMYO DOĞUŞ GMYO LOGO

4
PARK ELEK 

MADENCİLİK
TÜRK TRAKTÖR

PARK ELEK 
MADENCİLİK

PARK ELEK 
MADENCİLİK

LOGO DOĞUŞ GMYO

5 TÜRK TRAKTÖR İZOCAM TÜRK TRAKTÖR LOGO TÜRK TRAKTÖR TÜRK TRAKTÖR

6 İŞ Y.MEN. DEĞ. İŞ GMYO LOGO İZOCAM  İHLAS EV ALETLERİ İZOCAM

7 İZOCAM İŞ Y.MEN. DEĞ. İZOCAM ANADOLU EFES EREĞLİ DEMİRÇELİK  İHLAS EV ALETLERİ

8 AKSA AYGAZ AYGAZ PINAR SÜT
PARK ELEK 

MADENCİLİK
PETKİM

9 İŞ GMYO PINAR SÜT  İHLAS EV ALETLERİ İŞ Y.MEN. DEĞ. PINAR SÜT AYGAZ

10 PINAR SÜT ŞİŞECAM İŞ Y.MEN. DEĞ. İŞ GMYO ENKA İNŞAAT
PARK ELEK 

MADENCİLİK

11 AYGAZ AKSA DOĞUŞ OTOMOTİV ENKA İNŞAAT İŞ Y.MEN. DEĞ. ENKA İNŞAAT

12 DOĞAN HOLDİNG EREĞLİ DEMİRÇELİK PINAR SÜT DOĞUŞ OTOMOTİV İŞ GMYO EREĞLİ DEMİRÇELİK

13 ASELSAN ASELSAN ENKA İNŞAAT EREĞLİ DEMİRÇELİK
TAV HAVA 
LİMANLARI

AKSA

14 DOĞUŞ OTOMOTİV LOGO İŞ GMYO AKSA AKSA İŞ Y.MEN. DEĞ.

15  İHLAS EV ALETLERİ ENKA İNŞAAT ASELSAN AYGAZ DOĞUŞ OTOMOTİV DOĞUŞ OTOMOTİV

16 PINAR ET VE UN DOĞUŞ OTOMOTİV CCOLA PINAR ET VE UN AYGAZ PINAR ET VE UN

17 ENKA İNŞAAT PETKİM PINAR ET VE UN ASELSAN ASELSAN PINAR SÜT

18 ŞİŞECAM PINAR ET VE UN
GLOBAL YATIRIM 

HOLDİNG
CCOLA PINAR ET VE UN ARÇELİK

19 ANADOLU EFES ARÇELİK ANADOLU EFES ŞİŞECAM ŞİŞECAM ŞİŞECAM

20 PETKİM CCOLA HÜRRİYET GAZETESİ ARÇELİK ARÇELİK TOFAŞ OTO FAB

21 ARÇELİK TOFAŞ OTO FAB ŞİŞECAM TOFAŞ OTO FAB TOFAŞ OTO FAB ASELSAN

22 PINAR SU ANADOLU EFES EREĞLİ DEMİRÇELİK PETKİM CCOLA
TAV HAVA 
LİMANLARI

23 EREĞLİ DEMİRÇELİK OTOKAR ARÇELİK
TAV HAVA 
LİMANLARI

PETKİM CCOLA

24 CCOLA PINAR SU TOFAŞ OTO FAB OTOKAR PINAR SU OTOKAR

25 İHLAS HOLDİNG PRYSMAN KABLO PETKİM DOĞAN HOLDİNG OTOKAR PRYSMAN KABLO

26 TOFAŞ OTO FAB
TAV HAVA 
LİMANLARI

DOĞAN HOLDİNG
GLOBAL YATIRIM 

HOLDİNG
ANADOLU EFES ANADOLU EFES

27 LOGO İHLAS HOLDİNG PINAR SU PRYSMAN KABLO PRYSMAN KABLO DOĞAN HOLDİNG

28 PRYSMAN KABLO  İHLAS EV ALETLERİ OTOKAR  İHLAS EV ALETLERİ DOĞAN HOLDİNG HÜRRİYET GAZETESİ

29 OTOKAR DOĞAN HOLDİNG PRYSMAN KABLO HÜRRİYET GAZETESİ İHLAS HOLDİNG İHLAS HOLDİNG

30
TAV HAVA 
LİMANLARI

GLOBAL YATIRIM 
HOLDİNG

İHLAS HOLDİNG PINAR SU
GLOBAL YATIRIM 

HOLDİNG
GLOBAL YATIRIM 

HOLDİNG

31 HÜRRİYET GAZETESİ HÜRRİYET GAZETESİ
TAV HAVA 
LİMANLARI

İHLAS HOLDİNG HÜRRİYET GAZETESİ PINAR SU

TABLO 3: YILLARA GÖRE FİRMALARIN SIRALANMA POZİSYONLARI
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5. Sonuç 

İşletmelerin kuruluş amaçları içinde büyüme, süreklilik ve karlı olarak faaliyetlerin 
sürdürülmesi gelmektedir. Ancak olası bir kriz durumuna karşı da her zaman alternatif bir 
çıkış yolunu hazır bulundurmaları ve rakiplerine karşı ayakta kalabilmeleri önemlidir. Bu 
noktada şirket yönetiminin ileri görüşlü olması, tecrübesi ve bilgisi işletmenin olası bir kriz 
durumundan başarılı olarak çıkartmasında önemli bir etkendir. İşletmenin mali raporlarından 
yararlanılarak geçmiş- bugün ve gelecek hakkında karar verilirken topluma karşı olan 
sorumlulukta göz ardı edilmemelidir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri işletme- 
hissedarlar- çalışanlar- kredi verenler-devlet gibi birçok kesim tarafından önemsenmektedir. 
 Çalışmanın sonucunda kurumsal yönetim endeksine bağlı olan 31 işletme belirlenen 
kriterler çerçevesinde oran analiziyle incelenmiş olup, şirket sıralamasında Moora yöntemi 
tercih edilmiştir. Buna göre çalışmanın kapsam alanı olan 2010-2015 yılları analiz edildiğinde 
Garanti Yatırım Ortaklığı 2012 yılı hariç her yıl birinci olurken,  Hürriyet Gazetesi 2010-
2011-2014 yıllarında son sıralarda yer almıştır. İşletmelerin sıralamasındaki başlıca etken 
borçlanma politikası, alacakların zamanında tahsil edilip/edilememesi, satış politikası ve 
kar/zarar rakamları etkendir. Öneri olarak bir başka çalışmada şirketler Kap’da yer alan diğer 
endekslere göre de incelenebilmesi mümkünken, sıralamada başka bir  yöntem de tercih 
edilebilir. 
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FİNANSAL OKURYAZARLIK:  UŞAK ÜNİVERSİTESİ 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
 

 
Fatma Akyüz1   Koray Yapa2 

 
 

Özet 
Finansal okuryazarlık problemlerin doğru olarak tespit edilmesi ve olası bir kriz durumunda önceden 

alınabilecek önlemlerin belirlenebilmesi açısından önemlidir. Sözkonusu önemine rağmen gerek işletmelerin 
gerekse toplumun bu konuda tam olarak farkındalık yaşadığını söylemek zordur. Finansal okuryazarlık; finansal 
kavramların tam olarak anlaşılabilmesi ve bunun doğru karar vermede uygulanabilmesi açısından önemlidir. Bu 
çalışmada yapılan anket, Uşak Üniversitesi İ.İ.B.F eğitim alan üçüncü ve dördüncü sınıf İşletme, İktisat, Kamu 
Yönetimi ve Maliye öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan testler sonucunda fınansal 
okuryazarlık açısından; bölümler arası farklılık olup İşletme ve İktisat bölümleri birbirine yakın çıkarken, Kamu 
Yönetimi ve Maliye Bölümleri diğer bölümlerden düşük çıkıp birbirlerine yakın çıkmıştır. Erkek öğrenciler 
kadın öğrencilere göre daha yüksek bir skor elde ederken, öğrencilerin gelir seviyelerinin bu skorlara bir 
etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İşletme/İktisat grubu ile Kamu Yönetimi/Maliye gruplarında da erkek 
ve kadın öğrenciler arasında skor farkı oluşurken, gelecekte kendi işini kurmak isteyen ve istemeyenler 
(kararsızlar dahil) arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Son olarak erkek ve kadın öğrencileri kendi içinde 
farklı gelir seviyelerinde finansal okuryazarlık skorlarının farklılaşmadığı sonucu bulunmuştur. 

  
Anahtar Kelimeler: finansal okuryazarlık, finansal farkındalık, işletme, İİBF 
 
JEL Sınıflandırması: D14, I22 
 
 

FINANCIAL LITERACY: A RESEARCH FOR USAK 
UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMIC AND 

ADMINISTRATIVE SCIENCE 
 
 

Abstract 
Financial literacy is important for identifying problems correctly and also important to identify the 

precautions to take in advance when there is a possible crisis. In spite of its importance, it is hard to say neither 
the organisations, nor public have complete awareness about it.  Financial literacy: having a full understanding 
of financial concepts is important to apply at making right decision. The survey used at this study, is realised via 
attendance of Uşak University, FEAS Business,Economics, Public Administration and Finance departments third 
and fourth grade students. As a result of the tests, in terms of financial literacy, there are differences between the 
faculties, thus Business and Economics departments are close to each other, Public Administration and Finance 
departments are also close to each other, but less than the other departments. It is concluded that as male students 
have higher points than female students, income levels of the students do not have any effect at these points. As 
Business/Economics group and Public Administration/Finance group male and female students have also score 
difference, it is seen that the ones who want to have their own business in the future and who doesn't want 
(including hesitants) did not have a significant difference between each other. Finally among male and female 
students,it is concluded that at different income levels, financial literacy scores did not have any difference. 
 
Keywords: financial literacy, financial awareness, business administration, FEAS 
 
JEL Classification: D14, I22 
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1. Giriş 
 Finansal okuryazarlık; finansal problemlerin doğru olarak belirlenmesi ve en uygun 
çözüm yolunun belirlenmesi açısından önemlidir. Günümüzde serbest piyasa ekonomisinin 
yaygınlaşması, yatırım araçlarının çok çeşitlenmesi ve küresel krizlerin bireylerin ekonomik 
yapılarını yakından etkilemesinden dolayı finansal okuryazarlık önemli bir unsur haline 
gelmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, bireylerin finansal bilgi anlamında var olan 
ihtiyaçlarını karşılayamadıkları ve bu ihtiyaçların gelecek ile ilgili alınacak kararlarda hayati 
bir fonksiyon oynadığı gerçeği her geçen gün daha çok vurgulanmaktadır. OECD’ye göre 
finansal okuryazarlık, “iktisadi hayata katılımın sağlanması ve birey ile toplumun finansal 
refahının iyileştirilmesi amacıyla, çeşitli finansal durumlarda etkili karar verebilmek için 
finansal kavramların bilgi ve anlayışı ile bu bilgi ve kavrayışı uygulama becerisi, 
motivasyonu ve güvenidir” olarak tanımlanmaktadır (Gökmen, 2012: 18). Bireylerin finansal 
okuryazarlıklarının arttırılması ile daha etkin harcama ve tasarruf tercihleri yapmaları 
beklenilmektedir. Bu çalışmada Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı 
İşletme, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bölümlerinde okuyan üçüncü ve dördüncü sınıf 
öğrencilerine finansal okuryazarlık düzeylerini ölçecek anket çalışması yapılmıştır. Finansal 
okuryazarlık seviyesini ölçen anket, Kılıç, Ata ve Seyrek (2015) tarafından literatürde varolan 
çalışmalardan derlenerek oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı; öğrencilerin demografik sorular 
ve eğitim aldıkları bölümlere göre, bu durum finansal okuryazarlığa ne ölçüde yansıyor? 
sorusuna cevap aramaktır. 
 
2. Literatür Taraması 

Çalışmada kullanacağımız finansal okuryazarlık düzeyi ile ilgili Kılıç, Ata ve Seyrek’in 
(2015) Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine uyguladığı ankettir. Çalışmada beş adet hipotez 
kurulup bunlara cevap aranmıştır. Finansal okuryazarlık düzeyinde erkeklerin kadınlara 
nazaran daha iyi seviye çıktığı, kredi kartı ve internet bankacılığı kullanımının etkili olduğu, 
İ.İ.B.Fakültelerinde yer alan finans derslerinin olumlu etkisi olduğu sonuçlarına varılmıştır. 
Çalışmada her fakülteden 40 anket oluşturulması, kredi kartı ve internet bankacılığı 
sonuçlarının birbirlerine çok yakın çıkmaları (kredi kartı kullananların doğru cevap oranı 
%50, kredi kartı kullanmayanların doğru cevap oranı %46 ve internet bankacığı kullananların 
doğru cevap oranı %51, internet bankacığı kullanmayanların doğru cevap oranı %47) ayrıntılı 
biçimde değerlendirilmelidir. İ.İ.B.Fakültesinde (başarı puanı %58) yer alan finans derslerinin 
finansal okuryazarlığı etkilemesi doğal bir sonuç olup Hukuk fakültesi ve Diş hekimliği 
fakültesinin de (sırasıyla %56 ve %53) başarı puanlarının yakın olması dikkat edilmesi 
gereken bir başka unsurdur. Finansal okuryazarlık çalışmaları hane halkında (Fettahoğlu, 
2015), bilişsel yetenek ile ilişkisine (Sezer ve Demir, 2015), değişik üniversitelerin 
öğrencilerinde (Kılıç, Ata ve Seyrek, 2015; Sarıgül, 2014; Er, Temizel, Özdemir ve Sönmez, 
2014; Ergün, Şahin ve Ergin, 2014; Temizel ve Bayram, 2011), ve mavi yakalılarda (Temizel, 
2010) demografik özellikler itibariyle araştırılmıştır. Uluslar arası bazda finansal okuryazarlık 
benzer alanlarda incelenmiştir. Danes ve Hira (1987) üniversite öğrencilerine uyguladıkları 
anket sonucundan erkeklerin, evli öğrencilerin ve sosyoekonomik olarak üst düzeyde bulunan 
öğrencilerin daha yüksek finansal okuryazarlık düzeyine sahip oldukları sonucuna 
ulaşmışlardır. Hogarth, Hilgert ve Schuchardt (2002) bekâr, görece eğitimsiz, görece düşük 
gelirli, etnik azınlıktan ve genç ve yaşlıların düşük finansal bilgiye sahip olduklarını 
bulmuştur. Chen ve Volpe (1998) çalışmalarında otuz yaş altı, ekonomi ve finans dışı bir 
kariyer takip eden ve düşük iş tecrübesine sahip bayan öğrencilerin düşük finansal bilgiye 
sahip olduklarını ve bundan dolayı kişisel finans konusunda yanlış bakış açısına sahip 
olduklarını bulmuşlardır.  Volpe, Chen ve Pavlicko (1996) işletme dersi alanların almayanlara 
oranla yatırımlar konusunda daha bilgili olduklarını ortaya çıkarmıştır. Genel olarak gerek 
ulusal gerekse de uluslar arası anlamda ülkeler yeterli finansal okuryazarlık seviyelerine sahip 
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olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu durum giderek büyüyen bir ekonomik sorun olarak ortaya 
çıkmaktadır. Yine son yıllarda yapılan çalışmalarda düşük finansal bilgiye sahip bireylerin 
ödeme güçlükleri çektiklerini (Lusardi ve Tufano, 2008) ve düşük oranda menkul kıymet 
yatırımı yaptıklarını (van Rooij, Lusardi ve Alessie, 2007) ortaya koymaktadır. Tüm bunların 
ışığında bu denli beklentilerin altında yer alan finansal okuryazarlığın olduğu bir ortamda 
başarı girişimcilikten ve girişimcilerden bahsetmek zor olacaktır. 
 
3. Yöntem ve Metodoloji 

Bu çalışmada kullanılacak örneklem, Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesine bağlı İşletme, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bölümleri üçüncü ve dördüncü 
sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. İş hayatına atılmayı yakın olan bu öğrencilere daha evvel 
literatürde kullanılmış, geçerlilik ve güvenilirlik testlerinden geçmiş finansal okuryazarlık 
düzeyini ölçen ve demografik sorulardan oluşan iki kısımlı bir anket sunulmuştur. Birinci 
kısım, demografik özelliklerin ortaya çıkarılacağı ve aynı zamanda finansal okuryazarlık 
düzeyleri ile ilgili bilgiler içeren 9 sorudan oluşmaktadır. İkinci kısımda Kılıç, Ata ve 
Seyrek’in (2015)  kullanmış oldukları finansal okuryazarlık düzeyini belirlemeye yönelik 
ankette Temel Ekonomi ve Finans alanından (8 soru), Bireysel Bankacılık alanından (6 soru), 
Emeklilik ve Sigorta alanından (5 soru), Finansal Tablolar alanından (3 soru), Yatırım 
alanından (5 soru) ve Vergi ve Mevzuat gibi konulara ilişkin 32 ifade içeren ve ‘doğru, yanlış 
ya da fikrim yok’ seçeneklerinden oluşan ölçek yer almaktadır. Anketlerden elde edilen 
veriler ışığında Finansal Okuryazarlık Skorları (FOS) elde edilmiştir. Bu skorun hesaplanması 
için ölçekte yer alan 6 başlık Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS)’ne tabi tutularak 
ağırlandırılmıştır. Bu işlem sonucunda elde edilen ağırlıklar Tablo 1’deki gibi bulunmuştur.  

 
Tablo 1: Finansal okuryazarlık skoru kriter ve ağırlıkları 

Ölçek Kriterleri Ağırlık 
Temel Finans ve Ekonomi %30 

Bireysel Bankacılık %15 
Emeklilik ve Sigorta %15 

Finansal Tablolar %10 
Yatırım %20 

Vergi ve Mevzuat %10 
   

Anket süreci sonunda İşletme bölümünde 102, İktisat bölümünde 88, Maliye bölümünde 
114 ve Kamu Yönetimi bölümünde 86 adet olmak üzere 390 adet eksiksiz anket elde 
edilmiştir. Demografik sorulara verilen cevaplar neticesinde elde edilen değerlendirmeler 
Tablo 2’de yer almaktadır. Ankete katılan toplam 390 öğrencinin %65,6’sını kadınlar 
oluştururken, %34,4’ünü erkekler oluşturmaktadır. Ankete katılanların %69,5’inin annesi 
İlkokul mezunu, %5,7’si önlisans, lisans ve lisansüstü mezunudur. Yeni düzenlemeler ile 
İlköğretim olarak adlandırılan temel öğrenim düzeyi %82,6’yı bulmaktadır. Katılımcıların 
babalarının eğitim durumlarına göre %44,6’sı İlkokul mezunuyken, %13,1’i önlisans, lisans 
ve lisansüstü mezunudur. İlköğretim olarak adlandırılan temel öğrenim düzeyi %66,2’yı 
bulmaktadır. Katılımcıların anne ve babalarına ait iş durumu sonuçları şöyledir. Katılımcıların 
%81’inin annesi çalışmıyor, %2,8’inin ise kendi işyeri mevcut. Katılımcıların %10’unun 
babası çalışmıyor iken çalışan oranı %64,4 olup %22,8’inin kendi işyeri mevcut, %41,8’i 
ücretli olarak çalışmaktadır. Aylık gelir dağılımında en yüksek paya 1000-1999 TL aralığı 
sahip olup, katılımcıların %44,4’ünü oluşturmaktadır. %4.6’lik kesim 4000TL ve üzeri aylık 
gelire sahiptir. Gelecekte kendi iş yerini kurmayı isteyenler ile kararsız veya istemeyenler 
yaklaşık eşit olarak dağılmış durumdadır. Gelecekte düşünülen işyeri için katılımcıların 
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%42,3’ü devlet teşvik ve hibelerinden faydalanmayı düşünmektedir. Finans ya da ekonomi ile 
doğrudan ilişkili ders almadığını düşünen katılımcıların oranı ise %30,5’tir. 

 
Tablo 2: Demografik soruların frekans dağılımları 

  Frekans Yüzde Toplam 
Yüzde 

 

  Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

  Cinsiyetiniz 
 

  Ailenizin Aylık Geliri ne kadar? 
Erkek 134 34.4 34.4 

 
1000TL'den az 95 24.4 24.4 

Kadın 256 65.6 100.0 
 

1000-1999 TL 173 44.4 68.7 
Toplam 390 100.0   

 
2000-2999 TL 70 17.9 86.7 

  Anne’nin eğitim durumu 
 

3000-3999 TL 34 8.7 95.4 
İlkokul 271 69.5 69.5 

 
4000 TL ve ustu 18 4.6 100.0 

Orta 51 13.1 82.6 
 

Toplam 390 100.0   
Lise 46 11.8 94.4 

   Gelecekte Kendi İşinizi Kurmayı 
Düşünüyor Musunuz? Önlisans_Lisans 19 4.9 99.2 

 Yüksek L ve üstü 3 .8 100.0 
 

İstemiyorum 74 19.0 19.0 
Toplam 390 100.0   

 
Kararsızım 120 30.8 49.7 

  Baba’nın eğitim durumu 
 

İstiyorum 138 35.4 85.1 
İlkokul 174 44.6 44.6 

 
Cok İstiyorum 58 14.9 100.0 

Orta 84 21.5 66.2 
 

Toplam 390 100.0   
Lise 81 20.8 86.9 

   

İleride kendi işinizi kurmaya 
karar verirseniz öncelikle hangi 
fon kaynağından yararlanmayı 

düşünürsünüz 

Önlisans_Lisans 48 12.3 99.2 
 Yüksek L ve üstü 3 .8 100.0 
 Toplam 390 100.0   
 

Kişisel Birikim 82 21.0 21.0 

  Anne’nin iş durumu 

 

Aile/Akraba 
Yardımı 47 12.1 33.1 

Çalışmıyor 316 81.0 81.0 
 

Ticari Kredi 64 16.4 49.5 

Kendi iş yeri 11 2.8 83.8 

 

Bir veya bir kaç 
ortak 32 8.2 57.7 

Ücretli Kamu 
Özel 44 11.3 95.1 

 

Teşvik ve hibeler 165 42.3 100.0 

Emekli 19 4.9 100.0 
 

Toplam 390 100.0   
Toplam 390 100.0   

   
Finans ya da Ekonomi ile 

doğrudan ilişkili ders/dersler 
aldınız mı?  

  Baba’nın iş durumu 
 Çalışmıyor 42 10.8 10.8 
 Kendi is yeri 89 22.8 33.6 
 

  Frekans Yüzde Toplam Yüzde 
Ücretli Kamu 
Özel 163 41.8 75.4 

 

Evet 271 69.5 69.5 

Emekli 96 24.6 100.0 
 

Hayır 119 30.5 100.0 
Toplam 390 100.0   

 
Toplam 390 100.0   

         H10: Bölümler arası finansal okuryazarlık skorları arasında farklılık yoktur. 
H20: Erkek ve kadın öğrenciler arasında finansal okuryazarlık skorları arasında farklılık 
yoktur. 
H30: Gelir seviyeleri arasında finansal okuryazarlık skorları arasında farklılık yoktur. 
H40: Grup1 ve grup 2 deki erkek ve kadın öğrenciler arasında finansal okuryazarlık skorları 
arasında farklılık yoktur. 
H50: Grup1 (İşletme ve İktisat) ve grup 2 (Kamu Yönetimi ve Maliye) öğrencilerin gelecekte 
kendi işini kurmak isteyenler ile istemeyenler arasında finansal okuryazarlık skorları 
arasında farklılık yoktur. 
H60: Erkek/Kadın öğrencilerin gelir düzeyleri farklılıklarının finansal okuryazarlık skorları 
arasında farklılık yoktur. 
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4. Bulgular 

Anketler sonucu elde edilen veriler SPSS 18.0 programına aktarılarak bahsi geçen 
hipotezlere cevap alınmıştır. Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı 
olan İşletme, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bölümlerinin Ekonomi ve Finans alanında tek 
ortak dersleri İktisada Giriş I ve II dersleri ve Genel Muhasebe I ve II dersleridir. Bu bilgi 
ışında altı hipotez incelenecektir.  

• H10: Bölümler arası finansal okuryazarlık skorları arasında farklılık yoktur. 
H1A: Bölümler arası finansal okuryazarlık skorları arasında farklılık vardır. 

Birinci hipotez olan bölümler arasında FOS’lar arasında bir farklılığın olup olmadığının 
tespiti için ilk olarak Kolmogorov-Smirnov testi ile bölümlere ait skorların normal dağıldığı 
tespit edilmiştir. Bölümlerin bağımsız olduğu noktasında hareketle Levene varyans testi 
uygulanmış ve bölümlerin varyanslarının eşit olduğu elde edilmiştir. Bölümlere ait çoklu 
karşılaştırma sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır. Tablo 3 incelendiğinde finansal 
okuryazarlık skoru açısından İşletme ve İktisat bölümleri ile Kamu Yönetimi ve Maliye 
arasında farklılıklar göze çarpmıştır. İşletme ile İktisat bölümleri skorları arasındaki 
anlamlılık düzeyi 0,896 iken, Maliye ve Kamu Yönetimi bölümleri arasında da 0,029 ve 
0,001 çıkmıştır. Bu sonuçlar İşletme FOS ile İktisat FOS’lar arasında bir farklılık yokken, 
Maliye ve Kamu Yönetimi bölümleri arasında farklılıkların oluştuğu söylenebilir. Bu 
durumda “Bölümler arası finansal okuryazarlık düzeyleri arasında farklılık yoktur” hipotezi 
reddedilerek alternatif hipotez olan “Bölümler arası finansal okuryazarlık düzeyleri arasında 
farklılık vardır” kabul edilir. Bölümlere ait ders içerikleri de incelendiğinde ankete katılan 
üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencilerinden İşletme ve İktisat bölümlerinin daha yoğun 
ekonomi ve finans alanında dersler aldığı gözlemlenmiştir. 
 

Tablo 3: Bölümlere ait post hoc (Tukey HSD) çoklu karşılaştırması 

(I) Bölümler (J) Bölümler 
Ortalama 

Farkları (I-
J) 

Std. Hata (Anlamlılık) 
Sig. 

95% Güven Aralığı 

Düşük 
Band 

Yüksek 
Band 

  

İşletme   

İktisat -1.52691 2.17493 .896 -7.1388 4.0850 
Maliye* 5.65815 2.03743 .029 .4011 10.9153 
Kamu 
Y.* 8.16621 2.18846 .001 2.5194 13.8130 

İktisat   

İşletme 1.52691 2.17493 .896 -4.0850 7.1388 
Maliye* 7.18506 2.12125 .004 1.7117 12.6584 
Kamu 
Y.* 9.69312 2.26670 .000 3.8445 15.5418 

Maliye   
İşletme* -5.65815 2.03743 .029 -10.9153 -.4011 
İktisat* -7.18506 2.12125 .004 -12.6584 -1.7117 
Kamu Y. 2.50806 2.13512 .643 -3.0011 8.0172 

Kamu Y.   
İşletme* -8.16621 2.18846 .001 -13.8130 -2.5194 
İktisat* -9.69312 2.26670 .000 -15.5418 -3.8445 
Maliye -2.50806 2.13512 .643 -8.0172 3.0011 

 
Bölümlere ait FOS ortalamaları Tablo 4’te yer almaktadır. Elde edilen test sonuçlarına 

benzer şekilde en yüksek skora İktisat bölümü elde ederken, İşletme bölümünün skoru da 
İktisat bölümüne yakındır. En düşük skor Kamu Yönetimi bölümüne ait olurken, katılımcılar 
içindeki en yüksek ve en düşük skora sahip katılımcılar da bu bölümün öğrencileri olmuştur. 
Maliye bölümü skoru da Kamu yönetimine yakın ve daha yüksek olarak bulunmuştur. 
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Tablo 4: Bölümlere ait en yüksek, en düşük ve ortalama FOS 

 Katılımcı Minimum Maksimum Ortalama FOS 
FOS_İsletme 102 13.75 85.00 55.9191 
FOS_İktisat 88 13.00 85.75 57.4460 
FOS_Maliye 114 2.50 81.00 50.2610 
FOS_Kamu 86 13.00 86.50 47.7529 

 
• H20: Erkek ve kadın öğrenciler arasında FOS arasında farklılık yoktur. 

H2A: Erkek ve kadın öğrenciler arasında FOS arasında farklılık vardır. 
 

Benzer şekilde ankete katılan erkek ve kadın öğrencilerin normal dağılıma uygun olup 
olmadığının tespiti için uygulanan Kolmogorov-Smirnov test sonucu, erkek ve kadın 
öğrencilere ait FOS’ların normal dağıldığı sonucunu vermiştir. Bu durumda iki bağımsız 
değişken grup arasındaki farkın olup olmadığı bağımsız örneklem T testi sonucu ile elde 
edilmiştir. Test sonucu Tablo 5’te görüldüğü üzere erkek öğrenciler ile kadın öğrenciler 
arasında FOS açısından bir farklılığı göz önüne sermiştir. Levene testi sonucuna göre 
varyansların eşit olduğu elde edilmiş ve %99 güven aralığında T testi sonucuna göre hipotez 
reddedilerek alternatif hipotez olan “Erkek ve kadın öğrencilerin FOS’ları arasında bir 
farklılık vardır” ifadesi kabul edilmiştir.  
 

Tablo 5: Bağımsız T testi sonucu 

 Cinsiyet Katılımc
ı 

Ortalam
a 

Std. 
Sapma 

Std.Hata 
Ortalam

a     

Fin_Oku_Sk
or  

Erkek 134 58.9310 15.174 1.310     
Kadın 256 49.6045 14.525 .907     

 

Varyans Eşitliği 
için Levene Testi Ortalamaların Eşitliği için T Testi 

F Sig. t Df 
Sig. 2 

Kuyrukl
u 

Ortalam
a Farkı 

Std. 
Hata 
Farkı 

Aralık 

Düşük Yükse
k 

Fin_Oku_Sk
or 

Eşit 
Varyans .000 .999 5.930 388 .000 9.326 1.572 6.234 12.418 

 
• H30: Gelir seviyeleri arasında FOS’lar arasında farklılık yoktur. 

H3A: Gelir seviyeleri arasında FOS’lar arasında farklılık vardır. 
 
Bu hipotezin testi için tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. Gelir düzeyleri şu şekilde 
gruplandırılmıştır: 

1000TL’den az, (2) 1000-1999 TL, (3) 2000-2999 TL, (4) 3000-3999 TL ve (5) 4000 
TL ve üzeri.  

Gelir gruplarının dağılımı Kolmogorov-Smirnov T testi sonucu normal olduğu tespit 
edilmiştir. Levene varyans testi sonucuna göre gelir düzeylerinin varyansları eşit olarak 
bulunmuştur. Tablo 6’te tek yönlü varyans analizi sonuçları yer almaktadır. Elde edilen 0,255 
anlamlılık değeri güven aralığı dışında kalması sebebiyle hipotez kabul edilir. Buna göre 
“Gelir düzeyleri arasında FOS açısından bir farklılık yoktur” sonucu kabul edilmiştir. 
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Tablo 6: Tek yönlü ANOVA testi 
Fin_Oku_Skor  
  Kareler 

Toplamı df Ortalama 
Karesi F Anlamlılık 

(Sig.) 
Gruplar 
arası 1263.464 4 315.866 1.339 .255 

Gruplar içi 90813.179 385 235.878     
Toplam 92076.644 389       

 
• H40: Grup1 ve Grup 2’deki erkek ve kadın öğrenciler arasında finansal okuryazarlık 

skorları arasında farklılık yoktur. 
H4A: Grup1 ve Grup 2’deki erkek ve kadın öğrenciler arasında finansal okuryazarlık 
skorları arasında farklılık vardır. 

 
İlk değerlendirilen hipotezde İşletme ve İktisat bölümleri ile Maliye ve Kamu Yönetimi 

bölümlerinin FOS’larının birbirine yakınlığı tespit edilmiştir. İşletme ve İktisat bölümleri, diğer 
bölümlere nazaran ortak olan dersler dışında ekonomi ve finans ile alakalı daha bir çok ders 
içermektedir. Bu durum doğal olarak FOS’ları etkilemektedir. Bu hipotez ile FOS’ları birbirine 
yakın çıkan bölümleri gruplayarak erkek ve kadın öğrencilerin FOS’larının ikinci kuralan 
hipotez ile farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Tablo 7’nin üst satırlarında grupların 
erkek ve kadın öğrencilerine ait FOS ortalamaları ve diğer temel istatistikler yer almaktadır. 
Hipotez 2’de bulunduğu üzere erkek öğrencilerin FOS’ları kadın öğrencilere nazaran daha 
yüksek bulunmuştur. Grup 1’in kadın öğrencileri Grup 2’nin erkek öğrencilerinden az bir farkla 
daha düşük FOS’a sahiptir. Gruplardaki cinsiyet farklılıklarına uygulanan Kolmogorov-
Smirnov T testi sonuçları dağılımların normal olduğu sonucunu vermiştir. Daha sonra 
uygulanan Levene varyans testi gruplara göre farklı sonuçlar vermesi neticesinde Tablo 7’nin 
alt satırlarındaki sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre “Grup 1 ve 2’deki erkek ve kadın 
öğrenciler arasında finansal okuryazarlık skorları arasında farklılık vardır” alternatif hipotezi 
kabul edilir.  
 

Tablo 7: Bağımsız T testi sonuçları ve temel istatistikler 

  Cinsiyet Katılımcı Ortalama Std. 
Sapma 

Std.Hata 
Ortalaması 

Fin_Oku_Sko
r 

Grup 1 
Erkek 62 65.1008 11.05291 1.40372 

Kadın 128 52.5215 14.89388 1.31645 

Grup 2 
Erkek 72 53.6181 16.26383 1.91671 

Kadın 128 46.6875 13.58851 1.20107 

 

Varyans Eşitliği 
için Levene 

Testi  
Ortalamaların Eşitliği için T Testi 

F Sig. t Df 
Sig. (2-

Kuyruklu
) 

Ortalama 
Farkı 

Std. 
Hata 
Farkı 

Farkların 95% 
Güven 

Aralıkları 

Düşük Yükse
k 

Grup 1 Varyansla
r eşit değil  6.850 .010 6.537 157.11

3 .000 12.579 1.92
4 8.778 16.380 

Grup 2 Varyansla
r eşit   1.871 .173 3.221 198 .001 6.931 2.15

1 2.688 11.173 
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• H50: Grup1 (İşletme ve İktisat) ve Grup 2 (Kamu Yönetimi ve Maliye) öğrencilerin 
gelecekte kendi işini kurmak isteyenler ile istemeyenler arasında finansal okuryazarlık 
skorları arasında farklılık yoktur. 
H5A: Grup1 (İşletme ve İktisat) ve grup 2 (Kamu Yönetimi ve Maliye) öğrencilerin 
gelecekte kendi işini kurmak isteyenler ile istemeyenler arasında finansal okuryazarlık 
skorları arasında farklılık vardır. 

 
Finansal bilgisinin yeterli olduğunu düşünen ve girişimci bir ruha sahip olduğunu 

düşünen öğrencilerin Grup 1 ve Grup 2’de FOS açısından farklılık gösterip göstermediğinin 
incelendiği bu hipotezde, gruplarda kendi işini kurma isteyen ve istemeyenlerin Kolmogorov-
Smirnov test sonuçlarına göre normal dağıldığı görülmüştür. Levene varyans test sonuçlarına 
göre her iki grup için de varyanslar eşit değildir. Tablo 8’de görüldüğü üzere %95 güven 
aralığında her iki grup içinde kendi işini kurmak isteyenler ile istemeyenler arasında FOS 
açısından anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Katılımcılardan ileride kendi işini kurmak 
isteyenlerin daha yüksek FOS’na sahip olabileceği beklentisi olumsuz çıkmıştır. İşletme, 
İktisat, Kamu Yönetimi ve Maliye bölümü öğrencilerinin gelecekte kendi işini kurmak 
isteyenler ile istemeyenler arasında finansal okuryazarlık skorları arasında farklılık yoktur. 

 
Tablo 8:Bağımsız T testi sonuçları ve temel istatistikler 

  Kendi işini 
kurmayı Katılımcı Ortalama Std. 

Sapma 
Std.Hata 

Ortalaması 
     

Grup 1 
İstemeyenler 88 54.574 14.372 1.532 

     İsteyener 102 58.397 15.277 1.513 
     

Grup 2 
İstemeyenler 105 47.940 14.446 1.410 

     İsteyener 95 50.555 15.437 1.584 
     

Fin_Oku_Skor  

Varyans Eşitliği için 
Levene Testi  Ortalamaların Eşitliği için T Testi 

F Sig. t df Sig. (2-
Kuyruklu) 

Ortalama 
Farkı 

Std. 
Hata 
Farkı 

Farkların 95% 
Güven 

Aralıkları 
Düşük Yüksek 

Grup 1 Varyanslar 
eşit değil  .186 .667 -1.768 188 .079 -3.823 2.163 -8.090 0.443 

Grup 2 Varyanslar 
eşit değil 1.667 .198 -1.237 198 .217 -2.615 2.113 -6.782 1.553 

 
• H60: Anne ve babanın eğitim düzeyleri farklılıklarının finansal okuryazarlık skorları 

arasında farklılık yoktur. 
H6A: Anne ve babanın eğitim düzeyleri farklılıklarının finansal okuryazarlık skorları 
arasında farklılık vardır. 
 

Ankette anne ve babanın eğitin durumu sorusuna “İlkokul, Ortaokul, Lise, 
Önlisans/Lisans ve Yüksek lisans ve üstü” olmak üzere 5 seçenek sunulmuştur. Hipoteze 
cevap aranırken kullanılan testlerin özellikleri nedeniyle İlkokul ve Ortaokul bir grup, lise ve 
üzeri eğitim alanlar ikinci grup olarak değerlendirilmiştir. Hem anne eğitim durumu hem de 
babe eğitim durumuna göre FOS açısından Kolmogorov-Smirnov test sonuçları normal 
dağılım olduğu sonucunu vermektedir. Tablo 9’da görüldüğü üzere Levene testi sonuçları 
hem anne için hem de babanın eğitim durumu için varyansların eşit olduğunu ve %95 güven 
aralığında anlamlılık düzeylerine bakıldığında hipotezin kabul edildiğini göstermiştir. 
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Tablo 9:Bağımsız T testi sonuçları ve temel istatistikler 

  Eğitim Katılımcı Ortalama Std. 
Sapma 

Std. Hata 
Ort.      

Anne 
İlk+Orta 322 52.502 15.291 0.852      
Lise ve 

üstü 68 54.265 15.859 1.923      

Baba 
İlk+Orta 258 52.411 15.225 0.948      
Lise ve 

üstü 132 53.587 15.723 1.369      

Fin_Oku_Skor  

Varyans Eşitliği için 
Levene Testi  Ortalamaların Eşitliği için T Testi 

F Sig. t df Sig. (2-
Kuyruklu) 

Ortalama 
Farkı 

Std. 
Hata 
Farkı 

Farkların 95% 
Güven 

Aralıkları 
Düşük Yüksek 

Anne Varyanslar 
eşit   .377 .540 -.858 388 .391 -1.763 2.054 -5.801 2.275 

Baba Varyanslar 
eşit   1.150 .284 -.714 388 .476 -1.176 1.647 -4.415 2.063 

 
Bu durumda %95 güven aralığında bağımsız T testi sonuçları, anne ve babanın eğitim 

durumunun katılımcıların FOS’ları açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 
yaratmadığı sonucuna varılmıştır. Tablo 9’un ilk satırlarında yer alan ortalama değerleri de bu 
durumu  teyit eder durumdadır.   
 
5. Sonuç 

Finansal okuryazarlık kavramı son zamanlarda gerek devletler gerekse de sivil toplum 
kuruluşları tarafından önemsenmektedir. Kavram aynı zamanda yatırımcılar ve işletmeler 
açısından da risklerin önceden tahmin edilip önlenebilmesi açısından önemlidir. Bu şekilde 
değerlendirildiğinde finansal okuryazarlık kavramı, toplumun tüm fertleri, tüzel kişilikleri ve 
devletleri etkileyen kararlar ve politikaların en önemli unsuru olmak durumundadır. Bu 
noktada finansal okuryazarlığın artırıldığı yerlerin başında üniversiteler yer almaktadır. 
Verilen eğitimlerin belirlenen demografik özelliklere ve bölümlere göre farklılalaşıp 
farklılaşmadığı bu araştırmanın ana sorusu olmuştur.  
 Çalışmada kullanılan anket, Uşak Üniversitesi İ.İ.B.F’nde eğitim alan İşletme, İktisat, 
Kamu Yönetimi ve Maliye bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda altı adet hipotez oluşturulmuştur. Yapılan testler sonucunda 
fınansal okuryazarlık açısından; bölümler arası farklılık olup İşletme ve İktisat bölümleri 
birbirine yakın çıkarken, Kamu Yönetimi ve Maliye Bölümleri diğer bölümlerden düşük çıkıp 
birbirlerine yakın çıkmıştır. Erkek öğrenciler kadın öğrencilere göre daha yüksek bir skor elde 
ederken, öğrencilerin gelir seviyelerinin bu skorlara bir etkisinin olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Skorları birbine yakın çıkan İşletme/İktisat grubu ile Kamu Yönetimi/Maliye 
gruplarında da erkek ve kadın öğrenciler arasında skor farkı oluşurken, gelecekte kendi işini 
kurmak isteyen ve istemeyenler (kararsızlar dahil) arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
Son olarak erkek ve kadın öğrencileri kendi içinde farklı gelir seviyelerinde finansal 
okuryazarlık skorlarının farklılaşmadığı sonucu bulunmuştur. 

Genel değerlendirme olarak çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar finansal 
okuryazarlık seviyesi olarak istenilen düzeyde olunmadığının bir göstergesi olmuştur. Bu 
çalışma, farklı fakültelerde uygulanarak hem öğrenciler arasında farkındalığın arttırılması 
hem de İ.İ.B.F’nin skorları ile karşılaştırılarak verilen finansal ve ekononik eğitimin 
değerlendirilmesi imkanı sağlaması noktasında önem arz etmektedir. 
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MUHASEBE EĞİTİMİNİN GELECEĞİNE STRATEJİK BİR 
BAKIŞ 

 
 

Ayşenur Altınay1 
 
Özet 

Türkiye’de muhasebe eğitimi uzun yıllardır ortaöğretim düzeyinden başlayarak lisansüstü düzeye kadar 
devam edecek şekilde yürütülmektedir. Muhasebe eğitiminin her düzeyinde kişi farklı mesleki bilgi ve beceriler 
kazanmaktadır. Muhasebe meslek mensubu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı almış ve mesleğin 
gerektirdiği genel ve özel şartlara sahip kişilerden oluşmaktadır. Ancak, muhasebe bilgi sürecinde sadece Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavirler yer almamaktadır. Ön muhasebe elemanı, ara eleman ve/veya yardımcı eleman 
olarak isimlendirilmiş çeşitli zamanlarda aynı işi yapan ancak farklı isimlerle anılan kişiler istihdam 
edilmektedir. Farklı eğitim alanlarında, farklı düzeylerde eğitim almış kişiler karşılıklı etkileşim içerisinde 
muhasebe bilgi sürecine dahil olabilmektedir. Bu durum muhasebe bilgi sürecinin aşamalarına da yansımaktadır. 
Uzun yıllardan beri muhasebe eğitimine yönelik olarak muhasebe eğitiminin karmaşık ve sürekli değişen iş 
ortamının gerektirdiği yetenek ve yeterlilikleri kazandırmada başarılı olamadığıdır eleştirisi sıkça dile 
getirilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: muhasebe mesleği, muhasebe eğitimi, stratejik düşünme yeteneği, bilgi toplumu 
 
JEL Sınıflandırması: M41, M42, I29 
 
 

A STRATEGIC EVALUATION ABOUT THE FUTURE OF 
ACCOUNTING EDUCATION 

 
 
Abstract 

Accounting education in Turkey are carried out so as to continue to postgraduate level for many years, 
starting from secondary level. All levels of professional accounting education is gaining different skills and 
knowledge. A professional accountant, Certified Public Accountant and received a license consists of people 
with general and special conditions required by the profession. However, only Public Accountants and Financial 
Advisors are not included in the process accounting information. Preliminary accounting staff, the intermediate 
and / or at various times been named as members help people who are called by different names but the same 
business who are employed. Different areas of education, trained at different levels in people who may be 
included in the accounting information process interaction. This is reflected in the accounting information 
process stage. Many years of experience in accounting education accounting for the complex and it’s to be 
successful in bringing criticism requires the skills and competencies of the constantly changing business 
environment education is frequently expressed. 
 
Keywords: accounting profession, accounting education, strategic thinking skills, knowledge society 
 
JEL Classification: M41, M42, I29 
 
 
1. Giriş  

Organizasyonlarda her iş, her ilişki, her iş yapma usulü, her süreç ve her prosedür 
sürekli olarak değişmek zorundadır. Organizasyon mensuplarının da böyle bir sürekli değişim 
içinde yaşamaya alışmaları gerekmektedir. Günümüz ekonomik koşullarında işletmelerin 
daima yeniliklerle daha fazla değer yaratan yeni uygulamalarla değişim içinde yaşamaları 

1 Yrd.Doç.Dr., Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Uşak 
aysenur.altinay@usak.edu.tr 

582 
 

                                                 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
önemli bir husus haline gelmektedir (Koçel, 2010: 667-668). Sistem yaklaşımına göre, 
çevresinden bilgi, enerji, materyal alan, bu girdileri değişim sürecine tabi tutan ve değişik 
formlarda çıktılar haline getirerek çevresine yani diğer sistemlere gönderen, açık sistemler 
olarak nitelendirebileceğimiz günümüz işletmeleri, çevrelerindeki değişimlere göre kendini 
ayarlayarak ve geri besleme sürecinden yararlanarak yaşamlarını sürdürebilirler (Arzova, 
2009: 3). Aksi bir durumda kapalı bir sistemden söz edilebilir ve değişime direnen kapalı 
sistemler entropi eğilimi içinde olacaklardır.  

Günümüzde muhasebe bilgi sürecinden beklentiler dönüşmeye başlamış muhasebe meslek 
mensuplarının sadece bilgi üreten değil, bilgiyi kullanan ve yöneten kişiler olması beklenir 
hale gelmiştir. 1973 yılında gündeme gelen petrol kriziyle tetiklenen dünya ekonomik krizi, 
sanayi toplumu ve sanayi uygarlığının sonunu işaret ederken; krizden çıkış arayışı yeni bir 
uygarlık olan bilgi toplumunun oluşum ve alt yapısını verecek teknolojilerin devreye 
girmesine yol açmıştır. Günümüzün ekonomik, toplumsal yapı ve davranışlarını şekillendiren 
temel unsur ve değer bilgidir. 21. yüzyıl iktisadında özellikle fizikteki gelişmelerden 
etkilenerek (kuantum, izafiyet ve kaos teorilerinin etkisiyle) sınırlı (kısmi) bilgiye sahip ya da 
belirsizlik altındaki karar birimlerinin ekonomik davranışlarına ilişkin yeni bilimsel 
yaklaşımlar ortaya atılmıştır (Erkan, 2009: 1-3). 

 
2. Muhasebe Bilgi Sistemi 

Muhasebe, işletmenin varlıklarında ve kaynaklarında değişim meydana getiren ve para ile 
ifade edilen olay ve işlemleri belirleyip doğruluğunu saptayarak kaydeden, sınıflandıran, mali 
raporlar halinde özetleyen, bu raporları analiz ederek yorumlayan, böylece işletme ile ilgili 
çeşitli kesimlere bilgi sağlayan bilim ve sanattır. Muhasebe, ekonomik kişiliklerde üretilen 
muhasebe bilgisinn kullanıcıları olan “iç kullanıcılara” ve “dış kullanıcılara” muhasebe bilgisi 
üretmektedir (Elitaş, 2012: 7). Muhasebe mesleği kayıt tutma ekseninden denetim eksenine 
kaymaya başlamıştır. Bu amaca hizmet edebilmek adına geleceğin muhasebe meslek 
mensuplarının ve onların eğitim sürecinde aktif rol oynayan her düzeydeki eğitimcilerin, 
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve öğretim yardımcılarının sahip 
olması gereken yetenekler ve yeterlilikler arasında “muhasebe teknik bilgisi”nin yanı sıra 
yaratıcı ve eleştirel düşünme, vizyon sahibi olma, problem çözme, analiz etme ve sistem dü- 
şüncesi gibi stratejik düşünme yeteneklerini içeren “teknik olmayan kişisel yetenekler” de ön 
plana çıkmakta ve büyük bir önem kazanmaktadır. Muhasebe eğitiminin ise çağımıza ve 
geleceğe ilişkin beklentilere cevap verecek şekilde yeniden dizayn edilmesi gerekmektedir. 
Bir işletmedeki hesap işlerinin, yaygın söyleyişle muhasebenin temel görevi, işletme içi ve 
işletme dışı değer hareketlerinin saptanması ve bunların yönetimin karar vermesine yönelik 
olarak anlamlı bir şekilde raporlanması yada diğer bir ifade ile anlaşılır bir şekilde ortaya 
konmasıdır (Arzova, 2009: 9). Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte bilgi 
ekonomisinin değişen öncelikleri, sanayi toplumunun statik koşullardaki kar 
maksimizasyonuna yönelik tercihin değişmesine ve çeşitlenmesine yol açmıştır (Erkan, 2009: 
4). Bu gelişmelerle birlikte 1970’li yılların sonunda gündeme gelen küreselleşme olgusu, 
üretim faktörlerinin mobilitesindeki artış, yeni teknolojilerin getirdiği yapılanma; ekonomik 
alanda hız, verimlilik, kalite ve rekabet anlayışı ile dinamik koşullarda yaşanan değişim, 
güven sorunu ve değer yaratma ile ilgili değişim geçiren algı, ihtiyaç duyulan bilgiyi 
değiştirmiştir. Bu gelişmeler, ihtiyaç duyulan muhasebe bilgisinde de değişime yol açmıştır. 
Muhasebe bilgisinin muhasebe sisteminin bir çıktısı olması muhasebenin sistem yaklaşımı 
çerçevesinde yeniden ele alınmasını gerekli hale getirmiştir.  

Sistemler, bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni veya belirli bir amaç için 
oluşturulan ve özel bilgi gerektiren kurumsallaşmış faaliyetler bütünüdür. Bilgi ise, herhangi 
bir konu hakkında açıklamalar sunan veriler bütünüdür. Bu verilerin belirli bir amaç 
doğrultusunda toplanması, depolanması ve işlenmesini sağlayan sistemler, bilgi sistemlerini 
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oluşturmaktadır (Akyüz, Görmüş ve Bektaş, 2008). Bilgi, bugünün iş yaşamında, stratejik bir 
rekabet aracı niteliğindedir. Rekabetin son derece yoğun yaşandığı günümüz iş yaşamında 
işletmeler öne çıkabilmek amacıyla sahip oldukları kaynakları en etkin bir biçimde kullanma 
çabası içindedirler. Kaynakların etkin kullanımı noktasında ihtiyaç duyulan temel unsur 
bilgidir. Bilgiden ekonomik bir değer sağlama amacıyla özellikle gelişmiş ekonomiler bilgiyi 
işleme ve yönetme amacındadırlar. Bunu sağlayabilen ekonomilerin, işletmelerin, toplumların 
ve bireylerin refah seviyelerinde artışlar gözlemlenmektedir. 20. Yüzyılda bilgi, işletmeler 
için değerli bir sermaye unsuru haline gelmiştir. İşletmelerin sahip olduğu bu önemli sermaye 
değerinden fayda sağlayabilmeleri, belirli ilke ve kurallar etrafında bilgi üretimini ve 
sunumunu gerçekleştirebilmelerine bağlıdır. İşletmeler için bilgi işleme; “elde edilen 
verilerden yöneticiye yararlı raporlar ya da genel anlamda bilgiler oluşturabilmek için bir 
takım araçlar kullanılarak yapılan işlemlerdir” (Dinç ve Abdioğlu, 2009: 159-162). 
Organizasyonun planlanmasına, gelişimine, operasyonel ve finansal durumunun 
iyileştirilmesine yönelik bilgi üretimini sağlayan muhasebe bilgi sistemi, organizasyon 
yöneticilerine yönelik olarak direkt bilgi sunumunda bulunmaktadır. Bu fonksiyonunun 
yanısıra muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen veriler, dış kullanıcılara da (devlet ve 
hissedarlar gibi) rapor edilmektedir. Hem iç ve hem de dış kullanıcılar açısından işletme 
hakkındaki finansal bilginin öneminden dolayı, muhasebe bilgi sisteminde bilgi kalitesi büyük 
önem taşımaktadır. Özellikle şeffaf, hesap verebilir ve sorumluluk anlayışına dayalı finansal 
bilgi raporlarının düzenlenmesinde muhasebe bilgi sistemine önemli sorumluluklar 
düşmektedir. Muhasebe bilgi sistemi, işletmenin hedeflerine metodlu ve sistematik bir 
biçimde ulaşmasını sağlamaya yönelik olup, bilgi işleme sistemleri muhasebe bilgi sisteminin 
bel kemiğini oluşturmaktadır. Bilgi işleme sistemleri muhasebe bilgi sisteminin ayrıntılı 
tasarımını oluşturmada ve sistemi uygulamaya geçirmede rol oynamaktadırlar. Bu aşamada 
gereken işlemlerin planlanmasından başlanarak alt sistemlerin tanımlanması, sistem için 
gereken bilgi işlem faaliyetlerinin belirlenmesi, sistemde kolaylık sağlayacak kodlama 
işlemlerinin yapılması, veri temellerinin ve sistemde işleme koyulacak belgelerin 
geliştirilmesi, sisteme uygun olan donanımın seçilmesi, işletmenin sistem için gerekli olan 
örgütsel yapının yenilenmesi ve sistemi anlatan, tanıtan ve ne işe yarayacağını gösteren 
dokümanların hazırlanması ile muhasebe bilgi sisteminin ayrıntılı tasarımı tamamlanmış olur. 
İşletmeler kendilerine uygun bir muhasebe bilgi sistemini oluştururken, sistem için gerekli 
aşamaları yerine getirmeleri gerekmektedir (Dinç ve Abdioğlu, 2009: 164). Sistem yaklaşımı 
herhangi bir kavramı, nesneyi veya olguyu bağlamındaki diğer ögelerle olan karmaşık 
ilişkisiyle bir bütün olarak ele almaktadır. Bu yönüyle sistemci düşünce ilişkisel ve karmaşık 
düşünceyi temele alan bütüncül bir bakış açısını gerektirmektedir. Bu bütüncül bakış açısı, 
bütünü ve ögeler arası ilişkileri anlamanın gereğini ifade etmektedir. Dolayısıyla bütüncül 
yaklaşım, hayatın bir çok alanında (sağlık bilimleri, doğa bilimleri, sosyoloji, psikoloji, eğitim 
bilimleri) disiplinler arası çalışmaları da beraberinde getirerek uygulanmaya başlanmıştır. 
Bütüncü yaklaşım, sistem yaklaşımının “kontrol” yerine “anlamak” üzerine kurulu bir 
düşünce şekli olduğuna vurgu yapmaktadır. Ancak, eğitim programlarının bütüncül 
yaklaşımla tasarlanması, öğrencilerin de her zaman aynı çizgide bir düşünce tarzı 
geliştireceklerini garanti altına almamaktadır. Kuşkusuz uzmanlar program tasarlarken 
sistemin ögelerini ve ögeler arasındaki karmaşık ilişkileri (öğrenci nitelikleri, hedefler, konu 
nitelikleri, konu bölümlerinin aşamalı yapılandırılması, öğretim yöntemleri, değerlendirme 
vs.) hesaba katarlar. Ancak parçacıklar haline getirilerek öğrencilere sunulacak olan bilgiler 
ve nesnel ölçme araçları, öğrencilerde bütüncül ve ilişkisel düşünceyi geri plana iterken 
ezberci düşünceyi teşvik etmeye başlamaktadır  (Şahin, 2007: 931). 
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2. Muhasebe Eğitimi 

Ekonomik ilişkilerin her geçen gün daha da karmaşık bir hal aldığı 21. yüzyıl dünyasında 
muhasebe uygulamaları aynı zamanda eğitim ve öğretim boyutu ile de birçok bilimsel çalışma 
ve toplantılarda ele alınan önemli bir konu haline gelmiştir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri 
sırasında verilen bilgileri girdi olarak nitelendirildiğinde, bilgiyi alan kişilerin eğitim-öğretim 
süreci sonundaki bilgi donanımları da çıktı olarak ifade edebilir (Kutlu ve Öztürk, 2015: 1-3). 
Çıktının piyasa değeri ise, yararlılığı ile doğru orantılı olmaktadır. Kullanıcıların 
faydalanamayacağı bir bilgi aynı zamanda değerli de olmamaktadır. 2000’li yıllarda 
işletmelerin ve işletmenin finansal tablolarının kullanıcılarının daha geniş bir ifade ile 
işletmenin iç ve dış çevresinin ihtiyaç duyduğu faydalı bilginin üretilebilmesinde eğitim 
öğretim faaliyetleri sırasında kullanılan ve girdi olma özelliği taşıyan bilginin de önemi 
büyüktür. Günümüzde ihtiyaç duyulan bilgide yaşanan değişim bu bilginin üretilmesinde 
gerekli olan eğitimin de gelenksel bir bakıştan çağdaş bir bakışa yönlenilmesini gerekli hale 
getirmektedir. 

Muhasebe yıllar içerisinde hem ulusal sınırlarla çevrili hem de daha özellikli bir yapıya 
bürünmüştür. Muhasebenin tüm yönleri genişlemiştir. Finansal raporların denetimi, kamusal 
muhasebe sistemlerinin daha şeffaf olması gerekliliğini de beraberinde getirmiş dolayısıyla 
kamusal finansal raporların faydalanıcıları da farklılaşmıştır. Gün geçtikçe daha fazla tarafın 
şeffaflığı, denetlenebilirliği ve bilgi edinme hakkını ön plana çıkarması muhasebeden 
beklentileri dönüştürmüştür.  Muhasebeden beklentilerin karşılanabilmesi için muhasebe 
eğitiminin de beklentileri karşılayacakşekilde yapılandırılması gerekmektedir (Bedfords, 
Knortz vd. , 2001: 172-173). 

İşgücü piyasalarının beklentileri her geçen gün daha da karmaşıklaşırken tahmin 
edilemezlik de artmaktadır. Işgücü piyasaları yüksek seviyede eğitim almış işgücü talebinde 
bulunurken aynı zamanda karmaşıklık, tahmin edilemezlik ile entegrasyon kabilşyeti daha 
yüksek olan işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu durum eğitimcilerin eğitim sürecini yeniden 
ele alarak yapılandırmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sürdürürülebilirlik kavramının 
hızla yaygınlaşması, çevresel neden sonuç ilişkilerinin giderek önem kazanması, nüfus ile 
ilgili gelişmelere duyulan ilgi, kültürlerin içiçe geçmesi ve ticari ilişkilerin karmaşıklığı 
muhasebeden beklentileri değiştirmektedir (McGuigan ve Kern, 2016, 1-3). Dolayısıyla 
muhasebe eğitiminin sürdürülebilirlik, çevresel maliyetler, şeffaflık ve denetlenebilirlik ile 
ilgili ihtiyaçları cevaplandıracak şekilde stratejik düşüncetemelinde yapılandırılması bir 
gereklilik halini almaktadır . 

Ulusal muhasebe uygulamaları çok sayıda değişkenden etkilenmekle birlikte başlıca 
değişkenler hukuki sistem, vergi mevzuatı, sermaye sahiplerinin yapısı ve ulusal kültür olarak 
sayılabilir. Bu durum her ülkenin muhasebeyi algılayışında değişikliklere neden olmakla 
birlikte üretim faktörlerinden sermayenin mobilitesindeki artış ve dolayısıyla sermayenin 
uluslararasılaşması da muhasebe uygulamalarında ve finansal raporlamada uluslararası 
uygulamalar ile ulusal uygulamaların harmonizasyonunu gerekli hale getirmektedir. Tüm bu 
gelişmelerin sonucunda muhasebe eğitiminin gelişen ve değişen dünya konjonktürüne uygun 
bir bakış açısıyla yeniden yorumlanması ve muhasebe eğitiminin dününde ve bugününde 
varolan olası yanlışların değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Muhasebe eğitimi sürecinde 
etkili olan faktörlerin muhasebe eğitimi sürecinin çıktılarını önemli ölçüde etkilediği 
gerçeğinden hareketle, muhasebe eğitimi yeniden yorumlanırken ekonomik gelişmeler, 
teknolojik gelişmeler, yönetim faktörü, öğretici faktörü ve öğrenci faktörünün yeniden ele 
alınması gerekmektedir. 
 
3. Değerlendirme 

Muhasebe bilgi sisteminin işlevini yerine getirebilmesi için sisteme işlerlik kazandıran 
öğeler; personel ve haberleşme araçlarından oluşmaktadır. Muhasebe bilgi sisteminin bir 

585 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
öğesi olarak personel; verileri bilgi işlem eylemleri ile işleme tabi tutan ve sonuçta gerekli 
bilgilere dönüştüren, muhasebe bilgi sistemine düşen görevleri yerine getiren, konuyu bilen ve 
sistemi çalıştıran kişilerdir. Bu çalışmada, tüm dünyada yaşanan değişimler ve dönüşümlerin 
ışığında muhasebe mesleğinden beklentiler ve muhasebe mesleğine giden yolda 
tamamlanması gereken muhasebe eğitimi süreci stratejik bir bakış açısıyla ele alınması 
yerinde olacaktır.  

Günümüzün karmaşık ve dinamik ortamlarında çalışan muhasebe meslek 
mensuplarının, karşılaştıkları sorunları çözme ve rasyonel kararlar alabilmeleri için mesleki 
bilgi ve becerilerinin stratejik bir bakış açısıyla değerlendirilerek yürütülmesi yerinde 
olacaktır. Muhasebe eğitiminin son yıllarda artarak önem kazanan denetim boyutunu da içine 
alacak şekilde stratejik düşünce ile ele alınması, muhasebe meslek mensuplarının sürekli 
değişen iş ortamındaki karmaşıklıkları ve değişiklikleri anlama, işleri ve işletmeleri ile ilgili 
fırsatları ve zorlukları tanıma, tahmin etme, değişiklikleri yönetme, değişikliklere cevap 
verme ve adapte olmalarını sağlayan bir düşünce yapısı oluşturmalarına olanak sağlayacaktır. 
Muhasebe meslek mensuplarına, muhasebe eğitimcilerine, muhasebe-finansman anabilim dalı 
öğretim üyelerine ve öğretim elemanlarına kazandırılacak stratejik bakış açısı, yaratıcı, kritik 
ve analitik düşünme becerisinin kazandırılması anlamına gelmektedir. Stratejik düşünme 
yeteneği doğru kullanıldığında, olayların birbiriyle olan ilişkileri anlaşılacak ve sistemi bir 
bütün olarak görmek mümkün olacaktır. 
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KÜRESEL ISINMA SORUNUNA MUHASEBECİLERİN 
BAKIŞI: KARBON MUHASEBESİ 
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Özet 

Fosil yakıtların kullanılmasıyla beraber sera gazı salınımındaki artış günümüzde en önemli çevre 
sorunlarından biri olan küresel ısınmanın nedenlerinden biridir. Küresel ısınma sorunuyla baş edebilmek için 
uluslar arası yaptırım gücü olan bir protokole ihtiyaç duyulup 1997 yılında Kyoto protokolü imzalanmıştır. 
Kyoto protokolünün uygulanmasına ise ancak 2005 yılında başlanabilmiştir. Bu protokolün en önemli sonucu 
taraflar arasında karbon ticaretinin yapıldığı karbon piyasalarının ortaya çıkmasıdır. Küresel ısınma sorununun 
çözümü tüm kesimler kadar muhasebecilere de sorumluluk yüklemektedir. Muhasebe sistemi açısından havaya 
salınan karbondioksit miktarının izlenmesi, ölçülmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Bahsi geçen 
fonksiyonları yerine getiren ise karbon muhasebesidir. Ancak karbon muhasebesinin uygulanmasında farklı 
yaklaşımlar söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, karbon muhasebesinin ortaya çıkış sürecini ele almak ve 
Uluslar Arası Muhasebe Standartları Kurulu bünyesinde bulunan Uluslar Arası Finansal Raporlama Yorum 
Komitesince geliştirilen IFRIC 3 yaklaşımını bir örnekle anlatmaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: karbon muhasebesi, karbon salımı, karbon ayak izi, IFRIC-3 
 
JEL Sınıflandırması: M40, M41 
 
 

THE OVERVIEW OF ACCOUNTANTS TO THE GLOBAL 
WARMING PROBLEM: CARBON ACCOUNTING 

 
Abstract 

The increase in greenhouse gas emissions is one of the reasons of global warming which is one of the 
most significant environmental problems today as with fosil fuel is used. A protocol with the international 
legally binding is needed to cope with the world climate and then The Kyoto Protocol was signed in 1997. 
ButThe Kyoto protocol's implementation could be started in 2005.The most important result of this protocol is 
the emergence of carbon markets which is made of carbon trading between the parties.The solution of global 
warming problem imposes a responsibility also on the accountants as much as all parties. The amount of carbon 
dioxide that is released into the air should be tracked, measured and recorded according to the accounting 
system. In fulfilling the aforementioned functions are carbon accounting. However, there are the different 
approaches to the implementation of carbon accounting. The purpose  of this study is to examine the emergence 
process of carbon accounting and to explain IFRIC 3 approach that is developed by the International Financial 
Reporting Interpretations Committee which is located within the International Accounting Standards Board    
with an example. 
 
Keywords: carbon accounting, carbon emission, carbon footprint, IFRIC-3 
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1. Giriş 

İnsanlar sağlıklı bir ortamda uzun yıllar yaşamak istedikleri için, enerji ve çevresel 
kaynakları şuursuzca tüketmekte ve bunun sonucunda da sera gazı salınımı, küresel ısınma, 
gürültü kirliliği ve benzeri birçok çevresel sorun doğmaktadır. Bu tür sorunlar 
muhasebecilerin de bir şekilde ilgi alanına girmektedir. Karbon salınımlarının ölçüsü olan 
karbon ayak izlerinin hesaplanması ve raporlanması gerekir. Karbon ayak izi, enerji tüketen 
bir faaliyetin ortaya çıkardığı karbondioksit miktarı olarak tanımlanmaktadır. 

Muhasebe alanındaki çevresel sorunlar ve bunların etkisi, çevre muhasebesi kavramını 
ortaya çıkarmıştır. Daha sonra havaya salınan karbon miktarının hesaplanması, karbon ayak 
izinin kayıt altına alınması vb. işlemleri yapacak olan bir muhasebe türüne ihtiyaç duyulmuş 
ve bu bağlamda karbon muhasebesi konusu gündeme gelmiştir (Uyar ve Cengiz, 2011: 48). 
Karbon muhasebesinde tüm detaylarıyla firmanın karbon ayak izi haritaya dökülmek suretiyle 
bir örgüt; kritik gaz salım noktalarını “emission hotspots”, yoğun enerji gerektiren süreçlerini 
ve sunulan hizmet ya da üretilmiş/ teslimatı yapılmış mamul başına karbon ayak izini /enerji 
tüketimini azaltmak için gerekli eylem planını belirleyebilir. Bu eylem planı sonuçta firmanın 
maliyet tasarrufu yapmasını da sağlayacaktır (Kamat, 2015:28). 
 
2. Küresel Isınma ve İklim 

Son zamanlarda dünya kamuoyunun gündemini en çok meşgul eden konulardan birisi 
küresel ısınma ve küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkisidir. Günümüzdeki iklim değişikliği 
insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan karbondioksit gazı birikimlerinin hızla artması 
sonucu dünya da ki ortalama sıcaklıklardaki artışı ifade etmektedir.  

Küresel ısınma, dünya genelinde sıcaklığın kademeli olarak artması şeklinde ifade 
edilmektedir. Küresel ısınmaya neden olan faktörler üzerinde yapılan çalışmalardan elde 
edilen sonuçlara göre sera gazı küresel ısınmaya neden olan en önemli etkendir. Sera gazları 
arasında karbondioksit gazı %80’lik bir yer teşkil etmektedir. Bu nedenle iklim değişikliğinin 
en büyük nedeni karbondioksit gazındaki yoğunluk artışıdır (Hotunluoğlu ve Tekeli, 2007: 
109). 

Karbon salınımına bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği; daha sıcak günlerin 
yaşanması, aşırı yağışlar, kuraklık artışı, yoğun tropikal kasırgalar ve deniz suyu seviyesinin 
yükselmesi ve buzulların erimesi gibi olumsuz etkileri oluşturması muhtemeldir (Tunahan, 
2010: 199).  
 
3. Kyoto Protokolü ve Önemi 

1992’de ilk kez toplanarak imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’nin amacı; atmosferdeki sera gazı salınımlarını iklim sistemi üzerindeki 
tehlikesini azaltarak makul bir düzeyde durdurmayı başarmaktır. Bu sözleşmedeki taraflar 
konferansının üçüncüsü 1997 yılında Japonya’nın Kyoto şehrinde gerçekleştirilmiş olup 
Kyoto Protokolü’ne göre gelişmiş taraf ülkeler 2008- 2012 döneminde insan kaynaklı karbon 
salınımlarını 1990 yılında seviyelerinin %5 altına indireceklerdir. Kyoto Protokolü’nün 
uluslararası geçerlilik kazanabilmesi için, 1990 yılındaki toplam karbondioksit emisyonunun 
en az %55’inden sorumlu ve en az 55 ülkenin imzalaması şartı bulunmaktadır. Rusya’nın da 
katılmasıyla birlikte bu şart gerçekleşmiş olup 2005 yılında Kyoto Protokolü uygulanmaya 
başlanmıştır. 2005-2008 arası planlanan birinci dönemde taraflar sera gazı emisyonlarını 
azaltma sözü vermişler ancak emisyon indirimlerinin ikinci dönemde geçerli olacağını kabul 
etmişlerdir. 2009 yılında sözleşmeyi imzalayan Türkiye ise ikinci dönemdeki emisyon 
indirimine tabi değildir. ABD, tüm dünyadaki emisyonun % 24’üne sebep olmasına karşın 
Kyoto Protokolünü imzalamamıştır (Duman vd., 2012: 109-110). 

Bu protokol ile karbon salınımının azaltılması amacıyla çeşitli alternatif mekanizmalar 
geliştirilmiştir. Bu mekanizmalardan birisi de; Uluslararası Salım Ticareti Sistemi’dir. Bu 
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sistemde ülkeler uluslararası karbon kredisi piyasalarında ticaret yapabilmekte ve anlaşmaya 
taraf ülkelerin izne bağlanan sera gazı salınımlarının eşit ölçüde olması gerekmektedir. Buna 
göre her ülkedeki işletmeler protokol çerçevesinde belirli sınıra kadar karbondioksit salınımı 
için kredi satın alabilmekte ve üretim fazlası kredisi olan ülkeler bu kredileri; salım 
sınırlaması olan ülkelere satabilmektedirler (Uyar ve Cengiz, 2011: 50). 

Kyoto protokolünün uygulama sonuçlarını analiz edebilmek için 2007’de Bali’de, 
2009’da Kopenhag’da, 2011’de Durham’da ve 2012’ de Doha’da 4 konferans daha 
yapılmıştır. Uygulama süreci bu konferanslarda 2007-2009, 2010-2012 ve 2013-2015 olmak 
üzere üç devreye ayrılmıştır (Climate Brief, December 2012). Son olarak 2015’de yapılan 
Paris iklim zirvesinde iklim değişikliğine bağlı ortalama sıcaklık artışının 1,5˚C ile 
sınırlandırılması hedefi konulmuştur (Karapınar, 2016: 29). 
 
4. Karbon Ticareti 

İlk olarak İktisatçı Dales tarafından karbon salımı ve ticareti önerilmiştir. (Uyar ve 
Cengiz, 2011: 50) Karbon salımı ve ticareti; bir alıcının karbon azaltımına yönelik taahhüt 
ettiği hedeflerini yerine getirmede kullanacağı ve belli bir miktarda karbon salımı indirimi 
yapma hakkını ifade eden krediler karşılığında, başka bir tarafa ödeme yapması ile ortaya 
çıkan alım sözleşmeleri olarak tanımlanmaktadır (Tunahan, 2010: 200). Karbon salım hedefi 
belirlenmiş gelişmiş ülke, salım hedefi belirlenmemiş gelişmekte olan bir ülke ile işbirliğine 
giderek, o ülkede karbon salımını azaltmaya yönelik projeye dahil olabilir ve karşılığında da 
elde edilen karbon azaltımı, söz konusu gelişmiş ülkenin Kyoto taahhüdünden düşülebilir. 
(Uyar ve Cengiz, 2011: 51) 
 
5. Karbon Piyasası 

Kyoto protokolünün 2005 yılında yürürlüğe girmesi ve 2008-2012 taahhüt dönemi için 
emisyon azaltım hedefleri belirlemesi ile karbon piyasaları ciddi oranda büyümüştür (Öztürk, 
Demirci ve Türker, 2012, s.308). Karbon piyasası, sera gazı azaltımı karşılığında elde edilen 
karbon kredilerinin alınıp satıldığı piyasayı ifade eder. Karbon piyasası; bir veya birkaç 
tarafın başka bir tarafa belli bir miktar karbon salımı kredisi karşılığında ödeme yaptığı 
piyasalardır şeklinde de tanımlanabilir (Tunahan, 2010 : 206). 
 
5.1 Karbon Piyasası Türleri 

Karbon Piyasaları temelde Gönüllü Karbon Piyasaları ve Zorunlu Karbon Piyasaları 
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. (H.Çebi Bal,2013:196.) Diğer taraftan Karbon Piyasaları; 
mallara göre, zorunluluğa göre, sözleşme şekline göre ve hacme göre karbon piyasaları olmak 
üzere dört farklı şekilde de gruplandırılabilir (Tunahan, 2010: 206-208). 
 

• Mallara Göre Karbon Piyasası: Bu piyasa, proje esaslı ve tahsisat esaslı olarak 
ayrılmaktadır. Proje esaslı karbon piyasasında alıcı, karbon azaltım projelerinden 
oluşan salım kredilerini satın almaktadır. Tahsisat esaslı karbon piyasasında ise alıcı, 
bir düzenleyici otorite tarafından oluşturulan ve tahsis edilen salım tahsisatları satın 
almaktadır . 

• Zorunluluğa Göre Karbon Piyasası: Bu piyasalar zorunlu ve gönüllü olmak üzere iki 
kısma ayrılmaktadır. Zorunlu piyasalar; Kyoto protokolüne dayanan ve bu sözleşme 
ile yükümlülük altına giren piyasa katılımcılarının yer aldığı piyasalardır. Gönüllü 
karbon piyasaları ise bu sözleşmeye dayanmayan ve genellikle küçük çaplı projeler 
için oluşturulmuş, sadece bağımsız bir denetçi tarafından değerlendirilen, doğrulanan 
karbon azaltımı projelerinden ortaya çıkan ve standart olmayan karbon azaltım 
birimlerinin işlem gördüğü piyasalardır.. 
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• Sözleşme Şekline Göre Karbon Piyasası: Bu piyasalar spot, future ve opsiyon 
işlemlerini içerir. Karbon spot ticareti ağırlıklı olarak AB ülkeleri içerisinde 
yapılmaktadır. 

• Hacme Göre Karbon Piyasaları: Bu piyasalar toptan ve perakende olarak 
adlandırılmakta olup toptan karbon piyasaları genellikle milyon ton karbon 
kredisinden daha büyük işlemleri içermekte; perakende karbon piyasalarında ise 
nispeten küçük çaplı karbon ticareti yapılmaktadır. 
 

6. Karbon Vergisi 
Karbon vergisi çevreyi koruma politikasının bir elemanıdır. Bu verginin en önemli 

amacı, havaya salınan karbon miktarını çevreye zarar vermeyecek makul düzeyde tutmaktır 
(Yerlikaya, 2003: 693). Diğer bir ifadeyle karbon vergisi, atmosfere karbon salarak çevre 
kirletilmesine neden olan herhangi bir işletmenin çevreye verdiği zarar dolayısıyla, ortaya 
çıkarmış olduğu karbon salımı miktarı başına vergiye tabi tutulmasını öngören bir vergidir 
(Alıcı ve Yıldız, 2012: 60). Ancak Hotunoğlu ve Tekeli’nin (2007) yapmış oldukları çalışma 
ile karbon vergisinin çok fazla etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaptıkları bu çalışmada 
karbon vergisini uygulayan ülkelerde bu verginin sadece fiyatların artmasına neden olduğunu 
karbon salınımlarında herhangi bir değişimin olmadığının sonucuna varmışlardır. 
 
7. Karbon Ayak İzi 

Karbon ayak izi, enerji tüketen her faaliyetin ortaya çıkardığı karbondioksit miktarıdır. 
Muhasebe sistemi ve kullanıcıları açısından karbon ayak izinin hesaplanması ve raporlanması 
önemlidir. Bir bireyin ya da şirketin karbon ayak izi ne kadar büyükse çevreye verdiği zarar 
da o kadar büyüktür. Bu nedenle şirketler için karbon ayak izi küçültmenin amacı, fosile 
dayalı enerji kullanımını azaltmak için yapılacakları belirlemektir.  
Karbon ayak izini hesaplamak için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği 
Dairesi Başkanlığı resmi internet sayfasında (www.iklim.cob.gov.tr) karbon sayacı 
bulunmaktadır. Bu sayaca göre elektrik kullanımı, doğalgaz tüketimi, araçlar için benzin vb. 
kullanımı, kömür tüketimi, araçla-uçakla gidilen mesafe gibi karbondioksit salan kaynakların 
aylık-yıllık tüketimine ve birey sayısına göre kişi başına karbondioksit salım miktarı 
hesaplanmaktadır. Bu sayaç ile birlikte hesaplanan miktara karşılık dikilmesi gereken ağaç 
sayısı da ortaya çıkmaktadır. 

Karbon ayak izinin azaltılarak temiz ve yaşanılabilir bir hayatı sürdürmek büyük önem 
taşımaktadır. Bunu başarabilmek için; güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarının bulunması, tasarruflu ampullerin tercih edilmesi, ağaçlandırma faaliyetlerine 
iştirak edilmesi, çöplerin geri dönüşüm kutularına atılması ve toplu taşıma araçlarının 
kullanılması gerekmektedir. 
 
8.Karbon Muhasebesi 

Karbon salınımlarının çevreye verdiği zararların uluslararası gündemi yoğun bir şekilde 
meşgul etmesi ve sosyal-çevre muhasebesi kavramlarının ortaya çıkması bu salınımların 
muhasebeleştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Karbon muhasebesi; “Bir kurumun 
faaliyetine ilişkin ayrıntılı verilerin toplanması, karbon izdüşümünün başka bir ifade ile 
karbon salımının hesaplanması ve salım faktörlerini hesaba katarak bu rakamın karbondioksit 
eşdeğerine dönüştürülmesi” olarak tanımlanmaktadır (Uyar ve Cengiz, 2011: 56) 
8.1. Uluslararası Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartları Ve Karbon 
Muhasebesi 

Karbon bilgilerinin raporlanması için geçmişte çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) - Uluslararası Finansal Raporlama Yorum 
Komitesi (IFRIC) emisyon haklarının muhasebe standartları kapsamında nasıl raporlanacağını 
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açıklamak için IFRIC-3 Emisyon Hakları ile ilgili yorumu geliştirmiştir. Aralık 2004’de 
tamamlanan bu yorum, emisyon haklarının finansal tablolara aktarılmasında IAS 38: Maddi 
Olmayan Duran Varlıklar, IAS: 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar ile IAS 
20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması 
standartlarının dikkate alınmasını öngörüyordu. Ancak IFRIC 3 ile ilgili yorum 2005’te geri 
çekilmiştir. Daha sonrada etkili herhangi bir standartlaşma çalışması yapılmamıştır. Bu 
nedenle karbon bilgilerinin raporlanması işlemleri IAS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe 
Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı kapsamında yapılmalıdır. (Durgut, 2015: 
28) 
 
9. Karbon Bilgilerinin Finansal Tablolarda Raporlanmasına Yönelik Muhasebe 
Yaklaşımları 

Bununla ilgili kesin bir standart geliştirilmediği için farklı muhasebe yaklaşımları ortaya 
çıkmıştır. Bu yaklaşımlar; IFRIC 3 Yaklaşımı, Net Yükümlülük Yaklaşımı ve Kalan Değer 
Yaklaşımı şeklinde üçe ayrılabilir.. (Durgut, 2015: 28)  
 

• IFRIC-3 Yaklaşımı: Bu yaklaşım, Maddi Olmayan Duran Varlılara ilişkin standartla 
(IAS 38) ilişkilendirilerek 2004 yılında geliştirilmiştir (Riggs,2015:16).  Piyasadan 
satın alınan veya hükümetin verdiği emisyon izinleri IAS 38 kapsamında maddi 
olmayan varlık şeklinde kayda alınmakta ve daha sonra maliyet bedeli veya yeniden 
değerleme yöntemi ile değerlenmektedir. IFRIC-3 Yaklaşımı izinleri başlangıçta 
gerçeğe uygun değer üzerinden muhasebeleştirmeyi öngörmektedir. Bu bağlamda 
izinler için ödenen tutarın gerçeğe uygun değerden az olması gerçeğe uygun değerden 
muhasebeleştirmeyi etkilemeyecek olup; gerçeğe uygun değer ile ödenen değer 
arasındaki fark IAS 20’ye göre devlet yardımı olacaktır. Finansal tablolarda ertelenmiş 
gelir olarak yer alan bu devlet yardımı, ilgili emisyon izninin süresine uygun 
sistematik şekilde gelir kaydedilecektir. (Durgut, 2015: 29) 

• Net Yükümlülük Yaklaşımı: İzinler nominal değer üzerinden kayıt altına alınır ve 
karşılık her ne olursa olsun net yükümlülük olarak finansal tablolara aktarılır. Devlet 
yardımı şeklinde verilen teşvikler IAS 20’de sunulan alternatif muhasebe 
uygulamalarına uygun olarak nominal değerden muhasebeleştirilmesi durumunda ilk 
kayıtta izinler alındığı zaman, nominal değer sıfır olduğundan, ertelenmiş gelir veya 
varlık olarak kaydedilmeyecektir. En önemli özelliği yalnız bedel ödenen izinlerin 
kayda alınmasıdır. Bu bağlamda devlet tarafından verilen izinler ne maddi olmayan 
varlık ne de devlet yardımı şeklinde kayda alınmaktadır. (Durgut, 2015: 29) 

• Kalan Değer Yaklaşımı: Bu yaklaşıma göre verilen izinler devlet yardımı ile birlikte 
gerçeğe uygun değerinden maddi olmayan varlık olarak muhasebeleştirilecektir. 
IFRIC 3 yaklaşımının aksine karşılıklar işletmenin yeterli miktarda izinleri varsa 
emisyonların mukayyet değeri üzerinden yoksa açığı gidermek için ihtiyaç duyulan 
emisyonların piyasa değeri üzerinden muhasebeleştirilir. (Durgut, 2015: 29) 

 
Çalışmamızın uygulama kısmında IFRIC-3 Yaklaşımı esas alınarak muhasebeleştirme 

örneklerine yer verilecektir. 
 
10. Emisyon Haklarının IFRIC-3 Yaklaşımına Göre Muhasebeleştirilmesi 
Örnek: C şirketi ağır makine imalatı yapmakta ve ayrıca gerek duyduğu elektrik enerjisinin 
bir kısmını kendisi üretmektedir. C’nin finansal yılı bir takvim yılıdır ve C şirketi emisyon 
salım şemasına katılmıştır. 1 Ocak’ta C Şirketi, 31 Aralık 2015’e kadar ücretsiz olarak 10.000 
ton karbondioksit emisyon hakkını atmosfere salmak için almıştır. 1 Ocak’ta her bir ton başı 
piyasa fiyatı 10 tl’dir. C Şirketi, o tarih itibariyle bir yıl için tahmini olarak toplam 11.600 ton 
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karbondioksit emisyonu salacağını hesaplamıştır. 9 ay sonra 30 Eylül’de C Şirketi 9.000 ton 
karbondioksit saldığını hesaplamıştır. 30 Eylül’de her bir ton başı piyasa fiyatı 14 tl’dir. 31 
Aralık’ta C Şirketi 12.000 ton emisyon kullandığını hesaplamıştır. 31 Aralık’ta her bir ton 
başı piyasa fiyatı 16 tl’dir. C Şirketi bilanço tarihinden sonra her bir ton başı 16 tl olarak 
ihtiyaç duyduğu ilave hakları da satın almıştır. (Riley, 2007: 50-51) 
 
IFRIC-3 Maliyet Modeline Göre Çözüm: 31 Aralık’ta alınan emisyon hakları için 100.000 
tl (10.000x10 tl) gelir gerçekleşmiştir. O yıl için emisyon giderleri tutarı 192.000 tldir. 
(12.000x16 tl) C Şirketi 12.000 ton emisyon için henüz herhangi bir sertifika 
göndermediğinden bu bilançoda borç olarak görünecektir. 31 Aralık’ta emisyon hakları 
bilançoda 100.000 tl olarak raporlanmıştır. (Bilanço tarihinden sonra ilave emisyon hakları 
elde edilecektir.) İşletmeler emisyon haklarını alış tarihinde gerçeğe uygun değer üzerinden 
değerler. İşletmenin, devlet yardımı yoluyla temin ettiği ve maddi olmayan duran varlık 
olarak kayda alacağı 10.000 emisyon hakkının toplam değeri 100.000 TL (10.000 emisyon 
hakkı x 10 TL) olup aşağıdaki gibi kayda alınır.  
 
-----------------------------------01.01----------------------------------- 
Verilen Emisyon Hakkı                      100.000 (10.000x10 tl) 
(Maddi Olmayan Duran Varlık)                
                                    Devlet Yardımı                    100.000 
                                    (Ertelenmiş Gelir)  
----------------------------------------------------------------------------- 
 
İşletme 30 Eylülde 9.000 ton emisyon saldığını hesaplamıştır. O tarihte her bir ton başı 
emisyon fiyatı 14 TL olduğundan 126.000 TL (9.000 emisyon hakkı x 14 TL) gider 
gerçekleşmiştir. 
 
----------------------------------30.09------------------------------------ 
Devlet Yardımı                                     90.000 (9.000x10 tl) 
(Ertelenmiş Gelir)         
                                    Gelir                                     90.000  
Emisyon Giderleri                                126.000 (9.000x14 tl) 
                                    Ver. Emisy. Hakkı Yükm.   126.000   
----------------------------------------------------------------------------- 
 
31 Aralıkta işletme 12.000 ton emisyon saldığını hesaplamıştır. 31 Aralıkta ton başı emisyon 
fiyatı 16 TL’dir. Toplam (16 TL x 12.000 emisyon hakkı) 192.000 TL gider oluşmuştur. 
Ancak bu giderin 126.000lik kısmı 30 Eylülde muhasebeleştirilmiştir. 31 Aralıkta gider 
olarak muhasebeleştirilecek kısım 66.000 TL’dir.  
 
----------------------------------31.12------------------------------------ 
Devlet Yardımı                                      10.000 (1.000x10 tl) 
(Ertelenmiş Gelir) 
                                    Gelir                                    10.000 
Emisyon Giderleri                                  66.000 (12.000x16 tl -126.000) 
                                     Ver. Emisy. Hakkı Yükm.  66.000 
------------------------------------------------------------------------------ 
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İşletme toplamda 10.000 ton emisyon hakkına sahiptir. Ancak bu yeterli olmayıp 2.000 
ton ilave emisyon hakkı satın almıştır. Bu yüzden kasadan 32.000 TL (2.000 ton emisyon 
hakkı x 16 TL) ödeme yapmıştır. 

IFRIC-3 yaklaşımında emisyon haklarına IAS 37’ye uygun olarak karşılık ayrılmak 
zorundadır. Bu karşılıklar emisyon haklarının piyasa fiyatına göre belirlenir. Burada işletme, 
dönem içinde alınan emisyon haklarına alış tarihinde herhangi bir karşılık ayırmayıp dönem 
sonunda değerleme günündeki piyasa fiyatı üzerinden toplu olarak karşılık ayırmıştır. Toplam 
kullanılan emisyon 12.000 ton x değerleme günündeki piyasa fiyatı 16 TL olup, 192.000 TL 
karşılık ayrılmıştır. 
 
------------------------------31.12’den sonra---------------------------- 
Verilen Emisyon Hakkı                         32.000 (2.000x16 tl) 
(Maddi Olmayan Duran Varlık)                  
                                    Kasa                                     32.000 
Ver. Emisy. Hakkı Yükm.                       192.000 
                                    Verilen Emisyon Hakkı      132.000  (100.000+32.000) 
                                     Kar/Zarar                            60.000   (192.000-132.000) 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
IFRIC-3 Yeniden Değerleme Modeline Göre Çözüm: 31 Aralık’ta alınan emisyon hakları 
için 100.000 tl gerçekleşmiştir. O yıl için emisyon giderleri tutarı 192.000 tl olacaktır. Ve 
bunlar C şirketi henüz herhangi bir sertifika göndermediğinden bilançoda borç olarak 
gözükecektir. Emisyon hakları 31 Aralık’ta bilançoda 160.000 tl olarak raporlanacaktır. 
(Bilanço tarihinden sonra ilave emisyon hakları elde edilecektir.) 60.000 tl yeniden değerleme 
karşılığına kaydedilecektir. 
İşletmeler emisyon haklarını alış tarihinde gerçeğe uygun değer üzerinden değerler. 
İşletmenin, devlet yardımı yoluyla temin ettiği ve maddi olmayan duran varlık olarak kayda 
alacağı 10.000 emisyon hakkının toplam değeri 100.000 TL (10.000 emisyon hakkı x 10 TL) 
olup aşağıdaki gibi kayda alınır.  
 
-----------------------------------01.01---------------------------------- 
Verilen Emisyon Hakları                        100.000 (10.000x10 tl) 
(Maddi Olmayan Duran Varlık)                   
                                      Devlet Yardımı                  100.000 
                                      (Ertelenmiş Gelir) 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 30 Eylülde emisyon hakkı için ton başı birim fiyat 14 TL’dir. Yeniden değerleme 
yöntemine göre varlığın değerinde 40.000 Euro’luk bir artış söz konusu olup (14 TL-10 TL = 
4 TL x 10.000 emisyon hakkı) aşağıdaki gibi kayda alınmıştır. 
 İşletme 30 Eylülde 9.000 ton emisyon saldığını hesaplamıştır. O tarihte her bir ton başı 
emisyon fiyatı 14 TL olduğundan 126.000 TL (9.000 emisyon hakkı x 14 TL) gider 
gerçekleşmiştir. 
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----------------------------------30.09----------------------------------- 
Verilen Emisyon Hakları                         40.000 (14 tl -10 tl x 10.000) 
(Maddi Olmayan Duran Varlık)                   
                                      Özkaynak                           40.000 
                                      (Yeniden Değerleme Fazlası) 
Devlet Yardımı                                         90.000 (9.000x10 tl) 
(Ertelenmiş Gelir) 
                                         Gelir                                90.000 
Emisyon Giderleri                                    126.000 (9.000x14 tl) 
                                          Ver. Emis. Hakkı Yük.  126.000 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 İşletme Aralık ayında da 20.000 TL’lik yeniden değerleme artışına sahiptir. 31 Aralıkta 
işletme 12.000 ton emisyon saldığını hesaplamıştır. 31 Aralıkta ton başı emisyon fiyatı 16 
TL’dir. Toplam (16 TL x 12.000 emisyon hakkı) 192.000 TL gider oluşmuştur. Ancak bu 
giderin 126.000 lik kısmı 30 Eylülde muhasebeleştirilmiştir. 31 Aralıkta gider olarak 
muhasebeleştirilecek kısım 66.000 TL’dir.  
 
----------------------------------31.12------------------------------------- 
Verilen Emisyon Hakları                          20.000 (16tl-14tlx10.000)   
(Maddi Olmayan Duran Varlık)                    
                                           Özkaynak                      20.000 
                                           (Yeniden Değerleme Fazlası) 
Devlet Yardımı                                         10.000 (1.000x10tl) 
(Ertelenmiş Gelir) 
                                           Gelir                              10.000 
Emisyon Giderleri                                    66.000 (12.000x16tl-192.000) 
                                           Ver. Emis. Hakkı Yük.  66.000 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

İşletme toplamda 10.000 ton emisyon hakkına sahiptir. Ancak bu yeterli olmayıp 2.000 
ton ilave emisyon hakkı satın almıştır. Bu yüzden kasadan 32.000 TL (2.000 ton emisyon 
hakkı x 16 TL) ödeme yapmıştır. 

IFRIC-3 yaklaşımında emisyon haklarına IAS 37’ye uygun olarak karşılık ayrılmak 
zorundadır. Bu karşılıklar emisyon haklarının piyasa fiyatına göre belirlenir. Burada işletme, 
dönem içinde alınan emisyon haklarına alış tarihinde herhangi bir karşılık ayırmayıp dönem 
sonunda değerleme günündeki piyasa fiyatı üzerinden toplu olarak karşılık ayırmıştır. Toplam 
kullanılan emisyon 12.000 ton x değerleme günündeki piyasa fiyatı 16 TL olup, 192.000 TL 
karşılık ayrılmıştır.  
 
------------------------------31.12’den sonra---------------------------- 
Verilen Emisyon Hakları                          32.000 (2.000x16tl) 
(Maddi Olmayan Duran Varlık)                                                     
                                            Kasa                             32.000 
Ver. Emis. Hakkı Yük.                             192.000 
                                            Verilen Emis. Hakl.     192.000 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
 C Şirketi, yeniden değerleme fazlası olan 60.000 tl’yi direkt olarak dağıtılmamış karlara 
transfer edebilir. 
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11. Sonuç ve Değerlendirme 

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri birçok çevresel sorunu getirmektedir. Sera gazları 
içindeki karbondioksit gazı ise küresel ısınmaya en çok etki eden gazdır. Sera gazlarının 
ortaya çıkmasıyla havaya salınan karbonların takip ve raporlanma gereksinimi ortaya 
çıkmıştır. Bu gereklilik karbon muhasebesinin temelini oluşturmaktadır. Karbon gazlarının 
kayıt altına alınmasında önemli olan karbon bilgilerinin ve izinlerinin nasıl kaydedileceğidir. 
Bununla ilgili herhangi bir standart bulunmamakta olup çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. 
Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı IFRIC-3 yaklaşımıdır. Bu çalışmada da karbon 
bilgilerinin IFRIC-3’e göre nasıl kaydedileceği ele alınmıştır. Ayrıca küresel ısınma sorununa 
da değinilmiş olup bu sorunun dünyayı ve insanlığı nasıl tehdit eden bir boyuta ulaştığı 
gösterilmektedir. Bu sorunun çözümü amacıyla karbondioksit gazı salınımını mümkün olan 
en kısa zamanda azaltmak için çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için herkese büyük 
sorumluluklar düşmektedir. Şirketlerin enerji konusunda yapacakları seçimler, verecekleri 
kararlar, kuracakları sistemler vb sadece şirketlerin değil dünyanın ve insanlığın geleceğini de 
etkileyecektir. Şirketler; karar mekanizmalarına karbon ayak izi terimini dahil etmeli, karbon 
ayak izi küçültme yollarını izlemeli ve geleceği düşünerek şimdiden harekete geçmelidir.  
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AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILARAK ELE ALINMASI  
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Özet 
İnşaat sektörü ile ekonomik gelişmişlik arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Sanayileşmenin hız kazandığı, 

sanayi üretiminin ekonomik faaliyetler içinde payının arttığı dönemler; inşaat sektörünün ekonomi içindeki 
payının da zirveye ulaştığı dönemler olmaktadır. Bu nedenle inşaat sektöründeki gelişmeler doğrultusunda 
ülkemizdeki Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(TMS/TFRS)’na göre inşaat sözleşmelerine ilişkin gelir ve maliyetlerle ilgili muhasebe uygulamalarının da 
işletmeler tarafından bilinmesi gerekir. Yıllara yaygın inşaat taahhüt işlerinin muhasebeleştirilmesinde iki 
yöntem kullanılmaktadır. Yöntemlerden ilki ve ülkemizde yıllardır kullanılmakta olan işin bütününün 
tamamlanması neticesinde kâr ve zararın belirlendiği tamamlanmış sözleşme yöntemidir. Yöntemlerden ikincisi 
ise Uluslararası Muhasebe Standartları ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarından 11 nolu İnşaat 
Sözleşmeleri Standardında kârın saptanmasında dikkate alınacak temel yöntem olarak geçen tamamlanma 
yüzdesi yöntemidir. TMS, muhasebenin temel kavramlarından biri olan dönemsellik kavramına aykırı 
olduğundan dolayı tamamlanmış sözleşme yöntemi yerine tamamlanma yüzdesi yöntemini benimsemiştir. Bu 
çalışmada Vergi Usul Kanunu ile TMS/TFRS’ ye göre inşaat taahhüt sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ve 
raporlanmasındaki farklılıklar ele alınmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: inşaat sözleşmeleri, tamamlanmış sözleşme yöntemi, tamamlanma yüzdesi yöntemi 
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THE DISCUSS OF CONSTRUCTION STIPULATION 
CONTRACTS BY COMPARING WITH NEW VUK AND TMS 

11 TO EACH OTHER 
 

Abstract 
There is a strong relationship between economic development and construction sector. As the 

industrialization gained speed, the periods in that the share of industrial production in the economic activities 
increased, are the periods which the share of the construction sector in the economy reach a peak. Therefore; 
accounting practices about the revenue and cost which regarding to VUK and TMS/TFRS in our country should 
be known by the firms toward developments in the construction sector. Two methods are used in the accounting 
process of construction stipulation works spread over years. The first of these methods and it is the completed 
contract method which is being used for many years in our country by determining the profit and loss as a result 
of the completion of the entire work. The second  of these methods is the completed contract method which is 
being used in TMS 11 and it is the basic method which is taken into account in determining the profit. TMS 
adopted the percentage of completion method instead of the completed contract method because it is contrary to 
the concept of periodicity which is one of the basic accounting concepts. In this study, the differences which are 
in accounting and reporting of construction stipulation contracts according to VUK an TMS /TFRS are 
discussed.  
 
Keywords: construction contracts, completed contract method, percentage of completion method. 
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1. Giriş 

İnşaat; işçilik ve malzeme kullanılarak oluşturulan bir gayrimenkule ait araştırma, 
geliştirme bakım, onarım, proje ve benzeri işleri olarak tanımlanabilir. Vergi Hukukunda 
inşaatlar taahhüt ve özel inşaatlardan oluşur. Özel inşaatlar, kendi nam ve hesabına inşaat 
yapıp satmak veya satmak amacı dışında kendi ihtiyacı için mülkiyeti kendisine ait taşınmaz 
üzerine yapılan inşaatları içerir. Taahhüt şeklindeki inşaatlar, “Yıllara Yaygın İnşaat, Taahhüt 
ve Onarım İşleri” ve “Yıllara Yaygın Olmayan İnşaat, Taahhüt ve Onarım İşleri” olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Yıllara yaygın olmayan inşaat taahhüt ve onarım işleri, yapımı bir yıldan 
kısa süren inşaat işleri olarak nitelendirilirken, yıllara yaygın inşaat taahhüt ve onarım işleri, 
yapılan inşaat sözleşmesi kapsamında inşaat taahhüt işine dayanan ve yapımı bir yıldan uzun 
süren inşaat, taahhüt ve onarım işleridir. 

Türkiye muhasebe standartlarında inşaat faaliyetlerine ilişkin “TMS 11 İnşaat 
Sözleşmeleri”  standardında ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Çalışmada TMS kapsamında 
inşaat sözleşmeleri standardına ilişkin KGK’ nın yayınlamış olduğu tebliğ üzerinde 
durulduktan sonra, VUK ile standartlarda yer alan uygulama farkları ele alınmıştır. İnşaat 
kapsamındaki sözleşmelerin VUK ve TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına göre 
muhasebeleştirilmesine yönelik kullanılan yöntemlerin farkları ortaya konmuştur.   
 
2. Türkiye Muhasebe Standartları 11 (TMS-11) İnşaat Sözleşmeleri Standardı ( TMS11-
Costructıon Contracts) 

TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu tarafından yayınlanmaktadır. Bu standardın amacı inşaat sözleşmelerine 
ilişkin gelir ve maliyetlerle ilgili muhasebe uygulamalarının ortaya konulmasıdır (KGK, TMS 
11). 

TMS-11 inşaat sözleşmeleri standardındaki temel konu, inşaat sözleşmesi kapsamındaki 
işin başlamasıyla tamamlanması farklı hesap dönemlerine yayılması halinde, sözleşmede yer 
alan işlerden elde edilen gelir ve maliyetlerin inşaat işinin gerçekleştiği dönemlere 
dağıtılmasıdır  (Yıldıztekin, 2013:303). 

TMS 11 standardı yüklenici işletmelerin mali tablolarındaki inşaat sözleşmelerinin 
muhasebeleştirilmesinde işleme konur. Söz konusu inşaat sözleşmesi mevzuatımızda yıllara 
yaygın inşaat ve onarım işleri olarak yer alan hususu ifade etmekte olup yıllara yaygın değilse 
yani bir yıldan fazla süren bir iş değilse hangi yöntemin kullanıldığının da bir önemi yoktur. 
Kendi adına inşaat işi yapıp satan işletmeler bu standardın kapsamında yer almamaktadırlar 
(Gökçen v.d., 2006:101-102).  

İnşaat sözleşmeleri standardı kapsamında inşaat sözleşmeleri, fiyatlandırmada esas 
alınan yönteme göre “sabit fiyat sözleşmeleri”, “maliyet artı kâr sözleşmeleri” ve her iki 
fiyatlandırma yönteminin karması olan inşaat sözleşmelerinden (örneğin maliyet artı kâr 
sözleşmesine tavan fiyat konulduğu sözleşmeler) oluşmaktadır (Karaca ve Misket, 2014:173). 
İnşaat taahhüt sözleşmesi bir varlığın veya tasarımın, teknoloji ve fonksiyon ya da nihai amaç 
veya kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili ya da birbirine bağımlı bir grup varlığın 
inşası için özel olarak yapılmış sözleşmelerdir (KGK, TMS 11). Bir varlık inşaatına köprü, 
bina, baraj, kanal, yol, gemi veya tünel inşaatları örnek gösterilebilir (Gökçen v.d., 2006:102) 
Sabit fiyatlı sözleşme; yüklenicinin sabit bir sözleşme fiyatını veya üretim birim fiyatını kabul 
ettiği ancak belli şartlarda maliyet güncelleştirmesine (eskalasyon) konu olan inşaat 
sözleşmesidir. Maliyet artı kâr sözleşmesi; yüklenicinin kabul ettiği ya da tanımlanmış 
maliyetler üzerine bu maliyetlerin bir yüzdesi veya sabit bir tutar ilave edilerek ödeme yapılan 
inşaat sözleşmesidir (KGK, TMS 11, md.3). Bazı sözleşmeler her iki sözleşme tipinin 
özelliklerini taşıyabilir bunun nedeni gelirlerin güvenilir bir şekilde tahmininde ve yapım 
işinin tamamlanma derecelerinin belirlenmesinde etkili olmasıdır (Örten v.d., 2014:127). 
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Maliyet artı kâr metodu, “Maliyet artı sabit kâr”, “Maliyet artı maliyetin belirli bir yüzdesi 
kâr” şeklinde uygulanabilmektedir. Maliyet artı sabit kâr metodunda, maliyetler ne düzeyde 
gerçekleşirse gerçekleşsin inşaatçının kârı sabittir. Maliyet artı maliyetin belirli bir yüzdesi 
kâr metodunda, maliyetlerin tutarı inşaatçı açısından maliyetler arttığı oranda inşaatçının kârı 
da arttığı için önemlidir (Arıkboğa, 1989:5). 
2.1. İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi Ve Bölümlendirilmesi 

TMS 11 standardı her bir inşaat sözleşmesine ayrı ayrı uygulanır. Ancak bazı 
koşullarda, bir sözleşmenin ayrı ayrı olan bölümlerine ya da bir sözleşmeler grubuna birlikte 
de uygulanabilir (KGK TMS 11, md.7). 

Sözleşmenin bölünmesi ya da birleşmesi karın belirlenmesinde ve dönemlere 
ayrılmasında dikkate alınır. Mesela, herhangi bir yapım taahhüdü tek bir sözleşmeye 
dayanmakta olup, beraberinde bölünebilir parçalar taşıyor ise, işin tamamlanma yüzdeleri 
tespit edilirken, bu  hususlar göz önünde bulundurulur (Örten v.d., 2014:128). 
Varlığın orijinal sözleşmenin kapsadığı varlıklardan tasarım, teknoloji veya fonksiyon 
açısından önemli farklılıklar arz etmesi veya varlığın fiyatının orijinal sözleşme bedeli dikkate 
alınmaksızın anlaşmaya varılması koşullarının olması halinde inşaat sözleşmesi ayrı olarak 
değerlendirilir (KGK TMS 11, md.10). 

Sözleşmeler grubunun tek bir paket olarak birlikte müzakere edilmesi, sözleşmelerin 
birbiriyle genel bir kâr marjına sahip tek bir projenin parçası olarak çok yakın ilişkili olması 
ve sözleşmeler kapsamındaki işlerin aynı anda veya birbirini izleyen bir sırada yapılması gibi 
durumlar mevcutsa bu sözleşmeler grubu tek sözleşme olarak nitelenir (KGK TMS 11, md.9). 
2.2. Sözleşme Gelirleri ve Maliyeti 

Sözleşme geliri; başlangıçta üzerinde anlaşmaya varılmış olan bedel ve daha sonradan 
ortaya çıkan sözleşme konusu işteki değişiklikler, ek ödeme talepleri ve teşvik ödemelerinden 
ibarettir ve bunların gelir olarak kabul edilmesi için, gelir olarak sonuçlanmasının mümkün 
olması ve güvenilir biçimde ölçülmesi gerekmektedir (Gökçen v.d., 2014:129). Sözleşme 
geliri hak edişlerin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür (KGK TMS 11, md.12).  
Sözleşme maliyetleri; sözleşmeyle doğrudan ilişkili maliyetler, sözleşmeye konu işle ilişkisi 
kurulabilen maliyetler, sözleşmeye yüklenebilecek olan maliyetler ve sözleşme hükümlerine 
göre özellikle müşteriye yüklenebilecek olan diğer maliyetlerden oluşur (KGK TMS 11, 
md.16).  

Belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkili maliyetler; gözetim dahil inşaat alanı işçilik 
maliyetleri, inşaatın malzeme maliyetleri, inşaattaki tesis ve makinelerin amortismanı ve 
taşıma maliyetleri, tesis ve makine kiralama maliyetleri ve benzeri maliyetlerden oluşur 
(KGK TMS 11, md.17). 

Genel olarak sözleşme doğrultusunda işle ilişkisi kurulabilen ve belli bir sözleşmeye 
dahil edilecek olan maliyetler; sigorta, sözleşmeyle doğrudan ilişkisi kurulamayan tasarım-
teknik destek hizmeti maliyetleri ve inşaat genel giderleri  ile borçlanma maliyetlerinden 
oluşur (KGK TMS 11, md.18). 
2.3. Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi  

Sözleşme gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi inşaat sözleşmesinin sonucunun 
güvenilir bir şekilde öngörülüp, öngörülememesine göre belirlenmektedir (Yıldıztekin, 
2013:305).  

Bir inşaat sözleşmesinin sonucu sıhhatli olarak öngörülebiliyorsa, inşaata ilişkin gelir ve 
maliyetler raporlama dönemi sonu itibariyle sözleşmeye konu işin tamamlanma aşaması esas 
alınarak, mali tablolara yansıtılır. Toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme gelirini 
aşması muhtemelse beklenen zarar doğrudan gider olarak finansal tablolara yansıtılır (KGK 
TMS 11, md.22). 

Sonucun güvenilir olarak tahmin edilmesi sabit fiyatlı sözleşmeler ve maliyet artı kâr 
sözleşmeleri için ayrı ayrı belirlenmiştir (KGK TMS 11, md.23). Sabit fiyatlı sözleşmelerde, 
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sonucun güvenilir biçimde tahmin edilmesinde en önemli ölçüt tamamlanma derecesinin 
hesaplanmasıdır. Maliyet artı kar sözleşmesinde ise, böyle bir ölçüt söz konusu değildir. 
Çünkü sözleşmeye göre kar gerçekleşen maliyet üzerinden tespit edilmektedir  (Gökçen v.d., 
2014:131).  

Bir inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir şekilde tahmin edilememesi halinde; 
sadece katlanılmış sözleşme maliyetlerinin geri kazanılabilmesi mümkün olan kısmı kadar 
gelir kaydedilir ve sözleşme maliyetleri oluştukları dönemin gideri olarak mali tablolara 
aktarılır (KGK TMS 11, md.32). 
2.4. İnşaat Sözleşmelerinin Mali Tablolarda Sunulması 

İnşaat sözleşmelerinin mali tablolarda sunulmasının esası, inşaat sözleşmelerine ait gelir 
ve maliyetlerin mali tablolara yansıtılması ve raporlanmasıdır (Akgün, 2013:80). İnşaat 
sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde iki yöntem vardır. Bu yöntemler ‘Tamamlanmış 
Sözleşme Yöntemi’ ve ‘Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi’ dir (Yılmaz, 2009:8). 

TMS 11’ e göre aynı zamanda “Dönemsellik” ve “Tam açıklama” kavramları gereği 
inşaat taahhüt işletmeleri tamamlanma yüzdesi yöntemini kullanmaktadır. Bu yönteme göre 
işin sona ermesi beklenmeden, her finansal raporlama döneminin gelir ve maliyetleri ilgili 
dönem içerisinde muhasebeleştirilerek kâr zarar tespiti yapılır (Yereli vd., 2011:133). Bu 
yöntemde tamamlanma aşamasına ulaşırken sözleşme gelirleri ile katlanılan sözleşme 
maliyetleri karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda raporlanan gelir, gider ve faydalar 
tamamlanan çalışma oranına dayandırılır (Mirza vd., 2008: 70).  

Her bilanço tarihi itibariyle tamamlama yüzdesi yöntemi gelir ve maliyetlerin tahmin 
edilmesine kadar uygulanır. Şayet herhangi bir düzeltme varsa cari dönem ve gelecek 
dönemlere yansıtılır (Greuning, 2006:107). 
Tahsil edilemeyen veya geri alınabilme olasılığı ortadan kalkan bu tutara ilişkin sözleşme 
gelirinde herhangi bir düzeltme yapmaksızın, bu tutarın gider olarak dikkate alınması ve 
muhasebeleştirilmesi gerekmektedir (Acar, 2013:25). 
2.5. Tahminlerdeki Değişiklikler 

Tamamlanma yüzdesi yöntemi her hesap döneminde sözleşme geliri ve sözleşme 
maliyetlerine ilişkin cari tahminlere birikimli olarak uygulanmasından dolayı sözleşme geliri 
veya sözleşme maliyetlerine ilişkin tahminlerdeki bir değişikliğin etkisi veya sözleşme 
sonucuna ilişkin tahminlerdeki değişikliğin etkisi, muhasebe tahminlerindeki değişiklik olarak 
muhasebe kayıtlarına aktarılır. Tahminlerdeki değişiklikler değişikliğin yapıldığı dönemin kar 
veya zararına yansıtılan gelir ve gider tutarlarının öngörülmesinde ve izleyen dönemlerde 
kullanılır (KGK TMS 11, md.38). 

İnşaat sözleşmesi devam ederken meydana gelen gelişmeler yüklenici firmanın 
tahminlerinde değişiklik yaratabilir. Bu durumda sözleşme için gelecek dönemlerde beklenen 
maliyetlerin revize edilmesi gerekir. Olası tahmin değişiklikleri hem cari yılın hem de gelecek 
dönemlerin tahminlerinin güncellenmesinde kullanılır. İleriye doğru bir düzeltme 
gerektirmekte olup geçmiş dönemlere ilişkin bir düzeltme yapılmaz.  Tamamlanma yüzdesi 
yönteminin esası toplam maliyetlerin tahmin edilmesine dayanmakta olup bu tahminlerde 
zaman içerisinde değişiklik meydana geldiği takdirde TMS 8 Muhasebe Politikaları, 
Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardına göre işlem yapılır (Karaca ve 
Misket, 2014:184). 

 
3. Yeni VUK ve Türkiye Muhasebe Standartları 11 (TMS-11) İnşaat Sözleşmeleri 
Standardının Karşılaştırılması 

Türkiye’ de de IAS’ ler doğrultusunda TMS-TFRS  oluşturulmuş ve küreselleşmeye 
adapte olunmaya çalışılmaktadır. Ancak bu standartlar sadece tavsiye niteliğinde kalmış olup 
ve zorlayıcı bir unsur haline gelemedikleri için ülkeler açısından yerel mevzuatlarla çeşitli 
farklılıkların oluşmasına neden olmuştur. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı ile Vergi 
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Usul Kanunu arasındaki farklar söz konusu çalışmamızın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu 
farklılıklar çeşitli şekillerde ele alınmaktadır. Farklılıkların başında muhasebeleştirmede 
kullanılan hesaplar gelmektedir.  

VUK’ a göre inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde tek düzen hesap 
planındaki 17.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri ve 35. Yıllara Yaygın İnşaat ve 
Onarım Hak ediş bedelleri hesap grupları kullanılmaktadır. Ancak standartlar gereği 
uygulanması gereken bir hesap planı mevcut olmadığından TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri 
standardı hükümlerine göre akademisyenler ve meslek mensupları var olan hesapları 
kullanarak veya çeşitli hesaplar oluşturarak TMS 11 hükümlerine göre muhasebeleştirme 
yapmaktadırlar.  

Diğer bir farklılık ise inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılan 
yöntemlerdir. Türkiye’ de yasal mevzuata göre tamamlanmış sözleşme yöntemi 
uygulanmaktadır. Fakat TMS 11’ e göre inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde 
tamamlanma yüzdesi yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasındaki farklılıklar, dönem 
kâr/zarar tutarında değişikliğe neden olabilmektedir (Şen, 2012:83).  
Söz konusu başka bir farklılık ise vergi kanunları tam maliyet yöntemini, muhasebe 
standartları normal maliyet yöntemini benimsemektedir. Tam maliyet yönteminde direkt 
hammadde, direkt işçilik ve GÜG giderleri sabit ve değişken olmasına bakılmaksızın üretilen 
mamul maliyetine aktarılarak stoklarda gösterilir (Boyar ve Güngörmüş, 2006:216). Normal 
maliyet yöntemi değişken genel üretim giderleri fiili üretime göre maliyetlere yüklenirken; 
sabit genel üretim giderleri, kapasiteye bağlı olarak dağıtılmaktadır (Akgün, 2012:244). 
Farklılık olarak diğer bir husus da amortisman konusudur. VUK’ da normal amortisman 
yönteminde amortismana tabi tutar hesaplanırken iz değeri esas alınırken, TMS-16’ya göre 
normal amortisman yönteminde ise amortismana tabi tutar hesaplanırken hurda değeri esas 
alınır. 

Yap kirala devret modeliyle inşa edilen yapılarla ilgili olarak TMS 17 Standardında, 
kira süresi ile faydalı ömür kıyaslanarak hangisi kısa ise ona göre varlık amorti edilirken, 
VUK’ da varlığın özellikleri ne olursa olsun ilgili tebliğde tabi olduğu amortisman süresine 
göre amorti edilir (Gönen ve Akça, 2014:92). 
VUK’nun 314. Maddesine göre boş arazi ve arsalar amortismana tabi değildir. Burada boş 
kelimesinden kasıt; ileride bu arsa veya arazilerin üzerine bina ya da tesis kurulduğunda 
arsaların maliyeti bu bina ya da tesislere ilave edilerek toplam değer üzerinden amortisman 
uygulanabilir olmasını belirtir (Kutlu, 2003:200). Binaların sınırlı yararlı ömrü vardır ve bu 
nedenle amortismana tabidirler. Bir binanın üzerinde bulunduğu arsanın değerindeki artış 
binanın amortismana tabi tutarını etkilemez (TMS 16, paragraf 58). 

TMS 11 ile VUK arasındaki önemli bir farklılıkta borçlanma maliyetlerinde 
görülmektedir.  TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardına göre varlığın elde edilmesi, inşası 
veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri bu varlığın maliyetinin bir 
parçasını oluşturmaktadır. Diğer borçlanma maliyetleri gider olarak muhasebeleştirilir (TMS 
23, paragraf 8-9). VUK’ da yatırımlarda ortaya çıkan borçlanma maliyetlerinin mutlaka 
aktifleştirilmesi gerekmektedir (Marşap, 2001:7). 

 
4. Sonuç 

Muhasebe anlamında uluslar arası bir ivme kazanabilmemiz için Uluslar Arası 
Muhasebe Standartları ve Uluslar Arası Finansal Raporlama Standartlarını bilmemiz ve  
uygulamaya kazandırmamız gerekir. Bu anlamda uluslar arası muhasebe standartları ve 
uluslar arası finansal raporlama standartlarının tercümesi olan Türkiye Muhasebe Standartları 
ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları uluslar arası anlamda muhasebe sistemimizde 
uygulama birliği sağlayacaktır. İnşaat sektörünün ekonomi içindeki payının zirveye ulaştığı 
bu dönemde TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardının anlaşılması ve uygulanması önem 
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kazanmaktadır. Yeni bir sistemin var olan sisteme entegre edilebilmesi için yeni sistemle var 
olan sistem arasındaki farklılıkların bilinmesi ve bu doğrultuda çalışmaların yoğunlaşması 
gerekir.  

Bu çalışma inşaat sektörü için VUK ve TMS 11 açısından var olan farklılıkları ortaya 
koymak amacıyla yapılmıştır. Bu farklılıklar çeşitli şekillerde ele alınmaktadır. Farklılıkların 
başında muhasebeleştirmede kullanılan hesaplar gelmektedir. Diğer farklılıklar ise ülkemizde 
yıllardır kullanılmakta olan tamamlanmış sözleşme yöntemi yerine TMS 11 (İnşaat 
Sözleşmeleri Standardı) temel yöntem olarak tamamlanma yüzdesi yöntemini benimsemiştir. 
VUK’ da amortismana tabi tutar hesaplanırken iz değeri, TMS-16’ya göre ise amortismana 
tabi tutar hesaplanırken hurda değeri dikkate alınır.  TMS 11 ile VUK arasındaki önemli bir 
farklılıkta borçlanma maliyetlerinde görülmektedir. Boş arazi ve arsaların amortismana tabi 
olup olmadıkları konusunda da VUK ve TMS 11 arasında farklılıklar ortaya çıkmıştır. 
Varlığın amorti edilme süresi açısından TMS 11’ de kira süresi ile faydalı ömür kıyaslaması 
söz konusu iken, VUK’ da varlığın özelliği amortisman süresini etkilemez. Söz konusu başka 
bir farklılık ise vergi kanunları tam maliyet yöntemini, muhasebe standartları normal maliyet 
yöntemini benimsemektedir.  

Çalışmamızda belirtmiş olduğumuz farklılıklar standartları uygulayan işletmeler 
açısından inşaat sektöründe dikkat edilmesi gereken hususları oluşturmaktadır. Bu hususlar 
doğrultusunda yapılacak işlemlerle standartlara uyum sağlama açısından yerel mevzuatta 
gerçekleştirilecek değişiklikler belirlenecektir.  
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Abstract 

There has been a remarkable development in Islamic finance since the 1990s across the globe, especially 
in countries where the majority of the population is Muslim. This development has aroused from the needs of 
individuals seeking to use banking services by Islamic principles. For this reason, we aimed at exploring the role 
of religion in finance with considering employees who work for Islamic banks. To achieve the purpose of the 
study, we conduct ten semi- structured qualitative interviews for creating a preliminary research on Islamic 
banking in the context of Turkey. We adopt snowball sampling which is for reaching participants of this research 
and theoretical sampling which are for providing a comprehensive qualitative analysis. The central question that 
we raised in this study is how religious employees understand the role of Islamic banking in the organisational 
image and how their organisations become different than global banking. The reason for choosing Turkey as a 
context stems from its state structure which has a secular ethos and has the majority of religious individuals. 
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DİN VE FİNANS: ÖRGÜTSEL İMAJ AÇISINDAN 
KATILIM BANKACILIĞININ ROLÜNÜN BELİRLENMESİ 

 
 

Özet 
Katılım bankacılığı alanında 1990’lı yıllardan bu yana tüm dünyada, özellikle nüfusun çoğunluğunun 

Müslüman olduğu ülkelerde önemli ölçüde gelişmeler meydana gelmiştir. Bu gelişmeler ise; İslami prensiplere 
uygun olan bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyen bireylerin ihtiyaçları neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu 
çalışmada da; katılım bankası çalışanları genelinde dinin, finans alanındaki rolü değerlendirmeye alınmıştır. Bu 
amaca ulaşabilme noktasında; Türkiye’deki katılım bankaları çalışanlarıyla 10 adet yarı yapılandırılmış niteliksel 
mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Katılımcıları belirleme noktasında kartopu örnekleme yönteminden 
yararlanılırken; kapsamlı niceliksel bir analiz yapabilme noktasında teorik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu 
çalışmada ulaşılmak istenilen temel amaç da; katılım bankası çalışanlarının örgütsel imaj açısından İslami 
bankacılığı nasıl değerlendirdiklerini ve bu kurumların diğer kurumlara göre nasıl bir farklılığa sahip olduklarını 
belirlemektir. Örneklem olarak Türkiye’nin seçilmesindeki neden ise Türkiye’nin devlet yapısının laik bir 
özelliğe sahip olması ve çoğunluğun Müslüman olmasından kaynaklanmaktadır.  
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1. Introduction 

Religion plays a significant role in financing decisions, investment preferences, and 
economic conditions. The knowledge and understanding of religious employees are of great 
importance regarding providing customers with required information as to product promotion 
and operational principles of Islamic banking. Because religious employees should 
acknowledge all principles of Islamic banking guided with and adhered to Al-Qur'an and 
Hadith, this situation makes these employees different from other conventional banks' 
employees (Buchari et al., 2014: 436). When examined the related literature; it is seen that 
there are limited studies evaluating the awareness and attitude of religious employees in 
Islamic banking. Conventional banking has been considered as a research topic. So in this 
study; it is aimed to determine how religious employees understand the Islamic banking 
regarding the organisational image. For this reason, in this paper, we firstly discuss 
conceptualisation of the organisational image and religious perspectives to the banking 
system in Turkey. Then, we introduce our research method and findings of this study based 
on the semi- structured qualitative interviews that were conducted with the religious 
employees. Following the findings, we conclude our research.   
 
2. Conceptualisation of Organisational Image 

The literature related to the organisational image has debates on its conceptualisations. 
Whilst the image is an answer to the questions that ask how an organisation has been 
perceived by other individuals who may be employees, customers or consumers (Dutton and 
Dukerich, 1991), its conceptualisation mostly links to organisational elites who create 
intended and projected image for an organisation (Gioia et al., 2000).  The importance of the 
image comes from its impact on individuals’ motivation, performance and work behaviour in 
an organisation (Dutton et al., 1994). Based on the research of Rho and Yun (2015) in public 
and non- profit organisations related to understanding the role of the organisational image on 
employee behaviours, the results have demonstrated that the image has a significant influence 
on lowering employee absenteeism and promoting extra- role behaviour. 
 The perceived organisational image by employees is critical for the organisations that 
aim at having a good reputation and high-profit rate in a market (Elsbach, 2014; Carmeli and 
Tishler, 2005); because employees identify the image and it shapes the behaviour in the 
workplace (Dutton et al., 1994). The primary evidence of this situation comes from the social 
cognitive theory that focuses on understanding “cognitive processing of direct, various, and 
symbolic sources of information in determining individuals’ behaviour patterns” (Bandura, 
1977 retrieved from Rho and Yun, 2015: 422). Based on the social cognitive perspective, 
whilst organisational climate shapes the knowledge and behaviour of employees in an 
organisation, their unique characteristics are important regarding organisational image that 
employees think regarding how an organisation is perceived by outsiders (Stajkovic and 
Luthans, 1979; Gioia et al., 2000).   
 Due to the perspectives mentioned above, we consider the religious employees in 
Islamic banking to understand how they perceive their organisational image from outsiders’ 
perceptions and how they examine their organisational climate regarding relationships in the 
context of Turkey.  
 
3. Religious Perspective to Banking System: Islamic Banking in Turkey 
 The Islamic banking system provides a variety of acceptable financial services 
regarding religious aspects to the Muslim communities. Separately these institutions adopting 
Islamic law are expected to contribute to the achievement of the primary socio-economic 
goals of Islam to a great extent (Hassan & Lewis, 2007: 2). Because the Muslims' desire to 
stay clear of interest, certain developments as to interest have been occurred in Islamic 
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financial system in recent years. In order to meet this expectation, Islamic financial 
institutions have developed several instruments not involving interest (Iqbal & Llewellyn, 
2002: 1).   

The Islamic banking system and activities are based on Islamic law (Shariah). The main 
difference between this system and conventional banking system is the financing activities on 
profit-and-loss sharing arrangements (PLS) or the purchase and resale of goods and services 
to form the basis of contracts. While the rate of return on financial assets is known or may be 
changeable during the transactions in a conventional banking system, in PLS arrangements 
this rate is not known or fixed until the process completion. Additionally, Islamic law 
prohibits trading in financial risk as well as some businesses such as selling alcohol or pork 
that are considered haram. (Beseiso, 2014: 7). There are some developments as to Islamic 
banking regarding both size and significance. All financial institutions entirely operate 
according to Qur'an and Islamic Shariah laws. Additionally, the financial institutions in 
Pakistan continue their works as to full transformation of the financial system to become 
compliant with Islamic principles. Some countries such as Malaysia, Indonesia, Bangladesh, 
Jordan and Egypt conduct their banking activities according to Islamic banking system as 
well as the conventional banking system. (Sundararajan & Errico, 2002: 3). 

The questioning of the interest-based transactions of the conventional banking system 
has started as from the 1950s and this situation has required being made some innovations as 
to this banking system. In consequence of this requirement; the first development in Islamic 
banking has been revealed in the mid-1970s and some banks have started to operate according 
to Islamic law in several countries in which a majority of Muslim live. After this 
development, Islamic banking system has begun to attract the notice of international 
institutions, and this banking system has acquired an international dimension. As a result of 
this progress; the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 
(AAOIF) has been established in order to govern the system's practices and support the 
industry (Participation Banks Association of Turkey (TKBB), 2015: 11). However banks have 
a significant position in the Islamic financial services sector, there are several institutions 
inclusive of commercial and investment banks, mutual insurance, and investment companies. 
Because banks reveal a significant part of transactions and are of great importance for 
systemic stability, they remain the core of financial services industry in many countries 
(Venardos, 2005: 64-65). 

3.1. Historical Background of Islamic Banking in Turkey 
The participation banking sector in our country was established 30 years ago. Albaraka 

Turk was the first such institution to be founded in 1984 as a Special Finance Institution 
(OFK), and Faisal Finance was established immediately after. The Participation Banks 
Association of Turkey was founded in 2001 to represent OFKs. The turning point for OFKs 
was receiving the ‘Bank' status and replacing their names as ‘Participation Banks' in 2005. 
Before 2005, Participation banks could not show any development, regarding asset size and 
the variety of products due to the impact of economic crises and the lack of necessary 
legislation. Since 2005, however, legislation was drafted which has paved the way for the 
growth of the sector (Participation Banks Association of Turkey (TKBB), 2015: 17). 

Islamic banking in Turkey is not an alternative, but an integral component of Turkish 
banking sector. The historical background in Turkey is as follows (Yabanli, 2016): 

- 1983: Government Decree for SFH, 
- 1985: Albaraka Turk and Faisal Finans established, 
- 1989: Kuveyt Turk established, 
- 1991: Anadolu Finans established, 
- 1995: İhlas Finans established, 
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- 1996: Asya Finans established, 
- 1999: BRSA established, 
- 2001: Faisal Finans became Family Finans, Ihlas Finans left the market,  
- 2005: Anadolu Finans and Family Finans merged as Türkiye Finans, SFH 

Renamed PBs, 
5411 Nr. Banking Act, Security Fund has been transferred to SDIF, 

- 2008: Türkiye Finans acquired by National Commerce Bank, 
- 2010: First Corporate Sukuk issued by Kuveyt Turk,  
- 2012: First Sovereign Sukuk issued by Treasury, Stock Exchange Investment Fund 

Based 
on Participation Index, 

- 2015-2016: Six participation banks, which are AlBaraka Turk, Bank Asya, Kuveyt 
Turk, 

Turkiye Finans, Ziraat Katilim and Vakif Katilim are in service.  
The ban on interest does not provide funders with a pre-determined claim in the form 

of interest but through the risk-sharing principle, the long-term allocation of funds to 
investments is made better, and there is an increase in economic growth (Bellalah & Masood, 
2013: 9). Despite complex problems in different financial markets and the global uncertainties 
it has grown substantially, it has emerged in the markets of Muslim majority as well as 
Muslim-minority countries (Sabirzyanov and Hashim, 2015: 88). The aspect that makes 
Islamic banks and other Islamic financial institutions different in principle from their 
conventional counterparts is the elimination of the payment and receipt of interest in all 
forms. In Islamic banking system; no interest is charged but rather the yield obtained from the 
use of funds is divided between the bank and investment clients or depositors according to the 
predetermined ratio. This is in contrast with a conventional bank, which mainly borrows 
funds, paying interest on one side of the balance sheet, and lends funds, charging interest on 
the other (Kettell, 2011: 18). 

 
Table 1: The differences between participant and depository banks 

Differences Participant Banks Depository Banks 

Operation 
Principles 

Profit-and-loss sharing arrangement method is 
used. Usury is prohibited. These banks pay the 
dividend to their customers. 

These banks charge interest on 
deposits. So, their operation 
principles are interest-based. 

Function of 
Money 

Money isn’t used in buying and selling. They 
trade in commodities. 

Money is assumed as a 
commercial product, and they deal 
in money. 

Fundraising 
The fund is collected from private checking 
accounts, participation and profit-loss 
methods. 

The fund is collected from trading 
and deposit accounts. Instead of a 
partnership, there is a debtor-
creditor relationship. 

Application of 
funds 

They don’t make cash credit available. Several 
methods such as usury, Islamic leasing, a 
community of interest and particular form of 
the partnership are used for the application of 
funds. They buy and sell real estate. 

They make an interest agreement 
with the borrower. They don’t 
make either commodity or real 
estate except bar gold. 

Duration of 
fund They rather support long-term investments. They make short term loans 

available. 
Economic 
system They use Islamic economic system as a base. They use a capitalist economic 

system as a base. 

Risk taking Both bank and customer take the risk together 
because there is a partnership. 

Depositor doesn’t take a risk 
because an interest-based system is 
in use. Depository banks take all 
risk. 
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Differences Participant Banks Depository Banks 

Customer 
return 

Fund holders cover the loss at the rate of their 
participation. If there is profit, 80% of this 
profit is paid to fund holders. 

Earning rate is determined in 
advance. 

Cultural 
interaction 

They are a stranger to the system because an 
interest-based system is common around the 
world. 

They have the advantage because 
commercial banks are part of the 
system. 

The effects on 
macro 
economy 

Their essential objective is to block informal 
economy. In this way, they increase the tax 
revenues. 

They may not control the informal 
economy because they make a loan 
available by considering the 
assurance-based system. 

 Source: Samiloğlu et al., 2013, p. 267. 
 

4. Research Method 
This research has aimed at having the nature of flexibility and specificity instead of 

standardisation and generalisability. Hence, this nature has been given through qualitative 
orientation (Marshall and Rossman, 2006). The empirical dimension of this study was 
invigorated by thematic analysis of the individuals who work in the Islamic Banking in 
Turkey. Based on the snowball sampling, we conducted ten semi- structured interviews in 
order to provide a preliminary research regarding the organisational image of religious 
employees in their organisations. This sampling method was used because of the difficulties 
to reach the employees in the organisations. Even though we both used our personal contacts 
and sending e-mails to potential interviewees in Turkey, they sometimes showed unstable 
behaviour. For instance, one of the potential interviewees who accepted to be interviewed sent 
us the following e-mail. 

Dear Researcher, due to the fact that I have some personal issues, I will not be 
able to attend this interview, and also I suggest you to find another individual for 
helping you in this research. Best regards. 

We were thus forced to use our personal network in order to contact the religious employees 
in the sector. Every interviewee that we interviewed helped us to reach another person. For 
this reason, we adopted the snowball sampling technique. The primary goal of this method is 
to find key individuals who can give related information in the given context (Patton, 2005). 
Even though some studies (e.g. Light and Pillemer, 1984) states snowball sampling creates 
expert bias, this sampling technique, nevertheless, takes advantage of specialised knowledge 
allows the experts to tell the researcher about any studies which are held in high esteem by the 
rest of the professional circles as well as researches which go beyond that which is commonly 
accepted by academia (Suri, 2011). 

The ages of participants were between twenty-five and thirty-two, and the mean of ages 
was 28.5. All employees were tellers and men. All interviews were conducted via Skype and 
the lengths of interviews were between 15 minutes to 30 minutes. NVIVO 10 software was 
used for data categorisation based on the voice transcription. In the following section, we 
demonstrate our findings related to the organisational image of religious employees in Islamic 
banking. 
 
5. Findings 

The findings of the study which are based on interviews of 10 employees are organised in 
five themes in relation to understanding organisational image of religious employees: 

(1) Education programs in Islamic Banking 
(2) Communication amongst employees 
(3) Promoting Islamic banking 
(4) Challenges of Islamic Banking 
(5) Diversity in Islamic banking   
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5.1. Education Programs in Islamic Banking 

Based on the findings of this research, the process of hiring employees for a bank starts 
with considering sectoral experiences of them. For this reason, whilst orientation programs 
are implemented for inexperienced employees, the experienced employees do not complete 
any orientation program. The banks, however, create some seminar programs such as the 
adaptation of new regulation and gaining motivation or online surveys in order to develop 
human resources. 28 year old employees state this situation as follows: 

I had experiences before. Therefore, I did not get any orientation program; but it 
does not mean that there are no programs related to employee educations. We also have 
some online seminars that can be related to the personal development or some new 
regulations (Interviewee A; Istanbul).  

Education programs also consist of developing employee relations in creating 
knowledge on good communication amongst individuals. For this reason, in the next section, 
we consider how communications amongst employees are due to the fact that it is an 
important tool to understand employees’ perspectives regarding the organisational image.  
5.2. Communication amongst Employees 

Findings demonstrate that communication amongst employees changes in relation to 
their workplaces which are either head office of the branch bank. A 30-year-old interviewee 
states this difference as follow: 

I worked head office before. I now work at the branch bank. I can say that I had 
close relationships with colleagues at head office; because we do not have 
customers there and we have time to talk and to chat. However, branch bank does 
not provide the same opportunity. The main reason is customers… we are really 
busy, and we have no time to talk excluding lunch times (Interviewee B, Istanbul). 

Findings, on the other hand, show that the employees have a social life through playing 
football, watching movies, going for concerts etc. which are sometimes organised by their 
companies. For this reason, such events create motivation to work in their organisations and 
to advertise their companies to their close social environment.  
5.3. Promoting Islamic Banking 

The findings demonstrate that promoting Islamic banking has two phases. The first 
phase is to consider employees as customers and to create advertisements for potential 
customers that have a bias against Islamic banking. The bias comes from considering Islamic 
banking as a depository bank that only has different discourse on the interest rate. A 25-year-
old interviewee states this situation as follow: 

People always have confusion regarding interest rate and profit sharing. They think 
that two of them are the same things, but it is not. Whilst Islamic banking does not 
make any calculation about customers' earnings; depository banking can say that 
you will earn that much money at the end of this year (Interviewee C, Istanbul). 

On the other hand, the findings demonstrate that Islamic banks start to give advertisements to 
the TV channels and newspapers; because they decided to have a budget for advertising due 
to the fact that the rate of Islamic banking is 5 % in Turkey in comparison to depository 
banking. The interviewees state that their organisations have a strategy to increase that 
percentage to 20% till 2020. 
5.4. Challenges of Islamic Banking 

The findings demonstrate there are three main challenges that the sector has. They are 
time for providing a budget for their customers, hard customer and limited segments of 
customers. The first problem comes from application process of endowing money to 
customers. Whilst depository banks complete the process in 45 minutes; Islamic banks end in 
it in a half of a day. The second challenge is hard clients that complaint regarding the process 
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of Islamic bank even though they do not raise the same problems for depository banks. The 
last challenge is a range of customers; because they mostly focus on macro and micro 
companies and because of the religious perspective, the financial products are limited.   
5.5. Diversity in Islamic Banking  

The findings demonstrate that the employees in the sector practice religion; and 
therefore there are no non- Muslim employees in the companies that we conducted interviews. 
On the other hand, the sector does not provide equality amongst gender. An interviewee states 
whilst rate of men in the sector is 80 %; women rate is 20%. However, the findings show that 
this is a promising development; because women rate in 10 years ago were 2 %, and there 
were barriers in order to employ women.   

6. Conclusion
This study demonstrates that religious employees consider five main themes in the 

organisational image of Islamic banking. The themes are "education programs in Islamic 
banks"; "communication amongst employees"; "promoting Islamic Banks", "challenges of 
Islamic banks"; and "diversity in Islamic banks". 

The employees compare Islamic banks and depository banks in order to point out how 
they perceive the organisational image of Islamic banks in Turkey. Based on the findings of 
this research, Islamic banks have promising steps in terms gaining a better position in 
comparison to depository banks. On the other hand, Islamic banks provide a peaceful 
organisational climate that counts religious values and practices. For this reason, Islamic 
banks have an organisational climate that the employees are very close to each other. 
Concerning diversity, however, Islamic banks need to have advancements; otherwise the 
organisations do not have any progress on equality amongst gender, and they will be 
perceived as organisations that make discrimination against women.  

In this preliminary research, we diagnosed potential dimensions in order to examine the 
organisational image of Islamic banks from employees' perspective. In the further research, 
we will reach more participants, and we will conduct more semi- structured qualitative 
interviews. Thus, we aim at providing a comprehensive research on the organisational image 
of Islamic banks based on the employees' perspectives.   
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BİST100 VE ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
 

Mücahit Aydın1  Gürkan Malcıoğlu2 
 
 

Özet 
 Bu çalışmada, 2007:09 - 2015:11 arası aylık veriler kullanılarak hisse senedi endeks değeri, altın fiyatları 
ve döviz arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla çalışmada Borsa İstanbul 100 Endeksi, Altın ve Reel Döviz 
Kuru değişkenleri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için Hisse senedi getirileri ile altın 
arasındaki ilişki ve hisse senedi getirileri ile döviz kuru arasındaki ilişki olmak üzere iki ayrı model kurulmuştur. 
Uygulamada ilk olarak değişkenlerin durağanlığı, kırılma tarihinin içsel olarak belirlendiği Lee ve Strazicich 
birim kök testi yardımıyla sınanmıştır. Serilerin düzeyde birim kök içermesi nedeniyle değişkenler arasındaki 
ilişki yine kırılmanın içsel olarak belirlendiği Hatemi-j eşbütünleşme testi yardımıyla incelenmiştir. Yapılan 
analizler neticesinde değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunamamıştır. Bu durumda altın ve doların 
BİST100 endeksine karşı riskten korunma amacıyla alternatif bir yatırım aracı olarak kullanılabileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: BİST100, döviz, altın, eşbütünleşme 
 
JEL Sınıflandırması: G19, C22 
 

 
RELATIONSHIP BETWEEN BIST100 AND ALTERNATIVE 

INVESTMENT INSTRUMENTS 
 

Abstract 
In this study, we test the relationship between the Istanbul Stock Exchange 100 Index, Gold price and 

Real Exchange Rate over the period 2005:1 – 2015:12. For this purpose we use the Istanbul Stock Exchange 100 
Index, Gold and Real Exchange Rate variable. In this context, relationship between variables, is estimated by 
means of two different models. In practice, we first test the stationarity of the series by using Lee ve Strazicich 
unit root test which allow two structural break which chosen endogenously. Since the both series have a unit 
root, at the second step of the analysis we test the existence of the long run relationship between the variables 
using Hatemi-j cointegration test which allow structural breaks whose location is determined endogenously. The 
test resuts show that there is not a long run relationship between the variables in the model.  
 
Keywords: BIST100, foreign exchange, gold, cointegration 
 
JEL Classification: G19, C22 
 
 
1. Giriş 

Sermaye piyasaları fon arz edenler ile fon talep edenlerin karşılaştığı, küçük 
birikimlerin büyük yatırımları desteklediği bir piyasadır. Sermaye piyasası araçlarından en 
önemlilerinden birisi de hisse senetleridir. Yatırımcılar hisse senetlerine yatırım yaparak 
sermayenin tabana yayılması amacını gerçekleştirdikleri gibi, yatırımlarından getiri elde 
etmeyi de beklemektedirler. Yatırımcıların yapmış oldukları yatırımlardan elde edecekleri 
getiriler, hedefledikleri getirilerin alına düşebilir ya da üstüne çıkabilir. Bu ihtimal 

1 Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Finansal Ekonometri Bölümü,  Türkiye, 
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yatırımcıların yapmış oldukları yatırıma karşılık karşılaşacakları riski göstermektedir (Ceylan 
& Korkmaz, 2004, s. 424). 

 Herhangi bir varlığın, yatırım süresi sonunda hedeflenen getiri oranından farklı bir 
getiri oranına sahip olmasının birçok etkeni vardır. Bu etkenler piyasadaki bütün varlıkları 
etkileyen sebepler olabileceği gibi sadece yatırım yapılan varlığı etkileyen sebepler de 
olabilir. Yatırım yapılan hisse senetlerinin ait olduğu şirketlere özgü yönetim hataları, grevler 
vb. sebeplerden kaynaklanabileceği gibi (sistematik olmayan risk), ekonomik, sosyal ve 
politik olaylardan da kaynaklanabilir. Satın alma gücü riski, faiz oranı riski, piyasa riski, 
politik risk yatırımcıların ve firma yöneticilerinin kontrol edemedikleri bir risk türüdür 
(sistematik risk).  

Hisse senetlerine yatırım yapan bir yatırımcı, riskini minimum yaparak getirisini 
maksimum yapmayı amaçlayacaktır. Geleneksel portföy teorisinde, birbirleriyle ilişkisiz 
varlıklar portföye alınarak kazançtan kayıp olmadan yatırımların riskinin çeşitlendirme 
yoluyla azaltılabileceği savunulmuştur. Geleneksel portföy analizi yaklaşımı bu ilkeden 
hareketle portföye dahil edilen finansal varlık sayısının arttırılması ( çeşitlendirilmesi ) 
ilkesine dayanır. Bu yaklaşım “bütün yumurtaları aynı sepete koymamak şeklinde de 
tanımlanabilir (Francis, 1976, s. 400). Bu bağlamda çalışmamızda, BİST100 ile alternatif 
yatırım aracı olarak değerlendirilen altın ve döviz arasındaki ilişki araştırılmaktadır.  

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde risk çeşitlerinden ve geleneksel 
portföy yaklaşımından bahsedilmiş, ikinci bölümde literatürde yer alan konu ile ilgili 
çalışmalar özetlenmiştir. Üçüncü bölümde kullanılan ekonometrik metodolojiye yer 
verilmiştir. Dördüncü bölümde kullanılan veri tanıtılmış ve ampirik analiz sonuçları 
verilmiştir. Son bölümde ise analiz sonuçları yorumlanarak çalışmanın literatüre katkısından 
bahsedilmiştir. 
 
2. Literatür Taraması 

Aksoy ve Topçu (2013), çalışmalarında finansal piyasalarda altının riskten korunma 
amaçlı kullanılıp kullanılamayacağını incelmişlerdir. Altının DİBS, hisse senedi ve 
enflasyona karşı alternatif bir riskten korunma aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı 
incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, altın hisse senetlerine karşı riskten korunmada 
alternatif bir yatırım aracı olarak kullanılabilmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgulara 
göre ayrıca altının DİBS, hisse senetleri, ÜFE ve TÜFE arasında bir nedensellik ilişkisi 
olduğu tespit edilmiştir. DİBS ve hisse senedi fiyatları ile TÜFE, altın fiyatlarını 
etkilemektedir.  

İpekten ve Aksu (2009), BİST100 indeksi ile döviz, faiz yabancı hisse senedi piyasaları 
ve altın fiyatları arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiyi sınır testi yaklaşımı incelemişlerdir. 
BİST100 endeksi ile Dow Jones endeksinin uzun dönemde birlikte hareket ettiğini ve sermaye 
piyasamızın yabancı piyasalarla entegre olduğunu belirtmişlerdir. Dolar ve altını ise BİST100 
endeksine alternatif bir yatırım aracı olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşmışlardır. 

Yıldız (2014), çalışmasında BIST 100 endeksi ile döviz kuru, faiz oranı ve altın fiyatları 
arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmasında Mart 2001 ile Haziran 2013 dönemine ait aylık 
verileri kullanmıştır. BIST 100 endeksi ile altın fiyatları, faiz oranı ve döviz kuru değişkenleri 
arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını tespit edememiştir. Elde edilen bulgulara göre, 
tüm değişkenlerin kısa dönemde riskten korunma amaçlı olarak portföy çeşitlendirmesinde 
yer alabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Balı ve Cinel (2011), İMKB 100 Endeksi ile altın fiyatları arasındaki ilişkiyi tesadüfî 
etki ve sabit etki modelleri modelleri kullanılarak panel veri analizi ile incelemişlerdir. 

Ağustos 1995- Mart 2011 dönemi verileri kullanılarak yapılan çalışmada, altın fiyatları 
ile İMKB 100 Endeksi arasında bir etkileşim olmadığı, fakat altın fiyatlarının İMKB 100 
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Endeksi’ndeki değişimleri açıklamada kullanılması gereken bir değişken olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır.  

Tomak (2013), çalışmasında altının riskten korunma amaçlı alternatif bir yatırım aracı 
olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırmışlardır. 2001-2012 dönemini verilerini 
kullandığı çalışmasında, altın, döviz kurları, DİBS fiyat endeksi ve İMKB100 fiyat endeksi 
günlük kapanış verileri kullanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, altın hisse senetleri açısından 
riskten korunmada alternatif bir yatırım aracı olarak kullanılabilmektedir. 

3. Ekonometrik Metodoloji
3.1 Lee ve Strazicich Birim Kök Testi 

Literatürde yer alan birim kök testlerinden Zivot ve Andrews (1992) ve Lumsdaine ve 
Papell (1997) birim kök testleri temel hipotezlerinde yapısal kırılmasız serinin birim köklü 
olduğunu söylerken, alternatif hipotezleri ise serinin yapısal kırılmalarla birlikte durağan 
olduğunu söylemektedir. Fakat bu seriler gerçekte kırılmalı birim kök sürecine uygunluk 
gösterebilirler. Bu tür sorunların üstesinden gelmek için Lee ve Strazicich (2003, 2004) 
tarafından literatüre yeni bir birim kök testi kazandırılmıştır. Buna göre yapısal kırılmalar 
hem temel hipotez hem de alternatif hipotez altında incelenebilmektedir. 

Lee ve Strazicich birim kök testi için aşağıdaki veri yaratma sürecini kullanmaktadırlar 
(Lee ve Strazicich, 2003; 1082). 

1, ,t t t t t tg Z e e eδ β ε−′= + = +  
Yalnızca düzeyde iki yapısal kırılmaya izin veren tZ  değişkeni şu şekilde tanımlanmaktadır. 

[ ]1 21, , ,t t tZ t D D ′=  Bununla birlikte hem düzeyde hem de eğimde iki kırılmaya izin veren tZ

değişkeni ise şu şekilde oluşturulmaktadır. [ ]1 2 1 21, , , , ,t t t t tZ t D D DT DT ′=
Eşitliklerde yer alan kukla değişkenler ise aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. 

1, 1 iken

0, diğer durumlarda.
Bj

jt

t T
D

≥ +
= 


, 1 iken

0, diğer durumlarda.
Bj Bj

jt

t T t T
DT

− ≥ +
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Lee ve Strazicich kırılmalı birim kök test istatistiği aşağıdaki denklem yardımıyla elde 
edilmektedir (Lee ve Strazicich, 2003; 1083). 

 1 2,...,t t t tg Z S u t Tδ φ −′∆ = ∆ + + = 1t t x tS g Zψ δ− = − −         

Yapısal kırılmalı birim kök testi hipotezleri 0φ =  eşitliğinin t testi yardımıyla incelenmesi ile 
sınanabilmektedir. 

3.2. Hatemi j Eşbütünleşme Testi 
Gregory-Hansen eşbütünleşme testinde değişkenler arasındaki ilişki incelenirken tek 

kırılmaya izin vermektedir. Bu durumda serilerde bir kırılmadan fazlası gerçekleşmesi 
durumunda testin gücü azalmaktadır. Hatemi-j (2008) tarafından literatüre kazandırılan 
eşbütünleşme testinde ise kırılma sayısı bir arttırılarak, iki yapısal değişme olması durumunda 
eşbütünleşme analizi yapılabilmektedir. 

Hatemi-j eşbütünleşme testi aşağıdaki model yardımıyla yapılmaktadır (Hatemi-j, 
2008:499). 

' ' '
0 1 1 2 2 0 1 1 2 2t t t t t t t t ty D D x D x D x uα α α β β β= + + + + + +

Modelde yer alan kukla değişkenler ise aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. 
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Modelde yer alan  0α  yapısal değişmelerden önceki sabit terimi gösterirken, 1α   , 
birinci yapısal kırılmadan kaynaklı 2α   ise ikinci yapısal kırılmadan kaynaklı sabit terim 
değişimini göstermektedir. '

0β    yapısal değişimden önceki eğim etkisini göstermektedir. '
1β

ve '
2β   ise sırasıyla birinci ve ikinci yapısal değişimin eğimde yarattığı etkiyi göstermektedir. 
Hatemi-j değişkenler arasındaki ilişkiyi, değişkenlerin arasında eşbütünleşme ilişkisi 

yoktur temel hipotezine karşı, değişkenler arasında iki yapısal kırılmayla birlikte 
eşbütünleşme ilişkisi vardır alternatif hipotezine karşı test etmektedir. Yukarıdaki hipotezlerin 
test edilmesi için ise modelden elde edilen kalıntılara ADF testi uygulanmaktadır. Kırılma 
tarihinin belirlenmesi aşamasında ise Gregory-Hansen testinde olduğu gibi tüm olası kırılma 
tarihleri ile model tahmin edilir ve tahmin edilen bu modellerden en küçük test istatistiğini 
veren kırılma çiftleri uygun kırılma çifti olarak belirlenir. 

4. Veri ve Uygulama
Çalışmada 2007:09 ile 2015:11 dönemi Türkiye için aylık veriler kullanılmıştır. Borsa 

değişkeni için BİST100 endeksi, altın değişkeni için ise gram altın fiyatı kullanılmıştır. 
Kullanılan verilerin bir kısmı TCMB, bir kısmı ise Yahoo Finans veri tabanından elde 
edilmiştir. 
Ampirik analiz kısmında değişkenlerin durağanlık dereceleri yapısal kırılmalı birim kök 
testlerinden Lee ve Strazicich birim kök testi yardımıyla  incelenmiştir. Bu amaçla 
değişkenlerin herbirine birim kök testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar raporlanmıştır. 
Tablo 1 de gösterilen altın değişkeni için yapılan birim kök testi sonuçlarına göre serinin 
düzeyde iki kırılmayla birlikte birim köklü olduğu görülmektedir.  

Tablo 1:  Lee-Strazicich birim kök testi sonuçları 
Altın Model A Model C 
Test İstatistiği -2.2952 -6.3878 
Gecikme Uzunluğu 1 6 
Kırılma Tarihi 2011:10 2013:09 2011:06 2013:05 
Kritik Değerler (%5) -4.545, -3.842, -3.504 -6.45, -5.67, -5.31 

Tablo 2 borsa değişkeni için yapılan birim kök testi sonuçlarını göstermektedir. Buna göre borsa serisi her iki 
modelde de düzeyde iki kırılma ve farklı gecikme uzunlukları ile birlikte birim köklü bulunmuştur.  

Tablo 2:  Lee-Strazicich birim kök testi sonuçları 
Borsa Model A Model C 
Test İstatistiği -2.4331 -4.4100 
Gecikme Uzunluğu 6 7 
Kırılma Tarihi 2011:03 2014:08 2010:01 2014:08 
Kritik Değerler (%5) -4.545, -3.842, -3.504 -6.33, -5.71, -5.33 

Bir diğer sonuç ise döviz değişkeni için yapılan birim kök testi sonucu olarak Tablo 3 
de raporlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre döviz serisi her iki model içinde iki kırılma 
tarihi ile birlikte düzeyde birim köklü bulunmuştur.  
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Tablo 3:  Lee-Strazicich birim kök testi sonuçları 
Döviz Model A Model C 
Test İstatistiği  -3.5932 -5.2908 
Gecikme Uzunluğu 8 8 
Kırılma Tarihi 2009:02 2013:12 2009:02 2011:03 
Kritik Değerler (%5) -4.545, -3.842, -3.504 -6.16, -5.59, -5.27 
 

Yapılan eşbütünleşme testi sonuçlarında analiz için kullanılan tüm değişkenlerin 
düzeyde birim köklü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre değişkenler arasındaki uzun 
dönemli ilişki eşbütünleşme testleri yardımıyla incelenebilmektedir. Bu amaçla 
değişkenlerden borsa ile döviz ve borsa ile altın arasında olmak üzere iki farklı model 
kurularak uzun dönemli ilişkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 4 de 
gösterilmektedir. Yapılan Hatemi j eşbütünleşme analizi neticesinde farklı kırılma tarihi ve 
test istatistikleri ile borsa-döviz ve borsa-altın arasında uzun dönemli bir ilişkiye 
rastlanamamıştır.  
 

Tablo 4:  Hatemi-J eşbütünleşme testi sonuçları 
      TB1 TB2 Test İstatistiği 

 
ADF* 

 
Eyl.09 Tem.07 -4.907 

Döviz Zt 
 

Eki.09 Tem.07 -4.932 

 
Za 

 
Eki.09 Tem.07 -37.586 

       
 

ADF* 
 

Eki.10 Eki.11 -4.779 
Altın Zt 

 
Eyl.09 May.11 -4.537 

 
Za 

 
Eyl.09 May.11 -34.541 

Not:TB1 ve TB2 sırasıyla birinci ve ikinci kırılma noktalarını göstermektedir.  
 

Elde edilen sonuçlar borsa ile diğer alternatif yatırım araçları olan döviz ve altının uzun 
dönemde birlikte hareket etmedikleri ve dolayısıyla bu yatırım araçlarının birbirlerinin yerine 
alternatif olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 
 
5. Sonuç 
 Çalışmada hisse senedi endeks değeri, altın ve döviz arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu 
amaçla çalışmada Borsa İstanbul 100 Endeksi, Altın ve Reel Döviz Kuru değişkenleri 
kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için Hisse senedi getirileri ile altın 
arasındaki ilişki ve hisse senedi getirileri ile döviz kuru arasındaki ilişki olmak üzere iki ayrı 
model kurulmuştur. Uygulamada ilk olarak değişkenlerin durağanlığı, kırılma tarihinin içsel 
olarak belirlendiği Lee ve Strazicich birim kök testi yardımıyla sınanmış ve serilerin düzeyde 
birim kök içerdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle değişkenler arasındaki uzun dönemli 
ilişki Hatemi-j eşbütünleşme testi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analizler neticesinde her 
iki model için de değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkiye rastlanılamamıştır. Elde 
edilen sonuca göre, altın ve doların BİST100 endeksine karşı riskten korunma amacıyla 
alternatif bir yatırım aracı olarak kullanılabileceği görülmektedir. 
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İŞ ÖRGÜTLERİNDE ÇEVRE MUHASEBESİ ALGISINA 
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ 

Abdulkadir Bilen1 Osman Seyitoğulları2 

Özet 
Çevre canlılar adına hayatın sürdürülmesinde önemli bir unsurdur. Söz konusu önemine rağmen çevre, 

yoğun sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve düzensiz kentleşme gibi faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde tahribata 
uğramıştır. Sosyal sorumluluk ilkesi gereğince, işletmelerin muhasebe sürecinde çevresel etkenleri 
gözetebileceği bir model olarak çevre muhasebesi ortaya konulmuştur. Çevre muhasebesi ile birlikte işletmelerin 
hem çevresel maliyetleri önemseyerek çevresel sorunlarını minimize edebilmesi hem de yoğun rekabetin hüküm 
sürdüğü iş dünyasında tutunabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu çalışma, Diyarbakır sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren üretim işletmelerinin çevresel konulara ve çevre muhasebesine ilişkin yaklaşımlarını ankete dayalı bir 
uygulama ekseninde sunmayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: çevre, çevresel sorunlar, sosyal sorumluluk, çevre muhasebesi 

JEL Sınıflandırması: M40, M49, Q56 

A RESEARCH FOR ENVIRONMENTAL ACCOUNTING 
PERCEPTION IN BUSINESS ORGANIZATIONS: 

DIYARBAKIR CASE 

Abstract 
Environment, in terms of all living creatures, is an important element for sustaining life. Even so, it has 

been greatly damaged due to intense industrialization, rapid population growth and irregular urbanization. In 
accordance with the principle of social responsibility, the company has introduced environmental accounting as a 
model that considers environmental factors in the accounting process.To this respect, environmental accounting 
was introduced as a means to firms to consider environmental factors in their accounting process. It has been 
possible for firms both to minimize environmental problems by care about the environmental costs as well as to 
hold in the business world dominated by intense competition. The object of this study is to investigate the 
approach of the firms operating in the industrial sector in Diyarbakir province to environmental issues and 
environmental accounting based on a survey data. 

Keywords: environment, environmental ıssues, social responsible, environmental accounting 

JEL Classification: M40, M49, Q56 

1. Giriş
 İşletmeler sosyal sorumluluk kavramı gereğince, muhasebe sürecinde çevresel etkenleri 

gözetebileceği bir model olarak çevre muhasebesini geliştirmişlerdir. İşletmeler çevre 
muhasebesi ile çevresel maliyetlerini dikkate alarak çevresel sorunlarını minimize 
edebilmesini ve yoğun rekabetin hüküm sürdüğü iş dünyasında tutunabilmesi mümkün 
olabilmektedir. 

1 Dicle Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye abilen@dicle.edu.tr 
2 Hakkari Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye osmanseyitogullari@gmail.com 
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İşletmeler mal ve hizmet üreterek insan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken canlıları 
ortak yaşama alanı olan çevrenin korunmasını da temel misyon edilmelidir.  Bu çerçevede 
çevre muhasebesi işletmelerin gündemine girmiştir.  Çevre muhasebesi ile birlikte işletmeler, 
faaliyetleri süresince çevreye verdikleri zararları tespit ederek bunların önlenmesi noktasında 
bir takım çevresel maliyetlere katlanır. Bu konusu maliyetleri muhasebe sürecine yansıtarak 
çeşitli ilgi gruplarının alacakları olası kararları yönlendirme konusunda etkili olur. 

 
2.Çevre Muhasebesine İlişkin Bilgiler  
2.1.Çevre Kavramı: 

Çevre yoğun ketleşme ve sanayileşmeye paralel olarak sürekli ülkelerin gündeminde 
bulunmaktadır. Çevre kavramı farklı perspektiften çeşitli şekilde tanımlanmaktadır. Çevre, 
canlı varlıkların yaşam boyu ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde 
bulundukları dış ortam olarak tanımlanabilir (Karacan, 2012: 3). Bulca çevreyi “İnsan ve 
diğer tüm canlı varlıklar ile birlikte doğanın ve doğadaki insan yapısı öğelerin bütünüdür” 
biçiminde tanımlar (Bulca, 2000: 332). 
2.2. Çevre Muhasebesinin Tanımı  

Yeşil muhasebe olarak da adlandırılan çevre muhasebesine ilişkin gerek ulusal gerekse 
uluslar arası literatürde yer alan tanımlardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.  
Çevre muhasebesi, “çevresel kaynakların kullanılış biçimini, işletmelerin faaliyetleri 
sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış ve azalışları ve işletmelerin çevresel açıdan 
durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve kuruluşlara ileten sistemler 
bütünü” olarak tanımlanmaktadır (Kurşunel vd., 2006: 83). 

Muhasebenin bir alt dalı olarak tanımlanan çevre muhasebesi,  çevresel bir faaliyetin 
ekonomik etkilerinin veya tanımlanmış bir ekonomik sistemin çevresel problemlerinin 
açıklanması, incelenmesi ve kaydedilmesini kapsayan faaliyetler dizisidir (Schaltegger 
&Burritt, 2000, s: 63).  
2.3.Çevre Muhasebesinin Faydaları 

İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken doğal kaynaklardan aşırı şekilde yararlanmakta ve 
bunun sonucunda bir takım çevresel sorunlara yol açmaktadırlar. Bu noktada çevre 
muhasebesi hem söz konusu sorunların önlenebilmesinde hem de işletmelere çeşitli faydalar 
sunmada etkili olabilmektedir. 

Çevre muhasebesi işletme yönetiminin gündemine çevresel konuları en üst sıralara 
yerleştirme, finans yöneticilerine karar verme aşamasında faydalı bilgiler sunma ve 
hissedarlara karşı çevresel yükümlülüklere bağlı kaldıklarını gösterme noktasında işletmeler 
açısından etkili bir araç olarak hizmet görmektedir (Pramanik vd., 2008: 8).  
2.4.Çevresel Maliyetler 

Çevre ile sürekli bir etkileşim halinde bulunan ve söz konusu etkileşimin doğal bir 
sonucu olarak çevresel maliyetlere sebebiyet veren işletmelerde bu duyarlılıktan önemli 
derecede etkilenmektedir. İşletmelerdeki yöneticiler gerek maliyetleri azaltmak gerekse 
faaliyetlerindeki çevresel etkileri minimize etmek için yoğun baskı altında kalmaktadır. 
Çevresel maliyetler bünyesinde birçok farklı maliyeti barındırmaktadır. Söz konusu maliyetler 
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Ngwakwe, 2009: 405): 

 Organizasyonların daha temiz üretim sürdürmek veya kirliliği yönetmek için 
maruz kaldıkları maliyetler, 

 Çevresel standartlara uymak için karşılaşılan maliyetler, 
 İşletmelerin kurumsal sağlık, sosyal sorumluluk ve topluluklarla ilişkilerini 

geliştirmek için katlanmış olduğu gönüllü maliyetlerden oluşmaktadır. 
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3. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 
3. 1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Araştırma, çevresel konular ve çevre muhasebesine ilişkin Diyarbakır sanayi sektöründe 
faaliyet gösteren işletmelerin algılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın 
evrenini Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı sanayi sektöründe faaliyet gösteren 430 
işletme oluşturmaktadır. Bu sektörde faaliyet gösteren, rastgele yöntemle seçilen 110 üretim 
işletmesi araştırmanın örneklemini temsil etmektedir. Söz konusu işletmelerin çevresel 
konular ve çevre muhasebesine ilişkin algıları yüz yüze anket yöntemi ekseninde elde 
edilmiştir. Anket çerçevesinde elde edilen veriler, başta geçerlilik ve güvenilirlik testlerine 
tabi tutulmuş ve daha sonra istatistiki analizlerle değerlendirilmiştir. 
3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma verileri, Diyarbakır sanayi sektöründe faaliyet gösteren 110 işletmede karar 
verici konumdaki kişilerle yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma ölçeği, Çetin 
(2011) tarafından hazırlanmış ve Prof. Dr. Abdulkadir Bilen danışmanlığında Osman 
Seyitoğulları tarafından yürütülen “sanayi sektöründe çevre muhasebesi üzerine bir araştırma: 
Diyarbakır ili örneği” isimli yüksek lisans tezinde geliştirilerek uyarlanmış anket sorularından 
oluşmaktadır. Araştırma ölçeği üç bölümden oluşmakta olup, birinci bölüm araştırmaya 
katılan işletmelerin genel özelliklerini belirlemekte ve 8 sorudan oluşmaktadır. İkinci ve 
üçüncü bölümler ise çevresel konular (10 soru) ve çevre muhasebesine ilişkin (20)  sorudan 
oluşmaktadır.  Çevresel konularla ilgili ölçek; “Değerleme – Önleme; Şeffaflık - Hesap 
verebilirlik; Sorunların algılanması” olmak üzere 3 boyuttan oluşmakta ve iç tutarlılık 
(güvenilirlik) Cronbach Alpha katsayısı 0.65’tir. Çevre muhasebesi ölçeğinin ise “Sorumluluk 
– imaj; Planlama – maliyetleme; Sürdürülebilirlik; Belgeleme – kayıtlama; Çevresel 
Duyarlılık” olmak üzere faktörden 5 boyuttan oluşmakta ve iç tutarlılık (güvenilirlik)  
Cronbach Alpha katsayısı da 0.79’dur. Yapılan araştırma kapsamında 110 işletmeden elde 
edilen veriler, SPSS 18 paket programı ile değerlendirilmiştir. 
3.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma konusunu oluşturan çevresel konular ve çevre muhasebesine yönelik işletme 
algılarını ön plana çıkarmak amacıyla ileri sürülen hipotezler aşağıda sıralanmıştır. 

H1: Çevrenin algılanması ile çevresel alt faktörlerin algılanması arasında anlamlı bir 
ilişki vardır.  
 H2: Çevre muhasebesinin algılanması ile çevre muhasebesinin alt faktörleri arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Çevresel sorunlara yönelik yatırımların olup olmaması değişkenine göre çevresel 
konular ve çevre muhasebesine yönelik işletme algıları arasında anlamlı farklılık 
bulunmaktadır. 

 
4. Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirme 

Araştırmanın bu bölümünde anket çalışması sonucunda elde edilen verilerin 
değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bulgular ve yorumlara yer verilmiştir. Ayrıca t testi ve 
korelasyon analizi aracılığıyla hipotezler test edilmiştir.  
4. 1. Araştırmaya Katılan İşletmeler Hakkında Genel Bulgular  

Araştırmaya katılan üretim işletmelerinin %16,4’ü  (18 işletme) gıda,  % 6,4’ü tekstil  (7 
işletme), % 10’u plastik  (11 işletme), % 9,1’i kimya – petrol  (10 işletme), % 12,7’si 
mermercilik  (14 işletme), % 13,6’sı metal - makina (15 işletme), % 10’u orman ürünleri ve 
mobilya  (11 işletme) sektöründe faaliyet göstermektedir. Geri kalan  %21,8’lik kesim  (24 
işletme) ise diğer sektörlerde faaliyetlerini sürdüren işletmelerden oluşmaktadır. 

Araştırma anketini yanıtlayan katılımcıların idari olarak yürüttükleri görevler 
bakımından,  % 19,1’i sahip müdür   (21 kişi),  % 33,6’sı müdür – müdür yardımcısı  (37 
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kişi),  % 10,9’u yönetici  (12 kişi), % 4,5’i uzman (5 kişi)  ve geri kalan % 31,8’i muhasebeci 
(35 kişi ) konumunda bulunmaktadır. 

Araştırmaya konu olan işletmelerin, % 23,6’sı 1 – 5 yıl (26 işletme), %38,2’si 6 – 10 yıl 
(42 işletme), %28,2’si 11 – 15 yıl (31 işletme), %7, 3’ü 16 – 20 yıl (8 işletme) ve geri kalan % 
2,7’si 21 ve üzeri yıl (3 işletme) arasında sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Araştırmaya katılan işletmelerin % 6,4’ü 1 – 9 Kişi (7 işletme), % 60,0’ı 10 – 49 Kişi 
(66 işletme), % 33,6’sı 50 – 250 Kişi (37 işletme) aralığında çalışan istihdam etmektedir. 

Katılımcı işletmelerin kurumsal olarak % 10,9’u şahıs işletmesi (12 işletme), % 1,8’i 
kollektif şirket (2 işletme), %60’ı limitet şirket (66 işletme), %23,6’sı anonim şirket (26 
işletme) ve geri kalan % 3,6’sı diğer yapılanmalara sahip (4 işletme) işletmelerden 
oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılan işletmelere çevresel sorunları önlemeye yönelik yatırımlarının olup 
olmadığı sorulduğunda, % 92,7’si Evet (102 işletme) ve geri kalan %7,3’ü Hayır (8 işletme) 
yanıtını vermiştir. 

Katılımcı işletmelere çevresel yatırımlarını hangi esas çerçevesinde gerçekleştirdikleri 
sorulduğunda, % 48,2’si zorunluluk esası (53 işletme) ve % 44,5‘i gönüllülük esası (49 
işletme) çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Geri kalan % 7,3’lük kesim (8 
işletme) ise çevresel sorunları önlemeye yönelik yatırımlarının olmadığını ifade etmiştir. 

Araştırmaya konu olan işletmelere çevresel sorunlara yönelik yatırımlar 
gerçekleştirirken mali destek alıp almama durumları sorulduğunda,  30,0’ ı Evet (33 işletme) 
yanıtını vererek mali destek aldığını, % 62,7’si Hayır (69 işletme) yanıtını vererek mali destek 
almadığını belirtmişlerdir. Geri kalan % 7,3’lük kesim (8 işletme) ise çevresel sorunlarını 
önlemeye yönelik yatırımlarının olmadığını ifade etmişlerdir. 
4.2. Çevresel Konuların Algılanma Düzeyi ve Çevresel Konuların Alt Boyutları 
Arasındaki İlişki (Korelasyon) Analizi 

İşletmelerin çevresel konulara yönelik algıları ile “değerleme - önleme, şeffaflık - hesap 
verebilirlik, sorunların algılanması” boyutları arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik, 
Pearson Korelasyon analizi sonuçları Tablo 1’de gösterildiği gibi hesaplanmıştır. 

 
Tablo 1: İşletmelerin çevresel konular algıları ile çevresel alt faktörler arasındaki ilişki (korelasyon) analizi 

 
Değişkenler 

 
Çevresel 
Konular 

Değerleme ve 
Önleme 

Şeffaflık ve 
hesap 

verebilirlik 
Sorunların 
algılanması 

 
Çevresel 

Konular Puanı 

Pearson Korelasyon (r) 1 0,736** 0,755** 0,646** 

p  0,000 0,000 0,000 
N 110 110 110 110 

**. Korelasyon %99 düzeyinde anlamlıdır (2-taraflı). 
 

Korelasyon analizi sonuçlarının yansıtıldığı tabloda görüleceği üzere, Pearson 
Korelasyon katsayısı (r) değeri % 99 anlamlılık düzeyinde, çevresel konuların algılanması ile 
“değerleme – önleme” faktörü arasında % 74 oranında pozitif ve anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (r = 0.736; p<0.01). Bu sonuç, duyarlılık çerçevesinde hareket ederek çevresel 
sorunların nelere sebep olacağını değerlendiren ve bunların önlenebilmesi adına gerekli 
önlemleri alan işletmelerin çevresel konulara yönelik daha duyarlı bir tutum sergileyebileceği 
şeklinde yorumlanabilir. 

Korelasyon analizi sonuçlarının yansıtıldığı tabloda görüleceği üzere, Pearson 
Korelasyon katsayısı (r) değeri % 99 anlamlılık düzeyinde, çevresel konuların algılanması ile 
“şeffaflık - hesap verebilirlik” faktörü arasında % 76 oranında pozitif ve anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (r = 0.755; p<0.01). Bu bağlamda işletmelerin çevresel konuların alt 
boyutlarından “şeffaflık - hesap verebilirlik” prensipleri açısından üzerlerine düşeni yapmaya 

620 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
çalıştıkları, faaliyetlerinin şeffaf ve hesap verebilir olmasını arzuladıkları, ilgili konunun 
önemi açısından farkındalık düzeylerinin iyi olduğu yorumu yapılabilir. Korelasyon analizi 
sonuçlarının yansıtıldığı tabloda görüleceği üzere, Pearson Korelasyon katsayısı (r) değeri % 
99 anlamlılık düzeyinde, çevresel konuların algılanması ile “sorunların algılanması” faktörü 
arasında % 65 oranında bir ilişki bulunmuştur (r = 0.646; p<0.01). Bu sonuç, çevresel 
sorunların önlenebilmesi adına girişimlerde bulunan işletmelerin gelecek nesillere daha 
yaşanabilir bir dünya bırakma noktasında sorumluluk üstlenebileceğini gösterebilir.   
Ortaya çıkan sonuçlar, “Çevresel konuların algılanması ile çevresel alt faktörlerin 
algılanması arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezinin kabulü anlamına gelmektedir. 
4.3. Çevre Muhasebesinin Algılanması İle Çevre Muhasebesinin alt boyutları 
Arasındaki İlişki (Korelasyon) Analizi 

İşletmelerin çevre muhasebesi algıları ile “F1: sorumluluk - imaj, F2: planlama - 
maliyetleme, F3: sürdürülebilirlik, F4: belgeleme - kayıtlama ve F5: çevresel duyarlılık” 
faktörleri arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik, Pearson Korelasyon analizi sonuçları 
Tablo 2’de gösterildiği gibi hesaplanmıştır. 

 
Tablo 2: İşletmelerin çevre muhasebesi algıları ile çevre muhasebesi alt faktörler arasındaki ilişki (korelasyon) 

Analizi 
Değişkenler  Çevre 

Muhasebesi F1 F2 F3 F4 F5 
 
Çevre 
Muhasebesi 
Puanı 

Pearson Korelasyon 
(r) 

1 0,837** 0, 642** 0, 605** 0, 570** 0, 450** 

p  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 110 110 110 110 110 110 

**. Korelasyon %99 düzeyinde anlamlıdır (2-taraflı). 

Korelasyon analizi sonuçlarının yansıtıldığı tabloda görüleceği üzere, Pearson 
Korelasyon katsayısı  (r) değeri % 99 anlamlılık düzeyinde, çevre muhasebesinin algılanması 
ile F1: “sorumluluk  -   imaj” boyutu arasında  %  84 oranında pozitif ve anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (r = 0.837; p<0.01). Bu sonuç bağlamında, muhasebe sürecinde çevresel 
unsurları gözetip sorumlu davranan işletmelerin üretim faaliyetlerinde de çevre dostu 
politikalar izlediği söylenebilir. Bu durum da, işletmelerce üretilen ürünlerin toplum 
tarafından daha fazla karşılık bulmasını ve böylece karlılığın artmasını sağlayabilir.  
Korelasyon analizi sonuçlarının yansıtıldığı tabloda görüleceği üzere,  Pearson Korelasyon 
katsayısı  (r)  değeri % 99 anlamlılık düzeyinde, çevre muhasebesinin algılanması ile F2: 
“planlama - maliyetleme” faktörü arasında  %  64 oranında pozitif ve anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (r = 0. 642; p<0.01). Bu sonuç, işletmelerin planlama ve maliyetleme boyutunda 
çevre muhasebesinin faydalı olabileceğini yansıtması bakımından önemlidir. 
 Korelasyon analizi sonuçlarının yansıtıldığı tabloda görüleceği üzere,  Pearson 
Korelasyon katsayısı  (r)  değeri % 99 anlamlılık düzeyinde, çevre muhasebesinin algılanması 
ile F3:  “sürdürülebilirlik” faktörü arasında   %  61 oranında pozitif ve anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (r = 0. 605; p<0.01). Bu sonuç, yoğun rekabetin hüküm sürdüğü iş hayatında 
işletmelerin sürdürülebilir bir ekonomik büyüme gerçekleştirebilmelerinde, çevre muhasebesi 
kullanımının etkili olabileceğini gösterebilir. 

Korelasyon analizi sonuçlarının yansıtıldığı tabloda görüleceği üzere,  Pearson 
Korelasyon katsayısı  (r)  değeri % 99 anlamlılık düzeyinde, çevre muhasebesinin algılanması 
ile F4: “belgeleme – kayıtlama” faktörü arasında  %  57 oranında pozitif ve anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (r = 0. 570; p<0.01). Bu sonuç kapsamında, belgeleme ve kayıtlama süreçlerinde 
çevresel unsurların gözetilmesi bakımından çevre muhasebesinin etkili bir işlev görebileceği 
söylenebilir. 
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Korelasyon analizi sonuçlarının yansıtıldığı tabloda görüleceği üzere,  Pearson 
Korelasyon katsayısı  (r)  değeri, çevre muhasebesinin algılanması ile F5: “çevresel 
duyarlılık” faktörü arasında  %  45 oranında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r = 0. 
450; p<0.01). Bu sonuç, çevre muhasebesi kullanımının işletmelerin çevresel sorunlara karşı 
tutumlarını belirlemede baz alınabileceğini gösterebilir.   

Ortaya çıkan sonuçlar, “Çevre muhasebesinin algılanması ile çevre muhasebesi alt 
faktörleri arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezinin kabulü anlamına gelmektedir. 
4.4. İşletmelerin Çevresel Yatırımlarının Durumu İle Çevresel Konular ve Çevre 
Muhasebesi Algıları Arası Farklılık Analizi (t Testi) 

Katılımcı işletmelerin çevresel sorunları önlemeye yönelik yatırımlarının olup olmaması 
ile çevresel konular ve çevre muhasebesine yönelik algıları arasında anlamlı farklılık olup 
olmadığı test edilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler % 95 güvenilirlik düzeyinde t testi 
aracılığıyla yapılmıştır. t testine yönelik bulgular Tablo 3.28’ de gösterilmiştir. 

 
Tablo 3. İşletmelerin çevresel sorunlara yönelik yatırımlarının olup olmaması ile çevresel konular ve çevre 

muhasebesine yönelik algıları arası farklılık analizi (t testi) 

Çevresel yatırımlar N 
Ortalama 

(X) 
Standart 

sapma t sd p 
Çevresel Konular Evet 102 40,3333 3,75047 2,910 108 ,004 

Hayır 8 36,3750 2,97309 3,551 8,847 ,006 
Çevre Muhasebesi Evet 102 79,0294 6,44313 2,286 108 ,024 

Hayır 8 73,2500 11,51086 1,403 7,348 ,201 

 
Tablo 3’te görüldüğü üzere işletmelerin çevresel sorunlara yönelik yatırımlarının olup 

olmaması ile çevresel konular ve çevre muhasebesine ilişkin algıları farklılık analizine tabi 
tutulmuş ve % 95 güvenilirlikte anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (t=2,910; p<0,05; 
t=2,286; p<0,05). Bu farklılığın hangi işletmeler lehine olduğu değerlendirildiğinde çevresel 
sorunlara yönelik yatırımları olanların lehine, yatırımları olmayanların aleyhine bir durum söz 
konusudur. Bu durum çerçevesinde çevresel sorunlara yönelik yatırımları olanların yatırımları 
olmayanlara göre çevresel konular ve çevre muhasebesine yönelik algılarının daha olumlu 
olduğu söylenebilir.  
 Bu farklılıklar nedeniyle, “Çevresel sorunlara yönelik yatırımların olup olmaması 
değişkenine göre çevresel konular ve çevre muhasebesine yönelik işletme algıları arasında 
anlamlı farklılık bulunmaktadır” şeklindeki hipotez kabul edilmiştir. 

 
5. Sonuç ve Öneriler 

Çevre muhasebesi, son yıllarda büyük ölçüde görülen çevresel sorunların işletme 
bazında ortadan kaldırılması yönünde etkili bir işlev görmektedir. Çevre muhasebesinin 
benimsenilmesi ile birlikte, işletmeler faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel maliyetlerini 
tanımlayarak bunların önlenmesi noktasında girişimlerde bulunabilir ve böylece çevresel 
politikalarını başarılı bir şekilde yürütebilir. Bu bağlamda araştırmada Diyarbakır sanayi 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çevresel konular ve çevre muhasebesine yönelik 
algıları incelenmiştir.  
 Katılımcı işletmelerin çevresel konulara yönelik algıları ile en çok çevresel konuların 
“şeffaflık - hesap verebilirlik” boyutu arasında yaklaşık olarak  % 75 oranında, pozitif ve 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda işletmelerin çevresel konuların alt 
boyutlarından “şeffaflık-hesap verebilirlik” prensipleri açısından üzerlerine düşeni yapmaya 
çalıştıkları, faaliyetlerinin şeffaf ve hesap verebilir olmasını arzuladıkları, ilgili konunun 
önemi açısından farkındalık düzeylerinin iyi olduğu yorumu yapılabilir.  Ortaya çıkan ilişkiler 
nedeniyle H1 hipotezi kabul edilmiştir. 
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Araştırmada çevre muhasebesine ilişkin işletme algıları ile en çok “sorumluluk – imaj” 
faktörü arasında yaklaşık olarak %  85 oranında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Çevre muhasebesi ile “sorumluluk – imaj” faktörü arasında görülen yaklaşık % 85’lik ilişki 
kapsamında, muhasebe sürecinde çevresel unsurları gözetip sorumlu davranan işletmelerin 
olumlu bir çevresel imaj oluşturabileceği, işletmelerce üretilen ürünlere olan talebin 
artabileceği ve karlılık oranlarının yükselebileceği söylenebilir. Ortaya çıkan ilişkiler 
nedeniyle H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

Araştırmada işletmelerin çevresel sorunları önlemeye yönelik yatırımlarının olup 
olmaması ile çevresel konular ve çevre muhasebesine ilişkin algılarının farklılaşıp 
farklılaşmadığı ele alınmış ve % 95 güvenilirlik düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir. Söz konusu farklılığın çevresel sorunları önlemeye yönelik yatırım yapan 
işletmeler lehine olduğu bulunmuştur. Bu bağlamda çevresel yatırımları olan işletmelerin 
çevresel konular ve çevre muhasebesine yönelik algılarının daha olumlu olabileceği 
söylenebilir. Farklılaşma nedeniyle H3 hipotezi kabul edilmiştir. 

Yapılan öneriler ise şu şekilde sıralanabilir: 
 Çevre bütün canlılar adına hayatın sürdürülmesinde önemli bir etkendir. Bu kapsamda 
bütün insanlık çevresel sorunların önlenebilmesi adına sorumluluk üstlenmelidir. 
 Çevresel sorunların önlenebilmesi amacıyla hükümetlerce çevre koruma programlarına 
daha fazla yer verilmelidir. Medya organları aracılığıyla toplumda çevresel duyarlılığın 
oluşturulması adına eğitici ve tanıtıcı yayınlar yapılmalıdır. 
 Yetkili kuruluşlar tarafından işletmelerin çevre muhasebesi kullanımı teşvik edilmelidir. 
Bu kapsamda işletmelerin muhasebe departmanlarında yer alan yetkililer çeşitli eğitimlerden 
geçirilerek donanımlı hale getirilmelidir. 
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TEŞVİK KAPSAMINDA ELDE EDİLEN MADDİ DURAN 
VARLIKLARIN MUHASEBE STANDARTLARI 

KAPSAMINDA İNCELENMESİ 
 
 

Sedat Coşkun1  
 

       
Özet 

Teşvik, temel olarak belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini 
sağlamak amacıyla, devlet tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi ve maddi olmayan destek, yardım ve 
özendirmeler şeklinde tanımlanmaktadır. Bugüne kadar devletler tarafından farklı zamanlarda birçok teşvikler 
gerçekleştirilmiştir. Bu teşvikler temel amacı kaynakların etkin ve doğru yönetimini amaçladığı gibi ülkenin 
refah seviyesinin yükseltilmesi ve özellikle bölgeler arası gelişmişlik düzeylerinin giderilmesini amaçlamaktadır. 
Verilen teşviklere genel olarak baktığımızda; parasal teşvikler,  ayni teşvikler,  vergi teşvikleri, garanti ve kefalet 
teşvikleri gibi destekleri sıralamak mümkündür. İşletmelerin faydalanmış olduğu bu teşviklerin uluslararası 
standartlara göre kayıtlaması ve raporlaması gerekmektedir. Çalışmada işletmelerin teşvik kapsamında elde 
ettikleri maddi duran varlıkların Muhasebe Standartları kapsamında değerlendirilmiş ve örnek muhasebe 
kayıtları üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: teşvik, UMS-20, maddi duran varlıklar 
 
JEL Sınıflandırması: M41, Q14 

 
 

EVALUATION OF OBTAINED TANGIBLE FIXED ASSETS 
WITHIN THE SCOPE OF INCENTIVES IN THE CONTEXT 

OF ACCOUNTING STANDARDS 
 
 
Abstract 

Incentive is basically defined as tangible and intaglible supports, assistance  and encouragements 
provided by state in different  ways so that some economic activities can improve themselves more rapidly as 
compared with others. Until  now, state has put many incentives into effect in different times. Main aim of these 
incentives is to manage sources efficiently and productively and to increase welfare level and to correct  
especially development level  between regions. When incentives are examined as whole, ıt is possible to array 
them as wage and real incentives, tax incentives  and suretyship and quaranty incentives. Incentives, from which 
companies take benefit,  is required to be noted down and be reported according to national standarts in the 
process of accounting records. In this study fixed assets,which companies acquire within the scope of incentive, 
are evaluated within the scope of Accounting  Standarts and explained on the basis of sample accounting 
records. 
 
Keywords: incentive, IAS 20, tangible fixed assets  
 
JEL Classification: M41, Q14 
 
1. Giriş 

Ülkeler belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini 
sağlamak amacıyla çeşitli yöntemlerle karşılıklı veya karşılıksız şekilde maddi veya gayri 
maddi destek, yardım ve özendirmelerle ülke kaynaklarını yönlendirirler. Elbette bu 
yönlendirmelerin amacı, ülke refahının artması ve işletmelerinin daha rekabetçi bir yapıya 

1 Celal Bayar Üniversitesi, Kula Meslek Yüksekokulu, İşletme Yönetimi Bölümü, Türkiye, 
sedat.coskun@cbu.edu.tr 
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sahip olması aynı zamanda geri kalmış bölge ya da sektörlerin geliştirilmesidir. Ülkeler bu 
amaçlarına ulaşabilmek için bir yandan dışarıdan yatırımı çekici ve içeride yatırım 
faaliyetlerinin önünü açıcı bir takım teşvikler uygularlar (Oyman,2013:8). 

Teşvik “belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini 
sağlamak amacıyla kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya gayri maddi 
destek ve özendirmelerdir” şeklinde tanımlanmaktadır (Ulusan,2008:416). 
  Teşviklerin esası, kaynakların ülke ekonomisi açısından daha yararlı kabul edilen 
alanlara yönlendirilmesi olup, refah seviyesinin yükseltilmesi, bölgeler arası dengesizliklerin 
giderilmesi ve belirli mal ve endüstri gruplarının dış rekabete dayanabilir hale getirilmesidir. 
Günümüzde teşvikler vergi muafiyet istisnaları, düşük faizli kredi ya da hibe yardımları 
şeklinde olabileceği gibi, enerji indirimleri, arsa tahsisi ve finansman kolaylıkları sağlayan 
birtakım yöntemler şeklindedir (Sönmez,2005:125). 

Türkiye’de bugüne kadar devlet tarafından farklı zamanlarda birçok teşvikler 
gerçekleştirilmiştir. Verilen teşviklere genel olarak baktığımızda; elektrik, su, arazi tahsisi, 
vergi indirimi, varlık destekleri, ar-ge destekleri ve indirimli faiz oranları gibi destekleri 
sıralamak mümkündür. Nitekim işletmelerin faydalanmış olduğu teşvikleri muhasebe kayıt 
süreçleri de uluslararası standartlara göre kayıtlanması ve raporlaması gerekmektedir. Bu 
çalışmada işletmelerin teşvik kapsamında elde ettikleri duran varlıkların, Türkiye Muhasebe 
Standartları teşvikler standardına göre varlıklara ilişkin değerleme ilkeleri kapsamında 
değerlendirilmiş olup, standardın getirdiği Sermaye Yaklaşımı Yöntemi ve Gelir Yaklaşımı 
Yöntemine göre örnek uygulamalar üzerinden muhasebe kayıtları incelenmiştir. 

 
2. Teşviklerin Amaçları, Özellikleri ve Sınıflandırılması 

Devlet teşviklerinin amaçları ülkelerin gelişmişlik seviyesine bağlı olarak 
değişmektedir. Genel olarak teşviklerin amacı; 

• Bölgesel dengesizliklerin giderilmesi ve geri kalmış yörelerin kalkındırılması, 
• Sermayeyi tabana yaymak, 
• Küreselleşme ve uluslararası rekabet gerçeği karşısında sanayinin rekabet 

gücünün korunması ve güçlendirilmesi, 
• Üretime, yatırıma ve ihracata yapılacak yardımlarla istihdamı arttırmak, 
• Katma değeri yüksek ileri ve uygun teknolojilerin kullanılmasını sağlamak olarak 

ifade edilebilir (Mat, 2007: 25) 
 
Devlet teşvikleri veriliş amaçlarına göre çeşitli özelliklere sahiptirler. Devlet 

teşviklerinin bazı özellikleri şu şekildedir; 
• Teşvik olarak verilecek meblağ devlet tarafından sağlanır.  
• Teşvikler ayni ve nakdi yardımlar olabileceği gibi, işletmelerin yapacakları bir 

uygulamayı destekler türden bir kolaylıkta olabilmektedir.  
• Teşviklerden kamu kesiminin yararlandığı durumlar olsa da asıl amaç özel 

sektörleri kapsayıcı nitelikte olmasıdır.  
• Teşviklerin devlete doğrudan bir katkısı yoktur. Tam aksine verilen teşviklerin 

devlete bir maliyeti söz konusudur.  
• Teşvikler özel sektörün aktifini arttırabilmekte veya özel sektörlerin aktiflerinin 

azalmasını engelleyebilmektedir.  
• Teşvikler, amaçlanan yatırımların içeriğini, sektörünü, yatırım yerini, 

büyüklüğünü ve hangi zamanda yapılacağını etkileyebilir.  
(Ay, 2005:178).  
Teşvikler verilen desteklere göre;  parasal teşvikler,  ayni teşvikler,  vergi teşvikleri, 

garanti ve kefalet teşvikleri ve diğer teşvikler olmak üzere gruplandırmak mümkündür. 
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Parasal Teşvikler: İşletmelere doğrudan finansman desteği sağlamak amacıyla verilen 
teşviklerdir. Bu teşvikler karşılıksız olabileceği gibi karşılıklı olarak da verilebilir. Karşılıksız 
parasal teşvikler direkt hibe şeklinde olabileceği gibi prim şeklinde de olabilir. 
Ayni Teşvikler: Devletin karşılıksız veya düşük fiyat karşılığında yaptığı ayni yardımlardır.  
Karşılıksız ayni teşviklere, 2004/7513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan 
Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Bedelsiz 
Tahsisine İlişkin Yönetmelik kapsamında bedelsiz yatırım yeri tahsisi örnek olarak 
gösterilebilir. 
Vergi Teşvikleri: Bu teşvikler bazı sektörlerin desteklenmesi amacıyla düşük vergi oranları 
uygulanması,  vergi istisna ve muafiyetleri tanınması,  vergiye tabi gelirden bazı indirimlerin 
yapılmasına izin verilmesi ve zarar mahsubu gibi teşviklerdir. 
Garanti ve Kefalet Teşvikleri: Bu tür teşvikler devletin bazı sektörlerde veya üretim 
dallarında faaliyet gösteren işletmelere borç temini için garanti vermesi yani bir anlamda 
onlara kefil olmasıdır. 
Diğer Teşvikler: Bu tür teşvikler devlet tarafından alt yapı hazırlanması ve yatırım öncesi 
hizmetler  (yatırım projesi hazırlama,  pazar araştırması,  üretim projesi ve pazarlama 
teknikleri vb. konularda yardımlar) sunulması gibi teşviklerdir (Ulusan, 2008: 417). 
 
3. Türkiye’de Yeni Teşvik Sistemi ve Teşvik Sistemi ile Sağlanan Destekler 

Türkiye’de şuan 15.06.2012 tarihinde 28328 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yasalaşmış bulunan yeni teşvik sistemi uygulanmaktadır. Bu teşvik sistemi bir önceki teşvik 
sistemi üzerine bir takım değişiklikler yapılarak oluşturulmuştur. Yeni teşvik sistemimizde de 
bir önceki teşvik sistemlerinde olduğu gibi toplumun refahını seviyesini artırmak temel 
amacıyla yürürlüğe konulmuştur (Yıldız vd. 2012: 296).  

Ülkemizde bölgeler arası gelişmişlik farkı bir hayli fazla olduğundan teşvik sistemimiz 
bölgesel önceliklere dayandırılmaktadır. Bununla birlikte teşvik sistemimiz alt yapı 
yatırımları sağlık ve eğitim gibi sosyal amaçlı yatırımları da destekleyebilecek biçimde 
oluşturulmuştur. Teşvik sistemimizde ayrıcalıklı sektörler olarak listelenen sektörlerin dışında 
faaliyet gösteren işletmelere özel teşvik uygulamaları sağlanmamaktadır. Destek sistemimizde 
kamuoyunun tepkisine yol açan ve amacının dışında kullanıldığı tespit edilen nakit yardımlar 
yürürlükten kaldırılmış, onun yerine piyasa ihtiyaçlarına göre belirlenen yatırımlara farklı 
destek unsurları getirilmiştir. Bununla birlikte bir önceki teşvik sistemimizin KOBİ’lere 
yönelik ve geri kalmış bölgelerimize yönelik destek unsurlarının yetersiz olduğu saptanarak 
AB standartlarında ülkemize uygun bir biçimde yeni destek unsurları kullanılmaya 
başlanmıştır (Üzümcü ve Doğan, 2001:300).  

Yeni teşvik sisteminin genel olarak incelediğimizde; esas itibariyle cari açığı düşürücü 
bir amaç kapsamında stratejik ve öncelikli yatırımların bölge farkı olmaksızın teşvik edilmesi 
ilke olarak belirlenmiştir. Yeni teşvik sistemi aynı zamanda bölgesel gelişmişlik farklarını 
azaltılması için ağırlıklı olarak doğu ve güneydoğu bölgesindeki illeri içine alan 6. Bölge için 
Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği amaçlamaktadır (Coşkun 
ve Yoruldu, 2013:1).  

Yeni teşvik sisteminin genel teşvik uygulamaları ile bölge ayrımı yapılmaksızın, teşvik 
edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve 
belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayamayan yatırımlar hariç olmak üzere, bütün 
yatırımların KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti destekleri ile desteklenmesine devam 
edilecektir. Yeni teşvik sisteminde genel kural il bazlı bölgesel teşvik uygulamasına 
geçilmekte; belirlenen bölgelerde yer alan Organize Sanayi Bölgeleri’nde yapılacak 
yatırımlar, sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar ve Ar-Ge ve çevre yatırımları ile büyük 
ölçekli yatırımlar için daha kapsamlı ve avantajlı teşvik unsuru sağlanmaktadır. Yine yeni 
teşvik sistemiyle ilk defa stratejik ve öncelikli yatırımlar için farklı teşvik sistemi 
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getirilmektedir (Gökmen ve Kartaloğlu, 2012: 22). Diğer yandan yeni teşvik sistemi’nin 
hedeflerine baktığımızda; cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara 
malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım 
desteklerinin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, destek unsurlarının 
etkinliğinin artırılması, kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi ve teknolojik dönüşümü 
sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi olarak 
açıklanabilir. Bu bağlamda teşvik sisteminin önceki teşvik uygulamalarından farklı olarak 
daha çok bölgeyi kapsaması, devletin üstlenmiş olduğu yükümlüklerin özellikle vergisel 
avantajlar ve stratejik yatırımlara verdiği desteklerle ayrıştığını değerlendirebiliriz (Coşkun ve 
Yoruldu, 2013:2). 
Yasal düzenlemeleri tamamlanarak 15.06.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni teşvik 
sisteminin desteklerini incelediğimizde; 

• Genel teşvik uygulamaları, 
• Bölgesel teşvik uygulamaları, 
• Büyük ölçekli yatırımların teşviki, 
• Öncelikli yatırımların teşviki,  
• Stratejik yatırımların teşviki   

şeklinde beş farklı teşvik unsurunu içerdiği görülmektedir.   (15.06.2012 Tarih ve 28324 
Sayılı Resmi Gazete) 
 
4. Teşvikle İlgili Muhasebe Standartları ve Muhasebe Uygulamaları 
4.1.Teşvikle İlgili Muhasebe Standartları 

TMS-20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının 
Açıklanması Standardı devlet tarafından işletmelere yapılan devlet bağışlarının ve çeşitli 
bilimlerdeki devlet yardımlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılacak uygun yöntemin tespit 
edilmesi ve rapor döneminde işletmenin söz konusu yardımdan ne ölçüde yararlanıldığının 
belirtilmesi suretiyle işletmelerin finansal tablolarının önceki dönem mali tablolarıyla ve 
başka işletmelerin mali tablolarıyla karşılaştırılabilirliğinin temini amaçlamaktadır (Sönmez, 
2005: 132). 

Standardın 3. paragrafında teşvik şöyle tanımlanmıştır; “işletmenin faaliyet konuları ile 
ilgili olarak belirli koşulların geçmişte veya gelecekte yerine getirilmesi karşılığında 
işletmeye kaynak transferi şeklindeki devlet yardımlarıdır” şeklinde tanımlanmaktadır 
(TMSK, Yayınları-5,2010:518). 

Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması 
standardına göre bu standardın kapsamı aşağıdaki gibidir (TMS 20, 1. ve 2. paragraf);  

• Devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi ve açıklanması ile diğer şekillerdeki 
devlet yardımlarının açıklanmasında bu Standart uygulanır.  

• Bu Standart aşağıdaki konuları kapsamaz:  
• Fiyat değişiminin etkilerini yansıtan finansal tablolarda devlet teşviklerinin 

muhasebeleştirilmesinde veya benzer nitelikteki ek bilgilerde ortaya çıkan özel sorunlar;  
• İşletmelere vergilendirilebilir kâr ya da vergi zararının hesaplanmasında 

yararlanmak üzere sağlanan faydalar veya vergi yükümlülüğüne bağlı olarak belirlenen ya da 
vergi yükümlülüğü ile sınırlı olarak sağlanan devlet yardımları. Sözü edilen yardımlara örnek 
olarak; gelir/kurumlar vergisi istisnaları, yatırımı teşvik amaçlı vergi indirimleri, 
hızlandırılmış amortisman uygulaması ve indirilmiş vergi oranları gösterilebilir;  

• Devlet’in bir işletmeye iştirak etmesi;  
• TMS 41 Tarımsal Faaliyetler kapsamındaki devlet teşvikleri  
TMS 20’ye göre devlet teşvikleri parasal ve parasal olmayan devlet teşvikleri olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Devletin yatırımcılara sağladığı kredi, faiz indirimi gibi finansman 
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desteği şeklinde olan teşvikler parasal devlet teşvikleri olarak nitelendirilmektedir. 
İşletmelerin kullanması amacıyla işletmelere verilen arsa veya diğer kaynaklar ise parasal 
olmayan devlet teşvikleri olarak nitelendirilmektedir. Parasal teşviklerin 
muhasebeleştirilmesi, finansal tablolara aktarılmasında; Yapılan finansal desteğin tutarı 
olduğu gibi yansıtılır. Parasal olmayan devlet teşviklerinde ise verilen arsa gibi varlıkların 
gerçeğe uygun değeri tespit edilmelidir. Varlıklar tespit edilen tutar üzerinden finansal 
tablolara yansıtılır (TMS 20, 23. Paragraf). 

TMS 20’ye göre aşağıdaki hususların finansal tabloların dipnotlarında açıklanması 
istenmektedir.  
 

• Finansal tablolardaki sunum yöntemleri de dahil olmak üzere, devlet teşviklerinin 
muhasebeleştirilmesi için benimsenen muhasebe politikaları, 

• Finansal tablolara yansıtılan devlet teşviklerinin türü, tutarı ve süresi ile 
işletmenin doğrudan faydalandığı diğer devlet yardımları, 

• Finansal tablolara yansıtılmış devlet yardımlarına ilişkin yerine getirilmemiş 
koşullar ve diğer koşullar. 
4.2. Teşvikle İlgili Muhasebe Uygulamaları 
4.2.1.Teşvik Kapsamında Elde Edilen Duran Varlığın Muhasebeleştirilmesi 

Varlıklara ilişkin devlet teşviklerinin (veya teşviklerin varlıklarla ilgili uygun 
bölümlerinin) finansal tablolarda sunumunda iki alternatif yöntem kabul edilir. Yöntemlerden 
birisinde teşvik, varlığın faydalı ömrü boyunca sistematik bir biçimde ertelenmiş gelir olarak 
kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Diğer yöntemde ise teşvik, varlığın defter değerinin 
hesaplanması sırasında indirilir. Amortismana tabi varlığın faydalı ömrü boyunca amortisman 
giderinin azaltılması yoluyla teşvik, kâr ya da zararda muhasebeleştirilmiş olur (TMS 20, 
25,26,27. Paragraf).  

Şekil 1: Teşvik türlerine göre muhasebeleştirme yöntemleri 

 
Kaynak: Elitaş ve Elitaş, 2010:130 

 
Şekil 1’de incelendiği üzere varlıklara ilişkin muhasebeleştirilme sürecinde teşvikler; 

temelde koşullu ve koşulsuz olarak iki başlık altında takip edildiği, koşulsuz olarak kabul 
edilenler doğrudan gider yazılabilirken, koşullu olarak kabul edilenler ise varlıktan indirim ve 
ertelenmiş gelir yöntemlerine göre kayıtlanabileceğinin öngörüldüğü şekil üzerinden 
anlaşılmaktadır. 

Devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi ile  ilgili olarak  TMS-20’de yaklaşımları 
incelediğimizde;  Standardın  13. Paragrafında  açıklandığı  üzere, teşvikin  doğrudan  öz 
kaynak  olarak  kaydedildiği  “Sermaye  Yaklaşımı” ve  teşvikin  bir  veya  daha  uzun  
zamanda  kar  ya da  zararda  muhasebeleştirildiği  “Gelir  Yaklaşımı”  dır. 
4.2.1.1. Sermaye Yaklaşımı 

Sermaye yaklaşımına göre edinilen teşvikler bilançoda izlenmelidir. Devlet teşviklerinin 
muhasebeleştirilmesi standardına göre bu yaklaşımın gerekçeleri şöyledir;  
Bir finansman aracı olan devlet teşvikleri, finanse ettikleri harcama kalemini netleştirmek 
amacıyla kâr veya zararda muhasebeleştirilmek yerine, finansal durum tablosu (bilanço) ile 
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ilişkilendirilmelidir. Geri ödeme beklenmediğinden, bu tür teşvikler kâr ya da zarar dışında 
muhasebeleştirilmelidir (TMS20, 13. Paragraf).  

Kazanılmış bir gelir olmamaları, aksine herhangi bir maliyeti olmaksızın devlet 
tarafından sağlanan bir teşviki temsil etmeleri nedeniyle, devlet teşviklerine kar veya zararda 
yer verilmemelidir (TMS20, 13. Paragraf). 
4.2.1.2. Gelir Yaklaşımı 

Gelir yaklaşımında, devlet teşviklerinin ilgili teşviklerle karşılanması amaçlanan 
maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği dönemler boyunca sistematik ve oransal şekilde 
kâr ya da zarara alınması esastır. (Sistematik dağıtım, gider tanıma kurallarından ikincisidir. 
Buna göre; birden fazla dönemde faydalanılan bir malın maliyeti, dönemler itibariyle dağıtılır. 
Örneğin, Amortisman dağıtımı) Devlet teşviklerinin tahsil edildiği anda kâr ya da zararda 
muhasebeleştirilmesi tahakkuk esasına uygun değildir ve ancak, tahsil edildiği dönemden 
farklı dönemlerde finansal tablolara yansıtılmasına ilişkin bir esasın bulunmaması durumunda 
bu uygulama kabul edilebilir (TMSK, Yayınları-5,2010:522). 

TMS-20 çerçevesinde teşvik kapsamında elde edilen duran varlığın gelir yaklaşımına ve 
sermaye yaklaşımına göre muhasebeleştirilmesi örnekler üzerinden açıklanacaktır.  
Örnek Uygulama 1 
 SC işletmesi Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde avize imalatı yapan bir firmadır. İşletme 
yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerden hammadde ihtiyacını karşılamaktadır. SC işletmesi artan iş 
hacmi ve artan pazardan daha fazla pay alabilmek için yeni yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. 
İşletmenin yatırım planlarında üretim hacmini artıracak yeni bir makine alımı vardır. 
İşletmenin mali yapısı yatırımı sağlayacak yeterli fon kaynaklarına sahip değildir. İşletme 
yaptığı araştırmalar sonucunda makineyi teşvik kapsamında almaya karar vermiştir. İşletme 
tüm yasal işlemleri tamamlamıştır. İşletme üretim bölümünde kullanmak üzere makineyi 
01.03.2014 tarihinde %50 devlet teşviki kapsamında 100.000 TL +%18 KDV ile almıştır. 
İşletme destek kapsamında almış olduğu makineye ilişkin faturayı ilgili kuruma teslim 
etmiştir. İlgili kurum teşvik kapsamındaki tutar için ilgili bankaya ödeme talimatı vermiş, 
tutar işletmenin banka hesabına 30.03.2014 tarihinde aktarılmıştır. Alınan makine işletme 
tarafından % 20 oranında ve 5 yılda doğrusal amortisman yöntemine göre işleme tabi 
tutulacaktır. 
Sermaye Yaklaşımında Ertelenmiş Gelir Yöntemi 
Kıst amortisman yöntemine göre hesaplamalar aşağıdaki gibidir; 
100.000 TL / 5 yıl =20.000 TL 
20.000 TL /12 ay = 1.666 TL 
1.666 x 9 ay = 15.000 TL (2014 yılı makine amortismanı) 
50.000 TL / 5 yıl = 10.000 TL 
10.000 TL /12 ay = 833 TL  
833 x 9 ay = 7.497 (alınan teşvikin 2014 yılı gelir hesabına aktarılacak tutarı) 

 
-------------------------------01.03.2014------------------------------------------------ 
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR              100.000 TL 
     X MAKİNESİ  
191 İ.KDV HS.                                                   18.000 TL 
                                            100 KASA HS.                                      118.000 TL 
Makinenin Alımı 
                                                          30.03.2014 
102 BANKALAR HS.                                         50.000 TL  
                                          
                                         382 ALINAN DEVLET TEŞVİKLERİ HS.   7.497 TL 
                                         482 ALINAN DEVLET TEŞVİKLERİ HS.   42.503 TL 
100.000 X 0.50 = 50.000 TL Devlet Teşvik Tahsili 
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 İşletmenin yararlandığı 50.000 TL tutarında teşvik tahsil edildiğinde bilanço hesapları 
olan 382 ve 482 Alınan Devlet Teşvikleri hesabında izlemekteyiz. Makinenin yararlı ömrü 5 
yıl olduğu için her yıl düzenli olarak makine için amortisman ayrılacaktır. Amortisman 
ayrılırken amortisman tutarı kadar olan 382 Alınan Devlet Teşvikleri hesabında izlediğimiz 
kısım gelir tablosu hesabı olan 643 Devlet Teşvikleri Gelirleri hesabında izlenmelidir. 
-----------------------------------31.12.2014------------------------------------------- 
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.       15.000 TL 
                                                  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 15.000 TL 
2014 yılı amortisman gider kaydı 
                                                       31.12.2014 
 382 ALINAN DEVLET TEŞVİKLERİ HS.                  7.497 TL 
                                    643 DEVLET TEŞVİK GELİRLERİ HS. 7.497 TL                                         
   Amortisman  ayrılan kısmın gelir tablosuna aktarımı                    
---------------------------------31.12.2014---------------------------------------------- 
482  ALINAN DEVLET TEŞVİKLERİ HS        10.000 TL 
                                382  ALINAN DEVLET TEŞVİKLERİ HS 10.000 TL 
Sonraki yıl amortisman tutarının aktarımı 
                                           
Sermaye Yaklaşımı Varlıktan İndirim Yöntemi 
 Makinenin değeri 100.000 TL’dir. Makine için devlet teşviki % 50 olan 50.000 TL 
tahsil edilmiştir.50.000 TL makinenin değerinden indirilmiştir. 253 Tesis, Makine ve Cihazlar 
hesabının durumu 100.000-50.000 TL’dir. 
12 aylık amortisman tutarı: 50.000/5 = 10.000 TL  
 9 aylık amortisman tutarı (01.03.2014 itibariyle başlangıç):  
10.000 TL / 12 = 833 TL 833 x 9 = 7.497 TL  
-------------------------------30.03.2014------------------------------------------------ 
102 BANKALAR HS.                                   50.000 TL 
                                          253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR  HS.   50.000 TL 
Varlıktan İndirim Yöntemi  
-----------------------------------31.12.2014------------------------------------------- 
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.           7.497 TL 
                                          257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR          7.497 TL 
2014 Yılı Amortisman Gider Kaydı 
Gelir Yaklaşımı Yöntemine Göre Çözüm 
-------------------------------30.03.2014------------------------------------------------ 
102 BANKALAR HS.                                   50.000 TL 
                                      643 DEVLET TEŞVİK GELİRLERİ HS 50.000 TL 
Gelir Yaklaşımı Yöntemi 
-----------------------------------31.12.2014------------------------------------------- 
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.           15.000 TL 
              257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR          15.000  TL  (2014 Yılı Amortisman Gider Kaydı)  
 
 
Örnek Uygulama 2 
 Bu örneğimizde teşvik kapsamında yurtdışından vergi muafiyeti teşviki ile alınan 
makinenin muhasebeleştirilmesi incelenilecektir. ABC işletmesi Genel Teşvik Uygulamaları 
kapsamında yatırım teşvik belgesi ile 20.12.2013 tarihinde üretim bölümünde kullanmak için 
60.000 TL tutarında X makinesini ithal etmek için başvurmuş ve makinenin bedeli için 
akreditif açtırmıştır. ABC işletmesi 05.01.2014 tarihinde gerekli işlemleri yaparak makineyi 
ithal etmiştir. İşletme gümrük vergisinden muaftır.  
Teşvik kapsamında elde edilen X makinesi ile ilgili bilgiler şöyledir; 
Makine Bedeli: 60.000 TL              Gümrük Vergisi: % 2 
Faydalı Ömür: 15 Yıl      
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Sermaye Yaklaşımı Yöntemi 
-------------------------------20.12.2013------------------------------------------------ 
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS.                        61.200 TL 
     Teşvikli Yatırımlar  
     Makine Bedeli          60.000 TL 
     Gümrük Bedeli            1.200 TL 
                                                 102 BANKALAR HS.                                60.000 TL  
                                                 360 Ö.V.F. HS.                                               1.200 TL 
Makinenin Alımı 
                                                          05.01.2014 
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR              61.200 TL  
360 Ö.V.F. HS.                                                           1.200 TL                                                                   
              
             258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS.                        61.200 TL                  
             382.0X KISA VADELİ GÜMRÜK VERGİSİ TEŞVİKİ HS.        180 TL 
             482.0X UZUN VADELİ GÜMRÜK VERGİSİ TEŞVİKİ HS.    1.020 TL 
 
-----------------------------------31.12.2013------------------------------------------- 
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.                            9.180 TL 
                                         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR              9.180 TL                                         
  2013 Yılı Amortisman Gider Kaydı 
                                                      31.12.2013 
 382.0X KISA VADELİ GÜMRÜK VERGİSİ TEŞVİKİ HS            180 TL 
                                                               
                       643 DEVLET TEŞVİK GELİRLERİ HS                                    180 TL 
-----------------------------------31.12.2013---------------------------------------------                      
482.0X UZUN VADELİ GÜMRÜK VERGİSİ TEŞVİKİ HS       180 TL 
                      
                      382.0X KISA VADELİ GÜMRÜK VERGİSİ TEŞVİKİ HS      180 TL   
 
 
Gelir Yaklaşımı Yöntemi 
-------------------------------20.12.2013------------------------------------------------ 
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS.                        61.200 TL 
     Teşvikli Yatırımlar  
     Makine Bedeli          60.000 TL 
     Gümrük Bedeli            1.200 TL 
                                                 102 BANKALAR HS.                                60.000 TL  
                                                 360 Ö.V.F. HS.                                               1.200 TL 
Makinenin Alımı 
                                                          05.01.2014 
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR                     61.200 TL  
360 Ö.V.F. HS.                                                                  1.200 TL                                                                   
              
                258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS.                        61.200 TL                  
                643 DEVLET TEŞVİK GELİRLERİ HS                                         1.200 TL 
-----------------------------------31.12.2013------------------------------------------- 
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.                            9.180 TL 
                                         257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR              9.180 TL     
                                 
2013 Yılı Amortisman Gider Kaydı 
 
 
5. Sonuç  

Ülkeler ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmek için bir takım ekonomik araçlar 
kullanmaktadırlar. Devlet teşvikleri de ülkelerin kullandıkları araçlardan birisidir. Devlet 
teşvikleri kavramı, kamudaki bazı sektörlerin ya da belirli ekonomik faaliyetlerin gelişimini 
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hızlandırabilmek için devletin verdiği maddi ve manevi destekler ile birlikte o sektörlere karşı 
bir özenti oluşturabilmek için yaptığı yardımlar olarak tanımlanabilmektedir. 

Çalışmanın uygulama bölümünde teşvik kapsamında elde edilen duran varlığın kayıt 
süreçleri muhasebe standartları kapsamında değerlendirilmiştir. Standartların getirdiği, 
sermaye ve gelir yaklaşımlarına göre uygulamalar örnekler üzerinden incelenmiştir. Sonuç 
olarak bir değerlendirme yapıldığında; sermaye yaklaşımına göre edinilen teşvikler bilançoda 
izlenmektedir. Sermaye yaklaşımında teşvike konu olan varlıkların yararlı ömürlüleri boyunca 
ayrılan amortisman tutarları kadar bilanço hesabında izlenilen kısım gelir tablosu hesabı olan 
Devlet Teşvikleri Gelirleri hesabında izlenmelidir. Bu durum ayrılan amortisman tutarlar 
üzerinden işletmeninin karının daha gerçekçi hesaplanmasın olanak tanımaktadır. Bu nedenle 
teşvik destek unsurlarının sermaye yaklaşımına göre kaydedilmesi işletmeler açısından daha 
gerçekçi olacaktır. Gelir yaklaşımında ise, devlet teşviklerinin ilgili teşviklerle karşılanması 
amaçlanan maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği dönemler boyunca sistematik ve 
oransal şekilde kâr ya da zarara alınması esastır. Bununla birlikte teşvik kapsamında elde 
edilen duran varlığın, gelir yaklaşımı yöntemine göre muhasebeleştirildiğinde bilanço 
hesapları yerine gelir tablosu hesabında izlenecektir. Elde edildiği zamanda gelir tablosu 
hesabıyla ilişkilendirildiğinde işletmenin dönem kârı, olması gereken dönem kârına göre daha 
yüksek olacaktır. Bu nedenle bu yöntemin işletmelere fazladan vergi artışı olmasına neden 
olacağı çalışma sonucunda tespit edilmiştir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL DAVRANIŞ VE 
TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: FİNANSAL 

OKURYAZARLIK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 
 

Selin Coşkun1  
 
 
Özet 

Finansal okuryazarlık temelde finansal araçların seçiminde bireylerin hayatlarında aldığı kararların 
etkinliğini ifade etmektedir. Bugün parası olan her birey parayla satın alabileceği şeyler için küçük ya da büyük 
kararlar alabilmektedir. Önemli olan alınan kararların bilinçli ve sonuçlarının bireye, topluma ve ekonomik 
hayata faydalı olmasıdır. Diğer yandan ekonomik hayata katkı sağlaması açısından bireysel birikimlerin 
arttırılması ve karşılaşılabilecek risklerin yönetiminin iyi yapılabilmesi gerekmektedir. Bunun için finansal bilgi 
düzeyinin tüm toplum kesimi üzerinde arttırılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda finansal bilgi düzeyinin 
yanı sıra, bireylerin tüketim alışkanlıkları, yaşam tecrübeleri, eğitimleri gibi durumlar finansal kararların 
verilmesinde bireyler üzerinde etkili olmaktadır. Finansal ürünlerin çok fazla çeşitlilik gösterdiği günümüz 
dünyasında, yukarıda belirtilen faktörler ile birlikte finansal okuryazarlık konusundaki bireylerin algılarının 
belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada Celal Bayar Üniversitesi ön lisans öğrencilerinin finansal okuryazarlık 
algılarının finansal davranışları ve tutumlarını nasıl etkilediğini tespit edebilmek amacıyla belirlenen ölçek 
üzerinden anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular frekans dağılımı yöntemi ile 
açıklanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: finansal okuryazarlık, finansal tutum ve davranışlar, önlisans öğrencileri 
 
JEL Sınıflandırması: D14, I22 

 
 

FINANCIAL BEHAVIOR AND ATTITUDES OF UNIVERSITY 
STUDENTS: A RESEARCH ON FINANCIAL LITERACY 

PERCEPTIONS 
 
Abstract 

Basically, financial literacy defines the efficiency of decisions taken by individuals in making selection 
financial instruments in the individuals’ life. Nowadays, every individual having money can take small or big 
decisions about the things to be able to be bought with money by individuals in question. What is important is 
that  taken  decisons  are conscious and their results  are useful for individual, society and economic life. On the 
other hand, In terms of providing a significant contribution to the economic life, It is necessary that Increasing 
the individuals savings and  realizing successfully the management of risks  likely  to be  faced with. For this 
purpose, increasing the level of financial information across all segments of society is of importance. In this 
context, as well as the level of financial information, situations such as  individuals’s consumption habits, their 
life experiences and their educations have an impact on individuals in making  financial decisions. In today's 
world Where Financial products offer diversity so much, that determination of  individuals' perceptions on the 
subject of financial literacy in conjunction with  abovementioned factors is important.In this study, in order to 
determine  How financial literacy perception  of undergraduate degree students in Celal Bayar University affect 
their financial behaviours and attitudes, Survey study has been made  over the selected scale.The findings 
achieved in the result of research have been described with the frequency distribution method. 
 
Keywords: financial literacy, financial attitudes and behaviors, undergraduate degree students 
 
JEL Classification: D14, I22 
 

1 Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Türkiye, 
selin.coskun@cbu.edu.tr 
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1. Giriş 

Küreselleşmenin etkisiyle gelişen finans piyasasında bireylerin karşılaştıkları finansal 
araçlar ve tüketim alışkanlıkları çok çeşitlilik arz etmektedir. Tüketim alışkanlıklarının 
edinilmesinde finansal kararların etkisi önemlidir. Bireylerin finansal kararları almasında 
finansal okuryazarlık becerileri öne çıkmaktadır. Günlük hayatta bireyin refah içinde 
yaşayabilmesi alınan finansal kararların etkinliğine bağlıdır. Bu kapsamda finansal ürünlerin 
çok çeşitli olması ve git gide karmaşıklaşması alınan finansal kararların etkinliğini 
sorgulamamıza neden olmaktadır.  

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle bireyler finansal karar alırken daha 
dikkatli davranmak zorunda olduklarının bilincindedirler. Sahip oldukları fonların doğru 
yatırım araçlarında değerlendirilmesi, tüketim sıklığına, bütçeye göre alışveriş yapılması 
kısaca paranın yönetimi ile ilgili kararları alırken risk, getiri, maliyet unsurlarının göz önünde 
bulundurulması bilinçli ve doğru karar almak olarak tanımlanabilir.  Kişinin bilinçlenmesi 
eğitimle olabileceği gibi tecrübeyle de gerçekleşebilir. Geçmişte yaşanmış ekonomik 
krizlerden sonraki dönemlerde finans piyasalarının gelişimi tecrübeyle alınan kararların 
etkinliğinin eğitim kadar önemli olduğunu göstermektedir.  Finans konusunda uzman kişilerin 
verdiği eğitimler sayesinde de piyasalar ve ürünler hakkında daha detaylı bilgiye sahip 
olunması mümkün olmaktadır. 

Bireysel finansal okuryazarlığın etkisi sadece kişinin kendisi için değil tüm toplumun 
ekonomik refahı açısından da önemlidir. Ailede kazanılan para yönetimi becerisi eğitim ve 
tecrübeyle pekişerek tüm toplumun tüketim alışkanlığını etkilemektedir. Bu sebeple toplumsal 
refahın arttırılması bireylerin verdiği finansal kararların etkinliğine bağlıdır.  
Finansal okuryazarlık kısıtlı finansal kaynaklar karşısında en yüksek faydayı elde etmek 
isteyen bireyin taşıması gereken bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özellik finans 
piyasalarının gelişimiyle ve ekonomik karar vericilerin çeşitlilik göstermesiyle daha da 
önemli bir kavram haline gelmektedir. Bireysel birikimlerin hangi finansal ürünlerde 
değerlendirileceği, yatırım alternatifleri arasından seçim yapılması ve harcama kararları için 
gerekli finansmanın nasıl sağlanması gibi işlemler kişisel finansal okuryazarlığın gelişimine 
bağlıdır.  
 
2. Literatür Taraması 

Finansal okuryazarlık bilgisini ölçmek üzere yapılan araştırmalar incelendiğinde 
uygulanan örneklem kütlelerine göre pek çok şekilde sınıflandırma yapıldığı görülmektedir. 
Üniversite öğrencilerinden personeline, işletme yöneticilerine ve hane halkı olarak toplumun 
belirli kesimine kadar olan pek çok örneklem grupları arasında yapılmış araştırmalar 
mevcuttur. Üniversite öğrencilerinin finansal davranış ve tutumlarını ölçmek için finansal 
okuryazarlık bilgilerinin araştırıldığı bilimsel yayınlar şu şekilde sıralanabilir: 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümü 
öğrencilerinin temel enflasyon, borsanın işlevi, hisse senedi çeşitlendirme ve varlık 
çeşitlendirme gibi unsurlar hakkındaki bilgileri ile finansal okuryazarlığın bireylerin 
demografik özellikleri (cinsiyet, hane halkı geliri, öğretim şekli) ile ilişkili olup olmadığının 
araştırıldığı bir çalışmada; öğrencilerin cinsiyetlerinin finansal okuryazarlık unsurlarından 
üçüyle (temel enflasyon, borsanın işlevi, hisse senedi çeşitlendirme) ilişkili olduğu, aylık hane 
gelirlerinin finansal okuryazarlık unsurlarından ikisiyle (varlık çeşitlendirme ve temel 
enflasyon) ilişkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Aynı çalışmada öğrencilerin finansal 
okuryazarlık düzeyinin temel seviyede olduğu, öğrencilerin okul başarı düzeyleri ile anne-
baba eğitim düzeylerinin finansal okuryazarlıkla ilişkisiz olduğu saptanmıştır (Ergün, Şahin, 
& Ergin, 2014, s. 863). 

Eskişehir, Bursa ve İstanbul’ da faaliyet gösteren 5 devlet üniversitesinde öğrenim 
gören öğrencilere lisans eğitiminin finansal okuryazarlık düzeyine etkisini  araştırmak üzere 
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yapılan çalışmada; öğrencilerinin %31,7’ sinin yüksek, %30,1’ inin orta, %16’ sının ise düşük 
finansal okuryazarlığa sahip olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre finansal 
okuryazarlık düzeylerinin değiştiği,  eğitim görüldükleri programlarla finansal okuryazarlık 
düzeyi arasında bir ilişki olduğu, bu duruma paralel olarak finansal ürünler konusundaki 
bilgilerinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir (Er, Temizel, Özdemir, & Sönmez, 2014, s. 
118). 

Gaziantep Üniversitesi’ndeki 12 fakültenin öğrencileri arasında yapılan finansal 
okuryazarlık düzeyi araştırmasında kredi kartı ve internet bankacılığı kullanımının 
okuryazarlık düzeylerini etkilediği ve öğrencilerin düşük düzeyde finansal okuryazar olduğu 
görülmüştür. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre finansal okuryazarlık düzeyinin farklılaştığı, 
güncel finans konularında duyarlı olduğu, bireysel bankacılık konusunda yeterli bilgiye 
sahipken yatırım konusunda yetersiz oldukları tespit edilmiştir (Kılıç, Ata, & Seyrek, 2015, s. 
143). 

Gümüşhane Üniversitesi önlisans öğrencileri üzerinde finansal okurazarlık düzeyi ve 
davranışının araştırıldığı çalışmada; öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin düşük 
olduğu tespit edilmiştir (Çam & Barut, 2015, s. 70).  

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin finansal 
bilgi, davranış ve tutumlarını etkileyen faktörlerin araştırıldığı çalışmada; finansal 
okuryazarlık düzeylerinin cinsiyete göre farklılaştığı, Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret, 
Muhasebe ve Vergi programlarında okuyan öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin 
diğerlerine göre daha yüksek olduğu, öğrencilerin yarısından fazlasının basit finansal 
kavramlara yanlış cevaplar verdiği belirlenmiştir (Çelikkol & Çelikkol, 2015, s. 60-61). 

Sarıgül (2015), 407 üniversite öğrencisine uyguladığı 14 maddeden oluşan bir anket 
formu ile dört faktör elde ederek finansal okuryazarlık ve tutum ölçeği geliştirmiştir. Bu 
sayede toplumun farklı kesimlerinde bulunan grupların finansal davranış ve tutumlarının 
ölçülmesini sağlayan geliştirilmeye müsait bir ölçek ile alan yazınına katkıda bulunmuştur. 

Finansal okuryazarlığın bireye ve topluma faydaları birçok yabancı kaynaklı 
araştırmaya da konu olmuştur: 

Öğrenciler üzerine yapılmış bir araştırmada finansal bilgi eksikliği olan öğrencilerin 
sonraki yıl da devam eden mali sıkıntılarının arttığı gözlemlenmiştir (Hibbert & Beutler, 
2001). Ayrıca Hibbert ve Beutler (2001) önceki çalışmalarında bireysel, evlilik ve aile 
ilişkilerindeki başarısızlığın finansal sorunlarla beraber geldiğini tespit etmiştir. Bunu da 
finansal okuryazarlık eksikliğine bağlamıştır. 

Finansal okuryazarlığın öğrencilerin biriktirme, yatırım, borçtan kurtulma, 
kazandıklarından daha az harcama, bir bütçeye bağlı yaşama şansını arttırdığı bunun da iflas 
için şanslarını azalttığı tespit edilmiştir (Blalock, Tiller, & Monroe, 2004, s. 136).  

Finansal okuryazarlığın aynı zamanda kendine güven, kontrol ve bağımsızlığı teşvik 
ettiği bulunmuştur (Allen, Edwards, Hayhoe, & Leach, 2007, s. 21). 

Üniversite personellerinin finansal davranış ve tutumlarını ölçmek için finansal 
okuryazarlık bilgilerinin araştırıldığı bilimsel yayınlar şu şekilde sıralanabilir: 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi personeli (akademik ve idari) üzerine yapılan bir 
araştırmada Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik ve finansal gelişmeler konusunda ilgi 
gösterildiği, interneti bu gelişmeleri takip etmek için tercih ettiği, internet bankacılığını 
kullanma, kredi kartı aylık ortalama faiz oranı bilme ve kredi kartı hesap ekstresini anlama 
seviyesinin yüksek düzeyde olduğu, katılımcıların güncel finansal olaylarla ilgilendiği ve bazı 
finansal kavramları çoğunlukla bildiği tespit edilmiştir (Gutnu & Cihangir, 2015, s. 423). 

Öztürk ve Demir (2015)’in Süleyman Demirel Üniversitesi akademik personelinin 
finansal okuryazarlık ve para yönetim düzeyleri hakkında yaptıkları çalışmada; personelin 
finansal okuryazar olduğu ancak finansal eğitime ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Para 
yönetimi ile ilgili becerilerin aileden öğrenildiği, finansal danışmanlık için öncelikli olarak 
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internet mecrasının tercih edildiği, günlük hayatta sık kullanılan finansal kavramlar (EFT, 
vadeli mevduat, kredi kartı son ödeme tarihi) konusunda bilgi sahibi olunduğu ancak bazı 
kavramların (TMSF, yatırım ortaklığı, hazine bonosu) çok iyi bilinmediği bulunmuştur. 

3. Veri ve Yöntem
3.1. Veri 

Bu araştırmada Nisan 2016 döneminde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 
öğrencileri için hazırlanmış anket sorularından yararlanılarak geliştirilen bir ölçek 
kullanılmıştır. 

Araştırma önlisans düzeyindeki öğrencilerin finansal davranış ve tutumlarını ölçmek 
amacıyla gerçekleştirilmiş ve Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulundaki 
dört programda (Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İnsan Kaynakları) öğrenim gören öğrenciler hedef 
alınmıştır. Örnekleme her bölümden tesadüfi olarak seçilen toplamda 336 öğrenciyle anket 
gerçekleştirilmiştir. Anketin amacı açıklanarak öğrencilerin kendilerine en uygun bulduğu 
cevapları işaretlemeleri istenmiştir.  

Ankette demografik özelliklerin olduğu birinci bölümden sonra toplam 17 soru 
bulunmaktadır. Bu sorular finansal ürünlerin bilinirliği, bu ürünlere sahiplik durumu, bu 
ürünlerin seçiminde bilgi edinme ve karar verme tercihleri, temel finansal hesaplamalar ve 
kavramlardan oluşmaktadır. 
3.2. Yöntem 

Araştırmaya konu olan bireylerin finansal okuryazarlık seviyesini ortaya koyabilmek 
için elde edilen veriler geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmak üzere SPSS 21.00 
programında analiz edilmiştir. Demografik özellikler, finansal ürünlerin seçiminde bilgi 
edinme ve karar verme tercihleri, bu ürünlere sahip olma durumları frekans analizi ile 
belirlenmiştir. Çalışmaya katılanların finansal okuryazarlık düzeyleri temel ekonomi 
bilgisinin, basit finansal hesaplamaların ve tutum ölçeğinin ortalamaları alınarak 
belirlenmiştir. Bu analizde öğrencilerin temel ekonomi bilgi düzeyini ölçen sorulara, finansal 
tutum ve davranışlarına yönelik tutum ölçeğine ve basit finansal hesaplamalara verdikleri 
cevaplardan yararlanılmıştır. Buradan bulunan grup dağılımı ile demografik özellikler ve 
finansal okuryazarlık durumu arasında ilişki olup olmadığı test edilmiştir.  

4. Ampirik Bulgular
Anketten elde edilen verilere göre, hangi finansal araçlar hakkında bilgi sahibi oldukları 

sorusuna öğrencilerin %7,2’si en çok kredi kartını, sonrasında ise %3,7’si vadesiz hesabı 
bildiğini beyan etmiştir. Öğrencilerin bilgi sahibi oldukları finansal araçlar konusunda cevap 
vermesi istenirken birden fazla seçeneği aynı anda işaretleme yapabileceği belirtildiğinden 
aşağıdaki tabloda yalnızca önemli derecede yüksek olan sonuçlar paylaşılmıştır. 

Tablo 1: Finansal araçlar hakkında bilgi sahibi olma durumu 

Finansal Araçlar Frekans % 

Kredi Kartı 49 7,2 

Vadesiz Hesap 25 3,7 
Hepsi (Vadesiz hesap+Vadeli hesap+Bireysel emeklilik sigortası+Mortgage+Kredi 
kartı+Hisse Senedi+Tahvil+Hazine Bonosu+Mobil bankacılık hizmetleri+Yatırım hesabı) 

21 3,1 

Kredi Kartı+Mobil Bankacılık Hizmetleri 13 1,19 

Finansal ürünlere sahiplik durumu incelendiğinde öğrencilerin %58’inin kredi kartına, 
%57’sinin vadesiz hesaba sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç öğrencilerin sahip oldukları 
finansal ürünler hakkında bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. En az sahip olunan finansal 
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ürünler mortgage, hazine bonosu, tahvil ve yatırım hesabı olarak belirlenmiştir. Benzer durum 
ters bir şekilde sahip olunmayan finansal araçlar hakkında öğrencilerin bilgi sahibi 
olmadıkları yönünde de tespit edilmiştir. Sahiplik ve bilgi sahibi olma durumunu birlikte 
gösteren çapraz tablo sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2:Finansal araçlara sahip olma durumu ile bilgi sahibi olma durumu arasındaki ilişkiyi gösteren çapraz 
tablo 

 
* ve ** verileri için tabloda frekans dağılımları belirtilmiştir. 

Finansal ürünlerin seçimi konusunda öğrencilerin %42’si karar vermeden önce farklı 
firmaların farklı finansal ürünlerini dikkate aldığı belirlenmiştir. %1,2’sinin ise farklı finansal 
ürünleri dikkate almadan seçim yaptığı tespit edilmiştir.  
 

Tablo 3: Finansal ürün seçim süreci tercihlerinin frekans sonuçları 

Finansal Ürün Seçim Süreci Frekans % 
Kararımı vermeden önce farklı firmaların farklı finansal ürünlerini dikkate 
alırım  

285 42,1 

Kararımı vermeden önce tek bir firmanın finansal ürünlerini dikkate alırım. 27 4,0 
Diğer farklı finansal ürünleri dikkate almam. 8 1,2 
Alternatif finansal ürünler olmadığı için karar vermem gerekmez. 16 2,4 

TOPLAM 336 100 

 
  “Tercih edilen finansal ürünleri seçim sürecinde hangi bilgi kaynakları kararınızı 
vermede etkili olmuştur?” şeklindeki soruya öğrencilerin %2,5’i banka şubesinde alınan 
bilginin etkili olduğu cevabını vermiştir.  %1,2’si hem banka şubesinden alınan bilginin hem 
de uzman tavsiyesinin finansal ürünlerin seçiminde etkili olduğunu belirtmiştir. “Temel gelir 
kaynağınızı kaybettiğinizde yaşam standartlarınızı ne kadar süre ile karşılamaya devam 
edebilirsiniz?” sorusuna öğrencilerin %17’si bir hafta ile – bir ay arası cevabını verirken 
%14,5’i bilmediğini belirtmiştir. Öğrencilere gelirlerinin yaşam maliyetlerini karşılayıp 
karşılamadığı sorulduğunda %26’sı maliyetlerini karşılamadığı cevabını verirken, %14’ü 
kişisel gelir elde etmediğini belirtmiştir. Kişisel gelirlerinin maliyetlerini karşılamaya 
yetmediği zaman ihtiyaçlarını karşılamak için hangi yolu tercih ettikleri sorusuna %11,2’si 
harcamaları kısdığını, %3’ü aile ya da arkadaşlardan borç para aldığını belirtmiştir. %15,2’si 
tasarruf aracı olarak evde nakit biriktirdiğini, %8’i tasarruf etmediğini, % 7,4’ü banka 
hesabında para biriktirmeyi tercih ettiğini belirtmiştir. 
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 Anketi cevaplayan öğrencilerin demografik özellikleri ile ilgili bulgular Tablo 4’te 
verilmiştir. 
 

Tablo 4: Anketi cevaplayan öğrencilere ait demografik özellikler 
 Frekans Oran (%) 

Cinsiyet   
Kadın 210 62,5 
Erkek 126 37,5 

Medeni Durum   
Evli 15 4,5 
Bekar 321 95,5 

Bölüm   
Bankacılık ve Sigortacılık 76 22,6 
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 116 34,5 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 126 37,5 
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim 18 5,4 

Program Türü   
Örgün Öğretim 225 67,0 
İkinci Öğretim 111 33,0 

Sınıf   
1. Sınıf 98 29,2 
2. Sınıf 238 70,8 

Aylık Aile Gelir Düzeyi   
1.500 TL ve altı  141 42,0 
1.500 TL – 2.500 TL arası 107 31,8 
2.500 TL – 5.000 TL arası 71 21,1 
5.000 TL ve üzeri  17 5,1 

Çalışma Durumu   
Çalışmıyor 289 86,0 
Serbest Çalışıyor 18 5,4 
Özel Sektörde Çalışıyor 27 8,0 
Kamu Sektöründe Çalışıyor 2 0,6 

Yerleşim Yeri   
İl 176 52,4 
İlçe 139 41,4 
Köy 21 6,3 

TOPLAM 336 100 
 
Finansal okuryazarlık düzeyinin tespiti için anketteki tutum ve davranışların yeraldığı 

ölçek soruları ile temel ekonomi bilgisinin sorgulandığı ve temel finansal hesaplamaların 
bulunduğu sorulara verilen cevaplardan yararlanılmıştır. Ön lisans öğrencilerinin finansal 
okuryazarlık düzeyi, verilerin ortalaması alınarak  %49,6 olarak ortalamanın altında çıkmıştır.  
Aynı veriler kullanılarak demografik özellikler ile finansal okuryazarlık arasındaki ilişkinin 
tespiti yapılmadan önce Tek-örneklem Kolmogorov Simirnov testi ile verilerin normal dağılıp 
dağılmadığı analiz edilmiştir.  Buna göre bulunan sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5: Tek-örneklem Kolmogorov-Smirnov testi 
Finansal Okuryazarlık Düzeyi 

Normal Parametreler 
Ortalama 2,4885 
Standart Sapma 0,31084 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,466 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,027 

Tablodan görüldüğü p<0,05 olduğu için örneklemin normal dağılıma uygun olmadığı 
tespit edilmiştir. Bu sebeple parametrik olmayan testler uygulanarak öğrencilerin demografik 
özellikleri ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı 
incelenmiştir. Bulgular Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6: Finansal okuryazarlık ile demografik özellikler arasındaki farklılıklar 
Cinsiyet Değişkeni Finansal Okuryazarlık Düzeyi 
Mann-Whitney U 12886,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,689 
Medeni Durum Finansal Okuryazarlık Düzeyi 
Mann-Whitney U 2148,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,479 
Bölüm Finansal Okuryazarlık Düzeyi 
Kruskal Wallis Test (Chi-Square) 1,706 
Asymp. Sig. 0,636 
Program Türü Finansal Okuryazarlık Düzeyi 
Mann-Whitney U 11355,500 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,176 
Sınıf Finansal Okuryazarlık Düzeyi 
Mann-Whitney U 10732,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,250 
Aylık Aile Gelir Düzeyi Finansal Okuryazarlık Düzeyi 
Kruskal Wallis Test (Chi-Square) 3,692 
Asymp. Sig. 0,297 
Çalışma Durumu Finansal Okuryazarlık Düzeyi 
Kruskal Wallis Test (Chi-Square) 0,451 
Asymp. Sig. 0,930 
Yerleşim Yeri Finansal Okuryazarlık Düzeyi 
Kruskal Wallis Test (Chi-Square) 0,068 
Asymp. Sig. 0,967 

Tablo 6’da görüldüğü gibi demografik özelliklere ait p değerleri 0,05’den büyük olduğu 
için finansal okurayazarlık düzeyi ile anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.Bunun anlamı 
öğrencilerin demografik özelliklerinin farklı olması finansal okuryazarlık düzeyini 
etkilememektedir. 

5. Sonuç
Yaşadığımız yüzyılda yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle bireyler finansal karar 

alırken daha dikkatli davranmak zorunda olduklarının bilincindedirler. Sahip oldukları 
fonların doğru yatırım araçlarında değerlendirilmesi, tüketim sıklığı, bütçeye göre alışveriş 
yapılması kısaca paranın yönetimi ile ilgili kararları alırken risk, getiri, maliyet unsurlarının 
göz önünde bulundurulması bilinçli ve doğru karar almak olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda 
bireyin finansal alanda yapmış olduğu tercihleri belirleyen tercih öncesi kararları oluşturan 
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finansal okuryazarlık düzeyi tutum ve davranışları etkilemesi açısından önemli bir yere 
sahiptir. Bu çalışmada Celal Bayar Üniversitesi ön lisans öğrencilerinin finansal okuryazarlık 
algılarının finansal davranışları ve tutumlarını nasıl etkilediğini tespit edebilmek amacıyla 
belirlenen ölçek üzerinden anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin; 
hangi finansal araçlar hakkında bilgi sahibi oldukları sorusuna öğrencilerin %7,2’si en çok 
kredi kartını, sonrasında ise %3,7’si vadesiz hesabı bildiğini beyan etmiştir. Finansal ürünlere 
sahiplik durumu incelendiğinde öğrencilerin %58’inin kredi kartına, %57’sinin vadesiz 
hesaba sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç öğrencilerin sahip oldukları finansal ürünler 
hakkında bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. En az sahip olunan finansal ürünler mortgage, 
hazine bonosu, tahvil ve yatırım hesabı olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar göstermektedir ki 
bir finansal ürün sahipliği ile o ürün hakkında bilgi sahipliği arasında ilişki vardır. Finansal 
ürünlerin seçimi konusunda öğrencilerin %42’si karar vermeden önce farklı firmaların farklı 
finansal ürünlerini dikkate aldığı belirlenmiştir. %1,2’sinin ise farklı finansal ürünleri dikkate 
almadan seçim yaptığı tespit edilmiştir. “Tercih edilen finansal ürünleri seçim sürecinde hangi 
bilgi kaynakları kararınızı vermede etkili olmuştur?” şeklindeki soruya öğrencilerin %2,5’i 
banka şubesinden alınan bilginin etkili olduğu cevabını vermiştir.  %1,2’si hem banka 
şubesinden alınan bilginin hem de uzman tavsiyesinin finansal ürünlerin seçiminde etkili 
olduğunu belirtmiştir. Bu da bize öğrencilerin bilinçli bir seçim ve karar verme süreci 
izlediğini göstermektedir. “Temel gelir kaynağınızı kaybettiğinizde yaşam standartlarınızı ne 
kadar süre ile karşılamaya devam edebilirsiniz?” sorusuna öğrencilerin %17’si bir hafta ile – 
bir ay arası cevabını verirken %14,5’i bilmediğini belirtmiştir. Buradan öğrencilerin temel 
yaşam maliyetlerini karşılayacak gelirlerini nasıl yöneteceklerini çok da iyi bilmedikleri 
yorumu yapılabilir. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaşlarının küçük olması nedeni ile aile 
ortamındaki bağımsızlığını henüz kazanmamış olması paranın yönetimi konusunda bireysel 
olarak başarı gösteremedikleri sonucunu çıkarmaktadır. Öğrencilere gelirlerinin yaşam 
maliyetlerini karşılayıp karşılamadığı sorulduğunda %26’sı maliyetlerini karşılamadığı 
cevabını verirken, %14’ü kişisel gelir elde etmediğini belirtmiştir. Kişisel gelirlerinin 
maliyetlerini karşılamaya yetmediği zaman ihtiyaçlarını karşılamak için hangi yolu tercih 
ettikleri sorusuna %11,2’si harcamaları kıstığını, %3’ü aile ya da arkadaşlardan borç para 
aldığını belirtmiştir. %15,2’si tasarruf aracı olarak evde nakit biriktirdiğini, %8’i tasarruf 
etmediğini, % 7,4’ü banka hesabında para biriktirmeyi tercih ettiğini belirtmiştir. Çalışma 
sonucunda öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyinin  % 49,6 gibi düşük bir oranda olduğu 
tespit edilmiştir.  
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HAVAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI 
ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL KİRALAMA 

İŞLEMLERİNİN KARLILIK ÜZERİNE ETKİSİNİN 
ÖLÇÜLMESİ: AVRUPA`DA FAALİYET GÖSTEREN 

ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Faruk Dayı1 Yusuf Esmer2 

Özet 
Havayolu taşımacılığı, yolcu taşımacılığında hızla büyüyen bir sektör olarak dikkatleri üzerine 

çekmektedir. Ülkemizde 1933 yılında temelleri atılan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı yolcu taşımacılığında 
1990’lı yıllara kadar tekel niteliğinde hizmet sunmuştur. 2000’li yıllarda özel havayolu yolcu taşımacılık 
şirketlerinin kurulmasıyla şu anda 10 şirketin faaliyet gösterdiği görülmektedir. Havayolu yolcu taşımacılığında 
maliyetler; yakıt, personel ve uçak olmak üzere üç kategoride sınıflandırılmaktadır. 2000’li yılların ortalarında 
petrol fiyatlarının düşmesi yolcu taşımacılığına önemli bir maliyet avantajı sağlayarak rekabet ve hizmet 
kalitesinin artmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Havayolu taşımacılığının maliyet unsurlarından bir diğeri 
personel giderleridir. Bu giderleri azaltmak pekte mümkün değildir. Diğer önemli bir maliyet kalemi ise 
uçaklardır. Uçak fiyatlarının yüksek olması şirketlerin uçak satın almalarını engellemekte bu nedenle şirketlerin 
finansal kiralama ile uçak satın alma yolunu tercih ettikleri görülmektedir. Bu çalışmada havayolu yolcu 
taşımacılığında önemli bir maliyet kalemi olan finansal kiralama işleminin, karlılık üzerine etkisi incelenmek 
istenmektedir. Çalışmanın uygulamasında Avrupa`da faaliyet gösteren 6 şirketin 2008-2012 dönemine ait mali 
tablo ve operasyonel bilgileri kullanılarak rasyo analizi yöntemiyle finansal analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, 
faaliyet kaldıracının özsermaye karlılığı üzerinde etkisinin olup olmadığı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: sivil havacılık işletmeciliği, finansal performans, finansal kiralama 

JEL Sınıflandırması: R40, L25, G10 

MEASURING THE IMPACT ON PROFITABILITY FOR 
LEASING IN AIRLINE PASSENGER TRANSPORT 

COMPANY: AN APPLICATION IN EUROPEAN COMPANIES 

Abstract 
Air Transport has attracted attention as a rapidly growing sector in the passenger transportation. In our 

country, it founded in 1933, Turkish Airlines Corporation has provided passenger transportation services as a 
monopoly until the 1990s. In the 2000s, with the establishment of private airline passenger transport companies, 
it is seen that these 10 firms operate. Cost in airline passenger transport are classified into three categories; these 
are fuel, staff and aircraft. In the mid-2000s, providing a significant cost advantage in passenger transport, it is 
the fall in oil prices, has an important role in increasing the competitiveness and quality of service. Another of 
the factors of the air transport cost is personnel expenses. To reduce this expense is not possible generally. 
Another important cost factor is the aircraft. When aircraft prices are expensive and high, companies are not able 
to purchase the aircraft. Therefore it is seen that the preferred way to purchase aircraft through leasing. In this 
study is analysed the effect between leasing and profit of the company's equity. In the practice of work, are 
analysed with the method of financial analysis for six companies operating in Europe, are used data of financial 
statements and operational information for the period 2008-2012. As a result, it is considered that there is 
positive or negative effect in operating leverage’s above the impact of return on equity. 

Keywords: civil aviation administration, financial performance, leasing 

JEL Classification: R40, L25, G10 
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1. Giriş 

Dünyada ilk sivil havacılık faaliyetinin 1900’lü yılların başında başladığı 
görülmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir çok yerde havaalanları yapılarak, 
dünyanın birçok noktasına uçak ile ulaşım sağlanmaktadır. Deniz aşırı mesafelere uçak 
yolculuğunun hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunmasıyla sivil havacılık hızlı bir 
şekilde büyüyerek yolcuların sıkça tercih ettikleri bir ulaşım aracı haline gelmiştir. Ülkemizde 
ise Cumhuriyet`in ilanından sonra sivil havacılık ile ilgili çalışmalara önem verilerek 1933 
yılında ilk girişimlerde bulunulmuş ve sonradan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (THY) 
adını alacak bir devlet teşekkülü kurulmuştur. Böylece ülkemizde sivil havacılığın ilk adımı 
atılmıştır. 1990’lı yıllara gelindiğinde THY ve Lufthansa şirketlerinin ortak girişimleriyle 
SunExpress adıyla ülkemizin sivil havacılıkta ilk özel şirketi kurulmuştur. Teknolojinin 
büyük  bir ivme kazandığı 2000’li yıllara gelindiğinde özel sektörün sivil havacılık faaliyetine 
başlamasıyla sivil havacılık önemli bir sektör haline gelmiş, düşen petrol fiyatları ve artan 
havaalanı sayısıyla ülkemiz vatandaşlarının sıkça tercih ettikleri bir ulaşım sektörü haline 
gelmiştir. Şirket sayısının artması sivil havacılık sektöründe rekabetin boyutunu da artırmıştır. 
Böylece rekabetin artması, kalite standartlarını da artırmış ve teknolojinin hızla gelişmesi 
uçak teknolojisinde önemli mesafeler alınmasını sağlamış ve daha güvenli ve konforlu 
uçaklar üretilmeye başlanmıştır. 

 
2. Literatür Taraması 

Çalışmanın bu bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmında sivil havacılık 
sektörüyle ilgili genel bilgiler verilmektedir.İkinci kısmında ise finansal kiralamayla ilgili 
bilgiler yer almaktadır.  
2.1. Sivil Havacılık Sektörüne Genel Bir Bakış 
 Teknolojinin hızla gelişmesi uçak üretimini artırmış ve bir çok şehirde havaalanı 
yapılarak uçuş için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Özellikle II.Dünya 
Savaşı`ndan sonra sivil havacılık sektörü hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Kara, demir ve 
deniz yoluna alternatif ve daha hızlı bir ulaşım sağlayan havayolu yolcu taşımacılığı dünya 
yolcu taşımacılığında her geçen gün payını artırarak büyümeye devam eden bir sektör haline 
gelmiştir. Dolayısıyla kıtalar arası uçabilecek, aynı anda çok sayıda yolcu taşıyacak ve 
yolcuların seyahat anında ihtiyaçlarını karşılayabilecek uçakların üretilmesine ihtiyaç 
duyulmuştur. Hızla artan yolcu sayısı ve havaalanlarında sıkça gördüğümüz Boeing ve Airbus 
şirketleri dünyada adından sürekli bahsedilen şirketler olmuş hatta bu şirketler 1960-1970’li 
yıllarda sivil havacılık şirketlerinden gelen uçak taleplerini karşılayamaz olmuştur. Dünyada 
gerçekleşen bu gelişmelere bağlı olarak da milli sivil havacılık şirketimiz olan THY, 
Avrupa’nın ve Dünya’nın birçok yerine sefer düzenleyerek dünyadaki gelişmeleri yakından 
takip etmiştir. Özellikle 2002 yılından sonra ekonominin gelişmesi, dünyadaki petrol 
fiyatlarının düşmesi ve artan teknoloji ile THY yeni modern ve genç filoya sahip bir şirket 
olarak sivil havacılık sektöründe büyük bir ivme yakalamış ve Avrupanın örnek aldığı bir 
şirket haline gelmiştir. 
 Küresel ekonominin büyümesi, yolcuların seyahat ihtiyacının artması ve yakıt 
fiyatlarının düşmesiyle sivil havacılık sektöründe önümüzdeki yıllar bir büyüme beklentisi 
olduğu görülmektedir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle daha az yakıt tüketen uçakların 
geliştirilmesi ile şirketler daha düşük yakıt maliyetiyle daha uygun fiyata uçak bileti 
satabilecektir. Bunun yanında, dünya nufüsunda meydana gelen artış uçak yolculuğunun 
artmasına neden olmaktadır.  
 Ülkemiz sivil havacılık sektörünün toplam geliri 2003 yılında 2,2 milyar dolar iken, 
2014 yılında 23,8 milyar dolara yükselmiştir. Sektörün istihdam düzeyine bakıldığında 2003 
de 65 bin olan çalışan sayısının, 2014 yılında 187 bini aştığı görülmektedir (SHGM, 2015:37).  
2003 yılında sektördeki toplam uçak sayısı 162’den, 2015 yılında 489’a yükselmiştir (SHGM, 
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2015:27). Yine aynı yılda toplam yolcu koltuk kapasitesi 27.599 iken, 2015 yılında 90.259’e 
yükselmiştir. 2003 yılında kargo taşıma kapasitesi 302.737 kg iken, 2015 yılında 1.759.600 
kg olarak gerçekleşmiştir. Uçak trafiği sonuçlarına bakıldığında yurt içi, yurt dışı ve transit 
uçuş sayısı 2003 yılında 529.205 iken, 2015 yılında 1.815.095 uçuş olarak kaydedilmiştir 
(SHGM, 2015:28).  
 Dünya sivil havacılık söktörü incelendiğinde IATA’nın 2015 raporuna göre sektördeki 
topam gelir 2011 yılında 643 milyar dolar ve 2014 yıllında 758 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir (IATA, 2015:1). Ayrıca sektörün toplam net karı incelendiğinde 2011 yılında 
8,3 milyar dolardan 2014 yılında 17,8 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. 2014 yılında 
sektördeki toplam uçuş sayısı 33,4 milyon olup bu uçuşlarda toplam 3,31 milyar yolcu 
taşınmıştır. Dünya sivil havacılık sektöründe istihdam edilen personel sayısı ise 2014 yılında 
yaklaşık 58 milyon kişidir.  
2.2. Finansal Kiralama 
 Finansal kiralama sözcüğü ingilizce “lease” kelimesinden türemiş olup dilimizde 
“leasing”olarak da kullanıldığı görülmektedir. Finansal kiralama taşınmaz bir malın belirli bir 
vade boyunca önceden belirlenen taksitler şeklinde ödenerek vade sonunda sembolik bir bedel 
ile taşınmaz malın devralınması olarak ifade edilmektedir (Kaya, 2015:297). Dolayısıyla 
finansal kiralama özellikle yüksek tutarlı duran varlık yatırımlarında sıkça kullanılan bir 
finansman yöntemi olmuştur. Finansal kiralamanın şirketler için birçok avantajı olup bunların 
en önemlilerinden biri de kiraya konu olan varlıkta herhangi bir arıza meydana geldiğinde 
kiracı şirketin işlerinin aksamaması için kiralayan şirketin aynı varlığın yenisini temin etmek 
zorunda olmasıdır (Okka, 2010:513). Böylece kiracı şirket kendisini her türlü riske karşı 
güvence altına almaktadır (Ceylan ve Korkmaz, 2008:210-211). Finansal kiralamanın diğer 
bir avantajı ise kira ödemelerinin vergi matrahından düşülerek daha az vergi ödenmesini 
sağlamasıdır (Işıldak, 1994:17).  

Finansal kiralamaya konu olan diğer bir ifadeyle kiralanabilecek varlıklar: Kara 
taşıtları (otomobil, kamyon, otobüs vb.), deniz taşıtları (gemi, tekne vb.), hava taşıtları (uçak, 
jet vb.), ofis mobilyaları, tıbbi teçhizatlar, üretim tezgahları ve makineleri ve büro 
ekipmanlarıdır (Usta, 2005:172-173). 
 Finansal kiralama işlemleri her sektörde kullanılsa da duran varlık maliyeti yüksek olan 
havayolu yolcu taşımacılığı sektöründe uçak alımlarında şirketlerin sıkça kullandıkları bir 
finansal araç olarak dikkat çekmektedir (Pardo, 2011:1-2). Finansal kiralama işleminden 
kaynaklanan finansal kiralama borçları bilançoda kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar 
içinde finansal kiralama borcu şeklinde muhasebeleştirilmektedir (Balık, 2013:40-41). 
 Gavazza (2010) finansal kiralama işlemlerinin yabancı kaynakların maliyetini 
azalttığını alıcı ve satıcı için daha cazip bir finansman yöntemi olduğunu ve böylece 
şirketlerin daha likit bir görüntü sergilediğini ifade etmektedir. Çalışmada finansal 
kiralamanın likidite üzerine etkisini ölçmektedir. Finansal kiralamayla şirketlerin likiditesinin 
arttığı ve sözleşme sürelerinin daha uzun olduğunu ancak her ne kadar operasyonel kiralama 
süreleri kısalsa da operasyonel kiralamanın maliyetlerin düştüğünü tespit etmektedir 
(Gavazza, 2010: 62-63). 
 Oum vd. (2000), uçak kiralamasında optimal uçak sayısını tahmin ettikleri çalışmada, 
dünyada faaliyet gösteren 23 havayolu yolcu taşımacılığı şirketinin bilgilerini kullanarak 
anakütledeki şirketlerin filolarının %40-60’lık kısmının finansal kiralama yöntemiyle temin 
edildiğini tespit etmektedir (Oum vd., 2000:17-18). 
 Çalışmanın örneklemini oluşturan şirketlerin finansal kiralama borçları aşağıda Tablo1` 
de verilmektedir. 
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Tablo 1: Şirketlerin finansal kiralama borçları (milyar) 
Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketleri 2008 2009 2010 2011 2012 

Air France (€)  1,30 1,43 1,32 1,82 2,12 

Air France – KLM (€) 3,44 3,38 3,42 3,05 3,61 

Lufthansa (€) 2,09 2,14 2,40 2,69 2,52 

Thomas Cook Group (£) 0,23 0,04 0,06 0,06 0,20 

Türk Hava Yolları ( ₺) 3.18 2,95 4,16 7,91 8,66 

TUI Travel (£) 0,16 0,17 0,12 0,11 0,16 

 
 Çalışmanın örneklemini oluşturan şirketlerin yıllara göre sahip oldukları uçak sayıları 
aşağıda Tablo 2`de verilmektedir.  

Tablo 2: Uçak sayıları (adet) 
Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketleri 2008 2009 2010 2011 2012 

Air France  621 594 593 609 601 

Air France - KLM 422 420 398 402 387 

Lufthansa 524 722 710 696 627 

Thomas Cook Group 93 94 93 92 91 

Türk Hava Yolları 127 133 158 180 202 

TUI Travel  139 143 145 138 138 

 
Tablo 1 ve 2 birlikte değerlendirildiğinde Air France şirketinin beş yıllık dönemde 

finasal kiralama borcunun yaklaşık %63 oranında arttığı; ancak uçak sayılarında ise artış 
yerine bir düşüş olduğu gözlemlenmektedir. Aynı sonuç Air France KLM şirketi içinde 
geçerli olup şirketin uçak sayısında bir düşüş olmasına rağmen finansal kiralama borcunun 
arttığı tespit edilmektedir. Lufthansa şirketinin uçak sayısı ve finansal kiralama borcundaki 
artış hemen hemen birbiriyle paralel gerçekleşmektedir. Thomas Cook Group şirketinde uçak 
sayısında ve finansal kiralama borcunda kayda değer bir değişim görülmemektedir. Aynı 
dönemde Türk Hava Yolları`nın uçak sayısında %59’luk bir artışa karşılık finansal kiralama 
borcunda ise %172’lik bir artış tespit edilmektedir. 

3. Veri ve Yöntem 
 Havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin reel sermaye yatırımı yaparken katlandıkları 
en önemli maliyet uçak alımı olarak dikkat çekmektedir. Uçak fiyatları yüksek olmakta ve 
sabit duran varlıklar içinde yer almaktadır. Bu nedenle havayolu yolcu taşımacılık şirketleri 
uçak satın almaktan ziyade genellikle finansal kiralama yöntemini tercih etmektedir. Böylece 
şirketler uzun yıllar sabit bir maliyet ile uçak sahibi olmakta hem de taksitleri vergi 
matrahından indirerek daha az vergi ödemektedir.  
 Bu doğrultuda bu çalışmanın temel amacı; Avrupa da faaliyet gösteren 35 havayolu 
yolcu taşımacılığı şirketinin 2008-2012 dönemine ait finansal performanslarının faaliyet 
kaldıracı boyutuyla ölçülmesidir. Ancak Avrupa da faaliyet gösteren şirketlerden sadece 6 
tanesinin verileri temin edilmiştir. Bu nedenle analizde 6 havayolu yolcu taşımacılığı 
şirketinin 2008-2012 dönemine ait mali tablo ve operasyonel bilgileri, oran analizi yöntemi 
kullanılarak finansal analizi yapılmıştır. 
3.1 Veri 
 Çalışmada kullanılan veri seti Avrupa da faaliyet gösteren havayolu yolcu taşımacılığı 
şirketlerinin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve raporlarından elde edilmiştir. 
Veri seti; 2008-2012 dönemine ait olup Avrupa`da faaliyet gösteren ve araştırmanın 
uygulama döneminde verilerine ulaşılabilen 6 adet şirketin mali tablo verilerini içermektedir. 
Faaliyet kaldıracının hesaplanabilmesi için 2007 yılına ait verilerde gerektiğinden bazı 

646 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
şirketlerin söz konusu yıla ait verilerine ulaşılamadığından çalışmada 6 şirketin, 2008-2012 
dönemine ait bilanço ve gelir tablolarındaki verilerden yararlanılarak hesaplanmış 3 adet 
göstergeyle toplam 87 adet veri elde edilmiştir. Çalışmanın uygulmasında kullanılan veri seti 
ve tanımlamaları aşağıda Tablo 3 ile verilmektedir. 

Tablo 3: Veri seti 
Değişkenler Sembol Kaynak 
Aktif Karlılık Oranı AK Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları. 
Özsermaye Karlılık Oranı ÖK Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları. 
Faaliyet Kaldıracı Oranı FK Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları. 

 
3.2. Çalışmada Kullanılan Değişkenler 
 Araştırma kapsamında finansal kiralamanın özsermaye karlılığı üzerine etkisinin 
ölçülmesi amacıyla kullanılan finansal performans göstergeleri özet olarak aşağıda Tablo 4`de 
sunulmaktadır. 

Tablo 4: Değişkenler ve formülleri 
Değişkenler Tanımı Formülü 
Aktif 
Karlılık 
Oranı 

Varlıkların ne derece verimli kullanıldığını 
gösteren orandır. Net karın toplam aktife 
bölünmesiyle hesaplanır. 

Net Kâr / Toplam Aktif 

Özsermaye 
Karlılık 
Oranı 

Öz kaynakların ne derece verimli 
kullanıldığını gösteren orandır. Net karın, 
özkaynaklara bölünmesiyle hesaplanır. 

Net Kâr / Öz kaynaklar 

Faaliyet 
Kaldıracı 
Oranı 

Satışlardaki % değişimin, FVÖK’da ne kadar 
bir değişime neden olduğunu gösteren orandır. 
Faiz ve vergi öncesi kardaki değişimin, 
satışlardaki değişime oranlanmasıyla 
hesaplanır. 

FVÖK % Değişim /  Satışlardaki % Değişim 

 
 Kârlılık oranları, işletmenin varlıklarını ne derece verimli kullandığını gösteren 
oranlardır. İşletmenin bir yıllık faaliyeti sonucunda çeşitli kriterler açısından ne kadar karlı 
çalıştıkları rasyo analizi yapılarak çeşitli oranlar ile kolayca tespit edilebilmektedir. 
Dolayısıyla kârlılık oranları, işletmenin geçmiş yıllardaki finansal durumunu ve 
faaliyetlerindeki başarı derecesini göstermesi ile gelecek planlaması yapılırken ihtiyaç 
duyulan verileri üst yönetime sunmaktadır. Böylece geçmişten elde edilen analiz verileri ile 
geleceğe yönelik planlamalar yapılmaktadır.  

Aktif kârlılık oranı; işletmenin varlıklarının ne kadar verimli kullanıldığını 
göstermektedir. Özsermaye kârlılık oranı ise, özkaynakların ne kadar verimli kullanıldığını, 
işletmenin karının ne kadarını özsermaye ile elde ettiğini göstermektedir. Bu açıdan 
düşünüldüğünde özsermaye kârlılık oranı, ortaklar açısından oldukça önem arz etmektedir 
(Ercan vd., 2013: 61). Faaliyet kaldıracı yüksek sabit maliyetli şirketlerde Faiz ve Vergi 
Öncesi Kar`daki (FVÖK) değişimin satışlardaki değişimden ne kadar etkilendiğini 
göstermektedir. Örneğin, FVÖK aynı düzeyde kalır ve sabit giderler artarsa, faaliyet kaldıraç 
derecesi yükselmektedir (Ercan ve Ban, 2012:247). 

4. Ampirik Analiz 
 Çalışmanın uygulamasını oluşturan 6 şirketin 5 yıllık dönemine ait aktif karlılık oranı, 
özsermaye karlılık oranı ve finansal kaldıraç oranı ile ampirik analiz yapılarak bu kısımda 
değerlendirilmektedir. Ayrıca analize yardımcı olması amacıyla şirketlerin verileride aşağıda 
Tablo 5`de paylaşılmaktadır. 
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Tablo 5: Toplam satış gelirleri (milyon) 
Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketleri 2008 2009 2010 2011 2012 
Air France(€) 16.073 13.849 15.226 12.323 16.479 
Air France – KLM (€) 23.975 20.999 23.622 19.075 25.649 
Lufthansa (€) 25.628 23.165 27.433 29.774 31.045 
Thomas Cook Group (£) 8.111 9.268 8.890 9.808 9.491 
Türk Hava Yolları ( ₺ ) 6.123 7.035 8.422 11.815 14.762 
TUI Travel (£) 13.932 13.851 13.514 14.687 14.460 
 
 Şirketlerin toplam satış gelirleri sonuçları incelendiğinde en yüksek satış geliri olan 
şirket Lufthansa; en düşük satış gelirinin ise Türk Hava Yolları`nın olduğu görülmektedir. 
2008-2012 döneminde 5 yıllık süreçte satış gelirlerinin yüzdelik değişimi incelendiğinde en 
düşük artış %2 ile Air France şirketinde; en yüksek artış ise %141’ lik oran ile Türk Hava 
Yolları şirketinde gözlemlenmektedir.  
 Havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin aktif karlılık oranı sonuçları incelendiğinde 30 
dönemlik verilerin 14 döneminde kar olmadığı yani zarar ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla 
şirketler söz konusu dönemleri zarar ile kapattıklarından, aktif kârlılıktan bahsetmek mümkün 
değildir. Ancak Lufthansa ve Türk Hava Yolları beş yıllık dönem boyunca kar ettikleri 
görülmektedir En yüksek zararı 2012 yılında %70’lik oran ile Thomas Cook Group yapmıştır. 
 Avrupa da faaliyet gösteren 6 şirketin aktif karlılık oranı sonuçları, aşağıda Tablo 6`da 
verilmektedir. 

Tablo 6: Aktif kârlılık oranı sonuçları (%) 
Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketleri 2008 2009 2010 2011 2012 

Air France  -0,06 -0,12 0,06 -0,05 -0,13 
Air France - KLM -0,06 -0,11 0,05 -0,03 -0,10 
Lufthansa 0,05 0,01 0,08 0,01 0,07 
Thomas Cook Group 0,05 0,01 0,01 -0,56 -0,70 
Türk Hava Yolları 0,14 0,06 0,02 0,01 0,06 
TUI Travel  -0,29 -0,07 -0,12 0,08 0,13 

 Havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin özsermaye kârlılık oranları da, aktif kârlılık 
oranlarının negatif olduğu yıllarda negatif bir değer sergilemektedir. Diğer bir ifadeyle aktif 
karlılığın olmadığı yani zararın olduğu yıllarda özsermaye karlılık oranı da negatif 
hesaplanmaktadır.  Avrupa da faaliyet gösteren 6 şirketin özsermaye karlılık oranı sonuçları, 
aşağıda Tablo 7`de verilmektedir. 

Tablo 7: Özsermaye kârlılık oranı sonuçları (%) 
Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketleri 2008 2009 2010 2011 2012 

Air France  -0,22 -0,46 0,16 -0,15 -0,50 
Air France - KLM -0,14 -0,29 0,09 -0,07 -0,24 
Lufthansa 0,08 -0,01 0,14 0,01 0,12 
Thomas Cook Group 0,02 0,01 0,01 -0,44 -1,28 
Türk Hava Yolları 0,16 0,07 0,01 0,21 0,09 
TUI Travel  -0,11 -0,03 -0,06 0,04 0,09 

 
2008-2012 yıllarına ait beş yıllık dönemde özsermaye karlılık oranı sonuçları 

incelendiğinde, Lufthansa ve Türk Hava Yolları`nın özsermaye karlılık oranlarının pozitif 
olduğu görülmektedir. Air France ve Air France KLM şirketlerinin özsermaye karlılık 
oranları sadece 2010 yılında mevcut olup sırasıyla %16 ve %9 olarak hesaplanmıştır. En 
yüksek özsermaye zararı ise 2012 yılında gerçekleşmiş olup %128 ile Thomas Cook Group 
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şirketinindir. En yüksek özsermaye karlılık oranına ise %21’lik bir oran ile 2011 yılında 
sadeceTürk Hava Yolları ulaşmıştır.  

Avrupa da faaliyet gösteren 6 şirketin faaliyet kaldıracı oranı sonuçları, aşağıda  Tablo 
8 de verilmektedir. Air France, Thomas Cook Group ve TUI Travel şirketlerinin 2007 yılı 
verilerine ulaşılamadığından faaliyet kaldıracı oranı hesaplanamamıştır. 

 
Tablo 8: Faaliyet kaldıracı oranı sonuçları 

Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketi 2008 2009 2010 2011 2012 

Air France  - 4,60 17,65 0,83 0,63 
Air France - KLM 67,79 4,47 12,62 0,90 0,45 
Lufthansa 0,17 4,37 3,41 -0,96 0,98 
Thomas Cook Group - 1,23 2,71 0,10 10,67 
Türk Hava Yolları 1,56 -1,69 -1,96 41,18 0,28 
TUI Travel  - 13,74 -2,88 1,05 3,83 
 

 Tablo 8 de verilen faaliyet kaldıracı sonuçları incelendiğinde en yüksek kaldıraç oranı 
2008 yılında Air France-KLM; en düşük ise 0,17 ile Lufthansa şirketlerine aittir. Faaliyet 
kaldıracı bir şirketin satışlarındaki yüzdelik bir değişimin FVÖK yüzde kaçlık bir değişime 
neden olacağını gösteren önemli bir orandır. Faaliyet kaldıracı yolcu ve yük taşımacılığı gibi 
sabit giderlerin yüksek olduğu havayolu ve deniz yolu sektörlerinde yüksek olması 
beklenmektedir. 2008-2012 dönemine ait sonuçlar genel itibariyle değerlendirildiğinde 
faaliyet kaldıracının istikrarlı bir seyir izlemediği artan koltuk kapasitesi ile paralel değişim 
göstermediği anlaşılmaktadır. Hatta bazı dönemlerde satışlar bir önceki döneme göre yüksek 
olsa da FVÖK’ de düşüşler olması kaldıracın negatif hesaplanmasına neden olmaktadır. 

5. Sonuç 
 Sivil havacılık sektöründe önemli bir sabit maliyet olan uçakların satın alınmasında 
yaşanan zorluklardan dolayı bir çok şirketin finansal kiralama işlemiyle uzun yıllar kira öder 
gibi taksit ödeyerek uçak satın aldıkları görülmektedir. Birçok şirket güçlü ve yeterli 
özkaynakları olmasa da finansal kiralama ile yüksek sayıda uçak sahibi olabilmektedir. Bu 
açıdan düşünüldüğünde uçak sayılarındaki artış, satış gelirlerini artıracağından faaliyet 
kaldıracı oranında da önemli değişiklikler olabileceği düşünülmektedir. Ancak sonuçlar 
incelendiğinde satışların artması uçak sayılarındaki artış ile orantılı olsa da özsermaye 
karlılığında pek fazla bir değişime neden olmadığı görülmektedir. Şirketler mevcut koltuk 
kapasitelerinde ve uçuş sayısında istenilen doluluk oranına eriştikten sonra yeni uçaklara 
ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla şirketler mevcut kapasitelerini doldurmadıkça yeni uçak 
satın almasıyla kapasite doluluk oranı iyice düşmekte ve şirketlerin karlılık oranları 
azalmaktadır. Şirketler, FVÖK tutarlarını bir önceki döneme göre satışlardaki değişimden 
daha fazla oranda artırsa da özsermaye karlılık oranı düşük veya negatif çıkabilmektedir. 
Çünkü şirketin faaliyet kaldıracı etkisi belirli bir sabit maliyeti karşıladıktan sonra etkisini 
göstermektedir. THY’nin özsermaye karlılık oranı pozitif hesaplansa da faaliyet kaldıracı 
negatif değerler alabilmektedir. 
 Sonuç itibariyle sivil havacılık sektöründe insan gücü maliyeti ve yakıt gideri gibi 
önemli gider kalemleri, şirketlerin giderlerini yükseltmektedir. Ayrıca döviz kurlarındaki 
değişim riskide kur riski olarak şirketlerin satış gelirlerinde önemli bir düşüse neden 
olmaktadır. Şirketlerin her ne kadar net kar açıklayıp finansal kiralamayla alınan uçaklardan 
ekstra bir gelir elde ettiği düşünülse de bu gelir beklenenden daha düşük olmakta ve faaliyet 
kaldıracının özsermaye karlılığı ile ilişkisinin düşük olduğu görülmektedir. Bundan sonraki 
çalışmalarda şirket sayısının ve veri döneminin artırılmasıyla istatistiksel bir model kurularak 
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faaliyet kaldıracı, finansal kiralama ve özsermaye karlılığı arasındaki ilişkinin ölçülmesi daha 
anlamlı sonuçlar vereceği düşünülmektedir. 
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PAZAR KATMA DEĞER (MVA) İLE EKONOMİK KATMA 
DEĞER (EVA) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEST EDİLMESİ 

 
 

Mesut Doğan1 
 
 

Özet 
Bu araştırmanın amacı; pazar katma değer (MVA) ile ekonomik katma değer (EVA) arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Ayrıca MVA ile EVA arasındaki ilişki sınai endeksi ile hizmet endeksi açısından ayrı ayrı test edilip, 
karşılaştırılacaktır. Çalışmada 2006-2014 yılları arasında Borsa İstanbul (BİST) sınai ve hizmet endeksinde faaliyet 
gösteren 142 firmanın verilerinden yararlanılmıştır. Araştırma t-testi regresyon ve korelasyon yöntemleri 
kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sınai endeksi açısından MVA ile EVA arasında pozitif bir ilişki tespit 
edilmiştir. Buna karşın hizmet endeksi açısından MVA ile EVA arasında anlamlı bir ilişki elde edilememiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: pazar katma değer, ekonomik katma değer, MVA, EVA 
 
JEL Sınıflandırması: L10, L25 
 
 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
MARKET VALUE ADDED (MVA) AND ECONOMIC VALUE 

ADDED (EVA) 
 
 

Abstract 
The aim of this study is to determine relationship between market value added (MVA) and economic value 

added (EVA). In addition in terms of service index and index of industrial relations between MVA and EVA will be 
tested and compared . The study made use of data of 142 firms active in BIST service index and index of industrial 
between 2006 and 2014. In this study,, T-test, correlation and regression methods were used. Results of the analysis 
indicated a positive and statistically significant relation between MVA and EVA for index of industrial. In addition 
indicated a positive and statistically insignificant relation between MVA and EVA for service index. 
 
Keywords: market value added, economic value added, MVA, EVA 
 
JEL Classification: L10, L25 
 
 
1.Giriş 
 

İşletme performansının artırılmasına yönelik işletme stratejilerinin önemli bir rekabet aracı 
haline gelmesi; işletme performansının ve piyasa değerinin değerlendirilmesinde ve 
ölçülmesinde, yeni yöntem ve yaklaşım arayışlarını ortaya çıkarmıştır. Bu yaklaşımlardan 
Ekonomik Katma Değer (EVA-Economic Value Added) ve Pazar Katma Değer (MVA- Market 
Value Added) en önemlilerdir (Şentürk, 2015: 3). 

Hem borcun maliyetini hem de öz kaynak maliyetini göz önünde bulunduran EVA 
yönteminde, bir işletmenin varlıklarının sermaye maliyetinden daha yüksek bir katma değer 

1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bayat MYO, Türkiye, mesutdogan07@gmail.com 
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yaratıp yaratmadığı ölçülmektedir. MVA ise işletme yöneticilerinin kontrolleri altında bulunan 
kıt kaynakları ne derecede etkin kullandıklarını göstererek uzun dönemde işletme yönetiminin 
refleksini yansıttığından, aynı zamanda en iyi dışsal performans ölçüsüdür. Bu ölçütte, işletme 
sahiplerinin servetinin sadece işletmenin toplam değeri ile toplam sermayesi arasındaki farkın 
arttırılması ile maksimum hale gelebileceği savunulmaktadır (Top, 2013: 103). 

Değere dayalı bir finansal performans ölçüm aracı olan EVA performans ölçüsü, hem 
döneme ait değer kazanımını, hem de planlama kapsamında geleceğe ait işletme 
değerlendirmesini olanaklı hale getiren bir hesaplama yöntemidir. EVA ve MVA finansal 
performans araçları yatırımcıların sermaye piyasası odaklı değerlendirme istemlerini, ilgili 
dönemdeki finansal verileri ekonomik büyüklüklere çevirerek karşılamaktadır (Bayraktaroğlu ve 
Ünlü, 2009: 288). 

İşletmenin elde ettiği kârın ve kullandığı sermayenin maliyetini ne ölçüde karşıladığını 
ölçen EVA ve bu ölçütün tamamlayıcısı olan ve yaratılan katma değerin işletmenin piyasa 
değerine nasıl yansıdığının bir göstergesi olan MVA değeri arasında bir ilişki olup olmadığına 
dair yapılan çalışmalar günümüzde önem arz etmektedir (Özevren, 2008: 20). MVA ile EVA 
arasındaki inceleyen araştırmalarda EVA ile MVA arasında pozitif veya negatif bir ilişki bulan 
araştırmaların yanında herhangi bir ilişki tespit edemeyen çalışmalar da mevcuttur. EVA ile 
MVA arasındaki ilişki konusunda fikir birliğinin olmaması konuya olan ilgiyi artırmıştır. Bu 
araştırma geniş bir veri seti ile BİST sınai ve hizmet endeksi açısından konuya ışık tutacaktır. 

Bu araştırmanın amacı; MVA ile EVA arasındaki ilişkiyi tespit etmektedir. Ayrıca MVA 
ile EVA arasındaki ilişki sınai endeksi ve hizmet endeksi açısından karşılaştırılacaktır. 
Araştırmada 2006-2014 yılları arasında BİST sınai ve hizmet endeksinde faaliyet gösteren 142 
firmanın verileri kullanılmıştır. Çalışmada t-testi, regresyon ve korelasyon analizleri 
kullanılmıştır.  

Araştırmanın ilk bölümünde EVA ile MVA arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar 
özetlenmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında ise bu literatüre bağlı olarak modeller 
geliştirilmiştir. Son bölümde ise çalışmada elde edilen bulgular irdelenerek, araştırmanın genel 
değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 
2. Literatür Taraması 

Stewart (1990) ABD’de imalat ve hizmet sektöründe faaliyette bulunan firmalar üzerinde 
EVA ile MVA arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yapılan analizler sonucunda bazı yıllar için EVA 
ile MVA arasında yüksek korelasyon bulunmuştur. Benzer sonuçlar Singh ve Garg (2004); 
Pratiwi ve Ruben (2008) tarafından da tespit edilmiştir.  

Stewart (1991) ABD en iyi 1000 şirket üzerine yaptığı araştırmada pozitif EVA’ya sahip 
şirketlerde EVA ile MVA arasında pozitif bir ilişki; buna karşın negatif EVA’ya sahip şirketlerde 
ise EVA ile MVA arasında anlamlı olmayan bir ilişki belirlenmiştir. Benzer sonuçlar Grant 
(1996) tarafından da tespit edilmiştir. 

 Stern (1996) şirketlerin anahtar performans göstergelerinin gelirler, gelir büyümesi, 
temettüler, temettü büyümesi hatta nakit akışı gibi popüler performans göstergelerinin 
olmadığını, önemli performans göstergesinin EVA olduğunu savunmuştur. Şirketlerin piyasa 
değerlerinde meydana gelen değişiklikler ile söz konusu popüler performans göstergeleri arasında 
düşük bir korelasyon olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Lehn ve Makhija (1996); Saputra 
(2010) yüksek EVA ve MVA firmaların finansal performansı açısından son derece önemli 
performans göstergesi olduğunu ileri sürmüşlerdir. Benzer sonuçlar Gapenski (1996) tarafından 
da tespit edilmiştir. 
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Isa ve Lo (2001) seçtiği örneklem üzerine yaptığı araştırmasında piyasa değeri ile EVA 
arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Buna karşın Kramer ve Pushner (1997) EVA ile MVA 
arasındaki ilişkiyi araştırdığı araştırmasının sonucunda MVA ile Vergi Sonrası Net Faaliyet Karı 
(NOPAT) arasında pozitif bir ilişki; buna karşın MVA ile EVA arasında negatif bir ilişki 
bulmuşlardır. Benzer sonuçlar Fernandez (2003) tarafından da belirlenmiştir. 

Brigham ve Ehrhardt (2002) MVA ile tüm performans göstergeleri arasında en yüksek 
ilişkiyi EVA arasında belirlemişlerdir. Eğer bir şirketin EVA’sı negatif ise, muhtemelen MVA’sı 
da negatif olacağını savunmuşlardır.  

Topal (2008) BİST firmaları açısından EVA ile MVA arasındaki ilişkiyi test etmiştir. 
Araştırmanın sonucunda EVA ile MVA arasında yüksek bir korelasyon belirlenmiştir; buna 
karşın bazı sektörlerde bu korelasyona rastlanamamıştır. 

Bayraktaroğlu ve Ünlü (2009) BİST ile NYSE borsalarının EVA ve MVA performans 
ölçütleri açısından karşılaştırmışlardır. Analizler sonucunda BİST gösterge ölçütler açısından 
olumlu bir performans gösteremediğini tespit etmişlerdir. 

Akyüz (2013) BİST firmaları için 2005-2010 dönemlerine ait EVA ve MVA değerleri 
hesaplanmıştır. EVA ve MVA sonuçlarında hiçbir işletmenin tüm dönemlerde ekonomik katma 
değer ve piyasa katma değer yaratamadığı belirlenmiştir. 

Muraleetharan ve Kosalathevi (2014) 2006-2012 yılları arasında Sri Lanka bankaları 
üzerine EVA’nın MVA üzerindeki etkisini araştırmıştır. Yapılan analizler sonucunda EVA ile 
MVA arasında yüksek korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın Niresh ve Alfred (2014) 
ise EVA ile MVA arasında anlamlı bir ilişki belirleyememişlerdir. 
 
3. Metodoloji 

Bu araştırmanın amacı; pazar katma değer (MVA) ile ekonomik katma değer (EVA) 
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca MVA ile EVA arasındaki ilişki sınai endeksi ile hizmet 
endeksi açısından ayrı ayrı test edilip, karşılaştırılacaktır. Başka bir ifade araştırmada EVA’nın 
MVA’yı açıklama gücü tespit edilecektir. Çalışmada 2006-2014 yılları arasında Borsa İstanbul 
(BİST) sınai endeksinde faaliyet gösteren 112 firmanın ve hizmet endeksinde faaliyette bulunan 
30 firmanın verilerinden yararlanılmıştır. Araştırma tanımlayıcı istatistiklere, t-testine, regresyon 
ve korelasyon yöntemlerine yer verilmiştir.  Araştırmada iki tane değişken kullanılmıştır ve 
bunların hesaplanma şekilleri şöyledir; 

Pazar Katma Değeri (MVA)= Piyasa Değeri-Öz kaynaklar 
Katma Değer (EVA)= Vergi Sonrası Net Faaliyet Karı (NOPAT)-Yatırılan 
Sermaye*Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti) 

 
4. Bulgular 

Tablo 1: Tanımlayıcı istatistikler 

Değişken Endeks Gözlem 
Sayısı Ortalama Std. Sapma. Min Max 

MVA Sınai 1008 0,5020 1,321 -0,67 14,37 
EVA Sınai 1008 0,0409 0,197 -0,66 1,37 
MVA Hizmet 270 0,7117 1,682 -1,12 12,12 
EVA Hizmet 270 -4,1989 15,04 -93,57 46,34 

MVA Sınai ve 
Hizmet 1278 0,5463 1,407 -1,12 14,37 

EVA Sınai ve 
Hizmet 1278 -0,8548 7,122 -93,57 46,34 
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Tablo 1’de analizlerde kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler gösterilmiştir. 
9 yıllık 112 firmanın ye aldığı sınai endeksinin ortalama MVA’sı 0,50; EVA’sı ise 0,04 olarak 
hesaplanmıştır. 9 yıllık 30 firmanın yer aldığı hizmet endeksinin MVA’sı 0,71; EVA’sı ise -4,19 
olarak tespit edilmiştir. Sınai ve hizmet endeksinin birleşmesi ile oluşan örneklemin MVA 
ortalaması 0,54; EVA ortalaması ise -0,85 olarak bulunmuştur. 

 
Tablo 2: T-Testi ile sınai ve hizmet endeksi karşılaştırılması 

Değişkenler Sektör Gözlem 
Sayısı Ortalama Std. Sapma Sig. (2-tailed) 

(Anlamlılık) 

MVA Sınai 1008 0,5020 1,32115 0,030 
Hizmet 270 0,7117 1,68277 

EVA Sınai 1008 0,0409 0,19779 0,000 
Hizmet 270 -4,1989 15,04714 

 
Tablo 2’de sınai ve hizmet endeksinin MVA ile EVA’sı karşılaştırılmıştır. Sınai 

endeksinin ortalama MVA’sı 0,50; hizmet endeksinin ise 0,71 olarak tespit edilmiştir. Hizmet 
endeksinin MVA’sı sınai endeksinin MVA’sından daha yüksek bir değere sahiptir. Bu farklılık 
istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Diğer değişken EVA’nın sınai endeksi ortalaması 0,04; hizmet endeksi ortalaması ise -
4,19 olarak hesaplanmıştır. Sınai endeksinin ortalama EVA’sı hizmet endeksi EVA’sından 
oldukça yüksek ve söz konusu farklılık istatistiksel olarak oldukça anlamlıdır. 

 
Tablo 3: Korelasyon tablosu 

 
Tablo 3’te korelasyon analizi sonuçları gösterilmiştir. Sınai endeksinde EVA ile MVA 

arasında pozitif ve istatistiksel olarak %90 güven seviyesinde anlamlı ve zayıf bir ilişki vardır. 
Başka bir ifade ile 1 birimlik MVA artışında %5,6 EVA artışı gerçekleşmektedir. Buna karşın 
hizmet endeksi açısında EVA ile MVA arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Benzer bir şekilde sınai 
ve hizmet endeksi birleşimden oluşan örneklem ile de EVA ile MVA arasında istatistiksel olarak 
anlamlı olmayan bir ilişki görülmektedir. 

 
Tablo 4: Regresyon analizi 

Modeller Değişken Endeks B Std. 
Hata 

Beta t Sig. Anv. 
Sig. 

F R2 

Model 1 EVA-
MVA Sınai 

0,037 0,007 - 5,512 0,000 
0,076 3,142 0,027 

0,008 0,005 0,056 1,774 0,076 
Model 2 EVA- Hizmet -4,033 0,996 - -4,049 0,000 0,670 0,182 0,0001 

Değişken Endeks MVA EVA 

MVA Sınai 1  

EVA Sınai 0,056 (0,07) 1 

MVA Hizmet 1  

EVA Hizmet -0,02(0,64) 1 

MVA Sınai ve Hizmet 1  

EVA Sınai ve Hizmet -0,02(0,59) 1 
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Modeller Değişken Endeks B Std. 
Hata 

Beta t Sig. Anv. 
Sig. 

F R2 

MVA -0,233 0,546 -0,026 -0,426 0,670 

Model 3 EVA-
MVA 

Sınai ve 
Hizmet 

-0,779 0,214  -3,644 0,000 
0,326 0,996 0,001 

-0,139 0,142 -0,027 -0,983 0,326 
 
Tablo 4’te EVA’nın MVA üzerindeki etkisini veya EVA’nın MVA’yı açıklama gücünü 

gösteren regresyon modeli sonuçları yer almaktadır. Birinci modelde 2006-2014 yıllarına ait 112 
BİST Sınai endeksi firması kullanılmıştır. Tablo 4’ten anlaşıldığı gibi F istatistik düzeyinin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve modelin yeterli açıklama gücüne sahip olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte EVA’daki değişimin yaklaşık %2’lik kısmı MVA tarafından 
açıklanmaktadır. Başka bir ifade ile regresyon modelinin göreceli etkinliğini tespit etmede 
kullanılan “belirleme katsayısı”nın (R2) %2,7 olduğu anlaşılmaktadır. Birinci modelin sonuçları 
incelendiğinde MVA’nın EVA üzerinde etkili olduğu görülmektedir. MVA ile EVA arasında 
pozitif ve istatistiksel olarak %10 düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır. Başka bir ifade ile EVA’nın 
artması MVA’ı da artırmaktadır.  

İkinci modelde 2006-2014 yıllarına ait 30 BİST Hizmet endeksi firmaları kullanılmıştır. Bu 
modelde F istatistik düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ve modelin yeterli açıklama 
gücüne sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Başka bir ifade hizmet endeksi için MVA’nın EVA 
üzerinde etkili değildir.   

Üçüncü modelde 2006-2014 yıllarına ilişkin 30 BİST Hizmet endeksi ve 112 Sınai endeksi 
firmasının, toplamda da 142 firmanın verilerinden yararlanılarak regresyon modeli 
gerçekleştirilmiştir. İkinci model sonuçlarına benzer şekilde üçüncü modelde de MVA’nın EVA 
üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir. 
 
5. Sonuç 

Bu çalışmada MVA ile EVA arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ayrıca MVA ile EVA 
arasındaki ilişkinin sonuçları sınai endeksi ile hizmet endeksi açısından karşılaştırılmıştır. 
Araştırmada 2006-2014 yılları arasında Borsa İstanbul (BİST) sınai ve hizmet endeksinde faaliyet 
gösteren 142 firmanın verilerinden yararlanılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda; hizmet endeksinin ortalama pazar katma değeri sınai endeksinin 
pazar katma değerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Her ne kadar sektörler farklı olsa da 
hizmet endeksi firmaları sınai endeksi firmalarına göre varlıklarını daha iyi kullandığı ve piyasa 
performansının daha yüksek olduğu söylenebilir. Buna karşın sınai endeksinin ortalama 
ekonomik katma değeri hizmet endeksi ekonomik katma değerinden daha yüksektir. 2006-2014 
yıllarında hizmet endeksinin EVA’sı eksi olarak hesaplanmış ve hizmet endeksinde yer alan 
birçok firma ekonomik katma değer yaratamamıştır. EVA birçok araştırmacı tarafından en 
önemli performans göstergesi olduğu savulmuştur. Bu bağlamda sınai endeksi firmaları hizmet 
endeksi firmalarına göre muhasebe esaslı performans göstergelerinin daha yüksek olduğu 
çıkarılabilir. Sonuç olarak hizmet endeksinde özellikle spor kulüpleri gibi yüksek piyasa 
değerlerine sahip firmalar olması, MVA’nın yüksek çıkmasına neden olmuştur. Ancak üretim 
yapan sınai endeksinin hizmet endeksine göre karlılık rakamları ve finansal performansı daha 
yüksek olduğu da çıkarılabilir. 

Regresyon ve korelasyon yöntemi sonuçları incelendiğinde sınai endeksi açısından EVA ile 
MVA arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. MVA’nın EVA’yı 
açıklama gücü %2,7 olarak hesaplanmıştır.  Benzer şekilde korelasyon sonuçları açısından 1 
birimlik MVA artışında %5,6 EVA artışı gerçekleşmektedir. Buna karşın hizmet endeksi 
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açısından EVA ile MVA arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Başka bir ifade ile MVA’nın EVA’yı 
açıklama gücü veya MVA’nın EVA üzerinde etkili olmadığı söylenebilir. 

MVA ile EVA arasındaki ilişkiyi araştıran bu çalışmanın bir takım kısıtları bulunmaktadır. 
Öncelikle çalışmanın bulguları sınai ve hizmet endeksi ve 2006-2014 yılları açısından 
değerlendirilmelidir. Gelecek çalışmalarda farklı sektörler için açısından veya farklı yöntemler 
kullanılarak benzer araştırmalar yapılabilir. 
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DUYGUSAL ZEKÂ İLE YATIRIM TERCİHLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 
 

Mesut Doğan1 
 
 

Özet 
Bu araştırmanın amacı; bireysel yatırımcıların yatırım tercihlerini tespit etmek ve duygusal zekâ ile yatırım 

tercihleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla çalışmada Ankara’da yaşayan 749 bireysel yatırımcıya anket 
uygulanmıştır.  Çalışmada ANOVA, T-testi, korelasyon yöntemlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda yatırımcıların aylık gelirleri ve eğitim durumuna göre duygusal zekâları farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca 
yatırımcıların yatırım tercihleri üzerinde duygusal zekâ seviyelerinin etkili olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: duygusal zekâ, yatırım tercihleri, Türkiye 
 
JEL Sınıflandırması: G02, G11 

 
 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND INVESTOR 

PREFERENCES: THE CASE OF TURKEY 
 
 

Abstract 
The aim of this study is to determine the investment preferences of individual investors and the relationship 

between the investment preferences and emotional intelligence. In the research, a survey was applied to the 749 
individual investors in the cities of Ankara. In this study, ANOVA, Chi-square, T-test and correlation methods were 
used. At the end of the analysis,emotional intelligence, according to monthly income and educational status was 
determined that differentiation of investors. In addition, emotional intelligence on the investment preferences of 
investors has been found to be effective. 
 
Keywords: emotional intelligence, investment preferences, Turkey 
 
JEL Classification: G02, G11 
 
 
1.Giriş 

Duygusal zekâ, kişinin kendisinin ya da başkalarının duygularını iyi bir biçimde 
tanımlaması, kontrol etmesi, yönetmesi ve anlaması olarak tanımlanabilir (Angela vd., 2012: 239; 
Rehman, 2011: 410; Reddy, Haritha ve Neeraja, 2012: 27). Başka bir ifade ile duygusal zekâ, 
iletişim sırasında başkalarının duygularını yönetebilme ve duyguları kontrol edebilme yeteneğidir 
(Hassan ve Mohsen, 2012: 3; Afkhami vd., 2011: 470). Duygusal zekâ, mantıklı ve doğru karar 
verme, iyi yargılar ve başkalarıyla iletişim kurma becerisinin bileşimidir (Abdul, 2011: 45). 
Duygusal zekâ, kendimizin ve başkalarının duygularını tanımayı, yönetmeyi ve kontrol etmeyi 
öğrenmemizin yanında duygulara ait bilgileri ve duyguların enerjisini günlük hayatımıza ve 
işimize etkin ve verimli bir şekilde aktararak onlara uygun reaksiyonlar vermemize olanak sağlar 

1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bayat MYO, Türkiye, mesutdogan07@gmail.com 
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(Cooper ve Sawaf, (2000: 1). Duygusal zekâ; ayrıca kendini tanıyıp harekete geçirebilme, 
olumsuzluklara karşın mücadele etme, ruh halini düzenleyebilme ve empati kurma yeteneği 
kazandırır (Goleman 2000, 50). 

Duygusal zekâ, bireylerin hayatları boyunca verecekleri kararlar için büyük öneme sahiptir. 
Sermayelerini korumak, sermayelerinde değer artışı sağlamak ve gelir elde etmek, başka bir ifade 
ile tasarruflarını yatırıma dönüştürmek isteyen bireysel yatırımcılarında bu yönde verecekleri 
kararlarda duygularından önemli ölçüde etkilenmektedirler. Finansal globalleşme süreci 
sonrasında tüm dünyada yaşanan finansal krizler, finansal piyasaların geleceğine olan güven 
bakımından, yatırımcılar üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır. Daha sonraki yıllarda meydana 
gelen benzer olumsuzluklar neticesinde yatırımcılar yatırımcı kararlarını etkileyen faktörleri ele 
alan alternatif yaklaşımlara ilgi göstermeye başlamışlardır. Yatırım değerlemede kullanılan 
geleneksel yaklaşımların yatırımlara bakışının aksine, yatırımcıların rasyonel olmadıkları ve 
piyasa hareketlerinin her zaman rasyonel nedenlere dayanamayacağını savunan davranışsal finans 
yaklaşımı önem kazanmaya başlamıştır. Psikologların ekonomiye olan ilgilerinin artması da 
davranışsal finansın gelişmesine katkı sağlamıştır (Kaya, 2015: 125). 

Yatırımcının, yatırım bilgisinin yanında kendisini yönetmesini de öğrenmesi 
gerekmektedir. Yatırım kararları alırken, duygusal faktörler ve bilişsel faktörler ile yatırımcıların 
kullandıkları kısa yollar (heuristic) çok büyük önem taşımaktadır. Yatırımcıların rasyonel karar 
almasını engelleyen psikolojik birçok neden ve buna paralel olarak yatırımcı eğilimleri ortaya 
çıkmaktadır (Küden 2014: 55). Bu eğilimler; kendini kandırma eğilimi, duygusal eğilimler, 
bilişsel eğilimler, sosyal eğilimlerdir. 

Duygusal zekâ duyguları kesin bir biçimde algılamayı, değerlendirmeyi, ifade etmeyi, 
hisleri anlamayı kolaylaştırıcı duyguları bulma yeteneğini, bu duygular ile sahip olunan bilgilerin 
etkin kullanma becerisini, duyguları entelektüel gelişim ve iyi ruh hali için düzenleme yeteneğini 
içermektedir (Soylu, 2015: 16). Duygusal zekâ ile sınırlı sayıdaki finans çalışmaları 
incelendiğinde; duygusal zekânın yatırım kararlarında etkili olduğu görülmektedir (Salovey ve 
Mayer, 1990;  Humphrey vd., 2007; Ezadinea, Saeed ve Soolmaz 2011; Swanson ve Braidfoot, 
2013). Ameriks, Wranik ve Salovey (2009) duygusal zekânın yatırımcıların tercihleri üzerindeki 
etkisini araştırmışlardır. Yaptıkları analizler sonucunda duygusal zekâ seviyesi yüksek olan 
yatırımcıların olumlu sonuçlanan yatırım davranışları gösterdiklerini ve daha dengeli bir yatırım 
yaklaşımı gösterme eğiliminde olduğunu tespit etmişlerdir.  

Bu çalışma, bireysel yatırımcıların yatırım tercihlerini tespit etmek ve duygusal zekâ ile 
yatırım tercihleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Ankara’da 
yaşayan 749 bireysel yatırımcıya anket uygulanmıştır. Duygusal zekâ ile yatırımcı tercihleri, 
davranışları konusunda ulusal ve uluslararası literatürde araştırma sayısı son derece azdır. Bu 
yönüyle bu çalışmanın literatüre önemli derece katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 
2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmanın amacı; bireysel yatırımcıların yatırım tercihlerini tespit etmek ve 
duygusal zekâ ile yatırım tercihleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmada Ankara’da 
yaşayan 749 bireysel yatırımcıya anket uygulanmıştır.  Bireysel yatırımcıların yatırım tercihlerini 
belirlemek ve duygusal zekâ ile ilişkisi tespit etmek amacıyla çalışmada anket yöntemi 
uygulanmış ve 39 soru sorulmuştur. Ankette sorular iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 
cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, aylık gelir gibi demografik sorulardan ve ikinci bölüm ise 33 
soruluk duygusal zekâ ölçeğinden oluşmaktadır. Çalışmada Schutte vd. (1998) tarafından 
geliştirilen ve Özyer (2004)’in Türkçe’ye uyarlanan duygusal zekâ ölçeği kullanılmıştır. 
Duygusal zekâ modelleri; yetenek modeli, kişilik modeli ve karma model olmak üç boyuttadır. 
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Bu ölçek geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış ve her üç boyutuna ilişkin maddelerini 33 madde 
ve tek boyuta indirgemektedir. Duygusal zekâyı ölçmeye yönelik ifadelerden 5, 28 ve 33 
numaralı sorular ters skorlu sorulardır. Araştırmada basit tesadüfi örneklem yönteminden 
yararlanılmıştır. Anket yoluyla elde edilen tüm veriler SPSS 20.0 programı ile 
değerlendirilmiştir. Çalışmada tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiş ve ANOVA, T-testi, 
korelasyon yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan duygusal zekâ ölçeğinin 
Cronbach’s Alpha değeri %93,5 olarak belirlenmiş ve ölçeğin güvenirliliği oldukça yüksektir. 

 
3. Araştırmanın Bulguları 

Bu çalışmada duygusal zekâ ile yatırım tercihleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Toplamda 
749 bireysel yatırımcıya ulaşılmıştır. Tablo 1’de bireysel yatırımcıların demografik değişkenlere 
ilişkin frekans ve yüzdeler verilmiştir. 

 
Tablo 1: Yatırımcılara ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

Cinsiyet Kişi Yüzde % 
Bayan 288 38,5 
Bay 461 61,5 
Yaş Kişi % 

20-29 arası 309 41,3 
30-39 arası 239 31,9 
40-49 arası 125 16,7 
50-59 arası 60 8,0 
+60 arası 16 2,1 

Eğitim Durumu Kişi % 
İlköğretim 159 21,2 

Lise 303 40,5 
Ön lisans 145 19,4 

Lisans 129 17,2 
Yüksek Lisans /Doktora 13 1,7 

Medeni Hal Kişi % 
Bekâr 264 35,2 
Evli 451 60,2 

Diğer 34 4,5 
Aylık Gelir Kişi % 
750 ve altı 69 9,2 
751- 1250 235 31,4 
1251-1750 201 26,8 
1751-2250 114 15,2 
2251-3000 80 10,7 
3000 üzeri 50 6,7 
TOPLAM 749 100,00 

 
Ankete katılanların 288’i bayan 461’i baydır. Başka bir ifade ile %38,5’i kadın, %61,5’i 

erkektir. Araştırmaya katılan 309 kişi 20-29 yaş aralığında, 239 kişi 30-39 yaş aralığında, 125 kişi 
40-49 yaş aralığında, 60 kişi 50-59 yaş aralığında, 16 kişi ise 60 yaş ve üzerindedir. Oransal 
olarak %41,3’ü 20-29 yaş aralığında, %31,9’u 30-39 yaş aralığında, %16,7’si 40-49 yaş 
aralığında, %8’i 50-59 yaş aralığında ve  60 yaş üzeri %2,1’i bulunmaktadır. 
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Katılımcılardan 159’su ilkokul, 303’ü lise, 145’i ön lisans, 129’u lisans ve 13’ü yüksek 
lisans ve üzeri eğitim seviyesine sahiptir. Başka bir ifade ile ilkokul mezunları katılımcılar 
içerisinde oranı %21,2; lise mezunlarının oranı %40,5; ön lisans mezunlarının oranı %19,4; lisans 
mezunlarının oranı %17,2 ve yüksek lisans ve üzeri olanların oranı %1,7’dir. 

Ankete katılan 264 kişi bekâr, 451 evlidir. Başka bir ifade ile katılımcıların %35,2’i bekâr, 
%60,2’si evlidir. Bununla birlikte araştırmaya katılanların önemli bir kısmının geliri 751 TL ile 
2250 TL arasındadır. 

Tablo 2: Yatırım tercihlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler 
Yatırım Araçları Kişi Yüzde % 

Döviz 112 15,0 
Altın 444 59,3 

Banka Mevduatı 106 14,2 
Menkul Kıymetler 41 5,5 

Birden Fazla Tercih Edenler 46 6,1 

TOPLAM 749 100,00 
Tablo 2’de bireysel yatırımcıların yatırım tercihleri gösterilmiştir. Katılımcıların %15’i 

dövizi, %59,3’ü altını, %14,2’si banka mevduatını, %5,5’i hisse senedi, hazine bonosu, tahvil 
gibi menkul kıymetleri, %6,1’i ise birden fazla yatırım aracını tercih etmişlerdir. Yatırımcıların 
büyük bir kısmı yatırım aracı olarak altını seçmişlerdir. 

 
Tablo 3: Cinsiyete göre duygusal zekâ karşılaştırılması 

 Cinsiyet Gözlem Sayısı Ortalama Std. Hata 

Duygusal Zeta Bayan 288 3,8973 ,57542 
Bay 461 3,8879 ,65511 

T-test Sig. 0,452 
H0: Duygusal zekâ ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
H1: Duygusal zekâ ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
Tablo 3’te yatırımcıların cinsiyetlerine göre duygusal zekâ ortalamaları gösterilmiştir. 

Bayanların duygusal zekâ ortalaması 3,89 bayların ise 3,88’dir. İstatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olmadığı için (sig: 0,452) H0 hipotezi kabul edilmekte ve duygusal zekâ cinsiyete göre 
farklılaşmamaktadır. 

Tablo 4: Yaşa göre duygusal zekâ karşılaştırılması 

Yaş Gözlem Sayısı Duygusal Zekâ 
Ortalama Std. Hata 

20-29 arası 309 3,9000 ,03782 
30-39 arası 239 3,8960 ,03756 
40-49 arası 125 3,8558 ,05772 
50-59 arası 60 3,8313 ,07698 
+60 arası 16 4,1667 ,08882 

Yaş 749 3,8915 ,02285 
TOPLAM 309 3,9000 ,03782 

ANOVA Sig. 0,389 
H0: Duygusal zekâ ile yaş arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
H1: Duygusal zekâ ile yaş arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
Tablo 4’te katılımcıların yaşlarına göre duygusal zekâ ortalamaları hesaplanmıştır. 60 yaş 

üzeri katılımcılar hariç, diğer yaş gruplarının duygusal zekâ ortalamaları birbirine yakındır. 
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İstatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı için H0 hipotezi kabul edilmekte ve duygusal 
zekâ yaşa göre farklılık göstermemektedir. 

 
Tablo 5: Eğitim durumuna göre duygusal zekâ karşılaştırılması 

Eğitim Gözlem Sayısı 
Duygusal 

Zekâ 
Ortalama 

Std. Hata 

İlköğretim 159 3,6373 ,05708 
Lise 303 3,9443 ,03462 

Ön lisans 145 3,9287 ,04494 
Lisans 129 4,0348 ,04606 

Yüksek Lisans /Doktora 13 3,9347 ,25007 
TOPLAM 749 3,8915 ,02285 

ANOVA Sig. 0,000 
H0: Duygusal zekâ ile eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
H1: Duygusal zekâ ile eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 5’te araştırmaya katılan yatırımcıların eğitim durumuna göre duygusal zekâ 
ortalamaları bulunmuştur.  En düşük duygusal zekâ ortalaması ilköğretim mezunları; en yüksek 
duygusal zekâ ortalaması ise lisans mezunlarıdır. Eğitim seviyesine göre duygusal zekâ farklılık 
göstermesinden ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmasından dolayı H1 hipotezi kabul 
edilmektedir. 

Tablo 6: Medeni durumuna göre duygusal zekâ karşılaştırılması 

Medeni Hal Gözlem Sayısı 
Duygusal 

Zekâ 
Ortalama 

Std. Hata 

Bekâr 264 3,8865 ,04091 
Evli 451 3,8996 ,02829 

Diğer 34 3,8235 ,11053 
TOPLAM 749 3,8915 ,02285 

ANOVA Sig. 0,758 
H0: Duygusal zekâ ile medeni durum arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
H1: Duygusal zekâ ile medeni durum arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 6’da katılımcıların medeni durumuna göre duygusal zekâ ortalamaları 
hesaplanmıştır. Evli ve bekâr katılımcıların duygusal zekâ ortalamaları birbirine oldukça 
yakındır. Medeni duruma göre duygusal zekâ farklılık göstermemesinden dolayı H0 hipotezi 
kabul edilmektedir. 

Tablo 7: Aylık gelire göre duygusal zekâ karşılaştırılması 

Aylık Gelir Gözlem Sayısı 
Duygusal 

Zekâ 
Ortalama 

Std. Hata 

750 ve altı 69 3,5362 ,77485 
751- 1250 235 3,8001 ,64157 
1251-1750 201 3,9637 ,62741 
1751-2250 114 3,8828 ,50743 
2251-3000 80 4,1182 ,39685 
3000 üzeri 50 4,1788 ,55493 

TOPLAM 749 3,8915 ,62529 
ANOVA Sig. 0,000 

H0: Duygusal zekâ ile aylık gelir arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
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H1: Duygusal zekâ ile aylık gelir arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
 

Tablo 7’de katılımcıların aylık gelirlerine göre duygusal zekâ ortalamaları gösterilmiştir.  
Aylık gelir arttıkça duygusal zekâ ortalamaları da artmaktadır. Yatırımcıların aylık kazançlarına 
göre duygusal zekâları farklılık göstermesinden dolayı H1 hipotezi kabul edilmektedir. 

 
Tablo 8: Tercih edilen yatırım araçlarına göre duygusal zekâ karşılaştırılması 

Yatırım Araçları Gözlem Sayısı 
Duygusal 

Zekâ 
Ortalama 

Std. Hata 

Döviz 112 3,7771 ,05679 
Altın 444 3,9061 ,03068 

Banka Mevduatı 106 3,8585 ,06441 
Menkul Kıymet 41 3,9010 ,08104 

Birden Fazla Tercih Edenler 46 4,0975 ,05672 
TOPLAM 749 3,8915 ,02285 

ANOVA Sig. 0,044 
H0: Duygusal zekâ ile yatırım tercihleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
H1: Duygusal zekâ ile yatırım tercihleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 8’de katılımcıların yatırım tercihlerine göre duygusal zekâ ortalamaları 
hesaplanmıştır. Dövizi tercih edenlerin duygusal zekâ ortalaması 3,77;  banka mevduatını tercih 
edenlerin 3,85; altını ve menkul kıymetleri tercih edenlerin 3,90; birden fazla yatırım aracını 
tercih edenlerin ise 4,09 olarak tespit edilmiştir.  Portföy oluşturarak getiri ve risk arasında denge 
kurmaya çalışan yatırımcılar en yüksek duygusal zekâya sahiptir.  Sonuç olarak duygusal zekâya 
göre yatırım tercihleri değişmekte ve H1 hipotezi kabul edilmektedir. 

 
Tablo 9: Korelasyon analizi 

 Duygusal 
Zekâ [A1] 

Cinsiyet 
[A2] 

Yaş 
[A3] 

Eğitim 
[A4] 

Medeni 
Hal [A5] 

Gelir 
[A6] 

Yat. Araç. 
[A7] 

[A1] 1       

[A2] -,007 1      

[A3] -,002 ,152** 1     

[A4] ,171** -,050 -,246** 1    

[A5] -,004 ,078* ,506** -,182** 1   

[A6] ,233** ,168** ,207** ,413** ,122** 1  

[A7] ,083* ,073* ,067 ,206** ,075* ,239** 1 

 
Tablo 9’da duygusal zekâ ile yatırım tercihleri ve demografik değişkenlere ait korelasyon 

tablosu yer almaktadır.  Sonuçlar incelendiğinde duygusal zekâ ile eğitim durumu arasında pozitif 
ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Başka bir ifade ile yatırımcıların eğitim seviyesi 
yükseldikçe duygusal zekâları da artmaktadır.  

Diğer değişken katılımcıların aylık gelirleri ile duygusal zekâ skorları arasında pozitif ve 
oldukça anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bireylerin aylık gelirleri artmasıyla birlikte duygusal 
zekâ da %23,3 oranında artmaktadır. Çalışmada kullanılan diğer değişkenler cinsiyet, yaş, 
medeni durum ile duygusal zekâ arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Sonuç olarak ANOVA ve T-
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testi yöntemlerinde tespit edilen sonuçlar ile korelasyon yönteminden elde edilen bulguların 
paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Yatırımcıların yatırım tercihleri ile duygusal zekâları arasında pozitif bir ilişki söz 
konusudur. Başka bir ifade ile duygusal zekâ ile yatırım kararları ve tercihleri arasında bir 
etkileşim olduğu söylenebilir. Ayrıca cinsiyet, yaş, eğitim durumu, aylık gelirin yatırım araçları 
tercihi üzerinde etkili olduğu, değişkenler arasında güçlü korelasyonların olduğu görülmektedir. 

3. Sonuç
Bu çalışmada bireysel yatırımcıların yatırım tercihleri belirlenmiş ve duygusal zekâ ile 

yatırım tercihleri arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Çalışma Ankara’da yaşayan 749 bireysel 
yatırımcı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ANOVA, T-testi, ve korelasyon 
yöntemlerinden yararlanılmıştır. 

Çalışmanın sonuçları incelendiğinde duygusal zekâ ile yatırımcıların yaşı, cinsiyeti ve 
medeni durumu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Buna karşın bireylerin aylık 
gelirleri ve eğitim durumuna göre duygusal zekâları farklılaştığı tespit edilmiştir. Başka bir ifade 
ile yatırımcıların eğitim seviyesi ve gelirleri yükseldikçe duygusal zekâları da artmaktadır.  

Yatırımcı tercihlerine göre; dövizi tercih edenlerin duygusal zekâ ortalaması en düşük; 
buna karşın birden fazla yatırım aracını tercih edenlerin ise en yüksek olarak tespit edilmiştir. 
Dövizden sonra sıralama ise banka mevduatı, altın ve menkul kıymetler yatırım araçları 
gelmektedir. Korelasyon analizinde ise yatırım tercihleri ile duygusal zekâ arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Sonuç olarak duygusal zekâya göre yatırım tercihleri 
değişmektedir.  

Duygusal zekâ ile yatırım tercihleri arasındaki ilişki tespit eden bu çalışmanın bir takım 
kısıtları bulunmaktadır. Öncelikle elde edilen sonuçlar çalışmanın örneklemi ile sınırlıdır. Ayrıca 
her ankette karşılaşılabilecek zaman, hesaplama vs. hatalar bu çalışmada da söz konusu olabilir. 
Gelecek çalışmalarda duygusal zekânın boyutları da değerlendirilerek farklı örneklem üzerinde 
benzer araştırmalar yapılabilir. 
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KURUMSAL YÖNETİM UYUM NOTLARI VE FİNANSAL 
PERFORMANS İLİSKİSİ: BORSA İSTANBUL KURUMSAL 

YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALAN BANKALAR 
ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Işıl Erem1 

Özet 
Bu çalışmada; 2014 ve 2015 yıllarında Borsa İstanbul (BİST) Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan 

altı bankanın etkinlik düzeyleri ve finansal performansları Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Veri 
Zarflama Analizi (VZA) ve TOPSİS yöntemleri aracılığıyla belirlenerek; elde edilen skorların, değerlendirmeye 
alınan bankaların çeşitli derecelendirme kuruluşlarından almış oldukları kurumsal yönetim uyum notları ile 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. VZA yönteminin uygulanmasında DEA-Solver-LV (Data Envelopment Analysis 
Solver) özel yazılımı kullanılırken, TOPSİS yöntemi ile değerlendirmeye alınan problemin çözümünde 
Microsoft Office Excel programından yararlanılmıştır. Finansal performans göstergesi olarak analize dahil edilen 
finansal oranlar ilgili literatür dikkate alınarak belirlenmiş ve ele alınan bankaların etkinlik düzeyleri ile finansal 
performansları ölçülerek sıralamaya tabi tutulmuştur. Yapılan değerlendirmenin ardından ulaşılan etkinlik ve 
performans skorları ile söz konusu bankaların ilgili yıllarda almış oldukları kurumsal yönetim uyum notları 
karşılaştırılarak elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: BİST kurumsal yönetim endeksi, kurumsal yönetim uyum notları, veri zarflama analizi 
yöntemi, TOPSIS yöntemi 

JEL Sınıflandırması: G21, G30, L25, O16 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE 
GOVERNANCE COMPLIANCE RATINGS AND FINANCIAL 
PERFORMANCE: AN INVESTIGATION ON BANKS LISTED 
IN BORSA ISTANBUL CORPORATE GOVERNANCE INDEX 

Abstract 
The aim of this study is to determine the efficiency and financial performance levels of six banks listed in 

Borsa Istanbul (BIST) Corporate Governance Index by using DEA (Data Envelopment Analysis) and TOPSIS 
(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) methods which are Multi Criteria Decision 
Making Models and to compare the obtained scores with the corporate governance compliance scores that banks 
take from several credit rating agencies. In applying DEA and TOPSIS methods; DEA-Solver-LV (Data 
Envelopment Analysis Solver), a special software, and Microsoft Office Excel program have been used. The 
financial ratios considered as financial performance indicators have been determined according to the related 
literature and banks have been ranked by measuring their efficiency and performance levels. After these scores 
have been determined, the findings have been evaluated by comparing with the corporate governance 
compliance scores. According to the findings; it is seen that the banks’ efficiency scores and financial 
performance rankings do not show parallelism with the corporate governance compliance scores completely.  

Keywords: BIST corporate governance index, corporate governance compliance ratings, data envelopment 
analysis method, TOPSIS method 

JEL Classification:G21, G30, L25, O16 
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1. Giriş 

Kurumsal yönetim; bir şirketin yönetimi, yönetim kurulu, pay sahipleri ve diğer menfaat 
sahipleri arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. Etkin kurumsal yönetim uygulamaları şirketlerin 
hedeflerinin ve bu hedeflere ulaştıran araçların ve performansın nasıl izleneceğinin 
belirlenmesinde yol gösterici bir niteliğe sahiptir (G20/OECD Kurumsal Yönetim ilkeleri, 
2015:9). Son dönemlerde dünya çapında yapılan özelleştirmeler, emeklilik fonu reformları ve 
özel tasarrufların artması, 1980’lerdeki düşmanca şirket satın almaların artması, 1998 Doğu 
Asya krizi ve Amerika’daki son zamanlardaki şirket skandalları ve başarısızlıkları kurumsal 
yönetimin günümüzdeki artan öneminin nedenleri arasında yer almaktadır (Kula, 2006: 48). 

Kurumsal yönetim uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi bankacılık 
sektörü veya finansal sistem içerisinde büyük önem arz etmektedir. Finansmanının büyük 
oranda hissedarlar tarafından sağlandığı reel sektör işletmelerinin aksine, bankalar 
faaliyetlerini müşterilerinden topladıkları mevduatlar aracılığıyla yerine getirmekte ve 
dolayısıyla bu durum mevduat sahiplerinin fonlarının en güvenilir şekilde yönetilmesini 
gerektirmektedir. Diğer taraftan bankalar, diğer sektörde faaliyet gösteren işletmelerin 
ekonomik faaliyetlerinin ihtiyaç duyulan ölçüde finanse edilmesi noktasında çeşitli aracılık 
faaliyetlerini yerine getirmektedirler. Bunun yanında bankalar; mevduat hesapları, fon 
transferleri, kredi kartları gibi çeşitli finansal enstrümanlar aracılığıyla ülke genelinde ve 
uluslar arası düzeyde ödeme mekanizmasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca 
bankalara toplum tarafından duyulan güven ve inanç, ülke ekonomilerinde belli bir istikrarın 
sağlanması noktasında da büyük önem arz etmektedir. Geçmiş dönemlere bakıldığında 
da,çoğu ülkede yaşanan banka iflasları, bankalara duyulan güvende meydana gelen herhangi 
bir azalışın sistemik bankacılık krizlerine yol açabileceğini göstermiştir (Cabraal, 2007: 2-3).   

Yapılan bu çalışmada BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan halka açık altı 
bankanın 2014-2015 yıllarına ilişkin etkinlik düzeyleri ve finansal performansları VZA ve 
TOPSIS yöntemleriyle belirlenmiş, daha sonra elde skorlar ilgili bankaların kurumsal yönetim 
uyum notlarıyla karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Bu bağlamda; çalışmada öncelikle ulusal ve 
uluslar arası literatürde çok kriterli karar verme teknikleriyle bankacılık sektöründe yapılan 
çalışmalar ile kurumsal yönetim ve finansal performans arasındaki ilişkiyi değerlendirmeye 
alan çalışmalara yer verilmiştir. Daha sonra çalışmanın kapsamı ve kullanılan yöntemlere 
değinilerek, elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.  

 
2. Literatür Taraması 

Literatürde bankacılık sektörü genelinde etkinlik ölçümü ve finansal performans 
değerlemesine ilişkin olarak birçok farklı yöntemden yararlanıldığı görülmektedir. Geleneksel 
performans ölçüm yöntemlerinden rasyo analizi ve CAMELS analizi oldukça yaygın bir 
kullanıma sahipken; çok kriterli karar verme yöntemlerinden VZA, TOPSIS, AHP, AHS ve 
PROMETHEE gibi çeşitli yöntemlere de sıklıkla başvurulmaktadır. Ulusal ve uluslararası 
literatürde etkinlik ölçümü ve performans değerlemesi konusunda bankacılık sektörüne ilişkin 
yapılan çalışmalara Tablo 1’de yer verilmektedir: 
 

Tablo 1: Bankacılık sektörüne ilişkin etkinlik ve performans değerleme çalışmaları 
Yazar Dönem Örneklem Yöntem 

Almumani (2013) 2007-2011 Suudi Arabistan bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 
10 kamu sermayeli banka VZA 

Ayaydın vd. (2015) 2011-2013 Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 15 banka AHS ve TOPSIS 
Atan ve Çatalbaş 
(2005) 2002-2004 Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 3 kamu, 18 

özel ve 12 yabancı sermayeli banka VZA 

Timor ve 
Mimarbaşı (2013) 2010 Türkiye' de faaliyet gösteren özel bir bankanın 15 şubesi VZA ve TOPSIS 
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Yazar Dönem Örneklem Yöntem 
Dinçer ve Görener 
(2011) 2008 Türkiye' de faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı 

sermayeli bankalar 
AHP, VIKOR 

ve TOPSIS 
Gündoğdu (2015) 2003-2013 Türkiye'de faaliyet gösteren 10 yabancı sermayeli banka TOPSIS 
Akkoç ve 
Vatansever (2013) 2010 Türkiye'de faaliyet gösteren ve halka açık 12 ticari banka AHP ve TOPSIS 

Tunay ve Akhisar 
(2015) 2009-2013 Türkiye' de faaliyet gösteren 21 özel sermayeli banka AHP ve TOPSIS 

Demireli (2010) 2001-2007 Türkiye' de faaliyet gösteren 3 kamu sermayeli banka TOPSIS 

Önder vd. (2013) 2002-2011 Türkiye' de faaliyet gösteren 3 kamu, 9 özel ve 5 yabancı 
sermayeli banka AHP ve TOPSIS 

Ustasüleyman 
(2009) - Türkiye' de faaliyet gösteren 3 ticari banka AHS ve TOPSIS 

Mandic vd. (2014) 2005-2010 Sırbistan'da faaliyet gösteren 35 ticari banka AHP ve TOPSIS 

Wanke vd. (2016) 2009-2013 Malezya'da faaliyet gösteren 10 kamu ve 6 yabancı 
sermayeli katılım bankası 

TOPSIS ve 
Yapay Sinir 

Ağları 
Seçme vd. (2009) 2007 Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük 5 ticari banka AHP ve TOPSIS 

Hunjak ve 
Jakovčević (2001) 1999 Hırvatistan bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 

bankalar AHP 

Sakarya ve 
Aytekin (2013) 2007-2011 Türkiye' de faaliyet gösteren 12 mevduat bankası PROMETHEE 

Özdemir ve 
Demireli (2013) 2011-2012 Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat ve kalkınma ve 

yatırım bankaları VZA 

Budak (2011) 2008-2010 Türkiye'de faaliyet gösteren 22 ticari banka VZA 
Seyrek ve Ata 
(2010) 2003-2008 Türkiye'de faaliyet gösteren 20 mevduat bankası VZA ve Veri 

Madenciliği 
Kücükaksoy ve 
Önal 2004-2011 Türkiye'de faaliyet gösteren 10 özel sermayeli mevduat 

bankası ve 5 yabancı sermayeli mevduat bankası VZA 

Behdioğlu ve 
Özcan (2009) 1999-2005 Türkiye'de faaliyet gösteren 29 ticari banka VZA 

 
Kurumsal yönetim ile finansal performans arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak 

gerek Dünyada gerekse Türkiye’de yapılan çalışmalar dikkate alındığında ise; kurumsal 
yönetim uygulamalarının, finansal performans düzeyi üzerinde büyük öneme sahip olduğu ve 
bu unsurların birbirine paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır (Del Brio vd., 2006; Major ve 
Marquesl, 2008; Kara vd., 2015; Süer ve Köseoğlu, 2012; Yenice ve Dölen, 2013, Berthelot 
vd., 2010; Ergin, 2012). Diğer taraftan yapılan bazı çalışmalarda ise; kurumsal yönetim 
uygulamalarının finansal performansa tam olarak yansımadığı gözlenmiştir (Ege vd., 2013; 
Karayel ve Gök, 2009; Esendemirli ve Acar, 2016; Çonkar vd., 2011). 

 
3. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 
 Bu çalışmada; BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan altı bankanın 2014-2015 
yılları itibariyle etkinliklerini ve finansal performanslarını Veri Zarflama Analizi (VZA) ve 
TOPSIS yöntemleriyle belirleyerek, elde edilen skorların değerlendirmeye alınan bankaların 
çeşitli derecelendirme kuruluşlarından almış oldukları kurumsal yönetim uyum notları ile 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
 Yapılan literatür taraması neticesinde; etkinlik ve finansal performans ölçümünde çeşitli 
finansal oranlardan yararlanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada da; etkinlik ölçümünün 
yapıldığı VZA yönteminde girdi olarak; takipteki krediler ve faiz giderleri & kar payı 
giderleri oranı kullanılırken, çıktı olarak toplam krediler oranı değerlendirmeye alınmıştır. 
VZA yönteminde karar verme birimi sayısının en az girdi ve çıktı sayısının iki katı kadar 
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olması gerektiği için analize dâhil edilen girdi ve çıktı sayısı sınırlı tutulmuştur (Yıldırım ve 
Önder, 2015: 206).  
3.1. TOPSIS Yöntemi 
 Karar verme sürecinde kullanılan yöntemlerden birisi olan TOPSIS, alternatifler 
arasından en iyi seçimin yapılmasına imkân tanıyan bir tekniktir. TOPSIS 1981yılında Hwang 
ve Yoon tarafından geliştirilmiş çok nitelikli karar verme yöntemlerinden birisidir. TOPSIS 
kelimesi, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution kelimelerinin baş 
harflerinden oluşmaktadır. TOPSIS yöntemi ile alternatiflerin belirli kriterler doğrultusunda 
sıralaması yapılmaktadır. Bu yöntemin ilk aşamasında karar matrisi oluşturulmaktadır. Bu 
aşamadan sonra karar matrisinden hareketle normalize edilmiş karar matrisi elde edilerek bu 
karar matrisi ağırlıklandırılmaktadır. Daha sonra ideal çözüme ve negatif ideal çözüme olan 
uzaklıklar belirlenmekte,son olarak ise her bir alternatifin göreceli puanları hesaplanarak 
alternatiflerin sıralaması gerçekleştirilmektedir (Yıldırım ve Önder, 2015: 134-135). Bu 
çalışmada TOPSIS yönteminde kullanılan finansal oranlara ise Tablo 2’de yer verilmektedir: 
 

Tablo 2: TOPSIS yönteminde kullanılan finansal oranlar ve ağırlık 
Finansal Oranlar Ağırlık 
Özkaynaklar/Toplam Aktifler 0,083 
(Özkaynaklar-Duran Aktifler)/Toplam Aktifler 0,083 
(TP Krediler ve Alacaklar)/(Toplam Krediler ve Alacaklar) 0,083 
(Toplam Krediler ve Alacaklar)/Toplam Aktifler 0,083 
Likit Aktifler/Toplam Aktifler 0,083 
Net Dönem K-Z/ Toplam Aktifler 0,083 
Vergi Öncesi Kar/Toplam Aktifler 0,083 
Faiz Gelirleri/Faiz Giderleri 0,083 
Net Dönem K-Z/ Özkaynaklar 0,083 
Faiz Gelirleri/Toplam Aktifler 0,083 
Faiz Gelirleri/Toplam Faaliyet Gelirleri 0,083 
Takipteki Krediler/(Toplam Krediler ve Alacaklar) 0,083 

 
TOPSIS yönteminin uygulanması noktasında değerlendirmeye alınan kriterlerin karar 

vericinin ilgili kritere verdiği önem düzeyinde ağırlıklandırılması gerekmektedir. Bu 
çalışmada değerlendirmeye alınan on iki finansal oran 0,083 olmak üzere eşit olarak 
ağırlıklandırılmıştır. 
3.2. Veri Zarflama Analizi (VZA) 
 Etkinliğin ölçülebilmesi için sayısallaştırılmış yaklaşımların göz önüne alınması 
birtakım avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlardan birincisi; benzer ekonomik birimler 
arasında karşılaştırma yapmak ve karar vermeyi kolaylaştırıcı nispi etkinlik analizini 
başarmaktır. İkincisi ekonomik birimler arasındaki etkinliklerdeki değişmelerin yönünü ve 
büyüklüğünü belirlemektir. Aynı zamanda da bu değişime neden olan faktörleri ortaya 
koyarak, gerek firma yöneticileri gerekse planlamacılar açısından büyük önem arz eden temel 
bulguları incelemek gerekir. Üçüncüsü ise bu analizler sonucunda elde edilmiş etkinlik 
parametrelerinin daha da iyileştirilmesine yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamaktır. 
Veri zarflama analizi yaklaşımı, verimlilik ve etkinlikteki değişmelerin ölçümünde sıklıkla 
başvurulan bir doğrusal programlama yöntemidir. Bu yöntemin özelliği referans bir kriter 
geliştirmiş olmasıdır. Her bir girdi ve çıktı için referans teknoloji düzeyleri, eşanlı olarak, 
gözlemlenen her bir girdi ve çıktının doğrusal bileşeniyle tanımlanmaktadır (Kök ve Deliktaş, 
2003: 219-220).  
3.3. Kurumsal Yönetim Uyum Notu  

 BIST Kurumsal Yönetim Endeksi, payları Borsa İstanbul pazarlarında (Yakın İzleme 
Pazarı ve C ve D listeleri hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 
üzerinden en az 7, her bir ana başlık itibarıyla 10 üzerinden en az 6,5 olan şirketlerin fiyat ve 

669 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                      Usak 
International Conference-2016                 22nd-23rd September 2016 
 
getiri performansının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum 
notu ise, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan 
derecelendirme kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyumuna ilişkin 
yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir(http://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-
pay-endeksleri/kurumsal-yonetim-endeksi). 
 Çalışma kapsamında değerlendirmeye alınan bankalar, bu bankaların kredi 
derecelendirmesini yapan kurumlar ve 2014-2015 yıllarında almış oldukları kurumsal 
yönetim uyum notları Tablo 3’te gösterilmektedir: 

 
Tablo 3: BIST kurumsal yönetim endeksi’nde yer alan bankalar 

Kısaltma Bankalar Derecelendirme 
Kuruluşu 

2014 Yılı 
Uyum Notu 

2015 Yılı 
Uyum Notu 

G1 Albaraka Türk Katılım Bankası JCR Eurasia Rating 8.44 8.59 

G2 Garanti Bankası JCR Eurasia Rating 9.14 9.20 

G3 Türkiye Halk Bankası Saha Kurumsal Yönetim ve 
Kredi Derecelendirme A.Ş. 9.19 9.26 

G4 Şekerbank Kobirate Kurumsal Yönetim ve 
Kredi Derecelendirme A.Ş. 9.11 9.17 

G5 Türkiye Sınai ve Katılım Bankası Saha Kurumsal Yönetim ve 
Kredi Derecelendirme A.Ş. 9.44 9.52 

G6 Yapı ve Kredi Bankası Saha Kurumsal Yönetim ve 
Kredi Derecelendirme A.Ş. 9.25 9.34 

Kaynak:https://www.kap.gov.tr/sirketler/islem-goren-sirketler/endeksler.aspx#BIST KURUMSAL 
YÖNETİM|8, http://www.saharating.com/, http://www.kobirate.com.tr/, http://www.jcrer.com.tr/((Erişim Tarihi: 
15.03.2016). 
 
4. Bulgular ve Yorumlar 
4.1. TOPSIS Yöntemine Göre Performans Sıralaması 

Çalışmada TOPSIS yönteminin uygulanmasında 2014-2015 yılları için karar birimi 
olarak altı banka ve değerlendirme kriteri olarak ise on iki adet finansal oran analize dâhil 
edilmiştir. TOPSIS yönteminin uygulanması sonucunda elde edilen verilerden 2014 yılına 
ilişkin sonuçlara örnek teşkil etmesi açısından Tablo 4-5-6-7’de yer verilmektedir: 

 
Tablo 4: Karar matrisi 

Ağırlık 
 (2014) 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

G1 0,078 0,055 0,872 0,6724 0,021 0,136 0,011 0,014 1,871 0,139 0,065 1,536 
G2 0,119 0,112 0,638 0,6124 0,025 0,115 0,015 0,019 1,974 0,123 0,069 1,412 
G3 0,101 0,089 0,728 0,6471 0,037 0,129 0,015 0,018 1,835 0,145 0,074 1,567 
G4 0,111 0,065 0,869 0,6647 0,059 0,105 0,011 0,014 1,907 0,1 0,101 1,521 
G5 0,149 0,148 0,222 0,6697 0,002 0,031 0,023 0,029 2,815 0,154 0,051 1,241 
G6 0,104 0,091 0,668 0,6504 0,035 0,119 0,011 0,014 1,897 0,102 0,065 1,45 

 
Daha sonraki aşamada her bir alternatife karşılık gelen değerlendirme kriterinin 

kareleri alınıp toplanır, daha sonra elde edilen toplam değerin karekökü alınarak 
normalizasyon işlemi gerçekleştirilir: 

 
Tablo 5: Normalize edilmiş matris 

(2014) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
G1 0,282 0,23 0,508 0,4203 0,252 0,498 0,298 0,305 0,367 0,44 0,367 0,43 
G2 0,432 0,465 0,371 0,3828 0,294 0,419 0,404 0,416 0,388 0,39 0,388 0,395 
G3 0,365 0,372 0,424 0,4045 0,436 0,473 0,402 0,396 0,36 0,458 0,419 0,439 
G4 0,404 0,27 0,506 0,4155 0,7 0,386 0,308 0,302 0,375 0,317 0,57 0,426 
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(2014) A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

G5 0,543 0,615 0,129 0,4186 0,02 0,115 0,638 0,629 0,553 0,489 0,285 0,347 
G6 0,377 0,377 0,389 0,4066 0,412 0,436 0,292 0,3 0,373 0,322 0,365 0,406 

 
Normalizasyon işleminden sonra ağırlıklandırılmış normalize matrisi elde edilir ve 

ideal çözüm değerleri için her sütuna ait maksimum değerler, negatif ideal çözüm değerleri 
için ise her sütuna ait minimum değerler dikkate alınır: 

 
Tablo 6: İdeal ve negatif ideal değerlerin elde edilmesi 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
İdeal Çözüm 

Değerleri 0,045 0,051 0,042 0,035 0,058 0,041 0,053 0,052 0,046 0,041 0,047 0,036 

Negatif İdeal 
Çözüm Değerleri 0,023 0,019 0,011 0,032 0,002 0,01 0,024 0,025 0,03 0,026 0,024 0,029 

 
İdeal ve negatif ideal çözüm değerlerinin elde edilmesinin ardından, 2014 yılına ait 

ideal ve negatif ideal uzaklık değerleri belirlenmektedir: 
 

Tablo 7- İdeal ve negatif ideal uzaklık değerleri 
İdeal Uzaklık Değerleri 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
G1 0,005 0,011 0 0 0,013 0 0,007 0,007 0,002 0,001 0,003 0,005 
G2 0,008 0,002 0,001 0,009 0,011 0,004 0,004 0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 
G3 0,002 0,004 0,004 0,007 0,005 0,005 0,003 0,004 0,003 0,006 0,001 0 
G4 0,001 0,008 0,001 0,005 0 0,008 0,008 0,007 0,002 0,002 0 0,002 
G5 0 0 0,009 0,008 0,032 0,012 0 0 0 0 0,006 0,005 
G6 0,002 0,004 0,009 0,003 0,006 0,002 0,009 0,008 0,002 0,001 0,003 0,006 

Negatif Uzaklık Değerleri 
G1 0 0 0,009 0,001 0,003 0,001 0,002 0,002 0,006 0,008 0,006 0,002 
G2 0,002 0,004 0,004 0 0,005 0,006 0,001 0,006 0,008 0,005 0,007 0,007 
G3 0,001 0,002 0,006 0,003 0,002 0,001 0,008 0,009 0,005 0,003 0,009 0,006 
G4 0,006 0,002 0,009 0,002 0,003 0,001 0,001 0,003 0 0 0,006 0,004 
G5 0,008 0,011 0 0,001 0 0 0,008 0,007 0,007 0,009 0 0 
G6 0,007 0,001 0,004 0,006 0,001 0,007 0 0 0,006 0,007 0,005 0,002 

 
İdeal ve negatif ideal çözüm değerlerinin hesaplanmasının ardından, ideal ( S+) ve 

negatif ideal uzaklık(S-) belirlenerek, ideal çözüme göreli yakınlık (C*); [(S+)/(S--S+)] formülü 
yardımıyla hesaplanmaktadır: 

 
Tablo 8: 2014 ve 2015 yılları için TOPSIS sıralaması 

2014 Si+ Si- Ci Sıralama 2015 Si+ Si- Ci Sıralama 
G1 0,070172 0,053074 0,430633 5 G1 0,177576 0,063207 0,262507 2 
G2 0,052367 0,050895 0,492874 3 G2 0,175836 0,054151 0,235452 5 
G3 0,048334 0,059872 0,553314 2 G3 0,175094 0,058167 0,249364 4 
G4 0,054337 0,074945 0,579699 1 G4 0,182480 0,063918 0,259408 3 
G5 0,076188 0,057218 0,421299 6 G5 0,077550 0,182231 0,701477 1 
G6 0,059686 0,052349 0,467256 4 G6 0,178447 0,049244 0,216278 6 

 
4.2. VZA Sonuçlarına Göre Banka Etkinlikleri 

Girdi olarak; takipteki krediler ve faiz giderleri & kar payı giderleri oranı, çıktı olarak 
ise toplam krediler oranının değerlendirmeye alındığı çalışmada, analize dâhil edilen 
bankaların etkinlik skorları ve sıralamaları Tablo 9’da gösterilmektedir: 
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Tablo 9: VZA etkinlik skorları ve sıralama 
 
 
 
2014 Yılı 

Karar Birimi Skor Sıralama  
 
 
2015 Yılı 

Karar Birimi Skor Sıralama 
G1 0,51692 2 G1 0,65037 3 
G2 0,47017 4 G2 0,71388 2 
G3 0,42747 5 G3 0,58064 5 
G4 0,33578 6 G4 0,47828 6 
G5 1 1 G5 1 1 
G6 0,51032 3 G6 0,61945 4 

 
Çalışmada ele alınan bankaların 2014-2015 yılları için TOPSIS ve VZA yöntemleri ile 

kurumsal yönetim uyum notlarına göre sıralamaları Tablo 10’daki gibidir:  
 

Tablo 10- TOPSIS puanları, VZA etkinlik skorları ve kurumsal yönetim uyum notları karşılaştırması 
2014 Yılı 2015 Yılı 

 
G1 

TOPSIS VZA Kurumsal Yönetim 
Uyum Notu TOPSIS VZA Kurumsal Yönetim 

Uyum Notu 
0,43063(5) 0,51692(2) 8.44(6) 0,262507(2) 0,65037 (3) 8.59(6) 

G2 0,49287(3) 0,47017(4) 9.14(4) 0,235452(5) 0,71388 (2) 9.20(4) 
G3 0,55331(2) 0,42747(5) 9.19(3) 0,249364(4) 0,58064 (5) 9.26(3) 
G4 0,57969(1) 0,33578(6) 9.11(5) 0,259408(3) 0,47828 (6) 9.17(5) 
G5 0,42129(6) 1(1) 9.44(1) 0,701477(1) 1 (1) 9.52(1) 
G6 0,46726 (4) 0,51032(3) 9.25(2) 0,216278(6) 0,61945 (4) 9.34(2) 
 

Tablo 10 incelendiğinde; 2014 yılında TOPSIS sıralamasına göre ilk sırada Şekerbank 
yer alırken, VZA yöntemine göre Türkiye Sınaî Katılım Bankası yer almaktadır. Kurumsal 
yönetim uyum notuna göre de, Türkiye Sınaî Katılım Bankası’nın ilk sırada yer aldığı 
görülmektedir. Uyum notuna göre son sırada yer alan Albaraka Türk Katılım Bankası, 
TOPSIS yöntemine göre 5.sırada yer alırken, VZA yönteminde 2.sırada yer almıştır. Garanti 
Bankası’nın hem VZA yöntemine göre hem de uyum notuna göre 4.sırada yer aldığı 
görülürken, TOPSIS yönteminde 3.sırada bulunduğu görülmektedir. Halk Bankası’na 
bakıldığında; uyum notuna göre 3.sırada, TOPSIS yöntemine göre 2.sırada, VZA yöntemine 
göre ise 5.sırada yer aldığı görülmektedir. Yapı Kredi Bankası da uyum notuna göre 2.sırada 
yer alırken, TOPSIS yöntemine göre 4.sırada, VZA yönteminde 3.sırada yer almaktadır. 
 2015 yılına bakıldığında ise; Türkiye Sınaî Katılım Bankası’nın her üç değerlendirme 
yönteminde de ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Yapı Kredi Bankası’na bakıldığında; uyum 
notuna göre 2.sırada, TOPSIS yöntemine göre 6.sırada, VZA yöntemine göre ise 4.sırada yer 
aldığı görülmektedir. Halk Bankası da uyum notuna göre 3.sırada yer alırken, TOPSIS 
yöntemine göre 4.sırada, VZA yöntemine göre ise 3.sırada yer almaktadır. Garanti Bankası 
uyum notuna göre 4.sırada yer alırken, TOPSIS yöntemine göre 5.sırada, VZA yöntemine 
göre ise 2.sırada bulunmaktadır. Şekerbank da uyum notuna göre 5.sırada, TOPSIS yöntemine 
göre 3.sırada, VZA yöntemine göre son sırada yer almaktadır. Son olarak Albaraka Türk 
Katılım Bankası’nın uyum notuna bakıldığında son sırada yer aldığı görülürken, TOPSIS 
yöntemine göre 2.sırada, VZA yöntemine göre ise 3.sırada yer almaktadır.  
 Genel bir değerlendirme yapıldığında; ele alınan bankaların sıralamasında kurumsal 
yönetim uyum notları ve VZA yöntemine göre her iki yılda da önemli bir değişiklik olmadığı 
görülmektedir. TOPSIS yöntemine göre yapılan değerlendirmede ise; yıllar itibariyle birtakım 
farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Örneğin; 2014 yılında son sırada yer alan Türkiye Sınaî 
Katılım Bankası, 2015 yılında ilk sıraya yükselmiştir. 2014 yılında ilk sırada yer alan 
Şekerbank ise, 2015 yılında 3.sıraya gerilemiştir. Çalışmada her iki yıl göz önüne alındığında 
da; etkinlik dereceleri ve finansal performans sıralamaları ile kurumsal yönetim uyum 
notlarının birbirine tam olarak paralellik göstermediği anlaşılmaktadır. Sadece Türkiye Sınaî 
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Katılım Bankası her iki yılda da hem etkinlik skoru, hem de uyum notu açısından birinci 
sırada yer almaktadır. 
 
5. Sonuç 
 Kurumsal yönetim endeksinde yer alan bankaların çeşitli derecelendirme 
kuruluşlarından almış oldukları kurumsal yönetim uyum notları ile etkinlik dereceleri ve 
finansal performansları arasındaki ilişkiyi ele alan bu çalışmada; 2014 ve 2015 yılları olmak 
üzere toplamda altı banka değerlendirmeye alınmıştır. 

Çalışmada etkinlik ölçümünde VZA yöntemi kullanılırken, finansal performans 
değerlendirmesinde ise TOPSIS yönteminden yararlanılmıştır. VZA yönteminde girdi olarak; 
takipteki krediler ve faiz giderleri & kar payı giderleri oranı kullanılırken, çıktı olarak toplam 
krediler oranı değerlendirmeye alınmıştır. TOPSIS yönteminde ise; on iki farklı finansal 
orandan yararlanılmıştır. İleride yapılacak olan çalışmalarda; diğer ‘Çok Kriterli Karar Verme 
Teknikleri’nin de kullanılması mümkün olup, değerlendirmeye alınan kriterlerin 
ağırlıklandırılmasında farklı yolların izlenmesi mümkündür. 

Ele alınan dönemler ve değişkenler itibariyle kurumsal yönetim uyum notları 
sıralaması ile etkinlik ve finansal performans sıralamasının birebir örtüşmediği görülmüştür. 
Bu noktada; söz konusu bankaların, üç farklı kredi derecelendirme kuruluşu tarafından farklı 
kriterlere göre değerlendirilmiş olmasının söz konusu tutarsızlığa neden olabileceğini ifade 
etmek mümkündür. Ancak önümüzdeki dönemlerde endekste yer alan banka sayısında belli 
bir artış meydana gelmesi, söz konusu derecelendirme kuruluşlarının değerlendirme 
kriterlerine belli bir standardın getirilmesi veya analize dâhil edilen değişkenlerde çeşitliliğin 
arttırılması gibi durumlarda daha tutarlı sonuçlara ulaşılması söz konusu olabilir. 
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BAĞIMSIZ DENETİMDE ÇALIŞMA KAĞITLARININ 230 
NOLU TÜRKİYE DENETİM STANDARDI AÇISINDAN 

İNCELENMESİ  
 
 

Seçkin Gönen1 
 
 

Özet 
Türkiye’de bağımsız denetim faaliyetleri, Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılmakta olup, söz 

konusu bu standartlar Kamu Gözetimi Kurulu tarafından uluslararası standartlarla uyumlu olarak oluşturulmuş 
ve Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yetkilendirilen 
"Bağımsız Denetim Kuruluşları" ve "Bağımsız Denetçiler" bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirmekte olup, 
söz konusu bu faaliyetleri sırasında işletmenin iddialarına dayanak oluşturacak birçok kanıt, belge vb. toplamak 
durumundadırlar. Bu belgeler ve bilgiler denetim kanıtlarıdır. Bağımsız denetçinin topladığı belgeye dayalı 
denetim kanıtlarının tamamı çalışma kağıtları olarak adlandırılır. Kaliteli ve güvenilir bir bağımsız denetim 
faaliyetinin yürütülebilmesi açısından çalışma kağıtları büyük bir öneme sahiptir. 

Denetim raporuna temel olan çalışma kağıtları, denetçinin görüşünü destekleyen ve denetimin uluslararası 
denetim standartlarına uygun olarak yapıldığının kanıtını sağlayacak önemli konuların belgelendirmesidir.  Bu 
bağlamda Kamu Gözetimi Kurumu tarafından bağımsız denetimin belgelendirilmesine ilişkin bir tebliğ 
yayınlanmıştır. Bu tebliğin amacı, tebliğin ekinde yer alan “Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi” başlıklı 230 
No’Lu uluslararası denetim standardının yürürlüğe konulmasıdır. 

Bu çalışmanın amacı, denetimde mesleğinde büyük önem taşıyan çalışma kağıtlarını 230 No’lu 
Uluslararası denetim standardı esas alınarak tanıtmaktır. Çalışmada denetimde belgelendirme kavramına 
değinilmiş ve çalışma kağıdı örneklerine yer verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: bağımsız denetim, çalışma kağıtları, belgelendirme 
 
JEL Sınıflandırması: M40, M42 
 

 
INVESTIGATION OF WORKING PAPERS IN INDEPENDENT 
AUDIT ACCORDING TO TURKISH AUDITING STANDARD 

NO.230 
 
 
Abstract 

Independent audit activities in Turkey is being conducted abide by Turkish Auditing Standards and 
relevant standards are formed by Public Oversight Agency and brought into force after publishing in official 
journal. “Independent Auditors” and “Independent Audit Institutions” are responsible for performing audit 
activities and they have duties like gathering documents and evidences for companies’ claims. These documents 
and information are audit evidences. All evidences basing on documents that are collected by auditors are 
categorized as working papers. Working papers have great importance in terms of sustaining a qualified and 
reliable audit.  

Working papers are documentations of important issues which serve as proof for complying with 
international auditing standards and supporting auditors opinions, they establish basement for audit reports. On 
this basis a notification is published by Public Oversight Agency for documentation of audit. Aim of this 
notification is bringing international audit standard no230 “Documentation of Independent Audit” into force. 
 

1 Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 
seckin.gonen@deu.edu.tr 

676 
 

                                                 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
 The aim of this study is to introduce working papers that have big importance in audit discipline and to 
handle international audit standard no.230. In the study, documentation concept in auditing is mentioned and 
samples of working papers are provided.  
 
Keywords: independent audit, working papers, documentation 
 
JEL Classification: M40, M42 
 
1. Giriş 

İşletmenin dili olarak kabul edilen muhasebenin özetleme işlevini finansal tablolar 
aracılığı ile yerine getirilmektedir. Finansal tablolarda yer alan bilgilerin doğruluğu ve 
güvenilirliği gerçekleştirilecek bir bağımsız denetim ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda, 
bağımsız denetim, bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini belirleyerek, oluşan kanaatlerin 
kamuyoyuna sunma hizmetini yerine getirmektedir. Türkiye’de bağımsız denetim konusunda 
en önemli düzenlemelerden biri, 2012 yılında yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’dur. Söz konusu kanun gereğince, işletmenin finansal tablolarını Türkiye Finansal 
Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlamaları ve bu tabloların Türkiye Denetim 
Standartlarına göre bağımsız denetçi tarafından denetlenmesi ve sunulması sonucunda 
finansal bilgilerin doğruluğu ve güvenirliğinin artacağı düşünülmektedir. 

Türk Ticaret Kanunu’nun kurumsal yönetim ve kamunun aydınlatılması ilkeleri 
doğrultusunda, bağımsız denetim işletmelere; uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü, vergi 
avantajı, şeffaf ve karşılaştırılabilir bir finansal tablo hazırlama olanağı sunacaktır. Böyle bir 
durum ise, işletmelerin finansal yapısını güçlendirip, karlılığını arttıracaktır (Yereli, 2016:22). 
Bağımsız denetim kalite ve güvenilirliğin arttırılmasında çalışma kağıtları büyük bir öneme 
sahiptir. Bu bağlamda çalışmada 230 No’Lu uluslararası denetim standardı esası alınarak 
bağımsız denetimde çalışma kağıtları tanıtılmış ve örneklerine yer verilmiştir. 

 
2. Bağımsız Denetimde Çalışma Kağıtları 

Denetçinin denetim çalışmaları sırasında, toplanan denetim kanıtlarını ve denetim 
sürecini belgelendirmesi gerekmektedir. Bu belgelere çalışma kağıtları denir. Denetçi bu 
çalışma kağıtlarını daha sonra meydana gelebilecek anlaşmazlıkların çözümünde kanıt olarak 
kullanmak amacıyla saklamak zorundadır. Ayrıca denetçi, finansal tabloların doğruluğunu 
kanıtlaması için, yaptığı incelemeleri belgelendirmekte ve dosyada toplamaktadır. Denetim 
sırasında belirlenen olası yönetici hatalarının belgelenmesi, denetçinin risk düzeylerini 
değerlendirilmesinde ve denetçinin bu risklere yönelik çalışmaların sonuçlandırılmasında 
oldukça önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Çalışma kağıtları belgeleme işlemi ile finansal 
tabloların bir bütün olarak önemli bir hata içermediğini değerlendirmede denetçiye yardımcı 
olmaktadır (Varıcı, 2014: 110).  

Denetçi çalışma kağıtlarını, bir sonraki denetimde farklı bir denetçinin aynı çalışma 
kağıtlarını kullanabileceği şekilde hazırlamak durumundadır. Uygulanan denetimin 
prosedürlerinin sonuçları ve elde edilen denetim kanıtları açık bir şekilde belirtilmelidir. 
Denetim sırasında meydana gelen önemli olaylar ve konu hakkındaki mesleki yargılar çalışma 
kağıtlarına aktarılmalıdır. Çalışma kağıtlarının biçim, içerik ve kapsamı, işletmenin 
büyüklüğüne, belirlenen önemli yanlışlık risklerine, elde edilen denetim kanıtlarına ve 
kullanılan denetim araçlarına göre farklılık göstermektedir. Çalışma kağıtları, denetimin 
bağımsız denetim standartlarına uygun olduğunu kanıtlamaktadırlar. Fakat, denetinin 
denetimde dikkat etmesi gereken her konuyu belgelendirmesi uygulamada mümkün değildir. 
Bazı durumlarda uygunluk sağlandığı, denetim dosyasındaki belgelerle gösterilmektedir. 
Dolayısıyla ayrıca bir kontrol listesinde belgelendirilmesine gerek bulunmamaktadır. Örneğin 
(BDS230, Bağımsız Denetim Standartları, 2013:11); 
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• Yeterli şekilde belgelendirilmiş bir denetim planı varlığı denetçinin denetimi 
planladığını göstermektedir. 

• Denetim dosyasında bulunan imzalı bir denetim sözleşmesi, denetlenen işletmenin 
yönetimiyle anlaşmaya varıldığını göstermektedir. 

• Finansal tablolara ilişkin sınırlı olumlu görüş bildiren bir denetçi, bağımsız 
denetim standartlarında belirtilen şartları uyguladığını göstermektedir. 

 
Çalışma kağıtları, fiziki ortamda veya elektronik ortamda düzenlenebilmektedir. 

Bununla birlikte, denetim şirketinin bilgisi dışında ilişkili çalışma kağıtları üzerinde yapılacak 
herhangi bir değişiklik, ekleme, çıkarma ya da kalıcı olarak yok etme işlemi, çalışma 
kağıtlarının doğruluk ve güvenilirliğini tehlikeye düşürmektedir. Dolayısıyla denetim 
şirketleri, çalışma kağıtlarının ne zaman ve kim tarafından oluşturulduğunu, denetimin tüm 
aşamalarında bütünlüğü koruyan, yetkisiz kişilerin ulaşmasını engelleyen nitelikte uygulama 
prosedürleri kullanmalıdır (KKS1, Türkiye Denetim Standartları, 2013:33). 

Çalışma kağıtları kendi içinde sistematik bir süreci ifade etmektedir. Yalnızca denetim 
raporu sonucunu oluşturmak için kullanılmamakta, denetim prosedürlerinin belirlenmesinde 
de önemli bir yardımcı konumunda bulunmaktadır. Denetim prosedürlerinin denetim 
görevlerinde kullanımını takip etmekte ve kanıt oluşturmaktadır. Çalışma kağıtları genel 
olarak problem çözme yaklaşımıyla hazırlanan belgelerdir. Dolayısıyla denetim sürecindeki 
sorunların ortadan kaldırılması için kullanılmaktadır (Udeh, 2013: 133). 

Her denetim firması, çalışma kağıtlarını kendi yaklaşımlarına göre hazırlamakta ve 
organize etmektedirler. Ancak bütün çalışma kağıtları belirli genel kavramlar kullanılarak 
oluşturulmaktadır. Aşağıdaki şekil, çalışma kağıtlarının genel organizasyonlarını ve içeriğini 
göstermektedir. 
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Şekil 1: Çalışma kağıtlarının içeriği ve organizasyonu 

Kaynak: (Arens ve Loebbecke, 1997) 
 

Görüleceği üzere çalışma kağıtları, ilk olarak kalıcı dosyalardan oluşmaktadır. Denetim 
sırasında uygulanan denetim planı, firma hakkındaki genel bilgileri ve iç kontrol denetimini 
incelemekte ve yeni veriler elde etmektedir. Süreç boyunca oluşturulan çalışma kağıtları son 
olarak denetim raporunun yazılmasında kullanılmaktadır. 

Kalıcı dosyalar firma hakkında geçmiş ve devam eden denetim sürecindeki bilgileri 
içermektedir. Şirketle ilgili yönetmelikler ve sözleşmeler, emeklilik planları, hisse senedi 
opsiyonları, uzun süreli borçlanmalar, hisse senedi hesapları ve ticari itibar bu dosyayı 
oluşturan temel unsurlardır. Yüksek kalitede bir denetim için denetim programı sırasında 
çalışma kağıtlarının doğru şekilde dosyalanarak koordinasyonun denetim ekibi tarafından 
sağlanması gerekmektedir. Birçok firma kendi yazılımlarını kullanarak çalışma kağıtlarını 
oluştururlar. Daha küçük firmalar ise genellikle ticari yazılımlar alarak bu işlemi 
gerçekleştirmektedirler. Kullanılan bu programlar sayesinde denetçi kolay bir şekilde 

Kalıcı Dosyalar 

Denetim Programı 

Genel Bilgiler 

İç Kontrol 

Kontrol Testleri 

Analitik Prosedürler 

Varlıklar 

Yükümlülükler 

Operasyon 

Yasal Belgeler 

Günlük Giriş Kontrolü 

Mizan Denetimi 

Finansal Tablolar ve Denetim Raporu 
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mizanları oluşturmakta, risk analizi için gerekli olan bilgileri de çalışma kağıtları sayesinde 
elde etmektedir (Arens ve Loebbecke, 1997: 231).  

 
3. Bağımsız Denetimde Çalışma Kağıtları Kullanmanın Avantajları 

Uygun ve yeterli şekilde hazırlanmış çalışma kağıtları, denetimin kalitesini 
arttırmaktadır. Denetimin yönetilmesine destek olmak ve denetçinin raporunu hazırlamasında 
yardımcı olmak gibi iki önemli görevi bulunmaktadır. Çalışma kağıtları, denetçinin denetim 
standartlarına uygun olarak çalıştığını kanıtlayan belgelerdir. Denetim tamamlandığında 
kararın temelini oluşturan ana unsurlar, denetim kanıtları ve çalışma kağıtlarından elde edilen 
bilgilerle oluşturulmaktadır (Erdoğan vd. 2012: 40). Çalışma kağıtları, denetim raporunun 
nasıl oluşacağı hakkında genel bilgiler sağlamaktadır. Denetçilerin denetim süreci sırasında 
yaptıkları incelemeleri değerlendirmelerinde yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda yasal 
işlemler için denetçiye kanıt oluşturmaktadır. Denetçiler arasındaki mesleki farklılıkları 
ortadan kaldıran çalışma kağıtları, kaliteli bir denetimin gerçekleşmesi için gerekli olan 
uyumu ve standardı denetçi firmaya sağlamaktadır(Aikins, 2013: 674).  

Çalışma Kağıtlarının denetçiye sağladığı yararlar aşağıda özetlenmiştir (Whittington ve 
Pany, 1992: 325); 

 
• Denetim sürecinin koordinasyonunda yardımcı olmaktadır. Bir denetim firmasının 

birden fazla ofisi bulunmakta ve bir ekipte çok sayıda denetçi bulunmaktadır. 
Denetçiler arasındaki iletişim ve sorumluluklar çalışma kağıtları sayesinde kolay bir 
şekilde belirlenmekte ve görev değişikliğinde mevcut planlar zarar görmemektedir. Bu 
durum zaman ve maliyet tasarrufu açısından firmaya avantaj sağlamaktadır. 

• Denetim sırasında çalışma kağıtları asistanlar tarafından doldurulmakta ve kıdemli 
denetçiler tarafından kontrol edilmektedir. Denetçi herhangi bir eksiklik fark ederse 
kağıtları düzeltmesi için tekrar asistana göndermektedir. Bu süreç sonunda gözden 
geçirilen çalışma kağıtları, yöneticinin kullanımı için hatasız bir şekilde hazırlanmış 
olmaktadır. 

• Çalışma kağıtları, denetlenen firmanın finansal tabloları hakkında fikir edinmek için 
gerekli olan yeterli kanıtı ve belgelendirmeyi içerisinde bulundurarak, yatırımcıların 
hata sonucu yaşadıkları kayıplara karşılık açtıkları davalarda mahkemelerde kanıt 
niteliği taşıma açısından denetim firmasını koruyucu özelliktedir. 

• Çalışma kağıtları, denetlenen firmanın denetim süresini, iç kontrol yapısını ve denetim 
sırasında yaşanan sorunların nasıl çözümlendiğini kayıt altına alarak, bir sonraki 
denetim için sağlıklı ve kullanışlı bilgiyi denetçiye aktarıp uygulamanın daha kolay bir 
şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. 

 
4. Bağimsız Denetimde Çalışma Kağıtlarının Düzenlenmesi 

Çalışma kağıtları düzenlenirken belirli ilke ve kurallara uygun olarak hazırlanması 
gerekmektedir (Bozkurt, 2012:79): 

• Çalışma kağıdında denetlenen işletmenin adı, denetim tarihi, çalışma kağıdının türü, 
düzenleyen kişinin adı, düzenlenme tarihi ve çalışma kağıdı indeksleri bulunmak 
zorundadır. 

• Her bir denetim alanı için farklı çalışma kağıdı düzenlenmelidir. 
• Çalışma kağıtlarında düzenleyen kişinin imzanı bulunmalıdır. 
• Çalışma kağıtlarında yer alan bilgiler açık ve doğru bir şekilde yazılarak, kullanıcıyı 

şüpheye düşürecek anlamlardan kaçınılmalıdır. 
• Denetim süresince yapılan bütün incelemeler çalışma kağıtlarına aktarılmalıdır. 
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Küçük bir işletmenin denetçisi, çalışma kâğıtlarının hazırlanması sırasında destekleyici 
çalışma kâğıtlarına uygun biçimde çapraz referanslar vererek denetimin çeşitli yönlerini ve 
evrelerini tek bir belge altında toplamayı yararlı ve etkin bulabilir (Özbirecikli, 2015). 
Bununla birlikte, çalışma kağıtlarının detaylı olarak hazırlanması, denetçinin kanıt öğelerini 
incelerken daha az zaman harcamasını sağlamaktadır. Bununla birlikte detaylı hazırlanan 
çalışma kağıtları ile değerlendirmenin eksiksiz gerçekleştirilmesi risk unsurlarının 
belirlenmesinde ve risk faktörlerinin azaltılmasında denetçinin karar verme yeteneğini arttırıcı 
rol oynamaktadır (Payne ve Ramsay, 2008: 164). 

Çalışma kağıtları, denetim süreciyle bağlantısı olmayan başka bir denetçinin 
anlayabileceği şekilde açık ve yeterli bilgiye sahip olarak düzenlenmek zorundadır. Çalışma 
kağıtları, denetim raporu oluşturulana kadar sürekli olarak güncellenmelidir. Denetçi geriye 
dönük olarak belirli aralıklarla çalışma kağıtlarını kontrol ve revize etmelidir (Whittington, 
2006: 68). 

Çalışma kağıtları Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde de incelenmiş, kapsamı, 
niteliği, amaçları ve ana hükümleri ile açıklayıcı hükümleri 230 no’lu Bağımsız Denetimin 
Belgelendirilmesi standardında açıklanmıştır.  Söz konusu bu standardın amacı, denetimin 
belgelendirilemesi ile ilgili düzenlemeler getirmek ve denetçiye bu konuda yol 
göstermektedir.  Denetim raporuna esas oluşturacak ve denetimin standartlara ve diğer yasal 
mevzuata uygun olarak planlanıp yürütüldüğüne ilişkin kanıt niteliğinde belgelendirme 
yapmak amacıyla hazırlanan çalışma kağıtlarında denetçinin kullandığı tüm denetim 
teknikleri ve ulaştığı sonuçlar yer almaktadır (Kaval, vd. 2015:105). Bununla birlikte çalışma 
kağıtları ile ilgili diğer denetim standartlarında da özel hükümler bulunmaktadır; 

 
• 210 No’lu“Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması” 

standardında çalışma kağıtlarının diğer taraflara verilmesine ilişkin yükümlülüklere 
yer verilmiştir. 

• 220 No’lu “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol” standardında 
denetimin yürütülmesini sırasında sorumlu denetçinin çalışma kağıtlarını gözden 
geçirerek denetim kanıtı toplaması belirtilmiştir. 

• 240 No’lu “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye 
İlişkin Sorumlulukları” standardına göre finansal tablolardaki hile kaynaklı önemli 
yanlışlıkların çalışma kağıtlarında bulunması gerekmektedir. 

• 250 No’lu “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate 
Alınması” standardı göre şüpheli aykırılıkların bulunduğu durumlarda sorumlu 
kişilerle ve işletme dışındaki taraflarla yapılan müzakere sonuçları çalışma kağıtlarına 
eklenmelidir. 

• 260 No’lu “Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim” standardına göre 
denetçiye bildirilmesi gereken konuların sözlü olarak bildirilmesi durumunda denetçi 
bildirimi yapan kişiyi ve bildirim zamanını söz konusu olay ile birlikte çalışma 
kağıtlarına eklemelidir. 

• 300 No’lu “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması” standardına göre 
genel denetim stratejilerinin, denetim planının ve denetim sırasında yapılan önemli 
değişikliklerin çalışma kağıtlarında belirtilmesi gerekmektedir. 

• 315 No’lu “İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle ‘Önemli Yanlışlık’ Risklerinin 
Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi” standardına göre risk değerlendirmesinin sonuçları 
ayrı olarak ya da çalışma kağıtlarının bir parçası olarak belgelendirilmelidir. 

• 320 No’lu“Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik” 
standardında denetçinin belirlediği önemlilik düzeylerinin, performans önemliliğinin 
ve denetim yürütülürken yapılan ilişkili tüm değişikliklerin çalışma kağıtlarına dahil 
edilmesi belirtilmiştir. 
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• 450 No’lu “Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların
Değerlendirilmesi” standardına göre denetçi, belirli işlem sınıfları için belirlenen
önemlilik düzeyinin aşılıp aşılmadığını ve düzeltilmemiş yanlışlıkların toplu olarak
etkisini çalışma kağıtlarında göstermelidir.

• 540 No’lu “Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve
İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi” standardında ciddi risklere yol açabilecek
muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığı durumların çalışma kağıtlarına dahil
edilmesi belirtilmiştir.

• 550 No’lu “İlişkili Taraflar” standardına göre denetçi, belirlenen ilişkili tarafların
bilgilerini ve ilişkilerinin niteliklerini çalışma kağıtlarına eklemelidir.

• 610 No’lu“İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması” standardına göre doğrudan yardım
amacıyla kullanılan iç denetçilerin tarafsızlıklarına yönelik önemliliğin ve yeterlilik
düzeylerinin çalışma kağıtlarında belirtilmesi önem arz etmektedir.

Görüleceği üzere, birçok denetim standardı içeriğindeki açıklamalarda çalışma kağıtlarına 
yer vermekte, denetim sürecinin çok önemli bir parçası haline getirmektedir. Denetim 
uygulamalarında karşılaşılan sorun ya da belirtilerin mutlaka konu ile ilgili çalışma 
kağıtlarına eklenmesi denetimin kaliteli bir şekilde tamamlanması için çok önemli bir 
unsurdur. 

5. Çalışma Kağıtlarının Türleri, Mülkiyeti ve Gizliliği
Denetim çalışmaları sırasında düzenlenen çalışma kağıtları, kullanım süresi bakımından 

sürekli ve cari dosyalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Selimoğlu vd. 2014: 157-158); 
-Sürekli Dosya: Bir sonraki dönem için denetimde kullanılabilecek çalışma kağıtlarının 
toplandığı dosyalardan oluşmaktadır. Tekrar hazırlanması gerekmediği için her yıl 
yararlanılmaktadır. Aşağıdaki örnek belgeler sürekli dosyalarda bulunmaktadır. 

• Müşteri firma ile ilgili bilgiler
• Müşteri firmanın ana sözleşmesi
• Hesap planı ve açıklamaları
• Organizasyon şeması ve yönetmeliği
• İşletmenin faaliyette bulunduğu sektör araştırmaları
• Bir önceki yıla ilişkin vergi beyannameleri
• Önceki yılların denetim raporları.

-Cari Dosya: Denetimin gerçekleştirildiği dönemde hazırlanan çalışma kağıtlarından 
oluşmaktadır. Bu dosyada yer alan belgelere aşağıdakiler örnek gösterilebilir. 

• Denetime İlişkin Sözleşme
• Denetim Programı
• İç kontrol anket formları, notları ve akış çizelgeleri
• Çalışan mizanları ve destekleyici cetveller
• Hesap analiz cetvelleri
• Tutanaklar ve sözleşme örnekleri.

Çalışma kağıtları, denetim incelemesinin gerçekleştiği işletmeden doğrudan ya da işletme 
kaynaklarının kullanılması sonucu elde edilmesine rağmen mülkiyeti denetçiye aittir. Çalışma 
kağıdı olarak adlandırılan bu belgeler, denetim faaliyetinin araçlarıdır. Dolayısıyla denetlenen 
işletmenin, çalışma kağıtları üzerinde bir hak iddia etmesi mümkün değildir. Mülkiyeti 
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denetçiye ait olan çalışma kağıtları, denetçi tarafından korunmak ve gizli tutulmak zorundadır. 
Çünkü içerisinde işletme ile ilgili birçok önemli bilgi bulunmaktadır. Denetçiler, çalışma 
kağıtlarındaki bilgileri açıklayamazlar, kullanamazlar ve üçüncü kişilere aktaramazlar. Bu 
kural yalnızca maliye ve mahkemelerin talepleri doğrultusunda bozularak gerekli bilgiler ilgili 
kurumu sunulmaktadır. Çalışma kağıtları belirli bir süre saklanmak zorundadır ve bu süre 
genellikle on yıl ile sınırlandırılmıştır. Bu süre sonrasında denetçi isterse çalışma kağıtlarını 
imha edebilmektedir (Bozkurt, 2012: 83). 
 
6. Çalışma Kağıtlarına İlişkin Uygulama Örnekleri 

Çalışmanın teorik bölümlerinde belirtildiği üzere, çalışma kağıtları birbirinden farklı 
konuları kapsamaktadır. Bu bağlamda, aşağıda XYZ AŞ’nin ‘Nakit ve Nakit Benzeri” ve 
‘Genel Mizan Kontrolü” konularının yer aldığı çalışma kağıtları sunulmuştur. 
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Örnek 1: Nakit ve nakit benzeri 
 

 
Kaynak:TÜRMOB - 2011-2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Uluslararası Denetim Standartları 
Dersi Uygulama Eğitimi Notları  
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Yukarıdaki örnekte görüleceği üzere XYZ San. Ve Tic. A.Ş.’nin nakit ve nakit benzeri 
varlıklarının 31.12.20XX tarihli çalışma kağıdı hazırlanmıştır. Öncelikle çalışma kağıdında 
esas denetim prosedürleri belirlenmiş ve sıralı bir şekilde kaydedilmiştir. Buna göre ilk olarak 
denetçinin 3. kişi olarak direk ilgili bankadan aldıkları banka mutabakatları incelenmektedir. 
Borç ve alacak bakiyeleri, önemli hesaplar, yıl içinde kapanan hesaplar gibi birçok kalem 
kontrol edilmiş ve test edilmiştir. Daha sonra dönemsellik yönünden nakit hareketleri, nakit 
değerlemesi ve kasa sayımı yapılarak inceleme tamamlanmıştır. 

Çalışma kağıdının üst bölümünde denetimin gerçekleştirildiği firma bilgileri ile çalışma 
kağıdının hangi sebeple hazırlandığı bulunmaktadır. Tablo bölümünde ise gerçekleştirilen 
işlemler, çalışma kağıdı ile ilgili referans bölümü ve hazırlayan ile kontrol eden kişilerin 
kodları bulunmaktadır. Yapılan inceleme ve testler sonucunda elde edilen verilere göre ilgili 
bölümün tam olma, var olma, doğruluk ve hesap kesim tarihi riskleri belirlenerek çalışma 
kağıdı tamamlanmıştır. 

Örnek 2: Genel mizan kontrolü 

Firma Adı: XYZ A.Ş Düzenleme Tarihi: 25.01.2016 
Çalışma Kağıdı: Genel Mizan Kontrolü Hazırlayan: Denetçi 

1.Konu:
Mükellef olan Firmanın 2015/11-12 Dönemi genel mizan kontrolünün yapılmasıdır. 

Yapılacak denetim çalışmasında ilgili firmanın kontrol edilecek verileri aşağıda yer 
almaktadır. 

1) 01.01.2015-31.12.2015 Dönemini içerek şekilde Genel Mizan kontrolü
2) 2015/11-12 Dönemine ait 601 nolu hesabın detaylı kontrolü
3) Örnekleme yoluyla maliyet hesaplarını içeren masraf faturalarına yönelik kontrol
4) 2015/11-12 Döneme ait Muhtasar beyannamesinin kontrolü
5) Yıllık amortisman kontrolü
6) 150 ve mamuller hesap kontrolü

2.Bulgular:
2.1.) 01.01.2015-31.12.2015 Dönemini içerek şekilde Genel Mizan kontrolü: 

İnceleme neticesinde aşağıdaki bulgulara rastlanmış ve firma çalışanlarına gerekli 
düzeltmelerin yapılması için bilgi verilmiştir; 

a) Yılsonu mizanda 102.03.002 Banka muavin incelemesinde 266,45-$ ters bakiye
verdiği tespit edilmiş olup bakiyenin kur değerlemesinden kaynaklandığı görülmüştür.

b) 121 Alacak Senetleri hesabındaki 2.193,77.-$ bakiyenin eski dönemlerden devirli
bakiye olduğu görülmüştür. 221 no.lu hesaba alınması gerektiği bilgisi verilmiştir.

c) İlgili mizan içerisinde 135 Personelde Alacaklar 7.542,59.-$ bakiye olduğu tespit
edilmiş olup bakiyenin kısmi personel maaşlarıyla kapatıldığı anlaşılmıştır.

d) 159 Verilen Sipariş Avansları yer alan ithalat gideri yansıtma hesabındaki 321,84.-$
bakiye verdiği görülmüş olup muavin kontrolü yapılması istenmiştir.

e) 180. Gelecek Aylara Ait Giderler hesabındaki bakiyeler yılsonu çalışmasında 280.
Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabına alınması gerektiği bilgisi verilmiştir.

f) 195 İş Avansları hesabındaki KLM firmasına ait 4.680,00.-$’lik bakiyenin 2010
yılından beri kaldığı ve bakiye için herhangi bir işlemin yapılmadığı görülmektedir.

g) 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar hesabında ABC hesabı adı altında açılan ve
21.933,56.-$ bakiye veren hesabın eski dönemlere ait  fabrika için yapılan masrafların
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ödemesine ilişkin olduğu bilgisi verilmiştir. İlgili hesap 2016 yılına devir olacağı 
bilgisi alınmıştır. 

h) 320 Satıcılar ve 329 Diğer Ticari Borçlar hesaplarda 7.966,43.-$ ters bakiyenin 
avanslara aktarılması gerektiği bilgisi verilmiştir. 

i) 440. Alınan Sipariş Avansları hesaptaki VYZ firmasına alınan sipariş avansının uzun 
yıllardır kalan bir bakiye olduğu bu bakiyenin daha evvelki çalışmada kara ilave 
edilerek kapatılması yönünde paylaşımda bulunulmuştu. Bakiye yılsonunda da 440 
no.lu hesapta yer almaktadır. 

j) 760.01.001 no.lu muavin hesapta 1.420,00.-$ bakiye verdiği tespit edilmiş olup 
yansıtmasının atlandığı bilgisi verilmiştir. 

 
Yukarıdaki örnekte genel mizan kontrolünün yapılması amacıyla bir çalışma kağıdı 

düzenlenmiştir. Çalışma kağıdında öncelikle firma adını, çalışma kağıdının düzenlenme 
sebebini, düzenlenme tarihini ve hazırlayan kişiyi belirten bölüm bulunmaktadır. Daha sonra 
çalışma kağıdının hazırlanma amacını belirten konu, yapılacak işlem sırasına göre 
sıralanmaktadır. Bu çalışma kağıdında ilk olarak 2015 yılına ait genel mizan kontrolü, 601 
no’lu hesabın dönemsel detaylı kontrolü, örnekleme yoluyla maliyet hesaplarını içeren masraf 
faturalarına yönelik kontrol, dönemsel muhtasar beyannamesinin kontrolü, yıllık amortisman 
kontrolü ve  15 Stoklar grubu hesap kontrolü yapılacaktır. 

Kontroller sırasında denetçinin tespit ettiği bulgular, sıralı bir şekilde kaydedilmekte ve 
düzeltilmesi gereken bölümler varsa firma yetkililerine sunarak gerekli değişikliğin yapılması 
istenmektedir. Örnekte görüleceği üzere, firmanın genel mizanı incelenmiş, hesap ve tutar 
bazında elde edilen veriler kaydedilmiştir. Çalışma kağıtlarının bu şekilde detaylı olarak 
hazırlanması, denetim kalitesinin artmasını sağlamakla birlikte risk unsurlarını da 
azaltmaktadır. 
 
7. Sonuç 

Günümüzde toplumsal ve ekonomik olayların değişim göstermesi işletmeler arası ticari 
ilişkilerin artması nicelik olarak finansal verilerin artmasına finansal tabloları etkilemektedir. 
Bağımsız denetim ise söz konusu bu olayların finansal bilgiler üzerindeki etkisini araştırmak 
ve finansal tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini arttırmak amacıyla kurulan bir sistemdir. 
Finansal tabloların dürüst resim ilkesine uygun bir şekilde sunulması ya da denetlenmesi bilgi 
kullanıcılarının doğru karar almalarına olanak sağlayacaktır.  

Kaliteli ve güvenilir bir bağımsız denetim faaliyetinin yürütülebilmesi açısından önem 
taşıyan çalışma kağıtları denetim raporuna esas teşkil etmektedir. Çünkü bu kağıtlar, 
denetçinin görüşüne dayanak oluşturmakta ve denetimin uluslararası denetim standartlarına 
uygun olarak yapıldığının kanıtını sağlayacak önemli konuların belgelendirmesini gündeme 
getirmektedir. Türkiye’de Kamu Gözetimi Kurumu tarafından bağımsız denetimin 
belgelendirilmesine ilişkin bir tebliğ yayınlanmıştır. Söz konusu bu tebliğ ile; ekinde yer alan 
“Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi” başlıklı 230 No’Lu uluslararası denetim 
standardının yürürlüğe konulmasını amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada bağımsız denetimin belge boyutunu içeren çalışma kağıtlarını 230 No’lu 
Uluslararası denetim standardı esas alınarak tanıtılmış ve çalışma kağıdı örneklerine yer 
verilmiştir. Gelecekteki çalışmalarda daha kapsamlı bir araştırma yapılarak uluslararası 
denetim firmalarına ilişkin çalışma kağıtları incelenerek analiz ve karşılaştırma yapılması 
önerilmektedir. 

 
 
 
 

686 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
Kaynakça 
 

Aikins, S. K. (2013). Government Internal Audits: The Determinants of Quality Supervisory 
Review of Audit Documentation, International Journal of Public Administration, Vol:36,  

Arens, A. A., James K. L. (1997).  .Auditing An Integrated Approach, The Prentice Hall, 
United States of America. 

Bozkurt, N. (2012). Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, İstanbul. 
Erdoğan, M., Nurten E., Cömert, N., Uzun, A.K. ve Yılancı, M. (2013). Denetim, Anadolu 

Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. 
Kaval, H., Karapınar, A., Bayırlı, R., Altay, A. ve Torun, S. (2015). Türkiye Denetim 

Standartları Uygulama ve Yorumları, Gazi Kitabevi, Ankara.  
KGK, (2013). Türkiye Denetim Standartları- Bağımsız Denetim Standardı 210, 220, 240, 250, 

260, 300, 315, 320, 450, 540, 550, 610 
KGK, (2013). Türkiye Denetim Standartları- Bağımsız Denetim Standardı 230 
KGK, (2013). Türkiye Denetim Standartları- Kalite Kontrol Standardı 1 
Özbirecikli, M. (2015). BDS 230: Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi: Çalışma Kağıtları, 

MUFAD Çalıştayı PPT Sunumu, Kahramanmaraş. 
Payne, A. E. and Robert J. R. (2008) Audit Documentation Methods: A Path Model of 

Cognitive Processing, Memory, and Performance, Auditing: A Journal of Practice and 
Theory, Vol:27, No:1 

Selimoğlu, S., Özbirecikli M., Uzay, Ş., Kurt, G., Alagöz, A. ve Yanık, S. (2014). Muhasebe 
Denetimi, Gazi Kitapevi, Ankara 

TÜRMOB - 2011-2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Uluslararası Denetim 
Standartları Dersi Uygulama Eğitimi Notları  

Udeh, A. I. (2013). Integration of Accounting Research and Documentation in Audit Mini-
Cases, Journal of Business and Accounting, Vol:6, No:1 

Varıcı, İ. (2014). Muhasebe ve Denetim Standartları Açısından Muhasebe Tahminleri, 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Sayı:2 

Whittington, O. R. ve Kurt P. (1992). Principles of Auditing, Irwin, United States of America,  
Whittington, O. R., Lynford G., Gertchen F. and John A. (2006). Advancing the Audit 

Documentation Standard, Journal of Accountancy, June 2006. 
Yereli ,A. (2016). Türkiye’de Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Bağımsız Denetim Sistemi 

ve Kalite Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara. 
 
 

687 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences           Usak 
International Conference-2016            22nd-23rd September 2016 

BAĞIMSIZ DENETİMDE ZORUNLU DENETÇİ ROTASYONU 
 
 

Seçkin Gönen1  Mithat Rasgen2 
 

 
Özet 

Finansal tabloların hazırlanması sırasında var olan denetçi bağımsızlığı ve denetim kalitesi, yatırımcıların 
karar verme sürecini etkileyen en önemli unsurlardır. Bu yüzyılın başında yaşanan denetim skandalları, piyasaya 
olan güveni azaltmış ve denetim faaliyetlerinin etkinliğini sorgulatmıştır. Yaşanan olaylar sebebiyle birçok ülke 
konu ile ilgili düzenleyici kurumlar kurmuş ve denetçi bağımsızlığını ve denetim kalitesini arttırmak amacıyla 
yasal düzenlemeler yürürlüğe koymuştur. Finansal tablo kullanıcılarını koruyucu bir amaçla yapılan bu 
çalışmalar arasında denetçi firmalarının uygulamak zorunda olduğu denetim rotasyonu bulunmaktadır. Zorunlu 
denetim rotasyonu ile birlikte firmalar, denetçi firmaları belirli süre aralıklarıyla değiştirmek zorundadırlar. Bu 
değişim ile denetçi bağımsızlığının güçlendiği ve denetim kalitesinin arttığı düşünülmektedir. Bu çalışmada 
zorunlu denetim rotasyonunun önemi, olumlu ve olumsuz yönleri vurgulanmış ve konu ile ilgili literatür 
taraması yapılarak denetim rotasyonunun, bağımsız denetim üzerindeki etkileri farklı ülkelerden elde edilen 
bulgular ışığında incelenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: zorunlu denetçi rotasyonu, denetçi bağımsızlığı, bağımsız denetim 
 
JEL Sınıflandırması: M19, M42 
 
 

MANDATORY AUDITOR ROTATION IN INDEPENDENT 
AUDIT 

 
 
Abstract 

Most notable factors that affects decision process of investors are existing auditor independence and audit 
quality during preparation of financial statements. Auditing scandals occurred in the beginning of this century 
diminished the reliability of markets and give rise to questioning effectiveness of auditing activities. Because of 
occurred incidents, many countries established regulatory institutions and put legal obligations in force so as to 
upgrade audit quality. Audit rotation which is a must imposition audit firms obliged to practice is one of the 
implementations for protecting users of financial statements. With obligatory rotation, firms have to change their 
auditors at certain periods. With this rotation it is considered that independence of auditors and quality of audit is 
enhanced.  In this study, importance of obligatory audit rotation, its downsides and advantages are highlighted 
and effects of auditor rotation is examined in the light of findings from different countries by conducting 
literature review about the issue.  
 
Keywords: mandatory audit rotation, auditor independence, independent auditing 
 
JEL Classification: M19, M42 
 
1.Giriş 

Bu yüzyılın başında dünya üzerinde ortaya çıkan muhasebe skandalları, kamuoyunun 
bağımsız denetçinin bağımsızlığını sorgulamasına neden olmuştur. Yatırımcıların piyasaya 
olan güveni kaybetmesi, piyasaları olumsuz yönde etkilemiştir. Yaşanan skandallardan sonra 
denetçi bağımsızlığının önemi vurgulanmış ve denetim kalitesinin artması için ülkeler yeni 
düzenlemeler yapmak zorunda kalmışlardır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 2002 yılında 

1  Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi, 
seckin.gonen@deu.edu.tr 
2  Muhasebe Bilim Uzmanı Mithat Rasgen Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
mithatrasgen@gmail.com 
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Sarbanes-Oxley Yasası’nı yürürlüğe koyarak yatırımcıyı koruma amaçlı önlemler almıştır. 
Bununla birlikte birçok ulusal ve uluslararası düzenleyici kurumlar kurulmuş ve denetim 
bağımsızlığını ve kalitesini attırıcı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Denetçi bağımsızlığının 
güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar içinde zorunlu denetçi ve denetim firması rotasyonu 
da bulunmaktadır. Çalışmada denetim rotasyonu ile ilgili yasal düzenlemeler incelenmiş, 
olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilmiştir. 
 
2.Denetçi Rotasyonu ile İlgili Yasal Düzenlemeler 

Bağımsız denetçi ya da bağımsız denetim firması rotasyonu, denetim kalitesi üzerinde 
etkili olup, uzun yıllardır tartışma konusu olmuştur(Dönmez, 2010). Denetçi bağımsızlığının 
sağlanması ve denetim kalitesinin artması amacıyla denetçi rotasyonu ile ilgili ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar birçok düzenleme yayınlamıştır. Bununla birlikte uygulamalarda 
ülkeden ülkeye değişiklik görülmektedir.  
2.1 ABD’de Yapılan Yasal Düzenlemeler  

ABD’de 2002 yılında yürürlüğe giren Sarbanes Oxley Yasası, 11 ana başlıktan oluşmakta 
ve finansal raporların kalitesini arttırmak, yaşanan skandallar sebebiyle oluşan güvensizliği 
ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanmıştır. Yasanın 11 ana başlığı aşağıda sıralanmıştır 
(Sarbanes Oxley Yasası, 2002); 
 
 Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurumu 
 Denetçi Bağımsızlığı 
 Kurumsal Sorumluluk 
 Finansal Açıklamaların Arttırılması 
 Analist Çıkar Çatışmaları 
 Komisyon Kaynakları ve Otoritesi 
 Çalışmalar ve Raporlar 
 Kurumsal ve Suç Unsuru Taşıyan Suistimal Sorumluluğu 
 Beyaz Yakalıların Suçları İle İlgili Cezaların Arttırılması 
 Kurumsal Vergi İadeleri 
 Kurumsal Suistimal ve Hesap Verme 

 
Yasada bulunan ikinci ana başlık olan denetçi bağımsızlığı konu ile ilgili düzenlemeleri 

belirtmiş ve 9 alt başlıkta incelenmiştir (Sarbanes Oxley Yasası, 2002). 
 
 Denetçilerin uygulama kapsamı dışındaki hizmetleri; 
 Ön onay gereksinimleri 
 Denetim ortağı rotasyonu 
 Denetçi komiteleri denetim raporları 
 Uyum değişiklikleri 
 Çatışmalar 
 Zorunlu muhasebe rotasyonu çalışması 
 Komisyon Yetkilisi 
 Düzenleyici Hususlar 

Yasanın 207. maddesi olan zorunlu muhasebe rotasyonu çalışması, firmaların zorunlu 
rotasyon sonunda elde edecekleri sonuçlar üzerinde çalışma yapılmasını istemektedir. 
Bununla birlikte 2003 yılı kasım ayında ABD Sayıştayı yayınladığı raporda zorunlu denetim 
firması rotasyonunun, denetçi bağımsızlığının sağlanmasındaki ve denetim kalitesinin 
artmasındaki en etkili yöntem olmayacağını düşünmektedir. Sayıştayın firmalara yaptıkları 
anketler sonucunda rotasyon maliyetinin yararlarından fazla olacağı ve denetçinin sahip 
olduğu firma ile ilgili özgün bilgilerin yok olacağı düşünülmektedir. Rapor sonucunda ABD 
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Sermaye Piyasası Kurumu’nun ( Securities and Exchange Commission) ve Halka Açık 
Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’nun (Public Company Accounting Oversight Board) 
Sarbanes Oxley Yasası’na uyum sağlamak için gerekli alanlarda çalışmalar yapmaları 
gerektiği bildirilmiştir (United States General Accounting Office, 2003). 
2.2 Avrupa Birliği’nde Yapılan Yasal Düzenlemeler 

Avrupa’da ise 2006 yılında yayınlanan yönerge ile birlikte üye ülkelerin denetimin 
yürütülmesinden sorumlu denetçi ortağının yedi yıl içinde rotasyona uğramasını ve en az iki 
yıl ara vermesini sağlamalarını istemiştir (The European Parliament and The Council of the 
European Union ,2006/43/EC). 

2014 Nisan ayında imzalanan  yasa ile birlikte denetçinin görev süresi 20 yıldan fazla 
olan işletmelerde en geç 6 yıl içinde, denetçinin görev süresi 11-20 yıl arasında ise en geç 9 
yıl içinde denetçi rotasyonunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Şenyiğit ve Zeytinoğlu, 
2014: 87). 

Rotasyon uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. ABD’de 5 yıllık 
zorunlu denetçi rotasyonu uygulanmakta, İngiltere’de ise borsada işlem gören şirketler için 10 
yıllık dönemler itibariyle ihale yöntemi kullanılmaktadır. Peru’da kamu işletmeleri için 2 
yıllık rotasyon uygulaması bulunurken, Venezuela’da bankalar için rotasyon süresi üç yıl 
olarak belirlenmiştir. İtalya’da borsada işlem gören şirketlerin rotasyon süresi dokuz yıldır. 
Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, İspanya, Kanada, Letonya, Singapur, ve Slovakya 
gibi ülkeler belirli tarihlerde zorunlu denetim firması rotasyonunu belirli yıllar arasında 
uygulamış ancak daha sonra kaldırılmıştır. Çek cumhuriyeti, Singapur, İspanya, Yunanistan 
gibi firma rotasyonunun kaldırıldığı ülkelerde denetçi rotasyonu hala zorunludur (Doğan, 
2016: 7). 
2.3 Türkiye’de Yapılan Yasal Düzenlemeler 

Türkiye’de ise SPK 2006 yılında yayınladığı Seri. X, No:22 “Sermaye Piyasasında 
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile rotasyon süresini yedi yıl olarak 
belirlemiştir (SPK, 2006: 6.md). Daha sonra 2009 yılında yayınladığı Seri: X, No:25 
“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ” ile de bağımsız denetim kuruluşlarının kurumsallaşmasını teşvik 
etmek amacıyla, Tebliğ’de belirtilen şekilde bağımsız bir organizasyona sahip olduğunu 
kanıtlayabilen firmalar için sorumlu ortak başdenetçi rotasyonu uygulamak koşuluyla 
müşterileri ile 7 hesap dönemini geçen sözleşme yapabilme imkanı getirmiştir (SPK, 2009: 
1.md). 2011 yılında yayınlanan Seri: X, No:27  tebliğ ile birlikte de sorumlu ortak baş
denetçinin en çok beş hesap dönemi aynı müşteri denetiminde görev alabileceği ve yeniden 
görev alabilmesi için en az iki hesap döneminin geçmesi gerekliliği bildirilmiştir (SPK, 2011: 
3.md).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2006 yılında yayımladığı 
“Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve 
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile denetim firması düzeyinde yapılması öngörülen 
zorunlu rotasyonun süresini 8 hesap dönemi olarak belirlemiştir (BDDK, 2006, 12.md.). 2011 
yılında yapılan değişiklikle zorunlu sorumlu ortak baş denetçi rotasyonunun azami 5 hesap 
dönemi ve zorunlu denetim firması rotasyonu için birbirini izleyen asgari 3 ve azami 8 hesap 
dönemi içinde yapılması belirlenmiştir. (BDDK, 2011, 1.md.). 

Son olarak Kamu Gözetimi Kurumu’nun rotasyon sürelerinin hesaplanmasına ilişkin 
2014 yılında yaptığı duyuruda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 400. Md. ile hüküm 
altına alınan rotasyon süreleri, bu tarihten önce çeşitli kurumların yürürlükte bulunan idari 
düzenlemelerini ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte rotasyon süreleri on yıllık dönemler 
itibariyle yapılacak ve son on yılda toplam yedi yıl aynı işletmenin denetimini üstlenmiş 
firmalar denetime üç yıl ara verecektir. (KGK, 2014). 
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3. Literatür Taraması 
 Zorunlu denetim rotasyonu ile birlikte firmalar ülkeden ülkeye değişen koşullar 
dahilinde belirli aralıklarla çalıştıkları denetim firmalarını değiştirmek zorundadırlar. 
Rotasyonun, denetlenen firma açısından önemini, olumlu ve olumsuz yönlerini belirlemek 
için birçok uluslar arası akademik çalışma yapılmıştır.  
 Kaplan ve Mauldin (2008) profesyonel olmayan yatırımcıların denetim rotasyonu 
hakkındaki görüşlerini tespit etmişlerdir. Yatırımcılar denetim rotasyonunun denetim 
bağımsızlığı açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamakta ve bu bağımsızlığın güçlü 
denetim komiteleri oluşturduğunu düşünmektedirler. 
 Lu ve Sivaramakrishnan (2009) sermaye piyasalarında işlem gören firmaların yatırım 
kararlarında ve denetçi seçimlerinde zorunlu denetim rotasyonunun etkilerini araştırmışlardır. 
Denetçi bağımsızlığının ve görüş alışverişinin zorunlu denetim rotasyonunun performansını 
etkileyen en önemli unsurlar olduğu tespit edilmiş, görüş alışverişinin yüksek olduğu 
firmalarda yatırım kararlarının etkinliğinin arttığı gözlemlenmiştir. 
 Barbadillo vd. (2009) denetim rotasyonunun denetim bağımsızlığı üzerindeki etkilerini 
incelemişlerdir. İspanya arşivlerinden alınan bilgilere göre 1988-1995 yılları arasında 
İspanya’da denetim rotasyonunun zorunlu olmasına rağmen kurallar uygulanmamaktadır. 
Bununla birlikte 1991-1994 yılları arasında rotasyonu uygulayan firmalar ve uygulamayan 
firmalar arasında yapılan karşılaştırmalara göre denetim bağımsızlığı açısından zorunlu 
denetim rotasyonu uygulamasının finansal raporlar üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.  
 Simmons vd. (2009) çalışmalarında Illinois eyaletinde bulunan devlet kurumlarının her 
altı yılda bir olan zorunlu denetim rotasyonunu uygulaması sonucu elde edilen verileri analiz 
etmiştirler. Sonuçlara göre; rotasyonun yapıldığı ilk yıl denetim  bulgularında büyük bir artış 
gözlenmiş ve hazırlanan raporlarda kalitenin yükseldiği belirlenmiştir. 
 Daniels ve Booker (2011) çalışmalarında kredi memurlarının denetim rotasyonu 
hakkındaki düşüncelerini araştırmışlardır. 212 geçerli cevaptan oluşan uygulama sonucunda 
kredi memurları, belirli bir denetim rotasyon politikası izleyen firmaların denetçi 
bağımsızlığının ve denetim kalitesinin artış gösterdiğini düşünmektedirler.  
 Magolis vd. (2011) denetim rotasyonunun zorunluluğu üzerine araştırmalar yapmıştır. 
Denetim ortaklarının değişimini kurum kültürünü yok edici bir özellik olarak vurgulayan 
çalışma, aynı zamanda rotasyon süresine yaklaşırken denetim firmasının performansını 
azaltacağını ve ücretlerini arttıracağını düşünmektedir. Dolayısıyla bu dönemde hazırlanan 
finansal raporların kalitesinde ciddi kayıplar yaşanacaktır. 
 Firth vd. (2012) Çin’de yaptıkları araştırmada denetim rotasyonunun denetim 
kalitesindeki etkilerini incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlarda yasal düzenlemelerin yeterli 
olmadığı sektörlerde rotasyonun etkili olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte yatırımcıyı 
koruyan ve yasal çevrenin etkili olduğu borsa piyasalarında denetim rotasyonu denetim 
kalitesini arttırmada önemli bir rol oynamaktadır. 
 Daugherty vd. (2013) zorunlu denetim rotasyonunu denetim firmaları açısından 
incelemişlerdir. Denetim firmaları, rotasyonun iş yükünü çok fazla arttırdığını düşünmekte ve 
denetim firma ortaklarının rotasyon yerine yeni bir sektörü öğrenmeyi tercih ettiklerini 
söylemektedir. 
 Dandago ve Zamro (2013) Malezya’daki banka sektöründe rotasyonun denetim 
bağımsızlığı ve denetim kalitesi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla iki banka 
enstitüsü yöneticisiyle ve bir denetim firmasıyla görüşme yapmışlardır. Malezya’da bulunan 
firmalar rotasyonun zorunlu olmaması sebebiyle son on yılda çok fazla denetim firması 
değişimi gerçekleştirmemişlerdir. Bu durum rotasyonun zorunluluğunu gerektirmektedir. 
Çünkü rotasyonu gerçekleştiren firmalarda denetim bağımsızlığının ve denetim kalitesinin 
arttığı gözlenmektedir. 
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 Monroe ve Hossain (2013) yaptıkları araştırmada Avustralya’daki firmalar üzerinde 
zorunlu denetim rotasyonunun etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada, finansal sorunlar yaşayan 
firmaların denetimini gerçekleştiren denetim ortaklarının görev sürelerini beş yıldan uzun bir 
süre devam ettirmeleri denetim kalitesinin olumsuz yönde etkilendiği sonucunu ortaya 
çıkarmıştır. 
 Kwon vd. (2014) Güney Kore’de 2006-2010 yılları arasında zorunlu denetim rotasyonu 
sonrası denetim kalitesi ve ücretleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Elde edilen bulgularda 2006 
yılı öncesine göre denetim kalitesinin fark edilir düzeyde arttığı gözlenmektedir. Bununla 
birlikte denetim ücretlerinde ve denetim süreleri de artış yaşanmıştır. 
 Lennox vd. (2014) zorunlu denetim rotasyonunun denetim kalitesini düşürdüğünü ve 
firmaya özgü bilginin kaybolduğunu düşünmüşlerdir. Ancak yapılan çalışmalarda rotasyonun 
işletmenin denetim kalitesini arttırdığı ve faydalı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
 Nicolaescu (2014) zorunlu denetim çalışmalarının etkilerini araştırmıştır. Elde edilen 
bulgulara göre denetimde rotasyon maliyetleri ve çalışmaları arttırmaktadır. Bununla birlikte 
artan çalışma süreleri denetim kanıtlarının kalitesi üzerinde de olumlu bir etki bırakmaktadır. 
 Litt vd. (2014) yaptıkları çalışmada denetim rotasyonunun finansal tablolar üzerindeki 
etkisini incelemişlerdir. Özellikle rotasyonun gerçekleştiği ilk iki yıl finansal tablo kalitesinin 
düştüğü gözlemlemişlerdir. Bununla birlikte rotasyon öncesi finansal tablo kalitesine ise 
ancak son iki yıl ulaşılabilmektedir.  
 Sanchez vd. (2014) denetim rotasyonunun uygulanması sırasında İspanya’da faaliyet 
gösteren 82 finansal olmayan şirketin 1996-2009 yılları arasındaki verilerini incelemişlerdir. 
Kamu yararının gözetildiği bu tür şirketlerde denetim kalitesinin artışı, şirketin kamuoyuna 
karşı daha şeffaf ve hesap verilebilirlik düzeyi yüksek raporlar sunmasını sağlamaktadır.  
 Elder vd. (2015) Florida’da bulunan hükümet denetim pazarından elde ettikleri veriler 
ışığında rotasyonun denetim kalitesini arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Özellikle yapılan 
yasal düzenlemeler ve devlet teşvik politikaları rotasyonun sağlanmasında önemli bir rol 
oynamaktadır. 
 Bowlin vd. (2015) psikolojik teorileri ve laboratuvar deneylerini kullanarak zorunlu 
denetçi rotasyonunun denetim kalitesine olan etkisini gözlemlemişlerdir. Denetçinin bir 
firmayı denetlerken belirli süre sonra dürüstlük çerçevesi belirlediği görülmekte ve bu 
durumun denetim çabalarını azaltabileceği düşünülmektedir. Oysa ki zorunlu denetim 
rotasyonu sayesinde belirli sürelerle denetim ortaklarının ve denetlenen şirketlerin değişimi, 
denetçi için yeni bir şüphecilik çerçevesi belirlemesini sağlamaktadır. Dolayısıyla denetim 
çabalarının azalması ve agresif raporlama engellenmektedir. 
 Stewart vd. (2016) yaptıkları çalışmada denetim rotasyonu ile denetim ücretleri 
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 2007-2010 yılları arasında Avustralya piyasalarında işlem 
gören şirketler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre, denetim 
rotasyonunun yapıldığı ilk yıl firmanın denetim maliyetleri artış göstermektedir. İkinci yıl ise 
denetim ücretleri ilk yıla oranla azalmaktadır. Firma bazında incelendiğinde denetim 
rotasyonundan en çok etkilenen firmalar küresel firmalardır. Bununla birlikte orta ölçekli 
firmalar, küçük ölçekli firmalara göre denetim rotasyonundan daha az etkilenmektedirler. 
 Cameran vd. (2016) zorunlu denetim rotasyonunun ilk üç yılının denetim kalitesi 
düzeyinin diğer üç yıla oranla daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Özellikle 9 yıllık 
periyod içerisinde son üç yılın denetim çalışmalarında şirketi iyice tanıdığı düşünülen 
denetçinin daha muhafazakar ve önemsiz şekilde denetim kanıtı topladığı belirlenmiştir. 
Dolayısıyla zorunlu denetim rotasyonu süresinin kısaltılması finansal rapor kullanıcıları için 
kaliteli bilgiye ulaşmaları açısından büyük önem arz etmektedir. 
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4. Zorunlu Denetçi Rotasyonunun Olumlu ve Olumsuz Yönleri
Zorunlu denetçi rotasyonunun işletmelere sağladığı faydalar ve uygulama sırasında 

yaşanan sorunlar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir (Tuan, 2015: 302); 
 Denetim firması ile müşteri işletme arasındaki samimiyeti sınırlı tutarak denetim

bağımsızlığını güçlendirmektedir. 
 Müşteri işletmenin aykırı uygulamalarının kabul edilmesinde denetçilere uygulanan

baskıyı azaltır. 
 Denetçilerin bağımsızlığına dair kamu algısını arttırır.
 Denetim firmalarının farklı sektörlerde müşteri denetleyerek mesleki uzmanlıklarının

gelişimini sağlamaktadır. 
 Rekabet düzeyinin artmasıyla firmalar denetim ücretlerinde indirim yapmaktadır.
 Sürekli tekrarlanan rutin çalışmalara yeni bir bakış açısı getirerek önceki yıllardan

devam eden olası hataların azalmasını sağlamaktadır. 
 Mevcut denetim firması, yürüttüğü denetim çalışmalarında daha dikkatli davranarak

kendinden sonra gelecek olan denetim firması tarafından hatalarının tespit edilmesini 
engellemek için denetim kalitesini arttırmaktadır. 

- Birikmiş denetim bilgilerinin kaybolma riskinden dolayı denetimin etkinliği ve 
verimliliği azalmaktadır. 

- Yeni denetim firmasının müşteri işletmenin uygulamalarına alışıncaya kadar toplam 
denetim maliyeti artmaktadır. 

- Müşteri işletmeye yüklenen destek maliyetlerinin artması, şirket karlılığını azaltarak 
hisselerin değer düşüklüğü yaşamasına sebep olmaktadır. 

- Yeterli büyüklüğe ve mesleki tecrübeye sahip sınırlı sayıdaki denetim firmaları, 
rekabetin oluşamaması durumunda yüksek ücretler oluşturmaktadır. 

- Müşteri işletme için denetim dışı hizmetleri gerçekleştirecek yeterli sayıda denetim 
firması bulunmayabilir. 

- Denetim firması zorunlu rotasyon tarihi yaklaştıkça tecrübeli denetim ekibini yeni 
anlaşma yaptığı müşteriye kaydırabilmektedir. 

- Yeni denetçiler daha önce yapılmış denetim alışmalarına aşırı güven duyarak kendi 
denetimlerinde gerekli titizliği göstermeyebilmektedir. 

Görüleceği üzere, zorunlu denetçi rotasyonu denetim bağımsızlığını güçlendirmekte ve 
denetim kalitesini arttırmaktadır. Bununla birlikte en büyük problem denetim maliyetlerinin 
artması ve rotasyon zamanında firmanın gereken özeni müşteri işletmeye göstermemesidir. 

5.Sonuç
Muhasebe skandallarının yaşanması ile birlikte yatırımcılar piyasadan uzaklaşmış ve 

denetçi bağımsızlığı ile ilgili büyük şüpheler ortaya çıkmıştır. Ülkeler bu güvensizliği 
azaltmak için birçok yasal düzenleme yürürlüğe koymuştur. ABD’de Sarbanes-Oxley Yasası, 
Avrupa Birliği’nin yayınladığı yönetmelikler en önemli örneklerdir. Türkiye’de de SPK, 
BDDK ve KGK çeşitli yasal düzenlemelerde bulunmuştur. Zorunlu denetçi ve denetim 
firması rotasyonunu içeren bu düzenlemeler, denetim firmalarının belirli sürelerle rotasyona 
uğrayarak denetçi bağımsızlığının ve denetim kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. 
Uygulamada ülkeler arasında süre farklılıkları bulunmakla birlikte, birçok ülke zorunlu 
denetim firması rotasyonunu kabul etmiş, diğer ülkeler ise sadece baş denetçi rotasyon 
zorunluluğu getirmiştir. Yapılan literatür çalışması sonucunda zorunlu denetim rotasyonunun 
denetim bağımsızlığını ve denetçi kalitesini arttırdığı gözlenmiştir. Bununla birlikte firmalara 
özgü bilgilerin rotasyon sırasında ortadan kalkması ve denetim maliyetlerinin ilk yıllarda artış 
göstermesi uygulamanın olumsuz yönlerini oluşturmaktadır. 
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TİCARİ BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ 
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE 

İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN 
BANKALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA (2004-2014)∗ 

Tuğrul Kandemir1 Hilal Karataş2 

Özet 
Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören 12 mevduat bankasının 2004-2014 yılları arasındaki finansal 

performansları Çok Değişkenli Karar Verme yöntemleriyle incelenmiştir. Çalışmada Gri ilişkisel analiz, TOPSIS 
ve VIKOR analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; Gri İlişkisel Analiz yöntemine göre, en yüksek 
finansal performansa sahip banka Vakıfbank, en düşük finansal performansa sahip banka ise Şekerbank olarak 
tespit edilmiştir. Vakıfbank TOPSIS analizine göre definansal performansı en yüksekbanka olarak tespit 
edilmiştir. En düşük performansa sahip banka ise yine Şekerbank olmuştur. Son olarak VIKOR  yöntemine göre 
ise en yüksek performans Denizbank’a aittir. VIKOR yöntemine göre performansı en düşük banka ise Tekstil 
Bank olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: mevduat bankaları, finansal performans, çok kriterli karar verme, TOPSIS, VIKOR, gri 
ilişkisel analiz 

JEL Sınıflandırması:  G20, G21, D70, O16 

THE COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCES OF 
DEPOSITORY BANKS BY MULTI-CRETARIADECISION 

MAKING METHODS: AN APPLICATION ON THE BANKS 
TRADED IN BORSA ISTANBUL (2004-2014) 

Abstract 
In this study, financial performances of the 12 deposit banks which are traded in BIST, have been 

examined with multi-criteria decision-making methods. In this study Gray Relational analysis,  TOPSIS and 
VIKOR analysis methods were used. According to GRA methods Vakıfbank has the highest financial 
performance whereas Şekerbank has the lowest. Also according to TOPSIS analysis, it can be seen that 
Vakıfbank still has the highest financial performance. However, according to the TOPSIS analysis, Şekerbank 
has the lowest financial performance. In VIKOR method Denizbank has the highest financial performance and 
Tekstil Bank has the lowest. 

Keywords: depository banks, financial performance, multi-criteria decision-making Methods, TOPSIS, VIKOR, 
gray relational analysis 

JEL Classification: G20, G21, D70, O16 
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üretilmiştir. 
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1. Giriş 

Ekonomide bazı taraflar elinde ihtiyacı olandan daha fazla fon bulundururken, bazı 
taraflar ise ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarıdan fon toplama yoluna gitmektedirler. Bu 
sistemde, iki tarafı bir araya getiren çeşitli aracıların, kurum ve kuruluşların bulunduğu, fon 
talep eden ile fon arz edenin karşılaştığı piyasaya finansal piyasa denmektedir. Finansal 
piyasada birçok finansal kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bunların arasında bankalar önemli 
bir yere sahiptir. 

Ülkemizde Mart 2016 tarihi itibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na 
göre (BDDK) 53 banka bulunmaktadır. Bu bankalardan 6 tanesi Katılım Bankası, 34 tanesi 
Mevduat Bankası ve 13 tanesi ise Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bu bankaların sağladığı istihdam boyutuna, topladığı mevduat ve 
kullandırdığı kredi rakamlarına baktığımızda bankacılık sisteminin ne denli önemli olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu önem, kendisini ekonomi içindeki artan payı bakımından da gösterdiği 
için bankaların finansal performansının ölçülmesi araştırmacılar açısından başta gelen 
araştırma konularından biri haline gelmiştir. 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören 12 mevduat bankasının finansal 
performansları Çok Kriterli Karar Verme yöntemleriyle incelenmiştir. Çok Kriterli Karar 
Verme yöntemleri kullanılarak 12 bankanın 2004-2014 yılları arasındaki finansal verileri, 
analizlere tabii tutulmuş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. 
Çalışmanın izleyen bölümünde daha önce gerçekleştirilen benzer çalışmaları analiz eden 
literatür taraması yapılmıştır.  
 
2. Literatür İncelemesi 

Literatür taraması yapıldığında Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören şirketlerin 
finansal performansının Çok Değişkenli Karar Verme Modelleri ile yaygınca analiz edildiği 
tespit edilmektedir. Fakat Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören bankaların finansal 
performansının bu çalışmada olduğu gibi ikiden fazla Çok Değişkenli Karar Verme 
Modelinin birlikte ele alınarak incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  
Dolayısıyla mevcut çalışma literatürde oluşan bu açığı kapatmayı hedeflemektedir. Çok 
Değişkenli Karar Verme Modellerini analiz tekniği olarak kullanıp, şirketlerin finansal 
performansını ortaya çıkarmayı amaçlayan ilgili çalışmaların ilki Albayrak tarafından 2004 
yılında yapılmıştır. AHP yöntemini kullanarak ticari bankaların performansını finansal ve 
finansal olmayan değerler ile ölçmeye çalışan yazar, çalışmasında finansal olmayan kriterlerin 
bankanın toplam performans üzerindeki etkisi ve müşteri boyutunun önemine dikkat 
çekilmiştir. Çalışmada 2002 yılı verilerine göre en yüksek aktif büyüklüğe sahip ilk 5 banka 
ele alınmıştır. Çalışma sonucunda sosyal kriterler dikkate alınmadan yalnızca ekonomik 
açıdan bir performans değerlendirmesinin yeterli olmayacağı kanıtlanmaya çalışılmıştır. 
Demireli (2010) ise çalışmasında 3 kamu sermayeli bankanın, 2001-2007 yılları arasındaki 
performansını TOPSİS yöntemi ile analiz etmiştir. Çalışmada 10 adet oran kullanılmıştır. 
Çalışmada sonucunda, kamu sermayeli bankaların yerel ve global finansal krizlerden 
etkilendiği, performans puanlarının yurtdışı verilere dayalı olaraksürekli  dalgalanma 
gösterdiği ve sektördegöze çarpan bir iyileşmenin kaydedilemediği tespit edilmiştir. 

Dinçer ve Görener (2011) ise yaptıkları çalışmada kamu bankaları, özel bankalar ve 
yabancı bankaların finansal performanslarını, VIKOR ve TOPSIS yöntemi ile analiz 
etmişlerdir. 31 adet kriter belirleyerek, kriterlerin analizinde AHP yöntemini kullanan 
yazarlar, hem VIKOR hemde TOPSIS yöntemine göre, yabancı bankaların diğer bankalara 
göre daha iyi bir performansa sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Türkiye’de faaliyet gösteren 
katılım bankalarının 2005–2011 yılları arasındaki faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliklerini 
TOPSIS tekniği ile ölçmeye çalışan Yayar ve Baykara (2012) ise çalışma sonucunda, 
Albaraka Türk’ü en etkin, Bank Asya’yı ise en verimli banka olarakbelirlenmişlerdir. Ayrıca 
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çalışmanın sonuçlarına göre, Kuveyt Türk’ün sunduğu yatırım araçlarını çeşitlendirmesine 
paralel olarak etkinlik ve verimliliğinde gözle görülür bir artış sağladığı tespit edilmiştir. 
Ticari bankalar ile Katılım bankalarının karlılık performanslarını karşılaştıran Bağcı ise 2013 
yılında yaptığı çalışmasına4 katılım bankası ile 4 ticari bankayı dahil etmiştir. 2003-2011 
yılları arasındaki veri setini kullanan yazar, çalışma sonucunda en yüksek performansa sahip 
bankalar olarak Bank Asya ile Finansbank’ı tespit etmiştir. Performansı en düşük banka 
olarak ise, Bank Mellat olarak belirlenmiştir. Çalışmaya konu olan 8 banka genel olarak 
değerlendirildiğinde, katılım bankalarının ticari bankalara göre daha yüksek performans 
sergilediğine ve karlılık göstergelerinin daha iyi bir konumda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının finansal performansını CAMELS 
yöntemi ile ölçenKandemir ve Arıcı (2013) ise veri dönemi olarak 2001-2010 arasındaki 
yılları kullanmışlardır. Çalışma sonucunda, 2001 krizi sonrası mevduat bankalarının yüksek 
sermaye yeterlilik ve likidite oranına sahip olduğu, böylece krizlere karşı daha temkinli 
hareket ettikleri belirlenmiştir.Kula ve Baykut (2014a) tarafından yapılan çalışmada ise Borsa 
İstanbul bünyesinde işlem gören ve kurumsal yönetim endeksinde yer alan bankalar ile yer 
almayan bankaların finansal performansı karşılaştırılmıştır. Fiyat kazanç oranı, piyasa değeri 
ve piyasa defter değerinin ana değişken olarak ele alındığı çalışmada özel sermayeli yabancı 
bankaların daha iyi performans gösterdiği ortaya çıkarılmıştır.  

Çalışmanın izleyen bölümünde, analizlerde kullanılan analiz tekniği, kullanılan finansal 
oranlar ve veri dönemi ile ilgili bilgiler verilmiş olup, çalışma bulgular ve sonuç bölümü ile 
nihayetlendirilmiştir.  
 
3. Veri ve Metodoloji 

Çalışmaya konu olan 12 bankanın finansal performansları, Çok Kriterli Karar Verme 
yöntemlerinden; Gri İlişkisel Analiz (GRA), TOPSİS ve VIKOR analiz yöntemleri ile analiz 
edilmiştir. Analizde kullanılan finansal veri seti 2004-2014arasındakiyılları kapsamaktadır. 
Buveriler, BDDK’nın internet sitesinde bulunan Finansal Piyasa Raporlarından, Aylık 
Bültenlerden, TBB  internet sayfasından, bankaların internet sayfasında bulunan yatırımcı 
ilişkileri bölümünden ve bankaların kamuya açıklanmış konsolide bilançolarından elde 
edilmiştir.  

Tablo 1’de analize konu olan şirketler ve bu şirketlerin analiz sırasında kullanılan 
kodları parantez içerisinde verilmiştir. 

 
Tablo 1: Analize konu olan bankaların listesi 

AKBANK (Ş1) ALTERNATİF BANK (Ş2) 
DENİZBANK (Ş3) FİNANSBANK (Ş4) 
GARANTİ BANKASI (Ş5) HALK BANKASI (Ş6) 
İŞ BANKASI (Ş7) ŞEKERBANK (Ş8) 
TÜRK EKONOMİ BANKASI (Ş9) TEKSTİL BANK (Ş10) 
VAKIFBANK (Ş11) YAPI KREDİ BANKASI (Ş12) 

 
Türkiye’de faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören bankaların 

finansal  performanslarını ölçmeye yönelik yapılan bu çalışmada on sekiz adet finansal oran 
kullanılmıştır. Literatürde finansal performans ölçmek amacıyla kullanılan pek çok oran 
bulunmaktadır. Çalışmada kullanılan oranlar, literatür taraması sonucunda tespit edilmiştir. 
Bankaların finansal performanslarını  değerlendirmek için onlarca oran hesaplanabileceği 
gibi, bu oranların içerisinden literatürde kabul  görmüş ve önemli kabul edilen toplam 18 tane 
finansal oran belirlenmiştir. Çalışmanın analiz kısmında  kullanılan finansal oranlar  
belirlenirken; Demireli (2010), Albayrak ve Erkut (2005), Peker ve Baki (2011), Dinçer ve 
Görener (2011) ve Kula ve Baykut’un(2014b) yapmış olduğu çalışmalardan 
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yararlanılmıştır.Analizlerde kullanılan finansal oranlar ve oranlara ilişkin hedeflerTablo2’de 
gösterilmiştir.  

Tablo 2: Finansal performans değerlendirmede kullanılan finansal oranlar 
 

Oranlar  Kod Hedef 

Faiz Giderleri/Faiz Gelirleri D1 Minimum 
Kredilerin Ortalama Getirisi D2 Maksimum 

Net Kar/Dönen Varlıklar D3 Maksimum 

Özsermaye Karlılık D4 Maksimum 
Dönen Varlıklar/Aktifler D5 Maksimum 
Özsermaye/Aktifler D6 Maksimum 
Özsermaye/Krediler D7 Maksimum 
Piyasa Değeri D8 Maksimum 
Aktif Karlılık D9 Maksimum 
Aktif Büyüme D10 Maksimum 
Kredilerdeki Büyüme D11 Maksimum 
Mevduattaki Büyüme D12 Maksimum 
Net Kar Büyüme D13 Maksimum 
Özsermaye Büyüme D14 Maksimum 
Fiyat/Kazanç D15 Maksimum 
Hisse Başına Kar D16 Maksimum 
Piyasa Değeri/Defter Değeri D17 Maksimum 
Krediler/Aktifler D18 Minimum 

 
Çalışmanın analiz tekniği olarak Çok Değişkenli Karar Verme modellerinden GRA, 

TOPSIS ve VIKOR kullanılmıştır. Bu modellerin herbiri finansal performans analizlerinde 
yaygınca kullanılan modeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Herbiri ayrı bir varsayıma dayalı 
olan bu modeller, literatür taramasında da ortaya çıktığı üzere bazen paralel bazen ise zıt 
yönlü sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.  

 
4. Analiz ve Bulguların Değerlendirilmesi 

Bankaların performans değerlemeleri yapılırken genellikle finansal oranlar tercih 
edilmektedir.Bunun nedeni performans karşılaştırması yaparken, bankaların geçmiş 
dönemlerde sergiledikleri finansal durumlara bakarak ve finansal oranlarını kullanarak analize 
tabii tutmaktır. Yapılananalizler sonucunda elde edilen sonuçlar, tablolar halinde rapolanmış 
ve sırasıyla çalışmada yer almıştır. 

Gri İlişkisel Analiz sonucunda,bankalarınsıralamaları Tablo 3’de yer almaktadır. Analiz  
sonucunda 2004-2014 yılları arasında en yüksek finansal performans sergileyen bankanın 
Vakıfbank olduğu sonucuna varılmıştır. Vakıfbank’ı, Denizbank ve Halk Bankası takip 
etmiştir. 

Tablo 3: Gri ilişkisel analiz sonuç tablosu 
 

BANKA ADI  SİMGE GRİİLİŞKİSELANALİZ 
SONUCU 

ŞEKERBANK  Ş8 0,46 

İŞ BANKASI  Ş7 0,50 

AKBANK  Ş1 0,51 

TEKSTİLBANK  Ş10 0,52 
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GARANTİ  Ş5 0,52 

FİNANSBANK Ş4 0,56 

ALTERNATİF BANK  Ş2 0,57 

TEB  Ş9 0,58 

YAPI KREDİ  Ş12 0,59 

HALK BANKASI  Ş6 0,61 

DENİZBANK  Ş3 0,67 

VAKIFBANK  Ş11 0,68 

 
Performansı en düşük banka ise, Şekerbank olmuştur. Şekerbank’ı İş Bankası ve 

Akbank takip etmiştir.12 bankanın 2004-2014 yılları arasındaki ortalama performansı 
0,56’dır. Bu ortalamanın altında kalan 6 bankanın (Şekerbank, Bank Asya, İş Bankası, 
Akbank,Tekstilbank ve Garanti Bankası), finansal performansının düşük olduğu söylenebilir.  

 
Tablo 4: TOPSIS analizi sonuç tablosu 

 
 

 
BANKALAR 

 
 

TOPSIS SIRALAMASI 
 

SKOR 
 

SIRA 

VAKIFBANK 

Po
zi

tif
 İd

ea
l S

on
uc

a 
Y

ak
ın

lık
 

 0,68 1 

DENİZBANK 0,67 2 

YAPI KREDİ 0,62 3 

HALK BANKASI 0,61 4 

TEB 0,58 5 

İŞ BANKASI 0,56 7 

GARANTİ 0,52 8 

AKBANK 0,51 9 

FİNANSBANK 

N
eg

at
if 

İd
ea

l S
on

uc
a 

Y
ak

ın
lık

 

 0,49 10 

ALTERNATİF BANK 0,47 11 

TEKSTİLBANK 0,46 12 

ŞEKERBANK 0,43 13 

 
Analizde kullanılan Çok değişkenli karar verme modellerinden bir diğeri ise TOPSIS 

metodudur. Gri İlişkisel Analiz ile aynı mantığa sahip olan modellerden biridir. 
Normalizasyon aşamasına kadar benzer adımların takip edildiği bu yöntemde sonuç kısmı 
diğer çok değişkenli karar verme modellerinden ayrışmaktadır.TOPSIS yönteminde elde 
edilen sonuçlar pozitif ideal ve negatif ideal değere göre yorumlanmaktadır. 0,50’nin 
üstündeki her not şirketi pozitif ideale daha yakın şirketler arasına sokarken; 0,50’nin 
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altındaki her değer ise şirketi negatif ideale yaklaştırmaktadır. Pozitif idealin 1 ve negatif 
idealin 0 olduğu modelde; 1 notuna sahip olan şirket tam anlamıyla sektöründe ulaşılmak 
istenen, her yatırım ve finansman kararını doğru veren şirket konumundadır. Bunun tersi 
olarak ise; 0 değerine sahip olan bir şirket, sektörün en kötü yönetilen ve hem yatırım 
kararlarında hem de finansman kararlarında rasyonellikten uzak adımlar atan şirket olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

TOPSIS analizi sonucunda ortaya çıkan durum negatif ideal ve pozitif ideale yakınlığa 
göre yorumlanmaktadır. Dolayısıyla 0,50’nin üzerindeki her sonuç pozitif ideale, 0,50’nin 
altındaki her sonuç ise negatif ideale yakınlığı göstermektedir. Analize konu olan bankalar 
incelendiğinde, 12 bankanın 4 tanesi 0,50’nin altında TOPSIS skoru alarak, negatif ideale 
yakın performans sergilemişlerdir. Buna göre bu 5 bankanın (Finansbank, Alternatif Bank, 
Tekstil Bank, Şeker Bank) finansal performansı, TOPSİS değerleme ölçütünde diğer 8 
bankaya göre kötü bir durum sergilemiştir. Buna karşın, 8 banka ise TOPSİS skoruna göre, 
0,50’nin üzerinde notlar alarak pozitif ideale yakınlık göstermiştir. Bu durum, bankaların 
olumlu finansal performans sergilediklerini bir göstergesi niteliğindedir. Genel olarak 
değerlendirildiğinde TOPSİS skoruna göre, en düşük finansal performansa sahip banka 
Şekerbank (0,43), en iyi finansal performansa sahip banka ise kamu sermayeli bir banka olan 
Vakıfbank (0,68) olmuştur. 

Tablo 5: VIKOR analizi sonuç tablosu 
 

Sıra Sayısı Sıralı VIKOR 
Skorları 

Sıralamış Banka 
İsimleri 

1 0,03636 DENİZBANK 

2 0,08110 GARANTİ 

3 0,11632 İŞ BANKASI 

4 0,14037 AKBANK 

5 0,19358 FİNANSBANK 

6 0,24133 TEB 

7 0,28503 ŞEKERBANK 

8 0,29551 YAPI KREDİ 

9 0,31505 HALK BANKASI 

10 0,35168 ALTERNATİF 
BANK 

11 0,41749 VAKIFBANK 

12 0,51775 TEKSTİLBANK 

 
VIKOR sonuç tablosuna baktığımızda, en iyi finansal performansa sahip bankanın 

minimum VIKOR skoru alan Denizbank olduğu görülmektedir. Denizbank 0,03636 VIKOR 
puanı ile en iyi finansal performansı sergileyen banka olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Denizbank’tan sonra, 0,08110 VIKOR puanı ile Garanti Bankası gelmektedir. En 
yüksekVIKOR değerine sahip, dolayısıyla finansal performansı daha gerilerde yer alan 
bankalara baktığımızda ise, 0,517775 VIKOR puanı ile Tekstilbank’ı görmekteyiz. 
Tekstilbank’ı 0,41749 VIKOR puanı ile Vakıfbank takip etmektedir. 
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5. Sonuç ve Değerlendirme 

 
Çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören 12 mevduat bankasının, 2004-2014 yılları 

arasındaki finansal performansı Çok Değişkenli Karar Verme yöntemleri ile analiz edilmiştir. 
Çalışmada 3 farklı analiz yöntemi kullanılarak daha iyi bir sonuç elde etmek amaçlanmıştır. 

Bankaların finansal performansının değerlendirmesi yapılırken literatürde de görüldüğü 
üzere (Albayrak, 2004; Albayrak ve Erkut, 2005; Bayraktaroğlu ve Ege, 2008; Özgür, 2008; 
Ertuğrul ve Karakaşoğlu, 2009; Seçme vd, 2009; Özden, 2009; Ustasüleyman, 2009; Köse ve 
Bülbül, 2009; Çetin ve Bıtırak, 2010; Demireli, 2010; Apak ve Açıkgöz, 2011; Dinçer ve 
Görener, 2011; Yayar ve  Baykara, 2012; Bağcı, 2013; Kula ve Baykut,2014a; Kula ve 
Baykut, 2014b) çok değişkenli karar verme  modelleri yaygınca kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada iseGri İlişkisel Analiz, TOPSIS ve VIKOR yöntemleri kullanılarak, belirlenen 
yıllar arasında Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören 12 bankanın finansal performansları 
analiz edilmiştir. 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’nin her yıl yayınladığı istatistiki verilerden de teyit 
edileceği üzere çalışmaya konu olan bankaların 2004-2014 yılları arasında genel olarak karlı 
bir yapıda olduğu görülmektedir (TBB, 2016). Ülkemizde de bankacılık sektörü, ekonominin 
itici gücü olduğundan dolayı karlılık burada kendini göstermektedir. En iyi performansa sahip 
bankalara baktığımızda, Vakıfbank, Denizbank ve Halk Bankası’dır. Bu sonuçlar ise kamu  
bankalarının daha iyi performans gösterdiğini ortaya çıkarmaktadır. Kamu bankalarının 
finansal  performansı birçok çalışmada ele alınmış olup (Demireli, 2010; Dinçer ve Görener, 
2011) bu çalışmalarda farklı doğrultuda sonuçlar elde edilmiştir. Demireli (2010) kamu 
bankaları için olumlu sonuçlar elde ederken Dinçer ve Görener (2011) olumsuz sonuçlar elde 
etmiştir. Çalışmada elde edilen kamu bankalarının olumlu performansı Demireli (2010)’nin 
çalışmaları ile paralellik gösterirken,  Dinçer ve Görener (2011)’in çalışmaları ile zıt yönlü 
sonuçlar eldeetmiştir. Kamu bankası olan Vakıfbank, düşük bir özsermaye oranına sahip 
olmasına rağmen, bankanın arkasında kamunun  olması, etkin bir para politikası yürütmesi ve 
yüksek düzeyde karlılığının olması sonucunda en iyi performans gösteren banka olarak tespit 
edilmiştir. 
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Özet 
Muhasebede ortak dil ihtiyacı küreselleşme olgusu ile kendisine yeni bir boyut katmıştır. Sermayenin 

küreselleşmesi, muhasebede ortak veya benzer standartların uygulanmasına olan ihtiyacı arttırmıştır. Uluslararası 
finansal raporlama standartları da bu ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve gün geçtikçe yaygın bir 
uygulama alanı bulmuştur. Muhasebe meslek örgütleri hukuki bir çerçevesi ve ekonomik yapısı olan, kar amacı 
gütmeyen, yarattığı katma değeri tekrar mesleğin ve meslektaşların gelişimine harcayan, bu anlamda sosyal 
fayda yaratan kurumlar olarak üyelerine bu standartları belirlemek ve bu standartların uygulanmasını sağlamak 
konusunda liderlik yapmaktadır. Bu çalışmada, muhasebe mesleğinin ve uygulamaların geliştirilmesinde 
Amerika Birleşik Devletleri’nde etkin olan Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü ile Türkiye’nin en 
etkili muhasebe meslek örgütü olan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği karşılaştırılmıştır. Bu meslek örgütlerinin ortak ve farklı yönleri ile uluslararası muhasebe 
standartları üzerindeki etkileri günümüz koşullarında değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: muhasebe meslek örgütleri, TÜRMOB, AICPA, UFRS. 
 
JEL Kodlaması: M40, M41, M48 
 

THE COMPARISON OF ACCOUNTING PROFESSIONAL 
ORGANIZATIONS WHICH HAVE EFFECTS ON 

DETERMINATION AND IMPLICATION PROCESS OF 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS. 

 
Abstract 

The need for a common language in accounting has added a new dimension to itself with the 
globalization phenomenon. The globalization of capital has also increased the need for the implementation of 
common or similar standards in accounting. International financial reporting standards have emerged as a result 
of this need so that they continuously gain a wide range of application. Accounting professional organizations 
within their legal framework and economic structure have created the value added to reflect it on the 
development of the profession and colleagues without aiming to make profits, in this sense as institutions that 
create social benefits they’re leader establishments which determine these standards to their members and ensure 
their implementation. This study has made a comparison between The American Institute of Certified Public 
Accountants which is effective in accounting profession and development of practices in the United States on the 
one hand and Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey which is the most effective 
accounting professional organizations in Turkey on the other hand. Subsequently, common and different ways of 
these professional organizations and their impact on the international financial reporting standards have been 
collated under the present circumstances. 
 
Keywords: accounting professional organizations, TÜRMOB, AICPA, IFRS.  
 
JEL Classification: M40, M41, M48 
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1. Giriş 

Uluslararası finansal raporlama standartları tüm dünyada ortak bir muhasebe dili 
oluşturmayı amaçlayan standartlar bütünü olarak finansal bilginin karşılaştırılabilir olmasında 
önemli etkilere sahiptir. Muhasebe meslek örgütleri de finansal raporlama standartlarının 
belirlenmesinde ve uygulanmasında etkili olan kurumlardır. Hazırlanan çalışmada, 
uluslararası finansal raporlama standartları ve meslek örgütleri tanımlanarak Amerikan 
Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)’nin genel özellikleri aktarılmış, elde 
edilen bilgiler ışığında her iki meslek örgütü karşılaştırılmıştır. Uluslararası finansal 
raporlama açısından her iki kurumunda uygulamayı belirleme veya standartları belirleme 
noktasında doğrudan etkinliğinin kalmadığı, daha çok uygulamayı yönlendirici, eğitici ve 
öğretici faaliyetlerinde etkin oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma da tarama yöntemi 
kullanılmış ve ilgili kurumların web siteleri ve diğer kaynaklar destek alınarak karşılaştırma 
yapılmıştır. Yapılan çalışma bir kurumun diğer bir kuruma üstünlüğünü belirlemek için değil, 
her iki kurumu karşılaştırarak değerlendirmek için gerçekleştirilmiştir.    
 
2. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan küreselleşme, bilgi 
teknolojilerindeki hızlı gelişme, artan rekabet, sermaye piyasalarının etkisinin artması, tüm 
dünyada finansal raporlamamda karşılaştırılabilir ve şeffaf bilgiye daha fazla ihtiyaç 
duyulmasına yol açmıştır. Bu ihtiyaca cevap vermek amacı ile finansal raporlamada 
standartlaşmaya gitmek küresel pazarın etkinliğini güçlendirecek ve bilgi ihtiyacı duyan 
menfaat sahiplerinin taleplerini karşılamada etkili olacaktır. Sistemdeki değişimi 
gerçekleştirmede zorlayıcı güç, ekonomik bütünleşme ve yaşanan küresel gelişmeler 
karşısında doğru ve karşılaştırılabilir finansal bilgiye olan yoğun taleptir (Ülkü ve Gökgöz 
2013: 40). 
 
3. Meslek Ve Meslek Örgütü Kavramları 

Meslek, kelime manasıyla “Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere 
dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için 
yapılan, kuralları belirlenmiş iş, uğraş” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2016).  Bir işi meslek 
yapan üç boyut bulunmaktadır. Bunlar; belge, uygulama standartları ve etik kurallarıdır 
(Uzun: 2016).   

Meslek örgütü veya meslek kuruluşu kavramları ise aynı meslekten olan kimselerin 
belirli bazı amaçlarla bir araya gelerek oluşturdukları ve üyelerinden ayrı bir tüzel kişiliği 
bulunan örgütleri tanımlamak için kullanılmaktadır. (DDK 2009: 15) 
Muhasebe melek örgütleri muhasebe mesleğinin gelişmesini, üyelerin birlikte örgütlenerek 
aktif ve etkin çalışmasını sağlamaktadır. Türkiye’de en etkili muhasebe meslek örgütü 
TÜRMOB iken A.B.D.’de TÜRMOB’un karşılığı AICPA’dır.   
 
4. Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) 

AICPA (The American Institute of Certified Public Accountants), muhasebe meslek 
mensuplarını temsil eden ve çıkarlarını savunan, dünyanın en büyük meslek birliğidir. 
AICPA’nın 2016 itibariyle 412.000’den fazla üyesi bulunmaktadır (AICPA, 2016).  
4.1. AICPA’nın Tarihi 

AICPA’nın tarihine bakıldığında, 1887 yılına kadar gidilmektedir. Kurum ilk olarak bu 
tarihte, Amerikan Kamu Muhasebecileri Birliği (AAPA) adıyla kurulmuştur. 1916 yılında 
yerini Kamu Muhasebecileri Enstitüsü’ne bırakmıştır. Bu tarihte kurumun 1.150 adet üyesi 
bulunmaktadır. Kurumun ismi 1917 yılında Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü olarak 
değişmiş ve 1957 yılına kadar bu isim ile faaliyetlerine devam etmiştir. 1957 yılında kurumun 
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ismi, günümüzde halen kullanılan Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü 
olmuştur. Bu süreç içerisinde, 1921 yılında kurulan ve eyaletlerdeki kamu muhasebecileri 
derneklerinin federasyonu olarak hareket eden Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri 
Cemiyeti, 1936 yılında AICPA ile birleşmiştir. Bu birleşme ile birlikte AICPA, bu tarihten 
sonra Mali Müşavir olabilmek için çeşitli kıstaslar ve kısıtlamalar getirmiştir (AICPA, 2016).  
4.2. AICPA’nın Organizasyon Yapısı 

AICPA’nın organizasyonu; Yönetim Konseyi’nden, Yönetim Kurulu’ndan, 
memurlardan ve komitelerden oluşmaktadır (AICPA İç Tüzüğü, Bölüm 310). Yönetim 
Konseyi üyeleri, her eyaletten AICPA üyelerinin oyları ile seçilmektedir. Yönetim kurulu 
başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin üçte biri yönetim 
konseyi tarafından seçilmektedir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri üç yıl görev yaparlar. 
Konsey ayrıca AICPA üyesi olmayan bir bağımsız üyeyi yönetim kuruluna seçer. Üç yıl 
hizmet etmiş bir yönetim kurulu üyesi, yeniden yönetim kuruluna seçilemez. Konsey üyeleri 
için bu süre yedi yıldır (AICPA İç Tüzüğü, Bölüm 630). Yönetim kurulu; yönetim kurulu 
başkanı, başkan yardımcısı ve geçmiş dönem yönetim kurulu başkanından, AICPA 
başkanından (CEO), üç yıllığına Konsey tarafından seçilmiş on altı üyeden ve AICPA üyesi 
olmayan bağımsız temsilcilerden oluşur (AICPA İç Tüzüğü, Bölüm 340R). Yönetim kurulu 
başkanı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı bir yıllığına seçilir. Bu kişiler bir yıl dolduktan 
sonra tekrar seçilebilir. AICPA başkanının görev süresi ile ilgili ise bir kısıtlama yoktur. Bu 
süre yönetim kurulu tarafından belirlenir. AICPA başkanı, kurumun program ve 
politikalarının uygulanmasından sorumlu kişidir. Kurumun sözcüsü konumundadır ve 
yönetim konseyi ile yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri ifa eder (AICPA İç 
Tüzüğü, Bölüm 350R). 

Kurumun gelirleri; üyelerden toplanan üyelik harçları, yayınlar, mesleki gelişim ve 
üyelik hizmetleri ile ilgili konferanslar ve mesleki sınavlardan elde edilen gelirler ile basılı 
veya elektronik ortamda yapılmış yayınlara alınan reklam gelirlerinden oluşur (AICPA, 2015: 
4).  2015 yılı itibariyle AICPA’nın gelirleri; üye aidatları 131.063.000 $, yayın gelirleri 
20.990.000 $, mesleki gelişim ve üyelik hizmetleri ile ilgili konferanslardan elde edilen 
gelirler 47.942.000 $, mesleğe giriş sınav gelirleri 23.821.000 $,  yatırımlar ve çeşitli gelirler 
22.064.000 $, bağışlar 1.649.000 $ olmak üzere toplam 247.529.000 $’dır. 31.12.2015 günkü 
kur ile AICPA’nın gelirleri toplamı 719.715.320,4 TL karşılığında gerçekleşmiştir (AICPA, 
2015: 10). 
4.3 AICPA’nın Görev ve Faaliyetleri 

AICPA’nın temel faaliyetler ve görevleri, şu beş başlık altında toplanabilir (AICPA, 
2016); 

a. Mesleki Destek (Savunuculuk): AICPA, meslek mensuplarının çıkarlarını, devlet, 
hukuki organlar ve toplumun diğer kesimlerine karşı korunmakla görevlidir. 

b. Sertifika Verme ve Lisanslama: Mali müşavirlik mesleğinin saygınlığını korumak 
ve geliştirmek için mümkün olan en yüksek seviyede sertifika ve lisanslama 
standartlarının oluşturulmasını sağlamakla görevlidir. Bu bağlamda kurum, meslek 
mensubu adayları için yapılan Mali Müşavirlik sınavını hazırlayıp, 
değerlendirmektedir. Ayrıca; kişisel finansal planlama, hukuki muhasebe, işletme 
değerleme, bilgi yönetimi gibi konular üzerinde ihtisas yapmak isteyen mali 
müşavirler için uzmanlık belgesi sağlamaktadır (Arens, Elder ve Beasley, 2012: 49). 

c. İletişim: Toplumda, mali müşavirlerin saygınlığı, tarafsızlığı, yetkinliği ve 
profesyonelliği gibi konularda bir farkındalık yaratmak için ve mali müşavirlerin 
ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda çeşitli iletişim programları düzenlemektedir. 

d. Güçlendirme ve Eğitim: İyi yetişmiş bireylerin mali müşavirlik mesleğini seçmeleri 
için onları teşvik edici çalışmalar yapmak ve meslek ile ilgili akademik programların 
gelişmesine yardımcı olmak da kurumun görevleri arasındadır. Ayrıca bu bağlamda, 
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meslek adaylarının lisans alma süreçlerinde ve mesleğe adım attıktan sonra muhasebe, 
denetim ve vergi gibi konularda sürekli değişen ve gelişen bilgi dağarcığının taze 
tutulması açısından AICPA, hatırı sayılır miktarda seminerler, eğitim programları ve 
online sürekli eğitim materyalleri sağlamaktadır (Arens, Elder ve Beasley, 2012: 49). 
Ayrıca AICPA’nın, meslek mensuplarının gelişimi için pek çok yayını bulunmaktadır. 
Bunların başında aylık olarak yayınlanan Muhasebecilik Dergisi (Journal of 
Accountancy) ve Vergi Danışmanı (Tax Adviser) dergileri gelmektedir (ICAEW, 
2016). 

e. Standartlar ve Performans: Meslek mensuplarının, mesleki etik, performans ve 
uzmanlıklarını geliştirmelerine yardım eden ve performanslarının izlenip takip 
edilmesini sağlayan mesleki standartlar oluşturmakla görevlidir. Bu bağlamda AICPA 
tarafından yapılan en önemli çalışma, AICPA Mesleki Davranış Yasası (AICPA Code 
of Professional Conduct)’dır. Söz konusu yasa, meslek mensuplarının sahip olması 
gereken davranışları belirten ilkeler ve meslek etiğine aykırı davranışları açıklayan 
kurallardan oluşmaktadır (Otlu, 1999: 133).  

4.4. Muhasebe – Denetim Standartları ve Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri 
Enstitüsü (AICPA) 

A.B.D.’de muhasebe standartları oluşturma sürecinde, FASB’den önce aktif bir şekilde 
rol alan kurum AICPA’dır. Muhasebe standartları oluşturma çalışmalarını, 1939-1959 yılları 
arasında AICPA Muhasebe Prosedürleri Komitesi, 1959’dan FASB’nin kurulduğu 1973 yılına 
kadar da yine AICPA’ya bağlı bir kurul olan Muhasebe Prensipleri Kurulu sürdürmüştür 
(Başpınar, 2004: 43). FASB kurulduktan sonra ise AICPA, FASB’ye teknik destek vermekte 
ve çalışmalarında yol göstermektedir (AICPA, 2016). 

A.B.D.’de denetim standartlarını belirlemekle görevli tek yetkili organ ise AICPA’ya 
bağlı olan Denetim Standartları Kurulu’dur. AICPA ilk olarak 1947 yılında genel kabul 
görmüş denetim standartlarını yayınlamıştır. Ayrıntılı bir düzenleme içermeyen ancak 
denetçiler için rehber mahiyetindeki bu standartlar, Denetim Standartları Kurulu tarafından 
genişletilmiş ve yorumlanmıştır. Bu bağlamda kurul, yıllar içerisinde pek çok denetim 
standartları raporu yayınlamıştır ve yayınlamaya devam etmektedir (Köksal, 2009: 39). 
 
5. Türkiye Serbest Muhesebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar 
Birliği (TÜRMOB) 

TÜRMOB, 1989 tarihli 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile birlikte tüzel kişiliğe haiz kamu kurumu 
niteliğinde kurulmuş bir meslek kuruluşudur. Birliğin merkezi, Ankara’dır (3568 sayılı 
Kanun, m. 28). TÜRMOB Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kuruluştur. Birliğin görevlerinin 
kanuna uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve mali işlemleri Maliye Bakanlığı tarafından 
denetlenir (3568 sayılı Kanun, m. 41). Türkiye genelinde, 77 serbest muhasebesi mali 
müşavir, 8 yeminli mali müşavir odası olmak üzere 85 odada toplam 100.569 ruhsatlı meslek 
mensubu bulunmaktadır. Ruhsatlı meslek mensuplarının; 4.685’i yeminli mali müşavir, 
85.740’ı serbest muhasebeci mali müşavir ve 10.144’ü ise serbest muhasebeci ruhsatına 
sahiptir (TÜRMOB, 2015). 
5.1. TÜRMOB’un Tarihi 

Türkiye’de muhasebe mesleğinin örgütlenmesi çalışmalarına XX. yüzyılın ilk yarısında 
başlanmış, ancak bu çabalar yüzyılın sonlarına doğru sonuçlanabilmiştir. Bu konudaki ilk 
çalışmaların, Cumhuriyet’in ilanından dokuz yıl sonra 1932 yılında Ticaret Bakanlığı’nca 
hazırlanan Hesap Mütehassıslığı kanun tasarısı ile başlamaktadır. İkinci girişimin yine aynı 
Bakanlık’ça 1938 yılında avukatlık yasasının çıkarılması sırasında yapılmıştır. Çeşitli 
nedenlerden dolayı bu iki girişim sonuçlanamamıştır. Üçüncü girişimin, Türkiye’nin en büyük 
vergi çağdaşlaştırılması reformu olan 1949 vergi reformu sırasında Maliye Bakanlığı’nca 
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yapılmıştır. Bu önemli girişim, mesleğin vergi usul yasası içinde ele alınması isteğinin uygun 
görülmemesi nedeni ile yasalaşamamıştır. Dördüncü girişimin, 1956 yılında yine Maliye 
Bakanlığı’ndan gelmiş, ama başarısız olmuştur. Beşinci girişim, 27 Mayıs 1960 devrimi 
sonrası birçok konuda yasal düzenlemelerle yenilikler yapılırken gündeme gelmişse de yine 
başarı sağlanamamıştır. 1966 Yılında gerçekleşen altıncı girişimin Serbest Mali Müşavirlik 
Kanun Tasarısı adı ile hazırlandığı ve TBMM gündemine kadar geldiği halde yasalaşamadığı 
görülmektedir. Yedinci girişimin, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi döneminde yapılan yasal 
düzenlemeler sırasında Maliye Bakanlığı tarafından gündeme geldiği nacak yine 
yasalaşamadığı anlaşılmaktadır. Sekizinci girişim ise, 1984 yılında Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı tarafından Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhsebeci Mali Müşavirlik Kanunu 
Tasarısı olarak hazırlanarak TBMM’ne sunulduğunu, ancak yine yasalaşamadığını belirtmek 
gerekmektedir (Güvemli 2011: 130). Mesleğin ve meslek örgütünün yasal dayanağa 
kavuşması ancak 1989 tarihinde kabul edilen 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu olmuştur. Bu kanunla 
muhasebecilik mesleğine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve meslek mensuplarının kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu statüsündeki bir meslek örgütü bünyesinde 
örgütlenmeleri öngörülmüştür. 
5.2. TÜRMOB’un Organizasyon Yapısı  

TÜRMOB’un; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu. Olmak 
üzere dört organı bulunmaktadır (3568 sayılı Kanun, m. 31). Genel Kurul, odaların üyeleri 
arasından 3 yıl için seçecekleri temsilcilerden meydana gelmektedir.  Her odaya üye sayısına 
bakılmaksızın 3 temsilci hakkı tanınmakta, ilave olarak her 75 üye için de 1 temsilci daha 
seçilmektedir.  Genel Kurul, üç yılda bir Eylül ayında Yönetim Kurulu Başkanının daveti 
üzerine toplanmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim veya Denetleme Kurulunun 
gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilmektedir (DDK 2009: 
757).  

Yönetim Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir 
işyerine bağlı olarak 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan 
Genel Kurul üyeleri arasından üç yıl için seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden 
oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin yeminli mali müşavir olması zorunlu 
bulunmaktadır.  Üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş 
olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilememektedir. 
Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, kanunun seçilmeye ilişkin hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler. Yönetim 
Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ile bir 
muhasip üye seçmekte, Yönetim Kurulu Başkanı en az beş yıl süreyle yeminli mali 
müşavirlik yapmış olanlar arasından seçilmektedir. TÜRMOB’un hukuki temsilcisi, Yönetim 
Kurulu Başkanıdır (3568 sayılı Kanun, m. 35). TÜRMOB Yönetmeliğinde, Yönetim 
Kurulunun kendisine verilen görevlerin ifa edilmemesinden veya eksik, yanlış veya geç ifa 
edilmesinden ve sarfiyatın usulüne uygun yapılmamasından sorumlu olduğu, Yönetim Kurulu 
Başkanı ve üyelerin siyasi faaliyette bulunamayacakları öngörülmüştür (DPT 2009: 758). 
Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya 
bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Genel 
Kurul üyeleri arasından üç yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.  Süresi dolan 
üye, yeniden seçilebilir. Asıl üyelerin üçünün yeminli mali müşavir olması mecburidir. Genel 
Kurulda bu sayıda yeminli mali müşavir yoksa bulunanlarla yetinilir. Disiplin Kurulu kendi 
üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer (3568 sayılı Kanun, m. 38). 
Denetleme Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir 
işyerine bağlı olarak bu 3586 sayılı kanunun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette 
bulunan Genel Kurul üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. 
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Denetleme Kurulu üyelerinden en az birinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. Süresi 
dolan üye yeniden seçilebilir. Denetleme Kurulu, TÜRMOB’un işlem ve hesaplarını 
denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir. Denetçiler Yönetim 
Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar (3568 sayılı Kanun, m. 39). 

TÜRMOB’un gelirleri, birliğe dahil odaların gelirlerinden alınacak paylar ile birliğe ait 
mal varlığından sağlanan gelirler, ruhsatname ücretleri ve genel hükümler çerçevesinde elde 
edilen bağış ve yardımlardan meydana gelmektedir (3568 sayılı Kanun, m. 30).  
TÜRMOB’un bu  gelirlere ek olarak sınav, eğitim ve yayın gelirleri de bulunmaktadır.  
TÜRMOB bu faaliyetleri, oluşturmuş olduğu TESMER ve bu kurumla ortak kurdukları 
TÜRMOB - TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetler İşletmesi aracılığı ile 
gerçekleştirmekte ve mali tablolarını da ayrı ayrı ve konsolide olarak yayımlamaktadır.3 2015 
yılı faaliyet sonuçlarına göre TÜRMOB - TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetler 
İşletmesinin net faaliyet gelirleri 8.782.654,85 TL, TESMER’in net faaliyet gelirleri 
17.552.324,30 TL, TÜRMOB’un net faaliyet gelirleri 23.404.788,55 TL olmak üzere toplam 
49.739.637,70 TL’dir. 31.12.2015 günkü kur ile TÜRMOB’un gelirler toplamı 17.106.767,67 
$ karşılığında gerçekleşmiştir (TÜRMOB, 2015). 
5.3. TÜRMOB’un Görev ve Faaliyetleri  

TÜRMOB’un görevleri, 3568 sayılı Kanunun 29. maddesinde aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir; 

a. Gelişime Destek: Mesleğin gelişmesine ilişkin çalışmalar yapmak TÜRMOB’un 
temel görevidir. TÜRMOB, düzenlediği kongreler, mesleki toplantılar, kitap ve dergi 
yayınları ile muhasebe mesleğinin gelişmesine önemli katkılar yapmış ve yapmaya da 
devam etmektedir (Güvemli, 2009: 15). 

b. Sertifika Verme ve Lisanslama: Muhasebecilik mesleğine başlayabilmek için 
yapılan sınavlar ve staj işlemleri ile yetkiler 3568 sayılı Kanun tarafından TÜRMOB’a 
verilmiştir. Bu amaçla TÜRMOB bünyesinde temel eğitim ve staj merkezi (TESMER) 
1993 yılında kurulmuştur (Özkara ve Özcan 2004: 223). 

c. Standartlar ve Performans: Meslek mensuplarının menfaatlerini, meslek ahlakı, 
düzen ve geleneklerini korumak ve odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları 
kesin olarak çözümlemek, uyulması zorunlu kuralları belirlemek, kanuna göre 
çıkarılması gereken yönetmelikleri çıkarmak, TÜRMOB’un temel görevleri 
arasındadır (3568 sayılı Kanun, m. 29). Ayrıca TÜRMOB bünyesinde, mesleki 
faaliyetlerin haksız rekabet teşkil etmeyecek şekilde ve reklam ilke ve kurallarına 
uygun olarak yürütülmesinin temini için Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu, etik 
ilkelerin belirlenmesi ve denetimi için bir Etik Komitesi oluşturulmuştur. Mesleğe 
giriş için gerekli olan sınav ve staj ile mesleki disiplin ile ilgili düzenlemelerde 
TÜRMOB’un yetki alanındadır (DDK, 2009:766-768). 

d. Güçlendirme ve Eğitim: TESMER, Muhasebe Meslek Ruhsatının alınması öncesinde 
yürütülen stajyerlerin zorunlu eğitimini;  yer, zaman ve eğitici farklılıklarını ortadan 
kaldıran “Uzaktan Eğitim Yöntemi” ile gerçekleştirilmesi ve uygulama etkinliği ile 
örnek proje olmuştur. Ocak 2005 döneminden bu güne, tüm stajyerlerin eğitimi, e-
Stajyer Eğitimi olarak adlandırılan bu proje kapsamında yürütülmektedir. Proje 
nedeniyle TESMER’de; güncel ve önemli boyutta eğitim materyali ile soru bankası 
oluşmuştur. 2007 yılında yürütülmeye başlanan Sürekli Eğitici Eğitimi (SEE) projesi, 
odaların yüz yüze eğitim faaliyetlerini yürütebilmelerine olanak sağlamıştır. Bu proje 

3 TÜRMOB’un mali tablolarında, birliğe dahil odaların gelirlerinden alınacak paylar ile birliğe ait mal 
varlığından sağlanan gelirler, ruhsatname ücretleri ve genel hükümler çerçevesinde elde edilen bağış ve 
yardımlar detaylı verilmemiş, tek kalem içerisinde yurtiçi satış gelirleri olarak açıklanmıştır. 
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kapsamında oluşturulan portal, oda eğiticilerinin yanı sıra meslek mensuplarına da 
hizmet vermeye devam etmektedir. 

e. İletişim ve Açıklama: Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere görüş 
bildirmek, Maliye Bakanlığın tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, 
kanunlara verilen diğer görevleri yapmak ve mesleki konularda resmi makamlarca 
istenilen bilgi ve görüşleri vermek, TÜRMOB’un görevleri arasındadır (3568 sayılı 
Kanun, m. 29). 

f. Temsil: Milli ve milletlerarası mesleki kuruluşlara üye olmak, milletlerarası mesleki 
toplantılara katılmak kanunun verdiği temel görevlerdendir. TÜRMOB bu bağlamda 
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), Avrupa Muhasebeciler Federasyonu 
(FEE), Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu (FCM), SEEPAD (Güney Doğu Avrupa 
(Balkanlar) Muhasebe Gelişimi Ortaklığı), İngiltere Tescilli Ruhsatlı Muhasebeciler 
Birliği (ACCA), İngiltere ve Galler Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği (ICAEW), 
Edinburgh Grubu,  olmak üzere uluslararası muhasebe meslek örgütlerine katılmakta 
ve etkin olarak çalışmaktadır (TÜRMOB, 2015). TÜRMOB böylece, uluslararası 
muhasebe standartlarının oluşumu ve uyumlaştırılması çalışmalarında rol almıştır 
(Özkara ve Özcan 2004: 217-219). 

5.4. Uluslararası Finansal Raporlama – Denetim Standartları ve TÜRMOB 
Meslek kanununun çıkmasının ardından muhasebe standartlarını düzenlenme ihtiyacı da 

artmıştır. Ayrıca TÜRMOB’un, IFAC üyesi olması vesilesiyle Uluslararası Muhasebe 
Standartlarını kabul etmek ve bu amaçla kendi ulusal muhasebe standartlarını hazırlamakla 
yükümlü olduğu da söylenebilir. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 
(TMUDESK) 9 Şubat 1994 tarihinde denetlenmiş finansal tabloların sunumunda ihtiyaca 
uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal 
muhasebe ilkelerinin gelişmesi ve benimsenmesini sağlayacak ve kamu yararı için 
uygulanacak ulusal muhasebe standartları ile muhasebe meslek mensuplarının, denetim 
faaliyetlerini disiplinli yürütebilmeleri için ulusal denetim standartlarını saptamak ve 
yayınlamak üzere TÜRMOB tarafından kurulmuştur. TMUDESK'in muhasebe standartlarına 
dönük görevleri; finansal tabloların düzenlenmesi ve sunulmasına temel alınacak muhasebe 
standartlarını geliştirmek ve yayınlamak ile bu standartların ülke genelinde kabulünü ve 
uygulanmasını sağlamak, Türkiye Muhasebe Standartlarının, Uluslararası Muhasebe 
Standartları ile uyumlu olmasını sağlamak, Türk ekonomisinin yapısı ile gereksinimlerini göz 
önünde bulundurmak, finansal tabloların düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin mevzuat ile 
muhasebe standartları ve yöntemlerinin harmonizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak ve ülke 
muhasebe uygulamalarında genel kabul görmüş muhasebe kavram ve terimlerinden, 
muhasebe standartlarının geliştirilmesinde yararlanmak şeklinde sıralanabilir. Bu bağlamda 
yapılan çalışmalar sonucu bugüne kadar 19 adet muhasebe standardı yayınlanmıştır. 2002 
yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) faaliyete geçmiş, bu tarihten sonra 
TMUDESK’in görevlerini, bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarla birlikte 
devralmıştır (Başpınar, 2004: 50-51). 
 
6. AICPA VE TÜRMOB KARŞILAŞTIRILMASI 

AICPA ve TÜRMOB’un teorik olarak ifade edilen özellikleri, altı başlık altında 
karşılaştıra bilinir. 
6.1. AICPA ve TÜRMOB’un Kuruluş Açısından Karşılaştırılması 

Her iki kurumda muhasebe mesleğinin uygulamasını geliştirmek ve üyelerine destek 
amacı için kurulmuştur. AICPA kendisinden önce kurulan örgütlerin gelişmesi şeklinde 
ortaya çıkarken, TÜRMOB yasal dayanak ile kurulmuş ve daha sonra örgütlenmesini 
tamamlamıştır.  
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6.2. AICPA ve TÜRMOB’un Görev ve Faaliyetleri Açısından Karşılaştırılması 
Mesleki Destek (Savunuculuk), Sertifika Verme ve Lisanslama, İletişim, Güçlendirme 

ve Eğitim, Standartlar ve Performans her iki meslek örgütünün de görev alanları içerisindedir 
ve bu alanda faaliyet gösterilmektedir. Bununla beraber TÜRMOB’un Türkiye’yi meslek 
örgütü olarak temsil özelliği bulunmaktadır. 
6.3. AICPA ve TÜRMOB’un Mesleğe Etkileri Açısından Karşılaştırılması 

TÜRMOB daha çok yerel etkileri ile öne çıkmakta, ülkemizde muhasebe mesleğinin 
etkinliğini sağlamada öne çıkmakta iken, AICPA’nın hem A.B.D. de hem de uluslararası 
alanda muhasebe mesleğinin gelişimine etkileri bulunmaktadır. 
6.4.  AICPA ve TÜRMOB’un Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim 
Standartlarına Etkisi Açısından Karşılaştırılması 

Daha önce de değinildiği gibi, muhasebe standartları oluşturma çalışmalarını, 1939-
1959 yılları arasında AICPA Muhasebe Prosedürleri Komitesi, 1959’dan FASB’nin 
kurulduğu 1973 yılına kadar da yine AICPA’ya bağlı bir kurul olan Muhasebe Prensipleri 
Kurulu sürdürmüştür (Başpınar, 2004: 43). 

TÜRMOB ise TMUDESK aracılığıyla muhasebe ve denetim alanında uyulması zorunlu 
standartlar yayımlamıştır. Standartları belirlemek üzere TÜRMOB bünyesinde oluşturulan 
kurulların hukuki dayanakları konusundaki yetersizlikler uygulamada çeşitli tartışmalara 
sebebiyet vermiş ve yayımlanan standartların etkinliğini zayıflatmıştır. (DDK, 2009: 759) 
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa yapılan bir ekleme ile Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurulu (TMSK) 2002 tarihinde faaliyete geçmiş ve bu tarihten sonra TMUDESK’in 
görevlerini o ana kadarki çalışmalarıyla birlikte devralmıştır (Başpınar, 2004: 51). 

26.09.2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte TMSK, 
uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve 
yayımlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim 
kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek, bağımsız denetim alanında 
kamu gözetimi yaparak bağımsız denetimde gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak üzere, 
mesleki alandan bağımsız, idari olarak özerk, düzenleme, denetleme ve yaptırım yetkilerini 
haiz teknik bir üst kurul olarak Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları 
Kurumu’na devredilmiştir (KGK, 2014: 12). Her iki kurumunda şu anda, görüş bildirmek 
haricinde uluslararası finansal raporlama standartlarına doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. 
6.5. AICPA ve TÜRMOB’un Organizasyon Yapıları Açısından Karşılaştırılması 

TÜRMOB; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu olmak 
üzere dört organdan oluşurken, AICPA Yönetim Konseyi’nden, Yönetim Kurulu’ndan, 
memurlardan ve komitelerden oluşmaktadır. Burada TÜRMOB’un organlarından yönetim 
kurulu ile AICPA’nın Yönetim Konseyi benzer nitelikteki organlar olarak görülebilir. 
TÜRMOB genel kurulu, odaların üyeleri arasından 3 yıl için seçecekleri temsilcilerden 
meydana gelmektedir.  Her odaya üye sayısına bakılmaksızın 3 temsilci hakkı tanınmakta, 
ilave olarak her 75 üye için de 1 temsilci daha seçilmektedir. AICPA yönetim konseyi ise  her 
eyaletten AICPA üyelerinin oyları ile seçilmektedir. TÜRMOB yönetim kurulu, genel kurul 
tarafından seçilirken, AICPA yönetim kurulu yönetim konseyi tarafından seçilir. TÜRMOB 
yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri arasından beş yıllığına seçilir. AICPA 
yönetim kurulu başkanı ise bir yıllığına seçilir. Ancak her iki kurumda da yönetim kurulu 
başkanları tekrar seçilebilir.  
6.6. AICPA ve TÜRMOB’un Gelirleri Açısından Karşılaştırılması 

AICPA’nın gelirleri; üyelerden toplanan üyelik harçları, yayınlar, mesleki gelişim ve 
üyelik hizmetleri ile ilgili konferanslar ve mesleki sınavlardan elde edilen gelirler ile basılı 
veya elektronik ortamda yapılmış yayınlara alınan reklam gelirlerinden oluşmaktadır. 2015 yıl 
sonu itibariye AICPA’nın gelirleri toplamı 247. 529.000 $ (719.715.320,40 TL)’dır. 
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TÜRMOB gelirlerini, birliğe dahil odaların gelirlerinden alınacak paylar ile birliğe ait mal 
varlığından sağlanan gelirler, ruhsatname ücretleri ve genel hükümler çerçevesinde elde 
edilen bağış ve yardımlar ile sınav, eğitim ve yayın gelirlerinden elde etmektedir. 
TÜRMOB’un gelirleri toplam 49.739.637,70 TL (17.106.767,67 $) karşılığında 
gerçekleşmiştir. Gelir toplamları açısından AICPA, TÜRMOB ‘un yaklaşık 14 katı fazla gelir 
elde etmektedir. 
 
7. Sonuç 

Muhasebe mesleği gün geçtikçe yeni boyutlar kazanmakta ve önemi giderek 
artmaktadır. Muhasebe meslek örgütleri de meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla 
kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde kuruluşlardır. Bu amaçlarını yerine 
getirirken, birçok faaliyeti de mesleki dayanışmayı sağlayarak bir arada 
gerçekleştirmektedirler.  

Meslek örgütlerinin etkisi, büyüklükleriyle orantılıdır. AICPA, küresel anlamda etkili 
ve örnek alınabilir kurum olarak daha fazla dikkat çekerken, TÜRMOB’un daha çok yerel 
etkisi bulunmaktadır. Bu durum örgüt gelirlerinde de görülmektedir. AICPA, TÜRMOB’un 
gelirlerinin yaklaşık 14 katı gelir elde etmektedir.  

TÜRMOB; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu olmak 
üzere dört organdan oluşurken, AICPA Yönetim Konseyi’nden, Yönetim Kurulu’ndan ve 
komitelerden oluşmaktadır. Yasal mevzuat ve gelenekler, organizasyon yapılarının 
belirlenmesinde önemli rol oynamıştır. 

Gerek AICPA gerekse TÜRMOB şeffaf, karşılaştırılabilir, doğru, zamanlı, finansal 
raporlamanın nasıl yapılacağı konusunda çalışmışlardır. Ancak gelinen son noktada her iki 
kurumda uluslararası finansal raporlama standartlarını belirleme noktasındaki etkileri sınırlı 
kalmıştır. Her iki meslek örgütü de bu standartların nasıl uygulanması gerektiğine ilişkin 
üyelerine yol göstermek ve eğitmek konusunda daha fazla uzmanlaşacağı, üyelerin üyelerle, 
üyelerin odalarla, odaların diğer odalarla ve birliğin kamu kurumları ile ilişkilerini daha iyiye 
yönlendirmeye ve aralarında oluşabilecek sorunları en aza indirmeye yönelik faaliyetlerin 
arttıracağı söylenebilir. Bir başka ifadeyle uluslararası finansal raporlamanın belirlenmesine 
ilişkin etkinliği zayıflarken, öğretici ve eğitici arabulucu özellikleri daha ön plana çıktığı 
gözlemlenmektedir. Bu şekilde asıl amaçlarına daha fazla yoğunlaşacağı ve daha başarılı 
olacağı söylenebilir. 
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ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN 
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Özet 
Son zamanlarda türev finansal araçların kullanımı ülkemizde giderek artmaktadır. Türev piyasalarda 

işlem gören finansal araçlardan biri de vadeli işlem sözleşmeleridir. Vadeli işlem sözleşmeleri veya futures, 
sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, 
belirlenen ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren 
sözleşmelerdir. Riskten korunmak isteyen yatırımcılar,  spekülatörler ve arbitrajcılar vadeli işlem piyasalarında 
işlem yapabilmektedirler. Vadeli işlem piyasalarında pay senedi, borsa endeksi, döviz, altın, emtia, enerji gibi  
çeşitli dayanak varlıklara bağlı vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir. 
Bu çalışmada, vadeli işlem sözleşmeleri çeşitli yönleriyle açıklandıktan sonra TMS 39 Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı kapsamında Borsa İstanbul’da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 
işlem görmekte olan Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesine yönelik uygulama örneklerine 
yer verilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: türev araçlar, vadeli işlem sözleşmeleri, TMS 39 
 
JEL Sınıflandırması: M40, M41 
 
 

RECOGNITION OF GOLD FUTURES CONTRACTS 
 
 
Abstract 

The use of derivative financial instruments has been recently increasing in our country. One of the 
financial instruments traded in derivative markets is futures contracts. A futures contract is a standardized 
contract between two parties obligating them to buy or sell a predetermined quantity of a specified underlying 
asset of predetermined features at a predetermined price in a certain maturity. Investors who want to protect 
themselves from risk, speculators and arbitrageurs can make transactions in the futures market. Futures contracts 
on depending various underlying assets such as stock, indexes, foreign exchange, gold, commodities and energy 
are traded in futures markets. 

In this study, at first explaining various aspects of futures contracts then practises relating to recognition 
of Gold Futures Contracts that trading in Derivatives Market in Borsa Istanbul  within the framework of  TAS 39 
Financial Instruments: Recognition and Measurement Standard are given.  
 
Keywords: derivatives, futures contracts, TAS 39 
 
JEL Classification: M40, M41 
 
 
1. Giriş  

Altın, finansal piyasalarda yatırım aracı olarak; kuyumculuk, elektronik ve sağlık 
sektörü gibi birçok endüstriyel alanda hammadde olarak yaygın bir kullanım alanına sahiptir. 
Bu nedenle altın fiyatlarındaki oynaklık altın yatırımcısının ve işletmelerin piyasa riskine 
maruz kalmasına neden olmaktadır. Maruz kalınan riski yönetmek amacıyla kullanılan 
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araçlardan biri de türev finansal araçlardır. Türev araçlar, fiyatları bir başka ürünün fiyatına 
bağlı olan ürünler ya da vade sonundaki değeri sözleşmeye konu olan varlığın fiyatı 
tarafından belirlenen finansal varlık olarak tanımlanabilir (Çonkar ve Ata, 2002: 5). Bu 
kapsamda kullanılan araçlar arasında forward, vadeli işlem (futures), opsiyon ve swap 
sözleşmeleri yer almaktadır. Bu araçlar arasından vadeli işlem sözleşmeleri, spekülasyon, 
arbitraj ve riskten korunma amaçlı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu durum vadeli 
işlem sözleşmelerin nasıl muhasebeleştirileceği ve finansal tablolarda nasıl raporlanacağı 
sorununu da getirmiştir.  Türev finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi 
konusunda düzenlemeler getiren Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 39 Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı, finansal araçların tanımları, sınıflandırılması, kayda 
alma, değerleme, raporlama ve kayıttan çıkarma yöntemlerini kapsamaktadır. 

Literatür incelendiğinde altın vadeli işlem sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesini konu 
alan çalışma olmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul (BİST) Vadeli 
İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinin türleri, 
özellikleri ve işleyişini incelemek ve TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 
standardı çerçevesinde muhasebeleştirilme ilkelerini örnek uygulamalar ile açıklamaktır. 
 
2. Vadeli İşlem Sözleşmeleri  

Vadeli işlem sözleşmeleri ya da futures sözleşmeleri, sözleşmenin taraflarına belirlenen 
gelecekteki bir tarihte, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir 
malı, kıymeti veya finansal göstergeyi alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmelerdir 
(Karatepe, 2000: 11). Genel olarak vadeli işlem sözleşmesinde taraflar, alıcı, satıcı, vadeli 
işlem borsası, takas kurumu ve aracı kurumlardan oluşmaktadır. Alıcı, vadeli işlem 
sözleşmesini satın alan yani sözleşmede uzun pozisyon alan taraf iken satıcı, sözleşmeyi 
yazan yani kısa pozisyon alan taraftır (Bouchentouf, 2007:138). Vadeli işlem sözleşmesinde 
uzun pozisyon almış bir yatırımcı gelecekte belli bir tarihte, belirlenen fiyattan, belirlenen 
miktarda malı, anlaşmanın karşı tarafından satın almak zorundadır. Kısa pozisyon almış 
yatırımcı ise gelecekte belli bir tarihte, belirlenen fiyattan, belirlenen miktardaki malı 
anlaşmanın karşı tarafında yer alan kişiye yani uzun pozisyon almış kişiye teslim etmek 
zorundadır (Doğukanlı, 2008: 137). Vadeli işlem piyasasında uzun pozisyon alan yatırımcı 
fiyatların yükseleceği beklentisi içerisinde iken kısa pozisyon alan yatırımcı fiyatların 
düşeceği beklentisi içerisindedir (Bouchentouf, 2007: 138). Bu piyasaya konu olan 
sözleşmelerin büyüklüğü, sözleşmeye konu olan dayanak varlığın niteliği, kalitesi, işlem 
gördüğü para birimi, pozisyon ve fiyat limitleri gibi sözleşmeye ilişkin tüm hükümler vadeli 
işlem borsası tarafından belirlenmekte ve standart hale getirilmektedir. Vadeli işlem 
sözleşmelerinde diğer bir taraf ise takas kurumudur. Takas kurumu, vadeli işlem piyasasında 
yapılan tüm işlemlerde alıcı ve satıcının muhatap olduğu ve tarafların sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan tüm riskleri üstlenen kurumdur 
(Frush, 2008: 227). 

Vadeli işlem sözleşmeleri herhangi bir finansal varlık (hisse senedi, tahvil, bono, hisse 
senedi endeksi, dolar, euro gibi) üzerine düzenlenebileceği gibi emtialar (altın, bakır, platin, 
pamuk, pirinç, buğday) üzerine de düzenlenebilmektedir. Ülkemizde vadeli işlem 
sözleşmeleri BİST bünyesinde yer alan VİOP’ta işlem görmektedir. Bu piyasada işlem gören 
sözleşmeler, pay, endeks, döviz, kıymetli madenler, emtia, enerji, yabancı endeks, metal, 
borsa yatırım fonu ve gecelik repo vadeli işlem sözleşmeleri olarak sınıflandırılmaktadır. 
Sözleşmelere konu olan dayanak varlıklar, pay vadeli işlem sözleşmelerinde BİST pay 
piyasasında işlem gören hisse senetlerinden, endeks vadeli işlem sözleşmelerinde BİST 30 
endeks değerinin 1000’e bölünmüş şeklinden, döviz vadeli işlem sözleşmelerinde TL/ABD 
doları, TL/Euro ve Euro/ABD doları çapraz kurlarından, kıymetli maden vadeli işlem 
sözleşmelerinde ise saf altından oluşmaktadır. Emtia vadeli işlem sözleşmesi olarak Ege 
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pamuk, Anadolu kırmızı buğday ve makarnalık buğday vadeli işlem sözleşmeleri işlem 
görmekte iken enerji vadeli işlem sözleşmesi altında elektrik, yabancı endeks altında SASX 
10 Endeksi, metal sözleşmesi altında çelik hurda, borsa yatırım fonu altında FBİST borsa 
yatırım fonu ve gecelik repo altında ise aylık ve üç aylık gecelik repo oranı vadeli işlem 
sözleşmeleri işlem görmektedir (http://www.borsaistanbul.com/sss/vadeli-islem-ve-opsiyon-
piyasasi-viop).  
 
3. Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Karın ve Zararın Hesaplanması 

Vadeli işlem piyasasında işlem yapmak isteyen yatırımcının öncelikli olarak takas 
kurumu tarafından belirlenen ve pozisyon alınacak sözleşmeye göre farklılık gösteren 
başlangıç teminatını yatırması gerekmektedir. Yatırımcının teminat hesabı, vadeli işlem 
piyasasında aldığı kısa veya uzun pozisyona göre uzlaşma fiyatı esas alınarak her gün kontrol 
edilmektedir. Uzlaşma fiyatı, günlük kar-zararın hesaplanmasında ve teminat gereksiniminin 
belirlenmesinde kullanılan fiyattır. Uzlaşma fiyatı genellikle seans sona ermeden önce işlem 
gören sözleşmelerin fiyatları esas alınarak hesaplanmakta ve borsa tarafından ilan 
edilmektedir (Hull, 2012: 35).  Günlük uzlaşma fiyatı esas alınarak yatırımcının pozisyonu 
her gün değerlendirilmekte ve günlük kar-zarar hesaplanmaktadır. Bir vadeli işlem 
sözleşmesinde uzun pozisyon alan yatırımcı için kar, pozisyon aldığı vadeli işlem  
sözleşmenin piyasa fiyatının artması, zarar ise vadeli işlem sözleşmesinin fiyatının düşmesi 
durumunda ortaya çıkmaktadır.  Kısa pozisyon alan bir yatırımcı ise vadeli sözleşmenin fiyatı 
arttığında zarar, azaldığında ise kar etmektedir. Yatırımcının zarar etmesi ve teminat 
hesabının belli bir seviyenin altına gerilemesi durumunda Takas Kurumu teminat çağrısında 
bulunur. Teminat hesabının düşebileceği bu alt sınır sürdürme teminatı seviyesidir. Sürdürme 
teminatı seviyesi genellikle başlangıç teminatı seviyesinin %75’i olarak belirlenmektedir 
(VOB Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, 2006: 21-44). Alıcı ya da satıcının gün sonunda 
zarar etmesi ve başlangıç teminatının sürdürme teminatının altına düşmesi durumunda takas 
kurumu yatırımcıdan teminatın başlangıç seviyesine çıkartılması için ek fon talep eder. Buna 
teminat tamamlama çağrısı adı verilir. Eğer yatırımcı hesabını istenen seviyeye 
çıkartamıyorsa hesap kapatılmaktadır. Vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyon, sözleşmeye 
konu olan varlığın fiziki teslimiyle,  nakdi ödemeyle veya vadeli işlem borsasında sözleşmeye 
uygun ters bir işlemle kapatılmaktadır. (Ceylan ve Korkmaz, 2008: 596). 

Vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyonun kapatılması durumunda toplam kar-zarar 
tutarı, günlük hesaplaşmalar sonucunda belirlenen geçici kar-zararların toplanması suretiyle 
hesaplanabileceği gibi aşağıdaki formül kullanılarak da hesaplanabilmektedir (VOB 
Teminatlandırma ve Diğer Risk Yönetimi Esasları, 2005: 21)  

Uzun pozisyon alınması durumunda; 
Kar/Zarar=(Uzlaşma Fiyatı-İşlem Fiyatı)*Sözleşme Büyüklüğü*Pozisyon Adedi 
Kısa pozisyon alınması durumunda; 
Kar/Zarar=(İşlem Fiyatı-Uzlaşma Fiyatı)*Sözleşme Büyüklüğü*Pozisyon Adedi 
Günlük hesaplaşma durumunda yatırımcının geçici kar-zararını hesaplamak için 

yukarıdaki eşitlikte uzlaşma fiyatı olarak gün sonunda belirlenen uzlaşma fiyatı esas alınırken, 
pozisyon kapatılması durumunda kesin kar-zararı hesaplamak için son işlem günü uzlaşma 
fiyatı yani vade sonu uzlaşma fiyatı dikkate alınmaktadır. 

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına göre; gerçeğe 
uygun değerle ölçülen bir finansal varlıktan ya da finansal borçtan kaynaklanan kazanç veya 
kayıplar kâr veya zararda muhasebeleştirilmelidir. Buna göre, altın vadeli işlem 
sözleşmelerinden elde edilen kazanç ve kayıpların ait oldukları dönemin sonuç hesaplarına 
kaydedilmesi gerekir. 
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4.Örnek Uygulama 

Örnek uygulamada önce uzun pozisyon alan yatırımcı açısından sonrada kısa pozisyon 
alan yatırımcı açısından yapılması gereken muhasebe kayıtlarına yer verilecektir. 

1-Bir yatırımcının 25.02.2016 tarihinde VİOP’dan F_XAUTRYM0216SO kodlu gram 
altın vadeli işlem sözleşmesinden spekülatif amaçla 114,88TL fiyatla 100 adet satın alarak 
uzun pozisyon aldığını varsayalım. Söz konusu sözleşmenin büyüklüğü 1 gram altından 
oluşmaktadır. Yatırımcının ilgili sözleşmede pozisyon alabilmek için yatırması gereken 
başlangıç teminatı sözleşme başına 8TL’dir. Buna göre yatırılması gereken başlangıç teminat 
tutarı 800TL’dir (8*100). Sürdürme teminatı ise 600TL (800*0,75) olarak belirlenmiştir.  

 
-Altın vadeli işlem sözleşmesinin nazım hesaplara kaydı; 
 
 950 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 

-Altın Vadeli Işlem  Sözleşmesi (VİS) 
 

11.488,00  

  951 Türev  Finansal Araçlardan Borçlar 
-Altın VİS 

 11.488,00 

 114,88 TL*100 Adet Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi   
 
-Altın vadeli işlem sözleşmesi başlangıç teminatının Takasbank’a yatırılması; 
 
 126 Verilen Depozito ve Teminatları 

-Altın VİS Başlangıç Teminatı 
800,00  

 
                                      102 Bankalar 

Takasbank’a VİS başlangıç teminatının yatırılması 
 800,00 

 
Seans sonunda sözleşmenin ilgili tarihte günlük uzlaşma fiyatı borsa tarafından 

118,63TL olarak ilan edilmiştir. Bu durumda yatırımcı uzun pozisyon aldığı için sözleşme 
fiyatının yükselmesi nedeniyle kar etmektedir. Yukarıdaki eşitlik kullanılarak yatırımcının 
günlük hesaplaşmalar sonucunda geçici karı, 375,00TL ((118,63-114,88)*1*100) olarak 
hesaplanmaktadır.  

 
-Altın vadeli işlem sözleşmesi değerleme artışının kaydı; 
 
 126 Verilen Depozito ve Teminatları 

-Altın VİS Başlangıç Teminatı 
375,00  

 
                                  64X Türev Finansal Araç Karları 

                                 - Altin VİS Değer Artış Karı 
Altın VİS değerleme artışı gelir kaydı (118,63-114,88)*100 adet 

 375,00 

 
Başlangıç teminatı değerine göre oluşan fark 375,00 TL takas odası tarafından teminat 

hesabına eklenmektedir. Yatırımcılar futures işlemlerde yapılan günlük değerleme sonucunda 
teminat hesabı bakiyelerinde artış olduğunda, teminat hesaplarının başlangıç teminatı 
seviyesini aşan kısmını vade sonunu beklemeden hemen çekip kullanabililer.  

26.02.2016 tarihinde günlük uzlaşma fiyatının 115,95TL olarak belirlenmiştir. 
Sözleşme fiyatının düşmesi nedeniyle yatırımcı için zarar söz konusu olmakta ve geçici zarar 
tutarı -268,00TL ((115,95-118,63)*1*100) olarak hesaplanmaktadır.  
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-Altın vadeli işlem sözleşmesi değerleme azalışının kaydı; 
 
 65X Türev Finansal Araç Zararları 

-Altın VİS Değer Azalış Zararı 
268,00  

 
                                    126 Verilen Depozito ve Teminatlar 

                                   - Altın VİS Başlangıç Teminatı 
Altın VİS değer azalışının zarar kaydı (115,95-118,63)*100 adet 

 268,00 

 
Yatırımcının zarar etmesi nedeniyle başlangıç teminatı sürdürme teminatının altına 

gerilemiş ve 532,00TL (800,00-268,00) seviyesine düşmüştür. Bu durumda teminat 
çağrısında bulunulmakta ve yatırımcının hesabına 268,00 TL yatırarak, hesap bakiyesini 
başlangıç teminat tutarı seviyesine çekmesi istenmektedir.  

 
-Altın vadeli işlem sözleşmesi sürdürme teminatının tamamlanması kaydı; 
 
 126 Verilen Depozito ve Teminatlar 

-Altın VİS Başlangıç Teminatı 
268,00  

 

                                     102 Bankalar 
Eksilen başlanıç teminatının Takasbank’a yatırılması 

 268,00 

 
Söz konusu altın vadeli işlem sözleşmelerinde vade, şubat ayının son iş günü olan 

29.02.2016 tarihidir. İlgili tarihte vade sonu uzlaşma fiyatı 117,68 olarak ilan edilmiştir. Bu 
durumda yatırımcının geçici karı, 173,00TL ((117,68-115,95)*1*100) olarak 
hesaplanmaktadır. Yatırımcının pozisyonunu vade sonunda kapatması durumunda kesinleşen 
toplam kar 280,00TL’dir (375,00-268,00+173,00) yada (117,68-114,88)*1*100).  

 
-Altın vadeli işlem sözleşmesi vade sonunda yapılacak kayıtlar; 
 

 126 Verilen Depozito ve Teminatlar 
-Altın VİS Başlangıç Teminatı  
 

173,00  

                               64X Türev Finansal Araç Karları 
                             -Altın VİS Değer Artış Karı 
Altın VİS değer artışının gelir kaydı (117,68-115,95)*100  

 173,00 

 102 Bankalar  1.348,00  
                              126 Verilen Depozito ve Teminatlar 

                             -Altın VİS Başlangıç Teminatı 
Altın VİS Başlangıç teminatının tahsili 

 1.348,00 
 
 

 
-Altın vadeli işlem sözleşmesi nazım hesapların kapatılması; 
 
 951 Türev Finansal Araçlardan Borçlar 

-Altın VİS 
11.488,00  

                                950 Türev  Finansal Araçlardan Alacaklar 
                               -Altın VİS 
Nazım hesapların kapatılması 

 11.488,00 

 
2-Yatırımcının uzun pozisyon yerine 25.02.2016 tarihinde F_XAUTRYM0216SO 

kodlu gram altın vadeli işlem sözleşmesinde 114,88TL fiyatla 100 adet kısa pozisyon aldığını 
varsayalım. Başlangıç ve sürdürme teminatları uzun pozisyonda olduğu gibi sırasıyla 800 TL 
ve 600 TL olarak belirlenmiştir.  
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-Altın vadeli işlem sözleşmesinin nazım hesaplara kaydı; Altın vadeli işlem 
sözleşmesinde kısa pozisyon alan yatırımcı sözonusu sözleşme büyüklüğü büyüklüğü olan 
11.488,00TL’yi nazım hesaplarda izleyecektir. Sözleşmenin nazım hesaplarda izlenmesi 
kaydı yukarıdaki örnekte verildiği için tekrar verilmemiştir. 

 
-Altın vadeli işlem sözleşmesi başlangıç teminatının Takasbank’a yatırılması; 
 
 126 Verilen Depozito ve Teminatları 

-Altın VİS Başlangıç Teminatı 
800,00  

 
                                           102 Bankalar 

Takasbank’a VİS başlangıç teminatının yatırılması 
 800,00 

 
Sözleşmenin ilgili tarihteki günlük uzlaşma fiyatı borsa tarafından 118,63TL olarak ilan 

edilmiştir. Bu durumda yatırımcı kısa pozisyon aldığı için sözleşme fiyatının yükselmesi 
nedeniyle zarar etmektedir. Yukarıdaki eşitlik kullanılarak yatırımcının günlük hesaplaşmalar 
sonucunda geçici zararı, -375,00TL ((114,88-118,63)*1*100) olarak hesaplanmaktadır.  

 
-Altın vadeli işlem sözleşmesi değerleme azalışının kaydı; 
 
 65X Türev Finansal Araç Zararları 

- Altın VİS Değer Azalış Zararı 
 

375,00  
 

                                  126 Verilen Depozito ve Teminatlar 
                                - Altın VİS Başlangıç Teminat 
Altın VİS değerleme azalışı zarar kaydı (118,63-114,88)*100 adet 

 375,00 

 
Yatırımcının zarar etmesi nedeniyle başlangıç teminatı sürdürme teminatının altına 

gerilemiş ve 425,00TL (800,00-375,00) seviyesine düşmüştür. Bu durumda teminat 
çağrısında bulunulmakta ve yatırımcının hesabına 375,00TL yatırarak, hesap bakiyesini 
başlangıç teminat tutarı seviyesine çekmesi istenmektedir.  

 
-Zarar nedeniyle azalan başlangıç teminatının tamamlanmas; 
 

 126 Verilen Depozito ve Teminatlar 
-Altın VİS Başlangıç Teminatı 

375,00  
 

                                   102 Bankalar 
Eksilen başlanıç teminatının Takasbank’a yatırılması 

 375,00 

 
26.02.2016 tarihinde günlük uzlaşma fiyatının 115,95TL olarak belirlenmiştir. 

Sözleşme fiyatının düşmesi nedeniyle yatırımcı için kar söz konusu olmakta ve geçici kar 
tutarı 268,00TL ((118,63-115,95)*1*100) olarak hesaplanmaktadır.  

 
-Altın vadeli işlem sözleşmesi değerleme artışının kaydı; 
  
 126 Verilen Depozito ve Teminatları 

-Altın VİS Başlangıç Teminatı 
268,00  

 
                                    64X Türev Finansal Araç Karları 

                                  - Altin VİS Değer Artış Karı 
Altın VİS değerleme artışı gelir kaydı (118,63-115,95)*100 

 268,00 

 
Söz konusu altın vadeli işlem sözleşmelerinde vade, şubat ayının son iş günü olan 

29.02.2016 tarihidir. İlgili tarihte vade sonu uzlaşma fiyatı 117,68 olarak ilan edilmiştir. Bu 
durumda yatırımcının geçici zararı, -173,00TL ((115,95-117,68)*1*100) olarak 
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hesaplanmaktadır. Yatırımcının pozisyonunu vade sonunda kapatması durumunda kesinleşen 
toplam zarar -280,00TL’dir (-375,00+268,00-173,00)  yada (114,88-117,68)*1*100).  

 
-Altın vadeli işlem sözleşmesi vade sonunda yapılacak kayıtlar; 
 
 65X Türev Finansal Araç Zararları 

- Altın VİS Değer Azalış Zararı 
173,00  

 

                                 126 Verilen Depozito ve Teminatlar 
                                - Altın VİS Başlangıç Teminatı 
Altın VİS değer azalışının zarar kaydı (115,95-117,68)*100 adet 

 173,00 

 102 Bankalar 
                               126 Verilen Depozito ve Teminatlar 
                               - Altın VİS Başlangıç Teminatı 
Altın VİS Başlangıç teminatının tahsili 

895,00  
895,00 

 
-Altın vadeli işlem sözleşmesi nazım hesapların kapatılması;Altın vadeli işlem 

sözleşmesinde kısa pozisyon alan yatırımcı, 280,00 TL zarar ile pozisyon kapatma işleminden 
sonra sözleşmeyi izlediği nazım hesapları ters kayıt yaparak kapatır. 

 
5. Sonuç 

Vadeli işlem sözleşmeleri (futures), sözleşmenin taraflarına belirlenen gelecekteki bir 
tarihte, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti 
veya finansal göstergeyi alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmelerdir. Vadeli işlem 
sözleşmeleri, hisse senedi, tahvil, bono, hisse senedi endeksi, dolar, euro gibi herhangi bir 
finansal varlık üzerine düzenlenebileceği gibi altın, bakır, platin, pamuk, pirinç, buğday gibi 
emtialar üzerine de düzenlenebilmektedir. Ülkemizde, BİST bünyesinde faaliyet gösteren 
VİOP’ta vadeli  sözleşmeleri işlem görmeye başlamıştır. Bu piyasada işlem gören 
sözleşmelerden biri de altın vadeli işlem sözleşmeleridir. Altın fiyatlarındaki oynaklık altın 
yatırımcısının ve işletmelerin piyasa riskine maruz kalmasına neden olmaktadır. Altın 
fiyatlarındaki oynaklıktan spekülatif olarak yararlanmak veya maruz kalınan riski yönetmek 
amacıyla yatırımcılar ve işletmeler altın vadeli işlem sözleşmelerine taraf olabilmektedir.  

Bir vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyon alan yatırımcı, sözleşmenin piyasa 
fiyatının artması durumunda kar ederken, sözleşme fiyatının düşmesi durumunda zarar 
etmektedir. Kısa pozisyon alan bir yatırımcı ise sözleşme fiyatının artması durumunda zarar, 
azalması durumunda ise kar etmektedir. 

Türev finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda raporlanması ile 
ilgili düzenlemeler getiren TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 
standardında türev ürünler, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal 
varlıklar arasında sayılmıştır. Standarda göre; gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara 
yansıtılan finansal varlıklar ilk kez ve sonraki dönemlerde muhasebeleştirilirken gerçeğe 
uygun değer ile ölçülmelidir ve ortaya çıkan kazanç veya kayıplar da ilgili dönemin sonuç 
hesaplarına aktarılmalıdır.  
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SPOT VE VADELİ PİYASALAR ARASINDA RİSK 
DURUMUNDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 

Turhan Korkmaz1 Emrah İsmail Çevik2 Hasan Uygurtürk3 

Özet 
Bu çalışmada, BİST 30 Endeksinin spot ve vadeli işlemleri arasındaki nedensellik ilişkisinin risk 

durumlarına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada Hong vd. (2009) tarafından geliştirilen 
nedensellik testi kullanılmıştır. Hong vd. (2009) tarafından önerilen test yöntemi iki aşamadan oluşmaktadır. İlk 
aşamada logaritmik getiri serilerinin birinci ve ikinci momenti tahmin edilmekte ve belirli risk düzeylerinde 
getiri serileri için riske maruz değerler hesaplanarak, bu değerleri aşan dönemler risk dönemleri olarak 
nitelendirilmektedir. İkinci aşamada ise söz konusu dönemler için BİST 30 Endeksinin spot ve vadeli işlemleri 
arasında aşağı yönlü nedensellik ilişkisi araştırılmaktadır. Nedensellik test sonuçları spot piyasadan vadeli 
piyasaya yönelik bir nedensellik ilişkisine işaret etmektedir. Çalışmada ulaşılan bu sonuçlar risk yöneticilerinin 
ve portföy yöneticilerinin yatırım stratejilerini belirlemede önemli bir role sahiptir. Çünkü vadeli işlemlerin 
riskten korunma amaçlı yapılması, risk durumlarında nedensellik ilişkisinin önemini daha da arttırmaktadır. 
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1. Giriş
Bir ülkenin gelişmesinde ve ekonomisinin güçlenerek büyümesinde sahip olunan 

piyasaların nitelikleri ve işlerliği büyük önem arz etmektedir. Alıcı ile satıcının bir araya 
geldiği veya daha teknik bir ifadeyle bir varlığı arz eden ile talep edenin buluştuğu yer olarak 
ifade edilen piyasa kavramının çok sayıda çeşidi bulunmaktadır. Her bir piyasada değişime 
konu olan varlık farklı olmakla birlikte piyasaların kendilerine özel kuralları ve kurumları 
bulunmaktadır. Piyasalarda işlem yapan taraflar da farklılaşmaktadır. Buna göre piyasalarda 
kendi nam ve hesabına işlem yapan kişilerle, kamu ve özel kurumları hem alıcı hem de satıcı 
konumunda görebilmek mümkün olmaktadır.  

Gerek ülke ekonomileri içinde yer alan ve gerekse küresel ölçekte oluşturulan 
piyasalardan biri de finansal piyasalardır. Belirli bir menkul kıymetin el değiştirdiği piyasalar 
olarak bilinen finansal piyasalar çeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Para, sermaye, altın, 
döviz, opsiyon, swap, forward ve futures piyasaları temel piyasa türlerine örnek olarak 
verilebilir. Söz konusu finansal piyasalar daha genel bir çerçevede ele alınacak olursa ikili bir 
gruplandırmadan söz edilebilir. Buna göre finansal piyasalar i) spot piyasalar ve ii) vadeli 
piyasalar olmak üzere nitelendirilebilir. 

Varlığın tesliminin ve ödemesinin aynı anda yapıldığı yerler spot piyasa olarak 
adlandırılmaktadır. Tahvil ve pay senedi piyasalarında yapılan işlemler için nakit ödeme 
hemen yapılmaktadır. Vadeli piyasalar ise önceden belirlenmiş bir fiyattan, önceden 
belirlenmiş bir miktarda ve belirli bir vadede teslimat ve ödemenin yapıldığı yerlerdir. 
Forward, futures, opsiyon ve swap gelecekte yerine getirilmesi gereken sözleşmeler 
olduğundan vadeli işlem piyasalarına örnek olarak gösterilebilirler (Ceylan ve Korkmaz, 
2013:404). 

Finansal piyasaların önemli bir bileşeni olan vadeli piyasaların gelişiminde etkili olan 
birtakım temel unsurlar bulunmaktadır. Bretton Woods sisteminin çökmesi ile 1970’li yıllarda 
kur oranlarının dalgalanmaya bırakılması ve yaşanan petrol krizinden sonra bütün dünya da 
enflasyon artışının olması faiz oranlarını istikrarsız bir hale getirmiştir. Söz konusu gelişmeler 
dünya ekonomisini daha öngörülemez hale getirmiş, döviz kuru riskinin yanısıra fiyat ve faiz 
riski piyasa riskinin önemli unsurları olarak ortaya çıkmıştır (Unis, 1998:75). Ayrıca çeşitli 
ülke borsaları arasında yaşanan entegrasyonlar, teknolojik gelişmelerin çok hızlı bir şekilde 
gerçekleşmesi ve bu yaşanan hızlı değişimden finansal piyasaların önemli derecede 
etkilenmesi piyasalardaki işlem hacimlerini ciddi derecede arttırmıştır. Artan işlem hacmiyle 
birlikte finansal ürün çeşitliliğinin fazlalaşması finansal piyasaları daha karmaşık ve riskli 
hale getirmiştir. Söz konusu gelişmeler doğrultusunda artan riskleri azaltmaya yönelik 
arayışlar sonucunda türev ürünler geliştirilmiştir. Türev ürün, vade sonundaki veya vade 
içerisindeki değeri sözleşmeye konu olan varlığın fiyatı tarafından belirlenen bir finansal 
varlık olmakla birlikte, bu ürünlere olan talep zaman içerisinde gittikçe artmış ve neticede 
türev ürünler risk yönetiminin ve geleceğe yönelik fiyat keşfinin etkin bir parçası haline 
gelmiştir. 

Türev ürünler yerli ve yabancı yatırımcılar için finansal riskten korunma (hedging), 
spekülasyon ve arbitraj stratejilerine olanak sağladıklarından sermaye piyasalarının 
gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Özellikle vadeli işlem piyasalarına sahip 
ülkelerin daha fazla yabancı sermaye çektikleri tespit edilmiştir. Ayrıca türev ürünlerin işlem 
gördüğü türev piyasalar ya da diğer bir ifadeyle vadeli piyasalar faaliyette bulundukları 
ülkelerde iş fırsatı yaratan ekonomik faaliyet niteliği de taşımaktadırlar (Korkmaz, 2001:78-
79). 

Vadeli piyasalar mevcut piyasa ürünlerine ilişkin ekonomik göstergeler ve/veya 
bunların değerlemeleri üzerine oluşturulduğundan spot piyasalara alternatif olması yerine 
destekleyici ve geliştirici bir piyasa olarak kabul edilmektedir (Erdoğan ve Kayacan, 1998:24-
25). 
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İlk olarak gelişmiş piyasalarda oluşturulan vadeli piyasalar, işlevsellikleri ve faydaları 
nedeniyle gelişmekte olan piyasaların da dikkatini çekmişlerdir. Gelişmekte olan piyasalar; 
türev ürünlerin likiditeye ve spot piyasadaki fiyat oluşumuna katkısı, yatırım alternatiflerini 
çoğaltması, sistematik riski azaltması, en uygun varlık dağılım olanaklarını gerçekleştirmesi 
ve hem ülke içinde hem de ülkeler arasında risk transferine olanak sağlaması nedeniyle vadeli 
piyasalara yer vermektedirler (Ayrıçay, 2003:2). 

Türev ürünlerin 2015 yılı 2. yarıyıl sonu itibariyle küresel ölçekteki sözleşme değeri 
556 trilyon $ seviyesindedir. Söz konusu dönemde organize olmamış ya da diğer bir ifadeyle 
tezgah üstü piyasalarda işlem gören türev ürünlerin toplam sözleşme değeri ise yaklaşık 493 
trilyon $’dır. Bu durum türev işlemlerin önemli bir bölümünün tezgah üstü piyasalarda 
gerçekleştiğini göstermektedir. Organize piyasalarda işlem gören futures ve opsiyon 
sözleşmelerinin piyasa değeri ise yaklaşık 63 trilyon $’dır. Söz konusu türev ürünlerin toplam 
değerinin yaklaşık %61’i opsiyonlara ve %39’u da futures sözleşmelerine aittir (BIS, 2016).  

Türkiye’de ise vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri Borsa İstanbul (BİST) bünyesinde 
yer alan vadeli işlem ve opsiyon piyasasında (VİOP) işlem görmektedir. Borsa İstanbul 
VİOP’ta işlem hacmi 2015 yılında 90,3 milyon sözleşme olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında 
%52 büyüme kaydeden BİST VİOP dünyanın en hızlı büyüyen türev ürünler piyasası olarak 
önemli bir gelişme sergilemiştir. Aynı dönemde toplam işlem hacmi nominal bazda ise 575 
milyar TL’ye ulaşarak rekor kırmıştır. 2015 yılında yabancı yatırımcıların VİOP ürünlerine 
olan talebinde büyük bir artış gerçekleşmiş ve yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen 
işlem hacmi 2014 yılına göre %122 oranında artarak yerli yatırımcıların %33’lük artış 
oranının yaklaşık dört katı olmuştur (BİST, 2016). Tüm bu rakamlar vadeli piyasaların gerek 
dünya gerekse de Türkiye de bulunan finansal piyasalar için önemini ortaya koymaktadır. 
Buna bağlı olarak önemi her geçen gün artan, yatırımcılara risk yönetimi ve fiyat beklentisi 
çerçevesinde kar elde etme imkânı sağlayan vadeli piyasalar ile ilgili araştırma ihtiyacı da 
ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışmada,   BİST 30 Endeksinin spot ve vadeli işlemleri arasındaki nedensellik 
ilişkisinin risk durumlarına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk 
aşamada logaritmik getiri serileri GARCH model ile tahmin edilerek, belirli risk düzeylerinde 
riske maruz değerler tespit edilmiş ve bu değerleri aşan dönemler risk dönemleri olarak 
nitelendirilmiştir. İkinci aşamada ise söz konusu dönemler için BİST 30 Endeksinin spot ve 
vadeli işlemleri arasındaki nedensellik ilişkisi Hong vd. (2009) tarafından geliştirilen 
nedensellik testi kullanılarak araştırılmıştır.  

Vadeli işlemlerin riskten korunma amaçlı yapılması, risk durumlarında nedensellik 
ilişkisinin önemini daha da arttırdığından, çalışmada ulaşılan sonuçlar risk ve portföy 
yöneticilerinin yatırım stratejilerini belirlemede yol gösterici bir rol oynayabilecektir.  
 
2. Literatür Araştırması 

Spot piyasalar ile vadeli piyasalar arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bilgisel 
olarak piyasaların etkin olması varsayımı spot ve vadeli piyasalar arasında eşanlı bir işleyişi 
gerektirmektedir. Ancak gerçek hayatta piyasaların davranışının tam olarak söz konusu 
şekilde olduğu söylenememektedir. Dolayısıyla spot ve vadeli piyasalar arasındaki ilişkinin 
ortaya konulabilmesi amacıyla farklı ülkelerdeki spot ve vadeli piyasaların farklı zaman 
dilimlerindeki davranışları bilimsel olarak pek çok araştırmacı tarafından ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalarda tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Spot 
piyasanın vadeli işlem piyasasına öncülük ettiği veya piyasalar arasında iki yönlü nedensellik 
ilişkisinin olduğu yönünde sonuçlara ulaşan çalışmalar olsa da vadeli işlem piyasasının spot 
piyasaya öncülük ettiği sonucuna ulaşan çalışmalarda mevcuttur. Söz konusu çalışmalardan 
bazıları aşağıda yer almaktadır. 
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Kawaller vd. (1987), gün içi S&P 500 vadeli işlem endeksi ile S&P 500 spot endeksi 
arasındaki öncül-ardıl ilişkisini üç aşamalı en küçük kareler regresyon yöntemi ile 
incelemişler ve çalışma sonucunda vadeli işlem fiyatlarının spot fiyatlara öncülük ettiğini 
saptamışlardır. Benzer şekilde farklı zaman aralıklarında Harris (1989), Cheung ve Ng (1990), 
Kutner ve Sweeney (1991) tarafından yapılan çalışmalarda S&P 500 vadeli işlem endeksinin 
S&P 500 spot endeksine öncülük ettiği belirlenmiştir. Lafuente-Luengo (2009) S&P 500 pay 
endeks vadeli işlem piyasasında gün içi verilerle yaptığı çalışma sonucunda vadeli işlem 
piyasa volatilitesinden spot piyasa volatilitesine doğru tek yönlü nedensel bir ilişkinin var 
olduğunu belirtmiştir.  

Srinivasan (2009) Hindistan’daki Nifty spot ve vadeli işlem piyasası arasındaki ilişkiyi 
ele almış, spot ve vadeli fiyatlar arasında uzun dönemde bir ilişkinin varlığını tespit etmiştir. 
Ayrıca elde edilen bulguların Hindistan’da vadeli işlem ve spot piyasa fiyatları arasındaki iki 
yönlü ilişkinin varlığını doğruladığını ifade etmiştir. Moonis (2009) Nifty vadeli işlem ve spot 
endeksleri arasındaki öncül-ardıl ilişkisini araştırmıştır. Çalışma sonucunda spot piyasasının 
vadeli işlem piyasasına öncülük ettiğini belirtmiştir. Mukherjee ve Mishra (2006) Nifty vadeli 
işlem ve spot piyasa fiyatları arasında iki yönlü bir ilişki saptamış ve spot piyasanın vadeli 
işlem piyasasına öncülük ettiğini belirtmişlerdir. 

Lafuente (2002) İspanya’daki Ibex 35 endeksi spot ve vadeli işlem piyasalarına yönelik 
gerçekleştirdiği çalışmasında vadeli işlem piyasa getirilerinin spot getirileri öncüllediği ve 
buna bağlı olarak yeni bilginin öncelikli olarak vadeli işlem fiyatlarına yansıdığını ifade 
etmiştir.  

Bekgöz (2006), Şubat 2005-Aralık 2005 dönemini kapsayan ve İMKB 30 endeksi 
temelindeki çalışmasında spot ve vadeli işlem piyasaları arasında iki yönlü nedensellik 
ilişkisinin olduğunu tespit etmiştir. Ancak spot piyasadan vadeli işlem piyasasına olan 
nedenselliğin daha kuvvetli olduğu vurgulanmıştır. Başdaş (2009) Şubat 2005-Mayıs 2008 
döneminde günlük verileri kullanarak İMKB 30 endeksi ile endeks vadeli işlem fiyatları 
arasındaki öncül-ardıl ilişkisini araştırmıştır. Çalışma sonucunda spot fiyatların vadeli işlem 
fiyatlarına öncülük ettiğini ve bilginin önce spot piyasaya yansıdığını belirtmiştir. 

Kasman ve Kasman (2008) çalışmalarında asimetrik GARCH modelini kullanarak 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) volatilitesi üzerinde pay endeks vadeli işlem 
sözleşmesinin etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda vadeli işlemlerin İMKB 30 
endeksinin koşullu volatilitesini azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca hem uzun hem de kısa 
dönemli nedensellik ilişkisinin yönünün spot piyasadan vadeli işlem piyasasına doğru olduğu 
belirlenmiştir.  

Dikmen (2008) çalışmasında İMKB 30’a dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin İMKB 30 
likiditesi ile getiri oynaklığı üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını ve İMKB 30’un 
vadeli işlem ve spot piyasaları arasındaki öncül-ardıl ilişkisi bulunup bulunmadığını 
araştırmıştır. Çalışma soncunda spot piyasadan vadeli işlem piyasasına doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Öztürk (2008) 2006-2008 dönemini kapsayan çalışmasında vadeli işlem piyasası ile 
spot piyasa arasındaki etkileşimi endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri (İMKB 30 ve 
İMKB 100 endeksi) bazında incelenmiştir. Etkileşimin farklı yöntemler ile araştırılması 
sonucunda spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki etkileşimin spot piyasadan vadeli işlem 
piyasasına doğru olduğu belirlenmiştir. 

Kayalıdere vd. (2012) çalışmalarında VOB-İMKB 30, VOB-TL/Dolar vadeli işlem 
sözleşme verilerini kullanarak, spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki etkileşimi 
araştırmışlardır. 2006-2011 dönemini kapsayan çalışmada VAR (Vector Autoregressive 
Regression) modeli kullanılmış ve çalışma sonucunda İMKB 30 endeksinde tek yönlü, ABD 
dolarında ise çift yönlü nedenselliğe yönelik bulgulara rastlanmıştır. 
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Gök ve Kalaycı (2014) çalışmalarında BIST 30 spot ve vadeli işlem piyasalarında fiyat 
keşfi ve Granger nedensellik ilişkisi ile söz konusu piyasalar arasındaki volatilite yayılımını 2 
Ocak 2010-18 Mayıs 2012 dönemi için incelenmişlerdir. Çalışma sonucunda endeks vadeli 
işlem ve spot piyasalar arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu, endeks vadeli işlem 
piyasasının fiyat keşfine daha büyük bir katkı sağladığı ve vadeli işlem fiyatların spot fiyatları 
öncüllediği bulgusuna ulaşılmıştır. Ersoy ve Çıtak (2015) 2007-2010 dönemini kapsayan 
çalışmalarında 5 dakikalık gün içi fiyat verilerini kullanarak pay endeks ve pay endeks vadeli 
işlem sözleşmeleri arasındaki öncül-ardıl ilişkisini hem fiyat hem de volatilite açısından ele 
almışlardır. Çalışma soncunda Türkiye’deki pay endeks ve pay endeks vadeli işlem 
sözleşmeleri arasında uzun dönemli istikrarlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
çalışmada pay endeks vadeli işlem sözleşmelerinin pay endeksine öncülük etmediği ve 
aralarında iki yönlü bir ilişkinin olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle piyasaların fiyat oluşum 
sürecinde birbirlerine baskın olmadığı ifade edilmiştir. 

 
3. Risk Durumunda Granger Nedensellik Testi  

Hong vd, (2009) tarafından geliştirilen ve “risk durumunda” ya da “aşağı yönlü” 
nedensellik testi olarak adlandırılan test yönteminde, iki piyasa arasında aşırı risk 
durumlarındaki nedensellik ilişkisine odaklanmakta ve burada nedensellik ilişkisi Granger 
bağlamında tanımlanmaktadır. Test yönteminde “aşırı risk durumu” piyasada gerçekleşen 
kayıpların beklenen kayıpları aştığı durumlar olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle Hong vd, 
(2009) tarafından geliştirilen nedensellik testi getiri serilerindeki kayıplar ve getiri serilerinin 
dağılımının sol kuyruk olasılıkları ile ilgilidir.  

Bu açıdan, risk durumunda Granger nedensellik testi, gerçekleşen kayıpların beklenen 
kayıpları aştığı durumlarda iki piyasa arasındaki dinamik ilişkiye odaklanmakta ve böylece 
bir piyasadaki geçmişte yaşanan aşırı risk durumları bilgisini kullanarak, diğer piyasadaki 
aşırı risk durumlarını daha iyi öngörüp öngöremeyeceğine odaklanmaktadır. Bu çalışma 
açısından değerlendirecek olursak, spot piyasadan vadeli piyasaya yönelik aşağı yönlü 
nedensellik ilişkisi, spot piyasasındaki geçmişte yaşanan aşırı risk durum bilgisini kullanarak 
vadeli piyasadaki aşırı risk durumlarını daha iyi öngörü performansı sağlayıp sağlamayacağı 
anlamına gelmektedir.      

Test yönteminin ilk ve en önemli aşamalarından biri getiri serileri için aşırı risk 
durumlarının belirlenmesidir. Hong vd. (2009) getiri serileri için aşırı risk durumlarını 
belirlemek amacıyla Riske Maruz Değer (RMD-Value at Risk) yaklaşımının kullanılmasını 
önermiştir. RMD piyasa riski için belirlenmiş bir güven düzeyi ile bir zaman periyodunda bir 
portföyün maruz kalabileceği beklenen kayıp miktarının ölçümünü sağlamaktadır. Bu 
bağlamda, RMD normal piyasa şartlarında, belirli bir güven düzeyi ve zaman periyodunda 
kaybedilebilecek maksimum miktarı gösterir. Diğer bir ifadeyle, belirlenmiş bir güven düzeyi 
1-α ve zaman aralığında τ, RMD α olasılığında kaybedilecek maksimum miktarı gösterir ve 
bundan dolayı RMD bir serinin negatif α kantilli koşullu olasılık dağılımıdır. Dolayısıyla 
RMD şu şekilde ifade edilebilir ( )1,t tV V I α−≡  ve Yt serisinin negatif α kantilli koşullu 
olasılık dağılımı olarak aşağıdaki gibi gösterilir:    

( )1t t tP Y V I α−< −  =          (1) 

Denklem (1)’de { }1 1 2, ,t t tI Y Y− − −≡   t-1 zamanındaki bilgi setidir.  Literatürde en çok 
kullanılan risk düzeyi %1 ve %5’tir. 

Literatürde zaman değişkenli RMD değerini hesaplamak için varyans-kovaryans 
yöntemi, tarihi simülasyon yaklaşımı ve Monte Carlo simülasyon yaklaşımı gibi farklı 
yöntemler uygulanmasına rağmen, Fan vd. (2008) RMD hesaplamasından en çok kullanılan 
yöntemin GARCH model ya da RiskMetrics gibi parametrik yöntemler olduğunu belirtmiştir. 
Bu bağlamda, Fan vd. (2008) aşağı yönlü Granger nedensellik testini uygularken RMD 
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değerlerini GARCH modeli, Liu vd. (2008) ise eşik değerli GARCH modeli kullanarak 
belirlemişlerdir. 

Benzer şekilde bu çalışmada spot ve vadeli endeks getiri serileri Nelson (1991) 
tarafından geliştirilen üssel GARCH (EGARCH) model ile tahmin edilmiştir. BİST30 spot 
(st) ve vadeli (vt) endeks getiri serileri için EGARCH model aşağıdaki gibi tanımlanırsa: 

( )
,

1 2 1 2 ,

1 1
, 1 2 , 1

1 1

,

\ , ,..., , ,... ~ (0, )

log( )

t s t t

t t t t t s t
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s s GED h

h h

µ ε

ε ε ε

εω β β γ
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− − − −
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,

1 2 1 2 ,

1 1
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1 1
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log( )

t v t t

t t t t t v t

t t
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e e GED h

h h

µ ζ

ζ ζ ζ

ζ ζω β β γ
σ σ

− − − −

− −
−

− −

= +

= + + +

 (3) 

burada μs,t ve μv,t st ve vt değişkenlerinin ortalamasını εt ve ζt genelleştirilmiş hata dağılımına 
sahip hata terimlerini göstermektedir. 

Hong vd. (2009) seriler arasındaki tek taraflı aşağı yönlü nedensellik testi için sıfır ve 
alternatif hipotezi aşağıdaki gibi ifade etmişlerdir: 

( )( ) ( )
( )( ) ( )

0 1 1 1 1 11 1

1 1 1 1 1 11 1

t t t t tt

t t t t tt

H P Y V I P Y V I

H P Y V I P Y V I

−−

−−

= < −  = < − 

= < −  ≠ < − 
(4) 

burada ( ) ( )( )1 1 1 2 1,t t tI I I− − −≡ , ( ) ( ){ }111 1 1 1 , ,t tI Y Y− −≡  , ( ) ( ){ }222 1 2 1 , ,t tI Y Y− −≡   ve sıfır hipotez, It-1 

bilgi setine bağlı olarak ve α risk seviyesinde, {Y2t} serisinin {Y1t} in Granger nedeni 
olmadığını belirtmektedir. Diğer taraftan alternatif hipotez ise, {Y2t} den {Y1t} e yönelik 
nedensellik ilişkisini ifade etmektedir. Granger nedensellik testinde aşağı yönlü risk 
göstergesi aşağıdaki gibi gösterilir: 

( ) , 1, 2,lt lt ltZ Y V l≡ < − =1   (5) 
burada 1(.) gösterge fonksiyonu olarak tanımlanır ve gerçekleşen kayıpların RMD değerini 
aştığında Zlt 1 diğer durumda 0 değerini almaktadır. Bu açıdan, aşağı yönlü iki değerli 
(binary) değişken için sıfır ve alternatif hipotez aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir: 

( )( ) ( )
( )( ) ( )

0 11 1

1 11 1

lt lt tt

lt lt tt

H P Z I P Z I

H P Z I P Z I

−−

−−

=  = 

=  ≠ 
(6) 

{Y1t} ve {Y2t} serileri arasındaki aşağı yönlü nedensellik testi, {Z1t} ve {Z2t} serileri 
arasındaki ortalamada nedensellik testi olarak dikkate alınabilir. {Y1t} ve {Y2t} için T hacimli 
tesadüfi örnekleme sahip olduğumuzu ve l̂β , tahmincisini bildiğimizi varsaydığımızda, aşağı 
yönlü risk göstergesinin tahmin değerleri aşağıdaki gibi elde edilir: 

( )ˆˆ , 1, 2,lt lt lZ Z lβ≡ =  (7) 

burada ( ) ( )ˆ ˆˆ
lt l lt lt lZ Y Vβ β ≡ < − 1 . Daha sonrasında 1

ˆ
tZ ve 2

ˆ
tZ için örnek çapraz kovaryans

fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanırsa: 
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burada 1
1 1

ˆˆ T
ltt

T Zα −
=

≡ ∑ . 1
ˆ

tZ ve 2
ˆ

tZ için örnek çapraz korelasyon fonksiyonu şu şekilde ifade 
edilir: 

   ( ) ( )2
1 2

ˆ ˆ ˆˆ ( ) , 0, 1, , 1j C j S S j Tρ ≡ = ± ± −       (9) 

burada ( )ˆ ˆ ˆ1l l lS α α= −  ˆ
ltZ  örnek varyansıdır. Aşağı yönlü nedensellik testi için Q1-istatistiği 

şu şekilde hesaplanır: 
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Denklem (10)’da yer alan 1 ( )TC M ve 1 ( )TD M aşağıdaki formüller vasıtasıyla elde edilir:  
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    (11) 

burada M spesifik gecikme sayısını ve ( / )k j M  gecikmeli çapraz korelasyon katsayıları için 
ağırlık fonksiyonunu göstermektedir. Hong vd. (2009) Monte Carlo simülasyon çalışmaları 
doğrultusunda tekdüze olmayan ağırlık yönteminin (Bartlett, Daniell, Parzen, ve Quadratic-
Spectral kernel gibi) daha iyi sonuç verdiğini belirtmiş ve bu nedenle çalışmada Daniell 
kernel ( )sinDk z zπ π= ağırlık yöntemi olarak dikkate alınmıştır. 

Buna ek olarak, Hong vd. (2009) Denklem (5) de tanımlanan 1
ˆ

tZ ve 2
ˆ

tZ  değişkenlerini 
kullanarak seriler arasındaki eşanlı aşağı yönlü nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla 
diğer bir test istatistiği olan Q2 istatistiğini geliştirmiştir. Q2-istatistiği aşağıdaki gibi formüle 
edilir: 
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      (12) 

burada 2 ( )TC M  ve 2 ( )TD M  merkezileştirme ve ölçeklendirme faktörleri olarak aşağıdaki 
gibi tanımlanır; 
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Aşağı yönlü Granger nedensellik için oluşturulan Q1 ve Q2 istatistikleri tek taraflı 
istatistiklerdir ve kritik değerler için normal dağılımın sağ taraf değerleri dikkate alınır 
(örneğin %5 önem seviyesinde kritik değer 1.645). Hesaplanan test istatistiği (Q1 veya Q2) 
asimptotik kritik değerden daha yüksek çıkarsa, “aşağı yönlü nedensellik yoktur” sıfır 
hipotezi reddedilmektedir. 
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4. Çalışmanın Kapsamı ve Analiz Sonuçları
Çalışmada spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki aşağı yönlü nedensellik ilişkisi 

BİST 30 endeksi kapsamında ele alınmıştır. Bu doğrultuda 2005 ile 2016 yılları arasında 
BİST 30 spot ve vadeli işlem endeksi kapanış fiyatları günlük olarak Borsa İstanbul veri 
dağıtım sisteminden elde edilmiş ve logaritmik fark alınarak herbir endeks için getiri serileri 
hesaplanmıştır. Getiri serilerine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de gösterilmiştir. Tablo 
1’deki sonuçlara göre, örneklem dönemi içerisinde günlük ortalama getirinin spot ve vadeli 
işlem endeksi için aynı olduğu görülmektedir. Standart sapma değerine göre, vadeli işlem 
getiri serisinin oynaklığının azda olsa daha fazla olduğu söylenebilir. Serilere ait çarpıklık ve 
basıklık değerleri, serilerin frekans dağılımının normal dağılımdan uzaklaştığını göstermekte 
ve bu durum Jarque-Bera test sonuçları ile doğrulanmaktadır. Gerek ARCH testi sonuçları, 
gerekse Ljung-Box otokorelasyon testi sonuçları getiri serilerinin varyansının sabit olmadığını 
ve koşullu değişen varyans özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. Son olarak, ADF, PP ve 
KPSS birim kök testi sonuçları getiri serilerinin düzey değerler itibariyle durağan olduğunu 
göstermektedir. 

Tablo 1: Spot ve vadeli getiri serileri için tanımlayıcı istatistikler 
st vt 

Ortalama 0.035 0.036 
Std. Sapma 1.844 1.852 
Çarpıklık -0.133 -0.173 
Basıklık 6.098 6.011 
Jarque-Bera 1143.507 [0.000] 1086.72 [0.000] 
ARCH (5) 45.870  [0.000] 55.539 [0.000] 
Q (50) 100.084 [0.000] 97.403 [0.000] 
Qs (50) 1439.83 [0.000] 1675.20 [0.000] 
ADF -52.182*** -52.503*** 
PP -52.179*** -52.503*** 
KPSS 0.052*** 0.050*** 
Not: Köşeli parantez içindeki değerler sıfır hipotezi rededebilmek için kullanılan olasılık değerleridir. ARCH(5) LM koşullu 
varyans testini, Q(50) ve Qs(50) getiri serileri ve getiri serilerinin kareleri için Ljung-Box otokorelsyon testini 
göstermektedir. *** serinin %1 önem düzeyinde durağan olduğunu göstermektedir.   

Hong vd. (2009) tarafından geliştirilen aşağı yönlü nedensellik testinin ilk aşaması getiri 
serileri için belirli risk seviyelerinde zaman değişkenli RMD değerlerinin hesaplanmasıdır. Bu 
amaçla ilk olarak getiri serileri EGARCH model ile tahmin edilmiş ve sonuçlar Tablo 2’de 
gösterilmiştir. Ortalama denklemi için en uygun AR ve MA yapısı hata terimleri için 
varsayımsal testler göz önünde bulundurularak Akaike bilgi kriterine göre belirlenmiştir. 
Buna göre, BİST 30 spot ve vadeli getiri serileri için ARMA(4,4) en uygun model olarak 
belirlenmiştir. Tablo 2’deki sonuçlara göre γ parametresinin negatif ve istatistiksel olarak 
anlamlı olması, piyasaya gelen kötü haberlerin iyi haberlere nazaran volatiliteyi daha fazla 
arttırdığı anlamına gelmekte ve bu durum finans literatüründe kaldıraç etkisi olarak 
tanımlanmaktadır.   

Getiri serilerinin birinci ve ikinci momenti tahmin edildikten sonra %1, %5 ve %10 risk 
düzeylerinde zaman değişkenli RMD değerleri hesaplanmış ve getiri serileri ile birlikte Şekil 
1’de gösterilmiştir. Tablo 3’te ise farklı risk düzeylerinde, gerçekleşen kayıpların beklenen 
kayıpları aştığı gün sayıları yer almaktadır. Buna göre, risk hassasiyeti arttıkça (%10’dan 
%5’e doğru azaldıkça) RMD değerini aşan kayıp gün sayısı ciddi anlamda azalmaktadır. 
Örneğin spot endeks getiri serisi için %10 güven düzeyinde RMD değerini aşan gün sayısı 
285 iken, bu rakam %5 için 142 ve %1 için 29 gün olarak bulunmuştur. Burada dikkate çeken 
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bir diğer durum ise, spot ve vadeli endeks getiri serileri için benzer sonuçların elde 
edilmesidir. Buna göre, her iki piyasada beklenmedik kayıpların benzer ya da birbirine yakın 
günlerde ortaya çıktığı ifade edilebilir. Buna ilavaten beklenmedik kayıpların gerçekleştiği 
günler açısından bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığının ayrıca sorgulanması 
gerekmektedir. 

 
Tablo 2: EGARCH model sonuçları 

 st vt 

Sabit 0.075 [0.010] 0.081 [0.011] 
AR(1) 0.136 [0.165] -0.337 [0.055] 
AR(2) -0.623 [0.000] 0.288 [0.375] 
AR(3) 0.088 [0.720] 0.422 [0.025] 
AR(4) -0.836 [0.000] 0.509 [0.032] 
MA(1) -0.142 [0.091] 0.354 [0.033] 
MA(2) 0.635 [0.000] -0.263 [0.426] 
MA(3) -0.100 [0.670] -0.434 [0.015] 
MA(4) 0.864 [0.000] -0.532 [0.029] 
ω 1.028 [0.000] 1.041 [0.000] 
β1 -0.090 [0.754] 0.180 [0.611] 
β2 0.960 [0.000] 0.958 [0.000] 
γ -0.083 [0.003] -0.062 [0.014] 
ν 1.469 [0.000] 1.395 [0.000] 

Ln(L) -5496.215 -5483.838 
Q (50) 55.365 [0.081] 72.004 [0.002] 
Qs (50) 48.815 [0.440] 42.478 [0.697] 

Not: Köşeli parantez içindeki değerler katsayıların p-değerleridir. Ln(L) enyüksek olabilirlik değerini göstermekte ve Q(50) 
ve Qs(50) hata terimleri ile hata terimlerinin kareleri için Ljung-Box otokorelsyon testini ifade etmektedir.  
 

Şekil 1: Getiri serileri ve farklı risk düzeylerine göre riske maruz değer 
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Tablo 3: Farklı risk düzeylerine göre beklenmedik kayıpların gerçekleştiği gün sayısı 
 st vt 

%1 RMD 29 29 
%5 RMD 142 142 
%10 RMD 285 286 
 

Belirli risk seviyelerinde RMD değerlerini aşan günler belirlendikten sonra, bu günler 
“1” diğer günler ise “0” olacak şekilde iki değerli değişkene dönüştürülmüş ve söz konusu 
seriler için nedensellik test sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’te gösterilmiştir. Tablo 4’teki 
sonuçlar Denklem (12)’de tanımlanan Q2 istatistiği sonuçlarıdır ve spot ve vadeli endeks 
getiri serileri arasında eşanlı ve aşağı yönlü nedensellik ilişkisinin varolup olmadığını 
göstermektedir. Tablo 4’teki sonuçlar, spot ve vadeli piyasalar arasında eşanlı ve aşağı yönlü 
Granger nedensellik ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Çünkü %1, %5 ve %10 risk 
seviyelerinde eşanlı nedensellik ilişkisi yoktur sıfır hipotezi rededilmiştir. Bu sonuç, spot ve 
vadeli piyasalarda beklenmedik kayıpların gerçekleştiği günlerin aynı zamanlarda ortaya 
çıktığını göstermektedir.  
 

Tablo 4: Spot ve vadeli piyasalar arasındaki eşanlı nedensellik test sonuçları 
Q2 İstatistiği 

Nedenselliğin Yönü %1 %5 %10 
st ↔ vt 668.367*** 762.255*** 730.546*** 
Not: *, ** ve *** işaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeylerinde nedensellik ilişkisinin varlığını göstermektedir. 
 

Tablo 5’te yer alan sonuçlar ise, spot ve vadeli piyasalar arasındaki nedensellik test 
sonuçlarını göstermektedir. Tablo 5’teki M nedensellik ilişkisinin araştırıldığı gün sayısını 
ifade etmektedir. Çalışmada maksimum yedi güne kadar değişkenler arasındaki nedensellik 
ilişkisinin varlığı araştırılmıştır. Spot piyasa vadeli piyasanın aşırı risk durumlarında Granger 
nedeni değildir sıfır hipotezi tüm risk seviyelerinde ve %1 önem düzeyinde rededilmiştir. Bu 
sonuç, spot piyasada beklenmedik kayıpların gerçekleştiği günleri vadeli piyasada 
beklenmedik kayıpların gerçekleştiği günlerin takip ettiği anlamına gelmektedir. Diğer 
taraftan, vadeli piyasadan spot piyasaya yönelik nedensellik ilişkisi farklı risk seviyelerine 
göre değişkenlik göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, vadeli piyasa spot piyasanın aşırı risk 
durumlarında Granger nedeni değildir sıfır hipotezi sadece %5 risk düzeyinde reddedilmiştir. 
Elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, spot ve vadeli piyasalar arasında fiyat 
belirleme sürecinde spot piyasaların daha etkin bir rol oynadığı söylenebilir.  
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Tablo 5: Spot ve vadeli piyasalar arasındaki aşağı yönlü nedensellik test sonuçları 

Nedenselliğin 
Yönü 

%1 Risk Düzeyi 
M=1 M=2 M=3 M=4 M=5 M=6 M=7 

st → vt 6.247*** 5.980*** 5.331*** 4.669*** 4.162*** 3.748*** 3.464*** 
vt → st 0.392 0.522 0.541 0.451 0.328 0.191 0.074 

Nedenselliğin 
Yönü 

%5 Risk Düzeyi 
M=1 M=2 M=3 M=4 M=5 M=6 M=7 

st → vt 6.458*** 6.190*** 5.850*** 5.978*** 6.168*** 6.192*** 6.183*** 
vt → st 1.037 1.484* 1.755** 2.046** 2.316** 2.460*** 2.512*** 
Nedenselliğin 
Yönü 

%10 Risk Düzeyi 
M=1 M=2 M=3 M=4 M=5 M=6 M=7 

st → vt 5.271*** 4.529*** 4.898*** 5.390*** 5.683*** 5.888*** 6.017*** 
vt → st 0.230 0.205 0.143 0.340 0.758 1.103 1.283 
Not: *, ** ve *** işaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeylerinde nedensellik ilişkisinin varlığını göstermektedir. 

5. Sonuç
Yeterli düzeyde derinliğe, genişliğe ve esnekliğe sahip olan vadeli işlem piyasaları bir 

ülkenin finansal istikrarı açısından önem arz etmektedir. Vadeli işlem piyasaları spot piyasada 
oynaklığı azaltıcı fonksiyona sahip olduğundan finansal istikrarın sağlanmasına yardımcı 
olmaktadır. Söz konusu nedenle gelişmekte olan birçok ülke finansal piyasalarını daha güçlü 
hale getirmek için vadeli işlemler piyasasını aktif hale getirmiştir. Bu doğrultuda, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler açısından literatürde spot ve vadeli piyasalar arasındaki ilişkileri 
araştıran çok sayıda çalışma mevcuttur.  Özellikle gelişmiş ülkeler açısından spot ve vadeli 
piyasalar arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalarda, vadeli işlemlerin spot piyasada 
oynaklığı azalttığı ve buna bağlı olarak vadeli işlem piyasasından spot piyasaya yönelik bir 
nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte gelişmekte olan ülkeler için elde 
edilen sonuçlar ise farklılaşmaktadır. Örneğin, Türkiye özelinde yapılan çalışmalarda, vadeli 
işlemlerin spot piyasada oynaklığı azalttığı yönünde sonuçlar ortaya koyan çalışmalar 
bulunmakla birlikte, nedensellik ilişkisi bağlamında spot ve vadeli piyasalar arasındaki 
ilişkileri inceleyen çalışmalarda ise spot piyasadan vadeli piyasaya yönelik bir nedensellik 
ilişkisi saptanmıştır. 

Bu çalışmada,   BİST 30 Endeksinin spot ve vadeli işlemleri arasındaki nedensellik 
ilişkisinin risk durumlarına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk 
aşamada logaritmik getiri serileri için belirli risk düzeylerinde riske maruz değerler tespit 
edilmiş ve bu değerleri aşan dönemler risk dönemleri olarak nitelendirilmiştir. İkinci aşamada 
ise söz konusu dönemler için BİST 30 Endeksinin spot ve vadeli işlemleri arasındaki 
nedensellik ilişkisi Hong vd. (2009) tarafından geliştirilen nedensellik testi kullanılarak 
araştırılmıştır. Nedensellik test sonuçları, spot ve vadeli işlem piyasaları arasında eşanlı ve 
spot piyasadan vadeli piyasaya yönelik bir nedensellik ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. 
Buna göre, spot piyasada beklenmedik kayıpların yaşandığı günlerde vadeli işlem piyasasında 
beklenmedik kayıplar ortaya çıkmakta ve bu süreç vadeli işlem piyasasında gecikmeli olarak 
devam etmektedir. Bu sonuçların risk yöneticileri ve portföy yöneticileri açısından yatırım 
stratejilerini belirlemede önemli bir role sahip olacağı düşünülmektedir. Çünkü vadeli 
işlemlerin riskten korunma amaçlı yapılması, risk durumlarında nedensellik ilişkisinin 
önemini daha da arttırmaktadır. 
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GENEL MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DERSE 
OLAN TUTUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA 

Murat Küçüktüfekçi1 Mustafa Kıllı2 

Özet 
Dünyada yaşanan küreselleşme ile birlikte artan rekabet, etkinlik ve verimlilik açısından eğitimli, nitelikli 

insan gücü ihtiyacı gün geçtikçe arttırmıştır. İş dünyası bütün alanlarda olduğu gibi muhasebe alanında da 
gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli işgücü talep etmektedir. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip 
muhasebe elemanları yetiştirmek amacıyla üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeylerde muhasebe 
eğitimi verilmektedir. Bu çalışmada, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 
işletme, yönetim bilişim sistemleri, uluslararası ticaret ve lojistik, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü 
öğrencilerinin Genel Muhasebe dersine olan tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Genel Muhasebe I ve 
Genel Muhasebe II dersleri bölümlerin müfredatlarında birinci ve ikinci yarıyıllarda zorunlu ders olarak 
okutulmaktadır. Çalışmada Genel Muhasebe dersini alan öğrencilere anket uygulanmış ve veriler SPSS istatistik 
programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, ankete katılan öğrencilerin cinsiyetleri, yaş grupları, 
mezun oldukları lise ve öğrenim gördükleri bölüm açısından Genel Muhasebe dersine olan tutumlarında 
farklılıklar olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: genel muhasebe dersi, genel muhasebe eğitimi, öğrencilerin tutumları 

JEL Sınıflandırması: M40, M41, M49 

A RESEARCH FOR DETERMINATION OF ATTITUDES TO 
COURSE OF STUDENTS TAKING GENERAL ACCOUNTING 

COURSE 

Abstract 
Increased competition along with globalization in the world, the need for qualified manpower in terms of 

efficiency and productivity has increased day by day. Business world are demanding qualified workforce with 
the necessary knowledge and skills in accounting area as well as in all areas. In universities are given in 
accounting education in associate degree, undergraduate and graduate levels so as to educate accounting staff 
with the qualifications needed by the business  In this study, It's aimed to investigate the attitude to General 
Accounting course of the students of Business Administration, Management Information Systems, International 
Trade and Logistics, the Political Science and Public Administration of Faculty of Economics and 
Administrative Sciences in Osmaniye Korkut Ata University. General Accounting I and General Accounting II 
courses  in the courses plan are given as the compulsory course in the first and second semester.  In the study, to 
students taking the General Accounting course were administered the questionnaire and the data were analyzed 
by SPSS statistical software. According to the survey results, in terms of the gender, age,  type of high school 
and departments of the students surveyed has been seen that there are differences in their attitudes to the General 
Accounting course. 

Keywords: general accounting course, general accounting education, attitudes of students 

JEL Classification: M40, M41, M49 

1 Yrd.Doç.Dr., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Türkiye, 
mkucuktufekci@osmaniye.edu.tr 
2 Yrd.Doç.Dr., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Türkiye, 
mkilli@osmaniye.edu.tr 

735 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
1.Giriş  

Mesleki eğitim; toplumsal hayatın çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulan mesleklerde 
nitelikli teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. 
Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda 
bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin 
kazandırılmasıdır (Demir, 2012:113).  

Muhasebe eğitimi, ülkemizde üniversitelerde önlisans düzeyinde meslek 
yüksekokullarında, lisans düzeyinde fakültelerde ve lisansüstü düzeylerde yüksek lisans ve 
doktora programlarında verilmektedir. Muhasebe eğitiminin amacı; öğrencilere çalışma 
yaşamına başladıklarında, işletme yöneticilerinin alacakları kararlarda kullanacakları bilginin 
elde edilebilmesi için faydalı verilerin tespit edilmesi, sınanması, kaydedilmesi, doğruluğunun 
incelenmesi, açıklamalı raporlanması yeteneğinin geliştirilmesidir (Yürekli ve Gönen, 
2015.305). Mesleki bir eğitim olan muhasebe eğitiminden beklenen; öğrencilere mesleğin 
gerektirdiği bilgi, yetenek, beceri ve davranışların kazandırılmasıdır (Gençtürk, 2006:60; 
Büyükarıkan ve Büyükarıkan, 2014:66). Günümüzde muhasebe eğitimi, teorik bilgilerin 
yanında problem çözme, zamanı etkin kullanma ile iletişim ve takım çalışması yapabilme gibi 
yetenekleri de kapsamak durumundadırlar (Erol ve Erkan,2008:286). Muhasebe eğitiminde 
öğrenciler bilgiyi kullanmayı, yorumlamayı ve ilgililere iletmeyi bilen elemanlar olarak 
yetiştirilmelidir. (Choi, 1993, s. 423; Yücel vd.,2012:94) Üniversitede verilen muhasebe 
eğitimi muhasebe meslek mensubu olarak öğrencilere kariyer  yapacakları bir mesleğin çeşitli 
aşamalarında büyük faydalar sağlayacaktır.  

Bireyin ele alınan bir nesneye, bir duruma veya olaya karşı olan olumlu veya olumsuz 
tavrı olarak kabul edilen tutum; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarıyla davranışın 
önemli bir açıklayıcısı olarak görülmektedir (Ertuğrul ve Özdemir, 2014:205). Belirli 
faaliyetlerdeki başarının ölçülebilmesi için o faaliyete yönelik tutumların belirlenmesi 
önemlidir (Ekici, 2002: 62). Bu çerçevede üniversitelerde öğrencilere verilen eğitimin 
öğrencilerin tutumlarını ne şekilde etkilediği önemli hale gelmektedir.  

Lisans düzeyinde Genel Muhasebe dersi üniversitelerde muhasebe eğitimi  verilen 
fakülte ve yüksekokulların çeşitli bölümlerinde temel bir ders olarak zorunlu ders 
kategorisinde verilmektedir. Genel Muhasebe dersi öğrencilerin lisans eğitimleri sırasında 
alacakları diğer muhasebe derslerinin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin bu 
derse olan tutumları daha sonra karşılarına çıkacak olan muhasebe derslerine yaklaşımlarını 
olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Öğretim elemanlarının öğrencilerin derse 
olan tutumlarını bilmesi öğrenciler derse olan olumsuz tutumlarının değiştirilmesine yönelik    
planlamalar yapılmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde Genel Muhasebe dersi alan öğrencilerin derse olan 
tutumlarının belirlenmesine yönelik anket çalışması yapılmıştır. 
 
2. Araştırmanın Methodolojisi 
2.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı  

Araştırmanın amacı, lisans düzeyinde Genel Muhasebe dersi alan öğrencilerin dersle 
ilgili görüşlerinin incelenmesi ve çeşitli demografik özellikler açısından öğrencilerin derse 
yönelik tutumlarında farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır. 

Araştırmanın ana kütlesini, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinin İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinde normal ve ikinci öğretimde 2015-2016 
Eğitim-Öğretim yılında Genel Muhasebe dersine kayıtlı öğrenciler oluşturmaktadır. İlgili 
bölümlerde Genel Muhasebe dersine kayıtlı toplam öğrenci sayısı 463 olup 267 öğrenciye 
anket uygulanmıştır. Anket uygulanan öğrenci sayısı ana kütlenin %57,17’sini 
oluşturmaktadır. 
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2.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada birincil kaynaktan veri toplamada sıkça kullanılan anket yöntemi 
kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmakta olup, birinci bölümde demografik özellikler 
ikinci bölümde genel muhasebe dersi ilgili ifadelere yer verilerek öğrencilerin genel 
muhasebe derslerine  bakış açıları incelenmiştir. Ankete ilişkin katılımcıların demografik 
özelliklerinin dağılım oranları verilmiş ve ifadelere verilen yanıtların yorumlanmasında 
frekans analizi, ortalama, standart sapma, varyans analizi ve scheffe testinden yararlanılmıştır.  
Araştırmada 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanan anket formu kullanılarak 267 öğrenciye  
ulaşılmış ve sonuçlar SPSS 18 istatistik programı yardımıyla ile analiz edilmiştir. Ankette 
öğrencilerin Genel Muhasebe dersine olan tutumlarının belirlenmesi amacıyla kullanılan 
ifadeler Ertugrul ve Özdemir’in (2014) çalışmasından uyarlanmıştır.  

Ankette kullanılan ifadelerin güvenilirliğini ve iç tutarlılığını ölçmek için güvenilirlik 
analizi yapılmıştır. Sosyal bilimler araştırmalarında Alpha değerinin 0.70’in üzerinde olması  
durumunda güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Kızgın,2009:105). Yapılan analiz sonucu 
Alpha değeri 0,794 olarak bulunmuştur.  

 
3. Bulgular ve Yorum 

Ankete katılan öğrencilere ait demografik özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1: Demografik değişkenlere ilişkin bulgular 
Cinsiyet n % Yaş n % 
Bayan 
Erkek 

129 
138 

48,31 
51,69 

18-19  
20-21 
22-23 
24-25 
26+ 

99 
126 
31 
7 
4 

37,08 
47,19 
11,61 

2,62 
1,50 

Bölüm n % Mezun Olunan Lise n % 
Işletme  
Yönetim Bilişim Sistemleri 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

67 
74 
65 
61 

25,09 
27,71 
24,34 
22,84 

Düz Lise 
Anadolu Lisesi 
Meslek Lisesi 
Diğer* 

101 
64 
83 
19 

37,83 
23,97 
31,09 

7,11 
Sınıf n % Öğretim Şekli n % 
1.Sınıf 
2.Sınıf 
3.Sınıf 
4.Sınıf 

249 
14 
4 
0 

93,26 
5,24 
1,50 

0 

Normal Öğretim 
İkinci Öğretim 

138 
129 

51,69 
48,31 

 
Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri incelendiğinde %51,69’unun 

erkek, %84,27’sinin 18-21 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Anketi cevaplayan 
öğrencilerin %25,09’u İşletme, %27,71’i Yönetim Bilişim Sistemleri, %24,34’ü Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi ve %22,84’ünün Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü öğrencisi 
olduğu görülmektedir. Öğrencilerin mezun oldukları lise türüne bakıldığında %37,833’ünün 
düz lise ve %31,09’unun meslek lisesi mezunu olduğu görülmektedir. Ankete katılan 
öğrencilerin %93,26’sı Genel Muhasebe dersini ilk kez alan birinci sınıf öğrencileridir. 
Öğrencilerin %51,69’u normal öğretim, %48,31’i ise ikinci öğretim öğrencisidir. 

Öğrencilerin Genel Muhasebe dersi ile ilgili görüşlerine genel olarak bakıldığında en 
yüksek ortalamaya sahip olan ifadeler ile en düşük ortalamaya sahip ifadeler Tablo 2’de 
gösterilmektedir. 
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Tablo 2: Genel muhasebe dersi ile ilgili görüşler 
Sıra 
No 

İfadeler n Ortalama Standart 
Sapma 

1 Genel muhasebe öğrenmek mezun olduktan sonra iyi bir 
kariyer kazandırabilir. 

267 3,6992 1,20053 

2 Genel muhasebe çok karmaşık bir yapıya sahiptir. 267 3,4767 1,30602 
3 Genel muhasebeyi öğrenmeyi, zahmete değer bulurum. 267 3,2634 1,24542 
4 Genel muhasebe sıkıcı, boş ve gereksizdir. 267 2,0868 1,16938 
5 Genel muhasebe dersinin gerekli olduğuna pek inanmıyorum. 267 2,0981 1,12049 
6 Boş zamanlarımda genel muhasebe dersi ile ilgili sorular 

çözerim. 
267 2,2105 1,21346 

 
Tablo 2 incelendiğinde ankete katılan öğrencilerin ilk üç ifadeye büyük ölçüde 

katıldıkları ancak 4,  5 ve 6 no.lu ifadelere katılmama eğilminde oldukları görülmektedir. 
3.1. Öğrencilerin Genel Muhasebe Dersine Olan Tutumlarının Cinsiyete Göre 
Karşılaştırılması 

Öğrencilerin Genel Muhasebe dersine olan tutumlarının cinsiyete göre farklılık gösterip 
göstermediğinin tespiti için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

 
Tablo 3: Öğrencilerinin cinsiyete göre genel muhasebe dersine olan tutumları 

S.No İfadeler Bayan 
(n=129) 

Erkek 
(n=138) 

Anova 

𝒙� 
(S) 

𝒙� 
(S) 

F Sig 

1 Genel muhasebe dersine çalışmaktan ve sorularını 
çözmekten zevk alıyorum. 

2,6832 
(1,45555) 

3,3937 
(1,36949 

8,580 ,004 

2 Öğrencilerin genel muhasebe dersinden 
korkmalarına bir anlam veremiyorum 

2,6691 
(1,35020) 

3,1551 
( 1,29901) 

5,567 ,019 

3 Genel muhasebe dersine girerken büyük bir sıkıntı 
duyarım 

2,6870 
(1,30540) 

2,1890 
(1,25187) 

6,393 ,012 

4 Genel muhasebe çok karmaşık bir yapıya sahiptir 3,6963 
(1,19872) 

3,2397 
(1,38459) 

7,997 ,005 

5 Güz dönemi genel muhasebe dersi aldıktan sonra 
bahar döneminde genel muhasebe dersi seçmeli ders 
olsaydı seçmezdim 

3,3111 
(1,45308) 

2,9280 
(1,50363) 

4,363 ,038 

�̅� = Aritmetik Ortalama, S= Standart Sapma 
Tablo 3’te verilen ifadelerde erkek ve bayan öğrencilerin cevapları arasında %5 

anlamlılık düzeyinde anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. 1 ve 2 no.lu ifadelere erkek 
öğrencilerin bayan öğrencilere oranla daha fazla katıldıkları görülürken 3,4 ve 5 no.lu ifalere 
bayan öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha fazla katıldıkları görülmektedir. Bu 
sonuçlara göre bayan öğrencilerin erkek öğrencilere oranla Genel Muhasebe dersine olumsuz 
bir tutum içinde oldukları söylenebilir. 
3.2. Öğrencilerin Genel Muhasebe Dersine Olan Tutumlarının Yaş Gruplarına Göre 
Karşılaştırılması 

Öğrencilerin Genel Muhasebe dersine olan tutumlarının yaş gruplarına göre farklılık 
gösterip göstermediğinin tespiti için yapılan Anova testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: Öğrencilerinin yaş gruplarına göre genel muhasebe dersine olan tutumları 
S. 
No 

İfadeler 18-19 
(n=99) 

20-21 
(n=126) 

22-23 
(n=31) 

24-25 
(n=7) 

26+ 
(n=4) 

Anova 

𝒙� 
(S) 

𝒙� 
(S) 

𝒙� 
(S) 

𝒙� 
(S) 

 

𝒙� 
(S) 

 

F Sig 

1 Genel muhasebe 
çalışmak beni 
dinlendirir. 

2,0909 
(1,00093) 

2,2927 
(1,25927) 

2,8500 
(1,13671) 

3,5000 
(1,00000) 

3,0000 
(1,41421) 

3,403 ,010 
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Tablo 4’te verilen ifadelerde ankete katılan öğrencilerin yaş gruplarına göre 
görüşlerinde anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir.  Farklılığın hangi gruplar arasında 
olduğunu tespit etmek için yapılan analiz sonuçlarına göre 18-19 yaş aralığında bulunan 
öğrenciler ile 22 yaşından büyük olan öğrencilerin görüşleri arasında farklılık olduğu 
görülmektedir. 
3.3. Öğrencilerin Genel Muhasebe Dersine Olan Tutumlarının Bölümlere Göre 
Karşılaştırılması 

Öğrencilerin Genel Muhasebe dersine olan tutumlarının bölümlere göre farklılık 
gösterip göstermediğinin tespiti için yapılan Anova testi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

 
Tablo 5: Öğrencilerinin bölümlere göre genel muhasebe dersine olan tutumları 

S. 
No 

İfadeler İşletme 
(n=67) 

YBS* 
(n=74) 

SBKY* 
(n=65) 

UTL* 
(n=61) 

Anova 

𝒙� 
(S) 

𝒙� 
(S) 

𝒙� 
(S) 

𝒙� 
(S) 

 

F Sig 

1 Genel muhasebe dersine 
çalışmaktan ve sorularını 
çözmekten zevk alıyorum 

2,9851 
(1,56178) 

2,8621 
(1,29554) 

3,3103 
(1,51260) 

3,5185 
(1,29936) 

2,940 ,034 

2 Genel muhasebe bana gereksiz 
ve anlamsız geliyor 

2,5075 
(1,38578) 

2,4545 
(1,20257) 

1,8621 
(1,17650) 

2,2407 
(1,19646) 

3,507 ,016 

3 Genel muhasebe dersine 
girerken büyük bir sıkıntı 
duyarım 

2,6716 
(1,39684) 

2,6023 
(1,26436) 

2,2069 
(1,34762) 

1,8889 
(0,94503) 

5,189 ,002 

4 Genel muhasebe dersi 
müfradatta zorunlu olmasa 
seçmezdim 

2,9231 
(1,55431) 

3,4138 
(1,27180) 

2,7778 
(1,38273) 

2,7600 
(1,33340) 

3,595 ,014 

*YBS=Yönetim Bilişim Sistemleri, SBKY= Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, UTL=Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik 
 

Tablo 5’te verilen ifadelerde ankete katılan öğrencilerin görüşlerinde bölümlere göre 
anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit 
etmek için yapılan Post Hoc Scheffe testi sonuçlarına göre, "Genel muhasebe dersine 
çalışmaktan ve sorularını çözmekten zevk alıyorum." ifadesinde YBS Bölümü öğrencileri ile 
UTL Bölümü öğrencilerinin görüşleri arasında farklılık olduğu UTL bölümü öğrencilerinin 
ilgili ifadeye daha yüksek bir ortalama ile katıldıkları görülmektedir. "Genel muhasebe bana 
gereksiz ve anlamsız geliyor"  ifadesinde İşletme ve YBS Bölümü öğrencilerinin görüşleri ile 
SBKY Bölümü öğrencilerinin görüşleri arasında farklılık olduğu, SBKY Bölümü 
öğrencilerinin İşletme ve YBS Bölümü öğrencilerine oranla ifadeye katılmadıkları 
görülmektedir. " Genel muhasebe dersine girerken büyük bir sıkıntı duyarım" ifadesinde UTL 
Bölümü öğrencilerinin görüşleri ile İşletme ve YBS Bölümü öğrencilerinin görüşleri arasında 
farklılık görülmekte, UTL Bölümü öğrencilerinin diğer iki bölüme oranla ifadeye 
katılmadıkları  görülmektedir. Tablo 5’teki 4 no.lu ifade olan " Genel muhasebe dersi 
müfradatta zorunlu olmasa seçmezdim" ifadesinde görülen farklılığın YBS Bölümü 
öğrencileri ile UTL ve SBKY Bölümü öğrencilerinin görüşlerinden kaynaklandığı, YBS 
Bölümü öğrencilerinin ilgili ifadeye diğer iki bölüm öğrencilerine göre daha yüksek bir 
ortalama ile katıldıkları görülmektedir.  
3.4. Öğrencilerin Genel Muhasebe Dersine Olan Tutumlarının Mezun Oldukları Liseye 
Göre Karşılaştırılması 

Öğrencilerin Genel Muhasebe dersine olan tutumlarının mezun oldukları lise türüne 
göre farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için yapılan Anova testi sonuçları Tablo 6’da 
verilmiştir. 
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Tablo 6: Öğrencilerinin mezun oldukları lise türüne göre genel muhasebe dersine olan tutumları 
S. 
No 

İfadeler Düz Lise 
(n=101) 

Anadolu 
Lisesi 
(n=64) 

Meslek  
Lisesi 
(n=83) 

Diğer 
(n=19) 

Anova 

𝒙� 
(S) 

𝒙� 
(S) 

𝒙� 
(S) 

𝒙� 
(S) 

 

F Sig 

1 Genel muhasebenin günlük 
yaşamımızda bir önemi 
yoktur. 

2,4082 
(1,22547) 

2,4390 
(1,35262) 

1,9844 
(1,04642) 

1,5833 
(0,79296) 

3,428 ,018 

 
Tablo 6’da incelendiğinde verilen ifade de mezun olunan lise türüne göre ankete katılan 

öğrencilerin görüşlerinde anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Farklılığın hangi gruplar 
arasında olduğunu tespit etmek için yapılan analiz sonuçlarına göre, farklılığın düz lise 
mezunları ve Anadolu lisesi mezunlarının görüşleri ile meslek lisesi ve diğer lise 
mezunlarının görüşleri arasında olduğu, meslek lisesi ve diğer liselerden mezun olan 
öğrencilerin " Genel muhasebenin günlük yaşamımızda bir önemi yoktur" ifadesine büyük 
ölçüde katılmadıkları görülmektedir. 
3.5. Öğrencilerin Genel Muhasebe Dersine Olan Tutumlarının Öğretim Şekline Göre 
Karşılaştırılması 

Öğrencilerin normal ve ikinci öğretim öğrencisi olma durumlarının Genel Muhasebe 
dersine olan tutumlarında farklılık meydana getirip getirmediğinin tespiti için yapılan Anova 
testi sonuçlarına göre, normal ve ikinci öğretim öğrencilerinin görüşleri arasında anlamlı bir 
farklılık görülmemiştir. 

 
4. Sonuç 

Lisans düzeyinde verilen Genel Muhasebe dersi öğrencilerin gelecekte alacakları diğer 
muhasebe derslerine temel olması yönünden önemlidir. Bu nedenle öğrencilerin Genel 
Muhasebe dersine karşı tutumları üst sınıflarda alacakları muhasebe derslerini etkilemektedir. 
Genel Muhasebe dersine karşı olumsuz bir tutum içinde olan öğrenciler seçimlik olarak 
verilen diğer muhasebe derslerini seçmekten kaçınmaktadırlar. Üniversitelerde muhasebe 
eğitiminin yoğun olarak verildiği İktisadi ve İdari İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili 
bölümlerinde Genel Muhasebe dışında diğer muhasebe derslerini almayan öğrencilerde  
muhasebe eğitimi eksik kalacak bu da mezuniyet sonrası karşılarına çıkacak kariyer 
seçeneklerini azaltacaktır. Lisans düzeyinde Genel Muhasebe dersi alan öğrencilerin derse 
olan tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada ulaşılan sonuçlar aşağıda 
verilmiştir. 

Ankete katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun Genel Muhasebe dersini öğrenerek 
mezun olduktan sonra iyi bir kariyer yapmanın mümkün  olduğunu düşündükleri ayrıca  
Genel Muhasebe dersinin karmaşık bir yapıya sahip olmasına rağmen bu dersi öğrenmenin 
zahmete değer olduğunu düşündükleri görülmüştür. 

Ankete katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre Genel Muhasebe dersine olan 
tutumlarında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Erkek öğrencilerin bayanlara oranla 
Genel Muhasebe dersine karşı olumlu bir tutum sergiledikleri görülürken bayan öğrencilerin 
dersi karmaşık buldukları ve dersin seçmeli olması halinde dersi seçmek istemedikleri  
görülmüştür.  

Ankete katılan öğrencilerin Genel Muhasebe dersi ile ilgili görüşlerinde bölümlere göre 
anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir.  Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerinin 
diğer bölüm öğrencilerine göre derse olan tutumlarının olumsuz olduğu, dersi gereksiz ve 
anlamsız buldukları, dersin zorunlu olmaması durumunda dersi seçmek istemedikleri 
görülmüştür. Lisans düzeyinde Genel Muhasebe dersi alan bölümler arasında dersle ilgili en 
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olumlu tutum gösteren öğrencilerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri 
olduğu görülmüştür. 

Ankete katılan öğrencilerin normal ve ikinci öğretim öğrencisi olmalarının derse olan 
tutumlarında bir farklılık yaratmadığı görülmüştür. 
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A COMPARATIVE ASSESSMENT OF CORPORATE 
GOVERNANCE RATINGS WITH MULTIPLE-CRITERIA 

DECISION ANALYSIS: A CASE OF BIST XKURY 
 
 

Veysel Kula1   Ender Baykut2 
 
 

Abstract  
This paper aims at providing the comparative analysis of corporate governance rankings, generated by 

major multiple-criteria decision making tools, of fifty-six firms listed as of 2014 in Borsa Istanbul Corporate 
Governance Index (BIST XKURY). Normally, Capital Market Board requires each BIST XKURY company to 
have an annual corporate governance rating provided by a licensed rating company. The rating is essentially the 
weighted average of four components of “shareholder relations” (%25), “transparency and disclosure” (%25), 
“board of directors” (%35), and “stakeholder relations” (%15). What these ratings lack is the comparative 
positioning of each company based on their relative distance to the best and worst performing companies. For 
the purpose of comparatively assessing alternative corporate governance rankings, this study makes use of four 
major multiple-criteria decision tools, namely; Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution 
(TOPSIS), Analytic Hierarchy Process (AHP), Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje 
(VIKOR), and Grey Relational Analysis (GRA). The study initially produced an overall average of annual 
corporate governance rating for each company over their lives in the index from the inception of the index in 
2007 to 2014. The lists created by the selected methods exhibit conflicting rankings. The rankings produced by 
TOPSIS and AHP methods are rather similar to the ranking based on the raw, unprocessed ratings. The 
inconsistent rankings draw attention to the exercise of caution in generalizing the findings of any method, as 
other methods have the potential to generate contradicting lists.  
 
Keywords: Borsa Istanbul, corporate governance index, corporate governance score, MCDM, TOPSIS, AHP, 
VIKOR, GRA 
 
JEL Classification: G24, D70, O16 
 
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTLARININ 

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME MODELLERİ İLE 
KARŞILAŞTIRMASI: BİST XKURY ÜZERİNE BIR ÇALIŞMA 
 
 
Özet 

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde (BİST XKURY) işlem gören 56 
şirketin, kurumsal yönetim derecelendirme notlarının çok değişkenli karar verme modelleri ile 
karşılaştırılmasıdır. BIST XKURY endeksinde işlem görebilmek için şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
yetki verdiği derecelendirme kuruluşlarından derecelendirme notu alması gerekmektedir. Kurumsal yönetim 
derecelendirme notu dört alt bölümden oluşmaktadır. Bu notlar ve ağırlıkları şu şekildedir; Hissedarlarla İlişkiler 
(%25), Şeffaflık ve Kamuoyunu Aydınlatma (%25), Yönetim Kurulu (%35) ve Menfaat Sahipleri (%15). Bu 
notlar kendi aralarında göreceli olarak en iyiden en kötüye doğru sıralanmadığından, çalışma kurumsal yönetim 
derecelendirme notlarını dört farklı çok kriterli karar verme modelleri ile sıralamayı amaçlamaktadır. Bu 
modeler; TOPSİS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution), AHP (Analytic Hierarchy 
Process), VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) (VIKOR), ve Gri İlişkisel Analiz 
(GİA)’dir. Çalışmada, şirketlerin 2007-2014 yılları arasında endekse girdikleri tarihten itibaren her yıl aldıkları 
kurumsal yönetim notlarının ortalaması alınarak bir derecelendirme notu elde edilmiş ve analiz bu not üzerinden 
yapılmıştır. Şirketlerin almış oldukları derecelendirme notları, faaliyet raporlarından elde edilmiştir. Çalışmada 

1 Prof.Dr., Afyon Kocatepe University, School of Management, International Trade and Finance, Turkey,  
kula@aku.edu.tr 
2 Research Assistant, Afyon Kocatepe University, School of Management, Management (in English), Turkey, 
ebaykut@aku.edu.tr 
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kullanılan modeller birbirinden farklı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Buna göre; TOPSIS ve AHP birbirine ve 
normal sıralamaya yakın sonuçlar ortaya çıkarırken, GIA ise metodolojide kullanılan ağırlıkların kullanımının 
yanısıra kendi katsayısını da kullanarak sonuçları ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla GIA yöntemi diğer yöntemlere 
göre daha yaygın kullanılan ve tercih edilebilir yöntem olarak değerlendirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul, kurumsal yönetim endeksi, kurumsal yönetim derecelendirme notu, 
MCDM, TOPSIS, AHP, VIKOR, GRA 

JEL Sınıflandırması: G24, D70, O16 

1. Introduction
Following the financial scandals of 2000s, assessment of corporate governance practices 

has increasingly been regarded as an important requirement shaping investment decisions. 
Cadbury Report (1993:124) defines corporate governance as “…the system by which 
companies are directed and controlled”. According to Shleifer and Vishby (1997:737), 
corporate governance deals with the ways in which suppliers of finance to corporations assure 
themselves of getting a return on their investment. There are other approaches, such as 
Millstein Report (1998:27), that widens the horizon of corporate governance to cover the 
interests of all stakeholders of companies.  

The first global set of corporate governance principles was issued by OECD under the 
name of “OECD Corporate Governance Principles” in 1999, and then was overhauled in 
2003. The principles are divided under five broad sections of rights of shareholders, fair 
treatment of shareholders, the role of direct interest holders in corporate governance, 
declaration to the public and transparency, and responsibilities of administrative body.  

In Turkey, attempts to establish corporate governance principles were initially made by 
the Banks Association of Turkey in 1999, and TUSIAD in 2002. Eventually, Capital Market 
Board (CMB) Corporate Governance Principles were issued in 2003 by Capital Market 
Board, and then updated in 2005, 2010 and 2014 in line with international developments. 
Another important step with respect to Corporate Governance is the establishment of BIST 
Corporate Governance Index (XKURY) in 2005, which became effective in 2007. The 
purpose of BIST XKURY is to calculate price and yield performances of BIST-listed 
companies with the minimum 7/10 compliance grade of Corporate Governance Principles. 
Corporate governance compliance grade is given by assessment bodies authorised by CMB. 
While there were just five companies in the XKURY in 2007, the number of listed companies 
in the index increased to 50 companies in 2016. As of the end of 2014, the number of the 
BIST XKURY companies was fifty-six. 

The literature reveals no study using multiple-criteria decision techniques to 
comparatively assess the rating scores within the context of BIST XKURY. This paper 
addresses the gap in the literature by using mainstream econometric techniques and 
comprehensive data set.  

2. Literature Review
The relationship between corporate governance index and financial performance of 

companies has been investigated by several studies such as Brown and Caylor, 2004; Drobetz 
et al., 2004; Klapper and Love, 2004; Black et al., 2006; Adjaoud et al., 2007; Al-Haddad et. 
Al., 2011; La Porta et. Al., 2002; Brown and Caylor, 2006.  As for Turkey, however, there are 
just a limited number of studies in this respect. Some of those studies have found statistically 
significant relationship between corporate governance practices and financial performance of 
firms (Karamustafa et al., 2009; Gürbüz and Ergincan, 2004; Dalgar and Celik, 2011; Sakarya 
2011). There are some studies such as Büyüksalvarcı and Abdioglu (2010) that establish no 
link between financial performance and corporate governance practices.  
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When the focus is limited to studies using the Corporate Governance Rating as an 
input variable, it appears that the number of studies is rather scarce. Danies et. al., (2010) 
underline that corporate governance rating is important for investors and that a company with 
corporate governance rating is considered more reliable and successful than a company 
without a corporate governance rating.  Isiaka (2014) investigated the relationship between 
corporate governance ratings of the companies trading in Canada’s Corporate Governance 
Index and their firm performances for the period of 2010-2012. The results of the study 
features that companies with high corporate governance rating have also high level of 
financial performance. Gomper et. al., (2003) had found out a similar result confirming that 
companies with high rating scores have higher market value, higher sales growth and higher 
profit margins than companies with low rating.     

Alali et.al., (2012) investigated whether corporate governance rating has an effect on 
credit score of company or not.  They found that companies with high corporate governance 
rating have also high credit scores. Accordingly, the enterprises which have high corporate 
governance rating as a result of corporate governance practices could turn these rating scores 
into an advantage and receive loans at a lower interest rate.  

Rani et.al., (2013) searched for the influence of corporate governance ratings on short-
term performance of acquiring firms for a sample of companies. Their study concluded that 
companies with higher corporate governance scores have better short-term performance.  

In the study by Su et. al., (2013) ratings of 50 companies trading in Taiwan’s 
Corporate Governance Index were re-ranked using multi-criteria decision making models. 
The re-rankings were made based on SAW, TOPSIS and VIKOR models. The findings 
featured that the most accurate results could be obtained by VIKOR model.  This study is an 
attempt to carry out a similar research for BIST XKURY companies.  

  
3. Data and Econometric Methodology  

This study utilized and comparatively assessed Multi-Criteria Decision Making 
(MCDM) models for corporate governance ratings. Multi-Criteria Decision Making (MCDM) 
methods have evolved to accommodate various types of applications. Dozens of methods 
have been developed, with even small variations to existing methods causing the creation of 
new branches of research (Valasquez and Hester, 2013:56).  

The GRA, TOPSIS, AHP and VIKOR are the methods selected in this study to re-rank 
corporate governance ratings of BIST XKURY companies in Turkey. According to Su et. al., 
(2013) multi-criteria utility is based on the composite goals formed by different attributes and 
is judged according to utility maximization. Multiple attribute decision making methods 
determine the optimal solution through evaluating the relative importance of different 
attributes. Presenting a comprehensive analysis by means of alternative rankings of  
governance ratings provided by Turkey rating vendors could make a contribution by filling a 
gap in the existing literature.  

 
3.1 Data 

The Corporate Governance Rating data set covers a 8-year period from 2007 to 2014, 
with a sample of fifty six firms listed in Borsa Istanbul Corporate Governance Index (BIST 
XKURY). The data were taken from the annual reports and financial statements of these 
companies. The list of those 56 companies covered by the study is provided in Table 1. 

 
Table 1: Companies listed in BIST XKURY as of 2014. 

Albaraka  Otokar  Vestel Elektronik  Enka  
Anadolu Efes  Park Elektrik  Y&Y Yatirim Ortakliği   Pinar Et ve Un  
Arçelik  Petkim  Hürriyet  Boyner  
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Aygaz  Prysmain  Şekerbank  Aselsan  
Bank Asya  TOFAŞ TAV Airport  Tek Faktoring  
Coca Cola  TSKB  Doğuş Otomotiv  İgdaş  
Dentaş  TURKAS Pinar Süt  Darüşşafaka  
Doğan  Türk Telekom  Egeli & Co. Yatirim 

Holding  
İş GYO  

İhlas Ev Aletleri  Tupraş  Halkbank  Pinar Su  
İhlas Holding  Türk Traktör  İş Yatirim  Akbank  
İş Leasing Vakif Menkul  Global Yatirim Holding  Pegasus  
Lider  Yapi Kredi  Garanti Factoring  Işiklar Yatirim  
Logo  Yazicilar  Garanti Yatirim Ortakliği  Çemaş Döküm  
Optima  Doğan Yayin 

Holding  
Creditwest Faktoring  Garanti Emeklilik  

 
The Corporate Governance Rating is broken up into four sub-categories which measure 

the major components of corporate governance: (a) shareholders, (b) public disclosure and 
transparency, (c) stakeholders, and (d) board of directors. Each of the sub-indices is weighted 
to produce the final overall corporate governance rating.  The weights are subjectively 
specified by the CMB as follows:  25% for shareholders, 25% for public disclosure and 
transparency, 15% for stakeholders and 35% for board of directors. The weights are used to 
indicate the importance of each of these components to the overall corporate governance 
rating (Kula and Baykut, 2014:104).  

There are only five companies which are authorized to grant corporate governance 
rating licensed by Capital Markets Board (CMB) in Turkey. These companies are SAHA 
Rating, JCR, Eurasia Rating, Kobirate and ISS. Among these firms, SAHA Rating is the 
company that did the highest number of ratings. These rating firms analyze the listed or 
unlisted companies and rate them in a scale of 1 to 10 in 4 categories. The companies whose 
general weighted score is 6.5 or higher are accepted to trade in the Corporate Governance 
Index and they gain right to get a 50% discount on annual listing fee. The table below shows 
what corporate governance rating scores mean. 

  
Table 2: Definitions of corporate governance ratings 

Rating Definition 

9 - 10 

The company performs very well in terms of Capital Markets Board’s corporate governance 
principles. It has, to varying degrees, identified and actively managed all significant corporate 
governance risks through comprehensive internal controls and management systems. The company’s 
performance is considered to represent best practice, and it had almost no deficiencies in any of the 
areas rated. 

7 - 8 

The company performs well in terms of Capital Markets Board’s corporate governance principles 
and has qualified to be included in the BIST’s (Borsa Istanbul) Corporate Governance Index. It has, 
to varying degrees, identified all its material corporate governance risks and is actively managing the 
majority of them through internal controls and management systems. During the rating process, 
minor deficiencies were found in one or two of the areas rated. 

6 

The company performs fair in terms of Capital Markets Board’s corporate governance principles. It 
has, to varying degrees, identified the majority of its material corporate governance risks and is 
beginning to actively manage them. Management accountability is considered in accordance with 
national standards but may be lagging behind international best practice. During the ratings process, 
minor deficiencies were identified in more than two of the areas rated. 

4 - 5 

The company performs weakly as a result of poor corporate governance policies and practices. The 
company has, to varying degrees, identified its minimum obligations but does not demonstrate an 
effective, integrated system of controls for managing related risks.  Assurance mechanisms are weak. 
The rating has identified significant deficiencies in a number (but not the majority) of areas rated.  
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 < 4 

The company performs very weakly and its corporate governance policies and practices are overall 
very poor. The company shows limited awareness of corporate governance risks, and internal 
controls are almost non-existent. Significant deficiencies are apparent in the majority of areas rated 
and have led to significant material loss and investor concern. 

Source: Saha Corporate Governance Rating, http://www.saharating.com/~saharati/en/services/corporate-
governance-rating/corporate-governance-rating-definitions/ 

 
For the purposes of this study, firstly the cumulative sum of corporate governance 

ratings for each company in the index provided by rating companies is taken. Then, this 
overall cumulative score is divided to number of years the company was listed in the index, 
resulting in a single figure. The ordering based on those raw ratings is presented in Table 3 
under the name of  “Normal Ranking”.  

 
4. Empirical Analysis  

This study provided the comparative analysis of the rankings, offered by four models, of 
corporate governance ratings of 56 companies listed in BIST XKURY as of the end of 2014. 
The formal corporate governance scores regulated by CMB take values from one to ten. 
Based on those scores, the study firstly developed a measure of score by taking average of the 
annual scores for each company over their life in the index till 2014. In Table 3, the column 
called “Normal Ranking” reports the ranking of the companies based on those raw scores. 
The remaining columns report the rankings generated by decision methods of TOPSIS, AHP, 
GRA and VIKOR.  
 

Table 3: Result of analysis 
List of Companies Normal 

Ranking 
TOPSİS 
Ranking 

AHP 
Ranking 

GRA 
Ranking 

VIKOR 
Ranking 

Albaraka  41 34 43 26 56 
Anadolu Efes  21 30 23 25 14 
Arçelik  18 27 25 46 26 
Aygaz  13 17 12 17 12 
Bank Asya  44 44 45 52 27 
Coca Cola  26 33 33 51 43 
Dentaş  49 51 48 5 18 
Doğan  25 32 27 31 21 
İhlas Ev Aletleri  54 52 55 4 10 
İhlas Holding  50 47 52 9 7 
İş Leasıng 27 31 21 33 38 
Lider  52 54 53 18 17 
Logo  39 37 44 28 39 
Optima  56 56 56 21 32 
Otokar  35 41 41 38 22 
Park Elektrik  14 20 10 50 33 
Petkim  42 46 46 34 25 
Prysmaın  46 50 51 27 16 
Tofaş  31 35 39 54 50 
Tskb  7 9 5 45 30 
Turkas  36 28 31 7 37 
Türk Telekom  40 43 40 37 42 

746 
 

http://www.saharating.com/%7Esaharati/en/services/corporate-governance-rating/corporate-governance-rating-definitions/
http://www.saharating.com/%7Esaharati/en/services/corporate-governance-rating/corporate-governance-rating-definitions/


Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences    Usak 
International Conference-2016     22nd-23rd September 2016 

Tupraş 30 38 36 47 34 
Türk Traktör 43 45 47 53 49 
Vakıf Menkul 37 29 37 12 47 
Yapı Kredi 20 23 16 49 36 
Yazıcılar 34 39 38 48 41 
Doğan Yayın Holding 19 18 22 42 13 
Vestel Elektronik 28 22 35 15 44 
Y&Y Yatırım Ortaklığı   38 26 32 10 46 
Hürriyet 29 24 29 22 40 
Şekerbank 12 15 19 56 51 
Tav Aırport 6 8 7 30 29 
Doğuş Otomotiv 32 25 42 11 45 
Pınar Süt 11 13 13 39 35 
Egeli & Co. Yatırım 
Holding  

17 12 18 17 
6 

Halkbank 10 19 14 41 19 
İş Yatırım 9 6 9 13 11 
Global Yatırım Holding  16 16 19 23 28 
Garanti Factoring 24 14 26 2 53 
Garanti Yatırım 
Ortaklığı 

4 4 4 6 
48 

Credıtwest Faktorıng 48 42 50 1 1 
Enka 3 3 3 36 9 
Pınar Et Ve Un 5 5 6 24 4 
Boyner 23 21 24 20 20 
Aselsan 8 7 8 44 8 
Tek Faktoring 55 55 54 18 24 
İgdaş 33 40 30 32 15 
Darüşşafaka 22 11 17 7 3 
İş Gyo 15 10 11 3 2 
Pınar Su 1 1 2 43 5 
Akbank 2 2 1 55 23 
Pegasus 45 36 15 14 31 
Işıklar Yatırım 51 49 34 40 55 
Çemaş Döküm 53 53 49 29 52 
Garanti Emeklilik 47 48 28 35 54 

As shown in Table 3, the rankings reported by four methods exhibit differences. In 
TOPSIS method, Pınar Su company has the highest corporate governance rating while 
Optima is placed a the end of the list. This corresponds to the findings by the normal ranking 
method.  

According to AHP method Akbank is the most effective company within 56 listed 
companies, and Optima is positioned at the bottom. This method appears to produce ranking 
similar to normal ranking and TOPSIS methods. However, ranking by GRA method produced 
quite different results. For GRA method, Creditwest Faktoring company is the most effective 
while Sekerbank appears to be the least one.  
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Overall evaluation of the results point to the inconsistent rankings. Pinar Su, for 
example, ranks first according to two methods (Normal Ranking and TOPSIS) and ranks 
second and fifth in AHP and VIKOR methods, respectively. However, according to GRA 
method it ranks 43rd. Akbank, as another example,  is the first company in AHP method, and 
ranks second according to two methods (Normal Ranking and TOPSIS). But, GRA and 
VIKOR has provided opposite rankings for Akbank. While Akbank company ranks 55th 
according to GRA method it ranks 23rd in VIKOR method. While Enka is placed within the 
upper positions in four methods (Normal Ranking, TOPSIS, AHP and VIKOR), GRA method 
exhibited different outcome by placing this company in 36th position. For IS GYO, all five 
methods produced consistent rankings. It is placed in the upper echelons in all methods 
(second in VIKOR method, third in GRA method, tenth according to TOPSIS method and 
ranks eleventh according to AHP).     

 
5. Conclusion  

BIST XKURY is rather new index in Borsa Istanbul, being effective since 2007. The 
number of the companies in the index has steadily increased from five at the inception year to 
56 as of the end of 2014. This study attempted to provide comparative listing of corporate 
governance ratings of those 56 companies over their lives in the index till 2014. Initially, 
based on annual scores produced by rating companies, an average score is generated for each 
company covering the period from their listing year in the index to 2014. Then, these raw 
scores were ranked as “normal ranking”. Consequently, four decision methods were 
employed to generate rankings of the companies based on the average corporate governance 
scores.         

The comparative analysis of those alternative rankings indicate that the generated 
ranking lists are rather not consistent. As the  empirical analysis part of the study provided 
relevant examples, it is possible to see a company in the upper positions in certain methods, 
while the same company finds a place in the bottom parts in other methods. But, based on the 
similarity of the results, the overall and rough grouping could put TOPSIS and AHP methods 
in the same group. The main implication of the study is that the exercise of caution is required 
in evaluating the performance of companies as each method might produce a ranking quite 
different from the other methods. In other words, listing generated by a method should not be 
approached as the one standing on unshakable grounds. It is apparent that other alternative 
methods have the potential to offer contradicting listings.  
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BİST SPOR ŞİRKETLERİNİN TOPSIS VE VIKOR 
YÖNTEMLERİ İLE FİNANSAL PERFORMANS 

DEĞERLENDİRMESİ 

Koray Yapa1 

Özet 
Bu çalışmada Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren dört sportif şirketin çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden TOPSIS (The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution ) ve VIKOR 
(VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) yöntemleri ile finansal açıdan değerlendirilmesi ve 
yöntemler sonucunda olası farklılıkların göz önüne konması hedeflenmiştir. Şirketlere ait finansal performanslar 
2013-2016 yılları içerisinde açıklanan bilançolarından elde edilen finansal oranlar yardımı elde edilmesi 
hedeflenmiştir. AHS (Anatilik Hiyerarşi Süreci) yöntemi ile ağırlıklandırılan finansal oranlar, TOPSIS ve 
VIKOR yöntemlerinde kullanılarak finansal oran performans skorları elde edilerek sıralama yapılmıştır. VIKOR 
yöntemi sonuçlarına göre yapılan sıralamada üç yıl için de aynı sıralama elde edilmiştir. Fenerbahçe birinci, 
Galatasaray ikinci, Beşiktaş üçüncü ve Trabzonspor dördüncü olarak sıralanmıştır. TOPSIS yönteminde 
Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez birinci olarak sıralanmıştır. Her iki yöntemde de, Fenerbahçe ve 
Galatasaray birinci ve ikinci sıralarda yer alırken, Beşiktaş ve Trabzon ise üçüncü ve dördüncü sıralarda yer 
almışlardır.  

Anahtar Kelimeler: finansal performans, TOPSIS, VIKOR, AHP, finansal oranlar 

JEL Sınıflandırması: G11, G14, D81 

EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE OF BIST 
SPORT COMPANIES BY THE METHODS OF TOPSIS AND 

VIKOR 

Abstract 
In this study, it is aimed to evaluate financial performance of four sport companies quoted on Borsa 

Istanbul by using multi-criteria decision models, TOPSIS (The Technique for Order of Preference by Similarity 
to Ideal Solution) ve VIKOR (VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) and find out the 
potential differences into methods’ results. Financial performances of the companies will be obtained from the 
financial ratios of the companies from the period of 2013-2016 by using balance sheets. Financial Performance 
Ratio Score and ranking is made by TOPSIS and VIKOR methods  by using financial ratios weighted via AHP 
(Anatilic Hierarchy Process). Due to VIKOR method results, for 3 years, the same ranking is achieved. 
Fenerbahçe is first, Galatasaray is second, Beşiktaş is third and  Trabzonspor is fourth place. At TOPSIS method, 
Galatasaray and Fenerbahçe are first twice. In each methods, Galatasaray and Fenerbahçe are in first two, 
Beşiktaş ve Trabzon are last two in ranking lists. 

Keywords: financial performance, TOPSIS, VIKOR, AHP, financial ratios 

JEL Classification: G11, G14, D81 
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1. Giriş 

Sadece Türkiye’de değil dünyanın hemen her ülkesinde giderek artan ölçekli bir sektör 
haline gelen spor piyasasında, başarıyı sadece takımların veya sporcuların performansları ile 
değerlendirmek yetersiz kalmaktadır. Bu noktadan hareketle Türkiye’de sportif faaliyet 
gösteren dört kulübün (Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş, Fenerbahçe Sportif 
Hizmetler A.Ş, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş ve Trabzonspor Sportif 
Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş) menkul kıymetler piyasasındaki performansları test 
edilecektir. Çalışmanın örneklemini oluşturan spor kulüplerinden halka arz şekilleri, Beşiktaş 
dışında benzerlik göstermektedir. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri kurmuş 
oldukları Sportif A.Ş’leri gelir ağırlıklı bir mali yapı üzerine oturturken, Beşiktaş kulübü hem 
gelir hem de gider kalemlerinin yer aldığı bir mali yapı ile halka arz olmuştur. Tüm dünyada 
geniş bir uygulama sahası edinen Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları’nın 
Türkiye’deki uygulamaları çerçevesinde 2013 yılından itibaren sadece gelir ağırlıklı 
şirketlerin yerini gelir ve gider unsurlarını barındıran mali yaptırımlar uygulamaya 
konulmuştur.  

Hem Liverpool’un efsanevi teknik direktörü Bill Shankly’nin “Bazıları futbolun ölüm-
kalım meselesi olduğuna inanırlar, bu ifade ile hayal kırıklığına uğradım. Sizi temin ederim 
bundan çok çok daha fazla önemlidir” sözleri hem de spor gazetecisi Simon Kuper’in 
Türkçe’ye “Futbol asla sadece futbol değildir” diye çevrilen kitabına başlık olan ifadeleri, 
günümüz futbol dünyasını tanımlamaya yardımcı olacak yorumlar içermektedir. Genel ifade 
ile spor müsabakaları artık sadece spor alanlarında başlayıp biten birer olgu olmaktan çok 
daha farklı yönleri barındıran mücadeleler haline gelmiştir. 20 yy. son çeyreğinde başlayan 
amatörlükten profesyonel hayata geçiş, son zamanlarda çok daha farklı boyutları içerisinde 
barındırır hale gelmiştir. Bu boyutların içerisinde en büyük paya sahip olan kısım ‘futbol 
ekonomi’sidir. Ekonomi dünyası futbolu bir sektör olarak tanımlamakta kararsız kalmasına 
karşın tıpkı reel sektörlerde olduğu gibi istihdam, ihracat, ithalat, tesisleşme, geleceğe yatırım, 
reklam gibi kavramları da içerisinde barındırdığı düşünüldüğünde belki bir sektörden çok 
daha fazlası olabilmektedir. 

Türkiye’de 1980’lere kadar dernek statüsünde faaliyet gösteren futbol kulüpleri 
Malatyaspor’un anonim şirket kurarak kurumsallaşmaya başlaması ile birlikte Beşiktaş, 
Fenerbahçe, Galatasaray, Vanspor, Adanaspor, İstanbulspor, Çanakkalespor, Karşıyaka, 
Antalya ve Siirtspor bu süreci takip ederek anonim şirketler kurmuşlardır. Futbol ortamı 
anlamında istikrarı sürdürebilecek güce sahip olan ve gerek devlet gerekse de toplum 
tarafından desteklenen dört büyükler olarak adlandıran Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve 
Trabzonspor halka açılarak menkul kıymetler borsasında faaliyet göstermeyi başarabilmiştir. 
Halka açık olan bu şirketlerin sportif başarılarının yanı sıra finansal başarılarının incelenmesi 
ve değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada dört sportif şirketin fınansal 
oranları inceleyenerek ve çok kriterli karar verme yöntemlerini kullanılarak finansal 
performanslarına göre sıralama yapılması amaçlanmıştır.     

Kullanılacak oranlar için hesaplanacak ağırlıklar AHS yöntemi ile belirlenecektir. 
Literatürde kullanılan oranların türleri ve ağırlıkları farklılıklar göstermektedir. Bu çalışma ile 
literatüre spor işletmelerinin performans değerlendirmesinde kullanılacak oranlar ve 
ağırlıkları ile katkı sunulacaktır. Öte yandan çok kriterli karar verme modellerinden ikisinin 
(TOPSIS ve VIKOR) performans değerlendirmeleri spor endüstrisi için de test edilmiş 
olacaktır. 

 
2. Literatür Çalışması 

Çalışmada Türkiye’de büyük kitleleri peşinden sürükleyen, Borsa İstanbul’da işlem 
gören dört futbol kulübünün finansal performansları değerlendirilecektir. Finansal performans 
için spor şirketlerinin 2013-2016 yıllarına ait faaliyetleri içeren bilanço kalemlerinden 
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faydalanılacaktır. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS ve VIKOR’dan 
faydalanılarak elde edilecek finansal performans skorlarına göre sıralama yapılacaktır. 
Literatürde Türkiye kulüpleri için yapılan finansal performans değerlendirmeleri çok 
olmamakla beraber son yıllarda artış göstermektedir. Borsa Yatırımcıları Derneği (BORYAD) 
tarafından yapılan araştırmada 2004-2009 yılları arasında Süper Ligi şampiyon tamamlayan 
kulüplerin (Bursaspor borsa işlem gören bir şirket olmadığından dahil edilmemiştir) ilgili 
sezona ait Ağustos-Mayıs ayları arası hisse senedi getirileri, sportif başarının ekonomik 
başarıda önemli bir etken olduğunun ortaya koymaktadır. Bu dönem içerisinde Galatasaray ve 
Fenerbahçe 2’şer kez, Beşiktaş ise 1 kez Süper Ligi şampiyon olarak tamamlamışlardır. 2004-
05 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe’nin Ağustos-Mayıs dönemi getiri 
oranı %64, 2005-06 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın getiri oranı %52, 2006-07 sezonu 
şampiyonu Fenerbahçe’nin şampiyonluk sonrası dönemi de kapsayan getiri oranı %450, 
2008-09 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın getiri oranı %49, 2009-10 sezonu şampiyonu 
Beşiktaş’ın sadece Ocak-Mayıs ayları getiri oranı %727 olarak gerçekleşmiştir (Url:1).  

Ergül (2010), borsada işlem gören futbol takımlarının 2005-2009 yıllarına ait Süper Lig 
performanslarının finansal performanslarına olan etkilerini incelemiştir. Finansal 
performansları için sekiz adet finansal oran kullanmış ve TOPSIS yöntemi ile finansal 
performans skorları elde etmiştir. Bu oranlar borçlar/ özsermaye, borçlar/ toplam varlıklar, 
satışlar/ toplam varlıklar, net kar/ satışlar, net kar/ toplam varlıklar, net kar/ özsermaye, cari 
oran (dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar), nakit orandır (hazır değerler+ menkul değerler/kısa 
vadeli borçlar). Kulüplerin lig performansları kazanılan lig şampiyonluğu ile ölçmüş olup 
2006 ve 2008 yılları için finansal başarı ve sportif başarı arasında bir ilişki bulurken, 2005, 
2007 ve 2008 yılları için böyle bir ilişki tespit edememiş ve sportif başarının finansal 
performans üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna varmıştır.  

Atmaca (2012), futbol şirketlerinin sadece finansal performans değerlendirmesini 
TOPSIS yöntemini kullanarak gerçekleştirmiştir. 2003-2010 yıllarını kapsayan çalışmada 
varlık sermaye yapısı oranları (5 adet), mali yapı oranları (3 adet), Likidite oranları (2 adet), 
karlılık oranları (3 adet) ve faaliyet oranları (3 adet) kullanılmıştır. Literatür incelenmesi ve 
karar vericilerin değerlendirmesi sonucu oranların ağırlıklarının eşit olduğu varsayımı ile 0,20 
olarak değerlendirilmiştir. Hesaplamalara göre 2003-2010 yılları arasında Fenerbahçe beş 
dönemde birinci olarak finansal anlamda en başarılı spor şirketi olmuştur. TOPSIS 
yönteminde belirlenen kriterlerin fayda veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi esastır. 
Atmaca (2012) ve Ergül (2010) çalışmalarında geçen tüm oranları fayda unsuru olarak 
değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla maliyet oranlarında olabilecek yüksek değerlerin, şirketlerin 
performansını olumlu etkilediği yanılgısına düşülmüştür. Örneğin Ergül (2010) B1 (Borçlar/ 
özsermaye) ve B2 (Borçlar/ Toplam varlıklar) oranlarını tanımlarken bu oranların yüksek 
çıkması halinde finansal risklerin de arttığını belirtmesine rağmen fayda unsuru olarak 
değerlendirip maksimum değer olarak kriterlerin en yüksek değerlerini TOPSIS yöntemi 
hesaplamalarında kullanmıştır. Aynı problem Atmaca (2012) için de geçerlidir. 
Dimitropoulos (2010) Yunanistan’daki 17 futbol kulübünün finansal performanslarını 1993-
2006 yılları için değerlendirmiştir. Bu değerlendirme için satışlar/ toplam varlıklar, net kar/ 
toplam varlıklar, net kar/ özsermaye, özsermaye/ toplam varlıklar, borçlar/ özsermaye, cari 
oran (dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar), nakit oran (hazır değerler+ menkul değerler/kısa 
vadeli borçlar) ve nakit akış/ net satışlar oranlarını kullanmıştır. Finansal performans 
değerlendirmesinde herhangi bir çok kriterli karar verme modeli kullanılmamış olup tüm 
kulüplerin ortalamaları dikkate alınarak yorumlanmıştır. Çalışma, kulüplerin yüksek kaldıraç 
oranına sahip olduğu, şiddetli likidite ve karlılık problemleri ile karşı karşıya kaldıkları 
sonucunu ortaya koymuştur. Ecer ve Böyükaslan (2014) çok kriterli karar verme 
modellerinden Gri İlişkisel Analiz yöntemini kullanarak finansal oranlar yardımıyla futbol 
kulüplerinin performanslarını ölçmüştür. Likidite, borçluluk ve karlılık başlıkları altında 11 
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adet finansal oran kullanılmıştır. Bu oranlardan; cari oran (dönen varlıklar/ kısa vadeli 
borçlar), nakit oran (hazır değerler+ menkul değerler/kısa vadeli borçlar), hisse başına kar, net 
sermaye/ özsermaye ve net kar/ toplam varlıklar fayda unsuru olarak değerlendirilirken, net 
çalışma sermayesi/ toplam varlıklar, borçlar / toplam varlıklar, borçlar/ özsermaye, sabit 
varlıklar/ özsermaye, maddi duran varlıklar/ toplam varlıklar ve kısa vadeli borçlar/ 
özsermaye oranları ise maliyet unsuru olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda 2008-
2012 yılları için kullanılan üç ana finansal oran için sıralamalar yapılmış olup finansal 
anlamda hepsinde ilk sırayı alması sebebiyle en başarılı kulüp olarak Fenerbahçe olarak tespit 
etmiştir. Kaya ve Gülhan (2013) yaptıkları çalışmada 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarına ait 
Borsa İstanbul’da işlem gören dört futbol kulübünün yapmış oldukları tüm müsabakaları 
(Süper lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları) inceleyerek hisse senetleri üzerinde anormal 
getiri imkânı olup olmadığını incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, 2008-2009 ve 2009-2010 
sezonlarında Süper Lig’de yapılan toplam müsabaka sayısının sırasıyla %29,4 ve %36,8’i 
kadar müsabaka, anormal getirileri etkilemiştir. Türkiye Kupası’nda yapılan müsabakaların 
2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında sırasıyla %22,5’i ve %20,8’i kadar müsabaka anormal 
getiriyi etkilemiştir. Avrupa Kupası müsabakalarında ise ortalama 2008-2009 ve 2009-2010 
sezonlarında sırasıyla %35,7 ve %33 olarak bulunmuştur. Benzer bir çalışma Temizel, Özata 
ve Esen (2013) tarafından yapılmış olup sadece Süper Ligde yapmış oldukları müsabakalar 
dikkate alınarak müsabaka sonuçlarının hisse senetleri üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışma 
sonucunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın galibiyetlerinin hisse senedi fiyatları 
olumlu bir etkiye sahip olduğu gözlemlenirken, mağlubiyet veya beraberliğin ise anlamlı bir 
etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Trabzonspor’un ise takımın ligde elde ettiği hiçbir sonucun 
hisse senedinin fiyatı üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. Karadeniz, Koşan ve Kahiloğlu 
(2014) BIST’te faaliyet gösteren spor şirketlerinin 2011-2013 yıllarına ait finansal oranlarını 
kullanarak şirketlerin finansal performanslarını ölçmenin yanısıra iflas risklerinin ölçümünü 
de gerçekleştirmiştir. Spekülasyona sebebiyet vermemek adına şirketleri A,B,C ve D olarak 
değerlendirildiği çalışmada dört farklı finansal oran gruplarına göre etkinlikleri ölçülmüştür. 
Genel itibariyle B ve D şirketlerinin A ve C şirketlerine göre daha etkin bir performansa sahip 
olduğu sonucuna varılmıştır. Benzer şekilde A ve C şirketleri tüm dönemlerde iflas riski 
içerisinde yer alırlarken, D şirketi 2013 yılı itibari ile bu risk sınıfına girmiştir. B şirketi riskli 
sınıfa girmemesine rağmen sportif başarısını sürdüremediği tespit edilmiştir. 

 
3. Veri ve Yöntem 

Çalışma, Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören Profesyonel Türkiye liginde 
şampiyonluklar yaşamış dört futbol kulübüne ait şirketlerin 2013-2016 dönemlerine ait 
finansal performans analizini amaçlamaktadır. BİST’te faaliyet gösteren spor şirketleri ve 
borsaya giriş tarihleri Tablo 1’de yer almaktadır. Bu analiz için kullanılacak olan 6 adet 
finansal oran, hesaplanma yöntemleri ve çok kriterli karar verme modellerinde kullanılacak 
olan kriter özellikleri (Fayda kriteri/Maliyet kriteri) Tablo 2’de görülmektedir. Finans ve 
Muhasebe alanlarında çalışmaları bulunan 3 adet akademisyen ile hisse senedi piyasasında 
aktif rol oynayan 3 adet brokerdan elde edilen anketler, AHP yöntemi ile değerlendirilip, 
finansal oranlara ait ağırlıkların bulunması hedeflenmiştir. 
 

Tablo 1: BİST’te faaliyet gösteren spor işletmeleri ve temel bilgileri 
Spor Şirketleri BİST'e giriş tarihi BİST Kodu 

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş 20.02.2002 BJKAS 
Fenerbahçe Sportif Hizmetler A.Ş 20.02.2004 FENER 
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş 20.02.2002 GSRAY 
Trabzonspor Sportif Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş 15.04.2005 TSPOR 
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Literatürde finansal oranların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları belirtirken 
bu oranların finansal performansları değerlendirmede kullanılan ağırlıklar ile ilgili farklı 
görüşlerin var olduğundan bahsedilmişti. Bu noktadan hareketle finansal oranların 
ağırlıklarının tespiti için ikili karşılaştırma içeren ölçekten faydalanılmıştır. Ölçekte yer alan 
oranlar, daha evvel literatürde kullanılan oranlar içerisinden spor şirketlerine uygunlukları göz 
önüne alınarak seçilmişlerdir. Şirketlere ait finansal oranların hesaplamasında kullanılan 
bilançolar Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) elde edilmiştir. Ölçeklerden elde 
edilen oran ağırlıkları yardımıyla çok kriterli karar verme modellerinde TOPSIS ve VIKOR 
yöntemleri ile elde edilecek skorlar yoluyla şirketlerin finansal performansları 
değerlendirilecektir.  
 

Tablo 2: Finansal oranlar ve hesaplama yöntemleri 
Kodlar Finansal Oranlar Hesaplama Yöntemi Fayda/Maliyet 

FO1 Hasılat Brüt Kar 
Verimliliği Brüt Kar / Hasılat Fayda 

FO2 Aktif Karlılığı Oranı Net Kar / Toplam Varlıklar Fayda 
FO3 Borçluluk Oranı Borçlar / Toplam Varlıklar Maliyet 
FO4 Hasılat Karlılığı Oranı Net Kar / Hasılat Fayda 
FO5 Cari Oran Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar Fayda 

FO6 Nakit Oran 
(Hazır Değerler+Menkul Değerler) / Kısa Vadeli 
Borçlar Fayda 

 
4. Bulgular 

Çalışmada uygulanan çok kriterli karar verme modellerinden VIKOR ve TOPSIS 
yöntemlerinde yapılacak olan değerlendirme için belirlenen kriterlerin ağırlıklarının elde 
edilmiş olması gerekmektedir. Hale hazırda gerek kullanılacak finansal oranlar gerekse de bu 
oranların ağırlıkları hususunda bir mutabakat yoktur. Dolayısıyla literatürde kullanılan 
oranlardan spor işletmeleri için önem arz edeceği beklentisi ile belirlenen oranların ağırlıkları 
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi ile elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 
Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulunda görev yapan, finans ve muhasebe alanlarında bilimsel çalışmaları bulunan 
üç akademisyen ile hisse senedi piyasalarında portföy yönetimi hususunda aktif olarak rol 
alan üç brokera ikili karşılaştırma ölçeği gönderilmiş ve geri dönüşleri alınmıştır. Veriler MS 
Excel yardımı ile değerlendirilmiş, tutarlılık oranı %15 olarak kullanılmıştır. Bu sonuçlar 
doğrultusunda tutarlılık kriterini yerine getiren anketlerin geometrik ortalamalarından elde 
edilen ikili karşılaştırma matrisi kullanılmıştır. Uygulanan normalleştirme işlemi ve 
sonrasında alınan ortalamalar neticesinde finansal oranlara ait ağırlıklar: FO1= 0.196, FO2= 
0.143, FO3= 0.094, FO4= 0.146, FO5= 0.187, FO6= 0.236 olarak hesaplanmıştır. Diğer bir 
yöntem olarak her bir anketten elde edilen oranlarında geometrik ortalamalarının 
hesaplanması da tabloda yer alan oranlara çok yakın ağırlıklar çıkarmıştır. VIKOR ve 
TOPSIS yöntemlerinde bu ağırlıklar esas alınacaktır. 
 
4.1 VIKOR Yöntemi 

AHS ile elde edilen oranlar kullanılarak dört spor şirketinin 2013, 2014, 2015 ve 2016 
yıllarına ait finansal performans değerlendirilmesi yapılacaktır. Uygulamayı açıklayabilmek 
adına sadece 2016 yılına ait verilen tablolar halinde yer alacaktır. VIKOR yöntemi 1998 
yılında Opricovic tarafından önerilen ve 2004 yılında Opricovic ve Tzeng tarafından tekrar 
değerlendirilip geniş bir uygulama sahası bulan çok kriterli karar verme yöntemidir. 2016 
yılına ait değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir: 
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1. Aşama: Kriter değerleri ve Fayda/Maliyet esaslarının belirlendiği karar matrisini 
içeren Tablo 3’te yer almaktadır. 

 
Tablo 3: 2016 yılına ait karar matrisi 

  
FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 
max max min max max max 

BJKAS 0.174 -0.198 2.848 -0.144 0.320 0.004 
FENER 0.061 -0.211 1.733 -0.213 0.480 0.015 
GSRAY 0.145 -0.122 1.561 -0.157 0.292 0.020 
TSPOR -1.280 -0.511 1.764 -1.177 0.111 0.004 

Fj+ 0.174 -0.122 1.561 -0.144 0.480 0.020 
Fj- -1.280 -0.511 2.848 -1.177 0.111 0.004 

2. Aşama: Tablo 3’te yer alan finansal oranlar VIKOR yöntemine uygun biçimde 
normalleştirilmesi Tablo 4’te bulunmaktadır. 

Tablo 4: Normalleştirilmiş karar matrisi 
  FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 

BJKAS 0.000 0.197 1.000 0.000 0.432 0.981 
FENER 0.078 0.230 0.134 0.066 0.000 0.315 
GSRAY 0.020 0.000 0.000 0.012 0.509 0.000 
TSPOR 1.000 1.000 0.157 1.000 1.000 1.000 
Ağırlık 0.196 0.143 0.094 0.146 0.187 0.236 

3. Aşama: Normalleştirilmiş karar matrisinin AHS ile elde edilen ağırlıklarla çarpılması sonucu ortaya 
çıkan sonuç Tablo 5’da yer almaktadır.  

Tablo 5: Ağırlıklandırılmış karar matrisi 

 FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 
BJKAS 0.000 0.028 0.094 0.000 0.081 0.231 
FENER 0.015 0.033 0.013 0.010 0.000 0.074 
GSRAY 0.004 0.000 0.000 0.002 0.095 0.000 
TSPOR 0.196 0.143 0.015 0.146 0.187 0.236 

4. Aşama: Her şirket için ortalama ve en kötü skorları gösteren S i ve Ri değerleri ve Q i  değerlerinin 
hesaplanması Tablo 6’de görülmektedir. Elde edilen Q değerlerinin kabul edilebilir istikrar (Koşul 1) ve 
kabul edilebilir avantaj (Koşul 2) koşullarını sağlayıp sağlamadıkları da Tablo 6’nin alt satırlarında yer 
almaktadır. Koşul 1 ve Koşul 2 q=1 değeri haricinde diğer q değerlerinde sağlandığı için bir sonraki 
aşamada her iki koşuluda sağlayanlar arasında sıralama yapılabilir. 

Tablo 6: Si, Ri ve Qi hesaplaması ve koşulların durumu 

  Si Ri Qi (0) Qi 
(0.25) Qi (0.5) Qi 

(0.75) Qi (1) 

BJKAS 0.438 0.249 0.973 3.954 11.351 16.520 0.413 
FENER 0.149 0.080 0.000 -0.329 -1.143 -1.711 0.065 
GSRAY 0.095 0.089 0.050 -0.127 -0.597 -0.973 0.000 
TSPOR 0.927 0.254 1.000 4.220 12.407 18.479 1.000 

  
S+ 0.095 R+ 0.080 Q(A1) 0.000 -0.329 -1.143 -1.711 0.000 
S- 0.927 R- 0.254 Q(A2) 0.973 3.954 11.351 16.520 0.065 

     

Q(A2)-
Q(A1) 1.000 4.283 12.494 18.231 0.065 

     
DQ 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 

     
Koşul 1 Sağlandı 

Sağland
ı 

Sağland
ı 

Sağland
ı 

Sağlanmad
ı 

     
Koşul 2 Sağlandı 

Sağland
ı 

Sağland
ı 

Sağland
ı Sağlandı 
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5. Aşama: Şirketlerin her bir q değeri için sıralamasının yapılması ve küçükten büyüğe 
doğru q değerlerinin sıralaması Tablo 7’de görülmektedir. Parametre q, kriterlerin 
çoğunluğunun ağırlığını göstermektedir. Alternatifler içerisinde en yüksek grup 
faydası stratejisini temsil ederken, 1-q ise karşıt görüştekilerin minimum pişmanlığının 
ağırlığını ifade etmektedir. Uzlaşma; çoğunluk oyu q>0,5 ile konsensus q=0,5 ile veto 
q<0,5 ile sağlanabilir (Yıldırım ve Önder, 2015:122). Çalışmalarda genellikle 
konsensus olarak q değeri 0,5 alınır. Bu hesaplamalardan sonra q=0,5 değeri için 
finansal anlamda performansı en iyi kulüp Fenerbahçe olurken, onu Galatasaray, 
Beşiktaş ve Trabzon takip etmektedir.    

Tablo 7: Şirketlerin sıralaması 
  Qi (0) Qi (0.25) Qi (0.5) Qi (0.75) Qi (1) 

BJKAS 3 3 3 3 3 
FENER 1 1 1 1 2 
GSRAY 2 2 2 2 1 
TSPOR 4 4 4 4 4 

 
4.2 TOPSIS Yöntemi 

AHS ile elde edilen oranlar kullanılarak dört spor şirketinin 2013, 2014, 2015 ve 2016 
yıllarına ait finansal performans değerlendirilmesi TOPSIS yöntemi ile yapılacaktır. 
Uygulamayı açıklayabilmek adına sadece 2016 yılına ait verilen tablolar halinde yer alacaktır. 
TOPSIS yöntemi Yoon ve Hwang (1995) ile Hwang ve Lin (1987) tarafından geliştirilen, 
pozitif ideal çözüme en yakın ve negatif ideal çözüme en uzaklığın esas alınarak 
değerlendirildiği bir yöntemdir. 2016 yılına ait değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir: 

1. Aşama: Karar matrisi ve fayda/maliyet unsurları VIKOR yönteminde olduğu gibi 
finansal oranlardan düzenlenmiş olup Tablo 8’da yer almaktadır.    

Tablo 8: Karar matrisi 

  
FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 
max max min max max max 

BJKAS 0.174 -0.198 2.848 -0.144 0.320 0.004 
FENER 0.061 -0.211 1.733 -0.213 0.480 0.015 
GSRAY 0.145 -0.122 1.561 -0.157 0.292 0.020 
TSPOR -1.280 -0.511 1.764 -1.177 0.111 0.004 
Ağırlık 0.196 0.143 0.094 0.146 0.187 0.236 

2. Aşama: Karar matrisinin TOPSIS yöntemine göre normalleştirme sonuçları Tablo 9’da 
yer almaktadır. Normalleştirme için her bir kriterin, alternatifler için aldığı değerlerin 
kareleri toplamının karekökü alınarak elde edilen rakama oranlanması neticesinde elde 
edilmektedir.  

Tablo 9: Normalleştirilmiş karar matrisi 
  FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 

BJKAS 0.134 -0.331 0.698 -0.118 0.489 0.164 
FENER 0.047 -0.352 0.425 -0.175 0.731 0.583 
GSRAY 0.112 -0.204 0.382 -0.129 0.445 0.781 
TSPOR -0.984 -0.851 0.432 -0.969 0.169 0.152 
Ağırlık 0.22 0.14 0.09 0.13 0.17 0.25 

3. Aşama: Normalleştirilen karar matrisi, AHS ile elde edilen finansal oranlar ağırlıkları 
ile çarpılarak oluşturulan ağırlıklandırılmış karar matrisi Tablo 10’de yer almaktadır. 
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Tablo 10: Ağırlıklandırılmış karar matrisi 

  FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6 
BJKAS 0.026 -0.047 0.066 -0.017 0.091 0.039 
FENER 0.009 -0.050 0.040 -0.025 0.136 0.137 
GSRAY 0.022 -0.029 0.036 -0.019 0.083 0.184 
TSPOR -0.192 -0.121 0.041 -0.141 0.031 0.036 

4. Aşama: Ağırlıklandırılan her bir kriter, kritere ait en yüksek ve en düşük değerler ile 
farkları alınarak karelerinin hesaplanması ve her bir şirket için toplanması ile  pozitif 
ve negatif ideal uzaklıklar elde edilmiştir. Bu toplamların kareköklerinin alınması ile 
de S+ ve S- değerleri Tablo 11’deki gibi elde edilmiştir. 

Tablo 11: Pozitif ve negatif ideal uzaklıklar 
  FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6   

A+ 0.026 -0.029 0.036 -0.141 0.136 0.184   
A- -0.192 -0.121 0.066 -0.017 0.031 0.036   

   A+ Pozitif İdeal Çözüm Uzaklıkları Toplam Karekök, S+ 
BJKAS 0.000 0.000 0.001 0.015 0.002 0.021 0.040 0.199 
FENER 0.000 0.000 0.000 0.013 0.000 0.002 0.016 0.128 
GSRAY 0.000 0.000 0.000 0.015 0.003 0.000 0.018 0.134 
TSPOR 0.048 0.009 0.000 0.000 0.011 0.022 0.089 0.299 

 A- Negatif İdeal Çözüm Uzaklıkları Toplam Karekök, S- 
BJKAS 0.048 0.006 0.000 0.000 0.004 0.000 0.057 0.238 
FENER 0.041 0.005 0.001 0.000 0.011 0.010 0.068 0.260 
GSRAY 0.046 0.009 0.001 0.000 0.003 0.022 0.080 0.283 
TSPOR 0.000 0.000 0.001 0.015 0.000 0.000 0.016 0.126 

 
5. Aşama: İdeal çözüme göreli yakınlık (C*), negatif ideal çözüm uzaklığının (S-), 

toplam ideal çözüm uzaklıklarına (S+ ve S- toplamı) bölünmesi ile elde edilir. Bu 
hesaplamalar neticesinde Tablo 12’deki sıralama oluşmuştur. En yüksek C* değerine 
sahip olan Galatasaray finansal performans anlamında en başarılı şirket olurken, 
Fenerbahçe de Galatasaray’a yakın bir değer almıştır. Sırası ile Beşiktaş ve Trabzon 
olarak sıralama gerçekleşmiştir.  

Tablo 12: İdeal çözüme göreli yakınlık ve şirket sıralamaları 
  C* Normalleştirilmiş C* Sıralama 

BJKAS 0.5686411 0.2524942 3 
FENER 0.7049926 0.3130385 2 
GSRAY 0.7212186 0.3202433 1 
TSPOR 0.2572433 0.114224 4 

 
4.3 Genel Değerlendirme 

Yukarıda yer alan hesaplamalara benzer şekilde 2013,2014 ve 2015 yılları için de 
VIKOR ve TOPSIS yöntemlerinden faydalanarak dört spor şirketinin finansal performansları 
Tablo 13’teki gibi gerçekleşmiştir. 
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Tablo 13: 2013-2015 dönemlerine ait finansal performans değerlendirme sonuçları 

Yıllar Spor 
Şirketleri 

VIKOR 
Sıralama 

TOPSIS 
Sıralama 

Türkiye 
Süper 
Ligi 

Sıralaması 

20
13

 

BJKAS 3 3 3 
FENER 1 1 2 
GSRAY 2 2 1 
TSPOR 4 4 4 

20
14

 
BJKAS 3 4 3 
FENER 1 1 1 
GSRAY 2 2 2 
TSPOR 4 3 4 

20
15

 

BJKAS 4 3 3 
FENER 2 1 2 
GSRAY 1 2 1 
TSPOR 3 4 4 

20
16

 

BJKAS 3 3 1 
FENER 1 2 2 
GSRAY 2 1 3 
TSPOR 4 4 4 

  
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi yıllar itibariyle VIKOR ve TOPSIS yöntemlerinin 

tam bir mutabakatı yoktur. Ancak bununla beraber iki yöntem sonuçları arasında dikkate 
değer farklılıklar da söz konusu değildir. 2013 yılı her iki yöntemde de aynı sıralama 
gerçekleşmiş olup, en başarılı finansal performansa sahip şirket Fenerbahçe iken Galatasaray, 
Beşiktaş ve Trabzon şeklinde sıralanmıştır. Lig performansı ile finansal performans üçüncü ve 
dördüncü şirketler için tutarlı çıkarken, birinci ve ikinci şirketlerde farklılık söz konusudur. 
2014 yılında her iki yöntem açısından birinci ve ikinci sıralardaki Fenerbahçe ve Galatasaray 
açısından bir mutabakat varken, TOPSIS yönteminde Beşiktaş dördüncü iken, VIKOR 
yöntemi sonuçlarına göre üçüncü sırada yer almıştır. Diğer yıllara nazaran Lig performansı ile 
finansal performansı sıralamaları VIKOR yönteminde birebir aynıdır. 2015 yılı 
sıralamalarında her iki yöntem de farklı sonuçlar vermiştir. Genel itibariyle birinci ve ikinci 
sıralardaki şirketler kendi aralarında yer değiştirirken üçüncü ve dördüncü sıralardaki 
şirketlerde kendi aralarında yer değiştirmişlerdir. Lig performans sıralamasında ilginç bir 
durum söz konusu olup, birinci ve ikinci sıralar VIKOR yöntemindeki birinci ve ikinci ile 
eşleşirken, üçüncü ve dördüncü sıralar TOPSIS yöntemindeki üçüncü ve dördüncü sıralar ile 
aynıdır. 2016 yılında her iki yöntem açısından üçüncü ve dördüncü sıralardaki Beşiktaş ve 
Trabzon açısından bir mutabakat varken, birinci ve ikinci sıralar arasında fark görülmüştür. 
Lig performansı ile finansal performansı sıralamaları eşleşmemiştir. Her iki yöntemde de 
üçüncü olan Beşiktaş lig performansında ilk sırada yer almıştır. TOPSIS yönteminde 
sıralamayı belirleyen değerler birbirine daha yakınken, VIKOR yönteminde bu değerler arası 
farklılıklar daha fazladır. Dikkat çeken bir diğer husus da VIKOR yönteminde sıralamaya 
esas teşkil eden değerler negatif çıkabilirken, TOPSIS yönteminde tüm değerler pozitif olarak 
elde edilmiştir.  

Spor şirketleri bazında değerlendirmede VIKOR yönteminde 2015 yılı hariç diğer tüm 
yıllarda ile elde edilen sonuçlarda her yıl için aynı olup, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve 
Trabzon şeklinde sıralanmıştır. Finansal performans bakımından genelleme yapıldığında 
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dördüncü Trabzonspor, üçüncü Beşiktaş,  ikinci Galatasaray ve birinci Fenerbahçe olarak 
gerçekleşmiştir.   

Spor şirketlerinin sportif başarıları için üç kulvar vardır. Bunlar, Türkiye Süper Ligi, 
Türkiye Kupası ve Avrupa Şampiyonalarıdır (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa 
Ligi). Elde edilen sıralama yöntemine en uygun sportif başarı alanı Türkiye Süper Ligi’dir. 
Hem uzun soluklu olması hem de bu şirketlerin eşit sayıda müsabaka yapmalarının 
karşılaştırma ve sıralama yapmaya sağladığı imkân anlamında Süper Lig sıralaması, finansal 
performans açısından sportif performans ile daha elverişli kıyaslama olanağı tanımaktadır. 
Tablo 13’ün son sütununda 2013-2016 yıllarına ait dört şirketin sıralaması görülmektedir 
(url:2). Sportif başarıyı lig sıralaması olarak değerlendirildiğinde ilk iki sırayı alan şirketlerin 
finansal performans anlamında da ilk iki sırayı aldıkları gözlemlenmektedir. Aynı şekilde 
sportif başarı anlamında üçüncü ve dördüncü olan şirketler de finansal performans 
sıralamasında son iki sırayı paylaşmışlardır.  

 
5. Sonuç 

Yeni olmasına karşın çok büyük rakamların konuşulduğu ve el değiştirdiği futbol 
endüstrisini sadece yeşil sahalar üzerindeki performansı ile değerlendirmek son derece 
yetersiz kalmaktadır. Henüz bir sektör olup olmadığı konusunda tartışmaların bir sonuca 
varamadığı günümüzde futbol ekonomisi pek çok endüstri dalından daha fazla ilgi çekmekte 
ve değer yaratmaktadır. Dolayısıyla yeşil sahalarda boy gösteren ve geniş kitleleri futbol 
arenalarına toplamayı başarabilen spor kulüplerinin ekonomi sahasındaki performansı ölçmek 
bu çalışmanın motivasyonunu oluşturmuştur. Bu noktadan hareketle Borsa İstanbul’da (BIST) 
faaliyet gösteren dört spor şirketinin finansal oranlar yardımı ile çok kriterli karar verme 
yöntemlerinden VIKOR ve TOPSIS ile değerlendirilerek sıralama yapılması hedeflenmiştir.  

Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlar çerçevesinde Avrupa Futbol 
Federasyonları Birliği (UEFA) spor işletmelerine bir standart getirebilmek adına Finansal Fair 
Play uygulamasını 2014 yılında başlatmıştır. Bu uygulama ile olağandışı bir büyüme hızı ile 
ilerleyen futbol ekonomisini belirli biçimde kontrol altına almak istemiştir. Bu kapsamda 
Türkiye’de de spor şirketlerinin belirli bir standarda oturabilmesi açısından 2013 yılından 
itibaren sadece gelir esaslı olarak kurulan şirketlerin giderlerini de muhasebeleştirerek dönem 
sonu bilanço ve mali tablolarında yer alması kuralını getirmiştir. Dolayısıyla finansal oranlar 
arasında bir standart elde edebilmek adına 2013 yılında başlayan bir dönem tercih edilmiştir.  

Çalışma sonucunda, dört spor şirketinin VIKOR ve TOPSIS yöntemlerine göre 2013-
2015 dönemlerine ait sıralanmaları elde edilmiştir. TOPSIS yöntemi sonuçlarına göre yapılan 
sıralamada her üç yıl için de aynı sıralama elde edilmiştir. Galatasaray birinci, Fenerbahçe 
ikinci, Trabzonspor üçüncü ve Beşiktaş dördüncü olarak sıralanmıştır. VIKOR yönteminde 
Galatasaray bir kez birinci olurken, Fenerbahçe iki kez birinci olarak sıralanmıştır. Yıllar 
açısından her iki yöntemin benzer sıralama verdiği bir yıl yok ancak 2014 ve 2015 yılında 
birbirine yakın sıralamalar elde edilirken, 2015 yılı için Galatasaray ile Fenerbahçe’nin almış 
oldukları değerler arasında çok küçük farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sportif performans ile 
finansal performans arasındaki ilişkiyi ölçmek için farklı yöntemler ve veriler kullanmak 
gerekebilir. Ancak Türkiye Süper Ligi sıralamasını baz alındığında sportif olarak ilk iki sırayı 
paylaşan şirketlerin finansal performans açısından da ilk iki sırayı paylaştığı tespit edilmiştir. 
Finansal performansın mı sportif performansı etkilediği yoksa sportif performansın mı 
finansal performansı etkilediği ayrı bir araştırma konusu olarak değerlendirilecektir. 
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 ALTIN PİYASASINDA ZAYIF FORMDA ETKİNLİĞİN 
SINANMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ  

 
 

Veli Yılancı1  Mücahit Aydın2 

 
 

Özet 
Bu çalışmada Türkiye’deki altın piyasasının zayıf formda etkinliği test edilmiştir. Bu amaçla 

Türkiye’deki altın piyasası Cumhuriyet, Reşat ve Külçe altın piyasası olmak üzere 3’e ayrılmıştır. Zayıf formda 
etkinlik için iki varsayımın yerine gelmesi gerekmektedir; ilgili seri durağan olmamalı ve rassal modelin 
kalıntıları bağımsız türdeş dağılmalıdır. Bu çalışmada indeksin durağanlığının testi için hangi birim kök testinin 
kullanılacağına karar vermek için serilere Harvey vd.(2008) doğrusallık testi uygulanmış ve serilerin doğrusal bir 
formda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Doğrusal serilerin durağanlığı Kapetanios (2005) birim kök testi 
yardımıyla incelenmiş ve incelenen serilerden sadece birinin durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre 
Türkiye’de sadece külçe altın piyasasında zayıf formda etkinlik olmadığı ifade edilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: altın piyasası, etkin piyasa hipotezi, birim kök testi 
 
JEL Sınıflandırması: G10, G14, C22 
 
 

TEST OF WEAK-FORM EFFICIENCY IN THE GOLD 
MARKET: TURKISH CASE 

 
 
Abstract 

In this study, the weak-form efficiency of the gold market in Turkey is tested. To this end, the gold 
market is divided into 3 including Cumhuriyet, Reşat and bullion gold market in Turkey. Two assumptions are 
necessary for weak-form efficiency. First, the related series are not to  be  stationary and secondly the residual of 
the model are i.i.d. In this study Harvey et all. (2008) test is used for linearity and finally reached the conclusion 
that there is a linear form. Kapetanios (2005) unit root test is used for stationary  and  it is concluded that two of 
the series has a unit root. The results prove that those gold markets are weak form efficienct in Turkey. 
 
Keywords: gold market, efficient market hypothesis, unit root test 
 
JEL Classification codes: G10, G14, C22 
 
 
1. Giriş  

Milattan önceki dönemlerde kullanılmaya başlanan altın bir mal olarak kullanıldığı gibi 
parasal bir varlık olarak da kullanılan değerli bir madendir. Sınırlı sayıda üretimin olması ve 
uzun dönemde değer kaybetmemesi altının değerli bir maden olmasındaki önemli özellikleri 
olarak gösterilebilir. Geçmişten günümüze kadar çeşitli kullanım alanına sahip olan altın son 
zamanlarda mal olma özelliğinden ziyade bir yatırım aracı olma özelliğiyle ön plana 
çıkmaktadır.  
 Değerli bir maden olarak kullanılan altının rezerv aracı olarak kullanılmasına geçiş ise 
Bretton Woods sistemiyle gerçekleşmiştir. Bu sistemle birlikte altın ABD dolarına 
sabitlenmiştir.1973 yılında doların altına çevrilmesine son verilmesiyle birlikte altın bir 
değişim aracı olma özelliğini kaybetmiştir. Bu dönemden sonra altın piyasalarda tasarruf aracı 

1 Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Finansal Ekonometri Bölümü, Türkiye,  yilanci@sakarya.edu.tr, 
2 Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Finansal Ekonometri Bölümü, Türkiye, aydinm@sakarya.edu.tr 
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olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmelerle birlikte merkez bankaları da altının rezerv 
olarak tutmaya başlamıştır. 

Yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak görülen altına yatırım ise iki kanaldan 
yapılmaktadır. Bu kanallardan ilki altının fiziksel olarak alım satımının yapılması iken diğer 
yatırım şekli ise piyasada altını temsilen bir ürün alım satımının yapılması olarak 
tanımlanmaktadır. Altın yatırımcısının her iki kanaldan da yapacak olduğu yatırımlarda bazı 
sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu sorunlardan bazıları altının piyasada nasıl hareket 
edeceğinin bilinmesinde karşılaşılacak güçlük ve altın fiyatlarının belli bir trend ile hareket 
edip etmeyeceğinin belirlenmesidir. Zira piyasa etkinlikleri altının izlediği yol incelenerek 
tespit edilebilmektedir.  

Fama (1970) tarafından ortaya atılan etkin piyasa hipotezi menkul kıymetlerin oluşum 
süreçlerinin açıklanmasında kullanılmaktadır. Etkin piyasa hipotezine göre yatırımcılar 
piyasaya gelen her yeni bilgiye aynı anda ulaşabilmektedir. Bununla birlikte piyasalarda 
yatırımcıların aşırı kazanç elde edemeyecekleri ve menkul kıymet fiyatlarının geçmiş dönem 
fiyatlardan etkilenmeyecek şekilde oluştuğu, bir başka deyişle fiyatların rassal olduğu da etkin 
piyasa hipotezinin diğer varsayımlarıdır (Malcıoğlu ve Aydın, 2016; 113). Fama’ ya göre 
piyasaya gelen her yeni bilginin fiyatlar tarafından en iyi şekilde yansıtıldığı piyasalar etkin 
piyasalar olarak nitelendirilir (Fama, 1970; 383). Fama etkinliği zayıf formda etkinlik, yarı 
güçlü formda etkinlik ve güçlü formda etkinlik olarak üç gruba ayırmaktadır. Çalışmada 
üzerinde durulacak etkinlik zayıf formda etkinliktir. Zayıf formda etkinlik ise gelecek dönem 
fiyatlara ilişkin tahminleri geçmiş dönem fiyatları yardımıyla yapmanın ve aşırı kar etmenin 
mümkün olmadığı durumu ifade etmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye için altın piyasasının zayıf formda etkinliği araştırılacaktır. Bu 
amaçla çalışmanın literatür kısmında konu ile ilgili yapılmış ampirik çalışmalara yer 
verilecektir. Uygulama kısmında ise uygun ekonometrik metot yardımıyla altın piyasasının 
zayıf formda etkinliği incelenecektir. Son olarak elde edilen bulgular yorumlanarak gelecek 
çalışmalar için önerilerde bulunulacaktır.  
 
2. Literatür Taraması 

Türkiye için altın piyasasının etkenliği ile ilgili literatürde yapılan çok fazla çalışma 
olmamakla birlikte konu ile ilgili yapılan çalışmalardan bazıları şu şekilde özetlenebilir.  

Eliyathambr A. Selvanathan (1991), çalışmasında 3 Ağustos 1987 ile 20 Temmuz 1988 
arası günlük veriler kullanarak Londra altın piyasasının zayıf formda etkinliğini sınamak için 
Dickey-Fuller birim kök testini kullanmıştır. Yapılan birim kök testi sonuçlarına göre ise altın 
fiyatları seviyede birim köklü bulunmuştur. Buna göre altın piyasasının etkin olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Graham Smith (2002) tarafından yapılan çalışmada Londra Altın Piyasasının rassal 
yürüyüş hipotezine uygunluğu araştırılmıştır. Çalışmada sabah, öğle sonrası ve kapanış 
fiyatları ayrı ayrı incelenmek üzere 3 Ocak 1990 ile 27 Eylül 2001 arası günlük veriler 
kullanılmıştır. Serilerin rassal yürüyüş sürecine uygunluğu oran testi yardımıyla test edilmiş 
ve şu sonuçlar elde edilmiştir. Sabah ve öğle sonrası fiyatlardan elde edilen seriler için rassal 
yürüyüş hipotezinin reddedilmesine rağmen kapanış fiyatlarının rassal yürüyüş hipotezine 
uygunluk gösterdiği görülmüştür. 

Xiaozhou Li ve Yunfei Wang (2011), çalışmalarında Şangay Altın Borsasındaki altın 
fiyatlarının Rassal Yürüyüş Hipotezine uygunluğunu test etmişlerdir. Çalışmada 30 Ekim 
2002 ile 31 Aralık 2010 dönemi günlük açılış ve kapanış fiyatları alınarak Oran testi 
yardımıyla serilerin rassal yürüyüş hipotezine uygunluğu test edilmiştir. Ampirik analiz 
sonuçlarına göre her iki serinin de rassal yürüyüş sürecine uygun oldukları görülmüştür. 

Munir ve Ching (2014) Malezya altın piyasasının etkinliğini araştırdıkları 
çalışmalarında 1 Ocak 2001 ile 31 Temmuz 2012 arası günlük altın fiyatları verilerini 
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kullanmışlardır. Çalışmada altın fiyatları için etkinlik analizi birim kök testleri yardımıyla 
yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde serilere gelen bir şokun etkisinin kalıcı olmadığı 
yani serilerin durağan olduğu görülmüştür. Buna göre belirtilen dönemde altın piyasasının 
etkin olmadığı söylenebilir. 

Uyar ve Uzuner (2015) çalışmalarında Türkiye için altın piyasasının zayıf formda 
etkinliğini Cumhuriyet, Reşat ve Külçe Altın olmak üzere üç ayrı alt piyasayı dikkate alarak 
incelemişlerdir. Çalışmada zayıf formda etkinliğin belirlenebilmesi için koşu testinden 
yararlanılmıştır. Yapılan ampirik analizler neticesinde incelenen üç alt piyasanın da zayıf 
formda etkin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 
 
3. Ekonometrik Yöntem ve Uygulama Sonuçları 

Bu çalışmada kullanılan veri Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı (CA), Külçe Altın Satış 
Fiyıatı (KA) ve Reşat Altını Satış Fiyatından (RA) oluşmakta olup, tarih aralığı için Ocak 
1978 – Haziran 2015 seçilmştir.Veri seti TCMB EVDS’den elde edilmiştir.  

Çalışmanın ilk aşamasında, serilerin durağanlığını test etmek için doğrusal modellere mi 
yoksa doğrusal olmayan modellere mi dayanan birim kök testinin kullanacağına karar vermek 
için, serilerin veri yaratma süreçlerini belirlenecektir. Harvey ve Leybourne (2007) tarafından 
literatüre kazandırılan doğrusallık testti, serilerin durağanlık durumları hakkında bir varsayım 
yapmadan incelenen serinin doğrusallığını hakkında bilgi verebilmektedir. Harvey vd. (2008) 
tarafından literatüre kazandırılmış test ise aynı özelliğe sahip olmakla birlikte, bahsi geçen bu 
teste göre daha iyi sonlu örneklem boyut ve güç özelliklerine sahiptir. Harvey vd. (2008) testi 
basitçe iki farklı doğrusallık testinin ağırlıklı ortalamasını hesaplamak suretiyle 
hesaplanmaktadır. Bu testlerden ilki ( SW ), incelenen serinin durağan olduğu varsayımıyla 
serinin doğrusallığını incelerken ikincisi ( UW ) incelenen serinin durağan olmadığı 
varsayımıyla bu incelemeyi yapmaktadır.  Bahsi geçen bu iki test istatistiğinin ağırlıklı 
ortalamasıyla ( { }1λ λ λ= − +S UW W W ) elde edilen λW  test istatistiği de iki serbestlik dereceli ki-
kare dağılımına uymaktadır.  

Altın fiyatlarına uygulanan Harvey vd. (2008) doğrusallık testinin sonuçları Tablo 1’de 
görüldüğü gibidir: 

Tablo 1: Harvey testi sonuçlar 

 
Test İstatistiği 

CA 23.99* 
KA 12.63* 
RA 19.29* 

Not: %1 seviyesinde kritik değer 9.21 olup, * %1 seviyesinde anlamlılığı göstermektedir. 
 

Tablo 1’de elde edilen sonuçlar incelenen her üç serinin de doğrusal olduğunu 
göstermektedir. Dolayısıyla serilerin durağanlık analizi yapılırken, doğrusal veri yaratma 
sürecini dikkate alan bir birim kök testi kullanılacaktır.  
 Yapısal değişime izin veren birim kök testlerinde genellikle yapısal değişim sayısı 
dışsal olarak belirlenir. Yapısal değişim tarihi gibi kırılma sayısının da dışsal belirlenmesi 
elde edilen sonuçların hatalı olmasına neden olabilir. Bu nedenle bu çalışmada kırılma 
sayısının da içsel olarak belirlendiği Kapetanios (2005) birim kök testi kullanılacaktır. 
Kapetanios (2005) birim kök testinde öncelikle tek kırılma tüm örnek boyunca aranır ve birim 
kök hipotezinin t- istatistikleri elde edilir. İlk modelde en küçük kalıntı kareler toplamının ait 
olduğu model ile ilgili yapısal kırılma tarihi seçilir. Tahmin edilmiş ilk kırılma tarihini modele 
ekleyerek, geri kalan parçalar arasında ikinci yapısal kırılma tarihi aranır ve birim kök temel 
hipotezi için t istatistikleri elde edilir ve kırılma tarihi yine minimum KKT’yi elde etmek 
suretiyle bulunur. Bu adımlar m kırılma sayısını elde edene kadar devam ettirilir. Uygun 
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kırılma sayısı minimum t istatistiğini veren kırılma sayısıdır ve birim kök temel hipotezini 
sınamak için bu t- istatistiği kullanılır.  
Kapetanios (2005) test sonuçları Tablo 2’de görüldüğü gibidir: 
 

Tablo 2: Kapetanios birim kök testi sonuçları 
 
  Test İstatistiği Kırılma Tarihleri 

CA -8.0013 Kasım 1998, Mart 2003, Nisan 2007, Kasım 2010, Mart 2014 
RA -7.7401 Mart 1999, Ocak 2003, Eylül 2008, Ekim 2010, Nisan 2015 
KA -8.0948*** Ağustos 1998, Mayıs 2003, Kasım 2008, Kasım 2010, Mayıs 2015 

Not: Kritik değerler, %1, %5 ve %10 düzeylerinde sırasıyla 9.039, 8.343, 8.016 şeklindedir. ***, %10 
seviyesinde anlamlılığı göstermektedir. 
 

Tablo 2’de elde edilen sonuçlar CA ve RA serisinin birim köklü, KA serisinin ise 
durağan olduğunu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla CA ve RA altın piyasasının zayıf 
formda etkin olduğu ifade edilebilir. 
 
4. Sonuç 

Çalışmada Türkiye’deki altın piyasasının zayıf formda etkinliği test edilmiştir. Bu 
amaçla Türkiye’deki altın piyasası Cumhuriyet, Reşat ve Külçe altın piyasası olmak üzere 3’e 
ayrılmıştır. Zayıf formda etkinlik için iki varsayımın yerine gelmesi gerekmektedir; ilgili seri 
durağan olmamalı ve rassal modelin kalıntıları bağımsız türdeş dağılmalıdır. Ampirik analiz 
bölümünde serilere Harvey vd.(2008) doğrusallık testi uygulanmış ve serilerin doğrusal bir 
formda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Doğrusal serilerin durağanlığı Kapetanios (2005) birim 
kök testi yardımıyla incelenmiş ve incelenen serilerden sadece KA serisinin durağan olduğu 
bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye için RA ve CAaltın piyasasının zayıf formda 
etkin olduğu görülmektedir. 
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ENTELEKTÜEL SERMAYE KAVRAMININ FİNANSAL 
RAPORLAMA AÇISINDAN ÖNEMİ 

 
 

Emin Yürekli1   Seçkin Gönen2  
 
 

Özet 
Küresel rekabet işletmelerin maliyet ve yönetim stratejilerini doğrudan etkilediği gibi görünmeyen 

maliyet ve giderlerin stratejik durumlarını daha da önemli hale getirmiştir.  Bu giderlerden en önemlisi de 
entelektüel sermaye olduğu görülmektedir. Mevcut muhasebe sisteminde entelektüel sermayenin yer almaması 
işletmelerin finansal tablolarının gerçeğe uygun sunumu konusunda birtakım soru işaretleri yaratmaktadır. 
Finansal raporlama ise tekdüzen muhasebe sisteminde boş bulunan hesaplara bazı hesaplar eklenerek entelektüel 
sermayenin finansal tablolarda yer almasını sağlayacak ve böylece hem yatırımcılara hem de işletme 
yöneticilerine gerçeğe uygun finansal tabloların sunumu sağlanmış olacaktır. Bu çalışmanın amacı entelektüel 
sermayenin önemi ve finansal tablolarda görünmeyen varlık kalemlerinin işletme yöneticilerinin ve 
yatırımcıların bilgisine sunmak ve işletme sermayesinin gerçek değerini finansal tablolarda gösterebilmektir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: entelektüel sermaye, finansal raporlama 
 
JEL Sınıflandırması: M40, M42 
 
 
IMPORTANCE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN TEREMS 

OF FINANCIAL REPORTING 
 
Abstract 

Global competition, as directly affect business costs and management strategies of the strategic situation, 
the unpredicted costs and expenses has become even more important. The most important of these costs is the 
intellectual capital. Absence of intellectual capital in the current accounting system creates some question marks 
as to the fair presentation of the financial statements. Financial reporting, by adding some accounts to empty 
accounts in the uniform accounting system, will ensure intellectual capital to take place in financial statements 
and accordingly, fair presentation of the financial statements to both business executives and investors would be 
guaranteed. The aim of this study is to show importance of intellectual capital and supply asset items that are not 
included in financial statements to executives and investors' information and present fair value of intellectual 
capital in financial statements.    
 
Keywords: intellectual capital, financial reporting 
 
JEL Classification: M40, M42 
 
1. Giriş 

Günümüzde işletmeler sürdürülebilir yüksek kar ve yeni yatırımcılar ile sermayelerini 
güçlendirme hedefi ve gayreti içersindedirler. Bunun içinde yeni teknoloji ve gelişmeleri 
yakından takip etmekte ve işletmelerinde kullanmak istemektedirler. Uluslararası sermayenin 
çok hızlı yer değiştirdiği ve işletmelerinde bu sermayeden maksimum oranda yararlanmak 
istemeleri finansal tabloların uluslararası standartlarda hazırlanması ve sunumunu oldukça 
önemli hale getirmiştir. Bu durum işletmelerin üretmiş olduğu bilginin önemini küresel 
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seckin.gonen@deu.edu.tr 

767 
 

                                                 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
boyutta olma zorunluluğunu meydana getirmiş ve entelektüel sermaye kavramı ön plana 
çıkmıştır. 

Geleneksel muhasebe sistemimizde bir hesap olarak yer almayan entelektüel sermaye 
kavramı, finansal tabloların eksik yönlerinden biri olarak görülmekte ve finansal raporlama 
açısından önem taşımaktadır. Finansal raporlama standartlarına göre hazırlanacak finansal 
tablolar hem yatırımcılar ve hem de borç verenlerin gereksinimini karşılayacak bilgiyi 
sunmayı amaçlar.  Geleneksel muhasebe sistemi içinde entelektüel sermayenin ölçülebilmesi 
ve finansal tablolarda sunulabilmesi oldukça güçtür. Çünkü geleneksel muhasebe sistemi 
değerleme ölçüsü olarak tarihi maliyet değerini esas almaktadır.  Oysaki entelektüel sermaye 
hem işletmenin içinde bulunduğu dönemde hem de gelecek dönemlerinde işletmeye avantaj 
sağlayacak unsurlardan meydana gelmektedir.  

Finansal tablo kullanıcılarının gereksinim duyduğu bilgilerin karşılanması, söz konusu 
bu tabloların gerçeğe uygun değer ile sunulmasını gündeme getirmektedir. Dolayısıyla maddi 
duran varlıklar ile birlikte maddi olmayan duran varlıklarda gerçeğe uygun değer ile finansal 
tablolarda sunulmalıdır. Böylelikle, entellektüel sermaye işletmeler için oldukça önemli hale 
gelmektedir. Finansal tabloların ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir sunulması 
yatırımcıların beklentileri arasında olup, finansal raporlama standartları ile entelektüel 
sermayenin finansal raporlamada yer alması beklenmektedir. Bu çalışmada öncelikle 
entelektüel sermaye kavramı tanıtılmış ardından kavramım finansal raporlamadaki önemi ve 
konuyla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin eksikliği vurgulanmıştır. 
 
2. Entelektüel Sermaye Kavramı 

Literatürde entelektüel sermaye ile birçok tanım yapılmıştır. Örneğin; entelektüel 
sermaye kavramı bir işletmenin sahip olduğu çalışanların zihinsel düşünce ve birikim 
kapasitesinin tamamı olarak ifade edilmiş ve sadece beşeri sermayeden ibaret olmayıp, bunun 
yanı sıra işletme yapısı ve işletmenin ilişkide bulunduğu kişi ve kurumlarda yer aldığı 
açıklanmıştır. (Çıkrıkçı ve Daştan, 2002:20), Başka bir tanım göre ise Entelektüel sermaye; 
“mayasını bilgi,beceri, deneyim ve enformasyonun oluşturduğu, işletmenin mevcut ve 
gelecekteki başarısını doğrudan etkileyen ve rakip firmalarla kıyaslamada konumunu ortaya 
koyan sahip olduğu bilgi, bilgi sistemleri, patent, telif hakları ve lisans anlaşmaları gibi 
maddi olmayan soyut varlıkların bütünüdür”(Karacan, 2007:183-184). 

Muhasebe uygulamaları açısından entelektüel sermaye muhasebe veya işletme değeri 
anlamında değerlendirildiğinde ise “işletmenin defter değeri ile bu değer karşılığında 
ödenilmeye hazır olunan değer (piyasa değeri)arasındaki fark” olarak tanımlanmıştır 
(Toraman vd. 2009, s.96) Bu açıdan bakıldığında ise; geleneksel muhasebe anlayışına göre 
entelektüel sermaye şerefiye olarak kabul edilmektedir. Piyasa işletmeyi bir bütün olarak 
değerlemekte, işletmenin alış fiyatı ile tüm varlıklarının değeri arasındaki fark şerefiye olarak 
adlandırılmaktadır. Kuramsal olarak şerefiye, alıcının edinilen işletmenin tüm varlıklarının 
gerçeğe uygun değerlerinin üzerinde vermiş olduğu primdir (Zor ve Aslanoğlu, 2006 s.154)  
 2.1. Entelektüel Sermayenin Unsurları 

Entelektüel sermaye kavramının hesaplanabilmesi için bu kavramı oluşturan unsurların 
neler olduğunu tanımlamak gerekir. Bu bağlamda söz konusu bu kavram; ‘İnsan Sermayesi”, 
‘Yapısal Sermaye’ ve ‘Müşteri Sermayesi’ olarak üç unsurdan oluşur. Aşağıda söz konusu bu 
unsurlara ilişkin açıklamalara yer verilmektedir (Toraman vd. 2009:99-100). 

• İnsan Sermayesi: Bir işletmede çalışanların sahip olduğu bilgi birikimi, yaratıcılık, 
sorun çözme yeteneği, girişimcilik, güvenilirlik, bağlılık, tavır, zeka düzeyi, bilgi 
paylaşma ve gruba uyum sağlama isteği ile liderlik yetenekleridir.  

• Yapısal Sermaye: Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan bilgi 
teknolojileri, iletişim teknolojileri, yazılım sistemleri, bilgi sistemleri, modeller, 
yöntemler, işletme kimliği ve imajı ile süreçlerin oluşturduğu bir bütündür. Başka bir 
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ifadeyle, yapısal sermaye etkili ve verimli bir iş performansı için işletmeye ait temel 
alt yapı unsurlarının ve çalışma sistemini bir bütün olarak oluşturan bilgidir. 

• Müşteri Sermayesi: Ticari iş süreçlerini tedarikçilere, müşterilere ve piyasaya 
bağlayan değerleri kapsayan bu unsur; güvenilir ve kaliteli hizmet sağlama, müşteri 
memnuniyeti ve bağlılığı ile işletme için bir değer oluşturan tüm dışsal unsurların 
bütünüdür.  

2.2. Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi 
Entelektüel sermaye kavramı, işletme ve bileşenler düzeyinde ölçülebilmektedir. Bu 

bağlamda aşağıda her iki ölçüme ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. 
 
2.2.1. Entelektüel Sermayenin İşletme Düzeyinde Hesaplanması 

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı: Entelektüel sermayenin en yaygın olarak kullanılan 
yöntemidir. Bir işletmenin aktif değerlerini finanse etmek için kullandığı özkaynaklarının 
hisse senedi başına düşen payı, o işletmenin piyasa değeri/defter değeri oranını 
vermektedir. İşletmenin piyasa değerinin defter değerini aşan kısmı, entelektüel sermaye 
olarak isimlendirilir. Bu yöntem hisse senetleri borsasında yer alan işletmeler için 
geçerlidir (Çetin, 2005:364). Piyasa değeri, dolaşımda bulunan hisse senetlerinin x bir 
tarihte yatırımcılar tarafından ödenmeyi kabul edilen tutardır. Defter değeri ise, bilançoda 
olan varlıklardan borçların çıkarılması sonucu bulunan değerdir. Model, piyasa 
değerinden defter değerinin çıkarılması sonucu bulunan değerin işletmenin entelektüel 
sermayesini oluşturacağı varsayımına dayanmaktadır. Modelde yer alan formül aşağıdaki 
gibidir (Aslanoğlu ve Zor:2006:160) 

 Entelektüel Sermaye= Piyasa Değeri-Defter Değeri 
 
           PD= Hisse Senedi Birim Fiyatı x Dolaşımdaki Hisse Senedi Sayısı 
 
           DD= Toplam Varlıklar – Toplam Borçlar ( Yabancı Kaynaklar )  

 
Tobin Q Oranı:James Tobin tarafından geliştirilen yöntem, piyasa değeri/defter değeri 
yöntemine çok benzemektedir. Faiz oranlarından bağımsız olarak işletmenin varlıklarının 
yerine koyma maliyetleri kullanılması bu yönteme aittir. Tobin, defter değeri yerine, 
yerine koyma maliyeti kullanmıştır (Çetin, 2005:365). 
Maddi Olmayan Varlıkların Hesaplanması: Maddi olmayan duran varlıkların 
açıklanması yedi adımda gerçekleşir (Yereli ve Gerşil, 2005:24); 
• İşletmenin, üç yıl için ortalama vergi öncesi karının hesaplanması 
• İşletmenin üç yıllık dönem sonu bilançolarından ortalama maddi duran varlık 

değerinin bulunması 
• Maddi varlıkların karını hesaplayabilmek için, üç yılın ortalaması olan vergi öncesi 

kar rakamının maddi varlıkların hesaplanmış ortalama değerine bölünmesi, 
• Belirtilen üç yıl için piyasanın maddi varlıklarının kar oranı bulunması durumunda; 

söz konusu bu oran piyasa ortalamasının altında ise bu hesaplamanın sonlandırılması, 
ortalamanın üstünde ise hesaplamalara devam edilmesi 

• Piyasanın ortalama kar oranı ile işletmenin maddi duran varlıkları çarpılarak ilave 
karın hesaplanması, 

• İşletmenin üç yıllık ortalama gelir vergisi oranı ile ilave karın çarpılması sonucu vergi 
tutarı bulunması ve vergiden sonraki ek karı hesaplayabilmek için bulunan vergi 
tutarının ilave kardan çıkartılması ve böylece maddi olmayan varlıkların oluşturduğu 
primin elde edilmesi 
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• Son aşamada ise primin net bugünkü değerinin bulunarak hesaplanmış maddi olmayan
değere ulaşılması, net bugünkü değeri bulmak için primin işletmenin sermaye
maliyetine bölünmesi. Bilançoda yer almayan bu değer ise işletmenin maddi olmayan
varlıklarının hesaplanmış değeridir.

2.2.2. Entelektüel Sermayenin Bileşenler Düzeyinde Hesaplanması 
Skandia Modeli: Skandia ilk kez entelektüel sermaye raporunu 1994 yılında kendi 
yatırımcılarına daha güvenilir bilgiler verebilmek amacıyla geleneksel finansal 
raporlarına entegre etmiştir. Skandia sadece finansal raporlama yapmamakla birlikte, aynı 
zamanda da işletmenin entelektüel sermaye yapısını ön planda tutarak rekabet üstünlüğü 
sağlamaktadır. Skandia modeli esas olarak değer kazandırmada, müşteri sermayesinin 
işlevinin ortaya çıkarılmasında ve müşterilerle kurulan ilişkilerin yapısının ne kadar 
değiştiğinin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır (Şamiloğlu ve Akgün, 2010:292-
293). 
Entelektüel Sermaye Endeksi: Bu hesaplama şeklimde birbirinden farklı göstergeleri 
tek endekse indirgenmiş ve entelektüel sermayede oluşan değişiklikler ile piyasada 
oluşan değişiklikler arasında ilişki kurmaya çalışılmıştır. Entelektüel sermaye endeksinin 
sağladığı en önemli avantaj, işletmenin geçmiş performanslarını da değerlendirme ortamı 
sağlamasıdır (Şamiloğlu ve Akgün, 2010:293). 
Balanced Score-card: Bu yöntemde, hedef ve ölçütler, şirketin vizyon ve stratejisi göz 
önünde bulundurularak belirlenir. Scorecard’da bulunan hedef ve ölçütlerle, şirketin 
performansı finansal, müşteri, iç süreçler, öğrenme-gelişme gibi farklı açılardan 
değerlendirilir (Kaygusuz, 2005:89). Bu yöntem; maddi varlıkları ve maddi olmayan 
varlıkları birbirine bağlayan değer yaratma stratejilerini tanımlayan bir çerçeveyi 
gündeme getirmiştir. Dolayısıyla bu yöntem, işletmenin maddi olmayan varlıklarını 
değerleme için oluşturulmuş bir yöntem olmayıp bu varlıkların para dışında başka 
birimlerle ölçümünü yapma özelliğine sahiptir (Yaşar, 2016:200) 

3. Finansal Tablo-Finansal Raporlama İlişkisi
İşletmenin dili olarak kabul edilen muhasebenin özetleme işlevi finansal tablolar 

aracılığı ile yerine getirilir. Finansal tablolar toplanan bilgilerin belirli zaman aralıklarıyla 
finansal bilgi kullanıcılarına iletilmesini sağlayan önemli araçlardır. Bu bağlamda finansal 
tablolar bir işletmenin performansının ölçülmesi, kazanç gücünün belirlenmesi, nakit 
akışlarının ortaya konulması vb. bilgiler sunar. Başka bir deyişle, finansal tablolar aracılığı 
işletmeleri tanıma olanağına kavuşulur. 

Finansal tablolar, geniş bir kullanıcı kitlesinin değişik bilgi ve ortak gereksinimlerine 
yanıt verecek biçimde aylık, üç aylık ve yıllık olarak hazırlanıp sunulmaktadır (Erkan vd. 
2014:3). Finansal tablo kullanıcılarının, finansal tablo analizinden maksimum faydayı 
sağlayabilmeleri ve isabetli sonuçlar çıkarabilmeleri için söz konusu bu tabloların taşıması 
gereken bazı özellikler vardır. Finansal raporlama standartlarına yön veren temel rehber kabul 
edilen Kavramsal Çerçeve’de bu konuda aydınlatıcı bilgi sunmaktadır. 

Kavramsal çerçeve’de finansal tablo kavramı yerine finansal raporlama kavramı 
kullanılmaya başlanmıştır. Kavramsal çerçeve’de genel amaçlar için hazırlanan finansal 
raporlar esas alındığı için finansal raporlama ile genel amaçlı finansal raporlar işaret 
edilmektedir (Özerhan ve Yanık, 2015:4-5) Genel amaçlı finansal raporlamanın amacı, 
‘mevcut potansiyel yatırımcılara, borç verenlere ve kredi veren diğer taraflara raporlayan 
işletmeye kaynak sağlama kararlarını verirken faydalı olacak bilgiyi sağlamaktır.’ 
(KGK:Kavramsal Çerçeve, 2011).Söz konusu bu amaç doğrultusunda, yatırımcılar, borç 
verenler ve kredi sağlayan diğer taraflar ‘asli kullanıcılar’olarak ön plana çıkmaktadırlar. Bu 
kullanıcılar, finansal raporlarda sunulan bilgiye en çok ihtiyaç duyan kişiler olmakla birlikte, 
genel amaçlı finansal raporlarda sunulan bilgiye güvenmek durumundadırlar (Gönen, 
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2012;20).İşletme yönetimi halihazırda gereksinim duyduğu bilgiyi edinebildiğinden, bu 
raporlama öncelikli olarak yatırım yapan ve borç verenlerin gereksinimlerine yönelik olarak 
hazırlanmaktadır. İşletmeye yatırım yapanlar ya da yapmak isteyenler özellikle işletmenin kar 
payı ödeme gücünü, borç verenler ise, kar ve nakit oluşturma gücünü değerlendirmek isterler. 
Dolayısıyla finansal raporlama standartlarına göre hazırlanacak finansal tablolar ile, söz 
konusu kullanıcıların genel ve ortak gereksinimlerini karşılayacak bilgi sunumunu 
amaçlamaktadır (Şavlı, 2014:20). 

Küçük ve orta boy bir işletme için raporlama yapılabileceği gibi, şirketler 
topluluğundan oluşan bir ekonomik bütünlük için de finansal tablo hazırlanması mümkündür. 
Bu bağlamda 1 numaralı Türkiye Muhasebe Standardı olan ‘Finansal Tabloların Sunuluşu” 
standardına göre, bir işletmenin hakim olması gereken tablolar; finansal durum tablosu, 
kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosudur. Bu tablolar, bir 
şirketler topluluğu için hazırlandığıda ise konsolide finansal tablolar olarak adlandırılır. 
Ayrıca finansal tablolar açıklayıcı notlar ve dipnotlarla desteklenmelidir.  Öyle ki bu notlar, 
kimi zaman finansal tablolardaki bir satırın dökümü veya anlamını, kimi zaman ise tablo 
içeriğinde olmayan olayları, riskleri ve benzeri ayrıntıları kapsar (Gözüm ve Yücel, 2015:3). 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, finansal tablolar finansal raporlama 
standartları ile daha geniş anlam ifade eden finansal raporlama adı ile anılmaktadır. Finansal 
raporlar işletmeye borç vermeyi düşünenler veya borç vereceklere kararlarında yardımcı 
olabilmeleri için hazırlanmaktadır.  
 
4. Entelektüel Sermayenin Finansal Tablolarda Gösterilmesi ve Finansal Raporlama 
Standartlarındaki Yeri 

Türkiye’de 1994 yılında Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) 
tarafından yürürlüğe giren Tekdüzen Hesap Planı’nda Maddi Olmayan Varlıklar 26 kodlu 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesap sınıfında yer almaktadır. Tekdüzen Hesap Planı’ndaki 
Maddi Olmayan Duran Varlık hesapları incelendiğinde, işletmelerin entelektüel sermaye 
varlıklarının bir bölümünü temsil eden bu hesapların işletmenin bütün entelektüel sermaye 
varlıklarını temsil etmediği kanısına ulaşılabilir. Örneğin, . 1 sıra numaralı Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel Tebliği’nde şerefiye hesabı  ile ilgili olarak, “bir işletme devralınırken 
katlanılan maliyet ile sözkonusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının 
(özvarlık) değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde kullanılır. Şerefiye hesaplanırken, 
rayiç bedelin tespit edilmemesi halinde, net defter değeri esas alınır.” ifadesi yer almaktadır. 
Dolayısıyla, hesabın işleyişine ilişkin olarak yapılan tanımın henüz başında yer alan “işletme 
devralınırken” ifadesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu ifade ile şerefiyenin bir işletmenin 
satın alınması esnasında (Satın Alınan İşletmenin Piyasa Değeri – Satın Alınan İşletmenin 
Defter Değeri) arasındaki fark olduğu ortaya çıkmaktadır. Halbuki entelektüel sermayenin 
faaliyetini sürdüren bir işletme için de geçerli olacağı unutulmamalıdır. Şerefiye ise tebliğin 
yaptığı tanımdan ve süregelen uygulamalardan da anlaşıldığı üzere ağırlıklı olarak bir 
işletmenin el değiştirmesi durumunda ortaya çıkmaktadır (Elitaş ve Demirel, 137). 

Tekdüzen Hesap Planı’nda entelektüel varlıklara yönelik hesap veya hesaplar 
belirtilmediğinden bu tür varlıklar, kullanılmakta olan muhasebe sistemi içinde kayıt altında 
tutulamamaktadır.Tekdüzen Hesap Planı’nda boş bırakılan hesapların kullanımı ile bu sorun 
çözülebilir. Bu durumda varlık değerleri için 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar grubu 
içindeki 265 kodlu boş bırakılan hesap entelektüel sermaye için kullanılabilir. Ayrıca 
entelektüel kaynaklarında öz kaynaklar içinde için de boş bırakılan sayesinde 
muhasebeleştirilip kayıt altına alınması uygun olabilir. 51 nolu grup içinde yer alan 510 kodlu 
hesapta entelektüel kaynaklar gösterilebilir (Şamiloğlu ve Akgün, 2010:294-295).  

Entelektüel sermayenin finansal tablolarda raporlanmasına yönelik birçok araştırma 
bulunmaktadır. Bu araştırmaların birinde, entelektüel sermayenin finansal tablolarda 
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raporlanmasına ilişkin Artış, Devrim, Melez olarak üç yaklaşım ortaya konulmuştur. Artış 
yaklaşımında, piyasa değeri ile karşılaştırılan finansal olmayan değerler geleneksel finansal 
hesaplar ile birarada  yayınlanır. Devrim yaklaşımında ise düzenlenen bilançoların alt 
yapısında entelektüel sermayenin ölçülmesi ve bu ölçümün insan sermayesi, yapısal sermaye 
ve müşteri sermayesi gibi benzer adlar halinde raporlanması yatmaktadır. Melez yaklaşımında 
ise piyasada değeri kesin olarak belirlenenlere bilançoda yer verilirken, bunların haricinde 
olanlar içsel değerlendirmeye tabi tutularak bilançodan çıkarılmıştır (Sipahi, 
2004:147).Entelektüel sermaye unsurlarının finansal tablolarda gösterilmesi konusunda 
yaygın olarak kullanılan yaklaşımlardan biri tamamlayıcı finansal tablo yaklaşımıdır. Söz 
konusu bu yaklaşıma göre işletme, özellikle bilnçosuna ek olarak entelektüel sermaye 
kaynaklarını ve değerlerini tablolar halinde göstermişlerdir (Yereli ve Gerşil, 2005:25). 

Entelektüel sermaye kavramının, sağlıklı bir şekilde hesaplanıp finansal tablolarda 
gösterilmesi konusunda kabul edilmiş bir uygulama bulunmamaktadır.  Ayrıca geleneksel 
muhasebe sistemi içerisinde entelektüel sermaye unsurlarının ölçülmesi ve raporlanması 
oldukça güçtür. Söz konusu bu güçlükler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Şamiloğlu ve Akgün, 
2010:299-300). 

• Entelektüel sermaye unsurlarının işletmenin finansal tablolarında gösterilebilmesi için 
genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden parayla ifade edilebilir veya ölçülebilir 
olmalıdır. Entelektüel sermayeyle ilgili varlıklar ise, maddi olmayan varlıklardan 
meydana geldiği için bu konuda güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

• Geleneksel muhasebe sistemi, işletmeler kazançlarını finansal tablolara yansıtırlarken 
tarihsel muhasebe bilgilerini dikkate almaktadır. Ancak entelektüel sermaye unsurları 
işletmenin içinde bulunduğu dönemde ve gelecekte avantaj sağlayacak katma değer 
unsurlarından meydan gelmektedir. Dolayısıyla, bu bilgilerin tarihsel değerlerle 
işletmenin finansal tablolarında gösterilmesi sağlıklı olmayabilir. 

• Geleneksel muhasebe sisteminde, işletme varlıkları için dönemsel olarak ayrılan 
amortisman söz konusudur. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre 
maddi duran varlıklar ile birlikte maddi olmayan duran varlıklar da aynı kural 
geçerlidir. Ancak entelektüel sermaye için bu durum söz konusu değildir. Çünkü 
entelektüel sermayenin kullanılması durumunda değeri düşmez, aksine yeni verileri 
beraberinde getirir ve geliştirir. 

Yukarıda belirtilen tüm güçlüklere rağmen öneri niteliğinde gösterimler de mevcuttur. Bu 
konuda Şamiloğlu ve Akgün (2009) yaptıkları çalışmada hem bilançoda hem de gelir 
tablosunda entelektüel sermayenin sunumuna ilişkin örnek tablolara yer vermişlerdir. Aşağıda  
söz konusu bu öneri tablolar yer almaktadır. 
 

Tablo 1: Entelektüel sermayenin bilançoda gösterilmesi 
 

VARLIKLAR Önceki  
Dönem 

Cari 
Dönem 

KAYNAKLAR Önceki 
Dönem 

Cari 
Dönem 

I.DÖNEN 
VARLIKLAR 

  I.KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR 

  

II.DURAN 
VARLIKLAR 

  II. UZUN VADELİ 
YABANCI KAYNAKLAR 

  

A.Maddi Duran 
Varlıklar 

  III. ÖZKAYNAKLAR   

B.Maddi Olmayan 
Duran Varlıklar 

  A.Ödenmiş Sermaye   

1.Haklar   1.Sermaye   
2.Şerefiye   2.Ödenmemiş Sermaye (-)   
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3.Kuruluş ve 
Örgütlenme Giderleri 

  3.Sermaye Düzeltme Olumlu 
Farkları 

  

4.Araştırma ve 
Geliştirme Giderleri 

  4.Sermaye Düzeltme Olumsuz 
Farkları (-) 

  

5.Özel Maliyetler   5.Entelektüel Sermaye   
6.Entelektüel 
Varlıklar 

  a.İnsan Sermayesi Kaynakları   

a.İnsan Sermayesi 
Varlıkları 

  b.Yapısal Sermaye Kaynakları   

b.Yapısal Sermaye 
Varlıkları 

  c.Müşteri Sermayesi Kaynakları   

c.Müşteri Sermayesi 
Varlıkları 

     

VARLIKLAR 
TOPLAMI 

  KAYNAKLAR TOPLAMI   

Kaynak: ŞAMİLOĞLU, F, AKGÜN, A.İ; Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Finansal Tablolar Analizi, 
Ekin Kitapevi, 2010,  s.303 

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere entelektüel sermaye bilançoda, varlıklar ve kaynaklar 
bölümünde unsurlarıyla beraber (İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye ve Müşteri Sermayesi) 
yer bulmaktadır. Varlıklar bölümünde, maddi olmayan duran varlıklar grubunun içinde, 
kaynaklar bölümünde ise, ödenmiş sermaye grubunun içinde yer almıştır. 

Tablo 2: Entelektüel sermayenin gelir tablosunda gösterilmesi 

ÖZET GELİR TABLOSU ÖNCEKİ 
DÖNEM 

CARİ  
DÖNEM 

A.BRÜT SATIŞLAR   
B.SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)   
C.NET SATIŞLAR   
D.SATIŞLARIN MALİYETİ (-)   
BRÜT SATIŞ KARI   
E.FAALİYET GİDERLERİ (-)   
FAALİYET KAR VEYA ZARARI   
F.DİĞER FAALİYETLERDE OLA. GEL. KAR   
G.DİĞER FAALİYETLERDEN OLA. GİD.   
H.FİNANSMAN GİDERİ (-)   
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR   
I.OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR   
J.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)   
DÖNEM KAR VEYA ZARARI   
K.DÖNEM KARI VE YAS. YÜK. KARŞ. (-)   
DÖNEM NET KAR VEYA ZARARI   
DÖNEM NET KARININ VARLIKLARI ARASI DAĞILIMI   
a.Net Karda Maddi Duran Varlıkların Payı   
b.Net Karda Entelektüel Varlıkların Payı   

Kaynak: ŞAMİLOĞLU, F, AKGÜN, A.İ; Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Finansal Tablolar Analizi, 
Ekin Kitapevi, 2010,  s.305 

Yukardaki tablodan da anlaşılacağı üzere entelektüel sermaye gelir tablosunda ‘Dönem 
Net Kar Veya Zararı’ hesaplandıktan sonra ‘Dönem Net Karının veya Zararının Varlıklar 
Arası Dağılımı’ hesap grubu içinde yer almaktadır. 

Entelektüel sermayenin finansal raporlamada gösterilmesi konusunda,  finansal 
raporlama standartları içerinde bulunan TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu, TMS-8 
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı, TMS-38 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı’nın ilgili olduğu söylenilebilir. Ayrıca, işletmeler 
için önemi gün geçtikçe artan entelektüel sermaye bilgilerinin gerek TFRS gerekse de 
IFRS’de çeşitli düzenlemelerle bulunması gerektiği ve bazı ilke ve standartlar belirlenerek 
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işletmenin finansal tablolarına yansıtılması konusu önem taşımaktadır. Fakat bu konu 
hakkında ulusal ve uluslararası bir düzenleme mevcut olmaması bu konuyla ilgili büyük bir 
eksikliktir (Şamiloğlu ve Akgün, 2010:297). 

5. Sonuç 
Küresel rekabet ortamında işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamaları ve piyasada var 

olabilmelerinin ölçülerinden biriside  entelektüel sermayedir. Çünkü işletmeler adına 
insanların bilgi birikimlerinin kattığı değer farklılaşmakta ve bu kavram ön plana çıkmaktadır. 
Ayrıca finansal tablo kullanıcılarının gereksinim duyduğu bilgilerin karşılanması için maddi 
duran varlıkların yanısıra maddi olmayan duran varlıkların da gerçeğe uygun değerle 
sunulması gerekmektedir. Başka bir deyişle, entelektüel sermaye, sadece firmaların 
bünyesinde bulunan haklar, şerefiyeler gibi maddi olmayan varlıklar kalemlerini kapsıyormuş 
gibi görünmüş olmasına rağmen daha geniş bir yelpazeye açılmaktadır. Özellikle bu kavram, 
işletmelerde istihdam eden personel ile mevcut ve potansiyel müşterilerin bilgi birikimlerinin 
bileşenlerini içermektedir. 

Günümüzde işletmeler için hazırlanan bilançolar işletmelerin gerçek değerini sunmada, 
gerekse işletmelerin sahip oldukları entelektüel varlıkların net tutarını göstermede yetersiz 
kaldığı görülmektedir. Bu bağlamda,  Tekdüzen Hesap Planı’nda boş bırakılan hesaplardan 
destek alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise, entelektüel sermaye kavramının finansal 
raporlama açısından önemini vurgulamaktır. Bu konuda Tekdüzen Hesap Planı’nda ya da 
muhtemel bir finansal raporlama standartları ile uyumlu bir hesap planında hesapların 
oluşturulması ve kullanılmaya başlanması tarafımızdan önerilmektedir. Böylece, entelektüel 
sermaye kavramına da yer verecek olan finansal raporlama  daha ihtiyaca ve gerçeğe uygun, 
karşılaştırılabilir, doğrulanabilir, zamanında sunulabilir ve anlaşılabilir olacaktır. 
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MUHASEBE PAKET PROGRAMLARIN VERİMLİLİK, ETKİ, 

YARDIMCILIK, KONTROL EDİLEBİLİRLİK VE 
ÖĞRENİLEBİLİRLİK DÜZEYLERİNİN ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 
        
 

Emin Yürekli1    Veli Rıza Kalfa2  
             
 
Özet 

Ülkelerin kalkınmasındaki en önemli göstergelerden bir tanesinin her alanda oldukça donanımlı yetişmiş 
insan gücünün olduğu bilinmektedir. Meslek Yüksekokulları özellikle nitelikli ara eleman yetiştirilmesi 
konusunda ülkemizin lokomotifi konumu durumundadırlar. Muhasebe ara elemanı yetiştiren meslek 
yüksekokullarında okutulan bilgisayarlı muhasebe dersi de özellikle iş dünyası için büyük önem arz etmektedir. 
Bu çalışmada belirli Üniversitelerde görev yapan Öğretim Görevlilerine bölgesel bazda en fazla kullanıldığı 
düşünülen muhasebe paket programlarının, Verimlilik, Etki, Yardımcılık, Kontrol edilebilirlik, Öğrenilebilirlik 
konularında sorular sorulmuş ve alınan cevaplar ile karşılaştırmalar yapılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: bilgisayarlı muhasebe, muhasebe eğitimi, meslek yüksekokulu 
 
JEL Sınıflandırması. M40, M41 
 
 
EVALUATING THE EFFICIENCY, IMPACT, BENEFACTION, 

CONTROLLABILITY, TEACHABILITY LEVELS OF 
PACKAGED ACCOUNTING SOFTWARE IN TERMS FROM 

PERCEPTIONS OF INSTRUCTORS 
 
 
Abstract 
It is known that the most significant indicator of a country’s development is the qualified man 
power in every area. Vocational schools are locomotives of our country especially in terms of 
training qualified intermediate staff. Computer assisted accounting course which is taught at 
vocational schools training intermediate accounting staff is of great importance especially for 
the business world. In this study, instructors and lecturers at certain universities were asked 
about the efficiency, impact, benefaction, controllability, teachability of the packaged 
accounting software, which is taught to be used on regional terms and responses were 
compared. 
 
Keywords: computerized  accounting, , accounting education,  vocational school, accounting 
 
JEL Classification: M40, M41,  
 
1.Giriş 

Muhasebe dersleri teori ile uygulamanın birlikte verilmesi gereken derslerden bir 
tanesidir. Teoriyi başarı ile alan bir öğrencinin uygulamayı da aynı başarı ile alması 
önemlidir. Öğrenci muhasebenin temel mantığını kavrayabilmeli ve uygulamada yapılacak 

1 Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu, eyurekli@pau.edu.tr 
2 Öğr. Gör. Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu, vrkalfa@pau.edu.tr 
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muhasebesel teknikleri çok iyi entegre edebilmelidir. Teorinin aynı zamanda uygulama 
olduğunu kavrayamayan bir öğrenci muhasebede belge düzeni, muhasebe fişleri, muhasebe 
defterleri ve beyanname düzenlenmesinde sıkıntılar yaşayabilir.  

Bu bağlamda meslek yüksekokullarında okutulan bilgisayarlı muhasebe dersleri teori ile 
uygulamanın entegre edildiği ve muhasebe meslek mensuplarının da çok büyük 
beklentilerinin olduğu bir ders olduğu bilinmektedir. Meslek Yüksekokullarında okutulan bu 
dersin içeriğinde yer alan paket programların seçimi tamamen o dersi veren öğretim 
elemanına bırakılmıştır. Mesleğinde uzman konusuna hakim öğretim elemanları 
uygulanabilirlik, verimlilik, öğrenilebilirlik bakımından hem iş dünyasının beklentilerini 
karşılayabilecek ve öğrencilerin meslek yaşamlarında daha kolay iş bulabilecekleri paket 
programlar tercih edilmelidir. 

Bu çalışmada da Türkiye’de belirli üniversitelerden seçilen öğretim elemanlarına 
öğretmiş oldukları muhasebe paket programları hakkında bir takım sorular sorularak, 
tamamen öğretim elemanlarının o paket programları hakkında vermiş oldukları cevaplar 
neticesinde elde edilen bulgular paylaşılmıştır.  
 
2. Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi 

Üniversitelere bağlı meslek yüksekokulları, iş ve ekonomi dünyasının ihtiyaç duyduğu 
nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi için planlanmış yapılardır. Meslek 
yüksekokullarının kuruluş amacı, toplumun ve işyerlerinin arzu ettiği yetişmiş insan gücüne 
olan ihtiyacı karşılamak, mesleki ve teknik eğitimlere ağırlık verilmesi suretiyle, programını 
tamamlayan öğrencilerin hızlı bir şekilde iş dünyasındaki seçkin yerini almasını sağlamaktır 
(Gençoğlu ve İşseveroğlu, 2010:29). 

Meslek Yüksekokulları, 1982 Üniversite Reformu’ndan sonra hızlı bir gelişme 
göstermiştir. 2012-2013 Eğitim yılı istatistiklerine bakıldığında Türkiye’deki meslek 
yüksekokulu sayısı 1063’e ulaşmıştır. Meslek yüksekokulları içinde muhasebe eğitim 
programları uygulayanların sayısı ise 320 dolayındadır. Yani meslek yüksekokulların yaklaşık 
%30’unda muhasebe eğitimi yapılmaktadır (Güvemli ve Erkan,2015,194).  

Muhasebe programlarının meslek yüksekokullarında yer alma amacı, ön lisans 
düzeyinde verilecek eğitimlerle, işletmelerin ihtiyacı olan ön muhasebe elemanlarının 
yetiştirilmesini sağlamaktır. Muhasebe programında okuyan öğrenciler iki yıl içinde aldıkları 
mesleki eğitim ile işletmelerin muhasebe departmanlarındarahatlıkla ön muhasebe elemanı 
olarak istihdam edilebilmektedir (Özdemir, 2010:105). 
2.1. Muhasebe Eğitimini Etkileyen Faktörler 

Günümüz ekonomik dünyasında meydana gelen her bir değişim ve gelişme muhasebe 
dünyasında da aynı etkiyi meydana getirmektedir. (Demir ve Yürekli; 2010,12) 

Bu açıdan muhasebe eğitimi birçok faktörün etkisi altındadır. Bunlar;  
• Ekonomik gelişmeler, 
• Teknolojik gelişmeler, 
• Yönetim faktörü,  
• Öğretim elemanı (Öğretici) faktörü,  

Bu faktörlerin özellikle eğitim müfredatlarının belirlenmesinde hem yönetimsel ve hem de 
öğretim görevlisi bazında incelenerek, derslerin belirlenmesi ve belirlenen derslerin ders 
içeriklerinin oluşturulması bağlamında oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Meslek 
Yüksekokullarında okutulan muhasebe paket programı dersi bu bağlamda hem içerik ve hem 
de paket programlarının seçimi bağlamında önemlidir. 
 
2.2. Üniversitelerde Muhasebe Paket Programı Eğitiminin Önemi 

Üniversitelerde verilen muhasebe eğitimi, küreselleşme sürecindeki amansız bir 
rekabetin yaşandığı iş dünyasına nitelikli eleman yetiştirme amacına yönelik olmalıdır. Bu 
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nedenle teknolojiyi bilen, takip eden, kullanan, yönetim kararlarında ihtiyaç duyulan bilgileri 
sağlayan, entelektüel birikimi ve vizyonu olan öğrenciler yetiştirmek üniversitelerin birinci 
önceliği olmalıdır (Bekçi vd., 2006: 168). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, özellikle de internetin gelişimi ve 
yaygınlaşması işletme yapıları, üretim süreçleri, pazarlama anlayışları gibi birçok şeyi 
değiştirmiştir. Bu değişimlerden etkilenen önemli bir alan da işletmenin dili olarak kabul 
edilen muhasebedir (Fidan vd., 2015: 35).  
İşletmelerin ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşındığı ve KOBİ’ler de dâhil olmak üzere iş 
hacimlerinin günümüz dünyasında elle yapılan kayıtlarla takip edilemeyecek kadar yüksek 
hacimlere ulaştığı genel kabul görmüş bir gerçektir. Özellikle bilgisayarların icadından sonra 
işletmelerin günlük işlemlerinin artık bilgisayar ortamında işlenmeye başlamış olması 
muhasebe paket programlarının yazılımına ihtiyacı artırmıştır (Demir, 2015: 412). 
Bilgi teknolojilerindeki ve sistemlerindeki gelişmeler, muhasebe eğitim programlarını da 
etkilemektedir. Kaliteli bir muhasebe öğretimi için mutlaka bilgisayar desteği sağlanmalıdır. 
Bilgisayarlı Muhasebe Dersi eğitiminde bilgisayar desteği ile muhasebe dersinde öğretilen 
bilgileri, daha hızlı, ekonomik, güvenilir bir şekilde yapabilme davranışını kazandırmak ve 
muhasebe paket programı kullanabilme becerisi kazandırmak amaçlanmıştır (Örs ve Gücük, 
2009:68). 

Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin meslek hayatlarında başarılı olabilmeleri için 
muhasebe ve bilgisayar bilgisinin yanı sıra muhasebe paket program bilgilerinin oldukça iyi 
olması gerekmektedir. Bu da ancak muhasebeyle ilgilenen kişilerin öğrencilik hayatında 
alacakları bilgisayarlı muhasebe dersiyle sağlanabilecektir. Bilgisayarlı muhasebe dersi ile 
öğrenciler muhasebe alanında muhasebeye dair tüm işlemleri eksiksiz olarak yapabilecek, 
ticari muhasebe paket programlarında fatura, cari, stok, banka, çek, senet ve kasa gibi ön 
muhasebe uygulamalarını yürütebilecek ve bir işletmenin muhasebesini çok rahat tutabilecek 
seviyeye ulaşacaklardır (Ömürbek ve Bekçi, 2006: 78-79). 
Bilgisayarlı muhasebe derslerinde muhasebe paket programı kullanımını öğrenen öğrenciler; 
herhangi bir muhasebe bürosuna da girseler bir şirketin muhasebe departmanına da girseler bu 
programlar sayesinde dönem içi-dönem sonu işlemlerini yapabilecek, belge-bildirge 
beyanname doldurabilecek, enflasyon muhasebesi ve enflasyon düzeltilmesi ile ilgili 
uygulamaları yapabilecek, her türlü rapor alabilecek, e-bildirge ve e-beyanname 
doldurabilecek ve gerektiğinde Excel tablolama programında ve 778ord yazılım programında 
bir muhasebeciye gerekecek kadar bilgisayar programları kullanabilecek düzeye 
geleceklerdir.Ayrıca ilgili kanunlara (Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma 
Değer Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu) ve muhasebenin ilke ve 
kavramlarına göre de işlem yapabilecek düzeye gelmektedirler (Ömürbek ve Bekçi, 2006: 
79). 

Muhasebe paket programları kullanılarak yapılan muhasebe işlemleri, verileri erken 
sağlama ve değişik şekillerde sunma olanağı verdiğinden, özellikle muhasebecilere çok 
kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca, verilere daha çabuk ulaşımı mümkün kılması nedeniyle; 
muhasebe paket programları, yöneticilerin daha rahat ve daha hızlı kararlar almalarına katkı 
sağlamaktadır (Ömürbek ve Bekçi, 2006: 79; Acar ve Tetik, 2006: 60). Bu bağlamda meslek 
yüksekokulları çağın gereklerine uygun nitelikli beklentileri karşılayan bir muhasebe eğitimi 
ile teknolojik olarak donanımlı ve yüksek kaliteli bireyler yetiştirmesi beklenmektedir. 
 
3. Literatür 

Bekçi vd., (2006), çalışmalarında öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe dersinde hangi 
paket programları öğrendiklerini belirlemek, öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe dersini 
zorunlu mu seçmeli mi aldıklarını tespit etmek, öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe dersini 
haftada kaç saat aldıklarını belirlemek, öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe dersine bakış 
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açılarını değerlendirmek istemektedirler. Bu amacı gerçekleştirmek için 124’ü fakültede, 
311’i ise meslek yüksekokulunda okumakta olan (71’i işletmecilik, 218’i muhasebe, 22’si ise 
diğer bölüm öğrencisidirler) toplam 435 öğrenciye anket yapılmıştır. Ki-kare, t testi ve 
Friedman Çift Yönlü ANOVA testi sonuçlarından yola çıkarak araştırmacılar, bilgisayarlı 
muhasebe dersleri muhasebe eğitimi alan öğrenciler için teorik alt yapıyı güçlendirmesi, 
muhasebe bilgilerinin uygulama alanının bulunması ve okul sonrası bu bilgileri kullanabilme 
fırsatı yakalayabilmeleri için MYO’larda bilgisayarlı muhasebe derslerinin zorunlu olarak 
okutulması gerektiğini savunmuşlardır. Araştırmacılar ayrıca bilgisayarlı muhasebe dersinin 
haftalık ders saatinin en az 4 saat olarak uygulanması, bu derste gösterilen muhasebe paket 
programı sayısının artırılması ve muhasebe paket program versiyonlarının güncellenerek 
öğrencilere aktarılmasının öğrencilerin başarısını artıracağı yönünde görüşte bulunmuşlardır. 
Tugay ve Ömürbek (2014), çalışmalarında Meslek Yüksekokullarının Muhasebe 
Programlarında verilen meslek derslerinin uygulamada kullanım düzeyleri ile yeterlilik 
düzeylerini tespit etmeyi amaçlamışlardır. Bu nedenle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
bünyesindeki MYO’ların Muhasebe/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun, 
2014 yılının mart ayı itibariyle Burdur SMMM Odasına kayıtlı, Burdur merkez ve ilçelerinde 
SM ve SMMM olarak çalışan meslek mensupları ile Muhasebe stajına başlamış 36 stajyer 
meslek mensubunun, verilen anket formlarını doldurmaları istenmiştir. Yapılan analizlerin 
sonuçları incelendiğinde; meslek mensupları eğitimleri sırasında almış oldukları derslerden; 
maliyet muhasebesi, vergi hukuku, ticaret hukuku, Türk vergi sistemi, mali tablolar analizi ve 
ticari belgeler derslerini yeterli görürken genel muhasebe, bilgisayarlı muhasebe paket 
programı, şirketler muhasebesi, dış ticaret işlemleri ve muhasebesi, finansal yönetim, 
muhasebe denetim, iş ve sosyal güvenlik hukuku, dış ticaret işlemleri ve konaklama 
muhasebesi dersini yetersiz görmektedirler. 

Gençtürk (2006) çalışmasında Isparta, Burdur, Denizli ve Antalya Organize Sanayi 
Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe ve finans bölümlerinde çalışan kişilerin 
aldıkları eğitimin yeterliliği hakkındaki düşüncelerini öğrenmeyi, işe girmelerinde etkili olan 
etmenleri belirlemeyi ve aldıkları eğitim ile çalıştıkları bölüm arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 
Farklı sanayi bölgelerindeki işletmelerde çalışan 297 personele uygulanan anketlerden elde 
edilen verilere istatistiki teknikler uygulanmıştır.Ankete katılan çalışanlar okulda aldıkları 
dersler içerisinde genel ve maliyet muhasebesi (%36,3), finansal yönetim dersi (%16,8), mali 
tablolar ve analiz dersi (%16,02) ve sırasıyla ihtisas muhasebesi, muhasebe paket programları 
derslerinden faydalandıklarını belirtmişlerdir. 

Ardahan (2010) çalışmasında, Antalya’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin, ara eleman 
yetiştiren Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun İşletmecilik Bölümünden beklentilerini 
öğrenmek amacıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı işletmelerden, kendi ön 
muhasebesini tutan, birden fazla eleman çalıştıran, mal, hizmet üretiminde ve dağıtımında 
bulunan, tesadüfen seçilmiş 200 işletmeye anket uygulamıştır. Araştırmacı 182 anketi esas 
verileri eksiksiz içerdiği için değerlendirmeye almıştır. Ankete katılan işletmelerin, 
işletmecilik programından mezun öğrencilerin okuldaki eğitim hayatları boyunca öğrenmeleri 
gereken konu başlıkları ve edinimlerini; müşteri ilişkileri yönetimi, halkla ilişkiler, ofis 
yönetimi ve ofis makinelerinin kullanımı, satış teknikleri, pazarlama teknikleri, Pazar 
araştırmaları teknikleri, iyi konuşma düzeyinde an az bir yabancı dil, sosyal güvenlik ve iş 
hukuku, marka ve marka stratejileri, LOGO, ETA, MİCRO gibi muhasebe programlarını 
kullanmaları, genel muhasebe, finansal yönetim, ticari matematik, e-ticaret ve maliyet 
muhasebesi uygulamaları şeklinde sıralamıştır.  

Çetin ve Eren (2015) çalışmalarında Konya ilinde mesleki faaliyetlerini yürüten 
muhasebe meslek mensuplarının muhasebe paket programı seçiminde etkisi olan faktörleri 
tespit etmek istemişlerdir. Bunun için Konya’da faaliyet gösteren ve Konya Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olan750 kayıtlı üyeye anket formu gönderilmiş, 
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anket formunu dolduran 150 meslek mensubu cevapları veri olarak değerlendirilmiştir. 
Ankete katılanların yarısı muhasebe paket programı eğitimi aldıklarını belirtmişlerdir. 150 
kayıtlı üye, paket programlar arasında en fazla ETA muhasebe programının eğitimi aldıklarını 
ifade etmişlerdir. Kullandıkları paket programı belirlerken dikkate aldıkları kriterler; 
programın hızlı, kullanımının kolay, açık ve anlaşılır olması, bilgiyi güvenli bir şekilde 
saklaması, iş performansını artırması, işlemlerin kontrolünün kolay bir şekilde yapılıyor 
olması, yıllık kullanım ve servis ücreti makul düzeyde olması, servis destek hizmetleri yeterli 
olması sıralanabilmektedir. 

Kızıl vd., (2014) muhasebe eğitiminin önemini araştırmak, muhasebe eğitimini 
etkileyen faktörleri belirlemek ve değişen-gelişen ekonomik ile teknolojik koşullara bağlı 
olarak bilgi teknolojilerinin ve bilgisayar kullanımının öğrencilerin muhasebe dersindeki 
başarısına etkisinin değerlendirmek için çalışma yapmışlardır. Çalışmanın kapsamını Yalova 
Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans, İngilizce İşletme Bölümü, Türkçe İşletme Bölümü ve 
Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünde okuyan 255 öğrenci 
oluşturmaktadır. 255 öğrenciye uygulanan anketler incelendiğinde anket soru kâğıtlarını 
cevaplayanların çoğunluğu, bilgisayarlı muhasebe laboratuvarlarının kurulmasının muhasebe 
eğitiminin gelişmesine katkıda bulunacağını ifade etmişlerdir. Bunun yanında öğrencilerin 
büyük bir oranı muhasebe eğitiminde bilgi teknolojisi kullanımın dersi takip etmeyi 
kolaylaştırdığını ve dersleri akılda tutmaya yardımı olduğunu düşünmektedir. 
Yürekli ve Gönen (2015), Bu çalışmada elde edilen sonuçlara bakıldığında, muhasebe meslek 
mensuplarının teori ile uygulamanın birlikte verilmesini, muhasebede belge düzeni dersinde 
muhasebe bürolarında özellikle kamu ile olan ilişkilerde kullanılan belge, beyanname ve 
fatura gibi belgelerin üzerinde daha ayrıntılı olarak ele alınmasını tavsiye etmişlerdir. 
 
4. Uygulama 
4.1.Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmada Meslek Yüksekokullarında öğretilen bazı muhasebe paket programlarının 
Verimlilik, Etki, Yardımcılık, Kontrol edilebilirlik, Öğrenilebilirlik Algılarına ilişkin 
bulgulara yer verilmiştir. Türkiye’deki bazı meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim 
görevlilerine sorulan sorular sonucu elde edilen bulgular ve sonuçlar aşağıdaki tablolarda 
açıklanmıştır. Araştırma nicel araştırma modellerinden tarama modelli olarak tasarlanmıştır. 
Genel olarak çalışmanın amacı öğretim görevlisi algısına göre paket programların 
öğrencilerin algısına göre daha kolay öğretilebilmesi ve işletmeler açısından daha verimli 
olduğunun belirlenmesidir. 
 
4.2.Çalışma Grubu 

Araştırmada çalışma grubu olarak meslek yüksekokullarında görev yapan muhasebe 
bölümü öğretim görevlileri alınmıştır. Araştırmaya 75 öğretim görevlisi alınmıştır. Öğretim 
görevlilerine mail yoluyla ulaşılarak veri toplanmıştır. Öğretim görevlilerinin tanımlayıcı 
özellikleri aşağıda verilmiştir. 
 

Tablo 1: Öğretim görevlilerinin tanımlayıcı özellikleri 
 

Tablolar Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Öğretilen Program  

Netsis 20 26,7 
Eta 27 36,0 
Luca 28 37,3 
Toplam 75 100,0 

Cinsiyet 
Erkek 42 56,0 
Kadın 33 44,0 
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Toplam 75 100,0 

Kaç Yıldır Paket Program Dersi Verdiği 

3 Yıl Ve Aşağısı 3 4,0 
4-6 Yıl 39 52,0 
7-9 Yıl 20 26,7 
10 Yıl Ve üstü 13 17,3 
Toplam 75 100,0 

Mesleki Deneyim 

2-5 Yıl 10 13,3 
6-9 Yıl 43 57,3 
10-15 Yıl 22 29,3 
Toplam 75 100,0 

 
Öğretim görevlileri öğretilen program değişkenine göre 20’si (%26,7) NETSİS, 27’si 

(%36,0) ETA, 28’i (%37,3) LUCA olarak dağılmaktadır. Öğretim görevlileri cinsiyet 
değişkenine göre 42’si (%56,0) erkek, 33’ü (%44,0) kadın olarak dağılmaktadır.Öğretim 
görevlileri kaç yıldır paket program dersi verildiği değişkenine göre 3’ü (%4,0) 3 yıl ve 
aşağısı, 39’u (%52,0) 4-6 yıl, 20’si (%26,7) 7-9 yıl, 13’ü (%17,3) 10 yıl ve üstü olarak 
dağılmaktadır.Öğretim görevlileri mesleki deneyim değişkenine göre 10’u (%13,3) 2-5 yıl, 
43’ü (%57,3) 6-9 yıl, 22’si (%29,3) 10-15 yıl olarak dağılmaktadır. 
4.3.Veri Toplama Aracı 

Araştırmada öğretilen muhasebe paket programlarının kullanılabilirliği ve etkililiğini 
belirleme üzere SUMI ölçeği (MetricsforUsabilityStandards in Computing) kullanılmıştır. 
Human Factors Research Group (HFRG) tarafından bir akademik araştırma kapsamında 
geliştirilmiştir. SUMI ölçeği 50 likert ifadeden oluşmaktadır. Ölçekteki ifadeler 
Verimlilik, Etki, Yardımcılık, Kontrol edilebilirlik, Öğrenilebilirlik olmak üzere beş alt boyut 
altında toplanmaktadır(http://sumi.ucc.ie/sumipapp.html, E.T: 01.03.2015). Araştırmada alt 
boyutların güvenirlik katsayıları Verimlilik 0,814; Etki 0,874; Yardımcılık 0,865; Kontrol 
edilebilirlik 0,851; Öğrenilebilirlik 0,899 olmak üzere yüksek bulunmuştur. 
4.4. Araştırma Sınırlılığı 

Araştırma Türkiye’deki meslek yüksekokullarında en çok öğretildiği düşünülen 3 
muhasebe paket programı ile sınırlandırılmıştır. Paket program isimler numaralandırılarak 
çalışmada verilmektedir. Ayrıca araştırma paket program eğitimi veren öğretim görevlileri ile 
sınırlandırılmıştır. 
4.5.Verilerin İstatistiksel Analizi 
Araştırmada elde edilen veriler istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, 
ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İkiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli 
verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (one way) ANOVA testi kullanılmıştır. ANOVA testi 
sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi 
kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında,0,05 anlamlılık düzeyinde 
değerlendirilmiştir. 
4.6.Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde Öğretilen Programların Kullanılabilirlik ve Etkililik Algılarına ilişkin 
bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 2: Öğretilen paket programların kullanılabilirlik ve etkililik algıları 
  Grup N Ort Ss F p Fark 
 

Verimlilik 
Netsis 20 4,070 0,437 3,299 0,043 1 > 3 

2 > 3 Eta 27 4,089 0,446 
Luka 28 3,786 0,542 

 
Etki 

Netsis 20 3,780 0,499 8,710 0,000 3 > 1 
3 > 2 Eta 27 3,826 0,498 

Luka 28 4,261 0,379 
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  Grup N Ort Ss F p Fark 
 

Yardımcılık 
Netsis 20 3,890 0,410 8,709 0,000 3 > 1 

3 > 2 Eta 27 3,833 0,480 
Luka 28 4,243 0,253 

 
Kontrol Edilebilirlik 

Netsis 20 3,945 0,727 4,711 0,012 3 > 2 
Eta 27 3,730 0,765 
Luka 28 4,311 0,637 

 
Öğrenilebilirlik 

Netsis 20 3,705 0,571 7,102 0,002 3 > 1 
3 > 2 Eta 27 3,770 0,550 

Luka 28 4,154 0,212 
 
Öğretilen program değişkenine bağlı olarak verimlilik düzeyinde anlamlı farklılık 

olduğu görülmektedir(p<0,050). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan 
tamamlayıcı post-hoc analizi sonucunda, öğretilen program NETSİS olanların verimlilik 
puanları (4,070±0,437), öğretilen program LUCA olanların verimlilik puanlarından 
(3,786±0,542) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Öğretilen program ETA olanların 
verimlilik puanları (4,089±0,446), öğretilen program LUCA olanların verimlilik puanlarından 
(3,786±0,542) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.  

Öğretilen program değişkenine bağlı olarak etki düzeyinde anlamlı farklılık olduğu 
görülmektedir(p<0,050). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı 
post-hoc analizi sonucunda, öğretilen program LUCA olanların etki puanları 
(4,261±0,379), öğretilen program NETSİS olanların etki puanlarından (3,780±0,499) anlamlı 
olarak yüksek bulunmuştur. Öğretilen program LUCA olanların etki puanları 
(4,261±0,379), öğretilen program ETA olanların etki puanlarından (3,826±0,498) anlamlı 
olarak yüksek bulunmuştur.  

Öğretilen program değişkenine bağlı olarak yardımcılık düzeyinde anlamlı farklılık 
olduğu görülmektedir(p<0,050). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan 
tamamlayıcı post-hoc analizi sonucunda, öğretilen program LUCA olanların yardımcılık 
puanları (4,243±0,253), öğretilen program NETSİS olanların yardımcılık puanlarından 
(3,890±0,410) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Öğretilen program LUCA olanların 
yardımcılık puanları (4,243±0,253), öğretilen program ETA olanların yardımcılık 
puanlarından (3,833±0,480) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.  

Öğretilen program değişkenine bağlı olarak kontrol edilebilirlik düzeyinde anlamlı 
farklılık olduğu görülmektedir(p<0,050). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla 
yapılan tamamlayıcı post-hoc analizi sonucunda,öğretilen program LUCA olanların kontrol 
edilebilirlik puanları (4,311 ± 0,637), öğretilen program ETA olanların kontrol edilebilirlik 
puanlarından (3,730 ± 0,765) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.  

Öğretilen program değişkenine bağlı olarak öğrenilebilirlik düzeyinde anlamlı farklılık 
olduğu görülmektedir(p<0,050). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan 
tamamlayıcı post-hoc analizi sonucunda, öğretilen program LUCA olanların öğrenilebilirlik 
puanları (4,154±0,212), öğretilen program NETSİS olanların öğrenilebilirlik puanlarından 
(3,705±0,571) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Öğretilen program LUCA olanların 
öğrenilebilirlik puanları (4,154±0,212),öğretilen program ETA olanların öğrenilebilirlik 
puanlarından (3,770± 0,550) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 
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Şekil 1: Paket programların kullanılabilirlik ve etkililik düzeylerine ait diyagram 

5. Sonuç
Bu çalışmada Meslek Yüksekokullarında öğretilen muhasebe paket programlarının 

Verimlilik, Etki, Yardımcılık, Kontrol edilebilirlik, Öğrenilebilirlik algıları açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.  

Yapılan istatistiksel analizlerin sonuçları incelendiğinde, paket programlar arasında 
verimlilik düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. NETSİS ve 
ETA paket programlarına ait verimlilik puan ortalamalarının LUCA paket programına ait 
verimlilik puan ortalamalarından yüksek olduğu, NETSİS ile LUCA ve ETA ile LUCA paket 
programlarına ait verimlilik puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu sonucuna ulaşmaktadır. 

Paket programlar arasında etki düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu 
görülmektedir. LUCA paket programına ait etki puan ortalamalarının NETSİS ve ETA paket 
programlarına ait etki puan ortalamalarından yüksek olduğu, LUCA ile ETA ve LUCA ile 
NETSİS paket programlarına ait puan ortalamaları arasındaki farkın da istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu sonucuna ulaşmaktadır. 

Benzer şekilde paket programlar arasında yardımcılık düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmaktadır.LUCA paket programına ait yardımcılık puan ortalamalarının 
NETSİS ve ETA paket programlarına ait yardımcılık puan ortalamalarından yüksek olduğu, 
LUC Aile ETA ve LUCA ile NETSİS paket programlarına ait puan ortalamaları arasındaki 
farkın da istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşmaktadır. 
Bu çalışmada test edilen bir diğer hipotez “Paket programlar arsında kontrol edilebilirlik 
düzeyinde anlamlı bir farklılık vardır” şeklinde kurulan hipotezdir. Yukarıda bahsi geçen 
hipotez test edilmiş ve yapılan analizler sonucunda bu hipotez kabul edilmiştir. Farkı 
istatistiksel olarak anlamlı yapan LUCApaket programına aitkontrol edilebilirlikpuan 
ortalaması ile ETA paket programlarına aitarsında kontrol edilebilirlikpuanortalaması 
arasındaki farktır. 
Çalışmada ayrıca muhasebe paket programları arasında öğrenilebilirlik algıları açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı tespit edilmeye de çalışılmıştır. 
Öğretilenprogram değişkenine bağlı olarak öğrenilebilirlik düzeyinde anlamlı farklılık olduğu 
görülmektedir. Farkı istatistiksel olarak anlamlı yapan LUCApaket programına aitetki puan 
ortalaması ile ETA paket programlarına aitetki puanortalaması arasındaki farktır. 

Çalışma bölgesel bazda tüm Türkiye’de yapılarak daha büyük bir örnek gurubu ile 
geliştirilebilir ve tüm Türkiye’ye uygun halde yeni bir çalışma olarak gerçekleştirilebilir ise 
daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilir. 
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APPLICANT ATTRACTIVENESS ON EMPLOYEE 

RECRUITMENT PROCESS: A NEUROMARKETING 
STUDY1∗ 

Hakan Boz2 Özer Yılmaz3 Erdoğan Koç4 

Abstract 
Tourism sector is one of the biggest service sectors in the world economy. Not just because of its number 

of staffs but also due to sector income. The importance of this sector in Turkey increases day by day as well. One 
of the Structural problems of this sector, which provides almost %5 of the GDP of Turkey, is that labor turnover 
rate is relatively high. This ratio increases up to %300 according to claims of several studies, and this causes 
great loss of productivity and income for the tourism companies. Due to the continuous change of employees, 
companies have difficulty in reaching standard of service and as a result of this difficulty, the possibility of 
appearance of service errors increases. The problems related to the inexperience staff decrease the customer 
satisfaction and also they have negative effects on companies’ image. 

This study aims to explore the role and influence of attractiveness/attractively on the recruitment process 
in the touristourism and hospitality sector.  The study particularly aims to measure the influence of attractiveness 
on the selection of job candidates by human resource managers or other managers involved in recruitment. 
Particularly, the study aims explore to what extent managers act rationally or under the influence of Pavlovian 
conditioning in making their recruitment decisions. That is to what extent managers resort to heuristics, i.e. make 
their decision based on the attractively of the candidate, though her/his attractively should not matter as the two 
positions are back stage positions. 

In this study, a part of neurologic data gathering techniques of Eye Tracker(ET) will be used, thereby it is 
planned to obtain results concerning how much the factor of attractiveness is important in evaluating the 
candidates who applied a position in tourism sector.  

Keywords: attractiveness, tourism sector, recruitment process, eye tracker 

JEL Classification: M30, M31, L83 

1. Introduction
While service sector constitutes almost 80% of national income in developed countries, 

it forms around 60% of it in developing countries (Lovelock, Wirtz  &  Chatterjee,  2012). 
Tourism sector is one of the greatest service sectors in the world economy in terms of the 
number of employees and sector income. This sector includes 5% of national income and 7% 
of workforce and it constitutes 1030 billion $ around the world in 2011 (UNWTO, 2012). 
Besides, the number of people joining tourism activities is almost 4% of the world’s 
population and this ratio raises each and every day.  

One of the structural problems of this sector, which provides almost %5 of the GDP of 
Turkey, is that laborturnover rate is relatively high and this causes great loss of productivity 
and income for the tourism companies. Recruiting ineffectively is costly, since poor recruits 
may perform badly and/or leave their employment. he turnover rate of workforce increase 
when the wrong candidate hired in recruitment process.  

∗ 1 Bu çalışma Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından 2016/SOSB004 nolu 
proje ile desteklenmektedir. 
2 Usak University, School of Applied Sciences hakan.boz@usak.edu.tr 
3 Bandirma Onyedi Eylül University, Faculty of Applied Sciences, oyilmaz@bandirma.edu.tr 
4 Bandirma Onyedi Eylül University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, ekoc@bandirma.edu.tr 
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The study of Simons and Hinkin (2001) conducted at 105 hotels in America through 
following their 6 months performance (leave of employment, profitability) showed that 
leaving work has serious effects on company’s profitability. The cost of the employee leaving 
work for the company is 1.5 times higher than the income h/she would bring if h/she did not 
leave the work (Chikwe, 2009).Due to the continuous change of employees, companies have 
difficulty in reaching standard of service and as a result of this difficulty, the possibility of 
appearance of service errors increases. The problems related to the inexperience staff decrease 
the customer satisfaction and also they have negative effects on companies’ image. These 
costs cause critical guest and profit loses in tourism sector, which is a labor-intensive sector.  
Due to the continuous change of employees, companies have difficulty in reaching standard 
of service and as a result of this difficulty, the possibility of appearance of service errors 
increases. The problems related to the inexperience staff decrease the customer satisfaction 
and also they have negative effects on companies’ image. 

Attractiveness and Hiring Process 
In today’s organizations, the issues adjoining selecting and recruiting the right 

employees are getting difficult day by day. “By nature, it is considered that good looking 
people are good in every aspect” (Subhani & Iqbal,  2012). Dion, Berscheid  and Walster 
(1972) researched by the title “What is Beautiful is Good”, indentified the bias bias,which 
states that if someone is attractive, then they must be healthier and well-adjusted to everything 
thanan unattractive person, seems almost universal and has been detected in a variety of 
different cultures (akt. Estrada et all). 

Physical  attractiveness  has  been  defined  as ”the  degree  to  which  one’s  physical 
and  facial  image  elicits favourable  reactions  from  others. It is  important  to  note  that 
some  studies restricted  physical attractiveness  definaition  of  attractiveness  to facial 
attractiveness.  The  consistent  use  of  facial  appearance  in  evaluating physical 
attractiveness  is  justifed  because the  face  has  unique  and  powerful  properties, which 
appear  to  make  it  omnipotent  and  omnipresent” (Chiu & Babcock, 2002).  

Physically attractive individuals are seen as more likely to achieve successand more 
hirable as managers and management trainees han less attractive individuals. Physically 
attractive individuals receive higher offers for starting salary  and receive higher performance 
evaluations (Johnson et all. 2010). The employment interviewer's task is verycomplex and it 
has been demonstrated that interviewers are influenced by many variables including first 
impressions, ideal applicant (Gilmore, Beehr & Love, 1986).  So that physical  appearance 
has  been  found  to  be  a  benefcial  characteristic  in both  the  employment  process  and  in 
subsequent  selection,  placement  and  promotin decisions. Attractiveness  affects  first 
impressions  in  job  interviews  and as  the employment  selection  process  involves 
interpersonal  relationships,  the  attractiveness bias  may  be  activated  as  better-looking  
candidates  are  preferred  over  equally  qualified but  less  attractive  people  in  hiring 
decisions (Chiu & Babcock, 2002).  

2. Literature Review
The literature concerning marketing and social psychology emphasized the point that 

the receiver’s understanding of the message was affected by the sender in the process of 
communication (Alpert ve Anderson,1973; Reingen ve Kernan, 1994). Kelman (1961) 
proposed that the attractiveness of the sender was one of the factors affecting receiver’s 
acceptance of the message in this communication process. 

It is commonly accepted that people with an attractive face have advantages over the 
ones who have less attractive face (Zebrowitz, 1990).  For instance, in their study, Ahron et 
al.., (2001) showed that people paid more attention to attractive faces compared to others. 
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Langlois and Roggman (1990)also found out in their study that 12 month old babies found 
attractive women favourable compared to others. In another study of these authors, it was 
found that people showed more interest in attractive babies comparaed to others(Langlois vd., 
1995). 

According to the study of Hamermesh and Biddle, (1994) students with physical 
(especially face) attractiveness were more successful compared to their rivals without physical 
attractiveness. It can be claimed that students with better attractiveness have higher chances in 
getting higher grades in exams, taking the job offers, getting higher levels of salary, and to be 
elected in the elections compared to less atractive rivals. Also, according to many studies 
(Ohanian, 1991; Praxmarer, 2006), especially in the commercials of beauty products, actors 
and actresses with higher face attractiveness are ahead of their rivals in terms of persuasion 
effect.   

Most research on the role of physical attractiveness in the workplace has focused on 
bias in employee selection (e.g., Cash & Kilcullen, 1985; Watkins & Johnston, 2000, 
Commisso & Finkelstein, 2012). Stone et al. (1992) argued that attractiveness  is an important 
factor that deserves more attention than it has received  thus far in organizational research. In 
addition, several researchers asserted that although attractive-  ness may not be the most 
important determinant of personnel decisions, it may be the deciding factor when decision 
makers are faced with difficult choices among job applicants or incumbents who possess 
similar  levels of qualifications or performance (Hosoda, Stone-Romero & Coats, 2003). 
 
3. Data and Methodology 

One of the most important task in tourisim researches is to detirmine the correct 
methodology. Because detirmined methodology and data collection methods will be directly 
affect the reliability, validity and generalizability of the research (McGrath &  Brinberg, 1983; 
Crouch & Housden, 2003; Zhu & Brilakis, 2009; Tillyer et all. 2010).  
The data obtained by asking questions to the participants may not always be realistic. (Koc & 
Boz, 2014). This situation can be basically due to several reasons. First one is the hidden 
motives which are not aware by participants, can affect the answers.  Second, participants 
tend to be give the answers that people want to hear because of impression management 
motion or social interaction (Koc & Boz,  2014a; Goffman, 1959). For this reason the Eye 
Tracking device which is a part of meciacal data collection is decided through the data 
collection process. 
3.1 Data  

For the study data were obtained from 17 right handed 4 and 5 star hotel managers 
between 26th May and 02nd June, 2016 in Bodrum and Didim. The ages of the participants 
ranged from 23 to 52 (mean 38,47 years) years old. Of the 17 participants 11 of them were 
males and 6 of them were females. 
All subjects voluntarily participated in the experiment. The participants had no previous 
history of any psychiatric, psychological and neurological disorders. Before starting of the 
experiment, the procedure of the study and the Eye Tracker device were briefly explained to 
the participants. 17 participants can be considered to be a minimal for conventional data 
collection method. However there have been severel neuro marketing studies conducted with 
less than 30 participants (Hedgcock  vd.,  2012;  Valenzi  vd.,  2014;  Dimpfel,  2015;  Falk 
vd.,  2015;  Menéndez, 2015). 
3.2. The Task and Experimental Procedure 

Accounting chief and warehose clerk positions were selected specifically to show the 
curricula vitae of the candidates because these positions do not require physical beauty. Equal 
number of male and female curricula vitae (4 for each) were shown to accounting chief and 

788 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
warehose clerk, with a total of 8 curricula vitae. The managers rated candidates for each 
position from the most likely candidate to take the job to the least likely one.  
The photos in the experiment gathered in two sources. One photo (female canditate no. 3) 
gathered from http://www.freedigitalphotos.net/, stockphotos, Image ID: 100171666. The 
other 7 photos gathered from Chicago Face Datebase, Version 2.02. The attractiveness and 
beauties degress of canditates was determined by the scoring of 152 person.   

The participants prepared their curricula vitae by changing roles. According to this role 
changing process, the least attractive candidates prepared their curricula vitae as if they had 
the least experience; the least attractive ones did as if they had the most experience. 4 female 
candiates for accounting chief and 4 male canditates for warehose clerk’s resumes shown to 
participants side by side on the screen. Data was collected with the previously mentioned 
devices simultaneously during the test. Experiment paradigm and procedure is shown in Table  
 

Table 1: Flowchart of the experiment 
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4. Empirical Analysis 

Eye Tracker devices measure and collect data on visualization of a sprecific stimuli. 
Heat or attention maps shows the number of fixations participants made in a specific areas of 
the image or for how long they fixated within that area. Morover heat maps are indicators of a 
participant’s focus, with red labelled areas suggesting a high number of gaze points (increased 
level of attention), followed by yellow and green. On a heat map analyse red colour denotes a 
highest number of fixations or the longest time and green denotes the least, with varying 
levels in between. An area with no colour on a heat map shows that the participants did not 
fixate in that particular area of the stimuli. 
 

Figure 1: Eye tracker heat map 

 
 Figure 1 shows the heat map data collected by the Eye Tracker device. Heat map results 
show that, the participants look more the candidate's’ work experience. In the second place, 
the participants look the certificates of candidates. 
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Figure 2: Fixation count of participant’s area of interest 

Table 1: Eye fixation data 
Area of Interests 

(AOI) 
Warehouse Clerk / Men Candidates Averages 

Most 
Attractive 
Candidate 

Second 
Most 

Attractive 
Candidate 

Notr 
Attractive 
Candidate 

Non 
Attractive 
Candidate 

Picture 44 27 83 82 59 
Age 8 13 14 8 10,75 
Education 12 24 19 13 17 
Experience 49 92 105 113 89,75 
Language 9 5 9 11 8,5 
Computer Skills 22 33 17 22 23,5 
Certificates 8 42 47 53 37,5 

Area of Interests 
(AOI) 

Accounting Chief / Women Candidates Averages 

Most 
Attractive 
Candidate 

Second 
Most 

Attractive 
Candidate 

Notr 
Attractive 
Candidate 

Non 
Attractive 
Candidate 

Picture 67 34 31 53 46,25 
Age 5 7 3 15 7,5 
Education 11 21 10 18 15 
Experience 71 179 64 172 121,5 
Language 9 19 8 23 14,75 
Computer Skills 27 51 14 52 36 
Certificates 25 69 6 83 45,75 

As seen at Figure 2 and Table 2. the participants look at most the warehouse clerk 
candidates’ working experiences (avg.= 89,75 view). The second looking portions was 
candidates’ photos (avg. 59 view). However the at least viewed portion was language 
knowladge (avg. 8,5 view) and age (avg.= 10,75 view). 
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 It can be seen that women candidates' experiences (mean 121,75 view) were the most 
important factor determining participants' decisions in recruitment which were followed by 
candidates' photographs (mean 46,25 bakış), and certificate information (mean 45,75). 

According to the results of studies examining the candidates will work as general 
manager of the hotel it seems they decide rationally. Results also shows that attractiveness is 
not play a important role fort he recruitment process. 
 
5. Conclusion 

According to the findings, firstly, it can be deduced that hotel managers are more 
concerned with candidates’ work experience rather than their attractiveness while they 
examine their curriculum vitae. Similar results can also be seen in the results of the study of 
Gilmore, Beehr and Love (1986). 

However, it is also obvious that, secondly, hotel managers look at the photographs of 
the candidates while examining their curriculum vitae in order to employ them. Specifically, 
hotel managers are found to look at the most attractive candidate’s face two times more 
compared to other unattractive ones during the process of women candidate selection. 
Thirdly, it can be seen that hotel managers go over candidates’ certificates. 

As a final remark, it may be suggested that candidates write their work-related experience 
in the beginning part of their curriculum vitae. Moreover, candidates who receive extra 
certificates during their university life may have advantages over their rivals by having a more 
attractive curriculum vitae. Especially newly graduates may have problems with work 
experience. They may fill this gap with qualified certificates in order to decrease this 
disadvantage.  
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TÜKETİCİLERİN OTOMOBİL TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN 
FAKTÖRLERİN SUBJEKTİF KULLANIM DÜZEYLERİNE 

GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hasan Hüseyin Ceylan1 İbrahim Akbulut2  Mert Durmuş3 

Özet 
Otomotiv sektöründe birçok şirket farklı marklı marka ve model ile pazarda yer alarak rekabet avantajı 

elde etmeye çalışmaktadır. Tüketiciler de çok sayıda alternatif içinden en yüksek faydayı sağlayacak otomobili 
almaya çalışmaktadırlar. Bu amaçla belirlemiş oldukları kriterlere göre alternatifleri değerlendirerek tercihini 
yapmaktadırlar. Çalışmada araba tercihini etkileyen; ülke orijini, yakıt türü, kasa tipi, motor hacmi, ikinci el 
değeri, servis bakım maliyeti ve tasarım estetiği faktörleri kullanılarak oluşturulan deneysel tasarımda elde 
edilen veriler konjoint analizi ile kullanıcıların otomobil kullanım düzeylerine göre değerlendirilmiştir. 
Araştırma bulguları tüm kullanım düzeylerinde kullanıcılar tarafından en çok dikkat edilen özelliklerin ülke 
orijini ve yakıt türü olduğu göstermektedir. Kullanım düzeyleri dikkate alındığında az kullananlar ile orta ve 
yoğun kullanım düzeylerinde arasında özelliklerin önem yüzdeleri açısından farklılık olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: tüketici tercihi, tüketici davranışları, konjoint analizi 

JEL Sınıflandırması: D12, M31, M13 

EVALUATING THE EFFECTIVE FACTORS IN 
AUTOMOBILE PREFERENCES OF CONSUMERS 

ACCORDING TO SUBJECTIVE USE LEVELS 

Abstract 
Many companies in automotive sector try to take a competitive advantage by being in the market with 

different brands and models. Consumers also try to buy the automobile that would provide the highest benefit in 
many alternatives. For that purpose, they prefer by appreciating the alternatives according to the criteria they 
determine. In this study it is aimed to analyze the automobile preferences of consumers according to subjective 
use levels. The data obtained in empirical designing for that purpose are evaluated with conjoint analysis 
according to automobile use levels of users. Research results indicate that most of the point that the users pay 
attention is the origin and fuel type in all use levels. When the use levels are considered, it was concluded that 
there was a difference between less user and medium user and extensive user in terms of importance percentages 
of features.  

Keywords: consumer preferences, consumer behaviors, conjoint analysis 

JEL Classification: D12, M31, M13 
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1. Giriş 

Diğer sektörlerle ilişkileri ve teknolojik öncülük rolüyle ülke ekonomileri için büyük 
öneme sahip olan otomotiv sektöründe büyüyen pazar ile birlikte rekabet de giderek 
artmaktadır. Bu koşullar altında pazar paylarını korumak veya artırmak isteyen otomotiv 
firmaları, farklı tüketici beklentilerini karşılayacak farklı modellerle bütün önemli pazarlarda 
yer almaya çaba göstermektedirler (Yavaş vd, 2014: 117; Heneric vd., 2006: 154). Buna bağlı 
olarak sektörde gerçekleşen büyümeyi ve çeşitliliği aşağıdaki rakamlar açık bir şekilde 
göstermektedir.  

Dünya genelinde 2014 yılının ikinci çeyreğinde 75,7 milyon olan otomobil satışı 2015 
yılının ikinci çeyreğinde 77,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılının ikinci çeyreğinde de 
96,3 milyon olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Ülkemizde otomobil satışı ise 2014 yılında 
587.331 iken 2015 yılında bu rakam %23,54’lük artışla 725.596 adet olarak gerçekleşmiştir. 
2016 Ocak-Nisan dönemi otomobil satış rakamlarına göre ise Almanya pazarında satılan 
otomobil sayısı 1 220 997 ile Avrupa’ da en yüksek değere ulaşırken, bu rakam aynı dönemde 
İngiltere’de 1 105 582 olurken ülkemizde ise bu rakam 260 218 olarak gerçekleşmiştir. 2015 
yılında satış rakamları incelendiğinde vergi oranları düşük olan A,B ve C segmenti 
otomobillerin toplam satışın %82,9’unu oluşturduğu, en yüksek satışın %52,11 ile 378 141 
adet olarak C segmentinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Dizel motorlu otomobillerin satışı 
toplam satışların % 61,78’ini oluşturmaktadır. Elektrikli otomobil satışı ise 120 adet olarak 
gerçekleşmiştir. Kasa tipi olarak da sedan otomobillerin satışı da 351 598 adet ile toplam 
satışların %48,46’sını, hatchback otomobiller 228 409 adet ile %31,48’ini, SUV modeller ise 
306 369 ile %14,66’sını oluşturmaktadır (www.odd.org.tr). 

Farklı model ve donanımlarda ürünler olması müşteriler için bir yandan avantaj 
olabilirken diğer bir yandan da çok fazla kriter ile analitik düşünerek optimal ürünü tercihini 
zorlaştırabilmektedir (Şişman ve Eleren, 2013: 411). 

Tüketicilerin otomobil tercihlerini etkileyen çok fazla kriter bulunmaktadır. Bu 
kriterlerden ilk akla gelen ürünlerin fiziksel özellikleridir. Otomobil tercihinde etkili 
kriterlerin ortaya konulduğu çalışmalarda kullanılan kriterler fiyat, güvenlik, kalite, marka, 
model, birim tüketim maliyeti, motor hacmi, yakıt türü, renk, kasa tipi, 2. el fiyatı, bakım 
maliyeti, 0-100 km hızlanma süresi, konfor, genişlik ve sınıf tipidir (Güngör ve İşler, 2012;  
Dinç, 2012; Şişman ve Eleren, 2013). Fiyat, güvenlik, yakıt türü ve performans en çok 
dikkate alınan kriterler olmasına rağmen tüketicilerin özelliklerine göre kriterler değişmekte, 
kriter ağırlıkları farklılık göstermektedir (Ballı ve Karasulu, 2007: 139). 

Fiziksek özellikleri dışında otomobil tercihi etkileyen diğer önemli bir etken de 
tüketicilerin özellikleridir. Örneğin tüketicilerin demografik özelliklerine göre tercih ettikleri 
otomobil değişiklik göstermektedir. Tüketicilerin gelir düzeyi, cinsiyeti, ev sahibi olup 
olmaması, hane halkı birey sayısı, eğitim düzeyi ve yaş gibi kriterlere göre otomobil 
tercihinin nasıl farklılaştığını ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Gelir düzeyini yüksek 
olması otomobil sahipliğini etkileyen öncelikli faktörlerden biri olarak ortaya çıkarken ev 
sahibi olanların da ev sahibi olmayanlara göre otomobil sahibi olma konusunda daha istekli 
oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Yayar, Çoban ve Tekin, 2015: 612).  Cinsiyet, gelir ve eğitim 
genel itibariyle otomobil tercihinde etkili olan kriterler olurken, tüketicilerin otomobillerde 
tercih ettiği yakıt tipi değişkeninin otomobille yapılacak ortalama mesafe değişkenine, kasa 
tipi değişkeninde de tüketicileri yaşı ve hane halkı birey sayısına etki ettiği ortaya konmuştur 
(Dinç, 2012:  50-58). 

Sevgi derecesi, marka tutkusu, marka sadakati ve tüketici etnosentrizmi otomobil 
tercihinde etkili olan kriterler olarak çalışmalarda incelenmiştir. Marka sadakatine bağlı 
otomobil tercihinde fiyat, yakıt birim maliyeti ve çevre faktörlerinin etkili olduğu ortaya 
konmuştur. Marka bağlılığında ülke orijin etkisinin de önemli bir faktör olduğu ve Alman 
menşeili otomobillere marka bağlılığının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Arıtan ve 
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Akyüz, 2015: 210-217). Yerli üretim otomobiller fiyat uyguluğu sebebiyle tercih sebebi 
olurken ithal otomobillerde marka, model ve renk çeşitliliğinin tüketicilerin ilgisini çektiği de 
tespit edilmiştir Otomobil marka ve modellerine karşı beğeni düzeyinin belirlenmesi amacıyla 
sübjektif olarak sevgi derecesi kriteri kullanılmıştır (Güngör ve İşler, 2005: 29). Diğer 
fiziksek kriterlere göre daha az öneme sahip olsa da marka tutkusunun da otomobil tercihine 
etkisinin olduğu ortaya konmuştur (Karahan ve Dinç, 2015: 2011).   

Bilgi ve iletişim kanalları otomobil tercihini etkileyen diğer faktörlerdir. Kişisel deneyim 
ve otomobil bayileri ile galeri ve satış yapanlar gibi bilgi ve iletişim kanalları, ağızdan ağıza 
iletişim, geleneksel medya kanalları ve internet gibi kanallara göre otomobil tercihinde daha 
etkilidirler (Köksal ve Türedi, 2010: 120).  

Bu güne kadar yapılan çalışmalarda otomobil tercihine etki eden kriterlerle ilgili pek çok 
çalışma yapılmıştır. Çalışmalara konu olmuş kriterler ne olursa olsun sonuç itibariyle 
tüketicilerin otomobil satın alma nedenleri, otomobilden sağlamayı bekledikleri; yenilik, 
prestij, gösteriş, statü kazanma, özgürlük ve yaşam kolaylığı gibi duygusal ve fonksiyonel 
faydalardır (Köksal ve Türedi, 2010: 120). 
Bu çalışmada tüketicilerin sübjektif kullanım düzeylerine göre araba tercihlerine etki eden 
faktörlerin önem düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla literatür taraması ve 
odak grup çalışması ile belirlenen faktörler ile deneysel tasarım oluşturulmuştur. Elde edilen 
veriler full profil konjoint yöntemi ile analiz edilmiştir.  
 
2. Yöntem 
2.1. Konjoint Analizi 

Pazarlamada ürün özelliklerinin tüketici tercihlerindeki ağırlığını belirlemek büyük 
önem taşımaktadır. Tüketiciler ürünlerin her özelliğinin en iyi düzeyde olmasını isteseler de 
gerçek pazar koşullarında ürün özellikleri arasında tercih yapma zorunda kalmaktadır.  Bir 
diğer ifade ile tüketiciler ürün tercihlerinde bazı özelliklerin daha iyi olması için diğer 
özelliklerinin daha düşük düzeyde olmasına razı olabilmektedirler. Tüketici tercihlerinde ürün 
özelliklerinin etkisini belirlemede yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri de konjoint 
analizidir      (IBM, 2013: 1-2)  

Konjoint analizi kişilerin her hangi bir obje ile ilgili tercihlerini nasıl oluşturduğunu 
anlamak için geliştirilmiş çok değişkenli analiz yöntemdir. Konjoint analizi, tüketicilerin 
farklı özellik düzeylerine sahip gerçek veya hipotetik ürünleri tercihleri açısından 
değerlendirmelerine dayanmaktadır. Bu değerlendirmelere dayalı olarak ürün özelliklerinin 
önem yüzdeleri ve özellik düzeylerinin fayda katsayıları hesaplanmaktadır (Hair vd., 2006: 
464-465).  
2.2. Örneklem 

Araştırmanın ana kütlesini 18 yaş üstü tüketiciler oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme 
yöntemine göre belirlenen toplam 148 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 
Araştırmaya katılanların 123’ü araba sahibi olduğunu ifade ederken 25 katılımcı arabasının 
olmadığını ifade etmiştir. Katılımcıların ortalama araba kullanım süreleri 6 yıl iken, şimdiye 
kadar sahip olunan toplam araç sayısı 4,3 olarak bulunmuştur. Ortalama yıllık araç kullanım 
miktarı 18400 km olarak belirlenmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’ de 
verilmiştir.  

Tablo 1: Katılımcıların eemografik özellikleri 
 Kategoriler Frekans Yüzde 

Eğitim 
Durumu 

İlkokul-Ortaokul 22 14,9 
Lise 37 25,0 
Lisans 63 42,6 
Lisansüstü 26 17,6 

Cinsiyet Erkek 131 88,5 
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 Kategoriler Frekans Yüzde 

Eğitim 
Durumu 

İlkokul-Ortaokul 22 14,9 
Lise 37 25,0 
Lisans 63 42,6 
Lisansüstü 26 17,6 
Kadın 17 11,5 

Gelir 

1300-2000 TL 54 36,5 

2001-3000 TL 48 32,4 

3001-4000 TL 25 16,9 

4001-5000 TL 15 10,1 

5001 TL’den Fazla 6 4,1 

Yaş 

18-25 Yaş Arası 20 13,5 

26-35 Yaş Arası 57 38,5 

36-45 Yaş Arası 41 27,7 

46-55 Yaş Arası 19 12,8 

56 Yaşından Büyük 11 7,4 

3. Analiz  
Bu çalışmada verilerin analizinde full faktöriyel konjoint analizi kullanılmıştır. Bu amaçla 

öncelikli olarak ilgili literatür taranarak ve odak grup yöntemi ile çalışmada kullanılacak ürün 
özellikleri ve düzeyleri belirlenmiştir. Bu özellikler ve düzeyleri Tablo 2’de verilmiştir.  

 
Tablo 2: Deneysel tasarımın özellikler ve düzeyleri 

Özellikler Düzeyleri 
Ülke Orjini Yerli Alman Fransız 

Motor Tipi Elektrikli Dizel Benzin 
Kasa Tipi Hatchback Sedan Crossover 

Motor Hacmi 1400 ve altı 1.500-1.600 2.000 ve üstü 
İkinci El Değeri Düşük Orta Yüksek 

Servis bakım Maliyeti Düşük Orta Yüksek 
Tasarım Estetiği Düşük Orta Yüksek 

 
Özellikler ve düzeyleri belirlendikten sonra tüketicilerin değerlendirmesine sunulacak 

her biri hipotetik bir ürün olan konjoint kartlarının oluşturulması gerekmektedir. Ancak üç 
düzeyli yedi özellikle olası toplam 2187 (37) kartın katılımcılar tarafından sağlıklı bir şekilde 
değerlendirilmesi mümkün olmadığı için özellik düzeylerinin ana etkilerinin dikkate alındığı 
ortogonal tasarımla toplam 18 konjoint kartı oluşturulmuştur. Oluşturulan kartlar ve 
demografik sorularla anket formu oluşturulmuştur. Şekil 1’de örnek konjoint kartı 
görülmektedir.    

 
 
 
 
 
 
 
 

797 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 

Şekil 1: Örnek konjoint kartı 
PUAN:……………. 
 
Ülke Orijini:                 Fransız 
Yakıt Türü:                    Benzinli 
Kasa Tipi:                      Hatchback 
Motor Hacmi:               1400 ve altı 
İkinci El Değeri:           Orta 
Servis-Bakım Maliyeti: Orta 
Tasarım Estetiği:          Orta 

 
Çalışmada kullanıcıların araba tercihinde önem verdikleri özelliklerin kullanım 

düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılması amaçlandığından kullanıcılara 
araba kullanım düzeylerinin değerlendirmeleri istenmiştir. Kullanıcıların sübjektif 
değerlendirmelerine göre Az Kullananlar, Orta Düzeyde Kullananlar ve Yoğun Kullananlar 
olmak üzere üç kategori elde edilmiştir. Konjoint analizi her kullanım düzeyine göre ayrı ayrı 
gerçekleştirilmiştir.  
 
4. Bulgular 

Şekil 2’de kullanım düzeylerine göre tüketicilerin araba satın alma tercihinde araç 
özelliklerinin önem yüzdeleri verilmiştir. Şekil 2’deki sonuçlar, kullanım düzeyinden 
bağımsız genel olarak değerlendirildiğinde en önemli özellikler sırayla ülke orijini ve yakıt 
türü olarak bulunmuştur. Bunları kasa tipi ve motor hacmi takip etmektedir.  Sonuçlar 
kullanım düzeylerine göre değerlendirildiğinde az kullananlarla diğer kullanım düzeyleri 
arasındaki farkın daha fazla olduğunu göstermektedir. Örneğin az kullananların araba 
tercihinde Ülke Orijini %35,26 etkili iken bu oran orta düzeyde kullananlarda %26,57, yoğun 
kullananlarda ise %28,67 olarak bulunmuştur. Ülke orijininden sonra en büyük farklılık motor 
hacminde görülmektedir. Orta ve yoğun düzeyde kullananların araba tercihlerinde motor 
hacmi birbirine yakın değerlere sahip iken az kullananlarda bu değer daha düşüktür. 

 
Şekil 2: Kullanım düzeylerine göre önem yüzdeleri
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 Şekil 2’deki sonuçlar özelliklerin genel olarak tüketici tercihindeki önem yüzdelerini 
göstermektedir. Ancak bu bulgular özellik düzeylerinin satın alma tercihine etkisi konusunda 
fikir vermemektedir. Bunun için Tablo 3’deki fayda katsayılarına bakmakta gerekmektedir. 
Sonuçlar kullanım düzeyi dikkate alınmadan değerlendirildiğinde Alman Orijinli araçların 
daha yüksek fayda katsayısına sahip olduğunu bunu yerli araçların izlediği görülmektedir. 
Fransız orijinli araçlar ise en düşük fayda değerine sahip olduğu görülmektedir. Yakıt türü 
için en yüksek katsayı dizel araçlar için bulunmuştur. Dizel araçları benzinli araçlar 
izlemekte, elektrikli araçların ise fayda katsayısı oldukça düşük bulunmuştur.  
 Özellik düzeylerinin fayda katsayıları kullanım düzeylerine göre değerlendirildiğinde az 
kullananlar yerli araçlara daha olumlu bakarken orta düzeyde kullananların bakışları göreceli 
olarak daha olumsuz görülmektedir. Kullanım düzeyine göre yakıt türü açısından önemli bir 
farklılık görülmemektedir. Ancak kasa tipi tercihinde yoğun kullananların diğer kullanım 
düzeyindekilere göre Crossover araçları daha çok tercih ettikleri görülmektedir.  
 

Tablo 3: Kullanım düzeylerine göre fayda katsayıları 

Özellikler Düzeyler 
Fayda Katsayıları 

Az Orta Yoğun 

Orijin 
Yerli 6,381 -0,562 2,951 
Alman 5,336 7,311 6,434 
Fransız -11,717 -6,749 -9,385 

Yakıt Türü 
Elektrikli -6,361 -5,737 -6,871 
Dizel 5,525 5,541 6,354 
Benzinli 0,836 0,195 0,518 

Kasa Tipi 
Hatchback 0,003 -1,721 -3,649 
Sedan -0,013 0,849 0,409 
Crossover 0,01 0,872 3,24 

Motor Hacmi 
1400 ve Altı 0,828 -0,492 -0,78 
1500-1600 1,01 0,42 -0,649 
2000 ve Üstü -1,838 0,072 1,429 

İkinci El Değeri 
Düşük 0,508 2,101 1,656 
Orta 1,015 4,202 3,311 
Yüksek 1,523 6,303 4,967 

Servis Maliyeti 
Düşük -0,212 -0,525 0,432 
Orta -0,424 -1,051 0,864 
Yüksek -0,636 -1,576 1,296 

Estetik 
Düşük 0,273 1,067 2,532 
Orta 0,545 2,134 5,064 
Yüksek 0,818 3,201 7,596 

(Sabit) 66,179 55,239 56,457 
5. Sonuç 

Çalışmada ülke orijini, yakıt türü, kasa tipi, motor hacmi, ikinci el değeri, servis bakım 
maliyeti ve tasarım estetiği özellikleri dikkate alınarak kullanıcıların otomobil seçerken 
kullanım seviyelerine göre ilgili özelliklerde farklılık gösterip göstermedikleri araştırılmıştır. 
Elde edilen bulgular incelendiğinde ülke orijini özelliğinin kullanıcılar tarafından en çok 
dikkat edilen özellik olduğu görülmüştür. Bu da Arıtan ve Akyüz (2015) ile Karahan ve Dinç 
(2015) çalışmalarında da ortaya çıkan ülke orijinin otomobil tercihine pozitif etkisi olduğu 
yönündeki sonucuyla benzerlik göstermektedir. Kullanım düzeyleri de dikkate alındığında az 
seviyede otomobil kullananların orta ve yoğun seviyede otomobil kullananlara göre ülke 
orijini özelliğini daha çok önemsediği ortaya çıkmıştır. Bunun sebebinin otomobili az 

799 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
seviyede kullanan kişilerin otomobile olan düşük ilgileri ve bilgileri nedeniyle ülke orijinini, 
otomobil kalitesi hakkında bir ipucu olarak kullanmak istemeleri olabilir. Kullanıcılar 
tarafından ikinci olarak en çok dikkat edilen özelliğin yakıt türü olduğu görülmüştür. Yakıt 
türü, kullanım düzeylerine göre incelendiğinde az, orta ve yoğun seviyeleri arasında önemli 
bir farkın olmadığı ortaya çıkmıştır. Kasa tipi, motor hacmi, ikinci el değeri, servis maliyeti 
ve estetik özellikleri de sırasıyla kullanıcılar arasında değer verilen özelliklerdir. Bu özellikler 
kullanım düzeyi açısından değerlendirildiğinde motor hacmi, ikinci el değeri ve estetik 
özelliklerinde farklılık olduğu göze çarpmıştır. Az ve yoğun kullanım düzeyindeki 
kullanıcılar bu üç özelliğe az önem verirken, orta düzey kullanıcılar bu özelliklere daha büyük 
önem verdiklerini göstermişlerdir.  

Fayda katsayıları dikkate alındığında ise ülke orijini özelliğinin tüm kullanım 
düzeylerinde Alman otomobillerinin tercih edildiği görülmüştür. Bu duruma Arıtan ve Akyüz 
(2015)’ün çalışmalarında da görüldüğü üzere Alman orijinli otomobillere olan güven, kalite 
ve marka bağlılığı algısının, Yerli ve Fransız otomobillere göre daha yüksek olduğunun bir 
göstergesi olabilir. Yakıt türünde dizel otomobillerin en yüksek fayda katsayısına sahip 
olması, benzinli araçlara göre yakıt maliyetinin, elektrikli araçlara göre araç maliyetinin daha 
avantajlı olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Ayrıca 2015 yılında dünyada 540 bin 
elektrikli araç satışı gerçekleştirilip Türkiye’de yalnızca 120 adet elektrikli aracın satışa 
sunulması Türkiye’nin otomobil konusundaki yenilikçi yaklaşımlara çok sıcak bakmadığının 
ya da fiyat konusunda uygun rakamlar sunulmadığının bir göstergesi olarak düşünülebilir 
(www.sekizsilindir.com). Az otomobil kullananların ikinci el değerini,  orta ve yoğun 
seviyede otomobil kullananlara nazaran daha az önemsediği görülmüştür. Ancak kullanım 
düzeyi dikkate alınmadığında ikinci el değeri de kullanıcılar için otomobil tercihini 
belirleyebilen bir başka özellik olarak karşımıza çıkmıştır.   

Araştırmada diğer çalışmalarda ele alınabilecek bazı kısıtları söz konusudur. İlk olarak, 
araştırmada araba tercih kriterlerinin önem düzeyleri tüketicilerin sübjektif kullanım 
düzeylerine göre araştırılmıştır. Ancak subjektif kullanım düzeyleri dışında tüketicilerin diğer 
sosyo-kültürel, psikografik, ekonomik ve demografik özellikleri de araba tercihlerini 
etkileyen faktörler olarak dikkate alınabilir. Ayrıca çalışmada literatür taraması ve odak grup 
görüşmeleri sonucunda araştırmacı tarafından belirlenen faktörler dışında tüketici tercihlerini 
etkileyen faktörler söz konusudur. Bundan sonraki çalışmalarda belirlenecek yeni faktörler 
yapılacak çalışmalarda farklı bulgulara ulaşılabilir.  
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TÜKETİCİLERİN PAZARLIK EĞİLİMİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE 

İNCELENMESİ 

Hasan Hüseyin Ceylan1 Müfit Aydın2 M. Yasir Altıntop3 

Özet 
İşletmeler açısından bireysel fiyat farklılaştırma aracı olarak görülen pazarlık genel görüşün aksine sadece 

endüstriyel ve pahalı ürünler için değil, daha geniş ürün grubu için geçerli olan bir olgudur. Ancak pazarlığa 
karşı tüketicilerin tutumları farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılık, durumsal özelliklerin dışında çoğu zaman 
tüketicilerin kişisel özelliklerindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada yetişkin tüketicilerin Fiyat 
Hassasiyeti, İtibar Kaygısı, Öz Yeterlilik ve Hedonik Alışveriş Yöneliminin Pazarlık Eğilimlerine olan etkileri 
üzerine oluşturulan araştırma modeli yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları Öz 
yeterlilik ve Fiyat Hassasiyetinin Pazarlık Eğilimi üzerinde güçlü, Hedonik Alışveriş Yöneliminin ise düşük 
etkisinin bulunduğunu göstermiştir. Araştırmada İtibar Kaygısı ile Pazarlık Eğilimi arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: pazarlik, tüketici davranışları, yapısal eşitlik modellemesi 

JEL Sınıflandırması: M31, C3, M1 

ANALYZING THE FACTORS AFFECTING BARGAINING 
TENDENCY OF CONSUMERS THROUGH STRUCTURAL 

EQUATION MODELING 

Abstract 
Bargaining considered as an individual price diversification tool for firms is a phenomenon which is valid 

not only for industrial and expensive products but also for larger scale of product groups unlike general opinion. 
However, consumer attitudes towards bargaining may be different. This difference generally derives from the 
differences in personal characters of consumers apart from situational features. In this study the research model 
established on the effects of price sensitivity, Face Concern, Self-Efficacy and Hedonic Shopping Orientation of 
adult consumers on their bargaining tendencies was analyzed with structural equation modeling. Research 
findings indicated that Self-Efficacy and Price sensitivity had a strong, but Hedonic Shopping Orientation had a 
weak effect on bargaining tendencies. No significant relationship was identified between Face Concern and 
Bargaining Tendency in the research.  

Keywords: bargaining, consumer behaviors, structural equation modelling 

JEL Classification: M31, C3, M1 

1. Giriş
Uzun süre hakim pazarlama yaklaşımı olan kitlesel pazarlama, tek bir pazarlama 

karmasıyla pazardaki bütün tüketicilerin tatmin edilebileceği varsayımına dayanmaktaydı. 
(Bennett and Strydom, 2001: 61) Ancak pazarlama çevresindeki değişim ile birlikte pazarda 
tüketici lehine değişen güç dengeleri işletmeleri, tüketici farklılıklarını ve beklentilerini daha 

1 Uşak Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Türkiye, hasanhuseyin.ceylan@usak.edu.tr 
2 Uşak Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Türkiye, mufit.aydin@usak.edu.tr 
3 Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli Meslek Yüksekokulu, Türkiye, yasir.altintop@cbu.edu.tr 
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fazla dikkate almaya sevk etmiştir (Middleton vd., 2009: 480). Hedef pazarlama, niş 
pazarlama, mikro pazarlama ve bireyselleştirilmiş pazarlama, bu sürecin doğal sonuçları 
olarak ortaya çıkmıştır (Rao ve Krishna, 2004: 521).  

Diğer pazarlama karması unsurlarında olduğu gibi fiyat kararlarında da farklı 
tüketicilere farklı fiyat uygulanabilmektedir. Fiyat farklılaştırması olarak tanımlanan bu 
yaklaşım, tüketicilerin ürünleri farklı değerlendirdikleri ve ödemek isteyecekleri bedellerin 
farklı olduğu varsayımına dayanmaktadır (Stiving, 2011: 80). Bu farklılığı dikkate almayan ve 
sabit fiyat yöntemini benimseyen firmalar karlılık potansiyellerini tam olarak 
değerlendirememektedirler. Çünkü işletmeler tarafından belirlenen sabit fiyat, bazı tüketiciler 
için ödemek istediğinden daha düşük, diğerleri için ise ödemek istediğinden daha yüksek 
olabilmektedir. Birinci durumda ürün, tüketicinin algıladığı değerin altında satılmakta, 
ikincisinde ise algılanan değerin üzerinde fiyatlandığı için satış söz konusu olmamaktadır 
(Smith, 2011: 104). Dolayısıyla her iki durumda da firma için gelir kaybı söz konusu 
olmaktadır.  

Fiyat farklılaştırması belli kriterlere göre yapılan fiyat bölümlendirmeye (price 
segmentation) göre gerçekleştirilmektedir. Fiyat bölümlendirme genellikle; tüketici 
özellikleri, durumsal koşullar ve ürün özellikleri gibi kriterlere göre yapılmaktadır  (Stiving, 
2011: 82). Fiyata göre pazar bölümlendirme, sabit fiyat yaklaşımına göre daha tüketici 
spesifik fiyatlama sağlasa da hala aynı fiyat bölümünde yer alan çok sayıda tüketici için aynı 
fiyat belirlenmiş olmaktadır (Obermiller, 2012: 12). Dolayısıyla uygun şartlarda her tüketicin 
ödemek isteği fiyata göre fiyatın belirlendiği fiyat bireyselleştirmesi, işletmeler için daha ideal 
fiyat farklılaştırma fırsatı sunmaktadır. Ancak bu yöntemin uygulanabilirliği işletmenin, 
tüketicinin ürün için ödemek isteyeceği en yüksek fiyat bilgisine sahip olmasına bağlıdır 
(Smith, 2011: 106). Bu bilgi, geleneksel fiyat farklılaştırma yöntemlerinden biri olan fiyat 
pazarlığı ile ilk elden edinilebilmektedir (Desai & Purohit, 2004: 219).  

Pazarlığın genelde endüstriyel pazarlar, dağıtım kanalları ve pahalı ürünler için uygun 
olduğuna dönük yaygın bir kanaat bulunmaktadır (Angelmar, & Stern, 1978: 100). Ancak  
internetin yaygınlaşması, rekabet artışı ve pazar farklılaşması gibi faktörler pazarlığı daha 
geniş ürün grubu için geçerli küresel bir olgu haline getirmiştir (Sharma and Krishnan, 2001: 
25-34).  

 
2. Kavramsal Çerçeve 

Pazarlama literatürü incelendiğinde pazarlık kavramının giderek artan sayıda çalışmada 
farklı boyutları ile ele alındığı görülecektir. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: Fiyat 
Saydamlığı (Zhang & Jiang: 2014), Fiyat Adaleti (Richards, vd. 2016), Pazarlıkta Müşteri 
Sadakati (Wieseke, 2014) ve Asimetrik Güç İlişkisinde Pazarlık Davranışı (Dwyer, 1984), 
Pazarlamada Pazarlığın Rolü (Kassaye, 1990). Yapılan çalışmalar pazarlığın; alıcı ve satıcı 
arasında doğrudan etkileşimin olduğu sosyal düzen içinde gerçekleşen ekonomik, sosyal ve 
psikolojik eksenli bir süreç olduğunu göstermektedir (Evans, 1987: 58).  

Sharma and Krishnan, (2001: 25) yüz yüze pazarlık sürecinin olası mahcubiyet, Zhang 
& Jiang (2014: 69) ise aptal ve basit görünme korkusunun müşterilerin pazarlık niyetini 
olumsuz olarak etkilediğini ortaya koymuşlardır. Her iki çalışmada ortaya çıkan tüketici 
endişeleri, Chan et al. (2009: 293)  tarafından “kişinin itibarını koruma ve desteklemeye 
ilişkin ilgi ve dikkat gösterme derecesi” olarak tanımlanan itibar kaygısı (face concern) 
kavramı ile açıklanabilir. Pazarlık süreci dikkate alındığında itibar kaygısı müşterilerin 
pazarlık yapma niyetlerini olumsuz olarak etkileme potansiyeline sahip bir faktör olarak 
değerlendirilebilir.   

Pazarda yer alan tüketici tiplerinden biri de yüksek fiyat duyarlılığı olan tüketicilerdir. 
Satın alma tercihlerinde fiyatı öncelikleyen bu tüketicilerin daha iyi bir fiyat için pazarlık 
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eğiliminin daha yüksek olacağı öngörülebilir. Dolayısıyla bu müşterilerin kaybedilmemesinde 
pazarlık önemli bir rol oynamaktadır (Van, 2009: 39). 

Müşterilerin pazarlık eğilimini etkileyen faktörlerden bir diğeri öz yeterlilik’dir (self 
efficacy). Bandura (1997: 2), öz yeterlilik’i şu şekilde tanımlamaktadır: “kişinin olası 
koşulları yönetmek için gerekli eylem tarzını organize etmek ve gerçekleştirebilme 
kapasitesine dönük inancı”. Öz yeterlilik, daha genel özelliği yansıtan öz saygı (self esteem), 
öz güven (self confidence) ve kontrol odağından (locus of control), duruma özel özelliği ile 
farklılaşmaktadır (Lenz ve Shortridge-Baggett, 2002: 10). Bu açıdan pazarlık gibi spesifik bir 
durumda öz yeterlilik’nin daha uygun bir kavram olacağı açıktır.  

Tüketici davranışının bir diğer önemli alanı ise Hedonik tüketimdir (Hopkinson ve 
Pujari,1999: 274). Hedonizm, hayatta var olan acıdan kaçınmayı benimseyen ve tek iyinin 
“zevk” olduğunu gösteren bir yaklaşım olarak belirtilmektedir (Shaughnessy ve Shaughnessy, 
2002: 526). Bu bağlamda;  alışverişi elde edilmesi gereken bir indirim ya da pazarlık arayışı 
olarak düşünen hedonik tüketicilerin pazarlık sayesinde sağladıkları gurur ve keyfin önemli 
bir motivasyon olduğu belirtilmektedir (Arnold ve Reynolds, 2003: 81). Ayrıca, Babin vd.’de 
(1994) tüketicilerin pazarlık sayesinde hedonik fayda elde edebileceklerini belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada bu bilgiler ışığında fiyat duyarlılığı, itibar kaygısı, öz yeterlilik ve hedonik 
alışveriş eğilimi değişkenlerinin tüketicilerin pazarlık eğilimine olan etkisinin araştırılması 
amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de verilmiştir.  

 
Şekil 1: Araştırma modeli 

 
 
3. Yöntem 

Araştırmanın evreni 18 yaşın üstü yetişkinler olarak belirlenmiştir. Kolayda örnekleme 
yöntemi ile belirlenen toplam 135 katılımcı ile yüzyüze anket uygulaması ile araştırma 
verileri toplanmıştır. Araştırma katılanların demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 
 
 
 
 

Fiyat Duyarlılığı  

Öz Yeterlilik 

Pazarlık eğilimi 

İtibar Kaygısı 

Hedonik Alışveriş 
Yönelimi  

804 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 

 
Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri 

 Kategoriler Frekans Yüzde 

Eğitim 
Durumu 

İlkokul-Ortaokul 14 10,4 
Lise 35 25,9 
Lisans 61 45,2 
Lisansüstü 25 18,5 

Cinsiyet 
Erkek 84 62,2 
Kadın 51 37,8 

Gelir 

2000 TL’den Düşük 68 50,4 
2001-3000 TL 20 14,8 
3001-4000 TL 25 18,5 
4001-5000 TL 14 10,4 
5001 TL’den Fazla 7 5,2 

Yaş 

18-25 Yaş Arası 43 31,9 
26-35 Yaş Arası 50 37,0 
36-45 Yaş Arası 20 14,8 
46-55 Yaş Arası 18 13,3 
56 Yaşından Büyük 4 3,0 

Çalışmada kullanılan ölçeklerden; fiyat duyarlılığı ölçeği Lichtenstein vd., (1993)’den, 
Öz Yeterlilik Ölçeği Meuter vd., (2005)’den, İtibar Kaygısı Ölçeği Oetzel ve Ting-Toomey, 
(2003)’den, Pazarlık Eğilimi Ölçeği Dawra vd., (2015)’den, Hedonik Alışveriş Yönelimi 
ölçeği Yu (2006)’dan uyarlanmıştır. Çalışmada kullanılan bütün ölçekler beşli likert tipi 
maddelerden oluşmaktadır.  

Araştırma modelinde tanımlanan ilişkiler yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. 
Yapısal Eşitlik Modellemesi son yıllarda psikolojiden yönetime, sosyolojiden pazarlamaya 
sosyal bilimlerin farklı alanlarında yaygın şekilde kullanılmaktadır.  Teoriye dayalı olarak 
oluşturulan araştırma modellerinin sahadan toplanan veriye uyumunun test edildiği yapısal 
eşitlik modellemesinin temel üstünlüklerinden biri, değişkenler arası ilişkilerin eş zamanlı test 
edilebilmesidir (DiLalla, 2000: 439).  

Yapısal eşitlik modellemesinde gözlenen ve gizil olmak üzere iki değişken türü 
bulunmaktadır. Gözlenen değişkenler doğrudan ölçülebilen değişkenleri tanımlarken gizil 
değişkenler doğrudan ölçülemeyen, gözlenen değişkenler aracılığıyla ölçülebilen değişkenleri 
tanımlamaktadır. Bu yönüyle yapısal eşitlik modellemesi bir bakıma gözlenen değişkenlerle 
gizil değişkenler arası ilişkiler açısından faktör analizi ile gizil değişkenler arası ilişkilerin 
incelendiği regresyon analizinin eş zamanlı uygulandığı bir yöntemdir (Schumacker ve 
Lomax, 2004: 1-4).  

Yapısal eşitlik modellemesi çalışmalarında önerilen iki aşamalı yöntemin ilk 
aşamasında doğrulayıcı faktör analizi olan ölçüm modelinin analizi gerçekleştirilir. Gözlenen 
değişkenlerin ilgili faktörlerle olan ilişkilerinin test edildiği ölçüm modelinde yeterli uyum 
iyiliği değerlerine sahip ise gizil değişkenler arası ilişkilerin test edildiği yapısal modelin 
analizine geçilir (Bollen, 2014).  

 
4. Analiz ve Bulgular 

Araştırmada ölçeklerin faktör yapılarını değerlendirmek üzere ilk olarak oblik 
rotasyonlu keşfedici faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucu düşük faktör yüküne ve 
birden fazla faktörde yüksek yük değerine sahip maddeler sırayla atılarak faktör analizi 
yenilenmiştir. Bu işlem sonucunda beş boyutlu faktör yapısı elde edilmiştir. KMO değeri 
(0,821) örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu ve Bartlett Test sonuçları (P=0,00) ölçeğin 
faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Hair vd., (2006) faktör analizinde maddeler 
ile faktör arasındaki korelasyonu gösteren faktör yüklerinin 0,7’nin üzerinde olmasının faktör 
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yapılarının iyi tanımlandığını gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Çalışma elde edilen beş ölçeğin 
faktör yükleri bir madde hariç 0,7 ve üzerinde bulunmuştur. Bu durum çalışmada kullanılan 
ölçeklerin faktörlerin iyi tanımlanmış olduğunu göstermektedir.   

Araştırmada iki aşamalı yaklaşımın gereği olarak ölçüm modelinin analizi 
gerçekleştirilmiştir. Ölçeklere ait faktör yükleri, t değerleri, uyum iyiliği değerleri ve 
güvenirlik değerleri Tablo 2’de verilmiştir.  İlk olarak maddelerden kendi faktörlerine giden 
yolların anlamlılığını değerlendirmek üzere t değerlerine bakılmıştır. Beş ölçeğe ait bütün 
maddelerin t değerleri kritik değer olan 1,96 üzerinde olduğu için faktörlerden maddelere 
giden yolların anlamlı olduğu görülmüştür. Daha sonra ölçüm modelinin veriye uyumunu 
değerlendirmek üzere uyum iyiliği değerlerine bakılmıştır. Bazı uyum iyi değerleri kabul 
edilebilir değerlerin altında olduğu için önerilen düzeltme indeksi değerlerinde en yüksek 
değere sahip olan maddelerden başlamak üzere bazı maddeler ölçeklerden atılarak analiz 
tekrar edilmiştir. İşlem sonunda elde edilen uyum iyiliği değerleri ölçüm modelin veriye 
uyumun yeterli olduğunu göstermektedir, Chi-Square=115,13, df=80, X2/df=1,43  P-
value=0.00, RMSEA=0.057, Comparative Fit Index (CFI) = 0.96, Standardized SRMR = 
0.055, Goodness of Fit Index (GFI) = 0.90, Adjusted Goodness of Fit Index (GFI) = 0.85. 

 
Tablo 2: Ölçeklere ait faktör yükleri, T değerleri, uyum iyiliği değerleri ve güvenirlik değerleri 

Faktörler Maddeler Faktör Yükleri t değerleri Cronbach α 

Öz Yeterlilik 
A1 0,83 11,67 

9,16 A2 0,90 13,17 
A3 0,92 13,62 

Pazarlık Eğilimi 
B1 0,86 11,76 

0,83 B3 0,73 9,33 
B4 0,76 9,90 

Fiyat Duyarlılığı 
C1 0,74 8,55 

0,72 C3 0,75 8,62 
C5 0,60 6,69 

İtibar Kaygısı 
D1 0,62 6,38 

0,67 D2 0,80 7,84 
D4 0,56 5,87 

Hedonik 
Alışveriş 
Yönelimi 

E1 0,85 11,23 
0,85 E2 0,85 11,35 

E7 0,75 9,59 
 
Ölçüm modelinin analizinin ardından iki aşamalı yaklaşımın ikinci aşaması olan gizil 

değişkenler arası ilişkilerin test edildiği yapısal modelin analizine geçilmiştir. Yapısal 
modelde tüketicilerin Öz Yeterlilik, Fiyat Duyarlılığı, İtibar Kaygısı ve Hedonik Alışveriş 
Yöneliminin Pazarlık Eğilimine etkileri yer almaktadır. Yapılan analiz sonucunda İtibar 
Kaygısından Pazarlık Eğilimine giden yol anlamsız çıkmıştır. İtibar Kaygısı modelden 
çıkarılarak analiz tekrar edildiğinde diğer yolların anlamli olduğu görülmüştür. Şekil 1’de 
yapısal modele ait standardize yol katsayıları görülmektedir. Yol katsayılarından Pazarlık 
Eğilimi üzerindeki etkilerin büyülük sırasıyla Öz Yeterlilik (0,56), Fiyat Duyarlılığı (0,35) ve 
Hedonik Alışveriş Yönelimi (0,17) şeklinde gerçekleştiği görülmektedir.  
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Şekil 2: Yapısal model standardize yol katsayıları 

 
 
Yapısal Modele ait uyum iyiliği değerleri modelinin veriye uyumun yeterli olduğunu 

göstermektedir, Chi-Square=80,50, df=48, X2/df=1,67  P-value=0.00, RMSEA=0.071, 
Comparative Fit Index (CFI) = 0.96, Standardized SRMR = 0.058, Goodness of Fit Index 
(GFI) = 0.91, Adjusted Goodness of Fit Index (GFI) = 0.85. Öz Yeterlilik, Fiyat Duyarlılığı 
ve Hedonik Alışveriş Yöneliminin Pazarlık Eğiliminde açıkladığı değişkenlik % 72 olarak 
bulunmuştur. Bu değer, modelle yer alan değişkenlerin Pazarlık Eğilimini yüksek oranda 
açıkladığını göstermektedir.  

 
5. Sonuç 

İşletmeler açısından fiyat farklılaştırma aracı olarak görülen pazarlık (Desai ve Purohit, 
2004: 230), tüketiciler için finansal boyutunun dışında anlam ve öneme sahiptir. Bu çalışmada 
tüketicilerin pazarlık eğilimine fiyat duyarlılığı dışında Öz Yeterlilik, İtibar Kaygısı ve 
Hedonik Alışveriş Yöneliminin etkisi araştırılmıştır.  

Araştırma modelinin analizi sonucunda Pazarlık Eğilimi üzerinde Öz Yeterliliğinin 
yüksek, Fiyat Duyarlılığını orta ve Hedonik Alışveriş Yöneliminin düşük etkisinin olduğu 
bulunmuştur. Araştırma modelinde bir diğer değişken olan İtibar Kaygısı ile Pazarlık Eğilimi 
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuçlardan pazarlık konusunda kendine 
güvenen ve yeterli gören tüketicilerin pazarlık yapma eğilimlerinin daha fazla olduğu 
görülmektedir. Bu sonuçlar, tüketicilerin fayda sağlayacağını düşünse bile bir davranış 
gerçekleştirebilme konusunda şüpheleri varsa o davranıştan kaçınabilecekleri bulgusuna 
ulaşan Meuter, (2005)’in bulguları ile uyumludur.  

Araştırmada elde edilen bir diğer bulgu da fiyat hassasiyeti yüksek olan tüketicilerin 
pazarlık yoluyla fiyat indirimi elde edebileceklerini düşündükleri için pazarlık yapma 
eğilimlerinin daha fazla olduğudur. Dolayısıyla işletmelerin pazarlık yapma eğiliminde olan 
müşterilerin fiyat hassasiyetinin yüksek olabileceğini dikkate almaları gerekir. Pazarlık 
sonucunda beklediği fiyat indirimini elde edememek müşterilerin memnuniyet düzeyinin 
düşmesine yol açabilir.  

İtibar Kaygısının Pazarlık Eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmaması tüketicilerin 
genel olarak pazarlık sürecini bu açıdan olumsuz olarak algılamadığını göstermektedir. Ancak 
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bu sonuç satış elemanlarının pazarlık sürecinde müşterileri iletişlerine dikkat etmelerinin 
önemini  azaltmamaktadır. 
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ÜRÜN GELİŞTİRMEDE YENİ BİR YAKLAŞIM: 
KÜMELENME VE TEDARİKÇİ İLİŞKİSİ 

 
 

Akif Emiroğlu1 

 
 
Özet 
 Yeni sistem, teknik ve teknolojileri bünyelerine uyarlamayan firmalar rekabet yarışında gerilerde kalmaya 
mahkum olurlar. Yeni ürün geliştirme (YÜG); ‘pazar fırsatlarının algılanmasından başlayıp üretim, satış ve 
ürünün dağıtımıyla sonuçlanan bir faaliyetler bütünüdür’. Bu tanım, aynı zamanda, imal edilmiş bir ürünün 
aksine, yeni hizmet geliştirme (YHG), müşteri ile birlikte üretilen bir hizmet ve bir müşteri arayüz 
mekanizmasını kapsamalıdır.     

Bu çalışmanın amacı, ürün geliştirmede modülerlik ve tedarikçi ilişkisini tanıtmaktır. Metodolojik olarak, 
bu üç sözcük arasındaki ilişki tanımlanmış ve ABD ve Japon otomotiv endüstrilerinde tedarik zinciri yönetimi  
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak çalışmadaki bulgular modülerlik ve tedarikçi yönetim modellerinin dinamik bir 
süreç için gerekli olduğunu göstermiştir. Çalışma, ürün geliştirme ve tedarikçi ilişkisini göstermektedir.           
 
Anahtar Kelimeler: ürün geliştirme, modülerlik, tedarikçi yönetim modelleri.  
 
JEL Sınıflandırması: L23 
 
 

A NEW APPROACH İN PRODUCT DEVELOPMENT: 
MODULARİTY AND SUPPLİER INVOLVEMENT 

 
 

Abstract 
The firms which don’t adapt to the new systems, techniques and technologies are convicted to stay behind 

in the competition. New product development (NPD) is ‘the set of activities beginning with the perception of a 
market opportunity and ending in the production, sale, and delivery of a product’. This definition includes also 
new service development (NSD): in contrast to a manufactured product, a service is co-produced with the 
customer, and therefore, NSD must include a customer interface mechanism.   

The purpose of this work is to introduce modularity and supply involvement in product development. 
Methodologically, by defining these three words, by showing relationship between them and by comparing the 
US and Japanese automotive industries. As a result, the findings from the study show that modularity and supply 
management models should be necessary as a dynamic process. The study does contribute to the product 
development and supplier involvement.  
 
Keywords: product development, moduality, supply management models 
 
JEL Classification: L23      
 
 
1. Giriş 

Örgütlerin temel başarı unsurlardan biri kendi strateji ve taktiklerini belirlemeleridir 
(Laosirihongthong et al., 2010). Bir kuruluşun başarısı için stratejiler rehber olmalı ve 
kuruluşun operasyonel performansına katkıda bulunmalıdır. 

Strateji; geniş kapsamlı amaçların başarılmasına yönelik kaynakların önem sırasına göre 
açıklanması ve bunlara ilişkin aktivitelerin genel bir programını ifade eder. Özellikle, bir 
işletmenin ana stratejileri düşünüldüğünde akla gelen; amaçların belirlenmesi, amaçların 

1 Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye, 
akifemiroglu@hotmail.com 
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kazanılmasındaki kaynaklar ve bu kaynakların kullanılmasında izlenecek başlıca politikalardır 
(Emiroğlu, 2010, 241).  

Strateji, genellikle gelecekte organizasyonel başarıyı sağlayacak uzun dönemli eylem 
planını belirlemek olarak düşünülmektedir. Organizasyonun işlevleri stratejik yönden 
kesinlikle önem taşımaktadır zira birçok organizasyonel işlevler, fonksiyonları kapsamında 
günlük faaliyetleri kapsamaktadır. Organizasyonun stratejisi ve işlevleri arasındaki ilişki, 
uzun dönemde organizasyonun başarısı veya sürdürülebilirliği açısından kilit roldedir. 
Organizasyonel başarı, uzun dönem stratejik amaçlar ile uyumlu kısa dönem faaliyetlerdir ve 
rekabetsel avantaja katkıda bulunurlar  (Emiroğlu, 2015). 

Ürün geliştirme, mevcut ürünlere kıyasla müşteri ihtiyaçlarına daha uygun ürünlerin 
pazara sürülmesini amaçlayan süreçtir. Ürün geliştirme, ürünü farklılaştırmak, yenilemek, 
hatta başka bir ürüne dönüştürmektir. Yeni ürün geliştirme bir “bilgi üretim işlemi”dir. Ürün 
geliştirme pazar fırsatları ve teknik olanaklarla ilgili verilerle başlar, onları üretim ve teslimat 
için bilgi değerlerine çevirir, güvenilir ve kesin olmayan bilgiler kesin bilgilere dönüştürülür. 
Yeni ürün geliştirme belirsizliklerle karşı karşıyadır; nihai “reçete” bilinmemekte, işlemler 
sürecinde doğmaktadır, kararlar yetersiz bilgilerle alınmaktadır. Süreç ilerlerken belirsizlikler 
giderek azalır (Emiroğlu, 2011).  

Firmalar ürünlerini farklılaştırdıkları ölçüde firma ve marka imajlarının 
tanınabilirliklerini ve pazar paylarını artırmış olurlar. Bu aktivite “ürün geliştirme” veya 
“yeni ürün geliştirme” olarak adlandırılmaktadır (Emiroğlu, 2012). Ürün geliştirme, yeni 
ürünleri tasarım, yaratma ve pazarlama veya müşteriye yararlı olacak servisleri kapsar. Yeni 
bir ürünü piyasaya sunan bütün işlemlere odaklanan bir disiplindir. Ürün geliştirme kavramı 
ya mevcut bir ürün veya tanıtımını veya belirli bir piyasa segmenti veya segmentlerini 
hedefleyen yeni bir ürün geliştirmeyi kapsar. Uyumlu ürün geliştirme, gelecekteki kazançları 
ve başarılarından emin olacak piyasadaki trendi ve değişimleri takip edecek firmalar için bir 
gerekliliktir. Rekabetsel bir ürün geliştirme stratejisi, bazı karakteristikler yaratacak firmanın 
yükümlülüğünü kapsamalıdır. Bu karakteristikler, örneğin, müşterilerin aşağıdaki isteklerini 
kapsayabilir; müşteriye hız ve esneklik sağlama veya farklı ve talep edilebilir satın alma 
seçenekleri sunma, yüksek kalite veya ucuz ürünler olabilir.     

Ulrich ve Eppinger, yeni ürün geliştirmeyi (YÜG), piyasa olanaklarının algılanışı, satış 
ve ürün teslimi faaliyetlerinin bir seti olarak tanımlarlar (2004). Küçük bir değişiklikle bu 
tanımlama, üretilmiş ürünün aksine, yeni servis geliştirmeyi (YSG) de kapsamaktadır. Servis 
müşterinin yardımı ile üretilir ve dolayısı ile müşteri etkileşimli mekanizmaları da 
kapsamalıdır.  

Bir çok endüstri uzunca bir zaman geniş hiyerarşik organizasyon şekillerinde 
karakterize edilmekteydi. Uzay, otomotiv, petrol ve telekomünikasyon endüstrilerine, son on 
yıllık sürede egemen olan işletmeler, geniş dikey entegrasyon uygulayan firmalarca 
karakterize edilmekteydi. Bu organizasyonlar kilit fonksiyonel ilişkileri belirleyen, bilgi 
işleme ve organizasyonel içsel ve dışsal iletişim kanalları etrafında yapılanmışlardır (Brusoni 
ve Prencipe,1999). “Ürün mimarisi”, ‘ürün fonksiyonunun, kendisini oluşturan bileşenlere 
ayıran şema’ olarak tanımlanır” (Ulrich, 1995). Benimsenen ürün tasarımı, böylece imalatı 
önceden planlanmış ürünün bu tasarımla üretimini ifade etmektedir (Henderson ve Clark, 
1990).   

Son yirmi yılda ürün mimarileri ile birçok farklı ürün değişimlere uğramıştır. Ürün 
platformlarının ve kümelenmelerin (modüllerin) büyüyen popülaritesi, üreticileri entegre ürün 
mimarisinden kümelenmeye (modüler mimariye) yöneltmiştir. Entegre ürün mimarisi, 
birbirine çok yakın ve boyutsal ilişkide birçok fonksiyona sahip parçaların senkronize 
edilmesidir (Fine, 1998). Modüler ürün mimarisi ise değiştirilebilir, güncellenebilir ve 
standardize edilebilir (Fine, 1998).     

Son yirmi yıldır birçok endüstri, stratejik ortaklık ve dış kaynak kullanımına 
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(outsourcing) sıcak bakan organizasyonel şekillere yönelmekte (Schilling ve Steensma, 2001), 
ürün mimarisinde birçok değişimlere yol açmaktadır. Organizasyonel mimarideki bu değişim, 
1990’lardan bu yana ABD otomotiv endüstrisinde görülmektedir (Fixson v.d., 2005).  Ayrıca 
o tarihten günümüze endüstri, ürün ve firma mimarisinde değişikliklere uğramakta, bu durum
ürün geliştirme deneyimini ve firma ilişkilerini etkilemektedir. Ürün kümelendirilmesi 
(modülerizasyonu), entegre organizasyon yapıları ve entegre sistemik bilgiye gereksinim 
göstermektedir (Brusoni ve Prencipe, 1999) ve ABD otomotiv endüstrisinde firma düzeyinde 
bu yönde bir hareketlilik görülmektedir. Nitekim birçok ürün ve organizasyonel tasarım, 
kümelenmeye (modüler üretime) yönelindiğini göstermektedir.  

2. Ürün Gelişiminde Tedarikcilerin Dahil Olması
ABD otomotiv endüstrisinde 1980’lerde görülen kalite çılgınlığına duyulan ilgi hızla 

ürün geliştirmeye yönelmiştir. 1990’ların başına kadar ise Japon otomotiv üreticileri arasında 
ürün geliştirme ve tedarikçi ilişkileri incelenmiştir (Clark ve Fujimoto, 1991; Kamath ve 
Liker, 1994; Dyer, 1994). ABD ve diğer ülkelerdeki firmalar artık hızlı ve verimli ürün 
geliştirme yollarını ve toplam değer akımı etkinlikleri yolları aramaktadırlar. Tedarik zinciri 
yönetiminin en iyi modelleri, performans yönünden, Japon ‘keiretsu’ ilişkisine dayalı olmaya 
devam edecek gibi görünmekte olup, otomotiv üreticileri  arasındaki yakın ilişkileri – 
Orijinal Ekipman İmalatçıları (OEİ)- ve doğrudan tedarikçilerini  karakterize etmektedir 
(Liker vd. 1999). Nihai ürün kalitesi ve tedarikçi ürün kalitesi yönünden ABD üreticileri 
genelde Japon benzerlerine kıyasla biraz daha gerilerdedir (MacDuffie ve Pil, 1999). 

OEİ öncelikle tedarikçilerine daha bağımlıdır, ikinci olarak en iyi ürün geliştirme ve 
tasarım becerilerine sahip olan OEİ’ni denemektedirler. Ancak en iyi tedarikçilere sahip 
olmak en iyi toplam performans sağlama yönünden yeterli değildir. Sadece bazı OEİ’nin en 
iyi düzeydeki tedarikçilerle iletişimde oldukları otomotiv endüstrisi gibi bir endüstride az 
sayıda OEİ aynı kaynaklara sahip olabilmektedir. Bu nedenle OEİ tedarikçi ilişkisinde bu 
tedarik bazlı kaynakların yönetilmesi yüksek ve düşük performans arasında fark 
yaratmaktadır (Liker vd, 1999). Ürün geliştirmede ABD tedarik yönetiminde yeni oluşan 
modeller; kümelenme (modülerlik) ve yeni versiyon bir sistem entegrasyonu gibi temel Japon 
üretim modellerine yöneliktir.  

3. Kümelenme (Modülerlik) Yaklaşımı (Keıretsu)
“Keiretsu”, küçük işletmelerden oluşan tedarikçi grubunu tanımlayan Japonca bir 

kavramdır. Japon işletmecilik anlayışının tarihsel gelişim süreci içerisinde en önemli 
dinamiklerinden biri olan kümelenme uygulamaları, işletmelere özellikle rekabet gücünün 
artırılmasında ve küresel pazarlara girebilmelerinde önemli kazanımlar sağlamıştır. 
Japonya’nın dünyanın önemli bir üretim merkezi olmasında kümelenmiş şirket ağlarının etkisi 
çok büyük ve önemlidir.  

Pazara daha yakın konumlanan, hammaddeyi daha ucuza temin eden, daha ucuz işgücü 
kullanan, finansman maliyeti daha düşük ya da tedarikçilerine baskı yapıp daha ucuza parça 
sağlayabilen işletmeler, maliyet rekabetiyle diğerlerini pazarın dışına itebilirler.    

Global otomotiv üreticilerinin büyük bir kısmı kümelenme ile değişik kapsamlarda 
ilgilenmektedirler. Üreticilerce yaratılan sistem kümelenmesine yönelme, tedarikçileri ve 
müşterileri bazında, tedarik zinciri yönetiminde büyüyen sorumluluğu da beraberinde 
getirmektedir. Küme tedarikçilerinin OEİ müşterilerine sundukları bazı olanakların; düşük 
maliyetler, toplam ürün ağırlığında azalmalar, üretim / ürün / serviste çoklu seçenekler, kalite 
iyileştirme, entegre tasarım ve artan üretim miktarı gibi olumlu yönlerinin olmasına karşın 
garanti sürelerinin kısalığı gibi olumsuz yönleri de vardır.       
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4. Keıretsu Yapılanma Biçimleri 

Merkezinde genellikle bir finans kurumunun bulunduğu, küçük ve orta ölçekli 
şirketlerin (KOBİ) çoğunlukta olduğu bir yapılanmadır. 

İlk yapılanma biçiminde küme; lider bir şirket yönetiminde faaliyetlerini sürdürür. 
Yerel bütünleşmiş ve ayrımlaşmış asimetrik ağlar olarak da adlandırılan bu ağ kurma 
biçiminde, büyük firmalar lider konumunu üstlenip üretim sürecini stratejik ayrımlaşma yolu 
ile küçük firmalar arası iş bölüşümüne dönüştürür. Bu tür ağ kurma biçimi en yaygın şekliyle 
Japonya’da keiretsu ve Batı’da (Avrupa ve Amerika) gevşek piyasa ilişkisi ile örtüşmektedir. 
Fiyat konusunun kaliteden daha fazla önem ve önceliğe sahip olduğu bu ağ ilişkilerinde, 
Japon modelinin batı modeline kıyasla daha başarılı olduğu söylenebilir. 

Japonya’daki uygulamasıyla, imalatçı bir firma (örneğin Toyota) etrafında ortaklık 
oluşturan bağımsız tedarikçiler, bankalar ve bayilerden oluşan ve bir firma gibi çalışan 
yapılanma olarak tanımlanabilecek “keiretsu”nun ana karakteristiği, bu yapıdaki ortaklarla 
ana imalatçı firmanın uzun süreli ve karşılıklı bağlılık ilişkisi içinde olmalarıdır.  

“Keiretsu” uygulamasında Toyota bir okul ve ekol olarak tanımlanabilir. “Keiretsu”yu 
1980’lerde otomotiv endüstrisi gibi küresel rekabetin çok sert olduğu bir alanda güçlü bir 
rekabet aracı olarak kullanan Toyota, 1990’ların başında Batıdaki otomotiv endüstrisinin 
sağladığı güçlü maliyet düşüşleri ve küreselleşmenin getirdiği rekabet koşulları karşısında 
2000’li yıllarda zorlanmaya başlamıştır. Toyota bu zorlanmaları yine “keiretsu”ya dönerek 
aşmıştır. Bu kez özellikle Batılı otomotiv devlerinin, “bir adım mesafede” tedarikçilerle 
çalışmasının içerdiği gizli maliyetlerden korunmak için, “keiretsu”yu küreselleştirerek 
yeniden yapılandırmıştır. Bu, ancak “keiretsu”nun temelini oluşturan güven -işbirliği - iyi 
niyet - eğitim desteği özelliklerinden ödün vermeyerek başarılabilmiştir.    

İkinci kümelenme biçiminde, ağdaki üretim ilişkileri modüler bir yapıda 
gerçekleşmektedir. Bu kümelenmede yer alan her bir şirketin eşit sorumluluklar çerçevesinde 
bir ürünün üretiminde belli bir kümeden (modülden) sorumlu olması söz konusudur.  

Üçüncü kümelenme biçiminde ise; ortak ürün geliştirme amacıyla Ar-Ge çalışmaları 
yapan, yenilikçi, ortak laboratuvar ve uzman çalıştıran bir yapılanma görülmektedir.  

Bir kümelenmenin üyesi olmak, girdilere sahip olmada; bilgiye, teknolojiye ve gerekli 
kurumlara erişmede; ilişkili şirketleri koordine etmede, gelişimi ölçmede ve teşvik etmede 
daha verimli çalışmalarını sağlamaktadır.  

Uzaktaki bir tedarikçiden kaynak sağlamak yerine yerel tedarikçileri kullanmak işlem 
maliyetlerini düşürmektedir. Bu yapı, envanter gereksinimini minimize etmekte, ithalat ve 
gecikme maliyetlerini ortadan kaldırmaktadır. Yakınlık, iletişimi geliştirmekte ve dolayısıyla 
tedarikçilerin satış sonrası hizmetleri sağlamaları kolaylaşmaktadır. Diğer yandan pazar, 
teknik ve rekabet bilgilerinin tamamı kümelenme içinde birikir, üyeler bu bilgileri kullanmak 
isterler. Ayrıca kişisel ilişkiler ve topluluk bağları güven oluşturmakta ve bilgi akışını 
hızlandırmaktadır. Bu koşullar bilgiyi daha akıcı bir duruma getirmektedir. Kümelenme 
üyeleri arasındaki bağlar, parçaların toplamından daha büyüktür. Örneğin tipik bir turizm 
kümelenmesinde, ziyaretçilerin görüşleri sadece çevresel güzelliklerden etkilenmez, ayrıca 
oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri ve ulaşım kaynakları gibi tamamlayıcı işlerin kalitesi 
ve verimliliklerinden de etkilenir.   

Keiretsu’lar kendilerine özgü iletişim sistemi geliştirecek düzeyde dışarıya kapalı bir 
grup yapısı oluşturmuşlardır. Japon endüstrisinin nihai gücü olarak kabul edilen ve Japonya’yı 
tanımlamada kullanılan bu özgün holdingler, dikey ve yatay yapılanma biçiminde 
örgütlenirler (Sakai, 1992:30).  

“Dikey keiretsu”; bir üretim işletmesi, işletmenin yukarıya doğru yayılan taşeronları, 
tedarikçileri ve aşağı doğru inen pazarlama organizasyonlarından oluşmaktadır.  
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İkinci ve en yaygın olan tür ise pazarlararası veya yatay keiretsu olarak adlandırılır. 
Tipik bir “yatay keiretsu” büyük bir banka veya başka bir finansal kuruluş etrafında 
odaklanmıştır (Douthett ve Jung, 2001:133).  
 
4. Keiretsu Modelinin Özellikleri  

Keiretsu sistemi, diğer toplumlarda açık bir karşılığı olmayan bazı özelliklerle 
benzerlerinden farklılaşır. Birincisi, büyük ölçekli işletmeler oldukları için Japon 
ekonomisinde olağanüstü ölçüde önemli rol oynarlar (Fukuyama, 1998:213).    

Keiretsu sisteminin taşıdığı ikinci özellik, bu boyutlarına karşın yatay keiretsu ağına 
bağlı şirketlerin, Japon ekonomisinin herhangi bir sektöründe ender olarak monopol 
konumunda olmasıdır. Bunun yerine, her keiretsunun her sektörde oligopol konumundaki bir 
şirketle temsil edildiği bir pazar yapısı söz konusudur.  

Sistemin üçüncü özelliği; ağ üyelerinin ekonomik mantığı olmaksızın, tercih haklarını 
birbirleri lehine kullanma yönünde bir düşünceye sahip olmalarıdır. Keiretsu üyelerinin; 
sadece birbirleri ile ticaret yapmamakla birlikte yabancı şirketlerden çok, bağlı bulundukları 
grup şirketleriyle ticaret yapma eğiliminin ağır bastığı görülmektedir. 

Keiretsu üyelerinin birbirleri ile tercih hakkı temelinde ticaret yapma eğilimi, ABD-
Japon ilişkilerinde belli başlı rahatsızlık yaratan noktalardan biridir ve belki de iki ülke 
arasındaki yanlış anlaşılmaların en önemli kaynağıdır. Japonya’ya ihracat yapmaya çalışan 
ABD firmaları, Japon müşterilerinin Amerikan malını ithal etmektense çoğu kez bir keiretsu 
ortağının ürününe daha yüksek ödeme yapmasına anlam veremez.  

Aslında Japon şirketi kendi açısından, özellikle Amerikan mallarını dışlamaya çalışıyor 
değildir; aynı zamanda ağın dışında yer alan başka bir Japon şirketiyle iş yapmaktansa kendi 
keiretsu ortaklarıyla çalışmayı yeğlemektedir. Bununla birlikte, bu sistem yabancıların 
gözünde ticarete karşı informal bir bariyer gibi şüphe uyandırıcı bir niteliğe sahiptir 
(Fukuyama, 1998:213). 

Son olarak keiretsu ortakları arasında, genelde çok büyük ölçüde etkin iletişim ve 
içtenliğin egemen olduğu ve bu durumun da yüksek düzeyde bir güven duygusunu yansıttığı 
görülmektedir. Tedarikçi şirket, her zaman işi veren ana şirketin, kendisinin çalışma tarzı ve 
mali durumu hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığı konusunda kaygı duyabilir. Çünkü işi 
veren şirket, bu bilgileri tedarikçilere zarar veren bir biçimde kullanabilir. Belki bir rakip 
şirkete bilgi sızdırabilir veya kendisi aynı alana girebilir. Bu huzursuzluk, daha etkin iş 
süreçlerinin şirket ortaklarına yayılma hızını yavaşlatır. Oysa Japon şirketleri sık sık etkinlik 
düzeyini artırma adına, çalıştıkları taşeron şirketin faaliyetlerinin her unsurunu ayrıntılı olarak 
inceleme hakkını talep eder. Bu talep de, taşeronun asıl şirkete, bu tarzda elde edilen bilgiyi 
kötüye kullanmayacağı konusunda güven duyduğu için kabul edilir (Fukuyama, 1998:214). 
 
5. Tedarikçi Entegrasyon Modelleri 

“Geleneksel ABD Tedarikçi Modeli” genelde fonksiyonel organizasyon olarak 
çalışmaktadır (Şekil 1). Aşağıdaki örnekte otomotiv sektöründe şase, fren, balata gibi bazı 
yedek parçalarla ilgili OEİ, parça ve tedarikçi ilişkileri Geleneksel ABD Tedarikçi Modeli 
bazında gösterilmiştir.      

Örneğimizde şase bölümü gibi ana bölümler mevcuttur. Bu ana bölüm daha sonraları 
birinci aşama tedarikçiler olarak süspansiyon ve fren bölümleri gibi daha uzmanlaşmış 
fonksiyonel bölümlere ayrılmıştır. Bu fonksiyonların her biri birinci aşama tedarikçilerin 
süspansiyon ve fren bölümleri ile ilgili bir OEİ Mühendisine ihtiyaç duyar. OEİ,  parçaların 
tasarımını üstlendiği gibi,  bazı durumlarda tasarımı tedarikçilere / fason atölyelere de sipariş 
edebilir. Bölümlerde sistem mühendisliği ünvanı ile program müdürleri ve sistem 
entegratörleri görev yaparlar ve OEİ tedarikçilerinin tasarım ve lojistik uğraşılarını doğrudan 
koordine ederler.   
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Şekil 1’de, OEİ’nın dikey hiyerarşisinin kısımları olan fonksiyonlar kesintisiz çizgi ile 
gösterilmiş olup, OEİ ile birinci aşama tedarikçileri arasında arzulanan koordinasyon 
gereksinimini sembolize etmektedir. 

 
Şekil 1: Geleneksel ABD tedarik modeli 

 
ABD tedarikçi yönetim modelinden farklı olan Japon modelinde, tasarıma ait önemli 

yükümlülük tedarikçilere bırakılmaktadır. Ancak Japon modelinde, OEİ ve tedarikçileri 
arasındaki organizasyonel ilişki, ABD tedarikçi modelinde olduğu gibi fonksiyoneldir.  

Şekil 2 “Japon Keiretsu Tedarikçi Modeli”ni göstermektedir. Japon tedarikçi modeli 
“keiretsu modeli” olarak da adlandırılır. Şekil 3’de görüldüğü gibi düz çizgi (Geleneksel 
ABD Tedarik Yönetim Modelinde olduğu gibi) OEM’in dikey hiyerarşisini gösterirken, 
noktalı çizgi tedarikçi yönetiminin Japon modelinde bulunan keiretsu ilişkisini göstermektedir 
(Ro vd., 2008).      

Gelişen iki yeni ABD tedarikçi modeli “Küme (Modül) Tedariği Modeli” (Şekil 3) ve 
“Sistem Entegratör Modeli” (Şekil 4) dir. Küme Tedarikçi Modelinin geçici olmasına karşın, 
Sistem Entegratör Modeli, ABD Tedarikçi Entegrasyon Modelinde arzulanan ve gelecek 
öngören devrimsel nitelikli bir modeldir. Küme Tedarikçi Modeli, Geleneksel ABD Tedarikçi 
Modelinden önemli farklılıklar göstermekte, şase, OEM ve birinci aşama tedarikçileri 
arasında koordinasyon gerektirmektedir. Diğer birinci aşama tedarikçileri, Küme Tedarikçi 
Modelinde kendi gereksinimlerini sağlayarak, birinci aşama tedarikçisi olabilirler (Bkz. Şekil 
3). Bu Küme Tedarikçisi, OEİ’na gönderilecek kümelerden sorumludur. 

OEİ 
Şase 

OEİ 
Mühendisliği 
Fren 

OEİ 
Mühendisliği 
Suspansiyon  

T1 
Tedarikçi  
Suspansiyon 

T1Tedarikçi 
Fren 
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Şekil 3: Küme (modül) tedarikçi modeli 
 
Küme Tedarikçi Modelinde, küme tedarikçisi OEİ ile birinci sırada ilişkilidir, bu 

nedenle müşteri, OEİ ve küme tedarikçisi arasındaki koordinasyon gereksinimi ve iletişim 
akışı çok önemlidir.  

Sistem entegrasyonu ABD otomotiv endüstrisinde özellikle ürün geliştirme alanında 
yaygınlaşmıştır; planlama koordinasyonunda parçalar birbirine bağımlı özel mühendislik 
bölümlerince geliştirilmiştir. Bu nedenle bir proje çerçevesinde parçalar arası koordinasyon, 
değişik mühendislik bölümlerince görüşülerek gerçekleştirilir. Herhangi bir parçadaki 
değişim, başka bölümlerde önlemleri gerektirir ve karşılıklı dengelemeler toplam üretim 
süresinin koordinasyonunu sağlar. Yönetim sistemi entegrasyonunu yönetme rolünü üstlenen 

OEİ 
Şase 

OEİ 
Mühendisliği 
Fren 

OEİ 
Mühendisliği 
Suspansiyon  

T1 
Tedarikçi  
Suspansiyon 

T1Tedarikçi 
Fren 

Dikey Hiyararşi         

Koordinasyon İstekleri                  

Not: Çift kesintili hatlar OEİ ile güçlü ilişkileri 
göstermektedir.  

Şekil 2: Japon Keiretsu tedarikçi modeli 

OEİ  
Şase 
 

Aşama 1 
Fren  

Aşama 1 
Suspansiyon  

MODUL 
Balatalar 

Birincil Koordinasyon   

İkincil Koordinasyon  
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yeni tip tedarikçi entegrasyon modeli “Entegratör Tedarikçi Modeli”dir.  Sistem 
entegratörleri OEİ müşterileri için büyük çapta program yönetimi olanağına sahip 
olduklarından Entegratör Tedarikçi Modeli aynı zamanda “Tedarikçi Program Yönetim 
Modeli” olarak adlandırılmaktadır.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4: Entegratör tedarikçi modeli 
 
6. Tedarikçi Yönetim Modeli İskeleti (4-Kare Modeli)  

Tasarlanmış ürünün dayanışma ve karmaşıklığı düşünüldüğünde, 4-kare model iskeleti, 
Şekil-5 de görüldüğü gibi yapılandırılabilir. Çok karmaşık parçalar ve yüksek düzeyde 
dayanışmaya sahip olan bir ürün, en iyi olarak bir Entegratör Tedarikçi tarafından üretilir. 
Entegratör Tedarikçi, bir ürünün tasarlanması ve üretimi için gerekli bir çok durumda büyük 
skalada küme veya araç sistemi olan kaynak miktarına sahip olur,  Entegratör Tedarikçi 
değişik sistemlerle karmaşık bir ürün ortaya çıkaracak geniş teknik yeterlilik 
sağlayabilecektir. Bunun da ötesinde, böyle bir çabayı koordine etmek için gerekli program 
yönetimi sorumluluğunu da sağlamalıdır.   

Üst düzeyde parça karmaşıklığına karşın düşük düzeyde bağımsızlığa sahip bir ürün 
büyük olasılıkla Küme Tedarikçisince üretilebilir. Küme Tedarikçisi bütün küme gibi 
karmaşık ürün yaratmak için geniş çapta teknik uzmanlığa sahip olmasına karşın, Entegratör 
Tedarikçisince istenen geniş kapsamlı bir yönetim yükümlülüğünü karşılayamaz.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAJ 
   Şase 

Aşama 1 
Suspansiyon 

OEI 

Şas

Aşama 1 
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MODUL 
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                                                                                    (ABD                         (Japon 
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                                    Ürün             Modül                       Keiretsu                 Ürün 
                                                     Tedarikçi               Tedarikçi                                
                                                            Modeli                  Modeli     
 
                                                            

Az Karmaşık Parça 
Şekil 5: Tedarikçi modellerinin 4-kare modeli 

  
7. Sonuç 

Bu çalışmada ABD’de tedarikçilerin önemli ölçüde Japon Keiretsu Tedarikçi Modeline 
yöneldikleri belirtilmeye çalışılmıştır. Yakın zamanda otomotiv tedarikçileri arasında olan 
birleşmeler, şirket evlilikleri, tedarik süresini ve OEİ arasındaki farkı da azaltacaktır. OEİ 
arasında pazarlama, montaj ve dağıtım sistemleri gibi artan faaliyetlerin yanı sıra birinci 
aşama tedarikçiler üzerinde daha az üretim sorumluluğu görülmektedir. ABD OEİ’nda 
müşteri - tedarikçi ilişkilerini optimize etmeyi deneyen önemli çabalar olmaktadır. 
Kümelenme ve sistem entegrasyonu durumlarında geleneksel Japon modelinden daha fazla 
Amerikan olan yöntemlere de yönelmektedirler.   
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ALTERNATİF ÜRETİM VE ENERJİ MALİYETLERİNİ 
AZALTMAK İÇİN SIFIR İSRAF YÖNETİM STRATEJİSİ 

 
 

Akif Emiroğlu1 
 
 
Özet 

İşletmelerin başarısı için anahtar faktörlerden biri de stratejilerini ve taktiklerini belirlemektir. Bu 
stratejilerden en önemlileri üretim ve maliyet stratejileridir. Bu gerçeklerden hareketle “Yalın Üretim (Lean 
Manufacturing) Sistemi” ve “Yeşil Üretim (Green Manufacturing) Sistemi” geliştirilmiştir. Her iki sistem de, 
yönetim sistemleri, israf tanımlaması ve israf düşürücü tekniklerin (İDT) kullanılmasını içermekte, üretim ve enerji 
maliyetlerinde büyük düşüşler ile kâr ve rekabette büyük kazanımlar elde edilebilmektedir.        
             Bu çalışmanın amacı, Yalın ve Yeşil Üretim Sistemlerini tanıtmak, her iki sistemi de kapsayan geliştirilmiş 
bir maliyet ve israf azaltıcı sistem modeli kurmaktır. Yöntem olarak, bu iki sistem karşılaştırılmış ve birbirleriyle 
ilişkileri vurgulanmıştır. Bulgu olarak Yalın ve Yeşil Üretim Sistemlerinin uygulanmasıyla atıkların azaltılabileceği 
ve “Sıfır Atık” işlemlerinin geliştirilebileceği gibi konularda önemli katkılar sağlanabileceği belirlenmiştir. Sonuç 
olarak, işletmeleri geleceğe taşıyabilecek uzun dönemli finansal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanabileceğinin 
açıklanması hedeflenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: üretim stratejileri, sıfır israf yönetim stratejisi, yalın ve yeşil üretim sistemi.  
  
JEL Sınıflandırması: L23 
  
 

A ZERO WASTE MANAGEMENT STRATEGY TO REDUCE 
THE COST OF PRODUCTION AND ALTERNATIVE ENERGY 

 
 
Abstract 
  One of the organizations’ key elements of success is the alignment of their strategies and their tactics. The 
most important of the major strategies are operations and cost strategies. Proceeding from these facts, “Lean 
Manufacturing System” and “Green Manufacturing System” are developed. Both of these  systems include waste 
detection and reduction techniques, thus obtaining huge decrease in energy consumption while gaining larger profits 
and higher competitiveness in their business.  

The purpose of this study is to introduce Lean and Green Management Systems, to establish an improved 
system model, including cost and waste reduction. As a method, both systems are compared and the relationship 
between these are  highlighted. Wastes can be reduced through the application of Lean and Green Production 
Systems and  significant contributions can be developed.  As a result, to carry companies into the future, ensuring 
disclosure on financial and environmental sustainabilities are aimed.   

    
Keywords: manufacturing strategies, lean and green manufacturing systems, zero waste management system.  
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1. Giriş

En geniş anlamı ile maliyet kavramı, bir iktisadi kıymeti elde etmek amacıyla yapılan 
harcama ya da katlanılan fedakârlıklar toplamı olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile maliyet; 
üretim işletmelerinin kendi faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetleri elde edebilmek 
amacıyla harcadığı üretim faktörlerinin parasal değeridir. Üretim maliyetleri, firmaların üretimde 
kullanmak amacı ile üretim faktörlerine yaptıkları ödemelerdir.  

Günümüzde üretim girdileri arasında en az hammadde kadar önemli olan bir diğer girdi de 
enerjidir. Temelde üretim girdisi olarak kullanılan enerji türleri arasında elektrik enerjisi ilk 
sıradadır. Tarihsel olarak elektrik üretimde temel kaynak olarak fosil yakıtlar kullanılmıştır. 
Enerji üretiminde fosil yakıtlar çoğunlukla devre dışı kalmış, hidroelektrik, termal / jeotermal, 
güneş, rüzgâr ve dalga enerjisi vb. gibi yenilenebilir enerji türleri alternatif kaynaklar olarak 
uygulamaya geçmiştir.   

Üretici firmaların, uluslararası rekabet koşullarında yer alabilmeleri için sadece üretim 
faktörleri maliyetlerini düşürme yerine, daha az maliyetli alternatif enerjileri seçmeleri, üretim 
atıklarını azaltmaları, çeşitli atık geri dönüşüm sistemlerini uygulamaları gerekmektedir. 
Elektrikli otomobillerin maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabilecek geliştirilmiş pil depolama 
sistemleri üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Katlanılabilir maliyetli yakıt hücreli araçlar, 
hidrojen yakıtı üretiminde devrimlere yol açabilir.  

Son yirmi yılda, üretim maliyetlerini azaltmak için tasarlanmış programlardan bazıları 
Toyota, Boeing ve Bausch and Lomb gibi dünya çapında birçok üretici tarafından uygulamaya 
konulmuştur (EPA, 2003). Bu programlar “Yalın Üretim Sistemleri” olarak adlandırılmaktadır. 
Amacı; koruyucu bakım maliyetlerini azaltmak, üretim sisteminde malzeme ve işçilik israfını 
minimuma indirmek hatta kaldırmaktır. Bazı üreticiler ise üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmaya odaklanmışlardır. Bu üreticiler üretim faaliyetleri sonucu ortaya 
çıkan atıkları ortadan kaldırmak için “Yeşil Üretim Sistemi” olarak adlandırılan yöntemi 
uygulamaktadırlar.  

2. Yalın Üretim Sistemleri
Günümüzde uluslararası rekabet koşullarında var olabilmenin ön koşulu önde 

koşabilmektir. Yeni sistem, teknik ve teknolojileri bünyelerine uyarlamayan firmalar rekabet 
yarışında gerilerde kalmaya mahkûm olurlar. Bu gerçeklerden hareketle, önce Japonya’da Toyota 
otomobil fabrikasında uygulanan ve sonraları diğer firmalara da yayılan “Yalın Üretim (Lean 
Manufacturing) Sistemi” geliştirilmiştir (Emiroğlu, 2014a, 265). Bu sistem, sürekli gelişmeyi 
ve israfı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Amacı; değerin, ilk hammaddeden başlayarak, 
değer yaratma süreci boyunca hiç kesintisiz nihai müşteriye ulaştırılmasıdır.        

Yalın üretim, siparişten teslimata dek geçen sürenin, müşteriye hiçbir değer ifade 
etmeyen, sadece firma maliyetlerini artıran israfın sürekli iyileştirilerek ortadan kaldırılması 
yoluyla kısaltılmasıdır. Diğer bir ifadeyle, yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, 
maliyet, stok, işçilik, geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi 
unsurların en aza indirgendiği üretim sistemi olarak tanımlanmaktadır (Emiroğlu, 2012a, 985-
995). Üretim sürecindeki tüm israf unsurlarını ortadan kaldırarak üretimin daha sağlıklı, verimli 
ve etkili bir şekilde olmasını amaçlayan bir kavramdır. İşletmeler ürün maliyetini azaltmak, 
kaliteli ürün üretmek ve üretim sürelerini kısaltıp müşteriye daha kısa sürede ürünü ulaştırmak 
için bu tekniklere başvurmaktadırlar. Yalın üretim 1980’lerden bu yana özellikle otomotiv 
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endüstrisi ve Toyota tarafından benimsenmesi nedeniyle etkililiğin ve optimal performansın 
sembolü olmuştur. Özellikle toplu üretim uygulanan örneklerde geleneksel üretim modellerinden 
daha fazla performans gösterdiği görülmüştür (Boyer vd., 1997, 221-347; Nakamura vd. 1998, 
230-240). Literatürde Yalın Üretim ayrıca “Toyota Üretim Sistemi”, “Tam Zamanında Üretim” 
(TZÜ) veya “Hücresel Üretim” (HÜ) olarak da ifade edilmektedir.  

Yalın düşüncenin temel amacı, israflardan arındırılmış mükemmel süreçlerin etkinlik ve 
verimlilik analizlerini yaparak, maliyetleri azaltmak ve sonuçta müşteriye mükemmel değerler 
sunmaktır. Burada “değer”, müşteriye sunulan yarar olup; gereksinimleri karşılayacak 
özelliklere sahip, tercih edilen zamanda ve yerde bulunabilen, müşterinin bedelini ödemeye 
istekli olduğu ürün ve hizmettir. “İsraf” ise, değer oluşturmaksızın maliyete eklenen her şey; 
hatalı üretim, düzeltme, tamir, kontrol, aşırı üretim (stoklar), gereksiz işler, beklemeler ve 
hareketlerdir. Ürün veya hizmet üretiminde israfın ortadan kaldırılması, müşteri memnuniyetini 
ve kârlılığı artırırken maliyetleri azaltmaktadır (Emiroğlu, 2012b, 202).  

Womack ve Jones (Womack and Jones, 1996), çalışmalarında Birleşik Amerikalı ve 
Avrupalı üreticilerin tekniklerine karşı olarak Yalın Üretim Sistemine öncülük eden Japon 
otomotiv üreticilerinin tekniklerini karşılaştırmışlardır. Womack ve Jones 1990’ların ortalarında 
yalın üreticilere daha küresel anlamda bakan ve yaygın en iyi teknikleri toplamak amaçlı bir 
çalışma daha yapmışlardır. Bu çalışmalar Yalın Üretimin beş temel ilkesini; ı. Değerin 
belirlenmesi, ıı. Değer akışının tanımlanması, ııı. Akış, ıv. Sürükleme ve v. Mükemmellik olarak 
belirlemiştir.  

Değer, müşteri tarafından belirlenir ve müşterinin satın aldığı ürün ve / veya hizmetlerdir. 
Yalın felsefesinde, değerin yaratılmasına katkıda bulunmayan her şey israftır.  

Değer akışı, ürün ya da hizmetlerin müşteriye getirilmesinde gerekli olan bütün 
belirli faaliyetlerin bir grubudur. 

Değer akışının çizilmesi, işletmelere israf yaratan işlemler / prosesler yerine değerin 
katıldığı işlemleri / prosesleri belirlemesine yardımcı olur. Değer akışında değerin eklendiği 
işlemlerin / proseslerin belirlendiği ve israf işlemlerini / proseslerini düşürmek üzere hedef haline 
getirildiğinde, bir sonraki adım, değer eklenmiş bir işlem / prosesten diğer bir değer eklenmiş 
işlem / prosesese doğru akacak olan ürün ya da bilginin hazırlanmasıdır.  

Sürükleme sistemleri, üretimin her bir aşamasının, sadece diğer işlem / proses / parçaya 
ihtiyaç duyduğunda, öncü işlemlerin üretilmesi kontrolünü sağlar.  

Mükemmellik; Bu ideal Yalın Sistem, ancak müşteriler tarafından istenilen ürün veya 
hizmetlerin, müşterilerce ihtiyaç duyulduğunda, tüm süreç boyunca israf yaratılmadan 
üretilebildiğinde mükemmelliğe ulaşabilir.  

Aşağıda Şekil 1’de Gelişmiş Yalın Yönetim Modeli gösterilmiştir. 

Şekil 1: Gelişmiş yalın yönetim modeli 
Kaynak: Emiroğlu, 2014b, 8 

Yalın Yönetim 
Sistemleri 

•Liderlik
•Güçlenme

Yalın İsraf 
Azaltma Teknikleri 

•Vizyon ve Strateji
•Yenilik
•Ortaklık
•Operasyonlar
•Destek
Fonksiyonları

Yalın İşletme 
Sonuçları 

•Kalite
•Maliyet
•Teslimat
•Müşteri
Memnuniyeti

•Kârlılık

822 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 

Gelişmiş Yalın Yönetim Sisteminin bu modeli, üretim sisteminden atıkları ortadan 
kaldırmak için gerekli olan eylemleri öngörmekte, bu durum kendi işgücünü güçlendirirken, 
şirketin yönetim sistemi, amaç ve hedefleri belirleme, çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler ile 
bunlar arasında iletişim açısından liderlik gerektiğini göstermektedir. Genel Yalın Atık Azaltma 
Teknikleri (YAAT) aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

• Sistem atıkları için vizyon oluşturulması ve bunların ortadan kaldırılması için stratejiler 
geliştirilmesi, 

• Ürün ve süreç yeniliği uygulanması, 
• Tedarikçiler ve müşteriler ile etkin işbirliği ve ortaklıklar kurulması, 
• Değişen ekipman, malzeme, süreç veya tekniklerle faaliyetlerin geliştirilmesi,  
• Depolama, satın alma ya da muhasebe gibi destek fonksiyonlarının düzenlenmesi. 

Etkili Yalın Programlar beklenebilir iş sonuçları, kalite, azaltılmış maliyetler, hızlı teslimat, 
artan müşteri memnuniyeti ve yüksek kârlılığını içerir. Aşağıda Tablo 1’de bir otomotiv 
fabrikasında yalın üretim sisteminin uygulanması ile elde edilen kazançlar ve birikimler oransal 
olarak gösterilmiştir.  

       Kazançlar (Artışlar) %        Birikimler  %                      
           Kapasite      50             
           Verimlilik             120  
           Akış Süresi 90             
           Ürün Maliyeti                 50 
           Stoklar     90 
           Alan Kullanımı 50    
           İnovasyon  75 
           Kalite Maliyetleri      80      
           İş Kazaları                  70 

Tablo 1: Yalın üretim ile sağlanan kazançlar 
Kaynak: Emiroğlu, A. (2012a, 985-995) 

 
3. Yeşil Operasyon Sistemleri 

Yeşil üretim, hammadde tedarikinden üretime, paketlemeye, taşımaya, depolamaya kadar 
olan faaliyetlerin yanı sıra atıkların geri dönüşümü ve tersine kullanımı ile ilgili olup, çevresel ve 
sosyal etmenleri göz önüne alarak, ürünlerin sürdürülebilir bir şekilde üretimi ve dağıtımı ile 
ilgilidir. İşletmelerin çevresel riskleri ve olumsuz etkilerini azaltıp, aynı zamanda kâr elde etmek 
ve pazar paylarını artırmak için strateji geliştirmeleri; maliyetleri azaltıp verimliliklerini 
artırmaları mümkün olabilmektedir. Bu sayede çevresel korunmanın yanı sıra sosyal, ekonomik 
ve operasyonel düzeylerde kazanımlar elde edilebilmektedir.  

“Yeşil Üretim Sistemi”, israf ve kirliliği minimize eden bir üretim yöntemidir. Amacı; 
doğal kaynakların korunmasını sürdürülebilir kılarak gelecek nesilleri desteklemektir. Birçok 
öncü firma, verimin artmasına, maliyetlerin düşmesine, gelişmiş müşteri tepki zamanına vb 
neden olan “Yalın Üretim “ Sistemlerini, diğer bazı firmalar ise tüketimini, israfların oluşmasını 
ve tehlikeli hammaddelerin kullanımını düşüren “Yeşil Üretim” Sistemlerini uygulamaktadırlar. 
Bu modellerin her ikisi de, istenilen işletme amaçlarını gerçekleştirebilmek için yönetim 
sistemleri, israf tanımlaması ve israf düşürücü tekniklerin (İDT) kullanılmasını içermektedir.         

“Yeşil Sistemler” bazen enerji tüketimlerinde, israfların oluşmasında ve tehlikeli 
hammaddelerin kullanımı gibi konularda inanılmaz düşüşler kaydetmiştir ki, bunlar sosyal 
sorumluluğu gelişmiş işletme imajı yaratılmasında kullanılmışlardır. Birçok araştırma ve çalışma, 
daha fazla kaynak ve enerji verimliliği ile Yalın ve Yeşil işletmelerin fark edilir düzeyde çevresel 
gelişim kaydettiklerini göstermektedir. Melnyk, Stoufe ve Calantone, “çevresel seçenekler”in 
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(örneğin, Yeşil İsraf Düşürme Teknikleri) uygulanmasında ve bitiş süresi, kalite ve maliyet 
(örneğin, Yalın Sonuçlar) şeklinde tanımlanan “işlem performansı”nda Çevre Yönetim 
Sistemlerinin etkilerini araştırmışlardır. Melnyk ve diğerleri, araştırmaya yanıt veren işletmelerin 
gerçekleştirme düzeylerini toplamak amacıyla bir anket geliştirmişler (Melnyk vd., 2003, 329-
351), yönetim sistemi uygulamasına, tanımlanmış çevresel israf düşürme tekniklerinin 
kullanılmasına ve işletmenin çevresel faaliyetleri sayesinde ulaştığı işletme sonuçlarına ilişkin 
önemli değişkenler tanımlamışlardır.  

Aşağıda Şekil 2’de Gelişmiş Yeşil Sistem Modeli görülmektedir: 

 
Şekil 2: Gelişmiş yeşil yönetim modeli 
Kaynak: Emiroğlu, 2014b, 8. 

 
4. Yalın ve Yeşil Sistemin Bir Entegre Modeli: Sıfır Atık İşlemleri 

Bazı bilimsel çalışmalar Yalın ve Yeşil üretim sistemleri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır 
(EPA, 2003; Florida, 1996; King ve Lenox, 2001, 244-257; Rothenberg, 2001, 23). Bu çalışmalar 
Yalın ve Yeşil arasında pozitif bir ilişki göstermektedir.  

Araştırmamızda hem Yalın hem de Yeşil Sistem Modellerinin, yönetim sisteminin önemini 
vurgulamaya çalışması nedeniyle, çeşitli israf azaltıcı ve maliyet düşürücü tekniklerin 
uygulanması ve istenilen işletme sonuçlarının elde edilmesi gibi modellerin yapısında büyük 
benzerlik olduğunun farkına varılmıştır. Modellerin unsurlarının çoğu birbirine benzemektedir.  

 
5. Yalın ve Yeşil Sistemin Birlikte Kullanımı   

Burada önerilen Sıfır Atık modeli, Yalın veya Yeşil Sistemlerinin diğer modellerin üç ana 
bileşenini ele almakta ve bunlara dördüncüyü eklemektedir: “Atık kimlik”. Bu modelde, 
öncelikle atıkların belirlenmesinin yapılmaması durumunda tekniklerin uygulanması kesinlikle 
mümkün değildir. Atık azaltma tekniklerinin uygulanmasını öneren tüm modellerde, öncelikle 
atıkların / israfın belirlenmesi gerekmektedir. Gerek Yalın ve gerekse Yeşil Sistemler ile bu iki 
sistemin bir arada kullanılması, üretim ve enerji maliyetlerinin azaltılması ve “Sıfır İsraf” 
yönetimi için bir alternatif oluşturmaktadır. Aşağıda Şekil: 3, Sıfır Atık / İsraf İşlemleri Modelini 
göstermektedir.    

 

Yeşil Yönetim 
Sistemleri 

• Çevresel Yönetim 
Sistemleri  
 

•  Yıllar 
 

•  ISO14001 Sertifikası 
 
 

 

Yeşil İsraf Azaltma 
Teknikleri 

•  Sürecin Yeniden 
Tasarımı 

•  Ürünün yeniden 
Tasarımı 

•  Yerine Koyma (İkame) 
•  Azaltma 
•  Yeniden İşleme 
•  Yeniden Üretme  
•  İç Tüketim 
•  Uzun Kullanım Süresi 
•   Geri Dönüşümlü 

Ambalaj 
• Artan Riskler 
• Yeni Pazarlar Yaratmak 
• İsraf Ayrımı 
•  Birleşmeler 

Yeşil İşletme Sonuçları 

•  Maliyet 
• Bitiş Süreleri 
•  Kalite 
•  Pazar Durumu 
•  İşletmenin İmajı  
•  Ürün Tasarımı 
•  Süreç İsrafı 
•  Ekipman, Donanım 
•  Yarar 
•  Uluslararası Satışlar 
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Şekil: 3. Sıfır atık / israf modeli 

6. Yönetim Sistemleri 
Model, işletmenin politika ve prosedürlerinin yönetimce belirlenmesi ile başlar. Gelişmiş 

Yalın Sistem Modeli, yönetim ve çalışanlarca benimsendiğinde güç kazanır ayrıca yönetimsel 
liderlik gerektirir. Gelişmiş Yeşil Sistem Modeli ISO14001 sertifikası edinme yoluyla yapılabilir. 
1999 yılında Otomotiv Mühendisleri Topluluğu (SAE) tarafından, J4000 adlı bir “Yalın 
İşlemlerin En İyi Uygulama Özellikleri (Lean Operations Best Practices Specifications) 
yayınlamıştır. J4000 özellikleri, işletmelerin kendi performanslarını endüstrinin yalın liderlerinin 
en iyi uygulamalarına karşı kullanabilmesi için bir araştırma yapısı şeklindedir.  

 
Tablo 2: Entegre yalın / yeşil yönetim sistemi elemanları 

Entegre Yalın / Yeşil Yönetim 
Sistemi 
Taahhüt 
Liderlik 
Güçlendirme 
Çevre Yönetim Sistemi 

 
Bu açıklamalardan yola çıkarak, Şekil: 4’te entegre Yalın ve Yeşil Sistemlerin gelişmiş 

bir modeli gösterilmiştir.  

Yönetim 
Sistemleri 

Atık 
Tanımlama 
Teknikleri 

Atık Azaltma 
Teknikleri 

İş  Çıktıları / 
Sonuçları 
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Şekil 4: Geliştirilmiş entegre yalın ve yeşil sistem modeli 

7. Atık Tanımlama Teknikleri
Liker, bir üretim sisteminde bulunabilecek atık çeşitlerinin belirlenmesinin önemini 

vurgulamaktadır. Bu atıklar aşırı üretim, süreç, aşırı stok, gereksiz hareket ve beklemelerden 
kaynaklanabilir. Bunlar Yalın Sistemlerce azaltılması ya da ortadan kaldırılması için genel kabul 
görmüş atık türleridir. Liker, atıkların tüm üretim sistemi içinde bulunduğunu ifade etmekte ve 
bunların belirlenmesi için çeşitli teknikler önermektedir (Liker ve Meier, 2006).  

Tablo 3: Bir entegre yalın / yeşil sistemi için atık kategorileri 
Entegre Yalın / Yeşil Sistem 

Atık Kategorileri 
1. Aşırı Üretim
2. Bekleme
3. Ulaşım
4. Aşırı İşleme
5. Fazla Envanter
6. Gereksiz Hareket
7. Kusurlar
8. Yeşil Evsel Gazlar
9. Atık Su
10. Katı Atıklar
11. Tehlikeli Atıklar
12. Boşa Enerji

Çevresel atıklar yukarıda tartışılan üretim sistemi atıklarına göre daha kolay belirlenebilir. 
Bu atıklar üretim tesislerince oluşturulur ve nihai ürünün dışındaki her şeyi kapsar. Bunlar sera 
gazları, atık su, katı atıklar, tehlikeli atıklar ve boşa tüketilen enerji olarak kategorize edilebilir. 
Bu son atık kategorisi, genellikle diğer atık kategorilerinin (özellikle sera gazları) nedenidir ancak 

Yalın / Yeşil Yönetim 
Sistemleri 

• Liderlik

• Güçlenme

• Çevresel Yönetim
Sistemi

• Yıllar

• ISO14001
Sertifikası

Yalın / Yeşil İsraf 
Azaltma Teknikleri 

• Vizyon ve Strateji -
Yenilik

• Ortaklık -
Birleşmeler

• Yerine Koyma
(İkame)

• Azaltma
• Yeniden İşleme
• Yeniden Üretme
• İç Tüketim
• Uzun Kullanım

Süresi
• Geri Dönüşümlü

Ambalaj
• Artan Riskler
• Yeni Pazarlar

Yaratmak
• İsraf Ayrımı
• Birleşmeler

Yalın / Yeşil İşletme 
Sonuçları 

• Maliyet
• Bitiş Süreleri
• Kalite
• Pazar Durumu
• İşletmenin İmajı
• Ürün Tasarımı
• Süreç İsrafı
• Ekipman, Donanım
• Yarar
• Uluslararası Satışlar
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teknik olarak işletme faaliyetleri ve üretimi desteklemek için gereğinden fazla kullanılmaktadır. 
Yukarıda Tablo: 3’te Entegre bir Yalın / Yeşil Sistem için atık kategorileri gösterilmiştir.   

8. Atık Azaltma Teknikleri
Atık kategorilerinin belirli bir işletme içinde belirlenmesine bağlı olarak, atık azaltma 

teknikleri (AAT) (Waste Reduction Techniques: WRT), potansiyel bir AAT listesinden 
seçilebilir (Bergmiller ve McCright, 2009). Bazı AAT listeleri, örneğin faaliyet tabanlı 
maliyetleme, anlaşmalar, tedarikçileri ve çalışanları eğitme ve toplam üretken bakım gibi konular 
üzerine odaklanabilir. Bazı AAT listeleri ise, örneğin süreç verimliliği, ilk giren ilk çıkar (first in 
first out: FIFO), kanban, üretim akışı ve tam zamanında (just-in-time) konularına 
odaklanabilirler. Ürün ve süreç tasarımı konularında ise bazı AAT; eşzamanlı mühendislik, 
imalat ve demontaj için tasarım, enerji tasarruflu ürünler, çeken sistemler (pull systems) ve altı 
sigma konularına yoğunlaşabilirler. İşletme olanakları ve yeterlilikler üzerine bazı AAT; pasif 
solar tasarımlar, yalıtım, aydınlatma verimliliği ve enerji tasarruflu ekipmanlar vb konulara 
yoğunlaşabilirler. Sözü edilen bu AAT bilinçli uygulandığında, atıkların birçoğunun 
azaltılmasında veya tümünün ortadan kaldırılması durumlarında çok etkili olabilir (EPA, 2003; 
Shingo 2003-2004; Liker, 2004; ISO, 2002; Liker ve Meier, 2006). Mal ve hizmetlerin üretimi 
aşamasında yaratılan atıkların azaltılması, birçok önemli maliyetleri, iş çıktılarını / sonuçlarını 
olumlu şekilde etkileyebilir.    

9. İşletme Sonuçları
Entegre Yalın ve Yeşil Sistemler modeli ile ilgili iş çıktıları ve bu tür sistemlerin etkileri 

izlenebilir ve ölçülebilir (Tablo 4). Bazı sonuçlar, üretilen atıkların ölçümü ile ilişkiliyken, bazı 
atık azaltma hedeflerine ise entegre üretim sisteminin gerekli kıldığı üretim sistemlerindeki 
değişikliklerle ulaşılabilir. Bunlar daha çok şirket kârlılığı ile ilişkilidir. Birincil iş çıktıları / 
sonuçlarını, genel iş başarısı parametreleri (toplam maliyetler, pazar konumu, saygınlık, 
maliyetlerden daha ağır basan şirket genel yararları ve uluslararası satış düzeyleri) ve üretim 
süreci parametreleri (ürün tasarım geliştirmeleri, teslimat süreleri, ürün kalitesi, süreç atık 
azaltımları ve ekipman seçimindeki iyileştirmeler) etkiler.  

Tablo 4: Entegre yalın / yeşil sistem iş sonuçları 
Geliştirilmiş Pazar Pozisyonu 

Geliştirilmiş Şirket İmajı / Saygınlığı 
Fayda / Maliyet Analizi 

Uluslararası Satış 
Yeni Ürün / Tasarım Geliştirmeleri 

Zaman Azaltma Çalışmaları 
Yüksek Ürün Kalitesi 
Süreç Atık Azaltımı 

Ekipman Seçimi Geliştirmeleri 

10. Modelin Önemi
Bu çalışmada, gerek literatür taraması ve gerekse yapılan uygulamalarda Yalın ve Yeşil 

Üretim Sistemleri uygulayan işletmelerin çok önemli kazanımlar elde ettikleri gözlenmiştir. 
Örneğin Boeing’in Yalın Üretim Programı “Yalınlama” (Leaning) ile ilişkili süreç verimliliği ve 
kalite iyileştirmelerinin bir yan ürünü olarak çevresel atığı azalttığını göstermiştir. İkincisi, 
Boeing’in Yalın Üretim Programı ile ilgili “atık azaltılması kültürü”nün, EPA’nın sürekli 
çevresel gelişim için gerekli gördüğü kültür türü olduğunu göstermiştir. Burada geliştirilen ve 
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sunulan model, Yalın Yönetim Sistemleri - Yeşil Yönetim Sistemleri, Yalın Yöntemler - Yeşil 
Yöntemleri ve Yalın Sonuçlar - Yeşil Sonuçlar arasında mevcut doğal sinerjiden yararlanmak 
için bir köprü oluşturmada önemli bir adımdır.  

Yalın bir ortamda uygulandığında Yeşil Yönetim Sistemleri (Green Management Systems 
= GMS) ile Yeşil Atık Azaltma Teknikleri (Green Waste Reduction Techniques = GWRT) hem 
Yeşil ve hem Yalın sonuçları iyileştirmek için bir sinerji sağlamakta, toplam üretim 
maliyetlerinin düşürülmesinde önemli ölçüde katkı sağlamakta ve bu nedenle, şirketlerin uzun 
dönemli ekonomik sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağladığını göstermektedir.  

 
11. Sonuç 

Bu çalışmada, Yalın ve Yeşil Üretim Sistemlerinin uygulanmasıyla atıkların 
azaltılabileceği ve “Sıfır Atık” işlemlerinin geliştirilebileceği ve dolayısıyla maliyetlerin 
minimize edilerek kârın artırılabileceği gibi konularda önemli katkılar sağlanabileceğini, böylece 
işletmeleri geleceğe taşıyabilecek uzun dönemli finansal ve çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanabileceğinin açıklanması hedeflenmiştir.  

Entegre Yalın / Yeşil Sistemler Modeli, atık azaltma teknikleri, çevresel iyileştirmeler ve 
bunların paralelinde üretim ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi konusunda avantaj kazanmak 
için başarılı Yalın Programların genişletilmesinde genel bir rehberdir. Böylece büyük ve önemli 
endüstriler, yüksek verimliliği sağlamış ve kanıtlanmış alternatif enerji (örneğin yenilenebilir 
enerji) teknolojileri ile ekonomik olarak rekabet etmek üzere bu teknolojilerin üretilmesine büyük 
ölçüde katkıda bulunmak için mevcut ve gelişmekte olan sistemlere Sıfır Atık İşlemleri 
yaklaşımın uygulanmasını sağlayabilirler. Bu model ayrıca, uzun dönemli toplumsal 
sürdürülebilirliğe de katkıda bulunacaktır.  
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TÜKETİCİLERİN HIZLI YİYECEK-İÇECEK 
İŞLETMELERİNE YÖNELİK TUTUMLARI: KARABÜK 

ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRME 

Ahmet Gürbüz1 Sertaç Ercan2 Mehmet Gökerik3 

Özet 
Günümüz işletmeleri bulundukları pazarlarda yerlerini koruyabilmeleri ve rekabet üstü konuma 

gelebilmeleri için nihai tüketicinin ihtiyaçlarını, tüketicinin bulunduğu bölgede pazarlama araştırması yaparak 
belirlemektedir. Bu araştırma da tüketicinin hangi ürünü, nereden aldığını, neden bu ürünü aldığını, ne şekilde 
aldığını açıklayarak ortaya koymaktadır. Dolayısıyla tüketici davranışları da bu şekilde analiz edilmiş olur. 
Tüketicilerin hızlı yemek işletmelerini tercih etmelerine ilişkin temel motivasyon unsurları olarak, bu işletmelerin 
kişilere sağlamış oldukları verim, eğlence ve sosyal hareketlilik örnek olarak verilebilir. Bu bağlamda, yapılan 
çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tüketici davranışları tanımı ve önemi ve tüketici 
davranışlarını etkileyen faktörler ele alınmıştır. İkinci bölümde, hızlı yiyecek ve içecek sektörünün tanımı, 
gelişimi ve sınıflandırılması hakkında bilgi verilmiştir. Son bölümde ise hızlı yiyecek-içecek işletmelerinin 
tüketiciye karşı tutumu ve tüketicilerin bu tutuma karşı verdiği tutumundan ortaya çıkacak olan profil ve 
davranışlarını belirlemeye yönelik görgül yöntemlerden biri olan anket uygulaması Karabük Üniversitesi İşletme 
Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılmış olup, hızlı yiyecek-içecek ve tüketicilerin bu işletmelere karşı 
tutumlarının ilişkisi istatistiksel paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: hızlı yiyecek, tüketici, tüketici davranışları 

JEL Sınıflandırması: M30, L66 

CONSUMERS ATTITUDES ABOUT FAST FOOD 
BUSINESSES: AN EVALUATİON ON KARABUK SCALE 

Abstract 
Organizations of today, in order to keep their position at the market and to reach higher position at the 

competition, are defining customer needs with the market research they realise at a specific region. This research 
indicates which product customer purchases, from where and why customer purchases this product. So, customer 
behaviors are analyzed via this way. As basic motivation facts for the customers to choose fast food restaurants 
fun and social dynamism they provide to the customers, can be shown. In this context, this study will make will 
consist of three chapters. First chapter deals with definition and importance of customer behaviors, and facts 
effecting customer behaviors. Second chapter informs about fast food and drink sector definitions, development 
and classification. Third and last chapter shows attitude of fast food and drink sector against customers and how 
customers react to this attitude; via this information customer profile and behaviors are going to be defined. In 
order to define the customer profile and behavior, also an empiric method, survey method is applied to 
University of Karabuk Business Administration students, and behaviors of fast food customers to these 
restaurants is analyzed by an statistical package program. 

Keywords: fast food, consumer, consumer behaviours 

JEL Classification: M30, L66 
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1. Giriş 

Günümüzde iş fırsatlarının artması çalışan kesimin artmasına olanak sağlamıştır. Bu 
olanakla elde edilen gelir artışı, sosyal hareketlilik, kadınların çalışma hayatında yer alması 
gibi nedenlerden ötürü zaman yönetimi önemli bir hal almakta ve tüketiciler zaman zaman 
yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını dışarıdan sağlamaya yönelmektedirler. Tüketicilere ait 
demografik faktörlerin, ekonomik gelir durumlarının ve diğer faktörlerin etkisiyle, evleri 
haricindeki tükettikleri yiyecek ve içecek alışkanlıkları her geçen gün farklılık göstermektedir 
(Özbay, 2007:318). Bu çalışma ile bu farklılıkların tüketime etkisi öğrenci boyutunda ele 
alınmıştır. 

Bu çalışma hızlı yiyecek içecek işletmelerindeki tüketicilerin tercihlerinde işletmenin 
genel durumunun etkisi, ürünlerin tüketiciler tarafından değerlendirme kriterleri ve 
işletmelerin müşterilerine vermiş oldukları hizmetin tüketiciler tarafından değerlendirilmesine 
yönelik anket soruları Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri tarafından 
yanıtlanmış ve bu yanıtlar ışığında analiz edilmiştir. 
 
2. Literatür Taraması 

Genel olarak yiyecek içecek işletmelerinin sahip oldukları donanım ve hizmet kaliteleri 
kişilerin yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra bireyler, 
kutlama ve toplantı gibi sosyal amaçlı faaliyetler ile bir araya gelmek içinde bu işletmeleri 
kullanmaktadırlar. Bu açıdan, yiyecek içecek işletmeleri sadece açlığın ya da susuzluğun 
giderildiği bir yer olmasının yanı sıra fiziksel ya da psikolojik olarak dinlenilen bir yer olma 
özelliği de taşımaktadır (Türksoy, 2002). Aynı zamanda ev harici yiyecek içecek tüketmek, 
bireylerin üzerinde sosyal hareketlilik, eğlence, lezzet, verim ve ekonomiklik gibi 
motivasyonlar oluşmasına neden olur (Park, 2004: 88). 

Toplum içerisinde yaşamını sürdüren bireyler, sahip oldukları mesleki rolleri ve iş 
hayatları neticesindeki yaşam koşullarının bir gerekliliği olarak da sağlık açısından önerilen 3 
öğün yemeğin tamamını evde tüketememektedirler. Kimi zaman bireylerin çalıştıkları yerden 
evlerine dönüş mesafelerinin uzun zaman alması da onların yiyecek ve içecek işletmelerinde 
açlıklarını ve susuzluklarını gidermelerini sağlamaktadır (Keister, 1990: 4,5 – Gee, Makens 
ve Choy, 1989: 325). Bu gibi bir nedenin yanı sıra, değişen toplum yapısını neticesinde yalnız 
yaşayan bireylerde meydana gelen artış da onları dışarıda tüketime yöneltmektedir. Diğer bir 
sosyolojik değişim olan kadının iş hayatına kazandırılması da yiyecek ve içecek işletmelerine 
duyulan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır (Özleyen, 2005). Türksoy (2002)’un 
çalışmasında belirttiği yiyecek içecek hizmetlerinin gelişmesinde etkili olan nedenler ise şu 
şekilde sıralanmaktadır. 
 

- Harcanabilir gelirdeki artış ve yaşam biçimindeki değişiklikler: Ailelerde kadının 
da iş hayatına dahil olması neticesinde çalışan bireylerde meydana gelen artış elde 
edilen gelirin artmasını sağlamıştır. Bu şekilde artan gelirli ailelerde sahip oldukları 
zamanın kısıtlanması ve sosyalleşme amacıyla dışarda yemeği tercih etmektedirler.  

- İşletme sayısının artması: Farklı ülke kültürlerinden Türkiye’ye gelen yiyecek içecek 
işletmelerin açılması, tüketicilerde merak duygusu oluşturmaktadır. Bu da tüketicileri 
dışarda yemeğe yönelten diğer bir husus olarak görülmektedir. 

- Menülerdeki gelişme: Uygun fiyatlı ve ev yemeklerinden farklı olan yiyeceklere 
sahip işletmeler farklı menüler oluşturmaktadır. Bu da bireylere dışarda tüketime 
yönlendiren diğer bir husus olarak nitelendirilmektedir.  

- Ticari faaliyetlerdeki yoğunlaşma: Ticari faaliyetlerin yoğunlaşmasıyla beraber 
yiyecek içecek işletmelerinin iş yemekleri satışları da artmıştır. Dolayısıyla 
çalışanlarına yemek hizmeti de veren işletmelerin yiyecek içecek işletmeleriyle 
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yaptıkları anlaşmalar nedeniyle de çalışanlara verilen yemekler onların dışarıda 
yiyecek içecek tüketimi yapmalarını sağlamaktadır.  

Çalışmamız kapsamında yiyecek içecek işletmelerinin bir alt dalı olarak değerlendirilen 
hızlı yiyecek şirketlerinin gelişimi de yiyecek içecek işletmelerine paralel olarak gelişim 
göstermiştir. Bu gelişimin temel özellikleri olarak sosyo-kültürel değişim ve etkileşim; 
beslenme alışkanlıklarının değişmesi; sosyo ekonomik değişim ve teknolojik gelişmeler 
olarak nitelendirilmektedir. Sosyo kültürel değişim ve etkileşimler, bireylerin içerisinde var 
oldukları kültürde meydana gelen değişmeler neticesinde sosyal olarak ait olduğu çevreye 
uyum sağlamasını içermektedir. Bireyler, kültürel değişiklikler neticesinde birbirleri ile 
etkileşimde bulunarak tüketim tercihlerini de benzer hale getirmektedir (Cılızoğlu, 1996). 
Beslenme alışkanlıklarında ki değişim ise sosyolojik açıdan özellikle kadının iş hayatına 
katılması ve ataerkil toplumdaki varlık mücadelesi neticesinde çalışma hayatına uyum 
sağlamasıyla meydana gelmiştir. Kadının toplumsal rolü çerçevesinde ev işlerini yürüten ve 
yemek yapan eş olması, onun çalışma hayatına atılması ile sekteye uğramış ve bireyleri 
dışarıda tüketime yönelterek beslenme alışkanlıklarının toplumsal düzeyde değişimini 
sağlamıştır (Şentürk ve diğerleri, 2002). Ancak, tek neden olarak bu ifade de yeterli 
olmamaktadır. Bunun yanı sıra, toplumsal sınıflar, dinsel inançlara, eğitime ve hatta iklime 
bağlı olarak da beslenme alışkanlıklarında değişim söz konusu olmaktadır (Sadi, 2002). Sosyo 
ekonomik değişim ise küreselleşmenin de etkisiyle evrensel düzeyde beslenme alışkanlıkların 
değişmesini ifade etmektedir. Bunun yanı sıra ailede özellikle kadının çalışmasıyla da artan 
gelirler de küreselliğin etkisiyle meydana gelen beslenme alışkanlığına uyum sağlama söz 
konusu olmuştur. Mc Donalds, KFC gibi şirketlerin hızlı tüketim şirketleri arasında yer alması 
oluşturulan evrensel beslenme alışkanlığının bir neticesi olarak görülebilmektedir (Ritzer, 
1996; Dursun, 1999). Teknolojik gelişmeler ise üretim tekniklerinde ve servis yöntemlerinde 
meydana gelen hızı ifade etmektedir. Özellikle bireylerin, hızlı tüketim yapmasında üretim 
tekniklerinde meydana gelen gelişimler ve ürün servislerinde ki kolaylaşma önemli rol 
oynamaktadır (Dursun, 1999). 

Literatürde sunulan bilgiler genel olarak makro düzeyde meydana gelen hızlı yiyecek 
işletmelerinin gelişimini ve hızlı yiyecek işletmelerine tüketicilerin yönelmesini 
kapsamaktadır. Yapılan bu çalışmada ise makro düzeyde sunulan hızlı yiyecek işletmelerine 
yönelik bilgilerin yanı sıra tüketicilerin bu tür şirketlere olan tutumları incelenmektedir. Bu 
sayede makro düzeyde yapılan varsayımlarla göz ardı edilen tüketici tutumları; işletmenin 
genel durumunun değerlendirilmesi, ürün değerlendirme kriterleri, hizmet değerlenmeleri 
boyutlarının önemlilik dereceleri (Özleyen, 2005) ile birlikte 20 tüketici ile yapılan ön 
mülakatlarla Kaya (2011) in kullanmış olduğu “Neden Fast Food tüketiyorsunuz?” ve “Fast 
Food işletmelerini tercih etmenizde etkili olan unsurlar” ‘a ait anket soruların yeterli olup 
olmadığı da değerlendirerek anket uygulaması neticesinde analiz edilecektir. Literatür 
taramasında verilen bilgiler ışığında ise bir sonraki bölümde yer alan araştırma metodu 
kısmında araştırmamıza ilişkin detaylı bilgiler verilerek çalışmamızın analizine ilişkin 
sonuçlar sunulacaktır.   
 
3. Veri ve Yöntem 
3.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Hipotezleri 

Bu çalışma, Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencilerinin hızlı yiyecek-içecek 
işletmelerini nasıl değerlendirdiklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece hızlı yiyecek-
içecek işletmelerinin tüketicilere karşı tutumu ve bu tutuma karşı tüketicilerin işletmelere 
verdiği tepki ve geliştirdiği davranışları ortaya koyma açısından literatüre katkısı olacağı 
düşünülmektedir. Bu katkıyla birlikte hızlı yiyecek-içecek işletmelerinin tüketicilere karşı 
tutumlarını kontrol etmelerine dolayısı ile daha kaliteli hizmet imkanı açısından pozitif 
etkileri olacağına inanılmaktadır. 
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Bu çalışmada, hızlı yiyecek-içecek işletmelerinin tüketiciye karşı tutumu ve 
tüketicilerin bu tutuma karşı verdiği tepkiler ve davranışlar incelenmektedir. Dolayısıyla 
çalışmada aşağıdaki hipotezler test edilmektedir: 

• H1: Katılımcıların işletme genel durum değerlendirme kriterlerine ilişkin önem 
dereceleri arasında cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık vardır. 

• H2: Katılımcıların ürün değerlendirme kriterlerine ilişkin önem dereceleri 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık vardır. 

• H3: Katılımcıların hizmet değerlendirme kriterlerine ilişkin önem dereceleri arasında 
cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık vardır. 

• H4: Katılımcıların işletme genel durum değerlendirme kriterlerine ilişkin önem 
dereceleri arasında yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık vardır. 

• H5: Katılımcıların ürün değerlendirme kriterlerine ilişkin önem dereceleri arasında 
yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık vardır. 

• H6: Katılımcıların hizmet değerlendirme kriterlerine ilişkin önem dereceleri arasında 
yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık vardır. 

• H7: Katılımcıların işletme genel durum değerlendirme kriterlerine ilişkin önem 
dereceleri arasında gelir seviyelerine göre anlamlı bir farklılık vardır. 

• H8: Katılımcıların ürün değerlendirme kriterlerine ilişkin önem dereceleri gelir 
seviyelerine göre anlamlı bir farklılık vardır. 

• H9: Katılımcıların hizmet değerlendirme kriterlerine ilişkin önem dereceleri arasında 
gelir seviyelerine göre anlamlı bir farklılık vardır.  

 
3.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. 
Gerekli birimlerden alınan bilgilere dayanarak evren yaklaşık 4202 kişiden oluşmaktadır. 
Evren içerisinden geri dönüş oranları hesaba katılarak kolayda örnekleme yöntemi ile 450 
kişiye anketler elden ulaştırılmıştır. 422 kişiden geri dönüş gerçekleşmiş ve geri dönüş oranı 
%93,7 olmuştur. 
3.3. Veri Toplama ve Analiz Yöntemi 

Çalışmada hızlı yiyecek-içecek işletmelerinin yukarıda belirtilen boyutlarını ölçmek ve 
belirleyebilmek için daha önceki araştırmalarda kullanılan ölçekler incelenmiş ve çalışmanın 
yapısına uygun olduğu düşünülen ölçekler anket formunda kullanılmıştır.  

Hızlı yiyecek-içecek işletmelerinin genel durumunun değerlendirilmesi, ürün 
değerlendirme kriterleri ve hizmet değerlendirmelerini belirleyebilmek için Özleyen (2005) 
tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. Ölçekte toplam 3 bölüm, 24 ifade 
bulunmaktadır. Ölçek 5’li likert tipi olarak anket formunda yer almaktadır. Ölçek maddeleri, 
1-Hiç Önemli Değil ile 5-Çok Önemli arasında değişen cevaplar içermektedir. Ölçekte 
olumsuz tutum ifadesi bulunmamaktadır. 

Çalışma için gerekli veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Anket formu dört bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini ölçmeye yönelik 
ifadeler yer almaktadır. İkinci bölümde katılımcıların işletmenin genel durumuna ilişkin 
algılarını ölçmeye yönelik 10 ifade, üçüncü bölümde ürün değerlendirme kriterlerini ölçmeye 
yönelik 8 ifade ve dördüncü bölümde ise işletmenin hizmetlerini değerlendirme için 6 ifade 
bulunmaktadır. Cevaplar 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde toplanmıştır. 

Çalışma kapsamında kullanılan ölçeklere ilişkin güvenilirlik analizlerinde Cronbach 
Alfa katsayısından yararlanılmıştır. Hipotezler ise T-Testi ve ANOVA yöntemleri ile test 
edilmiştir. 
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4. Bulgular 
4.1. Örnekleme İlişkin Bulgular 

Katılımcıların demografik özelliklere göre dağılımları Tablo 1’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 1: Demografik bilgiler 

 
Tablo 1’e göre katılımcıların %37,9'unu erkekler oluştururken, kadınların oranı ise 

%62,1’dir. Yine katılımcıların %28’i 19-20 yaş aralığında, %31,8’i 21-22 yaş aralığında, 
%40,3'ü de 23-24yaş aralığında olduğu görülmektedir. Gelir seviyesine baktığımızda ise 
katılımcıların %16,1'i 0-300 tl, %27'si 300-450 tl, %12,8'i 450-600 tl, %13,3'ü 600-750 tl ve 
%30,8'i ise +750 tl aralığında bir gelire sahip olduğu tespit edilmiştir. 
 
4.2. Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik analizleri çerçevesinde ölçeklere ilişkin hesaplanan Cronbach Alfa 
katsayıları Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2: Güvenilirlik değerleri 
Ölçek Madde Sayısı Cronbach Alfa 

İşletmenin Genel Durumu 8 0,91 
Ürün Değerlendirme Kriterleri 8 0,92 

Hizmet Değerlendirme Kriterleri 6 0,90 
İşletmenin Genel Durumu boyutu ile ilgili yapılan güvenirlik testlerinde, bu boyutun 3. 

ve 6. ifadeleri güvenilirliği negatif etkilediği için ilgili boyuttan çıkartılmış ve testler bu 
duruma göre yapılmıştır. Tablo 2’de görüldüğü üzere değişkenlere ilişkin Cronbach Alfa 
değerleri 0,70’in üzerinde tespit edilmiştir. Bu nedenle bu değişkenlerin güvenilir oldukları 
söylenebilir (Nunnally ve Bernstein, 1994:265; Tavşancıl, 2010:29). 
4.3. Hipotez Testleri 

Çalışma kapsamında belirlenen hipotezler bir varyans analizi olan T-Testi ile test 
edilmiştir. T-testi sonuçları Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’te sunulmaktadır. 
 

Tablo 3: Cinsiyete göre bağımlı değişkenlerin farklılıklarının ölçülmesi 

Değişken Ortalamalar F Değeri Anlamlılık 
Düzeyi Erkek Kadın 

İşletmenin Genel Durum Değerlendirme Kriterleri 4.40 4.51 1.89 0.16 
Ürün Değerlendirme Kriterleri 4.12 4.33 6.15 0.01 

Hizmet Değerlendirme Kriterleri 4.05 4.25 4.91 0.02 
N= 422, *p<0,05 

 

Değişken Kategori N % 

Cinsiyet 
Erkek 160 37,9 
Kadın 262 62,1 

Yaş 
19-20 118 28 
21-22 134 31,8 
23-24 170 40,3 

Gelir Seviyesi 

0-300 tl 68 16,1 
300-450 tl 114 27 
450-600 tl 54 12,8 
600-750 tl 56 13,3 
+750 tl 130 30,8 
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Tablo 3’te sunulan bulgulara göre H1 (p>0,05) hipotezi reddedilmiş, H2 ve H3 
hipotezleri ise kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre ürün değerlendirme ve hizmet 
değerlendirme kriterleri açısından cinsiyete göre anlamlı bir farklılıktan söz edilebilmektedir. 
Ortalamalar incelendiğinde her iki hipotez için de kadın katılımcıların (Ürün: 4.33, Hizmet: 
4.25) erkek katılımcılara (Ürün: 4.12, Hizmet: 4.05) göre ürün ve hizmet değerlendirme 
kriterlerine daha fazla önem verdiği görülmektedir.   

 
Tablo 4: Yaş gruplarına göre bağımlı değişkenlerin farklılıklarının ölçülmesi 

Değişken Ortalamalar F Değeri Anlamlılık 
Düzeyi 19-20 21-22 23-24 

İşletmenin Genel Durum Değerlendirme Kriterleri 4.49 4.46 4.47 0.05 0.95 
Ürün Değerlendirme Kriterleri 4.33 4.20 4.24 0.76 0.46 

Hizmet Değerlendirme Kriterleri 4.28 4.14 4.13 1.05 0.35 
N= 422, *p<0,05 

 
Tablo 4’te sunulan bulgulara göre H4, H5 ve H6 (p>0,05) hipotezleri reddedilmiştir. Bu 

sonuçlara göre işletmenin genel durum değerlendirme, ürün değerlendirme ve hizmet 
değerlendirme kriterleri açısından yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılıktan söz 
edilememektedir.  
 

Tablo 5: Gelir seviyesine göre bağımlı değişkenlerin farklılıklarının ölçülmesi 

Değişken 
Ortalamalar F 

Değeri 
Anlamlılık 

Düzeyi 0-300 
tl 

300-
450 tl 

450-
600 tl 

600-
750 tl 

+750 
tl 

İşletmenin Genel Durum 
Değerlendirme Kriterleri 4.47 4.46 4.65 4.36 4.45 1.02 0.39 

Ürün Değerlendirme Kriterleri 4.24 4.21 4.54 4.20 4.20 1.74 0.13 
Hizmet Değerlendirme Kriterleri 4.10 4.19 4.36 4.20 4.12 0.79 0.52 

N= 422, *p<0,05 
 
Tablo 5’te sunulan bulgulara göre H7, H8 ve H9 (p>0,05) hipotezleri reddedilmiştir. Bu 

sonuçlara göre işletmenin genel durum değerlendirme, ürün değerlendirme ve hizmet 
değerlendirme kriterleri açısından gelir seviyesine göre anlamlı bir farklılıktan söz 
edilememektedir. 
 
5. Sonuç 

İş ve sosyal hayattaki hareketliliğin bireylerin ev dışı tüketimini hızlandıran unsurlardan 
biri olduğu görülmektedir. Ev dışı tüketimin en çok bilinen türlerinden olan hızlı yiyecek 
içecek (fast food) sektörü yakın zamanda ortaya çıkmış ve tüm dünyada hızla yaygınlaşmıştır. 
Bu durum pazarlama araştırmacılarının da dikkatini çekmiş ve araştırmacılar tarafından hızlı 
yiyecek içecek sektörüne yönelik birçok araştırma yapılmış halen de yapılmaktadır. Bu 
çalışmada da Karabük Üniversitesi işletme fakültesi öğrencisi olan tüketicilere ait demografik 
faktörlerin (cinsiyet, yaş grupları ve gelir seviyesi) işletmelerin genel durum, ürün ve hizmet 
değerlendirme kriterlerini üzerindeki etkisi varyans analizleri (T-Testi, ANOVA) ile 
incelenmiştir. 

Analiz sonuçları göz önüne alındığında yaş grupları ve gelir seviyesinin tüm 
değerlendirme kriterleri açısından anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmektedir. Bu durumun 
araştırmaya dahil edilen grubun tamamının öğrenci olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Her ne kadar ilgili grubun kadar yaş ve gelir seviyeleri farklılık arz etse, 
tüketim davranışlarının benzerlik gösterdiği görülmektedir. 
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Bunun yanı sıra yapılan analizlerde cinsiyet değişkenine göre bazı farklılıklar tespit 
edilmiştir. İşletme genel durum değerlendirme kriterlerine göre cinsiyet açısından bir farklılık 
görülmezken, ürün değerlendirme ve hizmet değerlendirme kriterlerine göre anlamlı bir 
farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Analizden elde edilen bulgulara göre kadın katılımcıların, 
erkek katılımcılara göre hem ürün hem de hizmetlere daha fazla önem verdiği belirlenmiştir. 
Bu sonuçlar kadınların ürünlerin kalite ve hijyenine, hizmetin de daha iyi ve titiz yapılmasına 
dikkat ettiği şeklinde yorumlanabilir.  
 Araştırmada ortaya konan sonuçların hızlı yiyecek içecek işletmelerinin dikkat etmesi 
gereken bazı noktalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu tür işletmelerin hem ürün hem de 
hizmet sunumunda yukarıdaki araştırma sonuçlarını göz önünde bulundurmasının, işletmenin 
devamlılığı ve karlılığı açısından faydalı olacağı belirtilebilir.  
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INTELLIGENT CONTENT MARKETING WITH ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 
 

Utku Kose1   Selcuk Sert2 
 
 

Abstract 
Today, Internet and the Web platform have a remarkable impact on making information more reachable 

and transformable. This form of digital, brave world has influenced the life greatly. Because of this, functions of 
the digital world have been started to be used in many different works and tasks performed as especially people-
oriented. Marketing is one of the trendiest works and nowadays, the concept of content marketing has taken a 
place in the heart of digital world supported marketing approaches. Currently, there is a remarkable research 
interest in this new form of digital marketing process, which aims to improve attractiveness of content via 
effective digital objects that may be useful over popular communication environments like social media. 
Objective of this study is to focus on the content marketing and point an alternative improvement way, which is 
based on an important research field: artificial intelligence. The study introduces some example models of 
intelligent content marketing approaches in order to improve functions of content marketing more and more, 
thanks to the artificial intelligence currently shaping the modern life of the future. 
 
Keywords: marketing, content marketing, artificial intelligence, web, social media, internet 
 
JEL Classification: M31, M37, C80 
 
 

YAPAY ZEKÂ İLE AKILLI İÇERİK PAZARLAMASI 
 
 

Özet 
Internet ve Web platformu bilgiyi daha ulaşılabilir ve dönüştürülebilir hale getirme konusunda dikkate 

değer bir etki sahibidir. Sayısal, cesur dünyanın bu formatı günlük hayatı da büyük ölçüde etkilemiştir. Bu 
nedenle, sayısal dünyanın işlevleri özellikle insan odaklı gerçekleştirilen birçok farklı iş süreçlerinde ve 
görevlerde kullanılmaya başlanmıştır. Pazarlama da söz konusu bu iş süreçlerinden birisidir. Bu bağlamda 
günümüzde içerik pazarlaması olarak adlandırılan bir kavram da pazarlama yaklaşımları kapsamındaki sayısal 
dünyanın kalbinde kendine yer edinmiştir. Sosyal medya gibi popüler iletişim ortamlarında faydalı olabilecek, 
etkili sayısal nesnelerle içeriğin ilgi çekiciliğini artırmayı hedefleyen bu yani sayısal pazarlama süreci formatı, şu 
sıralar oldukça ilgi çekici bir araştırma alanı durumundadır. Bu çalışmanın amacı, söz konusu içerik pazarlama 
konusuna odaklanmak ve yapay zekâ adlı, önemli bir araştırma alanına dayanan, alternatif bir geliştirme yolu 
sunmaktır. Çalışma, geleceğin modern hayatını da şu anda şekillendirmekte olan yapay zekâ sayesinde içerik 
pazarlama işlevlerinin daha da fazla artırılmasını amaçlamış olan çeşitli akıllı içerik pazarlaması örnek 
modellerini tanıtmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: pazarlama, içerik pazarlaması, yapay zekâ, web, sosyal medya, internet 
 
JEL Sınıflandırması: M31, M37, C80 
 
1. Introduction 

When we consider the effects of digital world, it is possible to think about many 
different works associated with fields within social or natural sciences. Marketing is one of 
the trendiest works of the digital world and nowadays, the concept of content marketing has 
taken a place in the heart of digitally supported marketing approaches. The digital type of 
content marketing, in which entity and delivery of products are digital (Koiso-Kanttila, 2004), 
is highly connected with the latest technological developments in computers and the Internet. 

1 Usak University, Computer Sciences App. and Res. Center, Turkey, utku.kose@usak.edu.tr 
2 Usak University, Karahalli Vocational School, Turkey, selcuk.sert@usak.edu.tr 
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So, the most popular software oriented environments like social media has a vital role on the 
destiny of such content marketing. Even researchers think that Web and its most recent tools 
like social media, search engine etc. are useful for companies to take people’s interest to their 
company / brand (Ahmad et al., 2016; Holliman and Rowley, 2014; Smith and Chaffey, 
2013). But it is also another important factor to focus on what individuals need and require 
making them interested more and more in any product provided over the way of content 
marketing. Although some research works focus on the potential of relevant business models 
in success of today’s content marketing under some industries (Amit and Zott, 2001; 
Fetscherin and Knolmayer, 2004; Kaise, 2006; Premkumar, 2003; Swatman et al., 2006; 
Vaccaro and Cohn, 2004), the authors believe that there may be also some other alternatives 
from different research fields and use of such alternatives may enable us to obtain some 
models appropriate for all fields / industries. 

Objective of this study is to focus on the content marketing and point an alternative 
improvement way, which is based on an important research field: artificial intelligence. In this 
sense, the study introduces some example models of intelligent content marketing approaches 
in order to improve functions of content marketing more and more, thanks to the artificial 
intelligence currently shaping the modern life of the future. Along the study, connections 
between the content marketing and artificial intelligence have been shown and details 
regarding to typical intelligent content marketing models have been explained. At this point, 
the readers have also been enabled to have enough idea about why using artificial intelligence 
within content marketing has a critical role on the marketing process and its future. The 
authors believe that this study will be a key reference for the research efforts for the present 
and future of marketing and even computer science. 
 
2. Content Marketing 

The concept of content marketing can be defined as a marketing approach, which aims 
to find products produced according to customers’ needs and create customer satisfaction and 
fulfilment in this way (Karkar, 2016). According to the Content Marketing Institute (2016), it 
is a “strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and 
consistent content to attract and retain a clearly-defined audience - and, ultimately, to drive 
profitable customer action.” As general, a typical content marketing tries to take customers’ 
interest to the products of the company (Ozgen and Doymus, 2013). 
2.1 Formats of Content Marketing 

According to Steimle (2014), the key factor in content marketing is valuable. He says 
briefly about this subject that “You can tell if a piece of content is the sort that could be part 
of a content marketing campaign if people seek it out, if people want to consume it, rather 
than avoiding it” (Steimle, 2014). From a general perspective, it is possible to said that 
content marketing can be in many different types of formats including news, video, white 
papers, e-books, infographics, e-mail newsletters, case studies, podcasts, how to guides, 
question and answer articles, photos, blogs etc. (De Clerck, 2016; Farnworth, 2015; 
Omedia24, 2014; Steimle, 2014), if the content is enough capable of taking target audience’s 
interest. 
2.2 Objectives of Content Marketing 

The literature comes with many explanations regarding to what are general objectives of 
a well-formed content marketing. Here, it is possible to focus on Rose and Pullizzi’s ideas 
about objectives of content marketing. They define objectives of content marketing as: brand 
awareness or reinforcement, lead conversion and nurturing, customer conversion, customer 
service, customer upsell, and passionate subscribers (Rose and Pullizzi, 2011). 
 All the mentioned objective are tried to be done by designing and developing content 
marketing models, thanks to most recent technological factors. At this point, information and 
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communications have an important role on employing some different things to improve / 
shape present and future state of content marketing. Because of that, the main focus of this 
study is answering the issue about applying some alternative approaches to improve content 
marketing and thinking about artificial intelligence for that. 
 
3. Role of Artificial Intelligence on Content Marketing Factors 

In order to understand more about the collaboration between content marketing and 
artificial intelligence, it is better to think about in which aspects of content marketing artificial 
intelligence can be applied. 
3.1 Stages of Content Marketing to Support with Artificial Intelligence 

Actually, content marketing can be accepted as a big process including different stages 
reaching to applying designed content marketing scenario. By eliminating details, it is 
possible to think about three stages: preparation, application, revision regarding to content 
marketing. At this point, we can say that the artificial intelligence can be used in any of these 
stages by choosing appropriate approaches, methods and techniques.  
3.2 Some Problem Solutions by Artificial Intelligence for Content Marketing 

When we consider the stages we have just indicated for content marketing, it is possible 
to determine which problem solution ways of artificial intelligence can be used in order to 
make everything better for content marketing of a company. Some of them are forecasting, 
optimization, expert support, adaptive guidance (for customers / users), and fixing mistakes 
(detected along marketing process).  

Some popular artificial intelligence techniques regarding to the mentioned solutions / 
operations are artificial neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms, swarm intelligence 
based algorithms, and machine learning techniques. Readers interested in learning more about 
them are referred to (Alpaydin, 2014; Blum and Li, 2008; Cartwright, 2015; Giarratano and 
Riley, 1998; Goldberg, 2006; Jackson, 1998; Kennedy et al., 2001; Klir and Yuan, 1995; 
Kubat, 2015; Mitchell, 1998; Yegnanarayana, 2009). 
 If we focus on more details regarding to content marketing process, it is possible to 
figure our more solution ways by artificial intelligence. The main factor about artificial 
intelligence here is making the content marketing or its process more adaptive, flexible, 
interactive, and intelligent according to customers’ / users’ needs and interests. 
4. Some Example Models of Intelligent Content Marketing 

By taking the related subjects that the authors have just focused on, it is possible to 
think about some example models of intelligent content marketing as follows: 
4.1 Example Model - 1: “Intelligent scenario - target customer / user determining” 

First example model of intelligence content marketing is based on dividing the related 
marketing scenario into some elements and forming a general adaptive scenario changing in 
time according to feedbacks on the elements. In detail, this scenario is based on a digital 
content that can be provided over the Web. But the main key factor in this digital content is 
using some elements to form it. In this context, the digital content may include a media (i.e. 
video, sound, and animation), some texts, or some using functions that can receive feedback 
from objective customers / users (i.e. comments under content, like - dislike options, and 
rating buttons). Here, there is a control mechanism that controls values of each element under 
an artificial neural networks model and according to the controlled values, a final point for the 
scenario is determined. Then the final point is used for determining to whom the scenario will 
be provided. At this point, the target customers / users may be beginner ones, who should see 
the scenario more, so the scenario is matched with them. On the other hand, it may be 
possible to show the scenario less to some customers / users with limited elements included 
under the scenario (It is something like shortening some TV ads after they have been provided 
for some time). A brief schema regarding to this model is shown under Figure 1. 
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Figure 1: Example model - 1 and the example model - 2. 

 
4.2 Example Model - 2: “Optimized scenario” 

The second model of intelligent content marketing is related to a typical artificial 
intelligence based optimization approach. In this model, the scenario (based on digital 
content) is not evaluated as like it is having some elements. Rather, some key values within 
the application of the scenario (i.e. number of total views of the scenario, total number of 
sold, total costs, income, and outcome) have been used for calculating an objective success 
ratio under a general equation that may be formed by expert(s). In this equation, there are also 
some additional variables, which should be optimized (i.e. total number of next further view 
for the scenario, total number for target customers / users, application priority of the scenario 
among some other alternatives) After a while in which the scenario is applied, the variables 
are optimized according to objective success ratio and next moves regarding to destiny of the 
scenario is determined by the people controlling the marketing process, according to new 
values of the variables. The related processes are continued until the company is happy with 
the scenario and of course the marketing. As it was pointed under the previous sections, any 
of artificial intelligence based optimization algorithms can be used for this model. It is also 
clear that there is a remarkable need for expert support within this model. A brief schema 
regarding to the model - 2 is shown under Figure 1. 
4.3 Example Model - 3: “Intelligent evaluation of social media” 

It is clear that social media is a strong environment for companies / brands in order to 
keep a successful touch with customers. Starting from that point, it is possible to use the 
social media more for designing some digital content useful for marketing processes. Here, 
the authors think that the related marketing applications done with the power of social media 
can be improved by using artificial intelligence. In detail, it is possible to evaluate feedbacks 
over social media environments and direct social media based operations according to the 
obtained evaluation results. These evaluation processes may be based on an expert system 

840 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
approach or complex optimization calculations leading to understanding something about i.e. 
page of the company / brand, and shared ads. A brief schema for the model - 3 is shown under 
Figure 2. 
 

Figure 2: Example model - 3 and the example model - 4 
 

 
 
4.4 Example Model - 4: “Self-learning digital content” 

Another idea of intelligent content marketing is related to use of an intelligent digital 
content. Main mechanism of such digital content is to update / improve itself by using some 
parameters related to its possible interactions with customers / users. So, a digital content that 
have received too low feedback from customers / users may change something in it in order to 
make itself more attractive or a content showing an increasing popularity may update itself to 
be adapted more for different Web environments. The intelligent mechanism here can include 
more than one artificial intelligence technique (like combination of artificial neural networks, 
and machine learning techniques. A brief schema for the model - 4 is shown under Figure 2. 

 
5. Conclusions 

This study has addressed the use of artificial intelligence for content marketing. In this 
context, the authors have focused on the role of this research field as an alternative for 
improving content marketing scenarios with current technological developments. Further, 
they have also explained some example models of intelligence content marketing. In this way, 
it was aimed to enable readers to have enough idea about present and future state of content 
marketing with the support of artificial intelligence oriented solutions. The authors believe 
that this study may be a good starting point for anyone interested in content marketing and the 
latest technological trends for improving it. 
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Özet  

21.yüzyılda yaşanan değişimler pazar mecralarını daha da genişletmiş ve tüketicilerin karşısına çok 
sayıda alternatif işletme yaratmıştır. Birbirinden farklı biçimler ve kanallarla sunulan ürün ve hizmetlerin 
değerlendirilmesinde tüketicilerin işletmelere yönelik bakış açıları farklı bir boyut almıştır. Ürün kalitesi 
açısından değerlendirildiğinde benzerlikler dikkat çekmekteyken asıl farkı yaratan unsur işletmelerin sundukları 
hizmetlerle ortaya çıkmaktadır. Tüketicilerin hizmetler üzerinde yoğunlaşma eğilimi göstermesi perakende 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de bu yönde atağa geçmesine sebep olmuştur. Rekabet avantajı 
yaratmanın hizmet kalitesini geliştirmekten geçtiği bilincini doğurmuştur. Dolayısıyla hizmet kalitesinin 
öneminin artması, etkin şekilde ölçülmesi ihtiyacını net bir biçimde işletmelere hatırlatmıştır. Bu çalışmanın 
amacı; perakendeci işletmelerin hizmet kalitesini müşterileri olan üniversite öğrencileri aracılığıyla ölçmektir. 
Bu amaçla, literatürde oldukça yaygın olarak kullanılan hizmet kalitesi ölçüm yöntemlerinden biri olan 
SERVQUAL yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın ana kütlesini Karabük il merkezi ve il ile birleşik Safranbolu 
ilçe merkezinde yer alan perakendeci işletmelerden hizmet alımında bulunan Karabük Üniversitesi öğrencileri 
oluşturmaktadır. Araştırma da SERVQUAL ölçeğine uygun olarak hazırlanmış 386 adet anket değerlendirmeye 
alınmıştır. 
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SERVICES QUALITY PERCEPTION OF UNIVERSITY 
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Abstract 

The recent changes happening in the 21st century have increased the number of the markets; and provided 
more alternative companies for consumers. Variety of products and services have leaded consumers to consider 
companies with a new perspective. Although there are similarities among companies in terms of the product 
quality, however, services provided by companies bring differentiation. The consumers' interests to those 
provided services have drawn attention of companies to this matter; and made companies understood the 
importance of service quality for the competitive advantage. Therefore, it also reminded companies the 
importance of measuring service quality. This study aims to measure the service quality of retail companies 
through university students. For this purpose, this study applied to SERVQUAL method which is a widely 
accepted model for measuring service quality. University students were chosen from the customers of retail 
companies in Karabük and Safranbolu. A total of 386 responses were evaluated for this study based on the 
SERVQUAL method. 
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1.Giriş 

Günümüzde işletmeler arası rekabet ortamının artması, tüketicilerin gözünde fark 
yaratan işletmeleri daha cazip hale getirmektedir. Bu farkın ortaya çıkartılması bağlamında 
kaliteli hizmet sunabilmek işletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerinde ön plana çıkmaktadır. 
Hızla gelişen perakende sektöründe de kalite kavramı; işletmelerin hizmetini ölçmede, 
hizmetin boyutunu göstermede ve müşteri memnuniyetinin ne ölçüde sağlanabildiğine dair 
önem arz etmektedir.  

Perakendecilikte hizmet kalitesinin ölçülmesinde en yaygın modellerden birisi 
SERVQUAL modelidir. Bu model ile müşterilerin algı düzeyi ve müşteri beklentileri beş 
boyutta ölçülmekte olup aradaki farklar alınmaktadır. Eğer algılar beklentilerin üzerinde veya 
eşit ise; hizmetin kaliteli olduğu, beklentiler algıların üzerinde ise; hizmet kalitesinin yetersiz 
olduğu hakkında bilgi vermektedir. 

Bu çalışmada; “Karabük il merkezi ve il ile birleşik Safranbolu ilçe merkezinde 
üniversite öğrencilerinin mükemmel bir perakendeci işletmenin hizmetinden beklentileri ile 
alışveriş yaptıkları perakendeci işletmelerin hizmetlerini algılamaları arasındaki farkın olup 
olmadığını belirlemek” amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; birinci bölümde hizmet ve 
hizmet kalitesi, ikinci bölümde perakendecilikte hizmet kalitesi ilişkin literatüre değinilmiştir. 
Son bölümde ise uygulama kapsamında Karabük Üniversitesi’nden basit tesadüfi örneklem 
yöntemiyle seçilen öğrencilerden gelen yanıtlar, SERVQUAL modeli ile analiz edilmiş ve 
yorumlanmıştır. Analiz sonucuna göre; genelde ve tüm boyutlarda beklentiler algıların 
üzerindedir. 
 
2. Literatür Taraması 
2.1. Hizmet Kalitesi Kavramı  

Literatürde hizmet kavramı incelendiğinde; Gary Armstrong ve Philip Kotler hizmet 
kavramına; üretilmesi fiziksel bir ürüne bağlı olmaksızın bir grubun diğerine sunduğu, elle 
tutulamayan soyut araçların ve herhangi bir nesnenin sahipliği ile sonuçlanmayan bir 
faaliyetler bütünü ya da fayda olarak tanımlamışlardır (Öztürk, 2009:3; Kotler, 1972; 
Armstrong vd., 2014). Bunun yanı sıra, müşterinin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla 
sunulan, sonucunda herhangi bir sahiplenme olmayan ve amacı müşteri tatmini olan 
faaliyetler bütünü olarak da hizmet kavramı pazarlama alanında tanımlanmıştır (Lovelock vd. 
2014; Ryu vd. 2012; Rego vd. 2013; Fidan, 1995; Sahai ve Jain, 2014). Taylan ise hizmeti bir 
performans olarak görmüş olup, müşteriler ile hizmet sağlayıcılar arasında oluşan etkileşim 
olarak tanımlamıştır (Dörtyol, 2012:75). 

Kavram olarak hizmet kalitesi ise “beklenen, duyulan memnuniyet” şeklinde 
tanımlanmaktadır (Metters, 2006: 180). Öztürk ise hizmet kalitesini, işletmelerin müşteri talep 
ve beklentilerini karşılayabilme olarak tanımlamış olup, hizmet kalitesinin belirlenmesindeki 
önemli hususun müşteri tarafından algılanan kaliteyle ölçülmesi gerektiğini belirtmiştir. 
(Öztürk,1996: 66 - 67). Crosby hizmet kalitesini tanımlarken, kaliteyi spesifikasyonlara 
uygunluk olarak belirtmiştir (Crosby, 1999:25). Tavmergen ise "genel olarak tüketici 
beklentilerine uygunluk" olarak tanımladığı hizmet kalitesi kavramını, Grönroos; tüketicilerin 
bu beklentilerini fonksiyonel kalite ve teknik kalite olarak iki bölümde önerilmesi fikrini 
ortaya atmıştır (Tavmergen, 2002:31, Grönroos 1984:36-44). Parasuraman, Zeithaml ve Berry 
ise, hizmet kalitesi kavramını “müşterilerin beklentileri ile algılamaları arasındaki fark” olarak 
tanımlamışlardır (Parasuraman vd., 1988:12-91). Müşterilerin soyut bir kavram olan hizmet 
kalitesine yönelik algılarını belirlemek için pek çok yöntem kullanılmaktadır.  Literatüre 
geçmiş olan modeller arasında en yayın olarak kullanılanı Parasuraman, Zeithaml ve 
Berry’nin(1985) geliştirdiği SERVQUAL modelidir (Ersöz, vd., 2009:20). 
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Choudhury (2015) hizmet kalitesi ve müşterilerin davranışsal anlamlarına yönelik 
çalışmada, özel ve kamu sektöründe toplum, tüketiciler ve tüketicilere yönelik politikalara 
ilişkin şirket çalışanlarının sergilemiş oldukları davranışların tüketicilerin davranışsal 
anlamları üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Chen vd. (2015), yaptıkları çalışmada 
inovatif hizmet kalitesi kavramını ortaya koyarak, hizmet sektöründe rekabet üstünlüğü 
sağlayabilmek için tüketicilere sunulan hizmet kalitesinin sürekli olarak iyileştirilerek 
arttırılmasını savunmuşlardır. Singh (2015), hizmet kalitesinin boyutlarına ilişkin 530 mobil 
kullanıcıdan almış olduğu verilere dayanarak çalışan performansının, güvenin, hızlı çözüm 
oluşturmanın ve işletmelerin somut etki yaratacak çözümlerin hizmet kalitesini belirleyen 
önemli faktörler olduğunu belirtmiştir. 
2.2. Perakendecilikte Hizmet Kalitesi 

Perakendecilik kavramı, “nihai tüketiciye ve ticarî kâr amacıyla alım yapmayan 
kuruluşlara kişisel ve işletme dışı kullanım için yapılan her türlü mal ve hizmet satışıdır 
(Kotler, 2000: 520). Gilbert ise perakendeciliği; pazarlamanın, dağıtım kanallarının ve diğer 
ekonomik faaliyetlerin önemli bir bölümünün nihai tüketiciler tarafından görünen yüzü olarak 
tanımlamıştır (Gilbert, 1999:6). Perakendeciler, üretilen mal ya da hizmeti nihai tüketiciye 
ulaştırmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda perakendecilik, ekonomideki uzun 
dağıtım sisteminin önemli bir parçası haline gelmiştir (Rudrabasavaraj, 2010:1).  

Wong vd. 2002 yılında yaptıkları çalışmada hizmet kalitesi ve perakende ilişkilerini 
çalışan ve şirket düzeyi boyutunda incelemiş, hizmet kalitesi ve ilişki kalitesi arasında pozitif 
ve direkt bir ilişki olduğunu, empatinin hizmet kalitesine hem işçi hem de şirket düzeyinde 
önemli bir katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir (Wong., 2002:424-433). Jun vd. çevrimiçi 
perakendecilikte hizmet kalitesinin tüketici üzerine algısını incelemiş olup, hizmet kalitesinin 
ölçümünde hızlı geri dönüş sağlamanın, erişimin, kullanım kolaylığının, nezaketin, güvenliğin 
ve güvenilirliğin önemli derecede etkili olduğunu belirtmiştir (Jun vd., 2004:817-840). 2014 
yılında Hirogaki’nin süpermarket müşterilerine yönelik çalışması hizmet kalitesi kapsamında 
değerlendirildiğinde, ödeme noktasında üç kişiden fazla olması, alınan ürünleri paketleme 
servisinin olması müşteri memnuniyeti açısından olumsuz algılanmış olup, çalışanların yaşı 
ve cinsiyeti müşteri üzerinde düşük etki göstermiştir (Hirogaki, 2014:270-276). Khare vd. 
Perakendecilik sektöründe hizmet kalitesini belirleyen unsurun perakendecilerin davranışı 
olarak yorumlamış, geleneksel kalite boyutlarının müşterilerin hizmet ihtiyacına ve sektördeki 
tatminine göre değişmesi gerektiğini belirtmiş, müşteri memnuniyetinin de perakendeciyle 
kurulacak iyi bir iletişimle sağlanabileceğini fikrini ortaya koymuştur (Khare, 2010:303-317). 
Ahmad vd. çalışmalarında market perakendeciliğinin algılanan hizmet kalitesi kapsamında 
müşterilerin hizmet kalitesi anlayışında önceliğin kültürel etki olduğunu savunmuşlardır 
(Ahmad vd., 2014:763-767). Mittal vd. çalışmalarında perakende bankacılık için müşteriler 
tarafından algılanan hizmet kalitesini bütünleşik bir bakış açısı ile değerlendirmiş, sonucunda 
fiziki hizmet ortamının kalitesi, hizmetin sunumu, güvenilirliğe etki eden doğru hizmet vaadi, 
temel hizmet ürününü belirleyen hizmetin nitelikleri ve özellikleri, sağlanan hizmet için 
çalışanların ve sisteminin yeterliliğinin eksiksiz olması gibi beş modelin perakende bankacılık 
hizmetinde önemli olduğunu vurgulamıştır (Mittal vd., 2015:330-350).  
 
3. Veri ve Yöntem 
3.1.Araştırmanın Amacı, Önemi ve Soruları 

Literatürde yapılan çalışmalardan yola çıkarak bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin 
perakendeci işletmelerin hizmet kalitesine yönelik algısının ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu 
araştırmayı gerçekleştirmenin en önemli nedeni, Karabük üniversitenin gelişimiyle birlikte 
Karabük ilinde ve il ile birleşik olan Safranbolu ilçe merkezinde son yıllarda yaşanan değişim 
ve gelişimlerin, perakendeci işletmelerin hizmet kalitesinin değerlendirilmesine duyulan 
ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın ortaya çıkmasına da Karabük üniversitesinin hızlı gelişimi ile 
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üniversite öğrencilerinin nüfusun yaklaşık üçte birini oluşturarak yeni müşteri kitlesinin 
ortaya çıkması etkili olmuştur. Literatürde sektörel ve firma bazında çalışmalar 
bulunmaktadır. Bu çalışma diğerlerinden farklı olarak bir bölgede sunulan perakende 
hizmetlerindeki genel algı ve beklentiyi belirlemeye yönelik olduğu için önemlidir.  

Araştırmanın temel amacı “Karabük il merkezi ve il ile birleşik Safranbolu ilçe 
merkezinde üniversite öğrencilerinin mükemmel bir perakendeci işletmenin hizmetinden 
beklentileri ile alışveriş yaptıkları perakendeci işletmelerin hizmetlerini algılamaları 
arasındaki farkın olup olmadığını belirlemektir.” Bu amaca ulaşmak için 2 temel araştırma 
sorusu oluşturulmuştur. 

1. Karabük il merkezi ve il ile birleşik Safranbolu ilçe merkezinde üniversite 
öğrencilerinin mükemmel bir perakendeci işletmenin hizmetinden beklentileri ile 
alışveriş yaptıkları perakendeci işletmelerin hizmetlerini algılamaları arasında fark var 
mı? 

2. Karabük il merkezi ve il ile birleşik Safranbolu ilçe merkezinde üniversite 
öğrencilerinin mükemmel bir perakendeci işletmenin hizmetinden beklentileri ile 
alışveriş yaptıkları perakendeci işletmelerin hizmetlerini algılamaları arasında fark var 
ise bu hangi boyutlardadır? 

3.2. Yöntem 
Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, anket 

tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada anket uygulaması, perakende işletmelerden 
hizmet alan üniversite öğrencileri arasından basit tesadüfi örneklem yöntemiyle 2015-2016 
güz ders döneminde, dersi veren öğretim üyeleri tarafından seçilen öğrencilere uygulanmıştır. 
Uygulanan ankette Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından geliştirilen SERVQUAL 
modeli kullanılmıştır. Bu modelde hizmet kalitesi kavramı “algılanan hizmet kalitesi” olarak 
kullanılmakta, müşteriler taleplerini karşılamadan önceki beklentileri ile yararlandıkları 
gerçek hizmeti algılamaları arasındaki farklılıkların yönü ve derecesi değerlendirilmektedir. 
Algılanan hizmet, beklenen hizmetten daha yüksek sonuç verirse ideal kalite düzeyi 
oluşacaktır. Tersi durumda ise kabul edilemez bir kalite düzeyi ortaya çıkacaktır (Saat, 
2000:109). Anket iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci bölümde, ankete katılanların 
demografik özellikleri, ikinci bölümde ise; beklenti ve algılama olmak üzere iki grupta ve 
22’şer soru beşli likert ölçeği kullanılarak oluşturulmuştur. Uygulanan SERVQUAL 
yönteminde soruların aslına bağlı kalmak üzere, perakende sektörünün koşulları dikkate 
alınarak üzerinde ilaveler ve değişiklikler yapılmıştır. Çalışmanın ana kütlesi olarak Karabük 
Üniversitesine kayıtlı 46.953 örgün öğrenciden oluşmaktadır. 46.953 kişi içerisinden % 95 
güven aralığında % 5 hata payı ile 400 kişi örneklem olarak seçilmiştir. Değerlendirmeye 
alınabilecek anket sayısı 386 olarak belirlenmiştir.  
3.3. Verilerin Analizi 

Anket formu örneklem üzerinde uygulandıktan sonra, elde edilen verilerin analizini 
gerçekleştirebilmek için, istatistik yöntemlerinden ve bilgisayar programlarından 
faydalanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programında tablo haline getirilerek 
yorumlanmıştır.    
3.3.1. Demografik Özelliklere Ait Bilgilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmada perakendeci işletmelerden hizmet alımında bulunan üniversite 
öğrencilerinden 386 kişinin demografik özelliklerine ait bilgilerin değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda ankete katılan müşterilerin % 67’si kadın % 33 
erkek müşterilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Ankete katılan öğrencilerin % 100’ü lisans 
düzeyinde eğitime sahiptirler.  Ankete katılan öğrencilerin % 65-8’i 18-22 yaş grubunda, 
%34,2’si ise 23-27 yaş grubu içerisindedir. Ankete katılan öğrencilerin aylık harcama 
ortalamaları % 15,5 400TL’nin altı, % 64,2’si 400-800TL arası, % 20,2’si 800TL’nin 
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üstündedir ( Perakendeci işletmelerden aldıkları hizmetler karşılığı yaptıkları harcama dikkate 
alınmıştır) 
3.3.2. SERVQUAL Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Hizmet kalitesi ölçeğinde beklenti ve algılamayı ölçen sorular 5’li Likert ölçeği 
şeklindedir.  Dolayısıyla değerlendirmeler 1-5 arasında, SERVQUAL skorları -4 / +4 
aralığında değişmesi beklenmektedir. Tüm ölçek için elde edilen güvenirlilik katsayısı ise 
(Cronbach Alpha) 0,867 olarak ölçülmüştür. Kullanılan ölçeğin oldukça güvenilir olduğu 
söylenebilir. 

Tablo 1: Müşterin perakendeci işletmelerin hizmet kalitesi beklenti ve algılamaları 

Boyutlar Algılama Beklenti Fark  
Boyut Farkı 

 (A-B) Toplam Fark 
F1 3,0363 3,8549 -0,8187 

3,147675 
4,038225 
-0,89055 

 

F2 3,1244 4,0907 -0,9663 
F3 3,2953 4,2850 -0,9896 
F4 3,1347 3,9223 -0,7876 
G5 3,0674 3,9430 -0,8756 

3,09122 
4,01242 
-0,9145 

 

G6 2,9275 4,0725 -1,1451 
G7 3,1088 3,9585 -0,8497 
G8 3,2073 3,9948 -0,7876 
G9 3,1451 4,0933 -0,9482 
H10 3,0155 4,015 -0,8808 

3,00905 
4,04065 
-1,0316 

2,995459 
H11 3,0777 4,0829 -1,0052 3,96235 
H12 3,0000 4,1321 -1,1321 -0,966891 
H13 2,9430 3,9326 -0,9896 

 G14 3,0466 4,0674 -1,0207 

 
2,9638 
3,99378 
-1,02798 

 

G15 3,0777 4,0466 -0,9689 
G16 3,1817 4,1140 -0,9223 
G17 2,9845 3,9585 -0,9741 
G18 2,5285 3,7824 -1,2539 
D19 2,9482 3,7979 -0,8497 

3,726675      
2,76555     
-0,96113 

 

D20 2,7047 3,6425 -0,9378 
D21 2,7461 3,7772 -1,0311 
D22 2,6632 3,6891 -1,0259 
 

Tablo’1 incelendiğinde birinci araştırma sorusuna göre; Karabük il merkezi ve il ile 
birleşik Safranbolu ilçe merkezinde üniversite öğrencilerinin mükemmel bir perakendeci 
işletmenin hizmetinden beklentileri ile alışveriş yaptıkları perakendeci işletmelerin 
hizmetlerini algılamaları arasında farkın olduğu tüm sorularda, tüm boyutlarda ve toplamda 
görülmektedir. Bulunan sonuca göre beklentilerin altında algılama gerçekleşmektedir.   

Daha ayrıntılı bir değerlendirme ve ikinci araştırma sorusunu “Karabük il merkezi ve il 
ile birleşik Safranbolu ilçe merkezinde üniversite öğrencilerinin mükemmel bir perakendeci 
işletmenin hizmetinden beklentileri ile alışveriş yaptıkları perakendeci işletmelerin 
hizmetlerini algılamaları arasında fark var ise bu hangi boyutlardadır” cevaplamak amacıyla; 
her boyutun içerisindeki ifadeler için en yüksek ve en düşük farklar belirlenmiştir.  

Buna göre; Fiziksel görünüm ile ilgili en yüksek fark F3 (-0,9896) maddesindeki 
“Mükemmel perakendeci işletmelerin çalışanları temiz ve düzgün görünüşlüdür” ifade ile 
ilgilidir. En düşük fark F4 maddesindeki (-0,7876) “Mükemmel perakendeci işletmelerinde 
hizmet verirken kullanılan broşürler, kitapçıklar, magnet vb. malzemeler göze hoş görünür” 
ifadesi ile ilgilidir. Buna göre fiziki görünüm açısından en fazla yetersizlik alışveriş yaptıkları 
perakendeci işletmelerin çalışanlarının temiz ve düzgün görünüşlü olmamalarıdır. Ancak 
perakendeci işletmelerinde hizmet verirken broşürler, kitapçıklar, magnet vb. malzemeler 
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göze hoş görünmesi konusundaki algılamanın olumsuz olmakla beraber diğer özelliklere göre 
daha olumludur.   
 Güvenirlilik boyutunda ise en yüksek fark G6 (-1,1451) maddesindeki “Mükemmel 
perakendeci işletmeler müşterinin sorunu olduğu zaman çözmek için içten bir ilgi gösterir” 
şeklindeki ifadededir. En düşük fark ise; G8 (-0,7876) maddesindeki “Mükemmel 
perakendeci işletmeler hizmetlerini daha önceden söyledikleri zaman içinde verirler” ifadeye 
ilişkindir. Bu boyutla ilgili olarak; alışveriş yaptıkları perakendeci işletmelerin müşterinin 
sorunları olduğunda içten ilgi gösterilmediği algılaması mevcuttur. Ancak perakendeci 
işletmelerin hizmetlerini daha önceden belirtilen zaman içerisinde verildikleri konusundaki 
fark nispeten daha düşük olarak ortaya çıkmıştır.   
 Heveslilik boyutunda ise; en yüksek fark H12 (-1,1321) maddesindeki, “Mükemmel 
perakendeci işletmelerinde çalışanlar, müşteriye yardım etmeye her zaman hazır ve 
gönüllüdürler” ifadesine ilişkindir. En düşük fark H10 (-0,8808) maddesindeki ““Mükemmel 
perakendeci işletmelerinde çalışanlar, hizmetlerin tam olarak müşterilere ne zaman 
verileceğini söylerler” ifadeye ilişkindir. Bu boyutla ilgili olarak; alışveriş yaptıkları 
perakendeci işletmelerin çalışanlarının müşterilere yardım etmeye her zaman hazır ve gönüllü 
olmadıkları konusunda en yüksek eksikliğin yaşandığı algılaması mevcuttur. Ancak 
perakendeci işletme çalışanlarının hizmet verme zamanını müşterilere söyleme konusunda 
algılama farkı nispeten daha düşüktür.   
 Güvence boyutuyla ilgili olarak en yüksek fark G18 (-1,2539) maddesindeki 
“Mükemmel perakendeci işletmeleri her müşteriyle tek tek ilgilenirler” ifadesine ilişkindir. En 
düşük fark G16 (-0,9223) maddesindeki “Mükemmel perakendeci işletmelerin çalışanları, 
devamlı olarak müşterilere karşı saygılıdırlar” ifadeye ilişkindir. Bu boyutla ilgili olarak; 
alışveriş yaptıkları perakendeci işletmelerin her bir müşteriyle tek tek ilgilenmediği yönünde 
yüksek bir algılamanın olduğu ifade edilebilir. Ancak çalışanların devamlı olarak müşterilere 
karşı saygılı olması yönündeki algılama nispeten düşüktür. 
 Duyarlılık boyutunda ise; en yüksek fark D21 (-0,0311) maddesindeki “Mükemmel 
perakendeci işletmeleri müşterilerin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarlar” şeklindeki 
ifadededir. En düşük fark D19 (-0,8497) maddesindeki “ Mükemmel perakendeci 
işletmelerinin çalışma saatleri, bütün müşterilere uygun olacak şekildedir” biçimindeki 
ifadeye ilişkindir. Bu boyutla ilgili olarak; alışveriş yaptıkları perakendeci işletmelerinin 
müşterilerin menfaatlerini her şeyin üzerindeki tuttukları şeklindeki algılama farkı yüksektir. 
Ancak perakendeci işletmelerin çalışma saatlerinin uygunluğu konusundaki algılama farkı 
nispeten daha düşüktür. 
 Beş boyut kendi aralarında değerlendirildiğinde en yüksek farkın (-1,0316) heveslilik 
boyutunda, en düşük farkın (-0,89055) ise fiziki görünüm boyutunda olduğu görülmektedir. 
Buna göre müşterilerin perakendeci işletmeleri algılamalarında heveslilik boyutunda en 
yüksek farkın olduğu, fiziki görünüm konusunda ise farkın nispeten düşük olduğu 
görülmektedir. 
 Tüm ifadeler birlikte değerlendirildiğinde; beşli likert ölçeğine göre mükemmel 
perakendeci işletmelerinde beklentilerin ortalaması 3,96235 iken alışveriş yaptıkları 
perakendeci işletmelerden alınan hizmetlerle ilgili algılama ortalaması 2,995459 olup; 
beklentiler ve algılamalar arasındaki fark ise -0,966891’dir.   
 
4. Sonuç  

Hizmet kalitesini ölçmek üzere demografik özelliklere ait sorular ile SERVQUAL 
modelini oluşturan boyutlardan oluşan 5’li likert ifadeler kullanılmıştır. Karabük il merkezi ve 
Safranbolu ilçe merkezinde perakendecilerin sunduğu hizmetin müşterileri tarafından nasıl 
algılandığını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmaya göre; Heveslilik boyutunun 
ifadelerinde en yüksek olmak üzere tüm ifadelerde algılama düzeyleri beklentinin altında 
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oluşmuştur. Buradan, perakendeci işletmelerin sunmuş oldukları hizmetlerle ilgili müşterilerin 
algılamalarını yükseltmek ve farkları azaltmak için daha çok çaba sarf etmeleri gerektiği 
söylenebilir.  

Literatürde perakendecilikte hizmet kavramı ile ilgili çalışmalar genellikle bir sektör 
üzerinde uygulanmış olup müşterilerin o sektör üzerindeki hizmet kalite algısı ölçülmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışmada ise tüm perakendeci işletmeler bir bütün olarak düşünülmüş, 
Karabük ili ve Safranbolu ilçe nüfusunun yaklaşık olarak yarısını oluşturan öğrenciler 
üzerinde uygulanarak örneklemin geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. 

Özellikle son yıllarda Karabük üniversitesinin hızlı gelişimi ile Karabük il merkezi ve il 
ile birleşik Safranbolu ilçe merkezinde perakendecilik konusunda oldukça hızlı bir değişim ve 
gelişme yaşanmaktadır. Ancak araştırma sonuçları bu değişim ve gelişmede sunulan 
hizmetlerin kalitesinde istenilen düzeye ulaşılamadığını göstermektedir.  Adeta kentsel 
dönüşüm yaşanan bir il ve ilçe merkezinin bu değişim ve gelişmede oldukça fazla etkisi olan 
müşterilerinin (üniversite öğrencilerinin) beklentilerine göre hizmet sağlaması yadsınamaz bir 
gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Perakendecilik her geçen gün gelişen ve değişen bir sektör olduğu, müşteriler sunulan 
hizmetin kalitesini beklentilerin üzerinde veya beklentileri ile eş algıladığı sürece müşteri 
olmaya devam edeceği bilincini taşıyan perakendecilerin daha kaliteli hizmet sağlamayı amaç 
edineceği söylenebilir. Hazırlanan çalışma ile de bu bilincin oluşturulmasına bir katkı 
sağlanacağı düşünülmektedir. 
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ŞEHİR MARKALAŞMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ: 
UŞAK İLİ ÖRNEĞİ 

 
Mahmut Tekin1  Mehmet Gökerik2 

 
 

Özet 
Şehir markalaşması, en basit tanımıyla geleneksel pazarlamadaki ürün ya da hizmet pazarlamasının şehre 

uyarlanması şeklinde tanımlanabilmektedir. Markalaşan bir şehir oluşturmak için; yatırım, ihracat, turizm, 
eğitim, kültür ve spor gibi faaliyetler insanların zihinlerinde ilgi çekici bir hale getirilmelidir. Şehir 
markalaşmasının yanı sıra bu durumdan yararlanabilecek girişimcilerin olması da çok önemlidir. Bu açıdan, 
girişimcilik eğilimlerinin şehir markalaşması ile ilişkisinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, şehir 
markalaşmasının girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi marka şehir algısı ölçeği kullanılarak ele alınmaktadır. 
Görgül yöntemlerden biri olan anket uygulaması Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
öğrencileri üzerinde yapılarak istatistiksel paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: şehir markalaşması, girişimcilik eğilimi, pazarlama 
 
JEL Sınılandırması: M31, L26 
 
 

THE IMPORTANCE OF ENTREPRENEURSHIP ON CITY 
BRANDING: THE CASE OF USAK  

 
 
Abstract 

City branding in the simplest term is able to be defined as adaptation of product or service marketing in 
the traditional marketing to city. In order to create a branding city, activities such as investment, exportation, 
tourism, education, culture and sport should be an attractive position in the mind of people. In addition to city 
branding, having entrepreneurs who can be benefited from these positions are very important. In this respect, 
there is a need to determine the relationship between entrepreneurs’ tendency and city branding. In this study, the 
effect of city branding on entrepreneurship tendency has been examined by using the scale of city branding 
perception. The survey practice which is one of the emprical methods was carried out on students of Usak 
University, Faculty of Economics and Administrative Sciences and analyzed via statistical package software. 
 
Keywords: city branding, entrepreneurship tendency, marketing 
 
JEL Classification: M31, L26 
 
1. Giriş 

Girişimcilik ve markalaşma kavramlarının; işletmeler, üniversiteler ya da kimi 
uluslararası platformlarda belirtilmesiyle birlikte şehirlerin markalaşması gerektiğine yönelik 
akademik bakış açıları geliştirilmiştir. Bu bakış açılarının ortaya çıkarmış olduğu akademik 
çalışmalar ise şehirlerin markalaşması sürecinde yararlı olmuştur. Çünkü; bir şehir içerisinde 
yaşayan toplum, şehir dışından yerli ya da yabancı turistlerin ilgisini çekerek ticari anlamda 
kalkınmalarını arttırmak istemektedir. Bu yüzden şehir markalaşması ve ardından başarılı 
marka konumlandırma stratejileriyle beraber girişimcilik faaliyetlerinde de bir artış olduğu 
anlaşılmıştır. Bunun en önemli nedeni ise şehrin markalaşmasıyla beraber pazar 
potansiyelinde meydana gelen artıştır. 

1 Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Türkiye, mahtekin@selcuk.edu.tr 
2 Arş. Gör., Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye, mehmetgokerik@karabuk.edu.tr 
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 Şehir markalaşmasının girişimcilik eğilimi üzerine etkisi: uşak ili örneği, başlıklı tezli 
yüksek lisans tezi aracılığıyla ortaya çıkan bu çalışma kapsamında; Uşak Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi 2012-2013 bahar döneminde mezun olacak öğrencilere tarafımdan 
yapılmış olan anketler ile markalaşma ve girişimcilik kavramlarının şehir markalaşmasıyla 
olan ilişkisi ortaya konmaya çalışılmış, elde edilen veriler istatistik programı aracılığıyla 
değerlendirilmiştir. 
 
2. Literatür Taraması 
2.1. Marka ve Şehir Markalaşması Kavramı 

Tarihsel süreçte Marka’ya ilişkin tanımlar oldukça çeşitlilik göstermektedir. Genel 
anlamda marka, işletme tarafından sunulan ürünün veya hizmetin, pazarda ki benzer 
türlerinden daha farklı bir şekilde tüketici bilincine yerleştirilmesine yarayan isim, terim, 
işaret, sembol ve tasarımın hepsine birden verilen ad olarak nitelendirilmektedir (Kotler vd, 
2001:469). Marka kavramını ortaya çıkaran David A. Aaker’ın marka konusundaki görüşü şu 
şekildedir; “Bir satıcının ya da bir satıcı grubunun mal ve hizmetlerini tanımlamak ve bu mal 
ve ürünleri rakiplerinden farklılaştırma niyetiyle ayırt edici isim ya da sembol olarak 
nitelendirilebilir.”(Aaker, 1991:7). 

Pazarlamanın oluşumu içerisinde en önemli amaçlarından birisi tüketici ihtiyaçlarını 
tüketici memnuniyeti ölçüsünde karşılamaktır. Bunu karşılarken de işletmeler, pazarlanan mal 
ya da hizmetin markasının tüketici zihninde olumlu şekilde kalmasını hedefler (Reis, 2000:9). 
İşletme içi ve işletme dışı bir sinerji oluşabilmesi adına, sistemin en önemli parçalarından biri 
marka olduğundan dolayı müşteriye yönelik marka konumlandırmaları yapılmaktadır. Küresel 
rekabet ortamında, tüketiciler edindikleri üründen marjinal fayda sağlama amacındadırlar. Bu 
sebepten ötürü ihtiyacın doğması halinde alınacak mal ya da hizmetin, tüketici tarafından 
belirli bir araştırılma süreci mevcuttur. Bu sürecin ardından tüketici, almış olduğu üründen 
ötürü tatmin olması, ürünün kendisi ile ilişkilendirmek istemesi tüketicinin talepleri 
doğrultusundadır. Bu gibi farklılıkları sağlayan marka, müşteri açısından tatmini 
yaşayabildiği sürece tüketici sadakatini de elinde tutmaktadır (Özman, 2008). 

Sanayi devrimi, tarımın ekonomik olarak önemini yitirmesini sağlarken aynı zamanda 
kendi gelişimine paralel olarak hizmet sektörünün de öneminin giderek arttırmıştır.  
Bahsedilen bu alanlarda ki hızlı gelişim günümüz teknolojisiyle bütünleştiğinde şehirlere 
yönelik bir takım yansımalarının da olması beklenmektedir.. Bu yansımalar ise daha çok 
şehirlerin markalaşmasının oluşturulmasına yönelik olmaktadır(Tek, 2009:169). Özellikle 
iletişim teknolojisi alanında ki hızlı gelişmeler bu yüzyılın ikinci yarısında  yeni bir dönemin 
başlangıcı getirdi. Sanayiden tarıma tüm sektörler, bilgi teknolojileri ile yeniden 
şekillendirilmeye başlanarak bulundukları şehrin markalaşma düzeylerinin artmasını 
sağladırlar (Göztaş ve Köker, 2010:3334). 

Şehir markalaşma süreci uzun yıllardır mevcut olmasına rağmen teorik temelleri son 
yıllarda gelişmiş ve uygulamaya konulmuştur (Gelder and Allan, 2006). Dünya üzerinde pek 
çok şehir tüketici zihninde daima markadır. Bu şekilde bir markalaşmanın sağlanması için 
tüketicilerin o şehir ya da şehirleri ziyaret etmeleri gerekli değildir. Önemli olan herhangi 
ürün ya da hizmet alanında marka niteliği taşıyabilecek şehirlerin kitle iletişim araçlarıyla 
bilinirliklerinin arttırılmasıdır. Dolayısıyla uzun dönemde tüketicilerin marka şehirleri ziyaret 
etme eğilimlerinde bir artış olabilecektir. Bunun yanı sıra Marka şehrin kendine ait bir 
hikayesinin mevcut olması tüketicinin o şehri ziyaret etmesine, marka şehir olgusunu 
oluşturan hizmet ve ürünleri tedarik etmesinde de etkili olabilmektedir (Anholt, 2006;18).  
Şehrin markalaşması, sadece o şehre ait ekonomik fayda sağlaması anlamına gelmemektedir 
Ekonomik fayda sağlamadan şehrin bilinirliğini artırmak, olumlu imaj sağlamak, sosyal ve 
kültürel anlamda gelişmesine yardımcı olma anlamı da taşımaktadır. Şehir markası oluşturma 
için marka stratejileri ile iletişim olgularının birlik sağlaması gerekmektedir. Bu birliktelikle 
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ortaya çıkan sonuçla şehrin güçlü ve güçsüz yanları tespit edilip şehre avantaj sağlayacak 
şekilde önlemler alınmalıdır (Peker, 2006: 21). 
 
2.2. Girişimcilik Eğilimi 

Girişimcilik kavramsal olarak değerlendirildiğinde, pazarda ki herhangi bir fırsatı tüm 
risklerine de katlanarak başkalarından önce fark edebilme ve bunu ticari bir amaçla 
bütünleştirerek kar odaklı pazarlama faaliyetleriyle sürdürebilmek olarak nitelendirilebilir. 
Kapitalizmin diğer anlamı olan özel girişimcilik sistemi ile de bütünleşen bu kavram 
günümüz dünyasında önemi gittikçe artan ve ülkemizde de KOSGEB gibi kurumların verdiği 
teşviklerle öneminin arttığı görülen ticari bir faaliyet görülebilmektedir. Döm’e göre 
girişimcilik, yenilikçi bir fikir ışığında piyasaya yönelik mal ve hizmet üretebilmektir. Ayrıca 
tedarikçi ile tüketiciyi bir araya getiren bir aracı olarak da ifade edilebilir (Döm 2006:6–8). 
Girişimcilik öncelikle bir iş fikrine sahip olarak piyasadaki fırsatlardan yararlanmadır. Ayrıca 
bu kavram üretim faktörleri olarak nitelendirilen iş gücü, sermaye ve doğal kaynaklarının 
ardından dördüncü üretim faktörü olarak da literatüre geçmiştir (Westlund ve Gawell, 
2012:103-108). Bunun yansıra girişimcilik uygun fırsatlara göre projeler oluşturup pazardaki 
niş noktaları iyi değerlendirebilmeyi gerektirir (Avşar, 2007:4 ; Tekin, 2005:2).  

Bireylerin girişimci olarak değerlendirilebilmeleri için bir takım özellikleri taşımaları 
gerekir. Özellikle farklı bakış açısına sahip olmaları pazarlardaki fırsatları kolayca 
keşfetmelerini ve yaratıcı zekaları bu fırsatları değerlendirebilme imkanı sunar. Aynı zamanda 
geliştirilen fikirlerin çıktı olarak değerlendirilmesi de yenilikçi bir anlayışa sahip olmayı 
gerektirir (Aykan, 2002:27). Bunların yanı sıra bir girişimcide olması gereken özellikler 
aşağıdaki gibidir (Tekin, 2005:47).  

• Özgüvenli olmak 
• Karalı olmak  
• Azim ve sebatlı olmak  
• Mücadele gücü olmalı risk almaya yatkın olmak  
• Gerçekçi davranabilmek  
• İletişim becerilerine sahip olmak  
• Yönetim becerileri olmak  
• İnisiyatif kullanabilmek  
• Sabırlı olmak 
Girişimcilik faaliyetine başlamadan önce kişiler, kişisel durumla ilgili faktörler, 

sermaye ile ilgili faktörler, pazar ile ilgili faktörler ve işyeri ile ilgili faktörler gibi tüm 
faktörleri incelemelidirler. Bunlar araştırılmadan başlanıldığında başarısız olunabilir (Estrin, 
S. vd., 2013: 479-504). 
 
3. Araştırma 

Marka şehir algısı ve girişimcilik eğilimleri günümüzün en çok göze çarpan iki konusu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle hükümet politikaları ile desteklenen girişimcilik 
faaliyetleri potansiyel girişimciler tarafından büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Ancak 
girişimci olmak isteyen bireyler hedef pazarlarını rast gele değil belirli ölçütlere göre 
seçmektedir. Bu nedenle, bu ölçütlerden biri olarak kabul edebileceğimiz marka şehir 
algısının girişimcilik üzerindeki etkisinin nasıl olduğunu tespit etmek amacıyla bu çalışma 
yapılmıştır.  
3.1. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini, Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat, 
maliye, kamu yönetimi ve işletme bölümü öğrencilerinden 2012- 2013 bahar yılının ardından 
mezun olabilecek durumdaki son sınıflar oluşturmaktadır. Bu kapsamda rassal örneklem 
metodu ile 300 kişiye soru formu dağıtılmıştır. Dağıtılan soru formlarından 46 tanesinin 
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geçersiz olduğu tespit edilmiş ve analiz için 254 adet anket kullanılmıştır. Böylelikle soru 
formu geri dönüş oranı %84 olduğu tespit edilmiştir.  
3.2. Araştırmanın Değişkenleri, Boyutları ve Hipotezi 
 

Şekil 1:  Araştırmanın değişkenleri 
 
 
 
 
 
H1: Marka şehir algısı ile girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 
 
3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, veri toplama yöntemi olarak kullanılan ve üç boyuttan oluşan anket 
formunun ilk bölümünde, örneklemi oluşturan kamu çalışanlarının demografik özelliklerinin 
belirlenmesi için “Kişisel Bilgi Formu”, ikinci bölümde marka şehir algısı düzeyinin 
belirlenmesi için Emin (2012: 119-120 ) çalışmasında yer alan katılımcı görüşlerine göre 
oluşturulan ölçek, üçüncü ve son bölümde ise girişimcilik eğilimlerini belirlenmesine yönelik 
Rotter (1996)’dan ve Jackson Personality Inventory (1994) den faydalanılan Çarıkçı ve 
Koyuncu (2010: 12-13) tarafından da Türkçeye çevrilen girişimcilik ölçeği kullanılmıştır.  
 
3.4.Veri Toplama Araçlarının Güvenilirlik ve Geçerlik Analizleri 

Anket sorularının güvenilirliğinin ölçülmesi için güvenilirlik analizi uygulanmıştır. 
Güvenirliğin incelenmesinde en çok kullanılan yöntem en sık kullanılan yöntem olan 
Cronbach’s Alpha Katsayısı, homojen bir olguyu açıklamak için genelde bir bütünlüğün 
varlığını açıklamaya yardımcı olur (Kalaycı, 2010:405). 
Yapmış olduğumuz çalışmada verilerimizden elde ettiğimiz sonuçlar %95 güven aralığında 
p< 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.  
Bu bilgiler ışığında, marka şehir algısı ölçeğinin α değeri 0,935 ve girişimcilik eğilimi 
ölçeğinin α değeri 0,865 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla çalışma analizlerini yapabilmek için 
ölçekler yüksek derecede güvenilirdir.  
Yapılan tanımlayıcı analizde herhangi bir kayıp veriye rastlanmamıştır. Demografik bilgiler 
Tablo 1’de gösterildiği gibidir.  
 

Tablo 1: İ.İ.B.F öğrencilerinin demografik özelliklerine göre dağılımı 
 

Özellikler 
 

 Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Erkek 116 46 
Kadın 138 54 
Toplam 254 100 

 

Bölüm 

İşletme 129 51 
İktisat 66 26 
Maliye 41 16 
Kamu Yönetimi 18 7 
Toplam 254 100 

 
3.5. Marka Şehir Algı Düzeyi ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki 

Çalışmamızın hipotezini “Marka şehir algısı ile girişimcilik eğilimi arasında pozitif 
yönlü bir ilişki vardır.” ifadesi oluşturmaktadır.  

Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişkenler 
Girişimcilik Eğilimi 

 
Marka Şehir Algısı  
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Üniversite öğrencilerinin marka şehir algısı ile girişimcilik eğilimleri arasında ki regresyon 
modeli özeti, regresyon modeli varyans ve anlamlılık analizi ve katsayılar Tablo 2, Tablo 3 ve 
Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 2:  Regresyon modeli özeti 

Model R R2 Determinasyon 
Katsayısı 

Tahmini Standart 
Hata 

1 0.788 0.622 0.620 0.44120 
a. Tahmin Edici: Marka Şehir Algı Düzeyi 
Model özet tablosundaki R2 sütununda yer alan değerlerden, bağımsız değişken 

durumundaki marka şehir algısı değişkeninin girişimcilik eğilimine ait varyansı  % 62.2 
(0,22) oranında açıkladığı, başka bir ifadeyle marka şehir algısının % 62’ sinin girişimcilik 
eğilimine etki ettiği görülmektedir.  

 
Tablo 3: Regresyon modeli varyans ve anlamlılık analizi 

ANOVAb 

Model Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi (df) 

Kareler 
Ortalaması F Anlamlılık 

Düzeyi 

1 Regresyon 61.599 1 61.599 316.447 0,000a 
Hata 37.374 192 0.194   
Toplam 98.974 193    

a.Tahmin Edici: Marka Şehir Algı Düzeyi 
b. Bağımlı Değişken: Girişimcilik Eğilimi 

Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde etkisi olup olmadığını Anova Testi 
ile elde edilmiştir. Tablo 25’daki ANOVA testinin anlamlılık sütunundaki değer, marka şehir 
algısı ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için anlamlı olduğunu F 
değeri (316,447) ve p < 0,05 anlamlılık düzeyinde göstermektedir. Diğer bir değişle, marka 
şehir algısının girişimcilik eğilimi üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır şeklinde bir 
hipotezin kurulabileceğini ifade etmektedir. Bu aşamadan sonra hipotezin var olan ilişkisinin 
pozitif ya da negatif olmasına ilişkin değerlendirme Regresyon Modeli Katsayılarına 
bakılarak değerlendirilebilecektir.  

 
Tablo 4: Regresyon Modeli katsayısı 

Katsayılara 

Model 

Standartlaştırılma-
mış katsayılar 

Standartlaştırıl -mış 
katsayılar 

t 
Anlamlılık 

Düzeyi B 
Standart 

hata Beta 
1 
 

(Sabit) 0.572 0.183  3.111 0,02 

Marka Şehir 
Algı Düzeyi 

0.835 0.046 0.788 17.788 0,000 

a.Bağımlı Değişken: Girişimcilik Eğilimi 
Katsayı (Coefficents) tablosu ile denklemin sabit değerinin 0,572,  marka şehir algısı 
katsayısının 0,835 olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda oluşturulan regresyon denklemi olan 
y = 0,572 + 0,835 X’ e göre marka şehir algısındaki bir birimlik artış, yaratıcılık boyutunu 
0,835 birim arttırmaktadır. Böylece hipotez kabul edilmiştir. 
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4. Sonuç 

Şehirlerin markalaşmasının getirdiği faydalar dikkate alındığında öncelikle ekonomik 
bir getiriden bahsetmek mümkündür. Çünkü marka oluşturmadaki temel amaç, o şehre bir 
imaj kazandırabilmek, yatırımlar çekebilmek ve potansiyel müşterilerin o şehre gelmesini 
sağlamaktır. Burada belirtilmesi gereken en önemli husus ise şehir markalaşmasının 
neticesinde bir yatırım yapabilecek girişimcilerin bu girişimi yapmadaki eğilimlerinin ne 
düzeyde olduğu ve bu iki kavram arasında bir ilişkinin olup olmadığının bilimsel bakış açısı 
çerçevesinde değerlendirebilmektir. Temel olarak pazarda ki bir fırsatı öngörebilen, tüm 
risklerine katlanabilen ve bunu ticari bir amaç çerçevesinde bütünleştirerek kar odaklı faaliyet 
şeklinde sürdürebilen kişi olarak tanımlanan girişimci kavramı şehir markalaşmasından fayda 
sağlayabilecek öncelikli birey olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yapılan bu çalışmada şehir markası oluşturabilmek için çeşitli süreçlerin belirlenmesi, 
stratejilerin oluşturulması ve bunların etkin bir biçimde uygulanmasının gerekli olduğu 
vurgulanmıştır. Özellikle SWOT analizinin uygulanmasıyla bahsedilen bu etkinliğin daha da 
arttırılabileceğinden bahsedilmiştir. Bu aşamalar sayesinde şehrin kendisine has bir 
vizyonunun, kimliğinin ve konumunun olabileceğine değinilmiştir. 

Bu bilgiler ışığında hedef pazarlarını belirli kriterlere göre seçen girişimcilerin bu 
kriterlerden biri olarak nitelendirilebilecek marka şehir algısının girişimcilerin bu şehirlere 
yönelik faaliyetlerinin nasıl olabileceğine ilişkin yapılan bu çalışmada Uşak Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat, maliye, kamu yönetimi ve işletme bölümü 
öğrencilerinden 2012- 2013 bahar yılının ardından mezun olabilecek öğrenciler örneklem 
olarak belirlenmiştir. Bu fakülte türünün özellikle belirlenmesinin nedeni ise geleceğin 
potansiyel girişimcilerini yetiştirmesinden dolayıdır. Bunun yanı sıra son sınıf öğrencilerinin 
de eğitimlerini tamamlamak üzere olduklarından dolayı girişimcilik ve girişimcilik eğilimi 
kavramlarına hakim olduklarından dolayı çalışmanın güvenilirliğini arttıracağı 
düşünülmüştür. Yapılan bu çalışma aşağıda belirtilen kısıtlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Yapılan bu çalışmada, şehir markalaşması düzeyi arttıkça girişimcilik eğiliminin de 
arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, şehirlerde bulunan gerek kamu yöneticilerinin gerek 
özel şirket yöneticilerinin gerekse şehirlerde yaşayan vatandaşların şehirlerine sahip çıkıp, 
markalaşmasına yönelik tüm faaliyetlere etkin bir biçimde rol oynaması şehrin kalkınmasında 
önemli rol oynayacaktır. Girişimcilik faaliyetlerinin artması yatırımların artması anlamına 
gelmektedir. 
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GSM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 
 
 

Murat Toksarı1 
 
 
Özet 

Kültürel, sosyal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak değişen müşteri istek ve ihtiyaçları işletmeleri 
yoğun bir rekabete yöneltmiştir. Özellikle GSM sektöründe inovatif ürünlerin işletmeler tarafından pazara 
sunulduğu ve rekabetin yoğun olduğu bir ortamda müşterileri sadık müşteri haline getirmek oldukça güç hale 
gelmiştir.  Bu sebepten dolayı, GSM sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, bilinçli ve seçici müşterilerin 
hangi kriterleri dikkate alarak GSM operatörlerini tercih ettiklerini bilmeleri ve ona göre pazarlama politikalarını 
uygulaması gerekmektedir.   

Bu çalışmanın amacı, müşterilerin GSM sektöründe nasıl sadık müşteri haline geldiklerini tespit etmektir. 
Bu amaçtan yola çıkarak müşteri davranışları, müşteri sadakati, müşteri hizmet ilişkisi ve müşteri sadakatini 
etkileyen faktörler incelenecektir. Bu faktörleri ölçmek için Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinde okuyan öğrencilerin GSM operatörlerini tercih etme sebepleri nicel araştırma yöntemlerinden anket 
çalışmasıyla araştırılacak ve elde edilen veriler SPSS istatistiki paket programından faydalanılarak analiz 
edilecektir.  
 
Anahtar kelimeler: müşteri, müşteri davranışı, sadakat, müşteri sadakati 
 
JEL Classification: M 31 
 
 

DETERMINING THE FACTORS WHICH AFFECT THE 
CUSTOMER LOYALTY AT GSM SECTOR: AN 

APPLICATION ON NİĞDE UNIVERSITY STUDENTS 
 
 
Abstract 

Cultural, social and technological developments in line with changing consumer needs and demands has 
led to intense competition for business. Especially in an environment where consumers are offered to the market 
by enterprises of innovative products and competition is intense in the GSM sector. It has become very difficult 
to become loyal customers. For this reason, businesses operating in the GSM sector, taking into account the 
criteria of discerning consumers know what they preferred GSM operator and need to implement the marketing 
policy accordingly. 
 The aim of this study is to identify consumers how they become loyal customers in the GSM sector. 
Based on this objective consumer behavior, consumer loyalty, consumer services and relationships will examine 
factors affecting consumer loyalty. To measure these factors Nigde University Faculty of Economics and 
Administrative Sciences Faculty of the students studying GSM operators preferred to cause quantitative research 
methods will be investigated by the survey and the data obtained will be analyzed utilizing the SPSS statistical 
package.  
 
Keywords: customer, customer behaviour, loyalty, customer loyalty 
 
JEL Classification: M 31 
 
 
 

1 Yrd.Doç.Dr., Niğde Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, mtoksari@nigde.edu.tr 
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1.Giriş  

Küresel rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz dünyasında teknolojinin hızla 
değişmesiyle birlikte müşterilerin istek ve ihtiyaçlarında da değişiklikler olmuştur. GSM 
sektöründe faaliyet gösteren işletmeler müşteri sadakatini sağlamak için, müşterilerin istek ve 
ihtiyaçlarını iyice analiz ederek ona göre ürün ve hizmetlerini geliştirme çabası içine 
girmişler, özellikle de yeniliği (inovatif) sürekli takip ederek, sadık olan müşterilerinin rakip 
işletmelere yönelmemesi için yeni politikalara yönelmişlerdir.  

Ülkemizde hızla değişmekte olan sektörlerden olan GSM operatörlüğü, Turkcell, Avea, 
Vodafone markalarından sonra TTNET Mobil, BIMCell ve PTTCell markalarının da pazara 
girmesiyle birlikte rekabet açısından önemli bir pazar haline gelmiştir. Özellikle yeni 
markaların pazara girmesiyle birlikte GSM operatörleri için müşteri sadakati önemli bir hal 
almıştır. Bu sebeple, GSM operatörleri mevcut müşterilerini elinde tutmak onların kullanmış 
oldukları markaları sadık hale getirmek için yoğun pazarlama faaliyetlerine yönelmişlerdir 
(Türker ve Türker, 2013: 50).        

Özellikle, iletişim alanındaki gelişmeler mesafeleri ortadan kaldırmış, operatör sayısının 
artması ile kullanıcıların seçim sayısı da artmış, sürekli değişen teknoloji sayesinde cep 
telefonu kullanımı on yaşına kadar düşmüştür. Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada 
cep telefonu ile birlikte GSM operatörü kullanımındaki artış işletmeleri, mevcut 
müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek politikalar üretmeye ve onları sadık 
müşteriler haline getirmeye yöneltmiştir.  
 
2.Literatür Araştırması 
 2.1. Müşteri Sadakati 

Günümüzün rekabet ortamında, GSM operatörlerinin rekabet üstünlüğü 
sağlayabilmeleri yeni müşteriler kazanmaları ve mevut müşterilerini de elde tutmalarıyla 
mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, GSM operatörleri sadık müşterileri ile uzun dönemli ilişki 
kurmaya büyük önem göstermektedirler.  

Sadakat kavramı, işletmelerin ulaşmak için çaba sarf ettikleri bir durum olup çok 
eskilere dayanmakta, gücü ve kudreti temsil etmektedir. Günümüzde ise, iş dünyasında 
işletmelerin sahip olduğu güç, sadık müşteri sayısı, karlı müşterilerden oluşan pazar payı elde 
etme ve bunu koruma anlamına gelmektedir (Selvi, 2007: 2). Dixon vd. (2011) ise sadakat 
kavramını, müşterilerin işletme ile çalışmasını sürekli hale getirmesi, zamanını harcaması ve 
işletme ile ilgili iyi şeyler söyleme niyeti olarak ifade etmişlerdir (Tosun vd. 2014: 277).  

Memnuniyet ise, müşterilerin ürünün performansı konusundaki algıları ile 
beklentilerinin kıyaslanması ile ortaya çıkmıştır. Eğer algılanan performans müşterilerin 
beklentilerini aşarsa tatmin sağlanmakta eğer algılanan performans beklentileri 
karşılayamazsa tatminsizlik ortaya çıkmaktadır. Bu duygular, müşterilerin ürünü yeniden alıp 
almamasında ve çevresine ürün hakkında olumlu yada olumsuz şekilde bilgi vermesine neden 
olmaktadır (Tek, 1999: 175). Müşteri memnuniyeti, belirli bir işlemin veya alışverişin 
yapılmasının ardından yapılan değerlendirme olarak ifade edildiği gibi (Kara vd. 2005; İlter, 
2009: 101); Kotler (1997) müşterilerin üründen beklentileri ile ürünün algılanan 
performansının (satın alma sonrası) karşılaştırılmasından elde edilen memnuniyet ve 
memnuniyetsizlik olarak ifade etmiştir (Özer ve Aydın, 2004:159).  Müşteri tatmini, sadakate 
yol açan belirleyici bir etken olarak görülmesinden ve tatmininin, sadakat ölçümlerinin 
başlıca ölçütlerinden biri olarak müşteri sadakat düzeyinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. 
Müşteri memnuniyetinin sağlanması, işlemelerin mevcut müşterilerini elinde tutarak sadık 
müşteri haline getirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu durum başarılabilirse, işletmelerin yeni 
müşterileri bulmasından çok daha az maliyetlidir. 
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Geçmişten günümüze işletmeler için müşterileri sadık hale getirme durumu, gerek 
pazarlama çabaları açısından gerekse yönetim uygulamaları açısından önemi gittikçe artan bir 
konu haline gelmiştir.  

Literatürde müşteri sadakati ile ilgili yapılmış bir çok çalışma bulunmaktadır. Bunlar 
tablo 1’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 1: Müşteri sadakati ile ilgili literatür taraması 
Yazar Yayınlanma Tarihi Kavramsal İfade 

Dick ve Basu 1994 Bir ürün yada hizmete karşı müşterilerin sürekli olarak aynı 
ürünü, hizmeti yada işletmeyi tercih etmesi durumudur. 

Griffin 1996 Müşterilerin ürün ve hizmete karşı tercihlerini ve yeniden satın 
alma davranışlarıdır. 

Oliver 1999 Müşterilerin tercihlerinde farklılık oluşturabilecek faktörlere 
rağmen müşterilerin sürekli olarak tercih ettiği ürün ve hizmetleri 
tekrardan satın almasıdır. 

Bayuk ve 
Küçük 

2007 Müşterilerin kendisi için başka alternatiflerin de mevcut olduğu bir 
ortamda, belirli bir işletmeye, satıcıya yada ürün veya hizmete 
yönelik duyduğu, hissettiği, içten bağlılık ve tesadüfi olmayan 
alışveriş eğilimi (tutumu) arzusu ve eylemidir. 

Kim vd. 2007 Müşterilerin gelecekte oluşabilecek istek ve ihtiyaçları olduğunda 
yeniden ürün, hizmet ve işletmeyi tercih etmesi veya yeniden satın 
almasıdır. 

Liu 2008 İşletmeden diğer ürün ve hizmetleri veya aynı ürün ve hizmeti 
yeniden satın alma durumudur. 

Grönross 2009 İşletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajını başarabilmelerinde 
ve hayatta kalabilmelerinde önemli bir rekabet aracıdır. 

Ramzi ve 
Mohammad 
(Özer ve 
Günaydın) 

2010 Bir müşterinin ürün yada hizmete ihtiyaç duyduğunda ve hizmetin 
ulaşılabilir olduğunda tekrar satın alma düşüncesinde olan ve 
memnun kaldığı işletmeyi başkalarına tavsiye durumudur. 

Çatı vd. 2010 Bir müşterinin sürekli alışveriş yaptığı işletmesini başkalarına 
tavsiye etmesi ve müşterilerin bir işletme veya marka ile 
ilişkilerini sürekli hale getirmesi durumudur. 

Çakmak ve 
Üster 

2013 Gerçekte doğru müşteriyi işletmeye doğru çekerek, onların satın 
alımlarını sürekli ve yüksek miktarlarda tutmak ve işletmeye daha 
çok müşteri getirmesini sağlamaktır. Özellikle işletmeler, 
müşterileri rakipleri karşısında kendilerini seçtikleri için 
ödüllendirerek, müşterilerin neyi isteyip istemediklerine bağlı 
olarak onlara değer vererek ve onları hatırlayarak, müşterileri 
kartları ile müşteri veri tabanı oluşturarak onlarla etkin iletişimde 
bulunmasıdır. 

 
Literatürde yapılan kavramsal ifadeler ile birlikte Chaudhuri ve Holbrook (2001)  

yapmış oldukları çalışmada, sadakati tutumsal sadakat ve davranışsal sadakat olarak ikiye 
ayırmışlardır. Tutumsal sadakat, müşterilerin ürünü tekrar satın alma niyeti olan ve 
başkalarına da tavsiye eden bir tutum olarak ve aynı zamanda bir marka için güçlü müşteri 
tercihi ve normalinde bir markayla duygusal bir bağlılık olarak (Liu, 2008: 3), davranışsal 
sadakat ise, müşterilerin aynı markayı tekrardan satın aldığı zaman olarak ifade etmişlerdir. 
Fakat bazı araştırmacılar, davranışsal yaklaşımın müşteri sadakatini tek başına açıklamakta 
yetersiz olduğunu ileri sürerek, sadakatin tutumsal yönünü dikkate almışlardır. Çünkü, bir 
müşterinin sürekli olarak aynı işletmeyi tercih etmesi sadece işletmeye karşı psikolojik 
bağlılığı olarak açıklanamaz. Bu durumda, müşterinin aynı işletmeyi tercih etmesi zorunlu 
olmaktadır (Hartmann ve Ibanez, 2006: 2; Çatı vd. 2010:433).      
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Özellikle, hedeflenen bir tek müşteri için bile yoğun rekabetin yaşandığı ekonomilerde 
müşteriler, kendilerini işletmelerin egemenliğine girmemek ve bağlanmamak için; işletmeler 
ise farklı biçim ve çekici uygulamalarla onları işletmelerinde devamlı müşteri olarak 
tutabilmek, bağımlı hale getirebilmek için çaba harcarlar (Bergmann, 1998). Bu doğrultuda, 
GSM operatörleri müşteri sadakatini sağlamak ve rekabet avantajı kazanmak için farklı 
hizmetler ve farklı fiyat tarifelerini müşterilerine sunarak hem abone sayılarını 
artırmaktadırlar hem de Pazar paylarını yükselterek rekabet avantajı kazanmaktadırlar. 
 
3. GSM Sektöründe Müşteri Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Niğde 
Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama 
3.1.Araştırmanın Amacı 

Günümüz dünyasında işletmeler ile müşteriler arasındaki bağların güçlenmesinde 
iletişim kanalları önemli yer tutmaktadır. Kendisine sunulan ürün ve hizmetten haberdar olan 
ve bu doğrultuda memnun kalan müşteriler firmaya bağlı kalacaklar ve gelecekte istek ve 
ihtiyaçları olması durumunda aynı işletmeye yöneleceklerdir. Bu çalışmanın amacı, 
müşterilerin GSM sektöründe nasıl sadık müşteri haline geldiklerini tespit etmek üzerine 
yapılmıştır. Özellikle müşteri sadakati, işletmelerin performanslarında can alıcı bir rol oynar. 
Bu amaçtan yola çıkarak müşteri davranışları, müşteri sadakati ve müşteri sadakatini 
etkileyen faktörler incelenecektir. 
3. 2. Araştırmanın Yöntemi, Kapsamı ve Kısıtları 

Anakütlenin tamamına ulaşmak hem zaman yönünden hem de maliyet yönünden 
sıkıntılı olduğu için anakütleyi en iyi temsil edecek örneklem yöntemi seçilmiştir. Bu 
doğrultuda, yapılan çalışmada Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. eğitim/öğretim gören 384 
öğrenciyle, 10.04.2016-02.05.2016 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemi ve ihtimalsiz 
örnekleme yöntemlerinden kolayca örnekleme yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Kolayca 
örnekleme yöntemi görüşme yapan uzman kişinin uygun gördüğü kişi ile anketi doldurması 
olarak ifade edilmiştir (Nakip, 2003: 784).       
 
3. 3. Araştırmanın Bulguları 

Ankete katılanların demografik özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 2: Ankete katılanların demografik özellikleri 
Cinsiyet Katılım  Geçerli Oran Yaş Katılım  Geçerli Oran 
Bayan 207 53,9 18 ve altı 18 4,7 
Erkek 177 46,1 19-21 190 49,5 
Toplam  384 100,0 22-24 132 34,4 
Eğitim Düzeyi Katılım  Geçerli Oran 25 ve üstü 44 11,5 
Lisans 324 84,8 Toplam 384 100,0 
Yüksek Lisans 42 11,0 Fakülte Katılım  Geçerli Oran 
Doktora 16 4,2 İİBF 132 34,4 
Toplam 382 100,0 Fen edebiyat 75 19,5 
Boş  2  Mühendislik 113 29,4 
Toplam 384  İletişim 6 1,6 
   Tarım 8 2,1 

   Eğitim 50 13,0 
   Toplam 384 100,0 
 

Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F.’de okuyan öğrencilerden araştırmaya katılan 384 öğrencinin 
demografik özellikleri ile ilgili sonuçlar ve değerlendirmeler Tablo 2’de gösterilmiştir. Ankete 
katılanların %53,9’u bayanlar, %46,1’ini erkekler oluşturmaktadır. Cevaplayıcıların % 4,7’si 
18 ve altı, %49,5’i 19-21 yaş arası, %34,4’ü 22-24 ve %11,5’i de 25 yaş ve üstü yaş grubunda 
bulunmaktadır. Ankete katılanların %84,8’i lisans, %11’i yüksek lisans ve %4,2’si de doktora 
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öğrencisidir. Ankete katılanların %34,4’ü İİBF, %19,5’i Fen edebiyat, %1,6 iletişim, %2,1’i 
tarım ve %13’ü de eğitim fakültesinde okumaktadır. 

 
3.4. Ankete Katılan Deneklerin Kullandığı GSM Operatörleri 

Tablo 3’te ankete katılanların kullandığı GSM operatörlerine ilişkin bulgular yer 
almaktadır 

Tablo 3: Ankete katılan öğrencilerin kullandığı GSM operatörleri 
Kullanılan GSM Operatörleri Katılım  Geçerli Oran 
Turkcell 117 30,5 
Vodafone 146 38,0 
Avea 121 31,5 
Toplam 384 100,0 
 

Tablo 3’te araştırmaya katılan öğrencilerin kullandığı GSM operatörlerinde hangisini 
daha çok kullandıkları ile ilgili soru sorulmuş ve katılımcıların % 30,5’i Turkcell, % 38’i 
Vodafone ve %31,5’i ise Avea GSM operatörünü kullandıkları sonucu ortaya çıkmıştır.  
 
3.5. Ankete Katılanların Operatör Değiştirmesi Durumunda Tercih Edecekleri 
Operatörler 

Tablo 4’de ankete katılanların operatör değiştirmesi durumunda tercih edecekleri 
operatörlere ilişkin bulgular aşağıda yer almaktadır. 
 

Tablo 4: Ankete katılanların operatör değiştirmesi durumunda tercih edecekleri operatörler 
Değiştirilmek İstenen GSM 
Operatörü 

Katılım  Geçerli Oran 

Avea 76 19,8 
Vodafone 117 30,5 
Turkcell 83 21,6 
Hiçbiri 108 28,1 
Toplam 384 100,0 
 

Tablo 4’de araştırmaya katılanların katılan öğrencilerin kullandığı operatörleri 
değiştirmek istemeleri halinde %19,8’i Avea, %30,5’i Vodafone ,%21,6’sı Turkcell 
operatörünü tercih edecekleri görüşünü beyan etmişlerdir. Ancak %28,1’i ise hiçbiri yani 
mevcut operatörlerini değiştirmeyi düşünmedikleri görüşünü beyan etmişlerdir. Bu sonuçlara 
göre, katılımcıların GSM operatörlerini kesin olarak kullandıkları ve alınan hizmetten 
memnuniyet ve memnuniyetsizliğe göre tercih edip etmedikleri görülmüştür. 
3.6. Ankete Katılanların Kullandıkları Operatörler İle Değiştirmek İstedikleri 
Operatörlere İlişkin Çapraz Tablosu 

Tablo 5’te ankete katılanların kullandıkları operatörler ile değiştirmek istedikleri 
operatörlere ilişkin karşılaştırma bulguları aşağıda yer almaktadır. 

 
Tablo 5: Ankete katılanların kullandıkları operatörler ile değiştirmek istedikleri operatörlere ilişkin çapraz 

tablosu 
Şuanda 
Kullanılan 
Operatör 

Değiştirilmek İstenen Operatör  
Toplam Avea Vodafone Turkcell Hiçbiri 

Turkcell 23 50 14 30 117 
Vodafone 41 26 43 36 146 
Avea 12 41 26 42 121 
Toplam 76 117 83 108 384 
Yapılan analiz sonucuna göre ankete katılanların operatörlerini değiştirmek istemeleri 
durumunda, 117 Turkcell kullanıcısından 23’ü Avea’ya ve 50’si Vodafone’a geçmek 
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istemektedir. 146 Vodafone kullanıcısından 41’i Avea’ya,43’ü de Turkcell’e geçmek 
istemektedir.121 Avea kullanıcısından da 41’i Vodafone’a,26’sı Turkcell’e geçmek 
istemektedir. 
3.7. Faktör Analizi Sonuçları 

Yapılan araştırma sonucu elde edilen veri setine SPSS 20.00 programından 
faydalanılarak keşifsel faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan keşifsel faktör analizi sonucunda 
bütün değişkenlere KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Barlett testleri yapılmış, analize tabi 
tutulan değişkenlerin sonucuna bakılarak faktör analizine uygun olup olmadıkları test 
edilmiştir. Bütün değişkenlerin, KMO testi 0,5’den büyük olması gerekmektedir (Albayrak 
vd., 2005: 322). KMO bir oran olup %60’ın üstünde olması arzulanır (Nakip, 2003:408). 
Tablo 6’da KMO testi sonucu % 84,4 olarak belirlenmiştir. KMO testinin % 60’dan büyük ve 
Bartlett testi sonucunun (0,00<0,05) ve değişkenler arasında oluşan korelasyon katsayılarının 
% 30 ve üzerinde olması durumu, veri setinin faktör analizine uygun olduğu sonucunu 
vermektedir. Bu çalışmada, KMO (% 83,9) ve Bartlett testi sonuçlarına göre bu bilgiler 
ışığında veri setinin faktör analizine uygun olduğu görülmektedir. Ayrıca ölçeklere ait 
Cronbach’s Alpha katsayılarına bakıldığında, katsayıların 0,876 ile 0,701 arasında değiştiği ve 
tanımlayıcı araştırmalarda 0,60 değeri kabul edilmesinden dolayı ölçekler güvenilirdir.    

Genellikle Cronbach’s Alfa (α) Katsayısının alt limiti olarak 0,70 kabul edilmektedir. 
Ancak, keşfedici araştırmalarda Cronbach’s Alfa (α) Katsayısının 0,60’ın üstünde olması 
ölçeğin güvenilir olduğunu gösterir (Hair vd., 1998). Cronbach’s Alfa (α) Katsayısına bağlı 
olarak ölçeğin güvenilirliği aşağıdaki tablodaki gibi yorumlanmıştır (Albayrak vd., 2005: 
405):  

Tablo: 6 Cronbach’s alpha (α) katsayısı 
0,00 ≤ α≤ 0,40 ise ölçek güvenilir değil 
0,40 ≤ α≤ 0,60 ise ölçek güvenilirliği düşük 
0,60 ≤ α≤ 0,80 ise ölçek oldukça güvenilir  
0,80 ≤ α≤ 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir  

 
Tablo 7: KMO ve Bartlett’s testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 

 ,839 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1790,709 
 df 136 
 Sig. ,000 
 

Tablo 8: Müşteri sadakati değişkenlerine yönelik faktör analizi sonuçları 
Değişkenler 
 

Faktör 
Yükleri 

Özdeğer Açıklanan 
Varyans 
Yüzdesi 

Ortalama Cronbach’s 
Alpha 

Faktör 1: Promosyon ve Kampanyalı 
Tarifeler 

  
 
 
 
 
5,348 

 
 
 
 
 
35,125 

 
 
 
 
 
4,56 

 
 
 
 
 
0,876 

Operatörün tanıtımı promosyonlar, 
kampanyalı tarifeler ile imajını artırıyor. 

,798 

Operatörün adil ve kabul edilebilir fiyat 
aralıkları imajını olumlu etkiliyor. 

,777 

Reklamlar yoluyla yapılan pazarlama 
iletişiminden haberdarım. 

,697 

Faktör 2: Ses Kalitesi   
 
 
 
 
1,412 
 
 

 
 
 
 
 
20,286 

 
 
 
 
 
3,81 

 
 
 
 
 
0,728 

Konuşurken hattın ses kalitesi yüksektir. ,755 
Gsm operatörümün çekim gücü geniş ve 
kapsamlıdır. 

,665 

Operatörüm gelişen teknolojiyi yakından 
takip ediyor.  

,610 
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Faktör 3: Ücret    

 
1,215 

 
 
18,502 

 
 
3,48 

 
 
0,714 

Kullandığım tarifeye başka bir 
operatörde daha fazla ücret öderdim. 

,722 

Ödediğim tutar aldığım hizmete değiyor. ,709 
Operatörümü arkadaşlarıma öneririm. ,672  
Kullandığım operatörün en iyisi 
olduğunu düşünürüm. 

,627  

Faktör 4: Müşteri Hizmetleri   
Operatörle ilgili herhangi bir sorunum 
olduğunda müşteri hizmetlerine ulaşmak 
için saatlerimi harcamaktan 
hoşlanmıyorum. 

,686  
 
 
 
1,123 

 
 
 
 
15,682 
 

 
 
 
 
3,26 
 
 

 
 
 
 
0,701 Operatörleri değerlendirirken benim için 

önemli hususlardan birisi de hızlı ve 
kaliteli  müşteri hizmetleridir. 

,632 

Tarifenin ücreti artarsa farklı bir 
operatöre geçerim. 

,621 

 
Yukarıda verilen analiz sonuçları, literatürde yer alan çalışmaların sonuçları ile 

kıyaslandığında büyük çoğunlukla uyum içinde olduğu sadece ses kalitesi faktörünün farklı 
olduğu görülmüştür. Birinci ve üçüncü faktörlerin müşterilerin satın alma eğilimine yönelik 
faktörler olduğu dördüncü faktörün ise müşterilerin almış oldukları ürün esnasında mutlu ve 
huzurlu olmalarını sağlayan ve soyut olan müşteri hizmetlerinin önemli bir faktör olduğunu 
ortaya çıkarmıştır 

Çalışmada birinci faktör, “Promosyon ve Kampanyalı Tarifeler” olarak adlan-
dırılmıştır. Promosyon ve Kampanyalı Tarifeler faktörünün özdeğeri 5,348’dir ve toplam 
varyansın %35,125’unu açıklamaktadır. “Promosyon ve Kampanyalı Tarifeler” ortalama 
değeri 4,56 olarak çıkmıştır. Cronbach’s Alpha değeri ise (% 87,6) olarak çıkmış ve oldukça 
güvenilirdir.  

Faktör analizi sonucunda elde edilen ikinci faktör, “Ses Kalitesi” olarak 
adlandırılmıştır. İkinci faktörün özdeğeri, 1,412’dir ve toplam varyansın %20,286’sını 
açıklamaktadır. “Ses Kalitesi”  ortalama değeri 3,81 olarak çıkmıştır. Cronbach’s Alpha 
değeri ise (% 72,8) olarak çıkmış ve oldukça güvenilirdir.    

Faktör analizi sonucunda elde edilen üçüncü faktör, “Ücret” olarak adlandırılmıştır. 
Üçüncü faktörün özdeğeri, 1,215’dir ve toplam varyansın %18,502’ini açıklamaktadır 
“Ücret” ortalama değeri 3,48 olarak çıkmıştır. Cronbach’s Alpha değeri ise (% 71,4) olarak 
çıkmış ve oldukça güvenilirdir. 

Faktör analizi sonucunda elde edilen dördüncü faktör, “Müşteri Hizmetleri” olarak 
adlandırılmıştır. Dördüncü faktörün özdeğeri, 1,123’dir ve toplam varyansın %15,682’ini 
açıklamaktadır “Müşteri Hizmetleri” ortalama değeri 3,26 olarak çıkmıştır. Cronbach’s 
Alpha değeri ise (% 70,1) olarak çıkmış ve oldukça güvenilirdir. 

 
4. Sonuç 

Günümüz dünyasında binlerce çeşit ürün ve hizmet bulunmaktadır ve özellikleri 
itibariyle birbirlerine benzedikleri için rekabetleri muazzam bir boyuta ulaşmıştır. İşletmeler 
bu kızışan rekabet ortamında üstünlük elde edebilmek için müşteri sadakatine öncelik 
vermişlerdir. Bu sebeple, giderek artan rekabet ortamında GSM operatörleri mevcut olan 
müşterilerini elinde tutmak ve müşteri sadakatini sağlamak konusunda büyük çaba içine 
girmişlerdir. Çünkü sürekli değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap vermek ve bu 
doğrultuda inovatif ürünler üretmek GSM operatörlerinin temel pazarlama politikası haline 
gelmiştir. Aksi taktirde yeni müşteriler kazanmak yerine mevcut müşterilerini de kaybetme 
durumunda kalabilirler. Bütün bu negatif durumları pozitif duruma dönüştürmek için GSM 
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operatör yöneticileri müşterilerin ihtiyaçlarını tespit etmeli, isteklerinin ne olduğunu 
belirlemeli, inovatif bir ürün/hizmet üretecek stratejiler belirlemelidirler.  

Bu çalışmada, GSM sektöründe müşteri sadakatini etkileyen faktörlerin belirlenmesi 
incelenmiştir. Bunun için, Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. eğitim/öğretim gören 384 öğrenciyle 
10.04.2016-02.05 2016 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemi yapılmış ve ihtimalsiz 
örnekleme yöntemlerinden kolayca örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Yapılan analizler çerçevesinde, müşterilerin demografik ve sosyo-ekonomik 
özelliklerinin dağılımına bakılmış katılımcıların bayan, 19-21 yaşlar arasında dağıldığı ve 
çoğunluğunun lisans öğrencilerinden oluştuğu belirlenmiştir.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin kullandıkları GSM  operatörlerinin Vodafone, Turkcell 
ve Avea olarak sıralandığı görülmüştür. Ayrıca, ankete katılan katılımcıların kullandıkları 
operatörler ile herhangi bir durumdan dolayı değiştirmek istemeleri durumunda hangi 
operatörü ilk tercih edecekleri ile ilgili olarak çapraz tablo yapılmış, yapılan analiz sonucunda 
Turkcell ve Avea kullanıcılarının operatörlerini değiştirmek istemeleri durumunda 
tercihlerinin Vodafane olacağı, Vodefone kullanıcılarının operatörlerini değiştirmek 
istemeleri durumunda ise tercihlerinin Turkcell olacağı yapılan analiz sonucunda 
belirlenmiştir. Bu durumda Vodafone tarifelerinin öğrencilerin bütçelerine daha uygun 
olduğunu ve tercih sebebinde ilk olarak talep edilecekleri görülmüştür. 
Yapılan analizler sonucunda, araştırmada kullanılan tüm değişkenlerin geçerlilik ve 
güvenilirliğinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yapılan faktör analizi sonucunda en 
büyük yüke sahip faktörün “promosyon ve kampanyalı tarifeler” olduğu, bu faktörü sırasıyla, 
“ses kalitesi”, “ücret” ve “müşteri hizmetleri” faktörlerinin izlediği sonucu çıkmıştır. 
Literatürde yapılan tüm çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmanın bulguları da bazı kısıtlar 
altında geçerlidir. Öncelikle, ülkemizde 2015 yıl sonu verileri dikkate alındığında 73.2 milyon 
GSM abonesi olmasına rağmen çalışmanın göreceli olarak az sayıda örneklem üzerinde 
yapılmış olması analiz sonuçlarında temkinli olmayı gerektirmektedir. Ancak GSM 
sektöründe müşteri sadakatine yönelik yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçların 
yorumlanmasına ve kullanılmasına yönelik bilgiler, hem bu alanda akademik çalışma 
yapmayı düşünen kişilere, hem de işletme yöneticilerine karar almaları noktasında büyük 
katkılar sağlayacaktır.    
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Özet 
Bu çalışmanın amacı bir kamu üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler fakültesine bağlı farklı bölümlerde 

öğrenim gören öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini çeşitli faktörler açısından incelemektir. Tanımlayıcı 
modelde tasarlanan araştırma için gereken veriler kolayda örnekleme yolu ile belirlenen 240 öğrenciden anket 
tekniğinden yararlanılarak toplanmıştır. Öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemek için “Girişimcilik 
Ölçeği” (Yılmaz ve Sünbül, 2009) kullanılmıştır. Öğrencilerin girişimcilik düzeylerini belirlemede tanımlayıcı 
istatistiklerden; çeşitli faktörler açısından farklılıkları ortaya koymak için bağımsız grup t-testi ve tek yönlü 
ANOVA analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimine sahip 
oldukları görülmüştür. Ayrıca erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre; 24-26 yaş grubundaki öğrencilerin diğer 
gruplardaki öğrencilere göre girişimcilik eğilimlerinin daha fazla olduğu ortaya konulmuştur. Diğer faktörler 
(bölüm ve girişimcilik dersini almış olmak) itibariyle öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık belirlenememiştir. 
 
Anahtar Kelimeler:  girişimcilik eğilimi, İİBF öğrencileri  
 
JEL Sınıflandırması: M10, L26 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine students’ entrepreneurship tendency in different departments of 
economics and administrative science faculty in public university. Data was collected by questionnaires from 
240 students through easy sampling designed as a descriptive model research. To determine the level of student 
entrepreneurship "Entrepreneurship Scale" (Yilmaz and Sünbül, 2009) was used. Descriptive statistics analysis 
(independent samples t-test and One-way Anova) were applied to determine the level of entrepreneurship and 
demonstrate the differences in terms of various factors. Research results have shown that they have the 
entrepreneurial tendency. In addition, it was found to be more entrepreneurial tendencies male students 
compared to female students; 24-26 age group students compared to other groups. Other factors, departments 
and entrepreneurship courses to be taken, not identified as a significant difference between the groups. 
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1. Giriş  

Girişimcilik kavramı, sanayi devriminden bu yana tüm zamanlardakinden çok daha 
fazla önemli hale gelmiştir. Son yıllarda ise önemini geometrik olarak arttırmıştır. Yeni 
kurdukları işletmeler ile girişimciler, toplumların hayatını kolaylaştırmakta, ekonomik ve 
teknolojik olarak gelişmişlik seviyesini arttırmakta dolayısıyla günümüzün de en önemli 
ekonomik sorunlarının başında yer alan işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktadırlar.  

Bu temel sebeplere ilaveten yaşanan ekonomik krizlere çare olması için başarılı 
girişimciler tüm toplumların arzu ettiği ekonomik aktörlerdir.  

Ekonomiye yön veren işletmelerin başarılı bir girişimcinin ilk adımları ile yola çıktığı 
düşünüldüğünde girişimcilerin yetiştirilmesi için öteden beri bir beklenti var olagelmektedir.  

Genel olarak eğitim hayatının başında çocukluktan itibaren bu yönde bir eğitime 
başlanılması gerekmektedir. Özel olarak ise bu yönde eğitim veren işletme ve idarecilik 
okullarında potansiyel girişimci adaylarına daha yoğun ve etkili bir çaba harcanılması 
gerektiği muhakkaktır. Burada ise temel bir soru karşımıza çıkmaktadır; girişimci adaylarında 
hangi özellikler olmalı ve/veya girişimciliğe eğilimleri için hangi özellikleri geliştirilmelidir? 
 
2. Girişimcilik Eğilimi 

Mevcut kaynaklardan ziyade fırsatların peşinde koşma olarak tanımlanan (Stevenson ve 
Sahlman, 1989) girişimcilik kavramının sanayi devriminden bu yana önemini yitirmediği 
muhakkaktır. Bugün işletme ve idarecilik ile ilgili eğitim veren hemen her bölümde 
girişimcilik dersinin olduğu görülür. Bu da girişimciliğin gerek literatürde gerekse 
uygulamada geçmişten günümüze güncelliğini koruduğunun bir göstergesidir (Stevenson ve 
Jarillo, 1990, 17). Bununla birlikte kavramın 1980’lerden bu güne çok daha fazla gündemde 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Girişimcilik ile ilgili çalışmalar dikkate alındığında üç temel konuda gruplandırılabilir. 
Bunlar; (1) girişimcilik faaliyeti başladığında neler olur (2) girişimciler neden girişimcilik 
faaliyetinde bulunur (3) girişimciler nasıl faaliyet gösterirler ve özellikleri nelerdir. Birinci 
gruptaki araştırmacılar girişimcinin yaptıklarının sonuçlarına odaklanmakta; girişimci 
faaliyetleri kendi başına gerçekleştirmiş olsa bile girişimciyi dikkate almamaktadır. Bu bakış 
açısı genellikle iktisatçıların bakış açısıdır. İkinci gruptaki çalışmalar, McClelland (1961) ile 
Collins ve Moore (1964)’un 1960’ların başında öncülüğünü yaptığı psikolojik ve sosyolojik 
yaklaşımlardır. Bu çalışmalar, bir birey olarak girişimcinin alt yapısına, çevresine, amaçlarına, 
değerlerine ve motivasyonuna odaklanırlar. Üçüncü gruptaki çalışmalar ise, girişimcilik 
faaliyetlerine neden olan ve etkileyen çevresel değişkenleri dikkate alarlar (Stevenson ve 
Jarillo, 1990, 17). Nitekim yönetim literatüründeki girişimcilik çalışmaları genellikle 
girişimcinin kim olduğu ve neler yaptığı ile ilgilenirler (Venkataraman, 1997, 121). 

Bu alandaki araştırmacılar girişimci özelliğe sahip insanların nüfus içerisinde %20 ile 
%50 arasında değiştiğini tahmin etmektedir (Reynolds ve White, 1997; Zimmer, 1986, 7). 
Başarılı girişimcilerin kişisel özellikleri ise şu şekilde ifade edilebilir (Hisrich ve Peters, 
1992);  

• Yaratıcı düşünme  
• Yüksek düzeyde çalışma arzusu  
• Cesaret, tutku ve kararlılık  
• İnsanlarla üst düzeyde ilişki kurabilme 
• Kendisini yazılı ve sözlü ifade edebilme 
• İşini sevme ve iş motivasyonu  
• Hayal gücü  
• Takım çalışmasına yatkınlılık  
• Kişisel vizyon ve misyon sahibi olma 
• Değişime açık ve istekli olma 
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• Esnek davranabilme 
• Samimi, güvenilir, sempatik ve esprili olma  
• İnandırma ve ikna kabiliyeti 
• Yönetim ve liderlik yeteneği  
• İş bitirme azmi ve heyecanı  
Bununla birlikte başarı ihtiyacı, iç kontrol odağı, belirsizliğe katlanma, risk alma, kendine 

güven ve yenilikçilik gibi kavramların da girişimciliği etkilediği ifade edilmektedir (Bygrave 
ve Minniti, 2000). 
 
3. Araştırma  
3.1 Örneklem ve Veri 

Araştırmanın örneklemini, bir kamu üniversitesinin İİBF’sine bağlı farklı bölümlerinde 
öğrenim gören ve kolayda örnekleme yolu ile belirlenen 240 öğrenci oluşturmaktadır.  
Veriler, anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Anketler araştırmacılar tarafından ders 
saatlerinde öğrencilere dağıtılmış, cevaplamaya başlamadan önce araştırmanın amacı 
açıklanmış ve sonuçların üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağı belirtilerek isimlerini 
yazmamaları istenmiştir. 
3.2 Ölçme Aracı 

Ölçme aracı olarak Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen üniversite 
öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini belirlemeye yönelik 36 maddelik “Üniversite 
Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Her bir madde 5’li likert ölçeği (1, “Hiçbir 
zaman”dan 5, “Çok sık”a doğru) ile değerlendirilmiştir. Ölçekteki maddeler 36 ile 180 puan 
arasında bir değere sahip olmaktadır. Katılımcılardan elde edilen puanlar toplanmak suretiyle 
her bir kişinin genel girişimcilik düzeyine ilişkin ham puanlar belirlenmektedir. Girişimcilik 
puanlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler temel alınmıştır (Yılmaz ve Sümbül, 
2009: 198); 

36-64 Çok düşük girişimcilik 
65-92 Düşük girişimcilik 

93-123 Orta düzeyde girişimcilik 
124-151 Yüksek girişimcilik 
152-180 Çok yüksek girişimcilik 

 
3.3. Bulgular 
3.3.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo-1’de yer 
almaktadır. Buna göre araştırmaya katılan öğrencilerin 131’i (% 54.6 ) kız ve 109’u (% 45.4) 
erkektir.  Öğrencilerin %22,9’u 18 – 20 yaş, %51,7’si 21 – 23 yaş ve % 25,4’ü 24 – 26 yaş 
aralığındadır. Öğrenim gördükleri bölümlere göre dağılımlarına bakıldığında öğrencilerin 
%23,8’i işletme, %17,1’i iktisat, %15,4’ü siyaset bilimi ve kamu yönetimi, % 10’u maliye, % 
15,4’ü çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, % 7,5’i ekonometri ve % 10,8’i de uluslararası 
ticaret ve finansman bölümlerinde öğrenim görmektedir.  

 
Tablo 1: Öğrencilerin demografik özellikleri 

Demografik Özellikler 
Cinsiyet Sıklık %  Bölüm Sıklık % 

Kadın 131 54,6  İşletme 57 23,8 
Erkek 109 45,4  İktisat 41 17,1 

Yaş Sıklık %  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 37 15,4 
18 – 20 yaş 
arası 

55 22,9  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri   37 15,4 
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Demografik Özellikler 
Cinsiyet Sıklık %  Bölüm Sıklık % 

21 – 23 yaş 
arası 

124 51,7  Uluslararası Ticaret ve Finansman   26 10,8 

24 – 26 yaş 
arası 

61 25,4  Maliye    24 10 

Toplam 240 100  Ekonometri 18 7,5 
    Toplam 240 100 

 
3.3.2 Ölçeğin Güvenilirlik ve Geçerliliğine İlişkin Bulgular 

36 ifadeli ölçeğin güvenilirliği, iç tutarlılık katsayısı (Cronbach’s alpha) ile ölçülmüş ve 
α=0.95 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin içerik geçerliliği ve yapı 
geçerliliği incelenmiştir. Ölçeklerin içerik geçerliliği uzman görüşleri ile yapı geçerliliği ise 
faktör analizi ile değerlendirilmiştir.  
 Elde edilen verilerin faktör çözümlemesine uygun olup olmadığının belirlemesinde 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Barlett testleri uygulanmaktadır. KMO oranının (0.5)’in 
üzerinde olması, Barlet testinin ise anlamlı çıkması gerekmektedir. Kaiser-Meyer-Olkin ve 
Barlett testlerinin sonuçlarının faktör analizi yapmaya imkân vermesi durumunda, ölçeğin 
temel bileşenlerini tespit etmek için Compenent Faktör Analizi gerçekleştirilmektedir. 
Ölçeğin kaç faktörden oluştuğunun belirlenmesinde ise, özdeğer (Eigenvalue) istatistiğinden 
yararlanılmaktadır. Özdeğer istatistiği 1’den büyük olan faktörler anlamlı olarak kabul 
edilmektedir. Özdeğer istatistiği 1’den küçük olan faktörler dikkate alınmamaktadır (Kalaycı 
ve diğ., 2006: 321-322). Diğer taraftan, faktörün tanımladığı maddeyi ölçmesi için o faktörle 
olan ilişkisini gösteren faktör yük değerinin 0.40 ve daha yüksek olması tercih edilmektedir 
(Büyüköztürk, 2004). 

Faktör analizi sonucunda “Girişimcilik Eğilimi Ölçeği”nin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
test değeri 0,931 olarak hesaplanmıştır. “Girişimcilik Eğilimi Ölçeği”nin Barlett testi sig. 
değeri (p=0,000 / χ2=5025,15; p<0,01) anlamlı çıkmıştır. Faktör analizinde faktör sayısına 
karar verilirken özdeğerinin (Eigen value) 1’den yüksek olmasına ve faktör yüklerinin 0,40 ve 
üzerinde olmasına dikkat edilmiştir. Ortaya çıkan yapı toplam varyansın % 37,125’ini 
açıklamaktadır (Tablo-2).  

Tablo 2: Faktör analizi sonuçları 
İfadeler Faktör 

Yükler
i 

Kararlarımla hayatımı şekillendirebileceğimi düşünüyorum. 0,757 
Yeni bir perspektiften bakmama imkân sağlayan proje ve işlerle uğraşırım. 0,736 
Risk almaktan çekinmem 0,721 
Üzerinde çalıştığım bir konuda hata yapmaktan çekinmem 0,718 
İşimde yaratıcılık yönüm güçlüdür. 0,715 
Yeni bir şeyleri denememe imkân veren projeler üzerinde çalışmayı severim. 0,713 
Başarıyı sağlayacak uygun yöntem ve tekniklerin arayışı içerisindeyimdir. 0,707 
Arkadaşlarıma değişik iş projelerden söz ederim 0,706 
Her işin bir riski vardır. İşimde her türlü riski göze alabilirim 0,700 
Eski fikirlere ve uygulamalara meydan okumayı ve daha iyilerini araştırmayı severim. 0,693 
Farklı işlere yönelik motivasyonum ve eğilimlerim güçlüdür 0,693 
Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış yeni yöntemlerle çalışmayı denerim. 0,683 
Yaptığım planları yürütebileceğimden çoğunlukla eminimdir. 0,670 
Farklı insanlarla dostluklar kurabilirim. 0,665 
Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe dönüştürebilirim.  0,654 
Geleceği görerek ona dönük hazırlıklar yapabilirim 0,629 
Bir işte ya da uygulamada liderliği ele almaktan çekinmem. 0,623 
Yeterli çabayla, her türlü sorunu ortadan kaldırabiliriz. 0,619 
İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararlar alabilirim 0,601 
Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar oluştururum 0,589 
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Arkadaşlarımdan gelen bazı projelere katılmaktan çekinmem 0,586 
İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan değişimlere açığımdır 0,563 
İşlerimde kendi kararlarım etkilidir. 0,543 
İşimi gerçekleştirirken, herhangi bir ekip ya da kişiyle çalışabilirim. 0,539 
Kendimde farklı işler yapabilecek enerjiyi hissederim. 0,529 
İşten zorunlu olarak ayrılsam işle ilgili kendime seçenekler oluşturabilirim. 0,522 
Denemediklerimi denemekten çekinmem. 0,508 
İşimde geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için daha çok çaba harcamaya çalışırım. 0,501 
Hayıtımı dış etkenlere bırakmam 0,500 
Karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirim 0,494 
Görevimin son derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en iyisini yaparım. 0,447 
Yeni bir durum ve uygulamaya adapte olmakta sorun yaşamam 0,445 
İşimi severek ve azimle yaparım. 0,443 
İstediğim şeyi elde ettiğim zaman bunun sebebini genellikle kendi yeteneklerim olduğu düşünürüm. 0,440 
Zor durumlarda seçenekler oluşturabilirim 0,438 
Kendi işimi kurabilirim 0,416 
KMO Değeri : 0,931                              Özdeğer: 13,365                                  Sig.: 0,000 
Küresellik Testi:  5025,15                     Açıklanan Toplam Varyans (%): 37,125     
 
3.3.3 Temel Bulgular 

Yukarıda ifade edildiği gibi ölçekteki maddelerin toplam puanı dikkate alınmıştır. Buna 
göre her bir katılımcının aldığı toplam puan 36 ile 180 puan arasında bir değere sahip 
olmaktadır. 

Tablo 3: Üniversite öğrencilerinin genel girişimcilik düzeyleri 

Genel Girişimcilik n Art. Ort. Std. Sapma 
240 144,4125 25,15543 

Tablo 3’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin girişimcilik puanlarının ortalaması 
~144, standart sapması ~25 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler dikkate alındığında katılımcı 
öğrencilerin yüksek girişimcilik özelliklerine sahip oldukları söylenebilir. 
 

Tablo 4: Üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre girişimcilik düzeyleri 
Cinsiyet n Art. Ort. Std. Sapma t p 
Erkek 109 147,0183 16,4699 2,467 0,044 
Kız 131 142,2443 30,4563   

Cinsiyete göre girişimcilik özellikleri incelendiğinde katılımcı öğrencilerin 
cinsiyetlerine göre girişimcilik özelliklerinin farklı olduğu söylenebilir (t= 2,4767; p<0,05). 
Erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha yüksek girişimcilik özelliklerine sahip 
oldukları ortaya çıkmakla birlikte her iki cinsiyetteki öğrenciler yüksek girişimcilik 
özellikline sahiptir. 
 

Tablo 5: üniversite öğrencilerinin yaşlarına göre girişimcilik düzeyleri 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 4373,846 2 186,923 4,294 0,046 C-A, C-
B 

Gruplariçi 15864,317 237 636,558    
Toplam 20238,163 239     

A: 18-20 yaş, B:21-23 yaş, C:24-26 yaş 
 

Katılımcı öğrencilerin yaşlarına göre girişimcilik özelliklerinin farklılık gösterip 
göstermediği incelendiğinde, öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin yaş gruplarına göre 
farklılık gösterdiği söylenebilir.  

Öğrenciler yaşları 3 grup altında değerlendirilmiştir. Bunlar; 18-20; 21-23 ve 24-26 yaş 
aralıklarıdır. Bu yaş grupları içerisinde 24-26 yaş grubundaki öğrencilerin diğer yaş 
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grubundaki öğrencilere göre daha yüksek girişimci özelliklere sahip oldukları ortaya 
çıkmıştır. 
 

Tablo 6: Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümlere göre girişimcilik düzeyleri 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 4296,471 6 716,078 1,135 0,342 - 
Gruplariçi 146941,692 233 630,651    
Toplam 151238,162 239     

Katılımcı öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüme göre girişimcilik özellikleri farklılık 
göstermemektedir (Tablo 6). 
 

Tablo 7: Üniversite öğrencilerinin girişimcilik dersini almış olmalarına göre girişimcilik düzeyleri 
Ders Alma Durumu n Art. Ort. Std. Sapma t p 
Aldım 83 147,2289 16,77129 1,263 0,208 
Almadım 157 142,9236 28,55125   

Girişimcilik dersini alan öğrenciler ile girişimcilik dersini almayan öğrencilerin, 
girişimcilik özellikleri puanları birbirinden farklı hesaplanmıştır. Girişimcilik dersini alan 
öğrencilerin girişimcilik puanı ~147 girişimcilik dersini almayan öğrencilerin puanı ~143 
olarak hesaplanmıştır. Girişimcilik dersini alan öğrencilerin bu dersi almayan öğrencilere 
oranla puanları yüksek olsa da aralarındaki bu fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 
 
4. Sonuç 

Araştırma sonuçları, girişimci özellikleri, (İrmiş, 2009; Arslan, 2002; Berglund ve Karl 
2006), cinsiyet (Yılmaz ve Sümbül, 2009; Kılıç, Keklik ve Çalış, 2012), yaş (Kılıç, Keklik ve 
Çalış, 2012; Gürol ve Atsan, 2006), öğrenim görülen bölüm, (Pan ve Akay, 2015) açısından 
önceki araştırmalar ile örtüşmektedir.  

Ulaşılan bulgular genel olarak incelendiğinde araştırmaya konu olan iktisadi ve idari 
bilimler fakültesi öğrencilerinin genel olarak girişimci özelliklere sahip oldukları söylenebilir. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin girişimci özellikleri hem cinsiyete göre, hem okudukları 
bölüme göre hem de girişimcilik dersini alıp-almamalarına göre anlamlı farklılık 
göstermemiştir.  

Cinsiyete göre girişimci özelliklerin anlamlı şekilde farklı olmaması doğal olabilir.  
Katılımcı öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüme göre farklı girişimcilik özellikleri 
göstermemeleri iktisadi ve idari bilimler fakültelerindeki bölümlerin temel derslerinin ortak 
olmasından kaynaklanabilir. 

Girişimcilik dersi alan ve bu dersi almayan öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin 
anlamlı farklılık ortaya koymamasının temel sebebi ise bu derslerin uygulama ağırlıklı 
olmamasına dayandırılabilir. 

Son dönemde gerek İŞ-KUR gerekse KOSGEB ile üniversitelerin yapmakta oldukları iş 
birliği protokolleri, hem girişimcilik derslerinin içeriğini hem de iibf öğrencilerini uygulamalı 
girişimcilik açısından geliştireceği düşünülmektedir. 

Yaşı yüksek olan (24-26) öğrencilerin yaşça küçük olan öğrencilere oranla daha fazla 
girişimcilik özelliğe sahip oldukları orta çıkmıştır. Bu yaş grubundaki öğrencilerin mezuniyet 
aşamasında olmaları ve kısa vadede çalışma hayatına girme durumunda olmaları bu oranın 
yüksek çıkmasında etkili olabilir.  

Ülkemiz gibi gelişmekte olan ekonomilerde başarılı girişimciye olan ihtiyacın görece 
daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Bunun için girişimcilik eğitimine küçük 
yaşlardan başlanılmalı, yüksek öğrenimde ise uygulama ile içiçe derslere yer verilmelidir. 

Bu açıdan bakıldığında çalışma, bundan sonraki çalışmalara girişimcilik özelliklerini ve 
eğilimini geliştirmeye yönelik eğitim içeriklerinin hazırlanması noktasında ışık tutmaktadır. 
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİMİ: 
TURİZM FAKÜLTELERİNİN MÜFREDATLARINA 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm eğitimi alan öğrencilere sağlık turizmi eğitiminin ne derece 

verildiğini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda turizm fakültelerinin müfredatlarına ve ders içeriklerine yönelik bir 
içerik analizi yapılmış, elde edilen veriler tartışılmıştır. Türkiye’de aktif olarak 28 turizm fakültesi eğitim 
vermektedir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizde, sağlık turizmine ilişkin bilgilerin turizm 
fakültelerinin ders içeriklerinde oldukça sınırlı bir yere sahip olduğu belirlenmiştir. Ancak bazı derslerde sağlık 
turizmi, engelli turizmi, termal turizm haftalık dersler içinde yer bulmuştur. Bu durum sağlık turizminin yavaş 
yavaş müfredatlara girdiğini gösterse de, henüz sağlık turizmi eğitimi yeterli düzeyde değildir. Bu çalışmanın 
Türkiye’de sağlık turizminin eğitim ayağında önemli veriler ortaya koyacağı düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: sağlik turizmi, turizm eğitimi, turizm fakülteleri 
 
JEL Sınıflandırması: L83  

 
 

THE EDUCATION OF HEALTH TOURISM IN TURKEY: 
ANALYSIS AIMED AT THE SYLLABUS OF THE FACULTY 

OF TOURISM 
 

Abstract 
The purpose of this study is to reveal the extent of the education that the individuals get in the field of 

health tourism out of the individuals who get an education of tourism in Turkey. In this extent, before the 
acquired data is discussed, there is a content analysis of the syllabus and the lesson contents in the faculties of 
tourism. There are 28 active tourism faculties that still give education. According to the analysis of the study, it 
has been determined that information about health tourism has limited part in the syllabus of tourism faculties. 
Yet in some lessons medical tourism, disabled tourism and thermal tourism have found a place in weekly 
courses. Even if this situation shows that health tourism is slowly getting in syllabuses, the education of health 
tourism is not sufficient yet. It is thought that this study will display important data about the leg of the education 
of health tourism. 
 
Keywords: health tourism, education of tourism, faculties of tourism 
   
JEL Classification: L83  
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1. Giriş  

Sağlık hizmetlerinin farklı ülkelerde daha ucuza bulunabilmesi, kişilerin farklı 
deneyimler yaşamak istemesi, hem tatil yapıp hem de tedavi olmanın cazipliği gibi nedenlerle 
sağlık turizmi gün geçtikçe önemi artan bir turizm çeşiti olarak dikkat çekmektedir. Sağlık 
turistlerini çekmek isteyen ülkeler arasında rekabette artmakta ve ülke düzeyinde sağlık 
turizmi amaç ve stratejileri geliştirilmektedir. Bunun bir sonucu olarak da sağlık turizmine 
yapılan yatırımlar ve sağlık hizmetlerine yönelik iletişim çalışmaları da artış göstermektedir. 
Sağlık turizminden daha fazla pay almak isteyen ülkeler ve bu ülkelerde faaliyet gösteren 
kuruluşlar, verdikleri hizmetleri daha fazla kişiye anlatma ve çeşitli platformlarda paylaşma 
yoluna gitmektedir.  

Sağlık turizminin öneminin gün geçtikçe artması, turizm alanında eğitim alan bireylerin 
sağlık turizmi bilgisine sahip olarak mezun olmaları gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Sağlık 
turizmi, sağlık hizmetinin insan hayatı açısından önemi nedeniyle kendine özgü kavramları ve 
koşulları olan bir alandır. Güven, şeffaflık, dürüstlük gibi temel ilkeler doğrultusunda hareket 
edilmesi gereken bir turizm çeşitidir. Dolayısıyla turizm eğitimi alan bireylerin sağlık turizmi 
konusunda uzmanlaşması, herşeyden önce bu alana ilişkin iyi bir eğitim almalarını 
gerektirmektedir. Dünyada ve Türkiye’de sağlık turistlerinin sayısı arttıkça, sağlık turizmi 
alanında ihtiyaç duyulan personelin sayısı da artmaktadır. Türkiye sağlık turizmi alanında 
ciddi bir potansiyele sahip bir ülke olarak, gelecekte bu alanda istihdam edilecek donanımlı 
bireylere ihtiyaç duyacaktır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm fakültelerinde sağlık 
turizmi konusunda nasıl bir eğitim verildiğini ortaya koyabilmektir. Çalışmanın teorik 
bölümünde, sağlık turizmi ve turizm eğitimi tartışılmıştır. Daha sonra müfredatlara yönelik 
bir analiz yapılmıştır.  
 
2. Literatür Taraması 
2.1 Sağlık Turizmi  

Sağlık ve seyahat arasındaki ilişkinin doğuşu uzun bir geçmişe sahiptir. Örneğin, 
mineral spalarda suyun kullanımı ve kaplıcalar, Roma zamanlarından beri popülerdir (Hall, 
2003: 277). Eski Yunan’da Herodot spalara dikkat çekerken, Hipokrat hastalıkların 
tedavisinde mineral suları reçete etmekteydi (Didaskalou ve Nastos, 2003: 108). Günümüzde 
ise sağlık turizminin popülerliği gittikçe artmaktadır. Sağlık turizmi, niş veya özel ilgiye 
yönelik bir pazar olmasına rağmen birçok ülkede ekonomiye ciddi bir katkı sağlamaktadır 
(Bennett vd., 2004: 122).  

Sağlık turizmi, sağlık turizmi destinasyonunda yer alan bir ya da birden fazla sağlık 
turizmi tesisindeki hizmetlerin birleşiminden oluşan turizm ürünü olarak tanımlanmaktadır 
(Kusen, 2011: 96). Bennett ve diğerleri (2004: 122) sağlık turizmini stresten kurtarıcı öğeleri 
kapsayan keyif odaklı bir turizm çeşidi olarak açıklamaktadırlar. Diğer bir tanımla sağlık 
turizmi “Genel olarak cerrahi veya özel uzmanlık gerektiren diğer tıbbi müdahaleleri içeren 
uygulamalara ihtiyaç gösteren hastalara ‘maliyet etkin’ özel tıbbi bakım verilmesi maksadıyla 
turizm endüstrisi ile işbirliği yapılmasıdır” (Barca vd., 2013: 66). Özkurt (2007: 126) sağlık 
turizminin iki temel amacını, “başta kentli insanların yaşadığı gerginlikten ve çeşitli sağlık 
sorunlarından kurtarılmasına aracılık etmek ve  ülkenin iç ve dış turizmini canlandırarak 
çeşitli katma değerler yaratmak ve toplam ulusal gelire katkıda bulunmak” olarak 
açıklamaktadır. Dolayısıyla sağlık turizmi kapsamında, bir taraftan sağlıkla ilgili hizmetler 
alınırken, diğer taraftan turistik seyahat gerçekleştirilmektedir.  

Sağlık turizmi, genel olarak yaz aylarına özgü olan ‘sezonluk’ turistik faaliyetlerden 
ayrılmaktadır (Özkurt, 2007: 126). Crick (2010) sağlık turizminin dört türü olduğunu 
vurgular: 

• Doğal olarak oluşmuş fiziki değerlere dayalı sağlık turizmi: Destinasyonlarda kaynak 
gibi doğal yollarla oluşmuş değerleri içeren sağlık turizminin en geleneksel türüdür.  

877 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 

• İnsan yapımı fiziki değerlere dayalı sağlık turizmi: Sağlık turizminin bu türü, iki temel 
gruba ayrılmaktadır. Spa ve sağlıklı yaşam gibi merkezlerden oluşan birinci grup, 
sağlıklı yaşam ve alternatif tedaviler sunmaktadır. İkinci grupta, özellikle uzun 
dönemli ziyaretçiler için emeklilik merkezleri yer almaktadır.  

• Bilgiye odaklı değerlere dayalı sağlık turizmi: Kişilerin sahip olduğu uzmanlık 
bilgisinin avantajlarından ziyaretçilerin yararlandığı turizm türüdür. Geleneksel şekli, 
genellikle bitkilere dayalı folklorik tıp ve tedavileri içerirken, modern yaklaşımda 
teknoloji ve bilgi kullanılmaktadır.  

• Maliyete dayalı sağlık turizmi: Sağlık hizmetlerinin ana ülkeden daha ucuza sunulması 
ile ilgilidir.  

 
Yukarıda belirtildiği gibi sağlık turizmi kapsamında sağlık turistlerinin beklentileri aynı 

değildir. Genel olarak bir spa ziyaretçisi tıbbi bir tedavi istemez veya beklemezken, medikal 
bir turist spayı ziyaret etmez, spiritüel bir turist ise medikal veya spa aktivitelerine katılmak 
istemez (Smith ve Puczko, 2014: 10). Avrupa’da sağlık turizmi pazarı iki temel bölüme 
ayrılmaktadır. Birincisi öncelikli olarak tıbbi nedenlerle spaları ve sağlık resortlarını ziyaret 
edenler. İkincisi ise fiziksel ve psikolojik iyilik halini arttırmak veya zevk ve refah için birkaç 
gün arama eğiliminde olanlardır (Didaskalou ve Nastos, 2003: 108).   
Sağlık turizmi medikal turizm, termal turizm, spa turizmi gibi farklı isimlerle anılan 
uygulamaları içermektedir. Medikal turizm, tıbbi tedavi amaçlı olarak yabancı ülkelere 
seyahat olarak tanımlanmaktadır (Balaban ve Marano, 2010), turistler bu kapsamda tedavi 
almak için sınır ötesine veya denizaşırı seyahat etmektedir (Lunt ve Carrera, 2010: 27). Spa 
turizmi, önleyici sağlık ve/veya iyileştirici tıbbi teknikleri kullanarak spalarda vücudu 
dinlendirmeye, şifa vermeye veya güzelleştirmeye odaklanan turizm çeşitidir (Smith ve 
Puczko, 2014: 10). Termal turizm ise “Doğal şekilde belirli sıcaklığa sahip olarak yer üstüne 
çıkan ve faydalı mineralleri içeren şifalı suların ve şifalı çamur ve buharların bulunduğu 
yörelerde, yöreye özgü iklim şartları içerisinde gerçekleşen turizm türüdür” (Öztürk ve 
Yazıcıoğlu, 2002). 

Bayın (2015: 50) sağlık turizminde küresel olarak artışın gelecek için umut verici olarak 
görüldüğünü belirtmekle birlikte, hem kamuda hem de özel sektörde risk, etik problemler ve 
eşitsizlikler gibi bazı sorunlara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda 
sağlık odaklı bir alan olan sağlık turizminde şeffaflık, dürüstlük, tutarlılık, sorumluluk gibi 
ilkelerin rehberliğinde hareket edilmesi bir zorunluluktur.  
 Türkiye’nin sağlık turizmi açısından durumuna bakıldığında, gerek devletin gerekse 
özel olarak sağlık kuruluşlarının sağlık turistlerini çekme konusunda kapsamlı çalışmalar 
yürüttükleri görülmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin turizmde güçlü bir konumda 
olmasının sağlık turizmine büyük etkisi olacağı düşünülmektedir” (Edinsel ve Adıgüzel, 
2014: 187). Çeşitli çalışmalarda Türkiye’nin büyük bir sağlık turizmi potansiyeline sahip 
olduğuna dikkat çekilmektedir. Örneğin, Özer ve Sonğur (2012: 78) Türkiye’nin coğrafik 
konumun elverişli olması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sağlık hizmetlerinde kalitenin 
artması, özel sağlık kurumlarının sayısında artış yaşanması, sağlık hizmetlerinin göreceli 
olarak diğer ülkelere göre daha ucuz olması gibi nedenlerin sağlık turizmi açısından çok 
sayıda turisti ülkemize çektiğini belirtmektedir. Benzer şekilde Barca ve diğerleri 
(2013) nitelikli insan gücü, sağlık altyapısı ve teknolojisine sahip olması, kültür turizmi, inanç 
turizmi, deniz turizmi, doğa turizmi, sağlık-kaplıca turizmi gibi çok çeşitli turizm 
olanaklarının bulunması, hizmet sektöründe iyi konuma sahip olması, sağlık turizmi hizmetini 
sunan ilk ülkeler arasında yer alması nedeniyle deneyim kazanmış olması, sağlık 
hizmetlerinin diğer ülkelere göre görece ucuz olması gibi nedenlerle Türkiye’nin sağlık 
turizminde avantajlı olduğunu vurgulamaktadırlar.  
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye, 51 JCI (Joint Commission International) 
akredite sertifikalı hastanesi, 1200’ün üzerinde devlet ve özel hastanesi ile sağlık turizmi 
kapsamında hastalara hizmet sunmaktadır. Ayrıca sağlıklı yaşam merkezleri, doğal termal spa 
tesisleri ve çamur banyoları ile turist çeken bir cazibe merkezidir (www.saglikturizmi.gov.tr). 
Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporuna göre 2012 yılında medikal turizm 
kapsamında 169.462 hasta, 788 hastaneye başvuru yapmıştır (www.saglik.gov.tr). 
Türkiye’nin 7 bölgesinde toplam 229 adet termal turizm amaçlı kullanılan kaynak 
bulunmaktadır (http://www.saturk.gov.tr). Belirtilen verilere dayanarak Türkiye’nin sağlık 
turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve sağlık turizminin çeşitli türlerinde 
birçok uzman kişi ve kuruluşla hizmet verebildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  
2013 yılı Türkiye Turizm Stratejisinde turizmin çeşitlendirilmesi stratejisi altında sağlık 
turizmi ve termal turizmine yönelik hedefler belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye Turizm Stratejisi 
Eylem Planında (2007-2013) turizmin çeşitlendirilmesine yönelik ‘Sağlık Turizmi ve Termal 
Turizm’ başlığı altında şu eylemler belirlenmiştir (https://www.kultur.gov.tr): 

• Termal Turizm Master Planı hazırlanması 
• Termal projeler için fizibilite çalışmaları 
• Termal tesislerde mimari niteliklerin yükseltilmesi 
• Termal turizm tanıtımı 
• Pilot bölgeler 
• Turizm teşvikleri 
• Ulusal ve uluslararası tanıtım 
• Termal kaynakların şehir ısıtması, seracılık faaliyetlerinde kullanımı 

 
2.2 Turizm Eğitimi ve Sağlık Turizmi  

“Eğitim süreci nitelikli insanı yetiştirmeye çalışan bir eylemler bütünüdür” (Hergüner 
vd., 2002: 46). Eğitim, değişim ve tercihlerle ilgilidir. Birinin bilgisini, anlayışını ve 
becerilerini arttırarak, çevreyi etkilemesini, böylece kişilerin (veya grupların) değişimin 
kurbanı yerine yöneticisi olmasını sağlamaktadır (Christou, 1999: 684). Küreselleşme 
eğilimleri, turizm eğitiminin yapısını ve uygulamalarını da etkilemektedir. Rekabet koşulları, 
turizmde hizmet kalitesini ön plana çıkarmaktadır. İşgücünün teorik ve pratik yeterliği, turizm 
sektöründe sunulan hizmet kalitesinin en önemli unsurlarındandır (Öztürk ve Görkem, 2011: 
71). İnsan kaynaklarının niteliği işletmelerin ve bütün olarak sektörün başarısı için kritik bir 
öneme sahiptir (Cooper ve Shepherd, 1997: 35). Hem hizmeti üreterek sunan hem de satın 
alanın insan olduğu göz önüne alınırsa, turizm sektöründeki başarının, eğitimli işgücü ile 
mümkün olabileceği göz ardı edilmemelidir (Ünlüönen vd., 2010: 146). Bu yargılardan 
hareketle yetenekli ve işinin ehli çalışanların kaliteli hizmet sunumu ile müşterilerin memnun 
edilmesi, etkili bir turizm eğitimi sisteminin varlığını gerektirir (Christou, 1999: 683).  

“Turizm sektörünün emek-yoğun yapısı göz önünde bulundurulduğunda, sektördeki 
eğitimli işgücünün bilgi, beceri, altyapı ve eğitim-öğretim düzeyinin yüksek olması kritik bir 
öneme sahiptir” (Işık vd., 2015: 31). İşletmelerde kaliteli mal ve hizmetlerin sağlanması ve 
kaliteli kurumların geliştirilmesinde önemli bir engel olan kalifiye eleman yetersizliği, 
turizmde sektör temsilcileri ve işletme yöneticileri tarafından sıklıkla belirtilmektedir (Çatı ve 
Bilgin, 2013: 24). “Turizm eğitim ve öğretimi, emeğe dayalı turizm kesiminde verimliliği 
artırmak, turiste doğrudan doğruya hizmet vermek, personelin yetki, yetenek ve 
sorumlulukları arasında denge kurmayı sağlayacak davranış standartlarının kazanılmasını 
içeren süreci kapsamaktadır.” (Aksu ve Bucak, 2012: 9).  

Turizm eğitimi öğrencinin yorumlama, değerlendirme ve analiz etme becerilerini, 
muhakeme yeteneğini geliştirecek gerekli beceri ve ilkeler dizisi veren profesyonel ve 
entellektüel gelişime katkı sağlayacak kavramsal konulara ilişkin anlayışı teşvik eden bir 
sürece odaklanmaktadır (Cooper ve Shepherd, 1997: 35). Boylu ve Arslan (2014: 80) turizm 
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eğitiminin yapı ve sorunlarıyla ilgili olarak saptanan bulgulardan birisinin turizm sektörüne 
uygun nitelikte ve sayıda personel yetiştirilemediği, varolan turizm eğitim kurumlarının da bu 
ihtiyacı karşılamakta güçlükler yaşadığı yönünde olduğunu belirtirler. Oysa ki mesleki eğitim, 
sektördeki yeniliklere ayak uydurabilmeli, okullar ve işverenler hem öğrencinin hem de 
işverenin ihtiyaçlarını karşılayan bir müfredat geliştirmek için birlikte çalışabilmelidir (Velde 
ve Cooper, 2000: 84). Pauze (1993: 61) birçok yönden turizm sektörünün geleceğinin 
akademinin elinde olduğunu belirtir. Sektörün beklentisi başarılı büyümenin yalnızca turizm 
mezunlarının operasyonel başarısına değil aynı zamanda akademinin faydalı ve öncü 
gelişmeler sağlama yeteneğine dayanması yönündedir.  

Işık ve diğerleri (2015) turizm sektörünün nitelikli işgücü çalıştıramamasının 
nedenlerinden birinin turizm eğitimi veren kurumların istenilen nitelikte işgücü 
sağlayamaması olduğunu belirtirler. Turizmde hizmet kalitesinin sağlanması ve turist ile 
çalışanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmesi, çalışanların 
meslekî ve teknik eğitim düzeylerine bağlı olarak gerçekleşmekte, nitelikli insan gücüde etkin 
ve kaliteli turizm eğitim ve öğretimiyle sağlanabilmektedir (Üzümcü, 2015: 126). Ünal ve 
Bayram da (2015: 526), turizm sektöründe istenen kalitede hizmetin sağlanabilmesinin büyük 
ölçüde çalışan personele bağlı olduğunu belirtmektedir. Turizm sektöründe başarılı olmak ve 
turistik ürünleri tam olarak arz edebilmek için kapsamlı bir turizm eğitimi gereklidir (Türkeri, 
2014: 3). “Türkiye’de ilk kez meslek kursları bünyesinde örgütlenen turizm eğitimi, 
günümüzde ortaöğretimden doktora düzeyine kadar geniş bir düzleme yayılmış, sistemli bir 
eğitim hareketi özelliği kazanmıştır.” (Soybalı ve Bayraktaroğlu, 2013: 185). Günümüzde 
pekçok üniversitede turizm eğitimi önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 
devam etmektedir.  

Turizm sektöründe hizmet kalitesinin en önemli unsurlarından birini, işgücünün teorik 
ve pratik yeterliği oluşturur (Üzümcü, 2015: 129). Bu doğrultuda turizm eğitiminin temelinde 
kuramsal eğitim ve uygulamalı eğitim olmak üzere iki türlü öğretim yönteminden söz 
edilebilir. Uygulamalı bir bilim dalı olan turizm alanında verilen eğitimin de uygulamalı 
olması düşünülmektedir (Soybalı ve Bayraktaroğlu, 2013: 185-186). Dolayısıyla turizm 
eğitimi veren kurumların teorik bilgi vermenin yanı sıra sektörün ihtiyaç ve beklentileri 
doğrultusunda öğrencilerini uygulamaya hazırlaması turizm sektörü açısından son derece 
önemlidir.  

Gün geçtikçe önemi artan bir turizm türü olan sağlık turizmine ilişkin gereken teorik 
bilginin ve uygulama becerisinin turizm eğitimi veren üniversitelerde verilebilmesi, sağlık 
turizmi uygulamalarının uzman turizmciler tarafından yapılmasının temelini oluşturur. 
Turizm eğitimi alan bireylerin sağlık turizmi konusunda başarılı çalışmalar yürütmesi, gerek 
çalıştıkları kurumlar gerekse ülkelerin rekabet edebilirlikleri açısından kritik bir önem 
taşımaktadır. Sağlık turistlerinin hizmet kalitesinden memnun kalmaları, ancak bu konuda 
uzman olan bireyler tarafından sağlanabilir. Bu bağlamda sağlık turizmine ilişkin temel 
ilkelerin, özel koşulların ve becerilerin turizm eğitimi sırasında verilmesi, Türkiye’nin sahip 
olduğu potansiyelden yararlanabilmesinin temellerindedir. Dolayısıyla, turizm eğitimi veren 
üniversitelerde sağlık turizmine ilişkin derslerin ve uygulamaların yer alması, gittikçe 
büyüyen bir alanın ihtiyacını karşılamak açısından bir gerekliliktir. Türkiye, ulusal düzeyde 
sağlık turizmi amaçları ve stratejileri belirleyen potansiyeli yüksek bir ülkedir. Bu amaç ve 
stratejilerin uygulanmasında sağlık turizmi alanında yetişmiş insan kaynağı olmazsa olmaz bir 
öneme sahiptir.   

 
3. Yöntem  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de turizm fakültelerinde eğitim alan öğrencilere sağlık 
turizmi eğitiminin nasıl/ne derece verildiğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 
fakültelerin müfredatlarına ve ders içeriklerine yönelik bir içerik analizi yapılmıştır. Analiz 1 
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Mart 2016-30 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Müfredatlara fakültelerin web 
sitelerinden ve ders kataloglarından ulaşılmıştır. ÖSYS 2015 Yerleştirme Kataloğuna göre 
Türkiye’de öğrenci alan turizm fakültesi sayısı 28’dir. Bu fakültelerde 97 bölümde (İkinci 
öğretim ayrı hesaplanmıştır) eğitim verilmektedir. 
 
4. Bulgular ve Tartışma  

Türkiye’de turizm eğitimi ön lisans, lisans ve lisansüstü olarak meslek yüksekokulu, 
yüksekokul ve fakülte düzeyinde verilmektedir. 2015/16 öğretim yılı içinde yeni kayıt 
yaptıran ve turizm eğitimi alan  lisans düzeyinde eğitim görenlerin sayısının 26.378 olduğu, 
toplamda lisans düzeyinde 78.477 öğrencinin yüksekokul ve fakülte düzeyinde lisans eğitimi 
aldıkları görülmektedir (http://www.anatoliajournal.com/turizmbulteni/temmuz2016.htm, 
2016). Araştırmamızda odaklanılan anahtar kelime “sağlık turizmi” ilgili tüm müfredatlarda 
ve ders içeriklerinde aranarak analiz yapılma yoluna gidilmiştir. Araştırmaya kapsamındaki 
üniversite ve bölümler aşağıda yer almaktadır: 
 

Tablo1: 2015/2016 yılında öğrenci alan turizm fakülteleri 
 

Üniversite Adı Turizm Fakültesi Bölümleri 
1. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 1. Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 
2. Adıyaman Üniversitesi 2. Turizm İşletmeciliği 
3. Adnan Menderes Üniversitesi  3. Konaklama İşletmeciliği 

4. Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 
5. Seyahat İşletmeciliği 
6. Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 
7. Turizm Rehberliği 
8. Turizm Rehberliği (İÖ) 
9. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 
10. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) 

4. Afyon Kocatepe Üniversitesi 11. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
12. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 
13. Turizm İşletmeciliği 
14. Turizm İşletmeciliği (İÖ) 
15. Turizm Rehberliği 
16. Turizm Rehberliği (İÖ) 

5. Akdeniz Üniversitesi 17. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
18. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) 
19. Turizm İşletmeciliği 
20. Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 
21. Turizm İşletmeciliği (İÖ) 
22. Turizm Rehberliği 

6. Aksaray Üniversitesi 23. Turizm İşletmeciliği 
7. Alanya Hamdullah Emin Paşa 

Üniversitesi 
24. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)  
25. Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 

8. Anadolu Üniversitesi  26. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
27. Turizm İşletmeciliği 
28. Turizm Rehberliği 

9. Atatürk Üniversitesi  
 

29. Gastronomi ve Mutfak Sanatları  
30. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 
31. Turizm İşletmeciliği  
32. Turizm İşletmeciliği (İÖ) 

10. Balıkesir Üniversitesi 
 

33. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
34. Turizm İşletmeciliği 
35. Turizm İşletmeciliği (İÖ)  
36. Turizm Rehberliği 
37. Turizm Rehberliği (İÖ) 
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Üniversite Adı Turizm Fakültesi Bölümleri 
11. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  38. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 

39. Turizm İşletmeciliği 
40. Turizm İşletmeciliği (İÖ) 

12. Erciyes Üniversitesi  41. Turizm İşletmeciliği 
13. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 42. Turizm İşletmeciliği  

43. Turizm İşletmeciliği (İÖ) 
14. Gazi Üniversitesi  
 
 

44. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
45. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) 
46. Rekreasyon Yönetimi  
47. Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) 
48. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 
49. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) 
50. Turizm İşletmeciliği 
51. Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) 

15. Gümüşhane Üniversitesi 52. Turizm İşletmeciliği 
16. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 
 

53. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) 
54. Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 
55. Turizm Rehberliği 

17. Karabük Üniversitesi 
 

56. Turizm İşletmeciliği  
57. Turizm İşletmeciliği (İÖ) 

18. Kastamonu Üniversitesi 
 

58. Turizm Rehberliği 
59. Turizm ve Otel İşletmeciliği  
60. Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 

19. Kırklareli Üniversitesi 
 

61. Turizm İşletmeciliği  
62. Turizm İşletmeciliği (İÖ) 

20. Mersin Üniversitesi 
 

63. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
64. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) 
65. Turizm İşletmeciliği  
66. Turizm İşletmeciliği (İÖ)  
67. Turizm Rehberliği 

21. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 68. Konaklama İşletmeciliği  
69. Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 
70. Seyahat İşletmeciliği 
71. Seyahat İşletmeciliği (İÖ) 
72. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 
73. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) 

22. Necmettin Erbakan Üniversitesi 
 

74. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
75. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) 
76. Rekreasyon Yönetimi 
77. Turizm İşletmeciliği 
78. Turizm İşletmeciliği (İÖ) 
79. Turizm Rehberliği 

23. Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi 

 

80. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
81. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) 
82. Turizm İşletmeciliği  
83. Turizm İşletmeciliği (İÖ) 
84. Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) 
85. Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.)(İÖ) 
86. Turizm Rehberliği  
87. Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) 

24. Ondokuz Mayıs Üniversitesi  88. Turizm İşletmeciliği 
25. Pamukkale Üniversitesi  
 

89. Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
90. Turizm İşletmeciliği 
91. Turizm Rehberliği  

26. Selçuk Üniversitesi  
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi  

92. Turizm İşletmeciliği 

27. Selçuk Üniversitesi  
 

93. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği  
94. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İÖ)  
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Üniversite Adı Turizm Fakültesi Bölümleri 
95. Turizm İşletmeciliği  
96. Turizm İşletmeciliği (İÖ) 

28. Uluslararası Antalya Üniversitesi 97. Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) 
Kaynak: ÖSYS 2015 Yerleştirme Kataloğu. 

 
Araştırma sırasında bazı fakültelerin ders müfredatlarını web sitelerinde 

paylaşmadıkları, bazı fakültelerin ise Bologna Süreci dahilinde ders müfredatlarının belirli 
kısım ya da bölümlerini Bologna Bilgi Paketine yerleştirdikleri anlaşılmaktadır. Ortaya çıkan 
bu durum ilk olarak turizm fakülte müfredatlarının yeterince ulaşılabilir ve detaylı olmadığını 
göz önüne sermektedir. Yapılan bu tarama sonrasında turizm fakültelerine ait farklı bölümler 
altında okutulan müfredat içinde “sağlık turizmi”ne ilişkin bulgular şu şekilde 
sıralanmaktadır: 
- Turizm fakülteleri içinde doğrudan “Sağlık Turizmi” dersini müfredatında kullanan 

fakülte sayısının DÖRT rakamı ile sınırlı olduğu görülmektedir. Bu dört dersin seçmeli 
ders kategorisinde olduğu ve üçünün sekizinci yarıyıl, birinin altıncı yarıyıl dersi olarak 
okutulduğu görülmektedir. Üç dersin Turizm İşletmeciliği bölümünün seçmeli dersi olduğu 
görülmekte, birinin Turizm Rehberliği bölümünün seçmeli havuzunda yer aldığı 
anlaşılmaktadır. Burada bahsi geçen fakülteler Gümüşhane, Osmangazi, Karabük ve Afyon 
Kocatepe Üniversiteleri’ne bağlı Turizm Fakülteleridir.  

- Sağlık turizmi anahtar ders kelimemiz dışında “Termal Turizm” ile “Termal ve SPA 
Hizmetleri”ne ilişkin İKİ ayrı dersin Afyon Kocatepe ve Anadolu Üniversitesi’nde 
Konaklama İşletmeciliği ve Turizm İşletmeciliği bölümlerine ait olarak sırasıyla zorunlu 
(7.yarıyıl) ve seçmeli (4.yarıyıl) olarak okutulduğu görülmektedir.   

- Pamukkale Üniversitesi’nde Turizm Rehberliği bölümünde 7.yarıyıl “Alternatif Turizm” 
dersi (zorunlu) içeriğinde sağlık turizminin yer aldığı görülmektedir. 

- Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 
bölümünün 1. yarıyıl müfredatında “Genel Turizm” ders içeriği içinde sağlık turizmi yer 
almaktadır.  

- Uluslararası Antalya Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakülteleri’nde bölümlerin diline bağlı olarak 
“Special Interest Tourism” ya da “Özel İlgi Turizmi” dersleri içinde sağlık turizminin konu 
başlığı olarak alındığı anlaşılmaktadır. Akdeniz Üniversitesi’nde Turizm Rehberliği 
bölümü içinde yer alan bu dersin diğer üniversitelerde Turizm İşletmeciliği bölümü altında 
3.ya da 4. yarıyıl seçmeli ders olarak ele alındığı görülmektedir.    
 

5. Sonuç ve Öneriler 
2023 Türkiye Turizm Stratejisi ve öncesinde tamamlanan 2007-2013 Turizm Eylem 

Planı’nda, turizmin çeşitlendirilmesi başlığı ve ön plana çıkarılması gereken bir turizm çeşidi 
olarak ele alınan sağlık turizminin, turizm fakülteleri müfredatlarında ne derece yer aldığına 
ilişkin yapılan bu analizde önemli bulgular elde edilmiştir. Belirtilen strateji ve eylem 
planında sağlık turizmine yönelik ortaya konulan hedeflere ulaşmada turizm eğitimi oldukça 
önemlidir. Ancak bu turizm türünün müfredatlarda yer alması açısından büyük eksiklikler 
bulunduğu söylenebilmektedir. Çalışmada elde edilen sonuçları ve önerileri şu şekilde 
sıralamak mümkündür: 
- Her yıl sayısı giderek artan turizm fakültelerinin “Sağlık Turizmi” kavramı ve içeriğine 

ilişkin müfredatlarında yeterince yer vermedikleri görülmektedir.  
- Sağlık turizminde ön plana çıkmaya çalışan özellikli bölgelerde yer alan turizm 

fakültelerinin öncelikli olarak müfredatlarını gözden geçirmelerinin ve yetişmiş akademik 
personelin bu alana yönlendirilmesinin 2023 Türkiye Turizm Stratejisi ile bağlantılı 
olacağı düşünülmektedir. 
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- Turizm fakülteleri ders programlarında bölgesel öncelikler ve çalışma alanlarının 

belirlenmesinin müfredat oluşumunda önemli bir kriter olabileceğinden hareketle sağlık 
turizmi bu bağlamda değerlendirilmelidir. 

- Bu çalışmada sadece turizm fakültelerinde okutulan ders müfredatı tümüyle incelenmeye 
çalışılmıştır. Diğer yüksekokullar ve meslek yüksekokulları içinde yer alan lisans ve 
önlisans programlarına da bakılarak genişletilmiş bir sağlık turizmi müfredatına 
ulaşılabileceği öngörülmektedir. 

- Turizm eğitiminde yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde sağlık turizmi ismi kullanılarak 
açılan programlar ile lisans düzeyinde eğitim veren programlar arasındaki kesin farklılıklar 
müfredat içinde açıkça ifade edilmelidir. 

- Bu analiz sürecinde, ders içeriklerinin tam olarak girilmemiş olduğu ya da eksik girildiği 
görülmüştür. Ders içerikleri tam olarak girildiğinde yapılan analizde, eksiksiz bulgulara 
ulaşılabilecektir. Bu nedenle buradaki sonuçlardan farklı sonuçlara ulaşılması için öncelikli 
olarak standart şekliyle ders içeriklerinin ifade edilmesi şarttır. Bu şekliyle ikinci bir analiz 
olarak turizm fakültelerinde sağlık turizmiyle ilgili lisans müfredatı ayrıca 
incelenebilecektir. 

- Buradaki paylaşımlar dışında sağlık turizminin dört yıllık lisans eğitimi veren tüm 
fakültelerde farklı dersler içinde farklı konu başlıkları ile sağlık turizminin işlendiği de 
pratikte bilinmektedir. Ancak kavramın kurumsallaşması açısından “Sağlık Turizmi” 
kavramına ilişkin ders müfredatının yer almasının oldukça önemli olduğu kabul 
edilmektedir. 

Turizm eğitimi konusunda ön plana çıkan çabalar gösteren ülkemizde en önemli turizm 
çeşitlerinden biri olan sağlık turizminin turizm fakültelerinde daha fazla yer alması önemlidir. 
Gerek akademik çalışmalarla desteklenen gerekse sektör ile işbirliğinde ilerleyecek olan 
sağlık turizmindeki adımlar, Türk Turizminde alternatif ve kalıcı sonuçları da beraberinde 
getirecektir. Bu nedenle lisans düzeyinde sağlık turizminin daha fazla tartışılması ve 
gündemde tutulması, Türk turizminde görev alacak öğrenciler açısından da ayrı bir önem 
taşımaktadır. 
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Özet 

Devamlı çalışma konusunda bir baskı veya kontrol edilemeyen bir ihtiyaç olarak tanımlanan işkoliklik, 
kişisinin içsel baskılar nedeniyle zamanının çoğunu işi ile ilgili konulara ayırması ve işi hayatının merkezi olarak 
algılamasıdır. İşkoliklerin çalışmaya yüksek sayılabilecek derecede bağlılık duydukları ve dışsal ihtiyaçlardan 
kaynaklanmadığı halde işleriyle ilgili aktivitelere ve düşüncelere düzenli ve önemli ölçüde fazla zaman 
ayırdıkları literatürde yer almıştır. İşkoliklik davranışının ortaya çıkmasına neden olan pek çok faktör 
bulunmakta olup, kişilik özellikleri de bunlardan biridir. Kişilik ise, bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve 
ruhsal niteliklerinin bütünü olarak ifade edilmektedir. Kişilik özelliklerinin tespitine yönelik olarak pek çok 
sınıflandırma yapılmış olup bunlardan birisi de 'Beş Faktör Kişilik Özellikleri'dir. Bu çalışmada beş faktör kişilik 
özellikleri ile işkoliklik düzeyi arasındaki ilişkiyi tespit amacıyla, Balıkesir ilinde faaliyette bulunan bağımsız 
çalışan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler üzerinde yapılan ankete dayalı araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: işkoliklik, kişilik özellikleri, beş faktör kişilik, serbest muhasebeci mali müşavir. 
 
JEL Sınıflandırması: M10, M49 

 
 

THE RELATIONSHIP WITH PERSONALITY TRAITS 
AND WORKAHOLISM: THE CASE ON CERTIFIED PUBLIC 

ACCOUNTANTS IN BALIKESIR 
 
 
Abstract 

Workaholism, which is defined as a pressure or a need that can not be controlled in continuous operation 
is also a situation in which the individuals allow most of their time for work-related subjects and perceive their 
job at the centre of their life. The reality that the workaholics need high degree of commitment to work and they 
allow time to think their work-related about activities and thoughts without external needs takes place in the 
literature. There are lots of factors which trigger workaholism behaviour and one of them is personality traits. 
Personality is defined as a set of specific features, moral and spiritual qualifications of an individual. There are 
many classifications which try to determine personality traits and one of them is The Five Factor Personality 
Traits. In this study, it is being examined that whether The Five Factor Personality Traits has a relationship with 
workaholism level, according to the results of a survey which is conducted on Certified Public Accountants in 
Balıkesir.  
 
Keywords: workaholism, personality traits, the five factor personality traits, certified public accountants. 
 
JEL Classification: M10, M49 
 
 
1.Giriş ve Literatür 

Yerli ve yabancı yazında kişilik ve işkoliklik kavramlarının çokça yer almaktadır. Her 
iki kavramın birlikte çalışıldığı araştırmaların yanı sıra, farklı konularla da yoğun olarak 
araştırma konusu yapıldığı görülmektedir.  
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2 Dr., Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, alamur_bayram@hotmail.com 
3 Dr., Dursunbey Kaymakamı, Balıkesir, ayyasari@gmail.com 
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"Kişilik" sözcüğünün temelinde, eski Yunan tiyatrolarında drama oyuncuları tarafından 
kullanılan maskeler (Persona) yer almaktadır. Bu maskeler zamanla arkasındakinin gerçek 
tiplemesini tasvir için kullanılmıştır. Aslan (2008) kişiliği, sürekli değişen ve gelişen bir 
sistem ve bireyin kendine özgü eylemleri olarak tanımlarken, Doğan'a göre (2013) kişilik 
doğuştan gelir ve bireyin yaşantısı sonucu kazandığı ve onu diğerlerinden ayıran özelliklerin 
tümüdür. Eren (2006), bireylerin fiziksel görünümlerinin yanında tutum ve davranışlarıyla da 
birbirlerinden farklılaştıklarını vurgularken, Günel (2010), her bireyin karmaşık bir sistem 
olduğuna, bireye ait olan tüm özelliklerin onu anlamaya yardımcı olduğuna ve kişiliğin 
burada karşımıza çıktığına değinmektedir. Parks ve Guay (2009) kişiliğin psikolojik 
süreçlerle ilişkili olduğu ve kişilik özelliklerinin büyük ölçüde genetik faktörlere bağlı olarak 
oluştuğu yönünde çıkarsamada bulunmuşlardır. 

Kişilikle beraber huy (mizaç), karakter ve yetenek kavramları sıkça anılmaktadır. 
Girgin'e göre (2007) mizaç, kişinin duygusallık ve hareketlilik özelliklerini temsil eder ve 
halk arasında huy olarak da adlandırılırken, yetenek ise doğuştan gelen özellikler olmasına 
karşın gelişime açıktır ve kişiliğe büyük katkı sunar. Huy biyolojik bir olgudur ve kişinin 
eylemlerini etkileyen tabiatıdır, karakter ise sosyal bir durumu ifade etmektedir ve Yunancada 
'oyarak şekil verme' anlamında kullanılmaktadır.  

Araştırmacılar kişilik kavramın karmaşıklığını bertaraf etmek ve daha ölçülebilir 
sonuçlara ulaşmak için kişiliği gruplandırma eğilimi göstermişlerdir. Basım vd. (2009) 
(Cattel, 1956; Eysenck, 1951 Borgatta, 1964; Goldberg, 1990; Norman, 1963 ) gibi 
araştırmacılardan derleyerek; kişilik yapısını temsil eden özelliklerin neler olduğuna yönelik 
yapılan çalışmaların temelini faktör analizlerinin oluşturduğu ve yapılan çalışmalarda kişiliği 
genel anlamda açıklayabilen beş faktörlü bir yapının ortaya konduğunu belirtmişlerdir. Bu 
modeli meydana çıkaran bilim insanlarının, kişiliğe ait zenginliği sadece beş eğilime 
indirgemek için çalışmadıkları belirtilmelidir. Araştırmacılar bu çalışmalarında, geniş karakter 
özellikleri ve çok sayıda bireysel farklılıkları organize etmek için bilimsel bir çatı 
oluşturmaya uğraşmışlardır. 

Bu noktada çalışmamızın da konusunu oluşturan "Beş Faktör Kişilik" kavramı ortaya 
atılmıştır. Doğan'a göre (2013) Beş faktör kişilik modeli, kişiliğin ölçümlenmesinde çokça 
kullanılan bir yaklaşımdır ve kişiliğin beş temel boyuttan oluştuğunu öne sürmektedir. Model, 
temel olarak bireylerin kişilik yapılarını tanımlamak için, faktör analizi sonucu 
gerçekleştirilmiştir. Beş faktör kişilik modeli, geniş bir yelpazede yer alan kişilik yapılarını 
entegre etmesi, araştırmacılar arasındaki iletişimi kolaylaştırması ve kişiliği beş alt faktöre 
dayandırarak genel bir tanımlama sağlaması açısından ilgi çekicidir (Solmuş, 2013). Beş 
faktör kişilik modelini günümüzdeki şekliyle karşımıza çıkaran Warren Norman’dır. Norman, 
1963 yılındaki çalışmasında 20 özellikli bir dereceleme ölçeğine faktör analizi uygulayarak 5 
faktör elde etmiştir (Morgan, 1999). İngilizce literatürde “The Big Five Theory” olarak da 
adlandırılan model, evrensel bir kişilik değerlendirme modeli olarak kabul görmüş ve beş 
temel boyut bireylerin kişiliklerini ve kişilik tiplerini temel boyutları itibariyle tanımlamıştır 
(Karaca, 2007). 

Farklı çalışmalarda araştırmacıların karşısına çıkan bu beş faktör, daha sonra  “büyük 
beşli” olarak da adlandırılmıştır. Gosling vd. (2003) "büyük beşli"nin, araştırmacılar 
tarafından önemli bir destek gördüğünü ve evrensel olarak en çok kullanılan kişilik modeli 
olduğunu belirtmişlerdir. Soto ve John (2009) ise, geniş kişilik özelliklerini büyük beşlinin 
özetlemesi noktasında avantaj ve dezavantajları beraberinde getirdiğini savunmaktadırlar. 
Araştırmacılar çalışmalarının başlangıcında kaç faktör bulabilecekleri ya da kişiliğin temel 
boyutlarının nasıl olabileceği konusunda bir kuramdan hareket etmeyip sadece verileri 
derlemişler, daha sonra hangi özelliklerin birbirleriyle grup oluşturduklarına bakmışlar ve bu 
beş büyük boyutu tanımlayacak kavramlar geliştirmişlerdir (Burger, 2006).  Alt boyutlar 
farklı araştırmacılarca farklı isimlendirmelere tabi tutulmuş olup, literatürde genellikle 
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“dışadönüklük/içedönüklük”, “uyumluluk/düşmanlık”, “duygusal denge/nörotiklik”, 
“sorumluluk/dürtüsellik” ve “gelişime açıklık/gelenekçilik” olarak adlandırılmaktadır. Ancak, 
“gelişime açıklık/gelenekçilik” alt boyutu Goldberg (1990) tarafından “zeka/hayal gücü”, 
olarak adlandırmıştır.  

Bono vd. (2002) “dışadönük” kişileri, sosyal, pozitif, enerjik, neşeli, baskın, iddialı ve 
başkalarına karşı ilgili, içedönük kişileri ise çekingen, sakin, yalnızlığı tercih eden şeklinde, 
Sudak (2013), hayat dolu, heyecanlı, neşeli, girişken ve sosyal, pozitif duygu eğilimli olarak 
tanımlamaktadırlar. Deniz ve Erciş (2008) bu boyutu dış dünyaya açık olma olarak tanımlar 
ve dışadönük kişilik özelliği olanları, insanlarla bir arada olmayı seven, enerji dolu ve her 
zaman iyi düşünen insanlar olarak, Costa ve McCrae (1995) ise grup içinde konuşmayı seven, 
kendilerini ifade eden ve dikkat çeken, başkalarına karşı sıcak ve sevecenler olarak 
tanımlamaktadırlar. 

Yazında “uyumluluk” tabiriyle birlikte “yumuşak başlılık” ve “geçimlilik” tabirlerinin de 
kullanıldığı görülmektedir. Bono vd. (2002) uyumlu kişileri, yumuşak başlı, güvenilir, 
fedakar, açık sözlü ve alçak gönüllü olarak, Günel (2010) ise saygılı, güvenilir, cana yakın, 
esnek, kibar, merhametli, uyumlu, alçak gönüllü olarak tanımlamaktadır. Somer ve Goldberg 
(1999) uyumlu kişileri,  alçak gönüllü, iş birliğine inanan, samimi anlayışlı olarak ve uyumsuz 
kişileri de şüpheci, dik başlı, inatçı, rekabetçi ve ihtiyatlı olarak tanımlamaktadırlar. 
Martinez (2005) duygusal dengeli(duygusal tutarlı) kişileri, kolay üzülmeyen, duygusal 
tepkileri az olan, istikrarlı ve umutsuzluk içeren duygulardan uzak duran ve nevrotikleri ise, 
olumsuz duygular yaşama eğilimli, endişeli ve öfkeli olarak betimlemektedir. Sudak ve Zehir 
(2013) nevrotikliği duygusal tutarsızlık olarak ele almakta ve bu kişileri genellikle endişeli, 
güvensiz, korumacı, gergin ve kaygılı bireyler olarak tanımlamaktadırlar. Duygusal denge 
kişilik özelliğine sahip çalışanlar örgüt açısından daha çok arzu edilmektedir. 

“Sorumluluk” alt boyutu ise kişinin hayatındaki sistemliliğini, başarma yönelimini, 
hırsını, titizliğini ve planını ilgilendirmektedir. Sorumluluk, yazında özdisiplin olarak da 
adlandırılmaktadır.  Costa ve McCrae (1995) bu kişilik özelliğinin, itaatkârlık, düzenlilik, 
disiplin, sorumluluk, başarı yönelimlilik gibi özelliklerle ilişkili olduğuna ve düşük 
sorumluluk kişilik özelliğine sahip kişilerin ise plansız, erteleyen ve disiplinsiz olduğuna 
vurgu yapmaktadırlar. 

Beş faktör kişilik özelliklerinden sonuncusu, çeşitli araştırmacılarca “yenilikçilik”, 
“deneyime açıklık”, “zeka”, “hayal gücü”,“gelişime açıklık” olarak adlandırılan boyuttur. 
Liebert ve Spiegler'e göre (1990) bilişsel yön gelişime açıklıkta çok önemlidir ve gelişime 
açık olan bireyler, hayal kurabilen, meraklı, macera düşkünü, orijinal ve yaratıcı kişilerdir. 
Somer (1998) bu kişilik özelliğinin, hayal gücü kuvvetli, analitik, yaratıcı, bağımsız, sıradışı, 
orijinal, ilgileri geniş, cesur, değişikliği seven, doğal, açık fikirlilik gibi özellikleri içerdiğini 
belirtmektedir.  Bir diğer araştırmacı Turner (2003) ise bu kişileri, entelektüel, sanattan 
anlayan, duyguları güçlü ve güzelliğe duyarlı kişiler olarak tanımlamaktadır. 
Çalışmanın bir diğer değişkeni olan “işkoliklik” kavramı, ilk olarak Wayne Oates tarafından 
1968 yılında ortaya atılmış olup İngilizce karşılığı "workaholism"dir. Oates alkoliklik 
kavramından yola çıkarak işe ve çalışmaya aşırı düşkünlüğü tanımlamak istemiş ve işkoliklik 
kavramını geliştirmiştir. Oates (1971) işkolikleri, “gerçek”, “dönüştürülmüş”, “durumsal”, 
“sözde” ve “hayalperest” işkolikler olmak üzere 5 gruba ayırmıştır. Naughton (1987) “işe 
bağımlı işkolikler” ve “saplantılı işkolikler” olmak üzere iki farklı işkolik tipi tanımlarken, 
Scott vd. (1997) ise “saplantılı bağımlı işkolikler”, ”mükemmeliyetçi işkolikler” ve “başarı 
odaklı işkolikler” olmak üzere üç işkolik tipi tanımlamışlardır. Araştırmacılardan Akdağ ve 
Yüksel (2010) gerek işkolikliğin tanımı, gerekse normları hakkında uzlaşı olmadığına vurgu 
yapmışlardır.  

İşkolikliği Oates(1968), kalıcı olarak sağlığa, ilişkilere ve huzura zarar veren kontrol 
edilemez çalışma ihtiyacı, Cherrington (1980), aşırı derecede çalışmaya karşı orantısız bir 
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bağlılık, Spence ve Robbins (1992) işten ayrılma isteksizliği sonucunda her zaman ve her 
yerde çalışma ya da sürekli işi düşünme eylemi, Harpaz ve Snir (2003) mantıksızca işe 
yönelik aşırı yüklenme, Maslach (1986) kişileri işlerine bağımlı ve saplantılı kılan bir durum, 
Scott vd. (1997), kişilerin isteğe bağlı olarak zamanlarını işte geçirmeleri ve çalışmasalar bile 
işlerini düşünmeleri, Porter (1996), iş ve işle ilgili konuların günlük yaşamın önüne geçmesi, 
Robinson ve Post (1997) içtenlikten yoksun olma ve işin kişisel değerlerin ve ilişkilerin önüne 
geçmesi olarak tanımlamışlardır. Burke (1999), Harpaz ve Sinir (2003) gibi araştırmacılar ise 
işkoliklik kavramına çalışma saati perspektifinden bakmışlar, haftada 50 saat ve üzeri çalışan 
kişileri işkolik olarak tanımlamışlardır.  

Shimazu ve Schaufeli (2009) kişileri çok çalışmaya iten nedenler arasında kişinin kendi 
içinden gelen çalışma isteği gibi içsel faktörler olabileceği gibi, finansal sorunlar, örgüt 
kültürü, kötü bir evlilik, kariyerde yaşanan sorunlar gibi dışsal faktörlerin de olabileceğini 
belirtmektedirler. 

Temel (2006) işkolikliğin ve çalışkanlığın farklı olduğunu belirtirken, yazara göre 
işkolikler işe karşı aşırı derecede bir bağımlılık hisseden, çalışmadıklarında rahatsızlık duyan, 
ve işleri için her şeyi feda etmeyi göze alan kişilerken, çok çalışan kişiler ise işine motive 
olmuş ve başarıyı hedefleyen kişilerdir. 

İşkoliklik bazı araştırmacılara göre örgüt ve birey için olumsuzluğu ifade ederken 
bazılarına göre ise olumlu yanları da barındırmaktadır. Shairat vd. (2012) işkolikliğin, işkolik 
kişilere, yakınlarına ve çalıştıkları örgüte birçok olumsuz etkisi bulunduğunu ve işkolikliğin 
en belirgin sonuçlarından birinin iş stresi olduğunu savunmuştur. Araştırmacılardan Burke vd. 
(2004), Porter (1996) ve Killinger (1991) işkolikleri, mutsuz, sağlıksız, sorun çıkaran obsesif 
çalışanlar olarak algılamış ve işkolikliği iş-yaşam dengesini bozan ve işte ve özel hayatta 
problem oluşturan bir durum olarak betimlemişlerdir. Dzhemilya ve Bayraktaroğlu (2015) ise 
konuya farklı bir yaklaşım sergileyerek işkolik çalışanların işlerinden yüksek düzeyde tatmin 
oldukları, örgütlerine ve kariyerlerine güçlü bağlılık duydukları görüşünü öne sürmüşlerdir. 
Chamberlin ve Zhang (2009)  eğitim seviyesi yüksek olanlarda,  Taris vd. (2008) kendi işini 
yapanlarda ve Porter (2001) yönetici olanlarda işkoliklik düzeyinin daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır.  

İşkolikliğin ölçümü konusunda kullanılan farklı ölçekler bulunmakta olup, bunlardan 
biri de Aziz ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen 29 ifadeden oluşan  “Workaholism 
Analysis Questionnaire – İşkoliklik Analizi Anketi (WAQ)” dir. İşkoliklik Analizi Anketi 
(WAQ) Gülova ve arkadaşları tarafından (2014) adapte edilerek Türkçe’ye çevrilmiştir. 
Workaholism Analysis Questionnaire – İşkoliklik Analizi Anketi (WAQ), “iş-yaşam 
çatışması”, “iş mükemmeliyetçiliği”, “işe bağımlılık”, “memnuniyetsizlik” ve “geri çekilme 
semptomları” olmak üzere 5 boyuttan oluşmaktadır. 

İş yaşam çatışması boyutu kişinin işi ve özel hayatıyla ilgili durumuna yönelik ifadeleri 
içerirken, iş mükemmeliyetçiliği boyutu kişinin işindeki kusursuzluk arayışıyla ilgilidir. 
Üçüncü alt boyut olan işe bağımlılık boyutu kişinin işini hayatının neresinde 
konumlandırdığını sorgulamaktadır. Memnuniyetsizlik boyutu ise bireyin işi sebepli 
psikolojik durumuna odaklanırken son boyut olan geri çekilme semptomları kişinin 
çalışmadığı zamanlarda işi ile ilgili hissettiklerine yönelik ifadeler içermektedir.  

Kişilik özellikleri ve işkoliklik eğilimi konularını daha önce ele alan araştırmacılardan 
Burke vd. (2006), dışa dönüklük boyutunun, çalışmaktan zevk alma ve çalışmaya bağlılık 
boyutları ile ve duygusal denge boyutunun ise dürtü boyutu ile pozitif yönlü ilişkili olduğunu 
ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde Aziz ve Tronzo (2011) tarafından gerçekleştirilen bir 
diğer çalışmada kişilik özelliklerinin, işkoliklik eğilimi üzerinde etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 2000'li yılların başından itibaren, kişilik özellikleri ve işkoliklik konuları çokça 
çalışılmıştır. Bu iki değişken arasındaki ilişkiyi sorgulayan çalışmalardan bazıları Mudrack, 
(2004), Burke vd. (2006), Liang ve Chu, (2009) ve Clark vd.'ne  (2010) aittir. 
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2. Araştırma 
2.1 Araştırmanın Amacı 

Kişilik özellikleri ve işkoliklik düzeyi ile ilgili olarak literatürde ayrı ayrı farklı meslek 
mensupları üzerinde yapılmış çalışmalar bulunmakla beraber, muhasebe meslek mensupları 
üzerinde yapılan çalışmalar sınırlıdır. Bu araştırmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının 
beş faktör kişilik özellikleri ile işkoliklik düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir 
2.2 Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma Balıkesir ilinde faaliyette bulunan bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler üzerinde yapılmıştır. Bu nedenle, diğer bölgelerde faaliyette bulunan Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlerin zaman ve imkanlar nedeniyle araştırmaya dahil edilememiş 
olması bu araştırmanın kısıtlarından biridir. Araştırmanın kısıtlarından diğeri ise, diğer meslek 
mensuplarını kapsamayıp, sadece bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile 
sınırlı kalmasıdır.  
2.3 Araştırmanın Örneklemi 

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kayıtlarına göre, Balıkesir ili 
merkez (Balıkesir merkez olarak ifade edilen bölüm Altıeylül ve Karesi olmak üzere 2 ilçeden 
oluşmuştur) ve 18 ilçesinde 579 bağımsız çalışan S.M.M.M. olduğu tespit edilmiştir. Bu 579 
kişilik S.M.M.M. bu araştırmanın ana kütlesidir. 

Anketin uygulanma aşamasında, Balıkesir S.M.M.M. odasından Balıkesir ilinde 
faaliyette bulunan, odaya kayıtlı ve aktif durumdaki bağımsız S.M.M.M.’lerin isim ve iletişim 
bilgileri alınmıştır. Bağımsız çalışan S.M.M.M.’ler ile yapılan anket çalışmaları 21/12/2015-
11/01/2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Listelerdeki bağımsız çalışan S.M.M.M.’lere 
ulaşmak için Balıkesir merkez ve ilçelerine anket çalışması için gidilmiş, ancak görüşme 
yapmak istemeyen ve ulaşılamayan S.M.M.M.’ler olmuştur. Bu nedenle, özellikle az sayıda 
bağımsız çalışan S.M.M.M.’in bulunduğu bazı ilçelerde hiç sonuç alınamamıştır. Toplam 184 
bağımsız çalışan S.M.M.M. ile yüz yüze görüşülmüş, eksik bilgi verilen 4 anket çıkarılmış ve 
böylece analiz edilecek 180 ankete ulaşılmıştır. Anket formlarının bizzat ankete katılan 
bağımsız çalışan S.M.M.M.’ler tarafından doldurulmasını sağlamak ve yanlış yargılara 
ulaşılmasını önlemek amacıyla, anketler yüz yüze (face to face) tekniği ile bizzat tarafımızdan 
uygulanmıştır. 
2.4 Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmada işkoliklik düzeyinin tespitine yönelik olarak,  Aziz ve arkadaşları (2013) 
tarafından geliştirilen ve Gülova ve arkadaşları tarafından (2014) adapte edilerek Türkçe’ye 
çevrilmiş olan 29 maddeden oluşan Workaholism Analysis Questionnaire – İşkoliklik Analizi 
Anketi (WAQ) kullanılmıştır. Workaholism Analysis Questionnaire – İşkoliklik Analizi 
Anketi (WAQ), iş-yaşam çatışması, iş mükemmeliyetçiliği, işe bağımlılık, memnuniyetsizlik 
ve geri çekilme semptomları olmak üzere 5 boyuttan oluşmaktadır. İş-yaşam çatışması 
boyutunda 11, iş mükemmeliyetçiliği boyutunda 5, işe bağımlılık boyutunda 5, 
memnuniyetsizlik boyutunda 4 ve geri çekilme semptomları boyutunda 4 madde yer 
almaktadır. 

Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin tepsine yönelik olarak ise Goldberg (1999) 
tarafından geliştirilen ve her bir boyutu 10 maddeden oluşan toplam 50 soruluk IPIP 
Personality Inventory kullanılmıştır. 
 Araştırmada kullanılan her iki ölçekte yer alan maddeler; (1) Kesinlikle Katılmıyorum, 
(5) Tamamen Katılıyorum'a kadar olmak üzere 5 basamaklı likert tipi puanlanmıştır. 
 Kişisel bilgi formunda ise bağımsız çalışan S.M.M.M.’lerin demografik özelliklerine 
yönelik sorular yer almaktadır. Verilerin analizinde SPSS 22 istatistik paket programı 
kullanılmıştır. 
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3.Bulgular 

Aşağıdaki Tablo-1’de ankete katılan bağımsız çalışan S.M.M.M.’lerin demografik 
özelliklerini gösteren frekans dağılımları görülmektedir. 

 
Tablo 1: Cevaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin değerler 

 Cinsiyet Frekans Yüzde  Çocuk Sayısı Frekans Yüzde 
 Kadın 31 17,2  Çocuk Yok 34 18,9 
 Erkek 149 82,8  1 Çocuk 52 28,9 
Toplam 180 100,0  2-3 Çocuk 89 49,4 
Medeni Durum Frekans Yüzde  4 ve Üstü Çocuk 5 2,8 
Evli 149 82,8  Toplam 180 100,0 
Bekâr 31 17,2  Mesleki Deneyim Süresi Frekans Yüzde 
Toplam 180 100,0  1-5 Yıl 10 5,6 
Yaş Frekans Yüzde  6-10 Yıl 25 13,9 
26-30 8 4,4  11-15 Yıl 41 22,8 
31-35 41 22,8  16-20 Yıl 43 23,9 
36-40 36 20,0  21-25 Yıl 34 18,9 
41-45 32 17,8  26 ve Üzeri 27 15,0 
46-50 29 16,1  Toplam 180 100,0 
51-55 19 10,6  Personel Sayısı Frekans Yüzde 
56 ve Üzeri 15 8,3  Yok 17 9,4 
Toplam 180 100,0  1-3 Personel 138 76,7 
    4 ve Üstü Personel 25 13,9 

   
 Toplam 180 100,0 

 
 İşkoliklik Analizi Anketine ilişkin olarak yapılan faktör analizinin ve güvenilirlik 
testlerinin sonuçları aşağıdaki Tablo-2’de yer almaktadır. 
 Yapılan aklayıcı faktör analizi sonucunda, 29 sorudan oluşan Workaholism Analysis 
Questionnaire – İşkoliklik Analizi Anketinde (WAQ) ölçek yapısını bozan 6 soru ölçekten 
çıkarılmış ve literatür ile uyumlu 5 faktör elde edilmiştir. İşkoliklik analizi ölçeğinden 
çıkarılan sorular Tablo-3’de verilmiştir. Yapılan güvenilirlik analizi sonuçları incelendiğinde, 
tüm boyutların güvenilirlik katsayısının 0,70’i geçtiği görülmüştür. Bu nedenle kullanılan 
ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 2012). 
 

Tablo 2: İşkoliklik analizi anketine (WAQ) ilişkin açıklayıcı faktör ve güvenilirlik analizi sonuçları 

Faktörler Faktör 
Yükü 

Cronbach’s 
Alpha 

Faktör-1 İş Yaşam Çatışması (IYC) 

I_9.İşten çıktıktan sonra iş dışındaki aktivitelerle uğraşamayacak kadar yorgun 
hissederim. 

,754 

.820 

I_2.İşim genellikle, özel hayatımı engelliyor gibi görünüyor. ,735 

I_8.Tatil süresini programlamada zorlanırım. ,696 

I_5. Özel hayatımla ilgili konuları iş gereği sık sık beklemeye alırım. ,686 

I_7. İşimle ilgili düşüncelerim yüzünden diğer aktivitelerden zevk alamam. ,648 

I_4. Önemli kişisel aktiviteleri iş gereği sık sık kaçırırım. ,634 

I_11. İşle ilgili meselelerle uğraşırken stresli olurum. ,582 

Faktör-2 İş Mükemmeliyetçiliği (IM) 

I_12. İşimi sonlandırmadan önce defalarca incelerim. ,875 
.778 I_14. İşimi bitirmem uzun zaman alır çünkü mükemmel olması gerekir. ,779 
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I_15. İşimle ilgili sık sık gergin ve sinirli hissederim. ,681 

I_16. İşle ilgili amaçları veya başarıları sık sık saplantı haline getiririm. ,655 

Faktör-3 İşe Bağımlılık (IB) 

I_17. Fazla mesai yapmayı, tercihen haftada 60 saat ve üzeri çalışmayı tercih 
ederim. 

,761 

.744 
I_18. Akşamları ve hafta sonlarını çalışarak geçirmeyi severim. ,731 

I_20. Sürekli iş düşünürüm. ,659 

I_21. İşimin üzerinde kontrolümün olmasını isterim. ,553 

Faktör-4 Memnuniyetsizlik (M) 

I_23. Kendimi çok agresif (saldırgan) bir insan olarak görürüm. ,835 

.818 
I_22. İnsanlar beni ‘sabırsız’ ve ‘sürekli telaşlı’ olarak tanımlarlar. ,795 

I_24. İnsanlara çok sık sinirlenirim. ,734 

I_25. Başkalarının yaptığı işi kontrol etmeye ihtiyaç duyarım. ,670 

Faktör-5 Geri Çekilme Semptomları (GCS) 

I_28. Çalışmadığım zamanlarda sıkılmış ya da huzursuz hissederim. ,897 

.872 
I_27. Çalışmadığım zamanlarda kendimi suçlu hissederim. ,835 

I_26. Çalışmadığım zamanlarda kendimi gergin hissederim. ,757 

I_29. Zihnim sürekli işle meşgul olduğundan evde istirahat edemem. ,754 

Çıkarım Metodu: Principal Component Analysis. 
Döndürme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization 
Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : ,770 
Açıklanan toplam varyans: 61,268 
Toplam Cronbach’s Alpha : ,848 

 
Tablo 3: İşkoliklik analizi ölçeğinden çıkarılan sorular 

Madde No İfade 
I_1 Arkadaşlıkları sürdürmede zorlanırım. 
I_3 Yakın ilişkileri sürdürmede zorlanırım. 
I_6 Eşim/sevgilim veya yakın arkadaşlarımla sık sık anlaşmazlığa düşerim. 

I_10 Sık sık işten kaynaklı uyku problemleri yaşarım. 
I_13 Başkalarından işimi sık sık incelemelerini isterim. 
I_19 İşime çok düşkünüm. 

 
Beş Faktör Kişilik Analizine ilişkin olarak yapılan faktör analizinin ve güvenilirlik 

testlerinin sonuçları aşağıdaki Tablo-4’de yer almaktadır.  
Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda, 50 sorudan oluşan Beş Faktör Kişilik Analizi 
ölçeğinden ölçek yapısını bozan 5 soru çıkarılmış ve literatür ile uyumlu 5 faktör elde 
edilmiştir. Beş Faktör Kişilik Analizi ölçeğinden çıkarılan sorular Tablo-5’de verilmiştir. 
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Tablo 4: Beş faktör kişilik analizine ilişkin açıklayıcı faktör ve güvenilirlik analizi sonuçları 
Faktörler Faktör 

Yükü 
Cronbach’s 

Alpha 
Faktör-1 Duygusal Denge (DE) 
K 40. Başkalarının düzenlerini kolayca bozabilirim.* ,917 

,978 

K 31. Çoğu zaman rahat bir insanım. ,912 
K 33. Bir çok şey ruh halimi değiştirebilir.* ,908 
K 34. Kolaylıkla sinirlenirim.* ,907 
K 39. Meraklı birisiyimdir.* ,905 
K 37. Çoğunlukla kendimi kederli hissederim.* ,904 
K 38. Başkalarını kolay sinirlendiririm.* ,899 
K 32. Nadiren kederlenirim. ,890 
K 36. Değişken bir ruh haline sahibim.* ,887 
K 35. Kolaylıkla strese girerim.* ,884 
Faktör-2 Sorumluluk (SR) 
K 30. Eşyalarım her zaman ortadadır.* ,859 

,940 

K 29. İşlerimi karışık bir şekilde yaparım.* ,854 
K 24. Düzenli olmayı severim. ,850 
K 28. Görevlerimden kaytarmamda bir sakınca yoktur.* ,835 
K 25. İşimi titizlikle yaparım. ,807 
K 23. Ayrıntılara dikkat etmek önemlidir. ,804 
K 22. Gündelik işlerimin dürüstçe yapılması önemlidir. ,769 
K 27. Kişisel eşyalarımı çevrede bırakırım.* ,723 
K 26. İşlerimde bir program takip ederim. ,600 
Faktör-3 Uyumluluk (UY) 
K 18. Başka insanların problemleri beni ilgilendirmez.* ,859 

,936 

K 12. İnsanlara hislerini ifade etmelerinde yardımcı olurum. ,841 
K 19. Çevremdeki insanların bana ilgilerini önemsiz buluyorum.* ,823 
K 20. Çevremdeki insanların basit düşüncede oldukları 

 
,802 

K 13. Başkaları için zaman ayırırım. ,796 
K 17. Gerçekte başka insanlarla ilgilenmem.* ,792 
K 11. Yumuşak bir kalbe sahibim. ,757 
K 14. Çevremdeki insanlara ilgiliyimdir. ,739 
K 15. Başkalarının hissettiklerini önemserim. ,697 
Faktör-4 Dışa Dönüklük (DD) 
K 7. Söyleyeceklerim genelde azdır.* ,859 

,923 

K 6. Genelde az konuşurum.* ,830 
K 9. Yabancılar arasında sessizimdir.* ,822 
K 10. Genelde arka planda kalırım.* ,783 
K 8. Dikkat çekmekten hoşlanmam.* ,779 
K  1. Çevremde insanlar olduğunda kendimi rahat hissederim. ,745 
K 4. Genelde sohbete ilk başlayan ben olurum. ,740 
K 3. İlgi odağı olmayı önemsemem. ,670 
K 2. Eğlenceyi severim. ,666 
K 5. Bir çok değişik insanla konuşabilirim. ,658 
Faktör-5 Zeka/Hayal Gücü (ZH) 
K 49. Olayları hızlı anlayamam.* ,853 

,912 

K 50. Başkalarının fikirlerinden çok etkilenirim.* ,837 
K 43. Genelde iyi fikirler üretirim. ,827 
K 45. Fikirlerim tamamen kendime aittir. ,781 
K 44. İyice düşünmek bana zaman kaybettirmez. ,752 
K 47. Özetlenmiş fikirleri zor anlarım.* ,700 
K 42. Olayları hızlı bir şekilde anlarım. ,650 
“ * ” İşaretli ifadeler ters (reverse) olarak kodlanmıştır  
Çıkarım Metodu: Principal Component Analysis. 
Döndürme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization 
Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : ,856 
Açıklanan toplam varyans: 70,194 
 

     
 

Tablo 5: Beş faktör kişilik analizi  ölçeğinden çıkarılan sorular 
Madde 

 
İfade Madde 

 
İfade 

K_16 Başka insanların duygularını anlarım K_46 Güçlü bir hayal gücüm yoktur 
K_21 Her zaman önceden hazırlıklıyımdır K_48 İnsanların fikirleriyle ilgilenmiyorum  
K_41 Geniş bir hayal gücüm vardır 

Bağımsız çalışan S.M.M.M.’lerin işkoliklik  alt boyutlarının ve toplam işkoliklik puanlarının ortalamaları Tablo 
6’da verilmiştir.  
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Tablo 6: İşkoliklik alt boyutlarının ve toplam işkoliklik puanları ortalamaları 
 Gözlem Sayısı Ort. Standart Sapma 
İş Yaşam Çatışması (IYC) 180 2,9516 1,00802 
İş Mükemmeliyetçiliği (IM) 180 3,8278 ,98249 
İşe Bağımlılık (IB) 180 3,3514 1,00477 
Memnuniyetsizlik (M) 180 2,7736 1,18849 
Geri Çekilme Sempt.(GCS) 180 2,9181 1,22441 
Toplam İşkoliklik (ISK) 180 3,1367 ,68024 

 
Tabloda yer alan sonuçlara göre anket kapsamındaki meslek mensuplarının “işkoliklik” 

puanının 3,1367 olduğu, işkoliklik boyutlarından “iş mükemmeliyetçiliği (IM)” boyutunun 
en yüksek skora sahip olduğu anlaşılmaktadır.   
Bağımsız çalışan S.M.M.M.’lerin Beş Faktör Kişilik Özellikleri boyutlarının puanları 
ortalaması Tablo 7’de verilmiştir.  
 

Tablo 7: Beş faktör kişilik özellikleri puanları ortalamaları 
 Gözlem Sayısı Ort. Standart Sapma 
Duygusal Denge (DE) 180 3,3422 1,13090 
Sorumluluk (SR) 180 4,3568 ,78874 
Uyumluluk (UY) 180 4,0272 ,74044 
Dışa Dönüklük (DD) 180 3,6822 ,92157 
Zeka/Hayal Gücü (ZH) 180 ,38889 ,88522 

Tablo 7’de yer alan sonuçlara göre anket kapsamındaki meslek mensuplarının beş faktör 
kişilik özelliliklerinden “Sorumluluk (SR)” boyutunun en yüksek skora sahip olduğu, 
“Duygusal Denge (DE)” boyutunun ise en düşük skora sahip olduğu anlaşılmaktadır.   
Çalışmada kullanılan işkoliklik ölçeği alt boyutları ve toplam işkoliklik  ile  beş faktör kişilik 
ölçeği alt boyutları arasındaki korelasyon analizi sonuçları  Tablo 8’de verilmiştir.  
 

Tablo 8: Ölçeklerin alt boyutları arasındaki korelasyonlar 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(1) İş Yaşam Çatışması 

 
1          

(2) İş 
 

 

,168* 1         
(3) İşe Bağımlılık (IB) ,171* ,218** 1        
(4) Memnuniyetsizlik 

 
231** ,207** ,339** 1       

(5) Geri Çekilme 
 

,289** ,044 ,329** ,433** 1      
(6) TOPLAM 

  
,698** ,459** ,594** ,683** ,670** 1     

(7) Duygusal Denge 
 

-
** 

-
** 

-
** 

-
** 

-,021 -
** 

1    
(8) Sorumluluk (SR) -,024 ,369** ,052 -,045 -,088 ,054 -

 
1   

(9) Uyumluluk (UY) -,164* ,226** -,028 -,164* -
** 

-,171* -,128 ,336** 1  
(10) Dışa Dönüklük 

 
-,181* -,170* -,154* -

 
-
 

-
 

,200** ,080 ,241** 1 
(11) Zeka/Hayal Gücü 

 
,133 ,396** ,162* ,165* ,062 ,271** -,137 ,477** ,242** -

 * p <0.05         ** p <0.01 
Analiz sonuçlarına göre; işkoliklik alt boyutlarından “İş Yaşam Çatışması (IYC)” ile 

beş faktör kişilik özellikleri boyutlarından “Duygusal Denge (DE)” arasında p <0.01 
anlamlılık düzeyinde, “Uyumluluk (UY)” ve “Dışa Dönüklük (DD)” arasında ise p <0.05 
anlamlılık düzeyinde negatif bir ilişki elde edilmiştir.  

İşkoliklik alt boyutlarından “İş Mükemmeliyetçiliği (IM)” ile beş faktör kişilik 
özellikleri boyutlarından “Duygusal Denge (DE)” arasında p <0.01 anlamlılık düzeyinde, 
“Dışa Dönüklük (DD)” arasında ise p <0.05 anlamlılık düzeyinde negatif bir ilişki elde 
edilirken, “Sorumluluk (SR)”, “Uyumluluk (UY)” ve “Zeka/Hayal Gücü(ZH)” arasında 
ise p <0.01 anlamlılık düzeyinde pozitif bir ilişki elde edilmiştir. 

İşkoliklik alt boyutlarından “İşe Bağımlılık (IB)” ile beş faktör kişilik özellikleri 
boyutlarından “Duygusal Denge (DE)” arasında p <0.01 anlamlılık düzeyinde, “Dışa 
Dönüklük (DD)” arasında ise p <0.05 anlamlılık düzeyinde negatif bir ilişki elde edilirken, 
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“Zeka/Hayal Gücü (ZH)” arasında ise p <0.05 anlamlılık düzeyinde pozitif bir ilişki elde 
edilmiştir. 

İşkoliklik alt boyutlarından “Memnuniyetsizlik (M)” ile beş faktör kişilik özellikleri 
boyutlarından “Duygusal Denge (DE)” ve “Dışa Dönüklük (DD)” arasında p <0.01 
anlamlılık düzeyinde, “Uyumluluk (UY)” arasında ise p <0.05 anlamlılık düzeyinde negatif 
bir ilişki elde edilirken, “Zeka/Hayal Gücü (ZH)” arasında ise p <0.05 anlamlılık düzeyinde 
pozitif bir ilişki elde edilmiştir. 

İşkoliklik alt boyutlarından “Geri Çekilme Sempt.(GCS)” ile beş faktör kişilik 
özellikleri boyutlarından “Uyumluluk (UY)” ve “Dışa Dönüklük (DD)” arasında p <0.01 
anlamlılık düzeyinde negatif bir ilişki elde edilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre; “Toplam İşkoliklik (ISK)” ile beş faktör kişilik özellikleri 
boyutlarından “Duygusal Denge (DE)” ve “Dışa Dönüklük (DD)”  arasında p <0.01 
anlamlılık düzeyinde, “Uyumluluk (UY)” arasında ise p <0.05 anlamlılık düzeyinde negatif 
bir ilişki elde edilirken, “Zeka/Hayal Gücü (ZH)” arasında ise p <0.01 anlamlılık düzeyinde 
pozitif bir ilişki elde edilmiştir. 
 
4. Sonuç 

Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının beş faktör kişilik özellikleri ile işkoliklik 
düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre, beş faktör kişilik özellikleri boyutlarından “Duygusal 
Denge (DE)” ile işkoliklik alt boyutlarından “İş Yaşam Çatışması (IYC)”, “İş 
Mükemmeliyetçiliği (IM)”, “İşe Bağımlılık (IB)”, “Memnuniyetsizlik (M)” ve “Toplam 
İşkoliklik (ISK)” arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durum nörotik bireylerin 
daha fazla iş yaşam çatışması yaşadığını, daha fazla işe bağlılık ve memnuniyetsizlik 
yaşadığını, işkoliklik düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.  
Araştırma sonuçlarından beş faktör kişilik özellikleri boyutlarından “Sorumluluk (SR)” ile 
işkoliklik alt boyutlarından “İş Mükemmeliyetçiliği (IM)” arasında pozitif yönlü bir ilişki 
tespit edilmiştir. Bu durum sorumluluk düzeyi yüksek bireylerin iş mükemmelliyetçiliklerinin 
de yüksek olduğunu göstermektedir.  

Araştırma sonuçlarından beş faktör kişilik özellikleri boyutlarından “Uyumluluk (UY)” 
ile işkoliklik alt boyutlarından “İş Yaşam Çatışması (IYC)”, “Memnuniyetsizlik (M)”, “Geri 
Çekilme Semptomları(GCS)” ve “Toplam İşkoliklik (ISK)” arasında negatif yönlü, “İş 
Mükemmeliyetçiliği (IM)” arasında ise pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durum 
uyumlu, uzlaşmacı bireylerin daha az iş yaşam çatışması, memnuniyetsizlik ve geri çekilme 
semptomları yaşadığını, ancak iş mükemmeliyetçiliği düzeylerinin yüksek olduğunu 
göstermektedir.  

Araştırma sonuçlarından beş faktör kişilik özellikleri boyutlarından “Dışa Dönüklük 
(DD)” ile işkolikliğin tüm  alt boyutları arasında ve toplam işkoliklik arasında negatif yönlü 
bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durum sosyal, atılgan, girişken bireylerin işkoliklik düzeylerinin 
düşük olduğunu göstermektedir.  

Araştırma sonuçlarından beş faktör kişilik özellikleri boyutlarından “Zeka/Hayal Gücü 
(ZH)” ile işkoliklik alt boyutlarından “İş Mükemmeliyetçiliği (IM)”, “ İşe Bağımlılık (IB)”, 
“Memnuniyetsizlik (M)” ve “Toplam İşkoliklik (ISK)” arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit 
edilmiştir. Bu durum, olayları muhakeme gücü yüksek, olaylar karşısında yeni fikirler üreten 
kişilerin daha mükemmeliyetçi olduğu, daha fazla işe bağlılık gösterdiği ve memnuniyetsizlik 
düzeylerinin de daha fazla olduğunu göstermektedir.  

Gelecekte yapılacak çalışmalarda farklı meslek mensuplarının kişilik özellikleri ile 
işkoliklik düzeyleri arasındaki ilişki araştırılabilir. Ayrıca kişilik özelliklerinin işkoliklik 
düzeyine etkisi üzerinde daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir.  
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MESLEK YÜKSEKOKULLARININ TEKNİK 
BÖLÜMLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN 

GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEMOGRAFİK 
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

 
 

İsmail Atabay1  Hasan Demirhan2 
 
 

Özet 
Girişimcilik, dinamik bir güç olup, ülkelerin toplumsal ve ekonomik gelişiminde önemli bir yere sahiptir. 

Kişilerin girişimci olmaları ya da olmamaları konusunda belirleyici etkiye sahip birçok unsur bulunmakta olup, 
bunlar arasında finansal kaynaklar, eğitim, rol modelleri, iş tecrübesi, inanç, aile, kültür ve kişilik özellikleri öne 
çıkan unsurlardır. 

Bu çalışma, Meslek Yüksekokulları bünyesinde yer alan Makine, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, 
Mekatronik, Bilgisayar Programcılığı gibi teknik programlarında eğitim gören öğrencilerin girişimcilik 
eğilimlerinin belirlenmesi ve demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi 
amacını taşımaktadır.  

Bu amaçla Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulunun ilgili programlarında eğitim gören 
öğrencilere literatürden yararlanılarak oluşturulan anket uygulanmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler 
istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: girişimcilik, girişimcilik eğilimi, meslek yüksekokulu öğrencileri  
 
JEL Sınıflandırması: L26 
 
 

REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF 
VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS IN TECHNICAL 
DEPARTMENTS ON THE BASIS OF DEMOGRAPHIC 

VARIABLES 
 
 
Abstract 

Entrepreneurship is a dynamic power and plays a significant role for the social and economic 
development of countries. As well as there are many factors with decisive influence on whether individuals will 
be entrepreneur or not, financial resources, education, role models, work experience, faith, family, culture and 
personality  are prominentones.  

This study was carried out with the aim of identifying vocational school students’ entrepreneurship 
tendencies studying at Machine, Electric Device Technology, Mechatronics, Computer Programming and 
determination of whether or not it differs on the basis of  demographic variables. 

For this purpose,  a questionnaire created by making use of the literature was made for the students 
studying at the related programs of Balikesir University Edremit Vocational School. The data acquired 
from questionnaire study were analysed statistically and results were evaluated.  
 
Keywords: entrepreneurship, entrepreneurship tendency, vocational school students         
 
JEL Classification: L26 

1 Balıkesir Üniversitesi Havran M.Y.O., atabay@balikesir.edu.tr 
2 Balıkesir Üniversitesi Edremit M.Y.O., demirhanh@hotmail.com 
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1. Giriş  

En basit şekliyle “yeni fikirler bulma ve yürürlüğe koyma konusundaki yetenek” olarak 
tanımlanan girişimcilik (Maysami & Ziemnowicz, 2007),  ekonomik büyüme, istihdam ve 
teknolojik ilerleme için önemli bir kaynaktır (Kuratko, 2007; Reynolds, Bygrave & Autio, 
2004).  

Girişimcilik faaliyetini yerine getiren kişi ise “girişimci” olarak adlandırılır. Schumpeter 
(1965) girişimciyi,  teknik ve/veya organizasyonel yenilik gerçekleştirme yoluyla pazar 
fırsatlarını ortaya çıkaran kişi olarak tanımlar. Emsen vd. (2001) ise girişimciyi, çeşitli üretim 
faktörlerini bir araya getirerek,  riski üstlenen ve üretim faaliyetlerinde bulunarak kar elde 
etmeyi amaçlayan kişi olarak tanımlamışlardır. Girişimci; sürekli çevreyi gözleyip tarayan, 
talep fırsatlarını gören ve yeni talepler ortaya çıkaran, değişimleri zamanında fark eden, 
kaynaklar yaratarak üretim tesislerini kuran, rekabeti varlığın önemli bir nedeni olarak gören 
ve seven, risk ve sorumluluk üstlenmekten çekinmeyen, atak ve yaratıcı yetenekleri 
kişiliğinde bulunduran kişilerdir (Müftüoğlu; 2000). 

Girişimcinin başarılı olabilmesi için; yaratıcılık, yenilikçilik, dinamizm, liderlik, 
takımdaşlık, başarı motivasyonu, problem çözme, amaca odaklanma, risk alma ve karar 
verme yeteneklerine sahip olması gerekmektedir (Charantimath, 2009). Uygun vd.(2012)  
azim, başarı motivasyonu, özerk olma, merak ve öğrenme isteği, özgüven, risk alma eğilimi 
ve yenilikçilik gibi unsurların girişimciliğin öne çıkan özellikleri olduğunu belirtmişlerdir. 
Bozkurt ve Alparslan’a (2013) göre ise girişimcilerin başlıca özellikleri; yenilikçilik, risk 
alma, değişim odaklılık, fırsatlara odaklanma, yaratıcılık, gelişmiş iletişim becerisine sahiplik, 
proaktiflik, yüksek başarı güdüsü, duygusal zekâ ve kararlarında ısrarcı olmadır. 

Çarıkçı ve Koyuncu (2010) girişimcilik üzerinde etkili olan faktörlerden söz ederken 
bireyci kültürlerde hakim olan kendine güven, bağımsızlık eğilimi, akılcılık, iç denetim 
odaklılık gibi değerlerin girişimcilik eğiliminin yüksek olmasının doğal bir sonuç olduğunu 
belirtmişlerdir.  Ayrıca bireylerde toplumsallık düşüncesi arttıkça yaratıcılık özelliklerinin 
azalmaya başladığı, bireylerin içinde bulundukları toplulukların amaç ve hedeflerine 
odaklanmaya yöneldikçe, kişisel anlamda yaratıcılık özelliklerini yitirmeye başladıkları 
sonucuna da ulaşmışlardır.  

Girişimcilik eğilimi, kişide var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkararak girişimci 
olma yönündeki arzu, istek ve niyetlerin harekete geçirilmesini ifade etmektedir. Bu eğilim, 
bireyde bir davranış olarak doğuştan kazanılmış da olsa mutlaka bunun ortaya çıkartılması, 
geliştirilmesi ve yönlendirilmesi gerekir (Güreşçi, 2014). Filion (1994), özellikle çocukluk ve 
ergenliğin, girişimciliğe karşı olumlu tutum ve davranışların beslenmesinde ve girişimcilik 
hakkında temel bilgilerin kazanılmasında ideal aşama olduğunu belirtmektedir. Peterman ve 
Kennedy (2003) 200 öğrenci ile yaptıkları araştırma sonucunda bu fikri desteklemişlerdir. 
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin ergenliğin son döneminde oldukları düşünülürse,   
girişimcilik eğilimlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir dönem olarak kabul edilebilir.   

Girişimcilik eğiliminin oluşmasında;  ülkenin genel ekonomik, sosyal ve siyasi 
yapısı,bölgesel ve çevresel faktörler, kişilik özellikleri, genel ve mesleki eğitim düzeyi etkili 
olmaktadır (Güreşçi, 2014). Uygun vd. (2012) girişimcilik eğiliminde okul, aile geliri ve 
cinsiyet arasında ilişki bulunduğunu, büyüdüğü coğrafi bölgenin ve yerin, daha önce bir işte 
çalışma durumuna ve herhangi bir sosyal kuruma üyelik durumuna göre, girişimci olma ya da 
kendi işini kurma eğiliminin farklılaştığını belirtmişlerdir.  Bir diğer çalışmada Arslan (2002), 
baba eğitim seviyesinin yüksek olması durumunda, öğrencilerin kendi işini kurmada eğitim 
seviyesi düşük olanlara göre çok daha yüksek olduğunu, öğrencilerin ailelerinin gelir seviyesi 
ve ailedeki çocuk sayısının az oluşu ile girişimcilik arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olduğunu 
belirtmiştir. Ismail vd.(2009) girişimcilik yöneliminde yaş, cinsiyet, eğitim, iş tecrübesi, rol 
modellerin ve bireysel farklılıkların etkili olduğunu ifade etmişlerdir.  
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Wang ve Wong (2004), Singapur’un teknik eğitim veren devlet üniversitesinde öğrenim 
gören 5.326 lisans öğrencisi ile yaptıkları araştırma sonucunda, ailesinde iş tecrübesi 
bulunmasının öğrencilerin girişimcilik özelliğini olumlu etkilediği sonucuna varmışlardır.  
Klofsten (2000) çalışmasında üniversitelerin girişimcilik üzerinde oynadığı role değinmiş, 
üniversitelerin girişimci kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesi, girişimciliğin ders olarak 
öğrencilere sunulması ve girişimci adayı kişiler için özel eğitim programlarının düzenlenmesi 
olmak üzere üç farklı rol oynayabileceğini belirtmiştir. Patır ve Karahan (2010) yaptıkları 
çalışmada üniversite öğrencilerinin girişimcilik alt yapılarının yeterli düzeyde olduğu ve 
girişimcilik eğitimi alanların kendi işyerini kurmaya daha yatkın olduğu sonucuna 
varmışlardır. 

Öğrencilerini mevcut yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda eğiterek iş dünyasına 
atılmasını amaçlayan ve onlara meslek kazandırmaya yönelik eğitim veren meslek 
yüksekokullarının amaçlarından bir diğeri de, öğrencilerinin girişimci özelliklerinin 
geliştirilmesidir (Maya vd. 2012). 

Ülkemizde orta öğretim kurumlarında mesleki ve teknik eğitim alan öğrenciler mezun 
oldukları alanda “İş Yeri Açma Belgesi”ne sahip olabilmektedir. Orta öğretim kurumlarından 
mezun olup alanı dışında Üniversitelerin önlisans seviyesindeki Teknik Programlarında 
öğrenim görerek mezun olanlar ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Eğitim 
Merkezlerine başvurarak intibakları yapılmak suretiyle “İş Yeri Açma Belgesi”ne sahip 
olabilmektedir.  Bu belge girişimcilik eğilimi açısından yasal gerekliliği yerine getirmek adına 
önemli bir avantaj sağlamaktadır.  
 
2. Veri ve Yöntem 
2.1 Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokullarının teknik programlarında eğitim gören 
öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini belirlemek ve demografik değişkenlere göre farklılık 
gösterip göstermediğini tespit etmektir.  
2.2 Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu bünyesindeki teknik 
programlarda öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılmış olup, farklı üniversitelere bağlı 
Meslek Yüksekokulları bünyesindeki teknik programlarda öğrenim gören öğrencilerin zaman 
ve imkanlar nedeniyle araştırmaya dahil edilememiş olması bu araştırmanın kısıtlarını 
oluşturur.   
2.3 Araştırmanın Örneklemi 

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Makine, Elektrikli 
Cihaz Teknolojisi, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi, Mekatronik ve Bilgisayar 
Programcılığı programlarının 1. ve 2. sınıflarında öğrenim görmekte 579 öğrenci bu 
araştırmanın ana kütlesidir. Kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen ve araştırmaya katılmayı 
kabul eden 242 öğrenci ise araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Anket çalışmaları 
11/04/2016-20/05/2016 tarihleri arasında yüz yüze (face to face) tekniği ile bizzat 
tarafımızdan yapılmıştır. 
2.4 Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 

Araştırmada, Börü (2006) tarafından geliştirilen ve Doğan (2013) tarafından 
kullanılarak faktör analizi sonucu 7 faktör elde edilmiş olan, 30 maddeden oluşan Girişimcilik 
Eğilimine ilişkin ölçek ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır.  
Girişimcilik eğilimine ilişkin ifadelerinin her biri; (1) Kesinlikle Katılmıyorum , (2) Kısmen 
Katılmıyorum, (3) Emin Değilim, (4) Kısmen Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum olmak 
üzere 5 basamaklı likert tipi puanlanmıştır. Kişisel bilgi formunda ise öğrencilerin demografik 
özelliklerine yönelik sorular yer almaktadır. Verilerin analizinde SPSS 22 istatistik paket 
programı kullanılmıştır. 
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3. Bulgular ve Tartışma 
3.1.Demografik Faktörlere İlişkin Bulgular 

Aşağıdaki Tablo 1’de ankete katılan öğrencilerin demografik özelliklerini gösteren 
frekans dağılımları görülmektedir. 
 

Tablo 1: Cevaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin değerler 
 Cinsiyet Frekans Yüzde  Yaş Frekans Yüzde 
 Kadın 29 12,0  20’den Küçük 163 67,4 
 Erkek 213 88,0  21-23 68 28,1 
Toplam 242 100,0  24-26 4 1,7 
Kardeş Sayısı Frekans Yüzde  27-30 2 ,8 
Yok 31 12,8  31 ve üzeri 5 2,1 
1 78 32,2  Toplam  242 100,0 
2 62 25,6  Okuduğu Program Frekans Yüzde 
3 44 18,2  Makine 89 36,8 
4 13 5,4  Mekatronik 42 17,4 
5 ve Üzeri 14 5,8  Elektrikli Cihaz Teknolojisi 39 16,1 
Toplam 242 100,0  Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 14 5,8 
Öğrenim Türü Frekans Yüzde  Bilgisayar Programcılığı 58 24,0 
Normal Öğretim 128 52,9  Toplam 242 100,0 
İkinci Öğretim 114 47,1  Mezun Olunan Lise Frekans Yüzde 
Toplam 242 100,0  Endüstri Meslek Lisesi 135 55,8 
Sınıfı Frekans Yüzde  Teknik Lise 64 26,4 
1.Sınıf 127 52,5  Anadolu Lisesi 21 8,7 
2.Sınıf 115 47,5  Diğer 22 9,1 
Toplam 242 100,0  Toplam 242 100,0 
Anne Çalışma Pozisyonu Frekans Yüzde  Baba Çalışma Pozisyonu Frekans Yüzde 
Kendi İşi 10 4,1  Kendi İşi 36 14,9 
İşçi 34 14,0  İşçi 70 28,9 
Memur 3 1,2  Memur 21 8,7 
Yönetici 2 ,8  Yönetici 8 3,3 
Emekli 11 4,5  Emekli 64 26,4 
Çiftçi 14 5,8  Çiftçi 36 14,9 
İşsiz/Çalışmıyor/Ev Hanımı  168 69,4  İşsiz/Çalışmıyor 7 2,9 
Toplam 242 100,0  Toplam 242 100,0 
Anne Eğitim Durumu Frekans Yüzde  Baba Eğitim Durumu Frekans Yüzde 
Okur-Yazar Değil 13 5,4  Okur-Yazar Değil 1 ,4 
İlkokul 134 55,4  İlkokul 104 43,0 
Ortaokul 67 27,7  Ortaokul 75 31,0 
Lise 24 9,9  Lise 50 20,7 
Önlisans 1 ,4  Önlisans 3 1,2 
Lisans 2 ,8  Lisans 7 2,9 
Y.Lisas/Doktora 1 ,4  Y.Lisas/Doktora 2 ,8 
Toplam 242 100,0  Toplam 242 100,0 

 
3.2 Faktör Analizleri ve Güvenilirlik Testleri 

Anket sorularına ilişkin olarak yapılan faktör analizinin ve güvenilirlik testlerinin 
sonuçları aşağıdaki Tablo 2’de yer almaktadır. 
Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda, 30 ifadeden oluşan Girişimcilik Eğilimi 
ölçeğinden, ölçek yapısını bozan 1 soru çıkarılmış ve Doğan (2013)’ın çalışmasındaki gibi 7 
faktör elde edilmiştir. Ölçekten çıkarılan soru Tablo 3’de verilmiştir.  Yapılan güvenilirlik 
analizi sonuçları incelendiğinde, tüm boyutların güvenilirlik katsayısının 0,70’i geçtiği 
görülmüştür. Bu nedenle kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 
2012). 
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Tablo 2: Girişimcilik eğilimi ölçeğine ilişkin açıklayıcı faktör ve güvenilirlik analizi sonuçları 

Faktörler Faktör 
Yükü 

Cronbach’s 
Alpha 

Faktör-1 Azimli ve Rekabetçi Olma (AR) 
1.Sorumluluk almaktan kaçınmam ve sorumluluklarımı baştan sonra izlerim. ,838 

,867 

7.Eğer bir şeyi yapmayı aklıma koyarsam hiçbir şey beni durduramaz. ,774 
22.Bir işe başladığım zaman çevremdeki bir çok insanı benimle birlikte harekete 

 
,735 

21.Hiç kimsenin bana yapmamı söylemesine gerek yoktur, her işimi kendi başıma 
 

,695 
12.İstediğim şeyler için çok çalışmaktan kaçınmam. ,673 
11.Üstüme aldığım görevleri zamanında bitiririm. ,650 
2.Rekabetten hoşlanırım. ,617 
15.İstediğim şeyleri yapabilecek enerjiye sahibim. ,562 
Faktör-2 Riskten Kaçınma (RK) 
27.Hayatımın sonuna kadar yetecek param olsaydı, iş kurmak yerine banka faizine 

 
,889 

,852 
4.Kendi işimi kurmaktansa, bir şirkette/kurumda çalışmayı tercih ederim. ,791 
8.Başarısızlık riski olduğunda yeni bir işe başlanmaması gerektiğini düşünüyorum. ,751 
28.Kendi işimi kuracak kadar riski göze alamam. ,743 
25.Bir iş kurmayı ancak iyi bir iş bulamadığımda düşünürüm. ,741 
Faktör-3 Yeni İş Kurma Güçlüğü (YIKG) 
16.Ekonomik ortamın kendi işini kurmak isteyenler için uygun olmadığını 

 
,853 

,877 26.Karmaşık ve idari süreçler nedeniyle kendi işini kurmanın zor olduğunu 
 

,840 
13.Yeni bir işin nasıl kurulacağı ile ilgili bilgiye ulaşmanın zor olduğunu 

 
,835 

3.Yetersiz finansman desteği nedeniyle kendi işini kurmanın zor olduğunu 
 

,809 
Faktör-4 Kendi İşini Kurma Fırsatı ve Çalışma (KIKC) 
18.Tüm birikimimi kaybetsem de yine de aynı işte çalışmaya devam ederdim. ,781 

,701 
9.Günde 12-16 saat çalışmayı göze alabilirim. ,690 
17.Geleceği garanti altına almanın insanın kendi işini kurmasından geçtiğini 

 
,651 

5.Bir işin fırsatlar sunması, emniyetli ve garantili olmasından daha önemlidir. ,621 
29.İnsanların kendi işlerini kurmak için yeterli fırsatlara sahip olduğunu 

 
,531 

Faktör-5 Yenilik Yaratma (YY) 
24.Başkalarının aklına gelmeyen bir çok şeyi düşünür ve harekete geçirebilirim. ,785 

,712 6.Daha önceden sorulmamış sorular sorup kimsenin aklına gelmemiş şeyleri 
 

,760 
14.Yenilik yaratma ve bunları uygulama noktasında başarılı olduğumu 

 
,680 

Faktör-6 Aile Desteği (AD) 
19.Kendi başıma bir iş yapmak istersem ailem beni destekler. ,862 ,781 23.Bir iş kurmak istesem ailem beni bu konuda yüreklendirir. ,855 
Faktör-7 Hümanizm (H) 
10.İnsanları severim, herkesle anlaşabilir ve iyi geçinirim. ,797 ,745 20.Kendi işini kuran ve başarısız olanlara, yeni bir şans verilmesi gerektiğini 

 
,762 

Çıkarım Metodu: Principal Component Analysis. 
Döndürme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization 
Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : ,804 
Açıklanan toplam varyans: 63,190 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 3: Girişimcilik eğilimi ölçeğinden çıkarılan sorular 

 
3.3. Girişimcilik Eğilimine İlişkin Bulgular 

Ankete katılan öğrencilerin girişimcilik eğilimi alt boyutlarının puanlarının ortalamaları 
Tablo 4’de verilmiştir.  
 
 
 

Madd
e No 

 
İfade 

30 Ortak çalışmalarda işleri sıraya koymak benim için planlanmamış ancak yapılması gereken doğal 
bir görevdir. 
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Tablo 4: Girişimcilik eğilimi alt boyutları puanları 
 Gözlem Sayısı Ort. Standart Sapma 
Azimli ve Rekabetçi Olma (AR) 242 3,6606 ,94710 
Riskten Kaçınma (RK) 242 3,1116 1,11777 
Yeni İş Kurma Güçlüğü (YIKG) 242 3,3264 1,06911 
Kendi İşini Kurma Fırsatı ve Çalışma (KIKC) 242 3,1182 ,92315 
Yenilik Yaratma (YY) 242 3,4780 1,01202 
Aile Desteği (AD) 242 3,7293 1,07696 
Hümanizm (H) 242 3,7314 1,14061 

 
Girişimcilik eğilimi alt boyutlarından “Azimli ve Rekabetçi Olma (AR)”, “Kendi İşini 

Kurma Fırsatı ve Çalışma (KİKÇ)”, “Yenilik Yaratma (YY)”, “Aile Desteği (AD)” ve 
“Hümanizm (H)” alt boyutlarında yüksek puan, “Riskten Kaçınma (RK)” ve ”Yeni İş Kurma 
Güçlüğü (YİKG)” alt boyutlarında ise düşük puan girişimcilik eğiliminin yüksekliğini ifade 
etmektedir.  

Çalışmamızda girişimcilik eğiliminin alt boyutları için değerlendirme puanları yanı sıra 
“Toplam Girişimcilik Eğilimi (GE)” puanı da hesaplanmıştır. Girişimcilik eğiliminin alt 
boyutlarından “Riskten Kaçınma (RK)” ve ”Yeni İş Kurma Güçlüğü (YİKG)” boyutlarındaki 
düşük puan girişimcilik eğiliminin yüksekliğini ifade ettiği için,  toplam girişimcilik eğilimi 
puanının belirlenmesinde “Riskten Kaçınma (RK)” ve ”Yeni İş Kurma Güçlüğü (YİKG)” alt 
boyutuna ilişkin sorulara verilen cevaplar 51, 42, 33, 24, 15 olacak şekilde ters 
(reverse) olarak kodlanmıştır. 
Ankete katılan öğrencilerin toplam girişimcilik eğilimi puanı Tablo 5’de verilmiştir.  
 

Tablo 5: Toplam girişimcilik eğilimi (GE) puanı 
 Gözlem Sayısı Ort. Standart Sapma 
Girişimcilik Eğilimi (GE) 242 3,2885 ,48831 

Ankete katılan öğrencilerin girişimcilik eğilimi alt boyutlarının ve toplam girişimcilik 
eğilimi puanlarının cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin yapılan T-Testi 
sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.  
 

Tablo 6: Girişimcilik eğilimi alt boyutlarının ve toplam girişimcilik eğilimi puanların cinsiyet değişkenine 
 göre karşılaştırılmasına ilişkin T-testi sonuçları 

CINSIYET AR RK YIKG KIKC YY AD H GE 

KADIN 
Ortalama 3,6250 3,3034 3,7931 3,0345 3,6207 3,7069 3,6897 3,1772 
N 29 29 29 29 29 29 29 29 
Std. Sapma ,92642 1,10534 1,23033 ,88167 ,97070 1,32636 1,22046 ,44749 

ERKEK Ortalama 3,6655 3,0854 3,2629 3,1296 3,4585 3,7324 3,7371 3,3037 
N 213 213 213 213 213 213 213 213 
Std. Sapma ,95192 1,11948 1,03227 ,93006 1,01817 1,04215 1,13224 ,49263 

T  -,216 985 2,534 -,520 ,809 -,119 -,210 -1,311 
P  ,830 ,325 ,012* ,604 ,419 ,905 ,834 ,191 

 *p<0,05 
Tablo 6’dan “Yeni İş Kurma Güçlüğü (YİKG)” puanının kadınlarda 3,7931 iken 

erkeklerde 3,2629 olduğu ve p>0,05 önem düzeyinde istatistiksel anlamda farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Bu sonuca göre araştırma kapsamındaki kadın öğrenciler erkek öğrencilere 
göre yeni iş kurma güçlüğünü daha fazla görmektedirler. Girişimcilik eğiliminin diğer 
boyutları açısından ve toplam girişimcilik eğilimi açısından ise cinsiyet değişkenine göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
 Ankete katılan öğrencilerin girişimcilik eğilimi alt boyutlarının ve toplam girişimcilik 
eğilimi puanlarının öğrenim görülen sınıf değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin yapılan 
T-Testi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.  
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Tablo 7: Girişimcilik eğilimi alt boyutlarının ve toplam girişimcilik eğilimi puanların öğrenim görülen sınıf 
 değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin T-testi sonuçları 

SINIF AR RK YIKG KIKC YY AD H GE 
1.SINIF Ortalama 3,7136 3,2598 3,5197 3,1024 3,5223 3,8504 3,6890 3,2582 

N 127 127 127 127 127 127 127 127 
Std. Sapma ,94637 1,21637 1,02770 ,89473 1,02232 1,03378 1,18678 ,47871 

2.SINIF Ortalama 3,6022 2,9478 3,1130 3,1357 3,4290 3,5957 3,7783 3,3220 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 

Std. Sapma ,94859 ,97696 1,07771 ,95717 1,00269 1,11193 1,09061 ,49863 
T  ,914 2,185 3,004 -,280 ,716 1,847 -,607 -1,015 
P  ,362 ,030* ,003** ,780 ,475 ,066 ,544 ,311 

**p<0,01        *p<0,05 
Tablo 7’den “Riskten Kaçınma (RK)” puanının 1.sınıflarda 3,2598 2.sınıflarda ise 

2,9478 olduğu ve p>0,05 önem düzeyinde istatistiksel anlamda farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Bu sonuç araştırma kapsamındaki 1.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 
2.sınıfta öğrenim gören öğrencilere göre daha fazla riskten kaçınma eğiliminde olduğunu, 
diğer bir ifadeyle 2.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin riskten kaçınma eğilimlerinin daha az 
olduğunu göstermektedir. Tablo 7’de “Yeni İş Kurma Güçlüğü (YİKG)” puanının 1.sınıfta 
öğrenim görenlerde 3,5197 iken 2.sınıfta öğrenim görenlerde 3,1130 olduğu ve p>0,01 önem 
düzeyinde istatistiksel anlamda farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu sonuca göre araştırma 
kapsamındaki 1.sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler 2.sınıfta öğrenim görmekte olan 
öğrencilere göre yeni iş kurma güçlüğünü daha fazla görmektedirler.  

Ankete katılan öğrencilerin girişimcilik eğilimi alt boyutlarının ve toplam girişimcilik 
eğilimi puanlarının baba çalışma pozisyonuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek 
için ANOVA testi yapılmış olup, test sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir. Değişkenlere ait 
varyansların homojen olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 8: Baba çalışma pozisyonuna göre ANOVA testi sonuçları 
Çalışma Pozisyonu AR RK YIKG KIKC YY AD H GE 

Kendi İşi Ortalama 3,6944 2,6833 2,8889 3,1278 3,4352 4,0417 3,9306 3,4646 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 

Std. Sapma 1,0143
 

1,1062
 

1,1579
 

1,0064
 

1,0291
 

,99553 ,93467 ,50776 
İşçi Ortalama 3,6554 3,0457 3,2214 3,1029 3,4952 3,6857 3,6071 3,3005 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 
Std. Sapma 1,0698

 
1,1647

 
1,1241

 
,89491 1,0289

 
1,0907

 
1,1699

 
,54608 

Memur Ortalama 3,5952 2,8381 3,1071 3,1238 3,6508 3,6905 3,7619 3,3662 
N 21 21 21 21 21 21 21 21 

Std. Sapma ,98338 1,1977
 

,94397 ,73342 1,1228
 

1,1121
 

1,2511
 

,47562 
Yönetici Ortalama 3,8125 3,2500 3,6563 3,1000 3,5417 3,8125 4,0000 3,2888 

N 8 8 8 8 8 8 8 8 
Std. Sapma ,83719 ,58310 1,0933

 
1,0419

 
,92475 1,5103

 
,84515 ,55600 

Emekli Ortalama 3,5820 3,3844 3,5430 3,1219 3,5312 3,6719 3,6172 3,1843 
N 64 64 64 64 64 64 64 64 

Std. Sapma ,90502 1,0710
 

1,1033
 

1,0108
 

,96448 1,0282
 

1,2174
 

,41280 
Çiftçi Ortalama 3,7674 3,1056 3,5347 3,1111 3,2500 3,6111 3,9444 3,2720 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 
Std. Sapma ,76774 1,0447

 
,77495 ,88859 1,0215

 
1,1091

 
1,0874

 
,46700 

İşsiz/Çalışmıyor Ortalama 3,7321 4,1714 3,8571 3,2286 3,6190 3,7143 3,5000 3,2720 
N 7 7 7 7 7 7 7 7 

Std. Sapma ,76862 ,55891 ,47559 ,83609 1,1127
 

1,1495
 

1,3844
 

,29260 
 F ,211 2,975 2,428 ,021 ,472 ,633 ,758 1,629 
 
 

P ,973 ,008** ,027* 1,000 ,829 ,703 ,604 ,140 
 **p<0,01        *p<0,05 

Tablo 8’de yer alan analiz sonuçları doğrultusunda, girişimcilik eğilimi alt 
boyutlarından “Riskten Kaçınma (RK)” boyutunun ve “Yeni İş Kurma Güçlüğü (YIKG)” 
boyutunun p<,05 önem düzeyinde baba çalışma pozisyonu açısından anlamlı farklılık 
gösterdiği görülmektedir.  
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Anlamlı farklılıkların hangi çalışma pozisyonları arasında olduğunu belirlemek üzere Tukey 
Post Hoc Testi  yapılmıştır. Tukey analiz sonucuna göre; “Riskten Kaçınma (RK)” boyutunda  
kendi işine sahip olanlarla işsız/çalışmıyor olanlar (P=,019 ; I-J= -1,48810 ; 
Std.Sapma=,45078) arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Bu veriler ışığında babası 
kendi işine sahip olan öğrencilerin babası işsiz/çalışmıyor olan öğrencilere göre riskten 
kaçınma eğiliminin daha düşük olduğu söylenebilir. Tukey analiz sonucuna göre; “Yeni İş 
Kurma Güçlüğü (YIKG)” boyutunda  kendi işine sahip olanlarla emekli olanlar (P=,048; I-J= 
-,65408; Std.Sapma=,21887) arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Bu veriler 
ışığında babası kendi işine sahip olan öğrencilerin babası emekli olan öğrencilere göre yeni iş 
kurma güçlüğünü daha düşük gördükleri söylenebilir.  
 
4. Sonuç 

Bu çalışmada teknik programlarda öğrenim gören meslek yüksekokulu öğrencilerinin, 
girişimcilik eğilimlerinin düzeyi belirlenerek, cinsiyet, öğrenim görülen sınıf ve baba çalışma 
pozisyonuna göre, girişimcilik eğilimleri üzerinde farklılık bulunup bulunmadığı 
araştırılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin girişimcilik eğilimine ilişkin boyutlardan 
sırasıyla “Hümanizm (H)”, “Aile Desteği (AD” ve “Azimli ve Rekabetçi Olma (AR)” 
boyutlarının en yüksek skora sahip olduğu, en düşük skorun ise “Riskten Kaçınma (RK)” 
boyutunda olduğu görülmüştür. Bu sonuç, araştırma kapsamındaki öğrencilerin kendilerini 
hümanist, sorumluluk sahibi ve rekabetçi olarak gördüklerini, aile desteklerini ise arkalarında 
hissettiklerini, hedeflerine ulaşma konusunda çalışma azmine sahip olduklarına inandıklarını,  
risk alabilme eğiliminde bulunduklarını göstermektedir.  

Elde edilen sonuçlardan; girişimcilik eğilimi alt boyutlarından “Yeni İş Kurma Güçlüğü 
(YİKG)” puanının kadınlarda 3,7931 erkeklerde ise 3,0854 olduğu ve p>0,05 önem düzeyinde 
istatistiksel anlamda farklılık gösterdiği görülmektedir. Yani, araştırma kapsamındaki kadın 
öğrenciler erkek öğrencilere göre yeni iş kurma güçlüğünü daha fazla görmektedirler. Bu 
durum öğrenim görülen teknik programlar itibariyle kadınların girişimciliğinin daha zor 
algılanmasının bir sonucu olarak görülebilir.   

Girişimcilik eğilimi alt boyutlarının ve toplam girişimcilik eğilimi puanlarının öğrenim 
görülen sınıf değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin yapılan T-Testi sonuçlarından; 
“Riskten Kaçınma (RK)” puanının 1.sınıflarda 3,2598 2.sınıflarda ise 2,9478 olduğu ve 
p>0,05 önem düzeyinde istatistiksel anlamda farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu sonuç 
araştırma kapsamındaki 1.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2.sınıfta öğrenim gören 
öğrencilere göre daha fazla riskten kaçınma eğiliminde olduğunu, diğer bir ifadeyle 2.sınıfta 
öğrenim gören öğrencilerin riskten kaçınma eğilimlerinin daha az olduğunu göstermektedir. 
Girişimcilik eğilimi alt boyutlarından  “Yeni İş Kurma Güçlüğü (YİKG)” puanının 1.sınıfta 
öğrenim görenlerde 3,5157 iken 2.sınıfta öğrenim görenlerde 3,1130 olduğu ve p>0,01 önem 
düzeyinde istatistiksel anlamda farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu sonuca göre araştırma 
kapsamındaki 1.sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler 2.sınıfta öğrenim görmekte olan 
öğrencilere göre yeni iş kurma güçlüğünü daha fazla görmektedirler. Bu durum, 2.sınıfta 
öğrenim gören öğrencilerin gerek teknik bilgi ve beceri, gerekse girişimcilik konusunda 
aldıkları eğitimin risk alma ve yeni iş kurma konusundaki olumlu etkisine bağlanabilir. 

Girişimcilik eğilimi alt boyutlarının ve toplam girişimcilik eğilimi puanlarının baba 
çalışma pozisyonuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için yapılan ANOVA ve 
Tukey analizi sonuçlarına göre; girişimcilik eğilimi alt boyutlarından “Riskten Kaçınma (RK)” 
boyutunda babası kendi işine sahip olanlarla, işsiz/çalışmıyor olanlar arasında anlamlı 
farklılık olduğu görülmüştür. Bu veriler ışığında babası kendi işine sahip olan öğrencilerin, 
babası işsiz/çalışmıyor olan öğrencilere göre riskten kaçınma özelliklerinin daha az olduğu, 
diğer bir ifadeyle daha fazla risk alabilecekleri söylenebilir. Girişimcilik eğilimi alt 
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boyutlarından “Yeni İş Kurma Güçlüğü (YIKG)”boyutunda ise kendi işine sahip olanlarla 
emekli olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Bu veriler ışığında babası kendi 
işine sahip olan öğrencilerin, babası emekli olan öğrencilere göre yeni iş kurma güçlüğünü  
daha az gördükleri söylenebilir. Bu sonuç, ailenin sahip olduğu gelir düzeyi ve imkanların bir 
sonucu olarak düşünülmelidir.  

Gelecekte yapılacak çalışmalarda, farklı üniversitelerin teknik eğitim verilen farklı 
bölüm/programlarında eğitim gören öğrencilerin girişimcilik eğilimleri üzerinde benzer 
çalışmalar yapılabilir. Ayrıca girişimcilik eğilimlerini farklı demografik özelliklere göre 
inceleyen çalışmalar da yapılabilir. 
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SOSYAL MEDYADA İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ VE 
FACEBOOK SAYFASI ÖRNEĞİ 

 
 

Mesut Atasever1 
 
 
Özet  

Günümüzde kişilerin olduğu kadar kurumların, kar amacı güden ve gütmeyen işletmelerin de oldukça sık 
ve yoğun olarak interneti özellikle de sosyal medyayı kullandıklarını gözlemlemekteyiz. Sosyal medyayı 
kullanmaktaki amaç kimi zaman işletmeyi tanıtma,  kimi zaman tutundurma,  kimi zaman akılda kalıcılığı 
arttırma,  kimi zaman da farkındalık yaratma şeklinde olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı,  özellikle sosyal 
medya araçlarından birisi olan facebook ortamının araçlarından biri olan  “sayfa” uygulamasında bir işletme 
hangi faaliyetleri, hangi amaçla nasıl kullanabilir ve bundan nasıl bir fayda elde edebilir? İşletme için sosyal 
medyanın özellikle de facebook sayfasının önemi nedir? Sorularına cevap aramaya çalışmaktır. Bu konu, 
İstanbul Sanayi Odasının her yıl yayınladığı, üretimden satışlar baz alınarak hazırlanan ilk 500 işletme içinden, 
ilk 20 işletmenin facebook sayfaları üzerinde nitel ve nicel incelemeler yapılarak açıklanmaya ve işletme başarısı 
açısından yorumlanmaya çalışılmıştır. Üretimden satışlar üzerinden başarı ile sosyal medyada yer alma arasında 
herhangi bir bağlantı gözlemlenmemekle birlikte, “sayfa” yı dinamik kullanmak, işletmelerin tanınırlığına katkı 
saylayabileceği biçiminde yorumlamak mümkündür.  Çağdaş işletme eğilimleri hakkında bir bilgi saylayacak 
olan bu çalışmanın, benzer çalışmalara önayak olması beklenilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: sosyal medya, işletmecilik başarısı, Facebook sayfası 
 
JEL Sınıflandırması: M10, M14, M16 

 
 

SOCIAL MEDIA AND BUSINESS ACTIVITIES IN THE CASE 
OF FACEBOOK PAGE 

 
 
Abstract 

Today, both individuals and institutions, for-profit and non-profit businesses have also become quite 
Frequent and intense, as Internet use, particularly their use of social media we have noted. The purpose of the 
business when you advertise using social media, sometimes, sometimes, promotion, increase or permanence in 
mind and sometimes may be in the form of raising awareness. The purpose of this study, especially the social 
media tools Facebook, which is one of the tools of the environment, which is one of “page” in the application of 
an entity activities, which can get benefit from it and how you might use it for what purpose? Social media for 
business, especially what is the importance of a Facebook page? Try to look for the answer to the questions. This 
topic is published each year by Istanbul Chamber of Commerce, prepared based on the first 500 sales from 
production within the enterprise, from the first 20 pages of businesses on Facebook, and qualitative and 
quantitative disclosure on the basis of business success has been interpreted in terms of reviews. Sales from 
production has been observed with no correlation between success in social media taking place, while the 
“page”in a form that can contribute to the recognition of dynamic enterprises use saylayab it is possible to 
interpret. Contemporary business trends is equipped to deal information about this study, which can be expected 
to lead to similar studies. 
 
Keywords: social media , business success , Facebook page 
 
JEL Classification: M10, M14, M16 
 

1 Uşak Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü, Türkiye, 
mesut.atasever@usak.edu.tr 
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1. Giriş 

Çağımızda değişim özellikle teknolojik ve iletişim alanındaki değişim hiç olmadığı kadar 
yoğun ve hızlı biçimde devam etmektedir. Bu değişimin işletme açısından en belirgin 
göstergelerinden birisi, internet iletişiminin, özellikle de kişiler insanlar arası sosyal etkileşim 
sağlayan ağ yazılımlarıdır. Bunlara örnek olarak; Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram 
platformları verilebilir.   İşletme olarak bunlardan en fazla yararlanılan yazılımın, Facebook 
olduğu, facebook’un sayfa olarak adlandırılan fonksiyonu olduğu görülebilir. İşletmeler 
doğaları gereği daha fazla kâr elde edebilmek daha fazla müşteriye erişebilmek ve daha fazla 
kendilerini tanıtabilmek için seçenekler aramaktadırlar. Facebooka bu alanda kolaylaştırıcı 
etkisi olan bir mecradır diyebiliriz.   

Herhangi bir işletme, bütçe planlaması yaparak geleneksel yöntemlerle ulaşılamayacak 
çoklukta potansiyel müşteriye, kendisini kolayca tanıtabilme, ürünlerini ulaştırma imkanı 
bulabilmektedir. Önceleri bunu yapabilmek için hem çok fazla bir bütçe hem çok daha fazla 
çaba harcamak gerekiyordu.  

Bu çalışmada işletmelerin sosyal medya faaliyetleri üzerinde durduktan sonra özellikle 
Facebook'ta sayfa yönetimi ve işletmeye faydalarını incelenmiştir. Türkiye'nin en çok 
üretimden satış hacmine sahip 20 işletmesinin Facebook sayfasını, beğeni sayıları, paylaşım 
konuları, geri dönüş süresi gibi konuları incelenmiş, elde edilen veriler, nitel veri analizi 
yöntemiyle ele alınıp yorumlanıp, tüm işletmelerin yararına olarak genelleştirilebilecek olan 
çıkarımlar bilgiler verilmeye çalışılmıştır. 

Gelecekte işletmelerin gündemine bilişim teknolojilerinin daha fazla gireceğini 
öngördüğümüzde, işletmeler ve sosyal medya kullanımı hakkında çalışmalara daha çok 
ihtiyaç olacağı düşünülebilir.  

Bu çalışmanın da bu alanda var olan ihtiyaca farkındalık katkısı olacağı, yeni çalışmalar 
için alanın eksiklerinin tespitine yararlı olacağı belirtilebilir.  

 
2. Literatür Taraması 

Sosyal medya ve işletmecilik ile ilgili akademik çalışmalar çok fazla olmasa da 
literatürde yer almaya başlamıştır. “Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri 
Türkiye'deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek lisans tezi 
özellikle tüketici davranışlarını tüm sosyal medya üzerinde incelemiştir. (İŞLEK, 2012)  
Sosyal medyanın pazarlamaya olan etkisini inceleyen bir çalışma mevcuttur. (Yüksel 
KÖKSAL, 2013) Sosyal medyada tüketiciler ve pazar bölümleme uygulamaları konusunda da 
bir bildiri yayımlanmıştır. (ALABAY, 2011) bir başka çalışmada “Otomotiv Sektöründe 
Sosyal Medyanın Kullanımı ve Fiat Örneği” incelenmiştir. (BULUNMAZ, 2011) Yine  sosyal 
medya ve işletmenin başarısını incelendiği bir kitap da bu alanda yayınlanmış eserlerdendir. 
(SAFKO, 2010)  

Sosyal medyanın pazarlama karması için yeni hibrid bir alan olduğu vurgusunu yapan 
makale de bu konudaki çalışmalardandır. (MANGOLD-FAULDS, 2009) 

Yeni bir iletişim biçimi olarak sosyal medyayı ele alan bir çalışma bu konuya açıklık 
getirmeye çalışmıştır.( VURAL- BAT, 2010) Sosyal medya ve pazarlama konusunu birlikte 
ele alan başka bir çalışma mevcuttur.( AKAR, E, 2010) 
Bir diğer çalışmada Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri konusunda  yapılmış 
olup Türkiyedeki kullanıcılar üzerinde araştırma yapılmıştır. (İŞLEK, M. S.,2012) 

Sürdürülebilir sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması etkinliğinin 
ölçümü konusunda 2013 yılında bir çalışma yapılmıştır. (BARUTÇU,S.-TOMAŞ, 2013).  
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Çalışmalar özellikle tüketici davranışları, pazarlama konularında yoğunlaşmış olup, 
işletmelerin genel sosyal medyaya özelde de facebook sayfalarına olan ilgisini inceleyen bir 
çalışma bulunmamaktadır. Bu boşluğu bir ölçüde doldurabilmek için bu çalışmaya 
başvurulmuştur.  
  
3. İşletmecilik ve Sosyal Medya Kullanımında Kavramsal Çerçeve 

Sosyal medya olarak adlandırılan Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram gibi 
yazılımların başta kişisel ve sosyal ihtiyaçları karşılamak amaçlı kurulduğunu ve bu amaçla 
kullanıldığını söyleyebiliriz. Fakat doğaldır ki bu platformlar, aynı zamanda işletme 
tanıtımları, ürün tanıtımları, farkındalık yaratmak amacıyla da kullanılmaya başlanmış, bir 
müddet sonra profesyonel olarak tanıtım satış ve pazarlama amaçlarıyla da kullanılır hale 
gelmiştir. Bunlardan en yoğun kullanılan yazılımın Facebook olduğunu, Facebook'ta da 
özellikle işletmeler için,  hesaplardan daha fazla sayfa, olarak adlandırılan bölümün 
kullanıldığı  görülmektedir.  Bu bakımdan özellikle Facebook sayfaları üzerinde durulacaktır. 

Facebook, insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını 
amaçlayan bir sosyal paylaşım sitesidir. 4 Şubat2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 
devresi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, öncelikle Harvard 
öğrencileri için kurulmuştu. Daha sonra Boston civarındaki okulları da içine alan Facebook, 
iki ay içerisinde Ivy Ligi okullarının tamamını kapsadı. İlk sene içerisinde de; Amerika 
Birleşik Devletleri'ndeki tüm okullar Facebook'ta mevcuttu. Üyeler önceleri sadece söz 
konusu okulun e-posta adresiyle (.edu, .ac.uk, vb.) üye olabiliyordu. Daha sonrasında da ağ 
içine liseler ve bazı büyük şirketler de katıldı. 11 Eylül 2006 tarihinde ise Facebook tüm e-
posta adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açıldı. Kullanıcılar diledikleri ağlara; liseleri, 
çalışma yerleri ya da yaşadığı yerler itibarıyla katılım gösterebilmektedirler. Ayrıca 
Facebook, dünyanın en fazla ziyaret edilen sitelerinden biridir. (Wikipedia, 2016) 

Facebook’un Ülkelere göre Kullanıcı sayısı: ABD 188.000.000, Hindistan 
122.000.000, Brezilya 98.000.000, Endonezya 72.000.000, Meksika 58.000.000, Filipinler 
42.000.000, Türkiye 40.000.000, Birleşik Krallık 38.000.000, Tayland 34.000.000, Fransa 
30.000.000, Almanya 28.000.000, İtalya 28.000.000, Vietnam 28.000.000, Arjantin 
26.000.000, Mısır 24.000.000, Japonya 24.000.000, Kolombiya 22.000.000, İspanya 
22.000.000, Kanada 20.000.000, Pakistan 19.000.000, Malezya 16.800.000, Tayvan 
16.200.000, Peru 14.600.000, Avustralya 13.800.000, Polonya 13.200.000, Venezuela 
11.800.000, Güney Afrika 11.800.000, Şili 10.800.000,  Rusya 10.200.000, Suudi Arabistan 
9.600.000, Hollanda 9.400.000 şeklindedir. (Boomsocial, 2016) 

Listeden de görülebileceği gibi geleneksel bir işletmenin ulaşamayacağı kadar çoklukta 
bir potansiyel müşteri kitlesi mevcuttur. İşletmeler bu potansiyeli iyi değerlendirme çabası 
içine girerken, Facebook ise daha fazla reklam geliri elde etme çabası içine girmektedir.  

 
4. Yöntem 

Çalışmada, ilgili işletmelerin Facebook sayfaları ile ilgili bilgiler nicel olarak 
toplanmakla birlikte, değerlendirmeleri, nitel yöntem kullanılarak Facebook sayfaları 
incelenmiş işletmelerin sayfaları hangi amaçla kullandıkları, okurlarını müşteriye çevirmek 
için hangi yöntemleri kullandıkları hususlarında çalışma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
sistematik bir biçimde sınıflandırılmıştır. Bu amaçla İstanbul Sanayi odasının her yıl seçtiği 
üretimden satışların baz alındığı İlk 500 sanayi kuruluşu içinden ilk 20 işletmenin Facebook'ta 
sayfaları olup olmadığına, varsa ne tür içerikler paylaştıklarına ve beğenen sayılarına 
bakılarak bir veri elde edilmiştir, bu veriler yorumlanarak işletmelerin sosyal medyadaki 
durumları üzerinde başarı odaklı olarak yorumlanmıştır. Sosyal medyanın, günümüzün 
yükselen dinamikleri ve oldukça güncel farkındalık alanları olduğunun, etkililiğinin, 
işletmeler için öneminin belirlendiği bir sonuca varılmıştır. 
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4.1. İşletmelerin Sosyal Medya Kullanımında Facebook Sayfaları Örneği 

Bu çalışma için 2014 yılında İstanbul Ticaret Odası'nın her yıl seçtiği İlk 500 işletme 
(bu işletmeler  üretimden satışlar baz alınarak seçilmiştir) içinden ilk 20’sinin sosyal medyada 
özellikle de Facebook'ta sayfa oluşturarak, oradan işletmesini tanıtmasıyla ve tutundurmasıyla 
ilgili yaptığı çalışmalar ele alınarak hazırlanmıştır.  

İşletmelerin önemli bir bölümünün Facebook'ta sayfa oluşturduğu ve bu sayfadan 
potansiyel müşterilerini takip ettiği, müşterilerin önerilerini, eğilimlerini dikkate aldığı, bu 
arada işletmenin farkındalığını arttırdığı, akılda kalıcılığı güncel tuttuğu ve marka için 
tutundurma çalışması yaptığı, yine bazılarının çok dinamik olarak sayfayı kullanıp güncel 
tuttuğunu belirtebiliriz. 

Bu 20 işletmenin sayfa listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
 
Tablo 1: İTO’nun 2014 yılında seçtiği ilk 500 işletmeden ilk 20’sine ait bilgiler 
 

 İşletme Adı Faaliyet Yeri Üretimden Satış Miktarı 

1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri 
A.Ş. Kocaeli 37.501.812.917,00 TL 

2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İstanbul 10.539.302.862,00 TL 

3 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları 
A.Ş. İstanbul 8.777.455.748,00 TL 

4 Arçelik A.Ş. İstanbul 8.520.701.667,00 TL 

5 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel 
Müdürlüğü Kamu 6.707.382.164,00 TL 

6 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım 
Sanayi A.Ş. İstanbul 6.350.289.705,00 TL 

7 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. İskenderun 6.245.223.256,00 TL 

8 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
T.A.Ş. İstanbul 6.114.214.014,00 TL 

9 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. İstanbul 6.000.729.958,00 TL 

10 Aygaz A.Ş. İstanbul 5.692.178.368,00 TL 

11 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. İstanbul 4.780.209.856,00 TL 

12 Mercedes-Benz Türk A.Ş. İstanbul 4.771.526.299,00 TL 

13 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. 
A.Ş. Kocaeli 4.626.824.128,00 TL 

14 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 4.309.264.955,00 TL 

15 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Sakarya 4.194.318.549,00 TL 

16 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Ege Bölgesi 3.671.224.523,00 TL 

17 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. İstanbul 3.391.950.836,00 TL 

18 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 3.273.297.079,00 TL 

19 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kamu 3.085.712.484,00 TL 

20 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. İskenderun 2.603.143.850,00 TL 

 
Yöntem olarak üretimden satışlar yönünden en başarılı 20 işletmenin facebook 

sayfalarına girilerek, beğeni sayıları, paylaşım sayıları, türleri, güncel olup olmadığı, sorulara 
yanıt verip vermediği, geri dönüş süresinin kısa ve uzun olması gibi unsurlar gözlemlenmiştir. 
Bu gözlemler aşağıda tablo halinde özetlenmiştir.  
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Tablo 2: İTO’nun 2014 yılında seçtiği ilk 500 işletmeden ilk 20’sine ait Facebook sayfası beğeni sayısı ve 
sayfada paylaşım içerikleri 

İşletme Adı Beğenen Sayısı Facebook Sayfası 
Paylaşım İçerikleri 

1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 2440  Güncel önemli gün kutlamaları. 

2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 586.315 

 “Ford Türkiye” sayfası olarak 
güncel olaylarla ilgili, tüm toplumun 
ilgisini çekebilecek paylaşımlar 
yapılıyor. Bayram ve özel günler 
kutlanıyor. Diğer ford ürünleri ile 
ilgili bilgi ve linkler barındırıyor. 
Farkındalığı sürdürmek ve dinamik 
canlı bir işletme imajı oluşturuyor.  

3 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 2.094.309 

 İnternet sitesinin linki ve iletişim 
bilgileri yer alıyor. Oldukça hareketli 
fakat hareket işletmenin kendisi 
kaynaklı değil, sayfa ziyaretçilerinin 
yer bildiriminden ve farklı 
paylaşımlardan kaynaklı olarak 
görünüyor.  

4 Arçelik A.Ş. 611.952 

 Oldukça fazla fotoğraf ve ürün 
bilgisi, reklam, müşteri hizmetleri 
telefon numarası, güncel bayram ve 
özel günlerle ilgili kutlamalar, bu 
kutlamaların altında interaktif 
müşteri yorumları, internet sitesi ve 
youtube kanalına ilişkin link 
mevcuttur. Bir diğer göze çarpan 
sayfa özelliği, sayfayla her an 
ilgilenildiğini gösteren sorulara 
doyurucu resmi işletme bilgileri ile 
hızlı cevap yorumları yazılmış 
olmasıdır.   

5 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel 
Müdürlüğü 1.713  İşletme ile ilgili haberler. 

6 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım 
Sanayi A.Ş. Sayfa bulunamamıştır. 

7 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 1.765  Otomatik oluşturulan sayfa. 
Herhangi bir paylaşım bulunmuyor. 

8 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 2094  Az miktarda haber, fotoğraflar. 

9 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 41.037  Gayrı resmi sayfa. Haberler, 
şikayetler, otomobil özellikleri. 

10 Aygaz A.Ş. 7617  Ürün ile ilgisi olmayan, kullanışlı ve 
ilginç bilgiler. 

11 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 111 Sektör ile ilgili haberler. Işletme ile 
ilgisi olmayan farklı haberler.  

12 Mercedes-Benz Türk A.Ş. 1.378  Otomatik oluşturulmuş sayfa. 

13 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 1.242.380  Çarpıcı biçimde ürünlere 
profesyonel vurgu. 

14 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 672.500  Ürünlere güncel vurgu. 
15 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 314.492  Ürünlere güncel vurgu. 

16 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. 22.575  Işletme ile ilgili güncel bilgiler ve 
haberler. 
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 İşletme Adı Beğenen Sayısı Facebook Sayfası  
Paylaşım İçerikleri 

17 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. 1366  Müşteri paylaşımları. 
18 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 3032  Ürünlere ve önemli günlere vurgu. 
19 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 67  Otomatik açılmış sayfa. 

20 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 212 

 İşletmenin vizyon ve misyonu, 
ürünleri, bağlantılı olduğu diğer 
işletmeler, bağlı holdingin 
kronolojisi, Rakamlarla işletme 
bilgileri. 

 
4.2. İlk 20 İşletmenin Facebook Sayfası Kullanım Durumlarının Değerlendirilmesi 

Facebookta işletmenin tam adıyla sayfa arandığında, böyle bir sayfa bulunamadığı 
halde, kısa ismiyle arandığında birçok sayfa ile karşılaşıldığı olmaktadır. Bu sayfalardan, 
hangisini işletmenin özellikle açtığı, hangisinin otomatik olarak Facebook tarafından ilgiye 
göre açıldığı, hangilerinin yerel şubeler ya da farklı ürünler için açıldığı çok fark 
edilememektedir. Bu durum sayfa incelemesini ve çalışmanın net sonuç vermesini zorlaştıran 
etmenlerden birini oluşturmuştur. 

Söz konusu 20 işletmeden bir kısmı sayfada, işletmenin iletişim bilgileri, işletmenin 
tarihsel gelişimi gibi bilgileri temel bilgiler olarak vermişlerdir.  

Satıştan karlarına göre ilk 500 işletme içindeki ilk 20 işletmenin Facebook sayfalarının 
nitel veri analizi yöntemiyle incelenmesi sonucunda, işletmelerin çoğunluğunun henüz sosyal 
medyanın gücünü keşfetmediğini, 20 işletmeden birkaç tanesinin işletme tarafından 
oluşturulan sayfasının bulunmadığı, bunun yerine kullanıcıların ilgilerine gore otomatik 
oluşturulmuş sayfalarla karşılaşılmıştır.  

Ülkenin en karlı işletmeleri arasında yer alan işletmelerin bir bölümünün, sayfa 
oluşturup, sayfaya önem verecek biçimde ilgilenmedikleri, zaman zaman ilgisiz paylaşımlar 
yaptıkları görülmüştür. 

Sosyal medyayı etkili kullanan işletmeler, müşterilerin marka, ürün, hizmetleri ile ilgili 
soru ve sorunlarını paylaşımlar altına yazdıkları yorumlardan, gönderdikleri mesajlardan 
anlayıp çözebilmektedirler. Bu sayede ürünlerle ilgili değerlendirmeler güncel olarak 
işletmeye ulaşabilmekte, bir bakıma ucuz bir biçimde feedback elde etmektedirler.  

Özellikle otomotiv işletmelerinin Facebook sayfalarını, dinamik, güncel ve müşteri 
ilgisini ve farkındalığını canlı tutacak biçimde oluşturup interaktif olarak canlı tuttukları 
görülmüştür. 

Facebook sayfasını, güncel canlı ve dinamik kullanan işletmeler, ürünlerine çarpıcı bir 
biçimde öne çıkarırken, aynı zamanda müşteriler ve potansiyel müşterilerle interaktif iletişime 
geçip soru ve isteklerine kısa sürede cevap vermektedirler. Bir taraftan da yarışmalar ve 
farkındalık artıran çalışmaları sık sık sayfalarında paylaşarak, tutundurma çalışmalarının 
sosyal medya ayağını başarı ile sürdürmektedirler. Ayrıca toplumdan kopuk olmama adına 
önemli günler ve toplumun duyarlı olduğu olaylara da yer verdikleri gözlemlenmiştir. 

Derli toplu olması bakımından 5 farklı türde işletme Facebook sayfası kullanma biçimi 
vardır. Bunlara değinecek olursak; 

1. Hiç Facebook'ta sayfa açmayanlar. Oldukça başarılı satış hacmine sahip olduğu halde, 
sosyal medyaya, özelde de Facebook sayfasına hiç girişmemiş, açmamış, 
oluşturmamış, Facebook'ta arandığında bulunamayan işletmeler. Bu işletmelerin 
Facebook sayfasının önemini fark etmediğini düşünebiliriz.  

2. Facebook aramalarından ve yer bildirimlerinden hareketle Facebook'un otomatik 
açtığı sayfalardır. İlgililer, müşteriler bu sayfalarda paylaşım ve yorumlarda 

915 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 

bulunmaktadır. Pasif sayfa olarak nitelendirilebilir.  Bu işletmeler de herhangi bir 
şekilde sosyal medyada yer almayı önemli bulmamışlardır diyebiliriz. 

3. Facebook sayfası açıp; güncel tutmayanlar, ilgisiz, ürün ve markadan bağımsız 
paylaşım ve yorumlar yapan işletmeler. Bu işletmeler sosyal medyanın farkındalık ve 
zihinleri canlı tutma konusundaki gücünü fark etmeyenlerdir. Bir diğer önemli konu 
ise, sosyal medyadan sorumlu bilişim personelinin nitelik olarak yetersizliğidir. Üst 
yönetimin istekli olması tek başına belirleyici değildir. 

4. Kendi istekleriyle planlı bir şekilde Facebook sayfası oluşturup, bu konuda uzman 
bilişim personeli görevlendirip, ürünü markayı ve işletmeyi hafızalarda canlı tutmaya 
yönelik, müşterilerin farkındalığını artıracak çalışmalar yapan işletmelerdir. Sosyal 
medyadan kaynaklı gerçek başarıya ulaşmayı bilinçli olarak planlayan sempati 
kazanan ve uzun vadede müşteri potansiyelinin artmasının beklendiği işletmelerdir.  
 

5. Sonuç ve Öneriler 
İşletmelerin bilişim teknolojilerini kullanmaları ve işlerine sosyal medyayı taşımak 

istemeleri ile birlikte, farklı sosyal mecralarda birçok işletme kendilerine yer edinmeye 
başlamış, bir kısım işletmeler bunda başarılı olmuşlar bir kısmı ise başarılı olamamışlardır.  

Üzerinde çalıştığımız 20 işletmenin Facebook sayfası oluşturup kullanmak bakımından 
bir standarda sahip olmadığını, 20 işletmenin de izlediği bir sosyal politika olmadığı 
söylenebilir. Olabilecek en dinamik ve interaktif biçimde kullananlar olduğu kadar, hiç sayfa 
açmayan, açıp ilgilenmeye, açıp ilgilenip, ürün ve markalardan ilgisiz paylaşımlar yapan 
işletmeler mevcuttur.  

Sosyal medyayı çalışma özelinde de Facebook sayfasını etkili kullanmak, müşteri 
farkındalığını canlı tutmak, tutundurma faaliyetlerine yardımcı olmak, müşteri soru ve 
sorunlarını anında çözmeye çalışmak, yeni ürünler, haberlerden müşteriyi, haberdar etmek, 
işletme imajını yükseltmek demektir.  

Çünkü sosyal medyada bulunmak, kalabalık bir fuarda bulunmak istemekle benzer bir 
durumdur. Potansiyel, binlerce, milyonlarca müşteri sosyal medyada dolaşırken sizden de bir 
şeyler bulacaktır.  

Yeni bilişim toplumunun sosyalleştiği, gezdiği, kendini gösterdiği, bilgi edindiği, 
etkilediği ve etkilendiği en önemli alan sosyal medyadır.  

Üzerinde çalıştığımız 20 işletmenin, satışlardan net karlarının yüksek olduğu 
belirtilmişti. Sosyal medya kullanma düzeyleri ve biçimleri ile karlılık arasında, nitel veri 
analizine göre doğrudan bir ilişkinin olmadığı gözlemlenmiştir. Halihazırda bir ilişkinin 
olmaması, etkili sosyal medya kullanan işletmelerin bu alanı boşa kullandığı gibi bir anlam 
çıkarılmamalıdır.  

İşletmelerin sosyal medya kullanarak stratejik davranıp geleceğe, tanınırlık, sempati 
kazanma, farkındalık gibi yatırımlar yaptıkları, bu yatırımların getirisini ilerleyen zamanlarda 
alabileceklerini belirtebiliriz. Sosyal medya ile ilgilenmeyen, zayıf ilgi gösteren işletmeler ise 
bu ilgisizliklerinden dolayı gelecekte tanınırlık, imaj oluşturma, itibar gibi çalışmalar için 
gerekenden fazla çaba göstermek zorunda kalabileceklerdir. 

Küçük olsun, orta ve büyük boy olsun işletmeler sosyal medyanın her çeşidine olduğu 
gibi Facebook sayfasına gereken önemi vererek aktif, interaktif, güncel, dinamik olarak 
kullanmalıdırlar. Bu etkili kullanmanın karşılığını hemen beklemeli bunu geleceğe yatırım 
olarak görmelidirler.  

Sosyal medyanın, gerçek bir sosyal alan olduğu bilgisinden hareketle, müşteriler ve 
potansiyel müşteriler, halk ve rakipler ile ilişkilerde diğer faydalarla birlikte güven olgusunu 
oluşumunda, sosyal medyayı etkili kullanmanın önemli bir etken olduğu söylenebilir.  

Gelecekte, sanal ortamda ve sosyal medyada en fazla yer alan işletmeler, potansiyuel 
müşteriler bakımından daha avantajlı konuma gelebileceklerdir. 
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ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNİN 
ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

Zübeyir Bağcı1 Türkmen Taşer Akbaş2 

Özet 
Bu araştırmanın amacı çalışanların örgütsel sinizm düzeylerinin cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve çalışma 

süresi gibi çeşitli faktörler açısından aralarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemektir. Araştırma için 
gereken veriler eğitim, sağlık ve bankacılık gibi çeşitli alanlarda çalışan kişiler arasından kolayda örnekleme 
yolu ile belirlenen 185 katılımcıdan anket tekniğinden yararlanılarak toplanmıştır. Çalışanların örgütsel sinizm 
düzeylerini belirlemek için Brandes (1997) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. 
Erdost vd. (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve geçerlik-güvenilirlik çalışmaları yapılan ölçek bilişsel, 
duygusal ve davranışsal örgütsel sinizm olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Örgütsel sinizm düzeylerini 
belirlemede betimleyici istatistiklerden; çeşitli faktörler açısından farklılıkları ortaya koymak için de bağımsız 
grup t-tesi ve tek yönlü ANOVA gibi analizlerden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda çalışanların örgütsel 
sinizm davranışlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca örgütsel sinizm alt boyutlarından sadece 
davranışsal boyut ile eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık tespit edilirken cinsiyet, yaş ve çalışma süresi 
ile örgütsel sinizm boyutları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Keywords: sinizm, örgütsel sinizm, çalışan 

JEL Sınıflandırması: D23, M12, M54 

THE INVESTIGATION OF THE ORGANIZATIONAL 
CYNICISM LEVELS OF EMPLOYEES IN TERMS OF 

VARIOUS DEMOGRAPHIC FACTORS 

Abstract 
The aim of this study is to investigate whether there is a significant difference between the organizational 

cynicism levels of employees in terms of various demographic factors such as gender, age, educational and 
working time. The data of the study which is designed in the causal-comparative model was obtained through the 
implementation of a questionnaire to 185 participants, selected with convenience sampling, who work in the 
fields such as education, health and banking. In order to determine the the organizational cynicism levels of 
employees, organizational cynicism scale developed by Brandes (1997) was used. The scale adapted to Turkish 
and analised for validity and reliability by Erdost et al. (2007) is comprised of three subdimensions of cognition, 
affect, and behavior. A number of analyses were made used of in the study such as descriptive statistics to 
determine the organizational cynicism levels and independent samples t-test and one way ANOVA to reveal the 
differences in terms of various factors. According to the results of the study, it is seen that the organizational 
cynicism behaviors were at moderate level. In addition, while a significant difference was found between 
educational background and the behaviour dimension of organizational cynicism only, no significant difference 
was found between gender, age and working time and the subdimensions of organizational cynicism. 

Keywords: cynicism, organizational cynicism, employee 

JEL Classification: D23, M12, M54 
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1. Giriş 

Birer sosyal ve teknik sistemler olan örgütler, değişim ile ilgili süreçler ve dinamiklerin 
tesiri altında, etkili bir işbölümüne ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duymaktadırlar. Bir tutum olarak sinizm olgusu, etkili bir işbölümü ve işbirliği sisteminin 
inşasında ve sürdürülmesinde sosyo-psikolojik yönü itibariyle oldukça önemli olumsuz 
sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Örneğin; azalan örgütsel vatandaşlık davranışları, etik 
olmayan talepleri uygun bulmak, işten ayrılma niyeti vb. bu olumsuz sonuçlar arasında 
sayılabilir (Andersson ve Bateman, 1998: 450). 

Sinizm kavramı, Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı büyük Türkçe Sözlük içinde; 
“insanın erdem ve mutluluğa, hiç bir değere bağlı kalmaksızın bütün ihtiyaçlardan sıyrılarak 
kendi kendine erişebileceğini savunan Anthistenes’in öğretisi, kinizm” biçiminde 
tanımlanmaktadır. Ahlâk felsefesi terminolojisi içindeki bu tanımıyla sinizm kavramı, 
örgütsel davranış literatüründe biraz daha farklı bir anlam taşımaktadır.  Erdost vd.’ne (2007) 
göre, insanların yalnızca kendi çıkarlarını düşündüğüne inanan ya da herkesi çıkarcı olarak 
görenlere “sinik”, bu düşünceye ise “sinizm” denilmektedir. Ilgili literatürde “sinizm” 
kavramının iki ayrı yönüyle ele alındığı görülmektedir. Bunlardan birincisi: bir kişilik özelliği 
olarak sinizm, diğeri ise örgütsel olaylarla ilgili belirli bir duruma yönelik gösterilen tepki 
olarak sinizmdir (James vd., 2011: 167). Kişilik sinizmi, durumsal olarak belirli bir obje odağı 
olmaksızın bütünüyle bir kişilik özelliğidir. Bu kişilik özelliği, engellenmişlik, hayal kırıklığı, 
başkalarına karşı küçümseyici olmak, durumla ilgisi olmaksızın yapılan girişimlerde gerçek 
niyetlerin başka olduğu ile ilgili genel bir güvensizlik ve irrite olma hali olarak 
açıklanmaktadır. Bu kişilik özelliklerine sahip çalışanlar, örgüte yaptıkları katkılarının, 
yöneticileri tarafından suiistimal edileceğine inanırlar, kötümserdirler, yeteneklerini yeterli 
düzeyde kullanmazlar ve düşük performans gösterme eğilimlidirler (James vd., 2011: 168). 
Örgütsel davranış literatüründe sinizm kavramı, kişilik özelliği dışında, odaklandığı objeye 
göre farklı biçimlerde ele alınmaktadır. Bunlar; kurumsal/toplumsal odaklı sinizm, meslek 
odaklı sinizm, işgören sinizmi (örgütün bütününe ya da yöneticilere ya da başka işyeri 
objelerine yönelebilen / üç ayrı odakla ortaya çıkabilen) ve örgütsel değişim odaklı sinizmdir 
(Dean vd., 1998: 342-345). 

Örgütsel sinizm, bireylerin çalıştıkları işyerlerine ya da üyesi oldukları örgütlerine karşı 
sahip oldukları olumsuz tutumlarla ilgilidir. Bu olumsuz tutumlar günümüzde liderlerin ve 
örgütlerin işlevselliklerini etkisizleştirici, önemli bir olumsuz potansiyel taşımaktadır 
(Andersson ve Bateman, 1997: 449). Literatürde genellikle örgütsel sinizmin üç boyutundan 
söz edilmektedir. Bunlar (Dean vd., 1998: 346-347):   

a. Bilişsel örgütsel sinizm; işgörenlerin örgütlerinin dürüstlük, doğruluk ve samimiyet 
gibi değerlerden ve normlardan yoksun olduğuna inanması durumudur. Bu işgörenler 
ayrıca örgütlerinin ben-merkezci, çıkarcı olduğuna da inanmaktadırlar. Örgütsel kararların 
alınmasında yüzeyde görünen gerekçelerin aslında bir aldatmaca olduğuna, gerçekte ise 
başka gizli niyetlerin var olduğuna inanmaktadırlar. 
b. Duygusal örgütsel sinizm; işgörenlerin örgütlerine yönelik güçlü bir nefret ve öfke 
duygularına sahip olması, utanma, gerilim ve iğrenme yaşamaları durumudur. 
c. Davranışsal örgütsel sinizm; işgörenlerin örgütlerini aşağılayan, küçümseyen, 
çekiştiren mizah içeren misallerle anlatımlarında yer vermeleri durumudur. Böylece 
olumsuz kanaatlerini ve duygularını, davranışlarıyla dışa vurmaktadırlar. Bu davranışları 
arasında, geleceğin olumsuzluklar getireceğine ilişkin kötümser ya da karamsar 
değerlendirmeler yapmak, başlatılacak örgüt yararına bir girişimin başarısızlıkla 
sonuçlanacağına daha en başından hükmetmek ve bunu başkalarıyla paylaşmak sayılabilir.  

Örgütsel sinizm kendi başına kötü ya da iyi değildir. Bu olgu, yönetimlerin farkına 
varmaları halinde, bir takım düzenlemelerle, iyileştirmelerle, ıslah edici eylemlerle, başa 
çıkmaları gereken bir durumun var olduğuna ilişkin bir işaret ya da örgütün vicdani sesi 
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olarak da değerlendirilebilir. Bu bağlamda örgütsel sinik tutumları olanlar hem örgüt için hem 
de örgüt üyeleri için yararlı bir fonksiyon da üstlenmiş olabilirler. Örneğin, örgütte 
istismarcılık, çıkarcılık, ben-merkezcilik, dürüstlükten yoksunluk, ilkesizlik, norm ihlali 
olarak algılanabilecek bir takım uygulamalar, davranışlar ya da faaliyetler konusunda bir 
kontrol işlevi görebilirler (Dean vd., 1998: 347). 

Literatürde örgütsel sinizm tutumları ile demografik değişkenler arasındaki ilişkileri ele 
alan çalışmalar incelendiğinde birbirinden farklı bulgular elde edildiği görülmektedir. Örneğin 
bazı çalışmalar cinsiyet açısından örgütsel sinizm tutumlarının farklılık gösterdiğini (Altınöz 
vd., 2011; Richardson vd., 2006; Mirvis ve Kanter, 1991) ortaya koyar iken bazı çalışmalar 
ise cinsiyetin örgütsel sinizm üzerinde belirleyici olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır 
(Öztürk ve Kahraman, 2015; Aslan ve Boylu, 2014; Helvacı ve Çetin, 2012; Kalağan ve 
Güzeller, 2010). Benzer şekilde Arabacı (2010) tarafından eğitim müfettişleri üzerinde 
yürütülen çalışmada yaş değişkenin örgütsel sinizm üzerinde etkili olmadığı görülürken, 
Altınöz vd. (2011) tarafından 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri çalışanları üzerinde 
yapılan araştırmada etkili olduğu belirlenmiştir. Buna göre yaş arttıkça çalışanların örgütsel 
sinizm tutumları (tüm boyutları) azalmaktadır. Gün (2015) tarafından Ankara ilinde bulunan 
dört devlet üniversitesinin çeşitli fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının örgütsel 
sinizm ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan çalışmada ise 
örgütsel sinizm alt boyutlarından sadece davranışsal sinizm boyutu üzerinde yaşın belirleyici 
etkisi olduğu diğer boyutlar üzerinde ise herhangi bir etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. 
Demografik değişkenlerden eğitim durumu ve çalışma süresi ile örgütsel sinizm arasındaki 
ilişki açısından da farklı sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Örneğin Altınöz vd. (2011) 
çalışmalarında eğitim düzeyinin yükselmesine bağlı olarak örgütsel sinizm tutumlarının 
azaldığını belirlemişlerdir. Buna karşılık Fındık ve Eryeşil’in (2012) demir-çelik sektöründe 
çalışan katılımcılar üzerinde yürüttükleri çalışmalarında ise eğitim düzeyi ve çalışma 
süresindeki artışa bağlı olarak örgütsel sinizm tutumlarının da arttığı yönünde sonuçlara 
ulaşılmıştır. Benzer şekilde Delken (2004) tarafından çağrı merkezi çalışanları üzerinde 
yürütülen çalışmada eğitim düzeyindeki artışa bağlı olarak örgütsel sinizm düzeylerinin de 
artığı belirlenmiştir. 
 
2. Araştırmanın Amacı ve Hipotezler 

Bu araştırmanın amacı; çalışanların örgütsel sinizm düzeylerinin bazı demografik 
değişkenler (cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve çalışma süresi) açısından değişip değişmediğinin 
incelenmesidir İlgili literatür taraması sonucunda geliştirilen hipotezler aşağıda yer 
almaktadır; 

H1: Çalışanların örgütsel sinizm düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık arz eder. 
H2: Çalışanların örgütsel sinizm düzeyleri yaşlarına göre farklılık arz eder 
H3: Çalışanların örgütsel sinizm düzeyleri eğitim durumlarına göre farklılık arz eder 
H4: Çalışanların örgütsel sinizm düzeyleri çalışma sürelerine göre farklılık arz eder 

 
3. Metodoloji 
3.1. Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve Analiz Yöntemi 

Çalışma grubunu eğitim, sağlık ve bankacılık gibi çeşitli alanlarda çalışan kişiler 
arasından kolayda örnekleme yolu ile belirlenen 185 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma için 
gereken veriler anket tekniğinden yararlanılarak toplanmıştır. Anketler katılımcıların 
bulundukları örgütlere gidilerek bizzat elden dağıtılmış ve kendilerine cevaplamaları için bir 
miktar süre tanınmıştır. Ilgili sürenin bitiminden sonra da yine elden teslim alınmıştır. Bu 
işlem yaklaşık bir hafta sürmüştür. Oluşturulan anket formu iki kısımdan meydana 
gelmektedir. Birinci kısımda demografik özelliklere ilişkin sorular yer alırken ikinci kısımda 
Brandes (1997) tarafından geliştirilen ve Erdost vd. (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanıp 
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geçerlik-güvenilirlik çalışmaları yapılan “Örgütsel Sinizm Ölçeği”ne ilişkin sorular yer 
almaktadır. Bu ölçek biliş (5 madde), duygusal tepki (6 madde) ve davranış (3 madde) olmak 
üzere 3 alt boyut ve toplamda 14 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddelerinin her biri 
“Tamamen Katılıyorum (5)”, “Katılıyorum (4)”, “Kısmen Katılıyorum (3)”, “Katılmıyorum 
(2)” ve “Hiç Katılmıyorum (1)” biçiminde derecelendirilmiş 5’li Likert tarzı ölçek ile 
ölçümlenmiştir. Ölçekten alınan puanların artması katılımcıların daha fazla sinik davranış 
gösterdiği anlamına gelmektedir. Ölçeğin geçerliği ve güvenilirliği bir çok çalışmada test 
edilmiş olup geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır (Gün, 2015; Tayfun ve Çatır, 
2014; Topçu vd., 2013; Erdost vd., 2007). Bu çalışma için hesaplanan cronbach’s alpha iç 
tutarlılık katsayısı 0,884’tür. 

Katılımcıların örgütsel sinizm düzeylerini belirlemek için betimleyici istatistikler 
kullanılmıştır. Çeşitli demografik faktörler açısından örgütsel sinizm düzeylerinin 
farklılıklarını ortaya koymak için de bağımsız grup t-tesi ve tek yönlü ANOVA gibi 
analizlerden yararlanılmıştır. 

3.2. Bulgular 
Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerine ilişkin bulgular tablo 1’de 

verilmiştir. 
Tablo 1: Katılımcılara ait demografik bulgular 

Değişkenler Kategoriler n % 
Cinsiyet Erkek 77 41,6 

Kadın 108 58,4 
Yaş 20-30 Yaş 35 18,9 

31-40 Yaş 85 45,9 
41-50 Yaş 48 25,9 
51 Yaş ve üzeri 17 9,2 

Eğitim Lise ve dengi 32 17,3 
Lisans 142 76,8 
Lisans üstü 11 5,9 

Çalişma Süresi 1-5 Yıl 55 29,7 
6-10 Yıl 50 27,0 
11-15 Yıl 38 20,5 
16 Yıl ve üzeri 42 22,7 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılanların %41,6’sının erkek ve %58,4’ünün de 
kadınlardan oluştuğu söylenebilir. Yaş gruplarına göre dağılımları incelendiğinde, % 
18,9’unun 20–30 yaş grubunda, % 45,9’unun 31–40 yaş grubunda, % 25,9’unun 41–50 yaş 
grubunda ve % 9,2’sinin ise 51 yaş ve üzeri grupta yer aldığı görülmektedir. Eğitim 
durumlarının dağılımları incelendiğinde, katılımcıların % 17,3’ünün lise ve dengi mezunu 
olduğu, %76,8’inin lisans mezunu olduğu ve % 5,9’unun ise lisansüstü mezunu olduğu 
görülmektedir. Çalışma sürelerinin dağılımına bakıldığında, katılımcıların %29,7’sinin 1–5 
yıl arasında, % 27’sinin 6-10 yıl arasında, %20,5’inin 11-15 yıl arasında ve % 22,7’sinin ise; 
16 yıldan fazla bir süre kurumlarına hizmet ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Çalışanların örgütsel sinizm ve alt boyutlarına ilişkin aritmetik ortalamaları ve standart 
sapmaları Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2: Örgütsel sinizme ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 
n Ortalama  (𝒙�) Standart Sapma 

Bilişsel Sinizm 185 3,14 0,9292 
Duygusal Sinizm 185 3,18 1,0358 
Davranışsal Sinizm 185 3,48 0,9142 
Örgütsel Sinizm 185 3,27 0,7559 
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Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların örgütsel sinizm düzeylerinin genel olarak orta 
seviyede olduğu (�̅�=3,27) görülmektedir. Alt boyutlar itibariyle en yüksek ortalamaya sahip 
olan boyut davranış boyutu iken (�̅�=3,18) bunu sırasıyla duygusal tepki (�̅�=3,14) ve biliş 
boyutları takip etmektedir. 

Katılımcıların örgütsel sinizm düzeylerinin cinsiyet değişkeni açısından farklılık 
gösterip göstermediğinin incelenmesi amacıyla yapılan t-testi sonuçları tablo 3’de verilmiştir.  
 

Tablo 3: Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre örgütsel sinizm puanlarına ilişkin T testi sonuçları 
Değişken Cinsiyet N �̅� Ss df t p 

Bilişsel Sinizm Erkek 77 3,15 0,95 183 -0,158 0,874 
Kadin 108 3,12 0,91    

Duygusal Sinizm Erkek 77 3,36 1,02 183 1,943 0,054 
Kadin 108 3,06 1,02    

Davranışsal Sinizm Erkek 77 3,56 0,93 183 1,048 0,296 
Kadin 108 3,42 0,89    

p>0,05 
 

Tablo 3’e göre çalışanların cinsiyet değişkeni bakımından örgütsel sinizm düzeyleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Literatürde 
kadınların erkeklere göre daha düşük düzeyde örgütsel sinizm tutumlarına sahip oldukları 
ifade edilmektedir (Altınöz vd., 2011; Richardson vd., 2006). Bu çalışmada da benzer şekilde 
kadınların örgütsel sinizm ortalamalarının erkeklere göre daha düşük olduğu belirlenmiş 
olmakla birlikte bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Dolayısıyla 
“çalışanların örgütsel sinizm düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık arz eder” biçiminde 
kurulan H1 hipotezi reddedilmiş olmaktadır. 
Yaş, eğitim ve çalışma süresi değişkenleri ile örgütsel sinizm arasındaki farklılığı ortaya 
çıkarmak için tek yönlü ANOVA testi uygulanmış ve elde edilen bulgular tablo 4’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 4’ten de anlaşılabileceği üzere çalışanların örgütsel sinizm tutumlarının, ne 
bilişsel (F= 1,491, p > 0.05), ne duygusal (F=0,642 p > 0.05) ve ne de davranışsal sinizm (F= 
1,471, p > 0.05) boyutlarının, yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
göstermediği belirlenmiştir. Bu sonuç Arabacı’nın (2010) eğitim müfettişlerinde yaş 
değişkenindeki farklılığın, örgütsel sinizm tutumunda farklılaşmaya neden olmadığı 
biçimindeki araştırma bulgusu ile tutarlılık göstermektedir. Bu doğrultuda “Çalışanların 
örgütsel sinizm düzeyleri yaşlarına göre farklılık arz eder” şeklinde kurulan H2 hipotezi 
reddedilmiştir. 

Eğitim değişkeni açısından çalışanların örgütsel sinizm tutumlarından sadece 
davranışsal sinizm (F= 7,668, p < 0.05) boyutunun eğitim durumu değişkenine göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği; bilişsel (F= 1,565, p > 0.05) ve duygusal 
sinizm (F= 2,884, p > 0.05) boyutlarının ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
göstermediği görülmüştür. 

 
Tablo 4: Katılımcıların yaş, eğitim ve çalışma süresi değişkenlerine göre örgütsel sinizm puanlarına ilişkin 

ANOVA testi sonuçları 
Değişken Yaş N �̅� Ss F p Fark 

 
Bilişsel Sinizm 

20-30 Yaş 35 3,37 0,88 1,491 0,219 - 
31-40 Yaş 85 3,00 0,88    

 41-50 Yaş 48 3,20 0,92    
 51 Yaş üzeri 17 3,22 1,17    
 
Duygusal Sinizm 

20-30 Yaş 35 3,35 0,97 0,642 0,589 - 
31-40 Yaş 85 3,19 1,04    

 41-50 Yaş 48 3,13 1,05    
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51 Yaş üzeri 17 2,95 1,06 

Davranışsal Sinizm 
20-30 Yaş 35 3,74 0,79 1,471 0,224 - 
31-40 Yaş 85 3,38 0,97 
41-50 Yaş 48 3,42 0,89 
51 Yaş  üzeri 17 3,62 0,86 

Değişken Eğitim N �̅� Ss F p Fark 

Bilişsel Sinizm 
Lise ve dengi 32 3,39 0,96 1,565 0,212 - 
Lisans 142 3,10 0,89 
Lisans üstü 11 2,94 1,19 

Duygusal Sinizm 
Lise ve dengi 32 3,40 0,94 2,884 0,058 - 
Lisans 142 3,18 1,01 
Lisans üstü 11 2,54 1,34 

Davranışsal Sinizm 
Lise ve dengi 32 4,03 0,84 7,668 0,001* A-B, A-C 
Lisans 142 3,38 0,88 
Lisans üstü 11 3,18 1,03 

Değişken Çalışma Süresi N �̅� Ss F p Fark 

Bilişsel Sinizm 
1-5 Yıl 55 3,18 0,89 0,413 0,744 - 
6-10 Yıl 50 3,04 0,93 
11-15 Yıl 38 3,10 0,84 
16 Yıl üzeri 42 3,23 1,05 

Duygusal Sinizm 
1-5 Yıl 55 3,21 1,14 0,858 0,464 - 
6-10 Yıl 50 3,32 0,87 
11-15 Yıl 38 3,18 0,94 
16 Yıl üzeri 42 2,98 1,13 

Davranışsal Sinizm 
1-5 Yıl 55 3,59 0,93 0,583 0,627 - 
6-10 Yıl 50 3,48 0,75 
11-15 Yıl 38 3,34 0,99 
16 Yıl üzeri 42 3,46 0,98 

*p<0,05

Başka bir ifade ile, katılımcıların davranışsal sinizm algıları eğitim durumlarına bağlı 
olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Yani eğitim düzeyi yükseldikçe daha az sinik 
davranış gösterildiği söylenebilir. Bu sonuç literatürdeki benzer çalışmalarla (Altınöz vd., 
2011) paralellik göstermektedir. Davranış boyutundaki anlamlı farklılığın hangi gruplar 
arasında olduğunu belirlemek için Scheffe testinden yararlanılmıştır. Buna göre lise ve dengi 
okul mezunu olan çalışanların (�̅�=4,03) hem lisans mezunu olan çalışanlara (�̅�=3,38)  hem de 
lisans üstü mezunu olan çalışanlara göre (�̅�=3,18)  daha fazla sinik davranışta bulundukları 
belirlenmiştir. Bu bulgulara göre “Çalışanların örgütsel sinizm düzeyleri eğitim durumlarına 
göre farklılık arz eder” biçimindeki H3 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 

Farklı çalışma sürelerine sahip katılımcıların örgütsel sinizm tutumlarının bilişsel (F= 
0,413, p > 0.05), duygusal (F=0,858, p > 0.05) ve davranışsal (F= 0,583, p > 0.05) 
boyutlarında çalışma süresi değişkeni açısından, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık belirlenememiştir (Tablo 4). Literatürde çalışma süresindeki artışın örgütsel 
sinizm boyutlarından her birinde artış oluşturduğu yönünde araştırma bulgularına 
rastlanılmaktadır (Yıldız ve Şaylıkay, 2014). Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen bulgunun 
literatürle çeliştiği söylenebilir. Buna göre “Çalışanların örgütsel sinizm düzeyleri çalışma 
sürelerine göre farklılık arz eder” biçiminde oluşturulan H4 hipotezi reddedilmiştir. 

4. Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmanın sonuçlarına göre, sağlık, eğitim ve bankacılık sektörü çalışanlarının 

örgütsel sinizm tutumları, yaş, cinsiyet ve işyerindeki çalışma süresi gibi demografik 
faktörlerden etkilenmemektedir. Ancak bir başka demografik faktör olan çalışanların eğitim 
düzeylerinin örgütsel sinizm tutumu ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Lise ve dengi eğitim 
düzeylerine sahip çalışanların, örgütsel sinizm tutumunun yalnızca davranışsal boyutu 
bakımından, lisans ve lisans üstü gruplardan ayrıldıkları ve bu gruplardan daha fazla düzeyde 
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davranışsal örgütsel sinizm tutumu gösterdikleri belirlenmiştir. Örgütler öncelikle iç 
müşterileri ve dış müşterileri nezdinde, kurumsal itibarlarını ve kurumsal imajlarını korumak 
durumundadırlar. Bu bakımdan yönetimlerin lise ve dengi eğitim grubundaki çalışanlarının, 
doğrudan örgüte yönelen örgütsel sinizm tutumu eğilimlerinin nereden kaynaklandığına 
ilişkin çözümlemeler yapmaları beklenebilir. Nedenlere ilişkin çözümlemeler neticesinde 
gerekli tedbirler, düzeltici politikalar ve eylemler ile sorunun kaynağını ortadan kaldıracak 
girişimlerde bulunabilirler. Lise ve dengi okul mezunlarının motivasyonlarının, başka eğitim 
düzeyindeki gruplardaki çalışanlardan farklı olup olmadığı, irdelenmesi gereken bir konudur. 
Eğitim düzeyi düşük olan çalışanların, öbür gruplardan daha düşük düzeyde ücret almaları 
böyle bir sonucun ortaya çıkmasında rol oynamış olabilir. Türkiye’de işyerlerinde, insan 
kaynakları yönetimlerinin, ücret düzeyleri ile ilgili farklılıkların motivasyon üzerinde ve bir 
takım örgütsel tutumlar üzerinde önemli etkileri olabileceği hususunu dikkate almaları 
önerilebilir. İşyerlerinde çalışanlar arasındaki ücret düzeylerinin uçurumlar düzeyinde 
farklılaşması, işyerinde dağıtımsal adalet algılarında bozulmaya neden olabileceği ve bu 
nedenle, kimi çalışanların örgütsel sinizm tutumları geliştirmelerine neden olabileceği 
söylenebilir.  

Ayrıca eğitim düzeyi; sağlık, eğitim ve bankacılık sektörü örgütlerinde sosyal statü ile 
ilişkili bir olgudur. Sosyal statü farklılığının, kimi çalışanların motivasyon düzeyleri ve 
örgütsel tutumları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği dikkate alınması gereken bir 
başka unsur olabilir. Ücret yönetimi dışında, işyerlerinde etkili bir iletişim sisteminin, farklı 
pozisyonlardaki çalışanların farklı ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi ya da biçimlendirilmesi 
başka bir öneri olarak uygulamacılara sunulabilir. Böylelikle işyerilerinde örgütsel sinizm 
tutumunun ortaya çıkmasında etkisi olabilecek bir takım faktörlerin ortadan kaldırılması 
sağlanabilir. İşyerlerinde çalışma barışının sağlanması ve sürdürülmesi üzerinde örgütsel 
sinizm tutumlarının da etkisinin olabileceği, alınabilecek tedbirler bakımından konunun 
önemine işaret etmektedir. 
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ÖRGÜTSEL ADALET İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN AÇIKLANMASINDA İŞ TATMİNİNİN ARACILIK 

ROLÜ 

Zübeyir Bağcı1 İbrahim Aksel2 

Özet 
Bu araştırmanın amacı çalışanların örgütsel adalet algıları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkide iş 

tatmininin aracılık etkisinin incelenmesidir. Bu amaca uygun olarak ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmış 
araştırma kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş 205 katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında 
anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Niehoff ve Moorman (1993) 
tarafından geliştirilen “Örgütsel Adalet Ölçeği”, Pines (2005) tarafından geliştirilen “Tükenmişlik Ölçeği-Kısa 
Formu (TÖ-KF)” ve Brown ve Peterson (1994) tarafından geliştirilen “İş Tatmini Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler 
SPSS programı aracılığıyla ilgili analizlere (betimleyici istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri) tabi 
tutulmuş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Bu bulgulara dayanarak örgütsel adalet algısı ile tükenmişlik 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve bu ilişkide iş tatminin aracılık rolü oynadığı sonucuna varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: örgütsel adalet algısı, tükenmişlik, iş tatmini 

JEL Sınıflandırması: M10, D23, J28 

THE MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION IN 
EXPLAINING THE RELATIONSHIP BETWEEN 
ORGANIZATIONAL JUSTICE AND BURNOUT. 

Abstract 
The aim of this research was to examine the effect of job satisfaction through the relationship between 

burnout and organizational justice perceptions. This is expediently research designed to relational model was 
conducted on 205 participants selected by easy sampling method. The data were collected from questionnaires 
were used. In this research data collection tools as “Organizational Justice Scale" developed by Niehoff and 
Moorman (1993), “Burnout Inventory-Short Form (SF-TEE)" developed by Pines (2005) and "Job Satisfaction 
Scale" developed by Brown and Peterson (1994) are used. Data were analyzed (descriptive statistics, correlation 
and regression analysis) with SPSS and the findings have been interpreted. Based on these findings, there is a 
significant relationship between perceived organizational justice and burnout and it concluded that job 
satisfaction play the mediation role of in this relationship. 

Keywords: organizational justice, burnout, job satisfaction 

JEL Classification: M10, D23, J28 
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1. Giriş 

Tüm sosyal kurumlarda olduğu gibi işletmelerde de adalet mekanizmasının etkili 
şekilde işlemesi son derece önemlidir. Çalışanların işyerindeki adalete dair olumlu ve/veya 
olumsuz hisleri birçok unsuru etkilemektedir. Adaletin varlığı çalışan veya örgüt üyesinin 
olumlu duygu ve davranışlarına etki edeceği gibi adaletin yokluğuna dair duygular olumsuz 
unsurları etkileyecektir. Literatürde örgütsel adalet kavramı farklı boyutlarla incelenmekle 
birlikte genel kabul gören görüşe göre dağıtım, işlet ve etkileşim olmak üzere üç temel 
boyutta değerlendirilir.  

Örgütteki adalet algısında yaşanan problemler çalışanda işe karşı duyulan soğuma hissi 
olarak başlayacak ve ilerisinde tükenme davranışına dönüşebilecektir. 
 
2. Literatür İncelemesi  

Çalışmanın konusu olan örgütsel adalet algısı, tükenmişlik davranışı ve iş tatmini 
kavramları incelenmiş ve bu kavramları ölçme yöntemleri ve ölçekleri değerlendirilmiştir.  
2.1 Örgütsel Adalet 

Örgütsel adalet, adil ve ahlâki uygulama ve işlemlerin örgüt içerisinde egemen 
kılınmasını ve teşvik edilmesini içerir (İşcan ve Sayın, 2010, 196). Bir çalışanın görev 
dağılımı, mesaiye uyma, yetki verilmesi, ücret düzeyi, ödül dağıtımı gibi değişkenlere 
yönelik, yönetsel kararları değerlendirme ve algılamasını ifade eder (İnce ve Gül, 2005: 76). 
Örgütsel adalet literatürde üç kısımda ele alınmaktadır. Bunlar; dağıtım adaleti, işlem adaleti 
ve etkileşim adaletidir (Greenberg, 1990). Dağıtım adaleti, maaşlar, pirimler gibi ekonomik 
kaynakların paylaşımındaki adaleti; işlem adaleti, işe alım, performans değerleme, terfi ve 
eğitim gibi prosedürlerle ilgili adaleti; etkileşim adaleti ise açıklık, dürüstlük, şeffaflık ve 
mahremiyeti koruma gibi ilişkilere yönelik adaleti ifade eder (Moorman, 1991). 

Adams’ın (1965) “Hakkaniyet (Eşitlik)”, Blau (1964)’nun “Sosyal Mübadele” teorisine 
dayanan dağıtım adaleti, kaynakların ve ödüllerin adil bir biçimde dağıtılmasını ifade eder. 
Kuram, örgüt üyesinin örgüte sağladığı katkı ve elde ettiklerinin dengeli olması gerektiğini 
ifade eder. Örgüt üyeleri dağıtımda hakkaniyetin gözetilmediğini algıladıklarında daha düşük 
iş performansı, geri çekilme ve iş arkadaşlarıyla daha az işbirliği yapma davranışları 
göstermekte ve stres yaşamaktadır (Yıldırım, 2007, 256-7) Örgütteki prosedürlerle ilgili olan 
işlem adaleti ise karar alma ve uygulama aşamasında örgüt üyelerine söz hakkı verilmesini 
ifade eder. Bunun yanında örgüt üyelerinin olumlu işlem adaleti algıları hem örgüt amaçlarını 
hem de görevleri benimseyip kabullenmelerini etkiler (Arslantaş ve Pekdemir, 2007, 266). 
İşlem adaletinin olumlu olarak algılanması için işlemin (a) tutarlı, (b) tarafsız, (c) doğru, (d) 
hataların düzeltilebilir, (e) ilgili tüm kişileri temsil ediyor ve (f) ahlâkî standartlar temeline 
dayanıyor olması gerekir (Greenberg, 1990). Aksi durumda ise, örgüt üyeleri karar verme 
süreçlerinin adil olmadığına inandıklarında, yöneticilerine ve işverenlerine daha az bağlı 
olmakta, daha fazla hırsızlık yapmakta, iş değiştirme isteği daha fazla olmakta, daha az 
performans göstermekte ve daha az yardımsever olmaktadır (Yıldırım, 2007, 258) Sebep, 
doğruluk, saygı ve nezaket gibi dört boyuttan oluşan etkileşim adaleti kavramı, çalışanların 
bakış açılarına layıkıyla ilgi gösterme, önyargıları engelleme, çalışanlar karşısında belirlenmiş 
kararlara başvurma, bir karardan sonra zamanında geribildirim sağlama, karar için sebep 
gösterme, iletişim esnasında doğru bilgi verme, çalışanlara karşı nazik ve terbiyeli davranma 
unsurlarından oluşmaktadır (Arslantaş ve Pekdemir, 2007, 267).  

Literatürde çalışanların yüksek örgütsel adalet algılarının pozitif tutum ve davranışlara, 
düşük örgütsel adalet algılarının performansının düşmesine, çalışma arkadaşlarıyla daha az 
işbirliği yapmasına, iş kalitesini azaltmasına, örgüt norm, politika ve kurallarını ihlâl 
etmesine, düşmanca tutumlar ortaya koymasına, saldırgan davranışlar sergilemesine ve 
çalmasına neden olduğu görülmektedir (Yürür, 2008). 
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2.2 Tükenmişlik 

İlk kez Freudenberger (1974 ve 1975) tarafından ortaya konan tükenmişlik kavramı; 
daha sonra Maslach ve Jackson (1981, 1982 ve 1986) başta olmak üzere birçok araştırmacı 
tarafından ele alınmıştır. Kavramı detaylı bir şekilde ele alan Maslach ve Jackson (1986), 
tükenmişliği duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı eksikliği olarak üç boyutta 
incelemiştir. 

Duygusal tükenme, kişinin yaptığı iş nedeniyle aşırı yüklenilmesinden dolayı tükenme 
duygusu; duyarsızlaşma, iş ile ilgili muhatap olduğu kişilere ve hizmet verdiklerine karşı 
duygudan yoksun biçimde tutum ve davranışlar sergilemesi; kişisel başarı eksikliği, ise 
sorunun başarı ile üstesinden gelememe ve kendini yetersiz bulma duygusu olarak tanımlanır 
(Dolunay, 2002, 52). Tükenmişlik sendromunun düzeyi ile ilgili bireyin iş ortamında karşı 
karşıya geldiği kişilerle geçirdiği sürenin uzaması, aynı kişilerle sıklıkla etkileşimde 
bulunması, hizmet verdiği kişi sayısının artması, hizmet verdiği kişilerin ağır sorunları olması 
ve bu kişilerle kurduğu yüz yüze ilişki, tükenmişlik düzeyini arttırmaktadır (Cemaloğlu ve 
Şahin, 2007, 467).  

Bireyde tükenme durumunda ortaya çıkabilecek başlıca belirtiler ise 
şunlardır: Psikofizyolojik belirtiler: yorgunluk ve bitkinlik hissi, enerji kaybı, kronik soğuk 
algınlığı, sık baş ağrıları ve uyku bozuklukları, gastrointestinal bozukluklar ve kilo kaybı, 
solunum güçlüğü, psikoso-matik hastalıklar, koroner kalp rahatsızlığı insidansında 
artma. Psikolojik belirtiler: duygusal bitkinlik, kronik bir sinirlilik hali, çabuk öfkelenme, 
zaman zaman bilişsel becerilerde güçlükler yaşama, hayal kırıklığı, çökkün duygu durum, 
anksiyete, huzursuzluk, sabırsızlık, benlik saygısında düşme, değersizlik, eleştiriye aşırı du-
yarlılık, karar vermekte yetersizlik, apati, boşluk ve anlamsızlık hissi, ümitsizlik. Davranışsal 
belirtiler: hatalar yapma, bazı şeyleri erteleme yada sürüncemede bırakma, işe geç gelme, 
izinsiz olarak yada hastalık nedeni ile işe gelmeme, işi bırakma eğilimi, hizmetin niteliğinde 
bozulma, işte ve iş dışındaki ilişkilerde bozulma, kaza ve yaralanmalarda artış, meslektaşlara 
ve hizmet verilen kişilere, mesleğe vb.. karşı alaycı bir tavır sergileme, işle ilgilenmek yerine 
başka şeylerle vakit geçirme, kuruma ilginin kaybı (Kaçmaz, 2005, 29). 
2.3 İş Tatmini 

Kişinin genelde iş hayatı özelde ise çalıştığı iş yeri şartları sonucunda ortaya çıkan iş 
tatmini, çalışanın iş ile ilgili hissettiği memnuniyet duygusu olarak tanımlanabilir (Ugboro ve 
Obeng, 2000: 254). Bir başka ifadeyle iş tatmini, kişinin işine karşı gösterdiği olumlu veya 
olumsuz tutumdur; işe karşı olumlu ruh hali iş tatminini, işe ilişkin olumsuz ruh hali ise iş 
tatminsizliğini ortaya çıkarır (Erdoğan, 1999: 231). Locke ve Lathan (1976) iş tatminini, 
çalışanların iş tecrübelerinden kaynaklanan olumlu duygusal durum veya memnuniyet olarak 
tanımlar ve çalışanların işlerinden el ettiklerini ne kadar önemli gördüklerinin sonucu olarak 
görür. Bir başka ifadeyle bireylerin gerçekleştirmek istedikleri hedefleri ile işletme 
hedeflerinin uyumu, bireylerin işten bekledikleri ödüller ile elde ettikleri ödüllerin 
karşılaştırılması, iş tatmini ile yakından ilgili konulardır. Tatmin olma duygusu ancak ilgili 
birey tarafından hissedilebilir ve bireyin iç huzura ulaşmasını sağlamada önemli bir rol 
üstlenir (İşcan ve Sayın, 2010, 198). Çalışanın işiyle ilgili olumlu ya da olumsuz hislerinin 
derecesi olarak özetlenebilen iş tatmini, çalışanın sadece sosyal ve fiziksel şartlara değil 
görevine de verdiği hissi tepkiyi kapsar (Schermerhorn, Hunt ve Osborn, 1995, 58 ). Bir başka 
ifadeyle çalışanlar, yöneticilerinin çabalarından ne kadar memnun olurlarsa o kadar karşılık 
vermeye çalışmaktadır (Bateman ve Organ, 1983, 588). 
 İş tatminin üç boyutundan söz edilebilir (Luthans, 1998, 118); (1) İş tatmini, bir iş 
durumuna duygusal bir tepkidir, görülemez fakat anlaşılabilir. (2) İş tatmini, genellikle ne 
kadar iyi sonuçlarla karşılaşıldığı ve beklentilerin ne kadar aşıldığına göre belirlenir. Örneğin, 
örgütün üyeleri diğerlerinden daha çok çalıştıklarını fakat daha az ödüle ulaştıklarını 
hissederlerse işe, iş arkadaşlarına ve yöneticilerine karşı olumsuz bir tutum sergilerler. Aksi 
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durumda, çalıştıkları ölçüde ödüle ulaştıklarını hissettikleri zaman işe karşı olumlu tutum 
sergileyeceklerdir. (3) İş tatmini, işin temel unsurlarına karşı etkili bir tepkiyi ve tutumu 
içerir; işin kendisi: işin ilginç olması, kişiye öğrenme fırsatı sağlaması, sorumluluk alma şansı 
vermesi; ücret: diğer organizasyonlarla karşılaştırıldığında ücretin eşit görülmesi; yükselme 
fırsatı: hiyerarşide yükselme imkânının bulunması; yönetim: yönetimin teknik ve davranışsal 
destek sağlama yeteneklerinin olması; iş arkadaşları: iş arkadaşlarının teknik olarak uzmanlık 
dereceleri ile sosyal anlamda destek olma dereceleri 

İş tatmini, iş performansı, işten ayrılma niyeti, hayal kırıklığı gibi tepkilerin 
belirleyicisidir (Çekmecelioğlu, 2005, 28). İş tatminin eksikliği genellikle işte rehavete yol 
açar ve işe bağlılığı azaltır. Bunun yanında işten tatmin olmama bir iş bırakma bir habercisidir 
(Tella ve diğ., 2007, 5). 
 
3. Araştırmanın Amacı, Modeli ve Hipotezler 

Bu araştırmanın amacı çalışanların örgütsel adalet algıları ile tükenmişlik düzeyleri 
arasındaki ilişkide iş tatmininin aracılık etkisinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 
yapılan literatür taramasına bağlı olarak geliştirilen model ve hipotezler aşağıda verilmiştir. 

 
H1: Çalışanların örgütsel adalet algılamaları ile iş tatminleri arasında pozitif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki vardır. 
H2: Çalışanların iş tatminleri ile tükenmişlikleri arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

vardır. 
H3: Çalışanların örgütsel adalet algıları ile tükenmişlikleri arasında negatif yönlü ve anlamlı 

bir ilişki vardır. 
H4: İş tatmini, çalışanların örgütsel adalet algıları ile tükenmişlikleri arasındaki ilişkide 

aracılık etkisine sahiptir. 
3.1 Örneklem 

Çalışmanın örneklemini kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak tamamen gönüllülük 
esasına göre katılmayı kabul eden çeşitli sektörlerde çalışan 205 katılımcı oluşturmaktadır. 
Katılımcıların % 59’unu kadınlar % 41’ini ise erkekler oluşturmaktadır. Yaş grupları 
itibariyle dağılım şu şekildedir. 20-30yaş aralığında yer alan katılımcıların oranı % 19,5, 31-
40 yaş aralığındakilerin oranı % 47,3, 41-50 yaş aralığındakilerin oranı % 24,9 ve 51 yaşın 
üzerinde olanların oranı ise % 8,3’tür. Eğitim düzeyleri itibariyle katılımcıların % 16,6’sı lise 
ve dengi okul, % 78’i lisans ve % 5,4’ü lisansüstü mezunudur. İşletmede çalıştıkları süreler 
dikkate alındığında % 28,8’i 1-5 yıl, % 27,3’ü 6-10 yıl, % 21,5’i 11-15 yıl ve % 22,4’ü 16 yıl 
ve üstü çalışma süresine sahip olduğu görülmüştür. 
3.2 Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan veri 
toplama araçları şunlardır; 

Örgütsel adalet ölçeği: önce Moorman (1991) tarafından dağıtımcı ve süreç adaleti 
biçiminde iki boyutlu olarak geliştirilen ve daha sonra etkileşim adaleti boyutunun (Niehoff 
ve Moorman, 1993) da eklenmesiyle üç boyutlu hale dönüşen bir ölçektir.  Dağıtım adaleti 5 
madde, süreç adaleti 6 madde ve etkileşim adaleti 9 madde olmak üzere toplam 20 maddeden 
oluşan ölçeğin her bir maddesi 5’li Likert ölçeği (1= kesinlikle katılmıyorum ve 5= kesinlikle 
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katılıyorum) kullanılarak ölçülmüştür. Bu çalışma için hesaplanan cronbach’s alpha iç 
tutarlılık katsayısı 0,90’dır. 

Tükenmişlik ölçeği: Pines (2005) tarafından geliştirilen kısa versiyonudur. Toplam 10 
maddeden oluşan ölçekteki maddeler 5’li Likert ölçeği (1= kesinlikle katılmıyorum ve 5= 
kesinlikle katılıyorum) ile ölçümlenmiştir. Bu çalışma kapsamında cronbach’s alpha iç 
tutarlılık katsayısı 0,88 olarak hesaplanmıştır. 

İş tatmini ölçeği; Brown ve Peterson (1994) tarafından geliştirilen ölçek 5 maddelik kısa 
versiyonudur. Bu ölçek için de maddelerin ölçümlenmesinde 5’li Likert ölçeğinden (1= 
kesinlikle katılmıyorum ve 5= kesinlikle katılıyorum) yararlanılmıştır. Hesaplanan iç tutarlılık 
katsayısı da 0,84’tür.  
3.3 Bulgular 
Ölçeklerin Geçerlik ve Güvenilirliğine İlişkin Bulgular: 

Ölçeklerin yapı geçerliği keşfedici faktör analizi ile incelenmiştir. Keşfedici faktör 
analizinden, verilerin kovaryans ya da korelasyon matrisinden yararlanılarak birbirleri ile 
ilişkili p sayıda değişkenden daha az sayıda (k<p) ve birbirlerinden bağımsız yeni değişkenler 
(faktör) türetmede yararlanılır (Doğan ve Başokçu, 2010:66). Analize başlamadan önce eldeki 
verilerin faktör analizi yapmaya elverişli olup olmadığını incelemek için Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) değerleri hesaplanmış ve Bartlett küresellik testleri ile de anlamlılıklarına bakılmıştır. 
Elde edilen sonuçlar tablo 1’de gösterilmiştir.  

 
Tablo 1: Ölçeklerin KMO değerleri ile Barlett testi sonuçları 

Ölçek KMO χ2 p 
Örgütsel adalet ölçeği 0,883 2171,885 0,000 
Tükenmişlik ölçeği 0,782 421,527 0,000 
İş tatmini ölçeği 0,880 889,492 0,000 
 

Tablo 1 incelendiğinde her üç ölçek içinde KMO değerlerinin 0,70’in üzerinde olduğu 
ve barlett testi sonuçlarının da anlamlı olduğu (p<0,05) görülmektedir. Çok iyi bir faktör 
analizinde KMO değeri 0,80 den büyük olmalıdır; ancak 0,50’den büyük değerler de kabul 
edilebilir (Turanlı, Cengiz ve Bozkır, 2012:49). Buna göre eldeki verilerin faktör analizine 
uygun olduğu sonucuna varılabilir. Ölçeklerin güvenilirliklerinin test edilmesi amacıyla 
Cronbach-Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Keşfedici faktör analizi sonucunda elde edilen her 
bir maddeye ilişkin faktör yükleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2: Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik test sonuçları 

 
Ölçek Maddeleri 

Örgütsel Adalet Ölçeği  
Tükenmişlik 

Ölçeği 

 
İş Tatmini 

Ölçeği 
Dağıtım 
Adaleti 

Süreç 
Adaleti 

Etkileşim 
Adaleti 

DA1 0,793     
DA2 0,866     
DA3 0,817     
DA4 0,791     
DA5 0,707     
SA1  0,827    
SA2  0,768    
SA3  0,783    
SA4  0,755    
SA5  0,823    
SA6  0,688    
EA1   0,702   
EA2   0,728   
EA3   0,864   
EA4   0,804   
EA5   0,782   
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EA6   0,585   
EA7   0,696   

TUK1    0,528  
TUK2    0,640  
TUK3    0,666  
TUK4    0,694  
TUK5    0,652  
TUK6    0,589  
TUK7    0,600  
TUK8    0,615  
TUK9    0,652  

TUK10    0,604  
TAT1     0,725 
TAT2     0,763 
TAT3     0,707 
TAT4     0,748 
TAT5     0,742 

Öz Değer 7,150 2,256 1,952 4,937 3,051 
Açıklanan Varyans (%) 24,807 23,832 18,171 49,369 61,026 
Toplam Varyans   (%) 66,810 

Cronbach’s Alpha α=0,889 α=0,864 α=0,903  
α=0,880 

 
α=0,840 Toplam α=0,909 

Keşfedici faktör analizi sonucunda etkileşim adaleti alt boyutundaki iki madde birden 
fazla faktör altında benzer oranda yük alarak toplanmış olması nedeniyle ölçekten çıkartılarak 
analiz tekrarlanmıştır. Faktör analizleri, örgütsel adalet ölçeğinin süreç, dağıtım ve etkileşim 
olmak üzere üç faktöre, tükenmişlik ve iş tatmini ölçeklerinin ise birer faktöre sahip olduğunu 
göstermiştir. Ölçeklerdeki maddelerin faktörlerden aldıkları yükleri gösteren Tablo 2 
incelendiğinde örgütsel adalet ölçeğindeki dağıtım adaleti alt boyutunun faktör yük 
değerlerinin 0,707 ile 0,866 arasında, süreç adaleti alt boyutunun faktör yük değerlerinin 
0,688 ile 0,827 arasında ve etkileşim adaleti alt boyutunun faktör yük değerlerinin ise 0,585 
ile 0,864 arasında değiştiği görülmektedir. Özdeğeri 7,150 olan dağıtım adaleti boyutu 
%24,807 varyans açıklarken özdeğeri 2,256 olan süreç adaleti boyutu %23,832 ve özdeğeri 
1,952 olan etkileşim adaleti boyutu ise  %18,171 varyans açıklamaktadır. Her üç alt boyut 
birden toplamda yaklaşık %67 varyans açıklamaktadırlar. Cronbach-Alpha iç tutarlılık 
katsayıları dağıtım adaleti alt boyutu için α=0.889, süreç adaleti alt boyutu için 0,864 ve 
etkileşim adaleti alt boyutu için α = 0,903 olarak hesaplanmıştır. Yine aynı tabloda özdeğeri 
4,937 olan tükenmişlik ölçeğinin %49,369 oranında bir varyans açıkladığı, 0,528 ile 0,694 
arasında değişen faktör yük değerlerine sahip olduğu ve hesaplanan Cronbach-Alpha iç 
tutarlılık katsayısının α = 0,880 olduğu görülürken özdeğeri 3,051 olan iş tatmini ölçeğinin 
%61,026 oranında bir varyans açıkladığı, 0,707 ile 0,763 arasında değişen faktör yük 
değerlerine sahip olduğu ve hesaplanan Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayısının da  α = 
0,840 olduğu görülmektedir. Tüm bu sonuçlara göre her üç ölçeğin de geçerli ve güvenilir 
olduğu söylenebilir. 

Çalışanların örgütsel adalet algıları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkide iş 
tatmininin aracılık etkisinin incelenmesi amacıyla belirlenmiş olan hipotezler Baron ve Kenny 
(1986) tarafından önerilen üç aşamalı regresyon analizi yardımıyla test edilmiştir. Buna göre 
aracılık etkisinden söz edebilmenin üç koşulu vardır (Baron ve Kenny,1986:1176; Şeşen ve 
Basım, 2010:183). 

1. Bağımsız değişken (örgütsel adalet) aracı değişken (iş tatmini) üzerinde anlamlı bir 
etkiye sahip olmalıdır. 

2.  Bağımsız değişken (örgütsel adalet) bağımlı değişken (tükenmişlik) üzerinde anlamlı 
bir etkiye sahip olmalıdır. 

3. Aracı değişken (iş tatmini) ikinci adımdaki regresyon analizine dâhil edildiğinde, 
bağımsız değişkenin (adalet algısı) bağımlı değişken (tükenmişlik) üzerindeki etkisi 
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azalırken (regresyon katsayısı düşerken), aracı değişkenin (iş tatmini) de bağımlı 
değişken (tükenmişlik) üzerindeki etkisi anlamlı olmalıdır. 

Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin azalıyor olması kısmi 
aracılık etkisini ortaya koyarken bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini 
yitirmesi tam aracılık etkisinin varlığını göstermektedir. Her iki durum içinde anlamlılığın test 
edilmesi amacıyla Sobel testiyle hesaplanan z değerlerinin anlamlılığından yararlanılmaktadır 
(Güçel, 2013:181).   

Tablo 3’te örgütsel adalet algısı ile tükenmişlik ilişkisinde iş tatmininin aracılık rolüyle 
ilgili oluşturulan hipotezlere ilişkin regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3: Örgütsel adalet ile tükenmişlik arasında iş tatmininin aracı etkisi 

B S.Hat
a 

β t p 

H1 Örgütsel Adalet          İş Tatmini 
Dağıtım Adaleti 0,191 0,061 0,210 3,117 0,000 
Süreç Adaleti 0,120 0,047 0,155 2,880 0,030 
Etkileşim 
Adaleti 

0,379 0,060 0,436 6,334 0,000 

H2 İş Tatmini                 Tükenmişlik İş Tatmini -
0,240 

0,062 -
0,320 

3,851 0,000 

H3 Örgütsel Adalet   Tükenmişlik 
Dağıtım Adaleti -

0,280 
0,051 -

0,329 
5,537 0,000 

Süreç Adaleti -
0,175 

0,039 -
0,248 

4,491 0,000 

Etkileşim 
Adaleti 

-
0,259 

0,049 -
0,319 

5,248 0,000 

 H4 
Örgütsel Adalet     İş Tatmini 
Tükenmişlik 

Dağıtım Adaleti -
0,205 

0,046 -
0,241 

4,492 0,008 

Süreç Adaleti -
0,159 

0,034 -
0,225 

4,608 0,000 

Etkileşim 
Adaleti 

-
0,111 

0,048 -
0,136 

2,319 0,021 

İş Tatmini -
0,391 

0,051 -
0,419 

7,628 0,000 

Sobel Testi 
Zd-i = 2,89    p = 0,003 
Zs-i = 2,42    p = 0,015 
Ze-i = 4,87    p = 0,000 

Tablo 3 incelendiğinde bağımsız değişken konumundaki örgütsel adalet algısının aracı 
değişken konumundaki iş tatmini üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkiye sahip olduğu 
görülmektedir (Dağıtım adaleti için β=0,210, süreç adaleti için β=0,155, etkileşim adaleti için 
β=0,436 ve p<0,05). Dolayısıyla Baron ve Kenny’nin belirttiği birinci şart sağlanmış ve H1 
hipotezi kabul edilmiştir.  

Aracı değişken konumundaki iş tatmininin bağımlı değişken olan tükenmişlik üzerinde 
negatif yönlü anlamlı bir etkiye sahip olduğu da görülmektedir (β=-0,320, p<0,05). Bu sonuca 
göre H2 hipotezi de kabul edilmiştir.  

Yine aynı tabloya bakarak bağımsız değişken olan örgütsel adalet algısının bağımlı 
değişken tükenmişlik üzerinde negatif yönlü anlamlı bir etkiye sahip olduğunu söylemek 
mümkündür (Dağıtım adaleti için β=-0,329, süreç adaleti için β=-0,248, etkileşim adaleti için 
β=-0,319 ve p<0,05). Dolayısıyla Baron ve Kenny’nin belirttiği ikinci şart da sağlanmış 
olmakla birlikte H3 hipotezi de kabul edilmiştir.  

Son olarak aracı değişken olan iş tatmininin önceki adımdaki regresyon analizine dâhil 
edilmesi sonucunda, bağımsız değişken olan adalet algısının bağımlı değişken tükenmişlik 
üzerindeki etkisine bakılacak olursa iş tatmininin (β=-0,419, p<0,05), dağıtım adaletinin (β=-
0,241, p<0,05), süreç adaletinin (β=-0,225, p<0,05) ve etkileşim adaletinin (β=-0,136, p<0,05)  
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tükenmişlik üzerinde negatif yönlü anlamlı bir etkisinin olduğu; iş tatminin modele dâhil 
edilmesiyle birlikte dağıtım adaletinin regresyon katsayısının 0,329’dan 0,241’e, süreç 
adaletinin regresyon katsayısının 0,248’den 0,225’e, etkileşim adaletinin regresyon 
katsayısının ise 0,319’dan 0,136’ya düştüğü görülmektedir.  Buna göre üçüncü şart da 
karşılanmış olup bir aracılık etkisinin varlığından söz etmek mümkün hale gelmiştir. Ancak 
bu etkinin anlamlı olup olmadığının sobel testi ile incelenmesi gerekmektedir. Yapılan test 
sonucunda dağıtım adaletine ait z-değeri=2,89 ve p=0,003, süreç adaletine ait z-değeri=2,42 
ve p=0,015 ve etkileşim adaletine ait z-değeri=4,87 ve p=0,000 elde edilmiştir (Tablo 3). Tüm 
bu sonuçlara göre örgütsel adalet algısı ile tükenmişlik arasındaki ilişkide iş tatmininin kısmi 
aracılık etkisine sahip olduğu söylenebilir. Dolayısıyla H4 hipotezi kabul edilmiştir. 
 
4. Sonuç 

Bu çalışmada örgütsel adalet algısının tükenmişlik düzeyine etkisinde iş tatminin 
aracalık rolü incelenmiş ve bu üç değişkenin aralarında anlamlı ilişkilerin varlığına 
ulaşılmıştır. Örgütsel adalet algısının aracı değişken olan iş tatmini üzerinde pozitif yönlü 
anlamlı etkisi ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte aracı değişken konumundaki iş tatmininin 
bağımlı değişken olan tükenmişlik üzerinde negatif yönlü anlamlı bir etkiye sahip olduğu da 
görülmektedir. Bu üç değişkenin ilişkilerinde son ilişki türünde ise bağımsız değişken olan 
örgütsel adalet algısının bağımlı değişken tükenmişlik üzerinde negatif yönlü anlamlı bir 
etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu sonuçlar literatürde, örgütsel adalet kavramını ve iş tatmini ile arasındaki ilişkiyi 
(Yıldırım, 2007; Yürür, 2008; İşcan, ve Sayın, 2010; Çekmecelioğlu, 2005); tükenmişlik 
kavramı ve iş tatmini ile arasındaki ilişkiyi (Öztürk, ve diğ., 2012; Ünal ve diğ., 2001; 
Dolunay, 2002; Kaçmaz, 2005; Cemaloğlu ve & Şahin, 2007) ortaya koyan önceki çalışmalar 
ile örtüşmektedir. 

Tüm bu sonuçlara göre örgütsel adalet algısı ile tükenmişlik arasındaki ilişkide iş 
tatmininin kısmi aracılık etkisine sahip olduğu söylenebilir. 
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İLETİŞİM DOYUMU ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BİR 
ALAN ARAŞTIRMASI 

Canan Gamze Bal1 Erkan Hasan Atalmış2 Fatma Nur Karakuş3 

Özet 
Günümüz rekabet koşullarında örgütlerin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasında örgüte bağlılık duyan 

çalışanlara sahip olmalarının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Çalışanların bulundukları örgüte bağlı 
olmasında gerek kendi demografik özellikleri gerekse içsel ve dışsal faktörler önemli rol oynamaktadır. Bu 
faktörlerden biri de çalışanların iletişim doyumudur. Bu çalışmanın amacı çalışanların iletişim doyumunun 
örgütsel bağlılığa etkisini incelemektir. Bunun için çalışanların demografik özellikleri kontrol edilerek çoklu 
regresyon modeli kullanılmıştır. Literatürdeki modelleri doğrulamak için MPLUS programı kullanılarak 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda iletişim doyumunun örgütsel bağlığa etkisinin de 
istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. İletişim doyumun 1 derece artmasının örgütsel bağlılığı 0.51 derece 
artırdığı görülmektedir. Demografik özellikler arasında ise sadece cinsiyetin örgütsel bağlılığı anlamlı olarak 
etkilediği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: iletişim doyumu, örgütsel bağlılık, cinsiyet 

RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION 
SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: 

A FIELD STUDY 

Abstract 
In today’s competitive environment, the importance of having employees who has organizational 

commitment is increasing in effective and efficient operations of organisations day by day more. Both 
demographic characteristics of employees and internal and external factors play a significant role in their 
commitment to the organization. One of these factors is satisfaction of communication. The aim of this study is 
to analyse the influence of employees’ communication satisfaction. Therefore, Multiple Regression Analysis is 
used by controlling demographic characteristics of employees. Confirmatory Factor Analysis is applied by using 
MPLUS Programme in order to confirm models in the literature. In result of analyses, communication 
satisfaction in impact of organizational commitment was found to be statistically significant. It has seen that if 
communication satisfaction increases 1 unit, organisational commitment will increase 0,51 unit. In demographic 
characteristics, only gender significantly affects organisational commitment.  

Keywords: communication satisfaction, organizational commitment, gender 

1. Giriş
Küreselleşen dünyada örgütlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için farklılık yaratarak 

rakiplerine karşı üstünlük kazanmaları gerekmektedir. Bunun için iletişim vazgeçilmez bir 
unsurdur. Örgütlerin başarı sağlamaları örgütün amaçlarına ve değerlerine önem veren, 
kendisini örgütün bir parçası gibi hisseden ve örgüte bağlılık duyan çalışanlara sahip 
olmalarına bağlıdır. Çalışanların örgüte bağlı olmasında en önemli faktör olan iletişim göz 

1 Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye, cgbal@ksu.edu.tr 
2 Yrd.Doç.Dr., Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye, eatalmis@ksu.edu.tr 
3Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye, 
karakusfatmanur@hotmail.com 
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ardı edilmemeli ve kurum içinde doğru iletişim kanalları kullanarak etkin bir iletişim ortamı 
yaratılmalıdır. Bu çalışmada amaç iletişim doyumunun çalışanların örgüte olan bağlılığını ne 
düzeyde etkilediğini ortaya koymaktır. 

 
2. Kavramsal Çerçeve 
2.1. İletişim Doyumu 

Örgütlerde iletişim doyumu iletişim araştırmaları arasında önemli kavramlardan biri 
olmuştur (Ehlers, 2003:3).  Yapılan araştırmalarda iletişim doyumu kişilerarası düzeyde, grup 
düzeyinde ve örgütsel düzeyde olmak üzere üç farklı başlıkta ele alınmaktadır (Clampitt ve 
Down, 1993:8). İletişim doyumu ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapan Downs ve Hazen (1977) 
iletişim doyumunu, bireyin karşılıklı kurmuş olduğu başarılı bir iletişim sonucunda elde ettiği 
demografik bir doyum olarak ele almışlardır (Downs ve Hazen,1977:64). Bir örgütte 
iletişimin başarılı olması ise yöneticinin astlarıyla iletişim kurma isteği, onları dinlemesi, 
sorunlarını çözmesi ve adil bir şekilde iletişim gerçekleştirmesine bağlıdır (Pişiren, 2010:94). 
Bu bağlamda iletişim doyumunu ölçmek için Downs ve Hazen(1977) tarafından geliştirilen 
‘iletişim doyum ölçeği’ örgütlerde etkili iletişimi ölçme aracı olarak sıklıkla kullanılmaktadır 
(Abdullah ve Hui, 2014:60). Downs ve Hazen geliştirdikleri bu ölçek ile iletişim doyumunun 
çok boyutluluğunu ortaya koymuşlar ve bu boyutları aşağıdaki gibi tanımlamışlardır.  

Kurum bilgisi: Organizasyon hakkında genel bilgi ve anlaşmaları içerir (Nikolic ve 
diğ.,2014:391). Örgütteki değişimler, örgütün finansal durumu, örgüt politikaları ve amaçları 
hakkında edinilen bilgi sonucu ulaşılan doyum söz konusudur (Demirkıran, Yardan ve 
Yorulmaz, 2013:325).  

Bireysel geribildirim: Çalışanların, kendileri ile ilgili kararların nasıl alındığı ve 
performans değerlendirmelerinin nasıl yapıldığı konusunda bilgi edinme ihtiyacını içerir 
(Nikolic ve diğ.,2014:391).  

Örgütsel bütünleşme: Bireylerin yakın çevresinden bilgi alması sonucu oluşan doyumu 
içerir (Nikolic ve diğ.,2014:391).  

Üstle iletişim: Üstlerle olan iletişimde hem aşağıya hem de yukarıya doğru iletişimi 
içermektedir (Nikolic ve diğ.,2014:392).  

İletişim iklimi: Bireysel ve örgütsel düzeydeki iletişimi yansıtmaktadır. Örgüt içindeki 
iletişimin çalışanları örgütün amaçlarına ulaşmaları için teşvik ve motive etme derecesi ile 
çalışanları örgütün bir parçası olarak tanımlama derecesi gibi maddeleri içermektedir 
(Clampitt ve Down, 1993:8).  

Yatay iletişim: Aynı düzeyde çalışanlar arasında resmi olmayan, doğru ve serbestçe 
dolaşan iletişimi (Nikolic ve diğ.,2014:392) ve çoğunlukla dedikodu olarak adlandırılan 
bilgilerin örgüt içerisinde dolaşımını içermektedir (Ramirez, 2010:17).  

Araç kalitesi: İletişimin yeterli düzeyde olması, yazılı bilgilerin kısa ve açık olması, 
toplantıların iyi düzenlenmiş olması (Nikolic ve diğ.,2014:392), yardımcı örgütsel yayınların 
olması gibi konuları içerir (Ramirez, 2010:17).  

Astla iletişim: Sadece yöneticiler tarafından cevaplanan bu boyut, ast ile iletişimde 
aşağı ve yukarı doğru olan iletişime odaklanır (Nikolic ve diğ.,2014:392).  
2.2. Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel bağlılık kavramı ilk olarak Whyte (1956) tarafından ele alınmış, daha sonra 
Becker(1960), Kanter(1968). Salancik(1977), Mowday ve diğ.(1982), O’Relly ve 
Chatman(1986), Meyer ve Allen (1984; 1987a; 1987b; 1988; 1990; 1991; 1993) gibi pek çok 
araştırmacı tarafından araştırılmıştır (Karataş ve Güleş, 2010:76). Yapılan araştırmalarda 
örgütsel bağlılık kavramı ve boyutları ile ilgili farklı görüş ve yaklaşımlar yer almaktadır. 
Bunun nedeni ise örgütsel bağlılık kavramının örgütsel davranış, sosyoloji, psikoloji, sosyal 
psikoloji gibi farklı disiplinler temelinde farklı özellikleriyle incelenmiş olmasıdır (Taşkın ve 
Dilek, 2010:39).  Meyer ve Allen örgütsel bağlılığı çalışanların örgütle olan ilişkisi ile oluşan 
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ve örgütte sürekli kalmak için kararlı olma davranışı olarak tanımlamışlar ve psikolojik bir 
boyuta sahip olduğunu belirtmişlerdir (Meyer ve Allen, 1996:255). Mowday ise örgütsel 
bağlılığı karakterize eden özellikleri üç maddede açıklamıştır (Mowday, Steers ve Porter, 
1979:226 ): Örgütün amaçlarını ve değerlerini kabul etmek için güçlü bir inanç, örgüt adına 
önemli derecede çaba gösterme isteği, örgüte üyeliğin devam etmesi için güçlü bir isteğe 
sahip olmak. 

Örgütsel bağlılık konusunda yapılan araştırmaların bir kısmında, örgütsel bağlılığın 
çalışanın psikolojik ihtiyaçlarının dışavurumu olduğu vurgulanmaktadır (Efeoğlu ve Özgen, 
2007:241). Örgütsel bağlılığı artırmak için örgütsel adaleti sağlamak, misyonu paylaşmak, 
çalışanlarla iletişim kurmak, takım ruhu yaratmak, çalışan gelişimini desteklemek 
gerekmektedir (Luthans;2001:238). Bu alanda geliştirilen ölçekler arasında üzerinde en çok 
çalışma yapılan ölçek Meyer ve Allen’in üç boyutlu örgüte ve işe bağlılık ölçeğidir 
(Eğriboyun, 2014: 31). Bu ölçekte örgüte bağlılık alanlarında duygusal, devam ve normatif 
bağlılık olmak üzere üç boyut üzerinde çalışmalar yapmışlardır (Yalçın ve İplik, 2005: 397). 
Duygusal bağlılık; örgüte sıkı sıkıya bağlı çalışanların kendisini örgütle ifade ettiği, örgütle 
bütünleştirdiği ve örgütün üyesi olmaktan memnun olduğu durumdur (Eğriboyun, 2014:30). 
Çalışan gereksinim duyduğu için değil, kendi isteğiyle kurumda kalmaya devam etmektedir 
(Güllüoğlu, 2011:69). Devam bağlılığı; işe devam edildiğinde kazanım, işe devam 
edilmediğinde bir bedel oluşacağı düşüncesidir. Çalışanın örgütteki kıdemi ve örgütten elde 
ettiği fayda, örgütten ayrılmanın maliyetini yüksek tutuyorsa çalışan örgüte bağlılık gösterir 
(Bozkurt ve Yurt, 2013:125). Bu boyutta duyguların örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin çok 
az olduğu ifade edilmektedir (Yalçın ve İplik, 2005: 398). Normatif bağlılık; Bağlılığın bu 
boyutu çalışanın örgüte karşı sorumluluk ve yükümlülükleri olması nedeniyle kendisini 
örgütte kalmak için zorunlu hissetmesi durumudur. Örgüte bağlılık duyan çalışanlar 
gösterdikleri bağlılığın doğru ve ahlaki olduğuna inanmaktadırlar (Boylu, Pelit ve Güçer, 
2007:58). 
2.3. İletişim Doyumu ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi 

Literatürde örgütsel bağlılığı etkileyen birçok faktör yer almaktadır. Bu alandaki en 
önemli isimlerden olan Downs, Varona ve Potvin (1996) hem kişisel ilişkiler hem de örgütsel 
faktörler bakımından örgütsel bağlılığı geliştirecek en önemli etkenin iletişim olduğunu 
söylemektedir (Downs vd., 1996). İletişim doyumunun örgütsel bağlılığa olan etkisi birçok 
çalışmada farklı değişkenlerle birlikte ele alınarak incelenmiş ve çoğunlukla pozitif bir ilişki 
tespit edilmiştir. (Varona, 1996;2002, Downs vd., 1996, Potvin, 1991, Nuss, 2006, Williams, 
2015,  Seven, 2012, Alanezi, 2011, Kongchan, 1985, Hsu,2002, Bitmiş, Güney ve Demirel, 
2014, Güllüoğlu, 2011, Engin ve Akgöz, 2013, Mart, 2014, Akgöz,2013). Örgütlerin 
çalışanlara önemli işler yapma, farklı insanlarla tanışma ve iletişim kurma, yeni beceriler 
kazanma ve kendini geliştirme gibi konularda sağladığı fırsatlar örgütsel bağlılığın oluşumuna 
katkı sağlamaktadır (Şengül, 2013:73).   

Bir örgütte çalışanların kendilerini örgütün bir parçası olarak görmeleri ve örgüte 
bağlılık hissetmeleri, işlerinden tatmin olmalarının bir sonucu olarak düşünülmektedir (Bakan 
ve Büyükbeşe, 2004:2). İş tatminsizliği yaşayan çalışanların ilk fırsatta işten ayrılma 
düşünceleri olduğu gözlenmiştir (Başaran, 2000:222). Çalışanların işlerinden tatmin 
olmalarında ise örgüt içerisindeki etkili iletişim ve bu iletişimden sağlanan doyum büyük bir 
öneme sahiptir. Eker (2013) iletişim doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelediği 
bir çalışmasında iletişim doyumunun devam bağlılığı haricinde örgütsel bağlılığı anlamlı 
yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır (Eker, 2013:152). Ayrıca çalışanlar ve yöneticiler 
örgütteki iletişimden doyum sağladıklarında daha verimli ve etkili çalışarak işyerinde yüksek 
bir performans gösterebilmektedir (Bitmiş, Güney ve Demirel, 2014:58). Yöneticiler, örgütsel 
bağlılık oluşması için öncelikle çalışanlara örgüt için değerli olduklarını hissettirmeli, karara 
katılmalarını teşvik etmeli ve örgüt içi iletişimi etkin bir şekilde yürütmelidirler (Sığrı, 
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2007:274). Ada vd.( 2008) örgütlerde etkili iletişim sistemi ile çalışanların üstleri ile daha 
rahat bir şekilde iletişim kurabildiği ve üstlerinden yardım alabildiği böylece kendilerini 
örgütlerinde daha önemli hissederek çalışanların örgüte olan bağlılıklarının artabileceğini dile 
getirmişler ve yaptıkları araştırmada örgütsel iletişim ve bağlılık arasında olumlu bir ilişki 
belirlemişlerdir (Ada ve diğ., 2008: 515). 

Bu çalışmada geçmiş çalışmalardaki araştırma soruları yinelenmesine rağmen, önceki 
çalışmalardan farklı olarak iletişim doyumunun örgütsel bağlılığa etkisi demografik özellikler 
kontrol edildikten sonra incelenmiştir. Bunun yanı sıra bu çalışmada kullanılan ölçekler 
geçmiş çalışmalardaki yapılan açımlayıcı doğrulayıcı faktör analizlerine ek olarak doğrulayıcı 
faktör analizi ile kuvvetlendirilmiştir. Bu durum mevcut çalışmada elde edilen bulguların 
daha az hata ile ölçülmesine sebep olacaktır.  

3. Veri ve Yöntem
3.1. Örneklem 

Araştırmanın örneklemi Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren özel bir tekstil firmasında 
çalışan 262 kişiden oluşmaktadır. Firma çalışanlarına dağıtılan ölçek formlarının 262 tanesi 
cevaplanmış ve değerlendirmeye alınmıştır. Demografik değikenler incelendiğinde 
çalışanların yaş ortalamasının 31 olduğu ve 18 ile 53 arasında değiştiği görülmektedir.  
Çalışanların diğer demografik özellikleri olan cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyi 
dağılımları Tablo1’de yer almaktadır.  

Tablo 1: Çalışanların demografik özelliklerine göre dağılımları 
Cinsiyet Erkek 170 %64.8 

Bayan 92 %35.2 
Medeni Durum Bekar 68 %25.9 

Evli 194 %74.1 
Eğitim Durumu İlkokul 143 %54.6 

Lise 86 %32.8 
Lisans ve ötesi 33 %12.6 

3.2. Veri Toplama Aracı 
Çalışmaya literatür taramasıyla başlanmış ve literatür taramasından elde edilen bilgiler 

doğrultusunda kavramsal çerçeve hazırlanmıştır. Araştırmada ölçek yöntemi kullanılarak iki 
farklı ölçekten yararlanılmıştır. Bunlar “iletişim doyumu ölçeği” ve “örgütsel bağlılık” 
ölçeğidir.   
3.2.1. Örgütsel Bağlılık 

Araştırmada Meyer ve Allen (1984,1997) tarafından geliştirilen “örgütsel bağlılık 
ölçeği”(Organizational Commitment Questionnare) kullanılmıştır. Toplamda 5 li likert tipi 
maddeden oluşmaktadır. Ölçekte “kesinlikle katılmıyorum- 1 iken kesinlikte katılıyorum- 5 
şeklinde hazırlanmıştır.  Yapılan analiz sonucunda ölçek güvenirliği 0.92 bulunmuştur. Daha 
önce yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 3 faktörden oluştuğu tespit 
edilmiştir. Faktörler duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olarak 
adlandırılmaktadır. Bu çalışmada ise literatürdeki modeli doğrulamak için MPLUS programı 
kullanılarak doğrulayıcı faktör analizini yapılmıştır. Doğrulayıcı faktor analizi modeli Şekil 1’ 
de verilmiştir. 
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Şekil 1: Örgütsel bağlılık ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi modeli 

 
Model uyum iyilik uyum indeksine bakıldığında CFI ve TLI değerlerinin 0.90 ve 0.90 

dan büyük olduğu, RMSEA ve SRMR değerlerinin 0.08 den küçük olduğu modelin kabul 
edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir (Kline, 2011). Yine χ²/sd değeri istenen değer 
olan 4 ün altında olduğu görülmektedir (χ²(115, 262)= 221.659; CFI=0.93; TLI=0.92; 
RMSEA=0.07; SRMR=0.06). Normatif bağlılığa 5 maddenin, devam bağlılığına 6 maddenin, 
duygusal bağlılığa da 6 maddenin bağlandığı görülmüştür. 
3.2.2. İletişim Doyumu 

Araştırmada Downs ve Hazen (1977) tarafından geliştirilen “iletişim doyumu ölçeği” 
(Communication Satisfaction Questionnare) kullanılmıştır. Bu çalışmada örneklem daha çok 
yönetsel olmayan pozisyonlardaki işgörenlerden oluştuğu için 3 boyut ölçekten 
çıkarılarak boyuttan oluşan ölçek araştırmada kullanılmıştır. Faktörler iletişim iklimi, yatay 
iletişim, üstlerle iletişim, kurumsal bütünleşme, kurumsal geribildirim olarak 
adlandırılmaktadır. Yapılan analiz sonucunda ölçek güvenirliği 0.95 bulunmuştur. Bu 
çalışmada modelin doğruluğunu göstermek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.  
MPLUS programda yapılan bu model Şekil 2’ de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2: İletişim doyumu ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi modeli 

 
Model uyum iyilik uyum indeksine bakıldığında CFI ve TLI değerlerinin 0.90 ve 0.90 

dan büyük olduğu ve RMSEA ve SRMR değerlerinin 0.08 den küçük olduğu modelin kabul 
edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir (Kline, 2011). Yine χ²/sd değeri istenen değer 
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olan 4 ün altında olduğu görülmektedir (χ²(248, 262)= 437.646; CFI=0.91; TLI=0.89; 
RMSEA=0.06; SRMR=0.06). Burada herbir maddenin istenilen faktöre gittiği görülmektedir. 
Kurumsal geribildirime 5 maddenin, kurumsal bütünleşmeye 5 maddenin, üstlerle iletişime 5 
maddenin, yatay iletişime 5 maddenin iletişim iklimine 5 maddenin bağlandığı görülmüştür. 
3.3. Veri Analizi 

Verilerin analizinde çoklu regresyon modeli kullanılmıştır.  Bağımlı değişken olarak 
çalışanların örgütsel bağlılıkları alınırken, bağımsız değişken olarak iletişim doyumu 
alınmıştır. Kontrol değişkeni olarak çalışanların cinsiyet, medeni durumu, eğitim durumu ve 
yaş gibi demografik özellileri göz önüne alınmıştır. 
 
4. Bulgular   

Bu bölümde ilk olarak iletişim doyumunun örgütsel bağlılık üzerindeki etkisine 
bakılmış ve bunun için regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda model 
örgütsel bağlılıklarındaki varyasyonun %57’sini açıklamaktadır. İletişim doyumunun örgütsel 
bağlılığı anlamlı olarak etkilediği görülmektedir (βiletişim doyumu =0.76, p<0.01). İkinci 
olarak, çalışanların demografik özellikleri kontrol edilerek iletişim doyumunun örgütsel 
bağlılığa etkisine bakılmış ve bunun için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz 
sonucunda modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve örgütsel bağlılıklarındaki 
varyasyonun %61’ini açıkladığı görülmektedir. Yine iletişim doyumunun örgütsel bağlılığı 
anlamlı olarak etkilediği görülmektedir (βiletişim doyumu =0.76, p<0.01). Tablo 2 çoklu regresyon 
analizinde demografik özelliklerin örgütsel bağlılığa etkisini göstermektedir. 

 
Tablo 2: Çoklu regresyon modelinde standart olmayan and standart (parantez içinde) 

 
 Attitude 

Cinsiyet 
-4.24** 
(-0.13) 

Medeni Durumu 
2.01 

(0.06) 

Eğitim Durumu 
0.05 

(0.00) 

Yaş 
0.12 

(0.06) 

İletişim Doyumu 
0.51** 
(0.77) 

R-kare .61** 
** p<0.01  

Tablo 2’ ye çalışanların demografik özelliklerinde sadece cinsiyet değişkeni örgütsel 
bağlılığa istatistiksel olarak anlamlı etki oluşturmaktadır (βiletişim doyumu =-0.13, p<0.01). Bayan 
çalışanların örgütsel bağlılık derecesinin erkeklere göre daha düşük olduğu görülmektedir. 
Çoklu regresyon modelinin denklemi ise aşağıda verilmektedir. 
Örgütsel Bağlılık = 7.33 + 0.12 (Yaş) – 4.24 (Cinsiyet) + .05 (Eğitim Durumu) + 2.01 
(Medeni Durumu) 

Ayrıca Tablo 3 örgütsel bağlılık ile iletişim doyumu alt boyutları arasındaki ilişkiyi 
göstermektedir. Bu Tabloya göre Örgütsel bağlılığın her alt boyutunun İletişim Doyumunun 
her alt boyutu ile istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı olduğu görülmüştür.  
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Tablo 3: Örgütsel Bağlılılık ve İletişim Doyumu’ nun alt boyutları arasındaki ilişki 
Örgütsel Bağlılık (ÖB) İletişim Doyumu (İD) 

DuyguB DevamB nomalB ILET YATAY UST KURUM_B KURUM_G 

ÖB 

DuyguB 1 .555** .667** .602** .537** .645** .573** .652** 
DevamB .555** 1 .538** .609** .599** .441** .496** .510** 
nomalB .667** .538** 1 .557** .512** .582** .535** .567** 

İD 

ILET .602** .609** .557** 1 .755** .663** .701** .749** 
YATAY .537** .599** .512** .755** 1 .670** .677** .688** 
UST .645** .441** .582** .663** .670** 1 .643** .703** 
KURUM_B .573** .496** .535** .701** .677** .643** 1 .719** 
KURUM_G .652** .510** .567** .749** .688** .703** .719** 1 
** p<0.01 

5. Sonuç
Bu çalışmanın amacı çalışanların iletişim doyumunun örgütsel bağlılığa etkisini 

incelemektir. Bunun için çalışanların demografik özellikleri kontrol edilerek çoklu regresyon 
modeli kullanılmış, analizler sonucunda modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
bulunmuştur. Ayrıca iletişim doyumunun örgütsel bağlığa etkisinin de istatiksel olarak 
anlamlı olduğu görülmüştür. İletişim doyumun 1 derece artmasının örgütsel bağlılığı 0.51 
derece artırdığı görülmektedir. Literatürde Downs vd.(1996), Hsu(2002), Kongchan(1985), 
Varona(1996,2002), Potvin(1991), Nuss(2006), Akgöz(2013), Güllüoğlu(2011), Seven(2012), 
Mart(2014), Bitmiş, Güney ve Demirel(2014), Williams(2015) ve Engin ve Akgöz(2013)’ün 
çalışma sonuçlarının araştırma bulgularımızı destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Bitmiş, 
Güney ve Demirel (2014) ‘in yaptığı araştırmanın sonucuna göre iletişim doyumu yüksek 
olan çalışanların örgüte olan bağlılığı ve işten duyduğu tatmin artmakta bu da çalışanların 
verimliliğini artırmaktadır.  

Araştırmamızda çalışanların demografik özellikleri arasında ise sadece cinsiyetin 
örgütsel bağlılığı anlamlı olarak erkek tarafına doğru etkilediği görülmüştür. Literatürde 
Güllüoğlu(2011)’nun yaptığı çalışmada ise sadece bir faktör dışında iletişim doyumunun 
cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Mart(2014) yaptığı çalışmada cinsiyet ile 
bağlılık arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Bu çalışma ile örgütsel bağlılığı geliştirmek için örgüt içerisinde iletişimin ne denli 
önemli olduğu ortaya konulmuştur. Bunun için örgütlerde, çalışanları dinleyerek 
geribildirimin sağlandığı, çalışanların bilgilendirildiği, aynı kademede çalışanlar arasında 
bilgi alışverişinin gerçekleştiği, sorunların iletişimle çözüldüğü ve başarının takdir edildiği 
etkin bir iletişim ortamının kurulması gerekmektedir. Dolayısıyla kurumların en önemli 
girdisi olan insana değer verilmeli ve sadakatini sağlayıcı davranışlar sergilenmelidir. 
Çalışanlar ödüllendirilmeli, beklentileri sorgulanmalı, beklentilerine uygun çözümler 
geliştirilmeli, terfi ve ücretlendirme konusunda tatmin edilmeli ve bu gibi uygulamalar 
genişletilmelidir Örgütlerin rekabetten olumlu yönde etkilenmesinde çalışanın iletişimden 
sağladığı doyum ve buna bağlı olarak kuruma olan bağlılığı büyük bir önem arz etmektedir.   
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ISO 9001, ISO 14001 VE OHSAS 18001 YÖNETİM 
SİSTEMLERİ: İSO 500 FİRMALARINA YÖNELİK BİR 
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Özet 

Günümüz iş dünyasında küreselleşme başta olmak üzere, gelişen teknolojiler, yeni üretim süreçleri 
işletmelerin hayatta kalmaları için rekabet edebilirlik seviyelerini arttırmalarının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
İşletmeler bu gelişmelere ayak uydurabilmek, imajını, itibarını ve güvenirliliğini arttırabilmek ve koruyabilmek 
için çeşitli araçlara ihtiyaç duymaktadırlar. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 bu araçların başında yer 
almaktadır.  

İşletmeler kalitesine ve müşterilerine verdiği önemi ISO 9001, çevreye verdiği önemi ISO 14001 ve 
çalışanına verdiği önemi ise OHSAS 18001 yönetim sistemi kriterlerini yerine getirerek göstermektedir.  

Bu çalışmanın temel amacı İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan en büyük 500 sanayi işletmesinin 
yönetim sistemi sahiplik durumunu belirlemektir. Web sitesi içerik analizi ile elde edilen araştırma sonuçlarına 
göre 500 firmanın 321’i (%64) ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesine, 238’i (%48) ISO 14001 çevre yönetim 
sistem belgesine ve 192’si (%38) OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği sistem belgesine sahiptir. Firmaların her 
üç yönetim sistem belgesine sahip olanların sayısı ise 168 (%33)’dir.  

Türkiye’deki en büyük 500 firma üzerinde yapılan bu araştırmanın sonucunda yönetim sistem belgelerine 
ülkemizde gereken önemin verilmediği söylenebilir. 
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ISO 9001, ISO 14001 AND OHSAS 18001 MANAGEMENT 
SYSTEMS: A STUDY TOWARDS ISO 500 COMPANIES 

 
Abstract 

Mainly globalization, emerging technologies, new production processes in today's business world has 
revealed need to increase their competitiveness level for the survival of businesses. Businesses need various 
tools to protect and increase their reputation and reliability, keep pace with these developments. ISO 9001, ISO 
14001 and OHSAS 18001 are at the beginning of these tools. 

Businesses show importance given to quality and its customers with ISO 9001, importance given to the 
environment with ISO 14001 and importance given to employees with OHSAS 18001.  

The main purpose of this study is that determine the ownership situation management system of 500 
largest industrial businesses on the web announced by the Istanbul Industry Chamber. According to the research 
results obtained by content analysis website, 321 (%64) of 500 companies has the ISO 9001 quality management 
system certification, 238 (%48) of 500 companies has ISO 14001 environmental management system 
certification and 192 (%38) of 500 companies has OHSAS 18001 occupational health and safety system 
certificate. The number of firms that have all three document management system is 168 (33%). 

Result of this research performed on the 500 largest companies in Turkey, management system 
documentation can be said not given the importance of our country. 

 
Keywords: integrated management system, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
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1. Giriş 

Türkiye’de son zamanlarda işletmelerin kalite yönetim uygulamalarına daha fazla önem 
vermesi, kalite yönetim belgelerinin firmalar üzerinde olumlu bir etki oluşturduğu anlayışının 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Firma büyüklüğü ve yaptığı işe bakılmaksızın çok sayıda 
firmanın; işletme performansını iyileştirmek, firma imajını arttırmak, iş süreçlerini 
geliştirmek, kurumsallaşmak, pazar payını arttırmak, müşteri istekleri, reklam gibi birçok 
nedene bağlı olarak kalite yönetim belgesine sahip olmak istemesi, kalite yönetim belgelerine 
bir popülerlik kazandırmıştır.  

Dünyada hızlı bir şekilde gelişen enformasyon, teknoloji ve iletişim gibi alanlar 
işletmeleri kaçınılmaz bir rekabet ortamı içerisine sokmuştur. Bu rekabet içerisinde ayakta 
kalabilmek, tüm alanlarda müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretimi ile 
sağlanacaktır. Bu da sadece, işletmelerde, ürünün tasarım aşamasından başlayarak üretim, 
pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri kapsayan ve daima gelişmeyi 
amaçlayan Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanmasıyla olacaktır. 

Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında 
yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası 
standartlar haline gelmiştir. İşletmeler giderek artan rekabet ortamında kaliteyi kendilerine bir 
rekabet edebilme unsuru olarak görmektedirler. Ancak artık sadece kalite işletmelere itibar, 
saygınlık, imaj ve güvenirlik gibi işletmeyi rakiplerinden farklılaştıran unsurları 
katmamaktadır. İşletmeler günümüz dünyasında artık sadece kendi bölgeleri ile etkileşim 
içinde değillerdir. Küreselleşen dünyada işletmelerin etki alanları ve çevreleri genişlemiştir. 
Bu durum beraberinde birçok önemli faktörü de yanında getirmiştir. Çevreye ve çalışına 
verilen önemde artık müşteriler için işletmeleri tercih etmekte önemli bir unsur olarak 
işletmelerin karşısında durmaktadır. Günümüz müşterileri kendi talep ve ihtiyaçlarının en üst 
seviyede karşılanmasının yanında çevreye ve yaşadığı dünyaya saygı gösterilmesini, onun 
korunmasını, kaynakların sebepsiz, hesap verilmeksizin ve şuursuzca israf edilmesini 
istememektedir ve bu durumu piyasada sorgulamaktadır. Bütün bu değişimler işletmelerin 
çevre ile olan etkileşimlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini ortaya çıkarmıştır. 
İşletmelerin çevre ile olan ilişkilerini belirli kriterler içerisinde yönetmesi sağlamak amacıyla 
ISO 14001 yönetim sistemi işletmeler için önemli bir duruma gelmiştir. Bunun yanı sıra 
yönetim tarihine baktığımızda ilk başlarda insanlara yani çalışanlara birer makine olarak 
bakıldığını daha sonraları ise onların psikolojik yapılarına yöneldiğini görmekteyiz. Bu 
surecin sonunda geldiğimiz noktada artık çalışanlar işletmeler için en büyük rekabet unsurları 
haline gelmiştir. Çalışanına saygı duymayan, onun talep ve isteklerini göz ardı eden 
işletmelerin hayatta kalmalarının zor olduğunu görmekteyiz. İşletmeler açısından özellikle 
üzerinde durulması gereken konu çalışan sağlığı ve güvenliğidir. İşletmelerin daha iyi rekabet 
koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli 
çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. İşletmelere bu konuda yardımcı olan yönetim sistemi 
ise OHSAS 18001’dir. Çalışmamız bu doğrultuda İSO 500 listesindeki işletmeleri inceleyerek 
işletmelerimizin bu konudaki anlayışını ortaya koymaya çalışmıştır. 

 
2. Kavramlar ve Kapsamlar 

Sanayi alanında gelişmeler ve üretim süreçlerinin bilimsel ilkelere dayanması ile 
birlikte çalışma dünyasında bir çok yenilik ortaya çıkmaya başlanıştır. Sanayileşmenin 
artması ile birlikte işletmelerin gelişen dünya anlayışına ayak uydurabilmelerini sağlayan 
standartlar çerçeveleri hazırlayan ISO, 9001 standartları ile ürünleri, 14001 ile çevreyi ve 
OHSAS 18001 standartlarıyla da çalışan faktörünü koruyucu ilkeler ortaya koymaktadır. 
Yeloğlu ve Yumak’a (2016) göre belgelendirme kuruluşlarının denetimlerinde örgütlerin ISO 
9001’e en çok ihalelere katılabilmek, itibar ve rekabetçi avantaj kazanmak için yöneldikleri 
gözlemlenmektedir. Bunların dışında ürün ve hizmet kalitesini arttırmak, yerli/yabancı 
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partnerlerinin gereksinimlerini yerine getirebilmek, müşteri memnuniyeti sağlamak ve 
üretimdeki hataları azaltmak gibi nedenlerden ötürü ISO 9001 belgesine sahip olmak 
istedikleri ifade edilmiştir. Kalkan ve Bozkurt’un (2012) imalat sektöründe faaliyet gösteren 
KOBİ’lerde yaptıkları çalışmada, örgütlerin büyük ölçüde ISO 9001 standardı uygulamalarını 
belgelendirerek geleneksel yönetim uygulamalarından kalite odaklı yönetim anlayışına geçiş 
yapmaya çalıştıkları ifade edilmiştir. Yıldırım’a (2000) göre ISO 9001’e sahip olmanın 
nedenleri ürün, hizmet kalitesi geliştirmek, etkinlik ve verimliliği arttırmak gibi unsurlar içsel 
nedenler, itibar kazanmak, müşteri baskısı, rekabet avantajı elde etmek gibi unsurlar da dışsal 
nedenler olarak nitelendirilebilir. Ayrıca Çakar ve Serdar’a (2002) göre ISO 9001’e sahip 
olmanın faydaları; zaman ve insan kaynağının en verimli şekilde kullanılmasına yardım eder, 
rekabet alanını genişletir, yeni ufuklar ortaya çıkarır ve müşteri tatmin seviyesini en üst 
düzeye çıkarır. Genel anlamda dünyada örgütler; ISO 9001 gibi bir sisteme ihtiyaç duydukları 
için ve ISO 9001’i örgütün vizyon ve misyonu çerçevesinde yönetim sistemini sistematik 
olarak ele alıp iyileştirmek için bir araç olarak görmelerinden dolayı uygulamaktır. Beskese 
ve Cebeci’ye (2001) göre, sertifikaya sahip olma isteğinin öncelikli sebepleri; kalite düzeyini 
yükseltmek ve kalitede sürekliliği sağlamak, bununla birlikte müşteri memnuniyeti sağlamak 
ve pazarlama faydaları elde etmektir. Bolat ve Gözlü’ye (2010) göre firmaların ISO 14000 
ÇYS uygulama nedenlerine yönelik; üst yönetimlerin çevre ile ilgili tutumlarının, içsel 
süreçlerde iyileşme beklentilerinin ve özellikle toplum ve hükümet gibi paydaşlarla ilgili 
faktörlerin önemli derecede etken olduğu saptanmıştır. Çevre ile ilgili stratejilerin 
oluşumunda firmanın çevre ile ilgili faaliyetlerdeki tutumu ve hedefleri oldukça önemlidir. 
Çevreyi bir değer olarak görmesi firmanın çevre ile ilgili faaliyetlerinde alacağı kararları 
etkileyebilecektir (Raiborn v. diğ, 1999). Bu konuda üst yönetimin tutumu oldukça önemlidir. 
Çevresel bilincin oluşması, çevreyi bir değer olarak görme ve çevresel sorumluluğu yerine 
getirme ve dolayısıyla ISO 14000 ÇYS standartlarının edinimi ile ilgili kararların alımı üst 
yönetimde başlamaktadır. Üst yönetimin çevresel performansı iyileştirme ile ilgili kararı 
genellikle ISO 14000 standartlarının ediniminde en büyük rolü oynamaktadır (Theyel, 2000). 
Brio v. diğ., (2001) göre ISO 14000 ÇYS standartlarının ediniminde müşteri baskıları gibi 
fazla gönüllülük esasına dayalı olmayan bir diğer faktör de yasalara ve düzenlemelere 
uygunluk sağlanmasıdır. Aslında böyle bir amaçla ISO 14000 standartlarının edinimi çevre 
kirliliğinin kaynağında önlenmesi için fazla yeterli değildir. Ofluoğlu ve Sarıkaya’ya (2005) 
göre birçok ülke, endüstriyel alanda meydana gelen iş kazalarını önlemek için çok önemli 
gelişmeler kaydetmiştir. OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, işletmelerin sağlık 
ve güvenlik yükümlülüklerini etkin bir şekilde yerine getirme ihtiyaçlarına cevap verecek 
düzeyde geliştirilmiştir. Ayrıca bu standarda sahip olmanın maliyeti olası iş kazası 
maliyetinden daha düşük olacaktır.  
2.1. ISO 9001  

Üretimin endüstriye dönüşmesi ile birlikte Standartlar Organizasyonu tarafından 
yayınlanan ISO 9001 kalite standardı özellikle Avrupa Birliği’ne üye ülkeler olmak üzere tüm 
dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.  

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaç ve yönetmelik şartlarını 
yerine getirmeyle müşterilerin memnuniyet düzeylerinin arttırılmasına yönelik dünyaca kabul 
görmüş kalite yönetim sistemidir (Akan, 2015:59). 

ISO 9001 bir kuruluşun, müşterinin ihtiyaçlarıyla mevzuat gereklerini yerine getirmek 
yoluyla müşteri memnuniyetini arttırabilmesi için Kalite Yönetim Sistemi’nde ne gibi 
koşulların yerine getirilmesi gerektiğini açıklamaktadır (Çakar ve Serdar, 2002:88). 

ISO 9001 kuruluşlara daha iyi bir dokümantasyon, standardizasyon, müşteri 
memnuniyeti, daha iyi tedarikçi ilişkileri, işletme içi yetki ve sorumlulukların tespiti, veriler 
ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik 
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kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi gibi faydalar sağlamaktadır (Sipahi, 
2013:296). 

Bu standadardı benimseyen işletmeler, özellikle ürün tasarımı ve temini konusunda 
yeterliliğe sahip olmalıdır. Üretimin tasarım aşamasından servis aşamasına kadar tüm 
süreçlerini kapsamakta ve uygunsuzlukların önlenmesinde uygulanmaktadır (Yılmaz, 
2003:30). 

ISO9001 Kalite Yönetimi’nin 8 prensibi bulunmaktadır (Çakmak, 2007:11); 
 
Müşteri odaklılık;İşletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tespit 
ederek süreç içerisinde yerine getirmelidir. 
Liderlik; liderler; İşletmenin kuruluş amacını, hedefini bilir ve amaç birliği sağlamak 
ve başarıya ulaştırmak için çaba sarf eder. 
Çalışanların katılımı; Çalışanların işletmenin birer zenginliği olduğunu bilerek fayda 
sağlanmaya çalışılır. 
Proses yaklaşımı; Faaliyetleri ve kaynakları bir süreç olarak yönetildiğinde elde 
edilmek istenen sonucadaha kolay ulaşılır. 
Sistem yaklaşımı; Birbirleri ile ilgili süreçlerin tamamının bir proses olarak 
algılanması verimliliği arttırır. 
Sürekli iyileştirme; İşletmenin toplam performansının sürekli iyileştirilmesi 
işletmenin ana amaçlarından olmalıdır. 
Karar vermede gerçekçi yaklaşım; Verilerin iyi analiz edilmesi ve bilginin etkin 
kullanılması kararların sağlıklı olmasını sağlar. 
Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri; İşletmelerin tedarikçileri ile karşılıklı 
yarar çerçevesinde birleşmesi tedarikçi ve işletme açısından ekstra değer elde etmeye 
yardımcı olur. 

 
2.2. ISO 14001 

Çevre yönetimi ve sistem yaklaşımı birlikteliği, devletin ve sanayi sektörünün çevre 
konusunda yetersiz uygulamalarını göz önünde bulundurup; toplumun bu konudaki taleplerini 
gerçekleştirmeye ve sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik olarak gelişmiştir (Yontar, 2008: 
481). Küresel boyutta insanların ve işletmelerin çevre üzerinde kalıcı hasarlar bırakmaya 
başlaması ile zararların en azami seviyeye indirgenmesi amacıyla Uluslararası Standart 
Organizasyonu (ISO) tarafından 1996 yılında dünyada en çok kabul gören çevre yönetim 
sistemi standardı olan ISO14001 standardı oluşturulmuştur.  

Keleş ve Ertan (2002) insan ihtiyaçlarının karşılanmasında çevrenin taşıma kapasitesi 
ile dengenin sağlanması çabalarını çevre yönetimi olarak tanımlamaktadır. 

Günümüzde tüketiciler ürün ve hizmetlerin kalitesi kadar yaşadığı çevreye saygıyı da 
talep etmektedir (Çakmak, 2007:13). ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartları 
işletmeler için çevresel yönetime yardımcı olacak geliştirme ve uygulamada kullanılacak 
genel bir yaklaşımı ele almaktadır (TSE, 2002:19-22).  

ISO14001 çevre yönetim standartları için işletmenin uygun bir Çevre Yönetim Sistemi 
oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, devamlılık ve sürekli iyileştirme yapmalıdır. 
İşletme faaliyetleri standartlara uygun olmalı ve standartların ilgili kişilere duyurulması 
sağlanmalıdır. Bilgilerin kamuoyuna ulaşımı sağlanmalıdır (Gökçe, 2008:16). Çevre yönetim 
sistemi ile örgütün üst yönetiminden en alttaki çalışanına kadar örgütün faaliyetlerinin 
çevreyle uyumu ve çevre koruma ve kullanma dengesinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu 
bağlamda çalışan eğitimleri, risk analizleri ve kirlilik önleme ve azaltma çalışmaları sistemin 
içinde bulunmaktadır. Bütünleşik olarak örgütün tüm fonksiyonlarında doğal çevrenin 
korunması unsurunu göz önünde bulunduran bir sistemdir (Yontar, 2008: 483). 
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2.3. OHSAS 18001  

Endüstriyel üretim ile birlikte, üretim dünyasında bir çok gelişme hızlı bir biçimde 
yaşanmıştır. Ancak bu gelişmelere uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi daha geç 
oluşturulmuştur. Bu gelişmeler sonucunda ISO tarafından kalite ve çevre standartlarının 
ardından OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series)  yani İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi geliştirilmiştir(İri , 2007:31-32).  

İş Güvenliği Sistemi; güvenlik yöntemlerini uygulayabilmek için ihtiyaç duyulan yapı, 
sorumluluklar, prosedürler, süreçler ve kaynakların koordine edilmesidir (Müngen, 2005:1). 
OHSAS 18001 standardına göre, iş sağlığı ve güvenliği kavramı, çalışanların veya diğer 
işçilerin (geçici işçiler ve yüklenici personeli dâhil), ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer 
insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi mümkün olan şartlar ve faktörler 
olarak tanımlanmaktadır (TS 18001, 2008).  

İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için; tanımlanmış 
politika, tanımlanmış hedef, tanımlanmış sorumluluklar, tanımlanmış iş akışı ve denetimler 
gerekmektedir (İri, 2007:32). OHSAS 18001  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin 
amacı çalışanların iş kazası ve hastalıklardan korunmasını sağlamaktır. OHSAS 18001 risk 
yönetimi prensipleri üzerine entegre edilmiş bir sistemdir (Özkılıç, 2005). 
2.4. İstanbul Sanayi Odasi (İSO) 500 Listesi 

İSO 500 listesi olarak bilinen Türkiye’deki ilk 500 sanayi kuruluşu, İstanbul Sanayi 
Odası tarafından her yıl işletmelerin kendi üretmiş oldukları malların satışları, brüt katma 
değer, aktifler toplamı, satış hasılatı, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı, ihracat ve 
ortalama çalışan sayıları gibi istatistiki değerler sonucunda belirlenir (İSO, 2015:25). 
 
3. Çalışmanın Amacı, Yöntem, Veri ve Çalışma Grubu 
3.1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın temel amacı İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan en büyük 500 
sanayi işletmesinin yönetim sistemi sahiplik durumunu belirlemektir. Bununla birlikte İSO 
500 firmalarının yönetim sistemlerine verdikleri önemi göstermek ve mevcut durumda hangi 
düzeyde olduklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmanın sonucu ülkemizde 
kalite sistemlerine olan bakış açısını ortaya koymakta daha sonraki çalışmalara öncü olması 
ve kaynak teşkil etmesi bakımından önem taşımaktadır. 
3.2. Yöntem 

Araştırmada, 2015 yılı İSO 500 firmalarının internet siteleri üzerinden sahip olduklarını 
bildirdikleri ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 yönetim sistemleri belgeleri taranarak 
nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yapılmıştır.  

Nitel araştırma, “gözlem, görüşme ve döküman analizi gibi nitel veri toplama 
tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 
biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlanabilir 
(Şimşek ve Yıldırım, 2011; 35). Nitel araştırma türlerinden olan döküman analizi ise “ 
araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini” 
şeklinde tanımlanmıştır (Madge,1965:75). 
3.3. Veri ve Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu 2015 yılı İSO 500 firmalarıdır. Bu firmaların 2015 yılı 
temel alındığında Türkiye’de en yüksek ciroya sahip olan firmalar olması ve bu firmaların 
diğer işletmelere örnek teşkil ediyor olması dikkate alınarak çalışma grubu olarak seçilmiştir.  

Firmaların sahip oldukları yönetim sistemlerinin araştırıldığı bu çalışmanın verilerini 
firmalarının internet siteleri üzerinden sahip olduklarını bildirdikleri yönetim sistem belge 
verileri oluşturmaktadır. İSO 500 firmalarının internet siteleri tek tek incelenmiş olup içerik 
analizine tabi tutulmuştur.  
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4. Analiz 

2015 yılı İSO 500 firmalarının internet siteleri tek tek taranarak elde edilen veriler tablo 
1’de gösterilmektedir. 

  
Tablo 1: ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 yönetim sistemleri 

Yönetim Sistemleri Frekans Yüzde 

ISO 9001 321 %64 

ISO 14001 238 %48 

OHSAS 18001 192 %38 

Üçüne Birden Sahip Olma 168 %33 

 
Tablo 1’e göre 500 firmanın 321’i (%64) ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesine, 

238’i (%48) ISO 14001 çevre yönetim sistem belgesine ve 192’si (%38) OHSAS 18001 iş 
sağlığı ve güvenliği sistem belgesine sahiptir. Firmaların her üç yönetim sistem belgesine 
sahip olanların sayısı ise 168 (%33)’dir.  
 
5. Sonuç 

Yönetim Sistemleri standartları dünyada giderek kurumsallaşmış hale gelmiştir. Bu 
belgeye sahip olan örgütler modern ve rasyonel örgütler ile uyumlu göründüğü algısı 
yaratmakta bu sayede meşruiyetlerini arttırmaktadırlar. Ayrıca işletme hizmet kalite ve 
verimliliği, dolayısıyla rekabet gücü artmaktadır. İşletmeler, görev, sorumluluklarının ve 
yetkinliklerin belirlenmesi, iç denetim, gözden geçirme, karşılaştırma, ürün/iş-çevre 
güvenliği/kalite planlama, eğitim, risk analizleri ve sürekli iyileştirme gibi iş sağlığı-çevre 
güvenliği kalitesi ile verimliliklerini arttırma imkanına kavuşurlar. Böylelikle değişen dünya 
şartlarına ve tek dünya pazarı ekonomisine uygun, öğrenebilen-gelişebilen kurumsal yapıya 
ulaşmada yöntem oluşturulmuş olmaktadır. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 
standartlarına uygun dokümante edilmiş ve bağımsız bir kurum tarafından belgelenmiş bir 
kalite, çevre yönetim ve iş sağlığı ve güvenliği, işletmelere birçok yararlar sağlayacaktır. 

İSO 500 firmalarının yarısından fazlası ISO 9001’i alarak kaliteye önem verdiklerini bu 
doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini göstermektedir. Bu durum Yeloğlu ve Yumak 
(2016), Kalkan ve Bozkurt (2012) ve Beskese ve Cebeci’yi (2001) doğrular niteliktedir. 
Ancak aynı firmaların ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine aynı oranda ilgi 
göstermemeleri firmaların çevre ve çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli önem 
seviyesine sahip olmadıklarını bize göstermektedir. Burada, Theyel’inde (2000) belirttiği gibi 
üst yönetimin tavrı ve düşüncesi önem kazanmaktadır. Üst yönetimin çalışana ve çevreye 
duyduğu saygı ve bu konuda hayat görüşü, eğitim seviyesi önemli yer edinmektedir. Ülkemiz 
firmalarının üst yönetim yapısı maalesef ki çevre ve iş sağlığı ve güvenliği standartları 
konusunda istenilen düzeye gelmemiştir. Burada, firmaların belgelere gönüllü olarak değil 
zorunluluktan sahip olmak istedikleri söylenebilir.  

Firmaların çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterince ilgili olmamaları 
firmalara çeşitli alanlarda dezavantaj olarak geri dönebilir. Çevreye gereken önemin 
verilmemesi müşteriler gözünde itibar, imaj ve güven kaybına neden olabilir. Rekabet ortamın 
her geçen gün sertleştiği iş piyasalarında firmalar çevreyle olan ilişkilerine daha dikkat etmeli 
ve özen göstermelidir. Rekabetin temel unsurlarından olan çalışanlara insan kaynakları 
politikaları doğrultusunda çalışma ortamlarında gereken önem verilmelidir. İş sağlığı ve 
güvenliği konusunda belirli kriterler ve uygulamalar doğrultusunda çalışmalar yürütülmeli ve 
çalışan çalışma şartları iyileştirmelidir. Bulgularımız göstermektedir ki ülkemiz firmaları bu 
standartlar konusunda halen istenilen seviyede ve bilinçte değildir. Eğer firmalarımız 
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gerçekten kurumsallaşmak, dünya firması olmak, bulundukları ve girecek oldukları pazarlarda 
etkin ve etkili olmak, müşteriler gözünde itibar, imaj, saygınlık kazanmak istiyorlarsa sadece 
kalite odaklı olmaktan ziyade diğer standartları da kendine amaç edinmelidir yani çevreye ve 
çalışanına gereken değeri ve saygıyı göstermek zorundadır.   
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ÖĞRENCİLERİN KARİYER PLANLAMA YÖNELİMLERİ: 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 
 
 

Fatih Bayram1 
 
 

Özet 
Türkiye’de sayısı 200’e ulaşan üniversitelerin yaklaşık 150’sinde İşletme Fakültesi ya da yaygın adıyla 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bulunmaktadır. Bu okulların başta gelen bölümü ise İşletme bölümü olmaktadır. 
İşletme bölümü yanında Uluslararası İşletmecilik gibi işletme odaklı başka bölümlerde de eğitim verilmektedir. 
Bu okulardan ise yılda yaklaşık 500 bin mezun iş yaşamına adım atmaya çalışmaktadır. Çalışma alanı konusunda 
farklı seçenekler ve olanaklar sunabilen bu alan aynı zamanda işssiz sayısının yüksek olduğu alanlardan biri 
olarak kabul edilmektedir. 
 İşletme Fakültesi ya da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının kamuya (devlet) dönük iş 
beklentileri, uygun kadroların açılamaması nedeniyle; özel sektöre dönük beklentileri ise mezun sayısının fazla 
olması ve uygun nitelik ve yetkinliklerin sağlanamaması nedeniyle karşılanamamaktadır. İş konusunda bir başka 
seçenek ise daha çok kendi işini kurmak biçiminde algılanan girişimcilik olarak görülmektedir. 
 Bu çalışmanın amacı işletme ve işletme bağlantılı diğer alanlarda öğrenim gören ikinci sınıf lisans 
öğrencilerinin kariyer planlarının yönelimini belirlemektir. Bu kapsamda nitel araştırma desenleri içinde sayılan 
durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması için doküman analizi yapılmış ve öğrencilerin kariyer planlama 
yönelimlerini belirlemek için kullandığı sözcükler ve temalar sınıflandırılmıştır. 
 Elde edilen bulgular içinde öne çıkanlar; öğrencilerin kamuda iş bulma ümidiyle KPSS ya da kamu 
kurumlarının uzmanlık sınavlarına çalışmaya ağırlık verdiği, okullardan alınan eğitimlerin daha çok kuramsal 
ağırlıkta olduğu ve bu nedenle sektörün beklentilerini karşılayamadığı şeklindedir. Bunun yanı sıra, kişisel 
ilişkiler ve patronaj ilişkilerin iş bulmada kolaylık sağladığı şeklinde bir algı da söz konusudur. Ekonomik ve 
siyasal konjonktür yanında eğitim müfredatının öğrencileri girişimciliğe teşvik etmediği belirtilebilir. 
Öğrencilerin içinde aile işini sürdürmek isteyen, yurtiçi ya da yurtdışı akademik kariyere yönelmek isteyen ve 
yurtdışında çalışma yaşamına katılarak ülkeden uzaklaşmak isteyen bireyler de bulunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: kariyer planlama, gelecek beklentisi, işletme, girişimcilik 
 
JEL Sınıflandırması : A22 
 
 

CAREER PLANNING TENDENCY OF STUDENTS: AN 
APPLICATION ON STUDENTS OF KARABUK UNIVERSITY 

BUSINESS FACULTY 
 
 
Abstract 

Among two hundred universities in Turkey, almost 150 of them have faculty of management which is 
also commonly named as faculty of economic and administrative sciences. The most prominent department of 
these faculties is business management. Additionally, businesses based courses are also taught at other 
departments such as international business management. Approximately, 500 thousand students graduate from 
these departments each year and they step into business life. Besides offering different options and opportunities 
in terms of study fields, students graduating from such departments highly increase the number of 
unemployment rate.   

The expectations of graduate students from these departments are not appropriately satisfied as the 
number of permanent positions is quite less at state. Similarly, they cannot find adequate job opportunities at 
private sector since the number of graduates are quite high. In addition to this, such private companies entail 

1 Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Karabük, Türkiye  E-
mail: fatihbayram@karabuk.edu.tr 
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enough qualifications and experience. The other choice for these students is to set up their own business which is 
also sensed as entrepreneurship. 
The purpose of this study is to determine the career plans of sophomores studying business or relevant 
departments. In this perspective, case study which is accepted among qualitative research pattern has been 
conducted. Document analysis has been implemented for this case study. Moreover, the words and the themes 
which the students use to find out their career plans have been classified. 

The results obtained from this study clearly indicate that students give more importance to KPSS or other 
speciality exams with the hope of finding a good job at state, and therefore it is revealed that the education 
received at universities focuses on institutional objectives which remain quite below the expectations of the 
sector. Furthermore, there is common belief that individual and patronage relationships play an important role in 
finding satisfactory jobs. In addition to economic and political closer, it can be stated that the curriculum of the 
education does not encourage students for entrepreneurship. However, it should not be forgotten that there are 
also other students who want to maintain their family business. Furthermore, some other individuals would like 
to go on their academic career either at national or international universities and lastly there are a few students 
who desire to go abroad in order to become a part of business life there.   
 
Keywords: career planning, future expectation, business management, entrepreneurship 
 
JEL Classification: A22 
 
1. Giriş 

Türkiye’de üniversitelerde lisasns eğitimi alanında en yaygın bölümlerden biri İşletme 
bölümüdür. İşletme türevi olarak yapılanan işletmeyle ilgili başka alanlarda da lisans eğitimi 
verilmektedir. Bu bölümlerin bağlı olduğu fakülteler ise, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 
Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, 
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi gibi isimlerle devlet ve 
vakıf üniversiteleri bünyesinde yer almaktadır. Devlet üniversitelerinde birinci öğretim, ikinci 
öğretim, uzaktan eğitim, İngilizce, Almanca İşletme bölümü şeklinde yapılanma söz konusu 
iken; vakıf üniversitelerinde tam burslu, ücretli ve belirlenen oranlarda burs desteği ile 
öğrenci alımı yapılmaktadır. Devlet üniversitelerinde görülen uygulamalardan bir diğeri ise, 
üniversitenin bulunduğu kent merkezinde bir fakülte ve büyük ilçede bir başka fakülte 
açılması şeklindedir. 

İşletme bölümleri arasında eğitim-öğretim dili açısından ve örgün-ikinci öğretim olması 
açısından farklılıklar bulunsa da genellikle müfredat benzerliği bulunmaktadır. Zorunlu olarak 
belirlenen dersler dışında seçmeli ders havuzundan seçilen dersler öğrencilere ilgi duyduğu 
Alana yönelme fırsatı sunabilmektedir. Derslerin genel dağılımını beş bölüme ayırmak 
mümkün olabilir. Bunlar; Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları gibi Yüksek Öğretim 
Kurumu’nun (YÖK) belirlediği zorunlu dersler; alana giriş niteliğinde sayılabilecek İşletmeye 
Giriş, İktisada Giriş gibi dersler; sermaye piyasalarına; muhasebe ve muhasebe 
uygulamalarına dönük dersler; pazarlama, reklam, halkla ilişkiler alanına dönük dersler ve 
işletmenin teknik tarafına hitap eden İstatistik, Analiz gibi dersler olarak tanımlanabilir. 

Bu bilgiler ışığında öğrencilerin geniş bir bilgi spektrumu içinde yön bulması 
beklenmektedir. Zorunlu dersler dışında öğrencinin ilgi duyduğu alana dönük dersler alması 
ve ileride yapmayı planladığı işe katkısı olabilecek dersleri seçmesi gerekmektedir. Bu durum 
öğrencilerin planlı olmasını gerektiren bir süreç olarak değerlendirilebilir. 
 
2. Alanyazın 
2.1 Kariyer 

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte kariyer kelimesini “Bir meslekte zaman ve 
çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık” olarak tanımlamaktadır (tdk.gov.tr). 
Gündelik kullanımda ise kariyer meslek, uzmanlık, iş alanı gibi kavramlarla eşdeğer olarak da 
kullanılmaktadır. Kariyer geliştirmenin kişinin kendisine ve kuruma sağlayacağı olanaklar, 
fırsatlar ya da değerler çeşitli bakış açıları sonucu şekillenmekte ve tercih edilmektedir. 
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Alanyazında kariyerin tanımlanması, kişinin çalışma yaşamında ilerleme sağlayarak 
deneyim ve beceri kazanmasını; kişinin çalışma yaşamında yağtığı işleri ve iş yaşamındaki 
gelişme ve ilerlemeleri kapsamaktadır (Bayraktaroğlu, 2006; Bingöl, 2004). 
2.2. Kariyer Planlama  

Kariyer planlama, bireyin hedeflerine dönük belirlerlediği amaçlara ulaşabilmesi için 
seçeceği yol ve araçlara erişimi ifade etmektedir. Bireysel ve örgütsel kariyer planlama olarak 
yapılan kategorilendirmede, bireyin tek başına seçeceği meslek ya da profesyonneliğin yanı 
sıra kurumların çalışlanlarından beklediği ve onları yönlendirdiği bir kariyertanımı da söz 
konusudur. Bireysel ihtiyaçların ve performansın hangi yönde nasıl gelitşrilmesi gerektiği 
belirlenerek buna göre planlama yapılması uygun olacaktır (Erdoğan, 2009). Kariyer 
planlama örgüt kariyer planlaması ve birey merkezli kariyer planlama olarak 
sınıflandırılabilir. İlkinde iş ve kariyer politikalarının oluşturulması üzerine, ikincisinde ise 
bireyin amaç, hedef ve yetenekleri üzerinde odaklanılır (Matris ve Jakson, aktaran: 
Tahtalıoğlu, 2012). 

Kariyer planlama yaparken amaca bağlı olarak genel bakış, sektör belirleme, pazarlama 
planı, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi, hareket planı ve finans planı aşamalarını göz 
önüne alarak hareket etmek gerekir (Taşlıyan vd. 2011). 

Kariyer planlamanın amaçları ise, kişilerin kariyer başarısını sağlamak, insan 
kaynaklarını verimli ve etkili kullanmak, personelin gelişimini sağlamak ve iş güvenliğini 
sağlamak olarak belirtilebilir (Bayraktaroğlu, 2006). Kariyer planlamanın amacı genellikle 
kişisel amaçlara dayandırılsa da kurumların bu konudaki etki ve beklentileri de önem taşır. 
Yeni ve farklıbir alan giren işgörenin değerlendirilmesi, eğitim ve kariyer olanaklarına bağlı 
olarak iş başarısının yükseltilmesi, işgören tatmini ve sadakati, kişisel eğitim ve gelişme 
ihtiyaçlarının belirlenmesi kariyer planlamanın diğer amaçları olarak sayılabilir (Tahtalıoğlu, 
2012). 

Kariyer planlamanın önemi ise demografik değişkenlere bağlı olarak kişilerin farklı 
karakteristik özellikler taşıması ve iş tanımı ve işe yaklaşımdan kaynaklanmaktadır 
(Tahtalıoğlu, 2012). Çalışan nüfusun eğitim düzeyi arttıkça kariyer planlamaya olan ilgi de 
artmaktadır. Bu durum sadece çalışanlar için değil kurumlar için de stratejik öneme sahiptir. 
Bireysel kariyer planlamada beş temel aşamadan söz edilebilir. Bunlar: kendini 
değerlendirme, kariyer olanaklarının değerlendirilmesi, hedef belirleme, kariyer planının 
hazırlanması ve uygulanması ve geribildirimdir (Mavisu, 2010). 

Bireysel kariyer planlamada kişilerin kendisinden ya da dış çevreden kaynaklanan 
belirleyiciler etkili olabilir. Bunlar yaş, cinsiyet, kişisel özellik ve yetenekler gibi bireysel 
belirleyiciler olabileceği gibi, aile, okul ve arkadaş çevresi, yasal ve politik faktörler, 
ekonomik faktörler, kültürel ve sosyal değişim faktörleri gibi dış çevreden kaynaklanan 
belirleyiciler olabilir (Adıgüzel, 2008). 
 
3. Yöntem 

Bu çalışmanın amacı işletme ve işletme bağlantılı diğer alanlarda öğrenim gören ikinci 
sınıf lisans öğrencilerinin kariyer planlarının yönelimini belirlemektir. Bu kapsamda nitel 
araştırma desenleri içinde sayılan durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması için 
doküman analizi yapılmış ve öğrencilerin kariyer planlama yönelimlerini belirlemek için 
kullandığı sözcükler ve temalar sınıflandırılmıştır. Durum çalışması herhangi bir konuda var 
olan durumu betimlemek için kullanılmaktadır. 

Nitel çalışmalarda sayısal verilerin öneminden çok nitelik olarak ön plana çıkan bilgi ve 
yorumların daha önemli olduğu söylenebilir. Yine de çalışmada izlenen yolu belirtmek için 
bazı rakamlar önem arz edebilir. Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi ve İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi’nde yer alan iki İşletme Bölümü’nün birinci öğretim ve ikinci öğretim 
ikinci sınıf öğrencilerinden üst üste iki yıl olmak üzere toplam 446 öğrenci ile çalışılmıştır. 
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Öğrencilere ulaşılan çeşitli zamanlarda boş bir A4 kağıt verilip uygun ortam sağlanmış ve 
“Gelecek 10 yılı düşünerek kariyer planınızı yazınız” denmiştir. Bunun gerçekleştirilmesi için 
herhangi bir süre sınırlaması getirilmemiştir. 

Toplamda erişilen 446 kağıt doküman analizi yöntemi kullanılarak incelenmiş ve 
öğrencilerin önemli olarak belirlediği ve vurguladığı konular ve sözcükler temalar haline 
getirilerek sınıflandırılmıştır. 

Doküman analizi yöntemi, anket uygulamasına göre bireysellik ve özgünlüğü daha iyi 
yansıtabildiği ve dokümanlarının niteliği açısından daha fazla bilgi sağlayabilmesi nedeniyle 
bu çalışmada kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

4. Bulgular
446 öğrencinin katılımı ile oluşturulan dökümanlardan çıkarılan temalar altı kategoride 

sınıflandırılmıştır. Bunlar: eğitimle ilgili temalar, meslekle ilgili temalar, belirtilen spesifik 
meslekler, benlikle ilgili temalar, gelecekle ilgili tanımlamalar ve özel yaşamda beklentilerdir. 

Tablo 1: Eğitimle ilgili belirlenen temalar 
Mezuniyet Yurtdışında eğitim/dil eğitimi Erasmus değişim programı 
Yabancı dil İkinci lisans ya da ön lisans (AÖF) Birden fazla yabancı dil öğrenmek 
Kişisel gelişim Bölümü isteksiz seçmek Staj 
Yüksek lisans Work and Travel programı Doktora 

Gerek lisans eğitimi boyunca gerekse lisans mezuniyetinden sonra öğrencilerin sıklıkla 
belirttiği konuların içinde en çok öne çıkanlar, yabancı dil öğrenme/eğitimi ve kişisel gelişime 
dönük kurs/sertifika programı gibi etkinlikler olmaktadır. Tüm öğrencilerin öncelikli hedefi 
okulu bitirmek ya da okulu iyi bir derece ile bitirmek olarak belirlenmiştir. Akademik kariyer 
düşünenler için yüksek lisans ve doktora kaçınılmaz bir süreç olarak görülürken, kamu ya da 
özel sektörde çalışmak isteyenler için de yüksek lisans derecesi elde etmek önemli bir 
ayrıcalık görünmektedir.   

Lisans eğitimi sırasında ise Erasmus değişim programından dil öğrenme amaçlı ya da 
yeni kültür ve ortamları tanımak amaçlı olarak yararlanmak istenilmektedir. Öğrencilerin dile 
getirdiği ve kendileri için avantaj sağlayacağını düşündükleri bir uygulama ise genellikle Açık 
Öğretim Fakültesi bünyesinde bir başka lisans programına kaydolmak ya da ilgi duyulan bir 
önlisans programını bitirmektir. Erasmus değişim programının yanında ya da bağımsız olarak 
Çalış ve Gez (Work and Travel) olarak uygulanan programa katılım konusunda istek 
görülmektedir.  

Birden fazla dil öğrenme konusunda istekli olduğunu belirten öğrenciler, bunu 
gerçekleştirmenin yolu olarak yurtdışı deneyimi yaşamayı uygun görmektedir. Pratikte bu 
fikrin ne kadar uygulanabilir olduğunun farkında olunmadığı ya da İngilizce’nin dışında bir 
ya da ikinci yabancı dili öğrenmenin sağlayacağı olanaklar ya da değerin net bir şekilde ifade 
edilmediği belirlenmiştir. Bu durumun nedenini açıklayabilecek sınırlı bir argüman ise 
bölümü isteksiz olarak seçmenin getirdiği boşluğu bu yolla doldurmak olabilir.  

Kişisel gelişim 
“Okulu bitirene kadar diksiyon, bilgisayar, dil ve etkili iletişim eğitimleri almayı 

planlıyorum.” “Kişisel gelişim kursları, yabancı dil ve bu bölümde donanımlı olmam için 
kurslara gitmeyi planlıyorum.” 

Yabancı dil 
“Yabancı dilim ne kadar iyi olursa o kadar iyi yerlerde olabileceğimi düşünüyorum.” 

“Okuluma devam ederken İngilizce kursuna gitmeyi düşünüyorum İngilizcemi geliştirmek 
istiyorum” “Dilin çok önemsendiği ülkemizde kendimi dil açısından geliştirmek istiyorum. 
İngilizce ve Fransızca’yı ana dilim gibi konuşmak istiyorum. Şu an bir çaba sarfetmesem 
de…”  
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 Lisans eğitiminin önemi ve anlamı 

“En çok da merak ettiğim acaba şirkete girdiğim lisans dönemim boyunca derste 
gördüğüm konularla karşılaşacak mıyım?” “Üniversite sınavına girmeden önce çok 
hayallerim vardı fakat kazanamadığım için işletme seçtim.” “Tabi gelecek günün ne 
getireceği ya da neler götüreceğini bilemeyiz… Bir nevi üniversite hayata hazırlayan kurum 
görevindeymiş.” 

 
Tablo 2: Meslekle ilgili belirlenen temalar 

Yöneticilik Aile şirketinde çalışmak Özel sektör KPSS 
Girişimcilik Kendi işini kurmak Devlet memurluğu  

Öğrencilerin 4’te 3’ü kamu sektöründe çalışmanın çok önemli avantajlar sağlayacağını 
düşünerek Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmeyi düşünmektedir. Bu durumun 
alternatifi olarak ise özel sektörde maaşlı bir işin denenebileceği ve son seçenek olarak ise 
girişimcilik konusunda adım atılabileceği belirtilmektedir. Girişimcilikten anlaşılan ya da 
girişimcilik sözcüğü ile ifade edilmek istenen seçenekler ise belirli kalıplara dayanmaktadır. 
Bu kalıplar: ne tür bir iş olacağı belli olmasa da kendi iş yerini açma; iş yaşamında fark 
oluşturabilecek yeni fikirler bulma; café-restorant-kreş açma gibi düşüncelerdir. Yaygın görüş 
önce KPSS yoluyla memuriyet seçeneğinin değerlendirilmesi; bu gerçekleşmezse özel 
sektörde ilgi duyulan bir alanda çalıma ve son olarak çeşitli biçimlerde girişim olarak 
değerlendirilebilecek girişimciliktir. 
 Kamu sektöründe çalışma isteğinin nedenleri 

“Özel bir kurumda değil, devlet memuru olarak hayatıma devam etmek istiyorum.  
En azından düzenli.” “Önce ilk hedefim KPSS’ye girmek eğer o olursa işim hazır. Eğer 
olmazsa banka sınavlarına giricem. Eğer bankada olmazsa bir muhasebe bürosunda çalışmayı 
düşünüyorum. Ama bunların hepsinden önce eğer ailemin de katkısı olursa kreş açmayı 
düşünüyorum.” “Devlet memuru olmak istemem çocuklarıma ve eşime iyi bir anne, eş 
olabilmek, önceleri bankacı olmayı isterdim. Ama yaş ilerledikçe anladım ki en zor meslek 
her parayla hem de insanla uğraşmak.” “Kamu sektörünü istememin sebebi bir bayan için 
ideal olduğunu düşünmem… uzun soluklu ve çok yüksek bir statüde olmamın aile hayatımı 
da etkileyeceğini düşünüyorum. Bu sebeple düz memurluk veya üst düzey memurluk benim 
için ideal.” “… Çok sığ kaldığının farkındayım ama ben ‘sırtını devlete daya’ mantığıyla 
büyüdüğüm için şimdilik bu kadarla sınırlı.” 
 Kendi işini kurma konusunda istek 

“Çok sayıda çalışanı olan büyük bir ticarethane kurmak istiyorum.” “Hayal edin bir 
şirket sahibisiniz ve emrinizde yüzlerce işçi çalışıyor. Bu işçiler sizin sayenizde evlerini, 
geçimlerini sağlıyorlar.” “Okulu bitirdikten sonra KPSS’ye girmek her öğrenci için farz 
olmuş muhtemelen biz de bu kervana katılacağız. Ama ben memur olmak istemiyorum. 
Öncelikle belirli bir konuda kendimi geliştirmek ve daha sonra kendi işimi kurmak 
istiyorum.” 

Tablo 3: Belirtilen spesifik meslekler 
Bankacılık Kreş-eğitim-öğretmenlik Havacılık Müfettişlik-uzmanlık Medya 
Muhasebe İnsan kaynakları Kafe-Restorant-Pastane E-ticaret Lojistik 
Akademik kariyer Finans Asker-polis İş sağlığı ve güvenliği  
Ticaret Mali müşavirlik Turizm Gümrük müşavirliği  
Yöneticilik Satış pazarlama Sigortacılık Oyunculuk/Konservatuar  

Öğrencilerin mezuniyet sonrası hangi işte ya da alanda çalışacağına ilişkin somut, belirli 
ve net hedefler taşıdığını söylemek olduça zordur. Genel olarak ve hızlı bir sirkülasyon 
olduğu düşünülen işletme ile ilgili alanlar daha fazla öne çıkmaktadır. Bunlar bankacılık, 
muhasebecilik, finans, ticaret, yöneticilik, satış pazarlama, insan kaynakları olarak 
belirtilmiştir. İşiletme alanı ile doğrudan bağı olmayan oyunculuk, konservatuar, iş sağlığı ve 

958 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
güvenliği gibi alanlar da kitle iletişim araçlarında popüler kültürü temsil ettiği için öğrenciler 
tarafından tercih edilebilir olarak belirtilmiştir. 
 Yöneticilik 
 “Benim amacım yönetmek, yönetilmek değil. Çünkü yönetilen insan kendini 
geliştirmekten yoksun olur. Ama yöneten daima yenilikçi, daima kendini geliştirendir.” 
“Dediğim gibi yönetici olmak, takım elbiseyle masa başında çalışmak çocukluk hayalimdi. 
Ama kader ne gösterir bilinmez.” 

Tablo 4: Benlikle ilgili belirlenen temalar 
Saygınlık Kabul edilme/görme Sosyal sorumluluk İtibar/Prestij Aileyi gururlandırmak 
Mutluluk Dinlenilmek Değişim Hayalcilik Faydalı olmak 

Öğrencilerin belirttiği benlikle ilgili en sık tekrar edilen tema saygınlık ve kabul 
görmedir. Bu noktada öğrencilerin kariyer planlamadaki beklentilerinden biri psikolojik 
ihtiyaçların giderilmesi olarak belirtilebilir. Mutluluk teması da sıklıkla vurgulanan 
kavramlardan biridir. Mutluluk yalnızca iş yaşamına dönük bir kavram değil yaşamın tümü ve 
çalışma yaşamı dışında kalan alanlarda da geçerlidir. Farklı biçimlerde olsa da vurgulanan bir 
başka tema ise aileye faydalı olmay, yardım etmek ve onların verdiği desteğe layık olup aileyi 
gururlandırmaktır. 
 Mutluluk beklentisi 
 “Sıradan ama mutlu bir iş hayatı ve gelecek istiyorum ve yapacağımı biliyorum.” “…. 
Önümüzdeki 3 yıl veya 10 yıl ne gösterir kimse bilemez, sağlıklı bir hayatım olursamutlu bir 
kişi olmak için çabalamak istiyorum.” 
 Aileyi gururlandırmak 
 “Sadece kendi sorumluluğumu üstümde hissetseydim okumazdım, kendim için değil 
ailem için buradayım ve onların bana olan güvenini boşa çıkartmayacağım.” “Sadece kendim 
için çalışmayı değil, aileme yardımcı olmayı düşünüyorum.” “Aileme yakışan bir evlat olmak 
en büyük hedefim.” 
 Saygınlık/İtibar beklentisi 
 “Aslında benim bu ülke şartlarında kariyer planından çok yaşamaya çalışma planım var. 
Tek kariyerle de alakalı olarak olmasa da çalıştığım yerdeki insanların bana saygı sevgi ve 
güven duyması. Hayırlısı ne ise o olsun.” “Herkesin bana imrenerek bakmasını istiyorum.” 
“Üniversite hayatım boyunca her zaman bir adım önde olmak, iş hayatında ve ileride olacak 
aile hayatımda sevilen ve konuştuğum zaman kendimi aileme ve çevremde hoşgörüyle 
dinlenmek istiyorum.” 
 Kendine yetme 
 “…kendi yağımda kavrulmayı planlıyorum.” “…. Bir özlü söz ile açıklayacak olursak 
ağrısız başım, dertsiz aşım.” 
 

Tablo 5: Gelecekle ilgili belirlenen tanımlamalar 
Kadercilik Hayalcilik Belirsiz hedefler Anı yaşamak/değrlendirmek 
Kaygılı olma Zamanı iyi kullanamamak Yönlendirilme ihtiyacı  
Kendine yetme Umutsuzluk Hayatı akışına bırakmak  

Yaygın olarak tekrar edilen temalardan biri kaderciliktir. Hayatı akışına bırakma ya da 
zamanın planlanabilir olmadığı biçimindeki düşüncelerle desteklenen bu durum “hayırlısı 
olsun” ya da “bakalım zaman ne gösterir”ifadeleri ile dile getirilmektedir. Bu noktada dikkat 
çekici bir başka durum ise öğrencilerin yönlendirilme ihtiyacı hissetmesidir. Geleceğe dönük 
net ve somut hedefler olmamasına karşın alınan eğitimin sağlayacağı olanak ve fırsatlara 
ilişkin bilgi eksikliği olduğu gözlenmektedir. Öğrencilerin 4’te 3’ünün geleceğe bakarken 
kaderci ve umutsuz bir şekilde bakmaktadır.  
 Gelecekle ilgili belirsizlik 

“İşin özü şu: Bizler bir kariyer planlaması yapabiliriz ama hayatın bizi nereye 
sürükleyeceği bilinmez.” “Türkiye’de en çok mezun veren bölümlerden birini okuyoruz, 
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geleceğimiz pek de parlak değil tabi sadece öyle ya da böyle okulu bitirmek hedefimiz 
olursa… Kader, kısmet, hayırlısı.” “Dünya bu kadar hızlı değişirken, benim gelecek 10 
yıldaki kariyer planımın değişmeyeceğini kim garanti edebilir ki? Benim düşünceme göre; 
teknolojinin ve ihtiyaçların değiştiği ve geliştiği bu dünyada anlık fırsatları görüp anlık ve 
etkili karar verip plan yapılmalıdır.” “Bunlar benim için alternatif. Kesin ve net bir şey yok 
yani şimdilik. Zamana bırakıyorum. Son sınıfta belki daha net kararlar alır, birini seçer ona 
yönelirim.” “Kısacası yarına kim öle, kim kala.” “Sayın Hocam öncelikle gelecekle ilgili çok 
da bir umudum planım yok. Gerek içinde bulunduğumuz Türkiye sorunları (sınır, ekonomi, 
atanamayan öğretmenler, yeni mezun olan arkadaşlar) pek de iç açıcı değil. İllaki bir iş 
buluruz çalışırız ama gerçekçi olmak gerekirse iyi bir CV’ye iyi bir torpile ihtiyacımız var.” 
“Sistem yanlışlığı giderilmeden ülke mantalitesi değişmeden adam kayırmak değişmeden 
aslında kariyerimizin düşüncelerimizin pek bir önemi kalmaz.” “Eğitimimi tamamladıktan 
sonra ise ne olacağını gelecek belirleyecek.” “… fakat takdiri ilahi her şey kader kısmet tabi 
öyle diye de hepten bir salmışlıkta yok geleceğimle ilgili, sadece 10 yılın uzun bir süre 
olduğunu düşünüyorum.” 
 Belirsiz hedefler 

“… ilk hedefim bankalar olacak ama mezun olana kadar düşüncem değişmezse, bu 
bölümün başka alanlarında daha fazla fayda sağlayacağımı düşünürsem ona göre tekrar bir 
kariyer planı yapacağım.” “Hiçbir planım yok. Hayatı akışına bıraktım nasıl olacaksa öyle 
olsun. En azından mesleğim var ve memleketim sanayi bölgesi okul hayatımdan bir şey 
olamazsam memlekete gidip çalışıp evlenip herkes gibi normal bir hayat yaşarım galiba.”  
“Tabi hayatta düşündüklerinle hayatın gerçek yönleri bir olmuyor.” “Ülkemizi ailemi ve 
kendimi en iyi şekilde bir yerlere getirmek için hedeflerimi yerine getirme konusunda 
kararlıyım… Her şeyin hayırlısı olsun.” “Ama hayat bize neyi gösterir bilinmez.”  “Özel 
sektörde çalışmak zor gelirse üniversitede öğretim elemanı olarak kalmayı planlıyorum.”  
“Önümüzde koskoca bir 10 yıl varken şimdiden bunları söylemek zor oluyor tabi ama 
öncelikli hedefim mali müşavirlik. O olmazsa özel sektör düşünüyorum ve plan yapmakta pek 
bana göre değil açıkçası.” 

Tablo 6: Özel yaşamla ilgili beklentiler 
Evlilik Ev sahibi olmak Yurtdışında çalışmak Mutlu olmak 
Askerlik Sosyal çevreyi genişletmek Aileye destek olmak  
Yurtdışında yaşam kurma Zengin olmak Otomobil almak  

Kariyerle ilişkili olarak özel yaşama dönük beklentiler de farklılık göstermektedir. Bu 
beklentilerin iş yaşamına dönük ve iş yaşamını geliştirici olanları oldukça sınırlıdır. 
Öğrencilerin önemli bir kısmı yurtdışı deneyimi yaşamak istemektedir. Bunun için 
yurtdışında yaşam kurma, yurtdışında çalışma, eğitim için yurtdışına çıkma gibi hedefler 
bulunmaktadır. Özel yaşamla ilgili maddi beklentiler ise ev sahibi olmak, otomobil sahibi 
olmak, zengin olmak olarak belirtilmektedir.  
 
5. Sonuç 

Öğrencilerin kariyer planlama konusundaki eğilimlerini nitel bir yöntemle belirlemeyi 
amaçlayan bu çalışmada, öğrencilerin birden fazla hedefe bağlı planlar yaptıkları ve somut, 
belirli, net ve amaçlı kariyer seçimi olmadığı tespit edilmiştir. Genel olarak hedeflerin belirsiz 
olduğu ve 10 yılın uzun bir zaman olarak değerlendirildiği; buna bağlı olarak da kariyer 
hedeflerinde aşama aşama ilerlemenin mantıklı olduğu düşüncesi öne çıkmaktadır.  

Öğrencilerin birden fazla plana sahip olması ve planların her durum ve koşulda 
alternatifi olduğunun belirtilmesi hedeflerin net olmadığını ortaya koymaktadır. Kariyer 
planlarına dönük olarak üç seçim ön plana çıkmaktadır. Kamu sektöründe devlet memuriyeti, 
özel sektörde işletme alanı ile ilgili bir işte çalışmak ve son olarak girişimci olmak üç seçim 
olarak ifade edilmektedir. Öğrencilerin önemli bir bölümü dil eğitimi, yüksek lisans ve gezip 
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görme gibi amaçlarla yurt dışı deneyimi yaşamak istemektedir. Bunun uygulamada en Pratik 
yolu ise Erasmus değişim programı ve work and travel (çalış-gez) programıdır.  
 Kariyer hedefi ne olursa olsun, öğrencilerin önemli bir çoğunluğu hedefledikleri meslek 
ve pozisyona ilişkin net bilgi sahibi değildir. Bu durumu kanıtlayan argüman ise birden fazla 
hedef ve planın sunulmasıdır. Tek bir hedefe odaklanan öğrencilerde hedefle ilgili ayrıntılı 
bilgi düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 
 Öğrencilerin mezuniyet sonrasında kariyer planı yapmak istedikleri spesifik meslekler 
içinde bankacılık/finans ön plana çıksa da birçok öğrenci kamu bankalarında çalışmanın iyi 
bir seçenek olduğu görüşünü belirtmektedir. Kamu sektörü öğrencilerin kariyer planlamasında 
vazgeçilmez bir seçenek durumundadır.  
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Özet 

Sağlık sektöründeki uzmanların(doktor, diş hekimi ve eczacıların) mesleklerini yaparlarken, gerek 
mesleki gerekse çalışma ortamı ve koşulları yetersizliklerinden dolayı zorlanmaları ve verimli olamamaları 
sonucu tükenmişlik yaşamaları önemli bir sorundur. Araştırmaya 107 doktor, 50 diş hekimi ve 22 eczacı olmak 
üzere toplamda 179 sağlık uzmanı katılmıştır. Araştırma 2015 Mart-Mayıs ayları arasında Manisa Merkez’de 
özel- kamu tüm kurumlarda çalışan sağlık uzmanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kişisel Bilgiler için “Kişisel 
Bilgi Formu”, tükenmişlik düzeylerini belirlemek için de “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, 
Açıklayıcı Faktör Analizi yardımıyla incelenmiş, daha sonra belirlenen 4 faktöre “t testi” ve “tek yönlü varyans 
analizi” uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, araştırmaya katılan uzmanların tükenmişlik düzeylerinin 
“eğitim”, “çalışılan kurum”, “sosyal yaşama katılım”, “meslek seçme şekli” ve “meslekteki toplam çalışma 
süresi” değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: sağlık uzmanlarında tükenmişlik, Maslach tükenmişlik ölçeği, faktör analizi 
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A STUDY ON THE BURNOUT OF HEALTH SECTOR 
PROFESSIONALS 

 
  

Abstract 
It is an urgent problem that the professionals especially in the health sector(doctors, dentists and 

pharmacists) suffer from burn-out syndrome while doing their jobs. Because of their negative work 
environments, these professionals are getting into trouble and they are losing their efficiency, and finally they 
develop this killing syndrome. 

The participants of this study are composed of 107 doctors, 50 dentists and 22 pharmacists.The study was 
performed on different public and private health professionals. Personal Information Form and Maslach Burnout 
Scale were used to get data for the study. The obtained data were evaluated by means of explanatory factor 
analysis. The four factors resulted from this analysis were exposed to t test and one way Anova. After all these 
analyses ,it was found that there is a significant relationship between burnout ,and education, workplaces, 
involvement in social life, job-choosing motivation and tenure.  
 
Keywords: burn out of health sector experts, Maslach burnout scale, factor analysis 
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1. Giriş 
Tükenmişliğin nedenleri, kişisel ve örgütsel olmak üzere iki başlık altında ele alınabilir. 

Medeni durum, çocuk sayısı, yaş gibi demografik değişkenlerin yanısıra, işe olan aşırı 
bağlılık, kişisel beklentilerin fazlalığı, motivasyon, performans, kişisel yaşamda karşılaşılan 
stresler, iş doyumu gibi nedenler kişisel nedenler başlığı altında incelenmektedir. İşin niteliği 
ve önem derecesi, çalışılan örgütün tipi ve özellikleri, iş yükü, rol belirsizliği, eğitim durumu, 
karara katılamama, örgüt içi ilişkiler gibi nedenler ise tükenmişliğin örgütsel nedenleri olarak 
genelde karşımıza çıkmakta ve incelenmektedir. (Izgar, 2001, 18-22). 

Tükenmişlik sendromu, verdikleri hizmet gereği yoğun ve sık kişisel ilişki gerektiren 
mesleklerde çalışanlar, sosyal hizmet alanındaki görevliler, müşteri hizmet temsilcileri, 
öğretmenler, doktorlar ve hemşireler en yüksek duygusal tükenmişliği yaşayan meslek 
gruplarıdır (Gorter vd., 2000: 262; Demir ve Ulusoy, 2003; Birdir ve Tepeci, 2003: 95).     

Araştırma, sağlık sektörü uzmanlarının tükenmişliklerini etkileyen faktörleri tespit 
etmeyi ve çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Manisa il merkezinde çalışan sağlık 
sektörü uzmanlarının(Doktor, Diş Hekimi ve Eczacı) tükenmişlikle ilgili tutumlarını oluşturan 
faktörler Açıklayıcı Faktör Analizi ile belirlenmiş ve daha sonra bazı demografik değişkenler 
(cinsiyet, eğitim, meslekteki toplam çalışma süresi, çalışılan kurum, meslek, sosyal yaşama 
katılma ve mesleği seçme şekli) ile aralarındaki ilişkiler araştırılmıştır. 
 
2. Literatür Taraması 

İşe bağlı stres ve strese sonucu tükenmişlik her iş kolunda görülebilmekle beraber, daha 
çok hizmet işletmeleri tipindeki yapılarda insanlarla yüz yüze iletişimin yüksek olduğu bu 
gruplarda, daha sık görülebilmektedir (Erdemoğlu, 2007: 3). Maslach ve Jackson (1981) ve 
Eelen vd. (2014)’ nın ortaya koymuş oldukları tükenmişlik tanımı, çalışanların yoğun stres ve 
çalışma temposundan kaynaklanan duygusal bitkinlik, duyarsızlaşma ve özgüven azalma 
sendromu olarak karşımıza çıkmaktadır. Freudenberger, (1974) göre bireyin iş yerinde 
başarısız olması, yıpranması, enerji ve gücünün azalması veya tatmin edilemeyen istekler 
sonucunda, bireyin iç kaynaklarında meydana gelen tükenmişlik durumunun ortaya 
çıkmasıdır. 

Tükenmişlik kavramı ilk kez, örgütsel stres üzerinde uzun yıllar çalışmış olan klinik 
psikolog Herberg Freudenberger tarafından ortaya atıldığı bilinmektedir. Freudenberger, 1974 
yılında yayınladığı makalesi “Journal of Social Issues” da tükenmişliği, insanların aşırı ve 
duygusal yönden yıpratıcı çalışma sonucu artık işin gereklerini yerine getiremez bir duruma 
gelmelerini ifade eden duygusal tükenme durumu olarak tanımlamıştır (Leiter, 1991: 32).  

Sağlık çalışanları konusunda tükenmişlik araştırmaları, güncel dönem çalışmalarında 
artarak yer bulmaya başlamıştır. Ülkemizde sadece erkek doktorlar üzerinde yapılan bir 
araştırmada askere gitmek üzere olan ve mesleğinin ilk yıllarındaki doktorların, duygusal 
olarak daha fazla tükenmişlik gösterdikleri gözlemlenmiş; bekar ve çocuk sahibi olmayan evli 
doktorların ise yine daha fazla duyarsızlaşma gösterdikleri tespit edilmiştir(Öztürk vd., 2012: 
244). Yakut vd., (2013) çalışmalarında, mesleki tecrübesinin başlarında bulananların daha 
fazla duyarsızlaşma yaşadıkları; bekar ve evli fakat çocuk sahibi olmayanların da diğer 
çalışanlara göre daha fazla tükenmişlik yaşadıkları saptanmıştır. Romanya’da yapılan bir 
çalışmada, mesleksel faktörler ile sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur. Örnek vermek gerekirse çalışma yoğunluğuna bağlı olarak sağlık 
çalışanlarının tükenmişlik düzeyleri farklılık gösterdiği saptanmıştır (Bria vd., 2014). 
Denizoğlu vd. (2005)’e göre Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde diş 
hekimlerinin akademik kariyerleri ve benzer olarak mesleki çalışma süreleri arttıkça kişisel 
başarıları yükselmekte; duygusal tükenmeleri ve duyarsızlaşmaları ise azalmaktadır. Aynı 
hastanede doktora yapan genç diş hekimlerinin tükenmişlikleri artmakta ve beklenildiği gibi 
kişisel başarı düzeyleri ise düşmektedir.  
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3. Araştırmanın Yöntemi 
3.1. Yöntem  

Araştırmada kullanılan veriler anket yoluyla derlenmiştir. Sağlık Sektöründe çalışan 
uzmanların (doktor, diş hekimi ve eczacı) tükenmişlik düzeylerinin cinsiyet, eğitim, 
meslekteki toplam çalışma süresi ve çalışılan kurum, meslek, sosyal yaşama katılma, mesleği 
seçme şekli bakımından fark oluşturup oluşturmadığını belirlemektir. Araştırmanın bağımlı 
değişkeni, sağlık sektöründe çalışan uzmanların tükenmişlik düzeyi; bağımsız değişkenler ise 
cinsiyet, yaş, medeni durum, unvan, özürlülük durumu, yaşam şekli, çalıştığı kurum, meslek 
seçimi ve çalışma süresi ve sosyal yaşam durumudur. 
3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, Manisa ili merkezde 2015 yılında görev yapan kamu –özel 
sektörde çalışan sağlık uzmanlarından (doktor, diş hekimi ve eczacı) oluşmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini Manisa merkezde 2015 yılında çalışmakta olan sağlık uzmanlarında 
“kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi” kullanılarak ulaşılan 179 kişi oluşturmaktadır. Ölçme 
aracı anketler kişilere elden dağıtılmış olup, dağıtılan 300 anketten 121’ine cevap 
verilmemiştir. Anketlerin geri dönüşüm oranı yaklaşık olarak % 60 civarıdır. 
3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada sağlık uzmanlarının tükenmişlik düzeylerini belirlemek için Maslach ve 
Jackson(1981) tarafından geliştirilen ve Ergin(1992) tarafından Türkçe’ye çevrilen Maslach 
Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Maslach Tükenmişlik Ölçeğin özgün formunda 7 
basamaklı cevap seçeneği olup, sağlık uzmanları için yapılan bu çalışmada 5’li Likert tipi 
cevap seçeneği kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan soru kağıdında kişisel demografik bilgilere ait 11 soru ve 
Maslach Tükenmişlik Ölçeğine ait 22 sorudan oluşan ölçek, tükenmişliği Duygusal Tükenme 
(Emotional Exhaustion), Duyarsızlaşma (Depersonalization) ve Kişisel Başarı (Personal 
Accomplishment) olmak üzere üç farklı alt boyutta değerlendirilmektedir. Duygusal 
tükenmişlik ve duyarsızlaşma alt boyutları olumsuz, kişisel başarı alt boyutu olumlu 
ifadelerden oluşmuştur.  
 
4. Bulgular 

Ankete cevap veren katılımcılara ait kişisel bilgilerin yüzde-frekans dağılımları yer 
almıştır. Araştırmaya katılan 179 katılımcının; Cinsiyet değişkenine göre, örneklemin 
yaklaşık yüzde 60’ı bayanlardan oluşmakta;  Yaş değişkenin de 38 yaş ve üzerindekilerin 
oranı yaklaşık olarak yüzde 70 civarında olup, bu oran beklenildiği gibidir. Katılımcıların 
yaklaşık olarak yüzde kırkı kamu kurumlarında çalışırken; yüzde 59,8’i tıp alanında doktor, 
yüzde 27,9’u eczacı ve yüzde 12,3’ü diş hekimi olarak çalışmaktadır. Katılımcıların yaklaşık 
olarak yüzde 30’unda bedensel ve ruhsal olarak engel bulunurken; yüzde 53’ü eş ve 
çocuklarıyla yaşamakta ve anne babası ve yalnız olarak yaşayanların oranı ise yüzde 23,5 
oranındadır. 
Fak.1(Duyg. Tük.): L3(,899);L1(,835);L2(,819);L8(,714);L6(,577);L20(,492) 
Fak.2(Kişisel Baş.):L9(,741);L7(,695);L21(,673);L19(,627);L4(,587) 
Fak.3(Duyarsızlaş.): L5(,686); L10(,613); L15(,569); L16(,554); L11(,530) 
Fak.4(İş Motivasyonu): L18(,781); L17(,748); L12(,739) 
Fak.1 Özdeğer(7,479); Varyans(18,542) 
Fak.2 Özdeğer(2,932); Varyans(14,949) 
Fak.3 Özdeğer(1,523); Varyans(11,061) 
Fak.4 Özdeğer(1,151); Varyans(9,918) 
Toplam Açıklanan Varyans: 64,206 
Cronbach Alpha: 0,748 
KMO: 0,870 
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Bartlett S. Testi: P:0,000     2015,544 
 

Tablo 1: Faktörlerin ortalamaları, değişkenliği ve güvenirlikleri 
Faktörler Ortalama Standart Sapma Cronbach Alpha 
Duygusal Tük. 2,368 0,258 0,911 
Kişisel Başarı 4,025 0,114 0,777 
Duyarsızlaşma 
İş Motivasyonu 

2,144 
3,544 

0,369 
0,187 

0,731 
0,754 

 
4.1. Elde Edilen Verilerin Analizi  
4.1.1. Cinsiyet ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki İçin t Testi Analizi 

 
Tablo 2: Cinsiyet ve tükenmişlik için t testi analizi sonuçları 

                                                 t                    Ser. Der.               P 
Duygusal Tük. -1,645 177 ,102 
Kişisel Başarı -1,329 177 ,186 
Duyarsızlaşma -1,179 177 ,240 
İş Motivasyonu -0,694 177 ,488 

Tablo 2’de görüldüğü gibi,  cinsiyetin tükenmişliğin tüm alt boyutları üzerinde istatistiksel olarak farklılık 
oluşturmamaktadır.  
 
4.1.2. Eğitim ve Akademik Unvan İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

 
Tablo 3: Eğitim ve akademik unvanların tükenmişlik alt boyutlarına etkisinin varyans analizi testi 

sonuçları 
                                                       F                     P 

Duygusal Tükenme  1,386 ,232 
Kişisel Başarı 4,006 ,002 
Duyarsızlaşma 1,479 ,199 

İş Motivasyonu 2,808 ,018 
Tablo 3’deki analiz sonuçları incelendiğinde yaş değişkeni “kişisel başarı” 

(p=0,002<0,05) ve "iş motivasyonu"(p=0,018<0,05)   alt boyutları üzerinde 0,05 anlamlılık 
düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı farklar oluşturmaktadır. Tablo 3’daki analiz 
sonuçlarına göre anlamlı bulunan faktörlere ilişkin ikili karşılaştırmalar (TUKEY Testi) 
yapılmıştır. 

Tablo 4: Eğitim ve akademik unvanların tükenmişlik alt boyutlarına etkisinin ikili karşılaştırılması 
(Post Hoc Tests-Tukey) testi sonuçları 

 (I)  (J)  Ortalama      
Farklar (I-J)    P 

Kişisel Başarı 

Lisans 
Doktora 
Yrd. Doç. 
Doç. 

Prof. 
Prof. 
Prof. 
Prof. 

-,646                                                 
-,676                                  
-,989   
-,751                            

        
,011      
,008 
,001      
,031 
        

İş Motivasyonu Yrd. Doç Prof.        -1,187  ,009 
Tablo 4’de Tukey testinde, Eğitim ve Akademik Unvan’ların "kişisel başarı" faktöründe 

sırasıyla(p=0,011;0,008;0,001;0,031<0,05) ve "iş motivasyonu" faktöründe ise 
(p=0,009<0,05) düzeyinde farklılık oluşturmaktadır. 
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4.1.3. Sahip Olunan Meslek İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 
 

Tablo 5: Sahip olunan mesleğin tükenmişlik alt boyutlarına etkisinin varyans analizi testi sonuçları 
                                                    F                                               P 

Duygusal Tükenme  ,196 ,822 
Kişisel Başarı ,617 ,540 
Duyarsızlaşma ,826 ,440 

İş Motivasyonu ,239 ,787 
Tablo 5’deki analiz sonuçları incelendiğinde, araştırmaya katılan sağlık sektöründeki 

uzmanların sahip oldukları mesleklerin tükenmişlik alt boyutları üzerine 0,05 anlamlılık 
düzeyine göre anlamlı bir fark oluşturmadığı görülür. 

 
4.1.4. Meslekte Çalışma Süresi İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

 
Tablo 6: Meslekte çalışma süresinin tükenmişlik alt boyutlarına etkisinin varyans analizi testi sonuçları 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tablo 6’da sağlık uzmanlarının mesleki çalışma sürelerinin tükenmişlik alt boyutları 

üzerine 0,05 anlamlılık düzeyine göre sadece duygusal tükenme üzerinde anlamlı bir fark 
oluşturmuştur.  

 
Tablo 7: Meslekte çalışma süresinin tükenmişlik alt boyutlarına etkisinin ikili karşılaştırılması (Post 

Hoc Tests-Tukey) testi sonuçları 

   (I)     (J)  Ortalama 
Farklar (I-J)    P 

Duygusal Tükenme 0-5 16-20 -,832 ,015 
 

Tablo 7’de meslekte çalışma süresinin duygusal tükenme faktöründe (p=0,015<0,05) 
kadar farklılık oluşturmuştur.  

 
4.1.5. Çalışılan Kurum ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

 
Tablo 8: Çalışılan kurumun tükenmişlik alt boyutlarına etkisinin varyans analizi testi sonuçları 

    P                         F   
Duygusal 
Tüken. 4,133  ,001 

Kişisel Başarı ,296  ,915 

Duyarsızlaşma 2,133  ,064 

İş Motivasyonu 1,168  ,327 
Tablo 8’de çalışılan kurum bağlamında, tükenmişliğin alt boyutlarından “duygusal 

tükenme” (p=0,001<0,05) üzerinde 0,05 anlamlılık düzeyine göre anlamlı bir fark 
oluşturmuştur.  

 
 
 

                                                           F 
 

            P 
Duygusal 
Tükenme  2,866  ,025 

Kişisel Başarı 1,619  ,172 
Duyarsızlaşma ,762  ,552 
İş Motivasyonu ,421  ,793 
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Tablo 9: Çalışılan kurumun tükenmişlik alt boyutlarına etkisinin ikili karşılaştırılması (Post Hoc Tests-

Tukey) testi sonuçları 

 

 

  (I)     (J)  
Ortalama 
Farklar (I-J)     P  

Duygusal Tükenme  Devlet 
Hast. Özel Hast. ,973 ,002 

Tablo 9’da çalışılan kurum bağlamında, tükenmişliğin alt boyutlarından “duygusal tükenme” 
(p=0,002<0,05) üzerinde 0,05 anlamlılık düzeyine göre anlamlı bir fark oluşturmuştur. 
  
4.1.6. Sosyal Yaşama katılım Oranları ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

 
Tablo 10: Sosyal yaşama katılım oranlarının tükenmişlik alt boyutlarına etkisinin varyans analizi testi 

sonuçları 

          F               P 

Duygusal Tüken. 14,780  ,000 

Kişisel Başarı 1,833  ,163 

Duyarsızlaşma 5,103  ,007 

İş Motivasyonu 3,376  ,036 

Tablo 10’da sosyal yaşama katılım oranının tükenmişlik alt boyutları üzerine 0,05 
anlamlılık düzeyine göre duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve iş motivasyonu faktörleri 
üzerinde anlamlı farklar oluşturmuştur.  

 
Tablo11: Sosyal yaşama katılım oranlarının tükenmişlik alt boyutlarına etkisinin ikili karşılaştırılması 

(Post Hoc Tests-Tukey; Games Howell) testi sonuçları 

     (I)     (J) Ortalama 
Farklar (I-J)     P 

   Çok   Orta -,557 ,031 

Duygusal Tükenme    Az -1,143 ,000 
   Orta   Az -,587 ,001 
Duyarsızlaşma   Çok   Az -,575 ,006 
İş Motivasyonu   Çok   Az ,559 ,043 

 
Tablo 11’deki analiz sonuçlarına göre duygusal tükenme faktörü için yapılan Games 

Howell testinde (p=0,031; 0,000; 0,001<0,05); diğer faktörlerin testinde Tukey testi 
uygulanması sonucunda duyarsızlaşma faktöründe (p=0,006<0,05) ve iş motivasyonu 
faktöründe (p=0,043<0,05) olarak farklılık oluşturmaktadırlar.   

 
4.1.7. Mesleği Seçme Şekli ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular  

 
Tablo 12: Mesleği seçme şeklinin tükenmişlik alt boyutlarına etkisinin varyans analizi testi sonuçları 

        F              P 

Duygusal Tüken. 3,426  ,035 

Kişisel Başarı 2,047  ,132 

Duyarsızlaşma 1,836  ,163 

İş Motivasyonu 4,427  ,013 
Tablo 12’de mesleği seçme şeklinin tükenmişlik alt boyutları üzerine 0,05 anlamlılık 

düzeyine göre duygusal tükenme ve iş motivasyonu faktörleri üzerinde anlamlı farklar 
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oluşturmuştur. Faktörlerin homojenlik test değerleri sırasıyla  (p=0,929; 0,020) bu değerlere 
sahiptir.   
 
5. Sonuç ve Tartışma 

Çalışma, Manisa merkezde kamu ve özelde çalışan sağlık uzmanlarına (doktor, diş 
hekimi, eczacı) uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen faktörlerin ortalamalarını ve 
varyanslarını karşılaştırdığımızda, en yüksek ortalamalar kişisel başarı (4,02) ve iş 
motivasyonu (3,54); yine en düşük varyanslar ise bu faktörlere aittir. Sağlık sektöründeki 
uzmanların yaptıkları işten aldıkları doyum ve haz, tükenmişliklerinden daha fazla öneme 
sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cinsiyetin, çalışmada oluşan tüm alt boyutlar üzerinde anlamlı 
farklılıklar oluşturmadığı gözlenmiştir. Akademik unvanın, kişisel başarı ve iş motivasyonu 
faktörleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar meydana getirmiştir. İkili 
karşılaştırmada, profesör unvanına sahip uzmanların lisans, doktora, yrd. doç. ve doç.’lere 
göre kişisel başarıları daha yüksek; iş motivasyonunda ise sadece yrd. doç.’lere göre daha 
fazla olduğu görülmüştür. Sahip olunan meslekler (doktor, diş hekimi ve eczacı) çalışmanın 
tüm alt boyutları üzerinde anlamlı bir fark oluşturmamıştır.  Mesleğinde 16-20 yıl arasında 
çalışanlar ile devlet hastanesinde çalışanların daha fazla duygusal tükenme yaşadıkları 
görülmüştür. Uzmanların, sosyal yaşama katılım oranları düştükçe duygusal tükenme ve 
duyarsızlaşma yaşamaları da artmakta; buna karşılık iş motivasyonları ise artmaktadır. 

Çalışmada sağlık sektörü uzmanlarının tükenmişlikten daha ziyade kişisel başarıları ve 
sadece çalışmamızda elde edilmiş olan iş motivasyonu faktörü daha yüksek çıkmıştır. Bu 
sonuca göre bireylerin yaptıkları işlerin zorluk dereceleri artmasıyla birlikte, yaptıkları işlerde 
yaşamlarına anlamlılık ve doyum katabiliyorlarsa bunların tükenmeleri daha zor olacaktır. 
Sadece devlet hastanelerinde çalışan doktorların diğer kurumlarda çalışanlara karşı biraz daha 
fazla duygusal tükenme yaşadıkları görülmüştür. Uzmanların sosyal yaşama katılmaları teşvik 
edilmeli ve yönlendirilmelidir.  

Sağlık sektöründe çalışan uzmanlara yönelik çalışmalar daha kapsamlı, farklı bölgelerde 
ve farklı ölçme araçlarıyla ve modellemelerle yapılarak çıkarımların yapılması literatüre 
önemli katkılar sağlayacaktır. 
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TR33 BÖLGESİ VE ALMANYA’DAKİ TÜRK 
GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA♣ 

Harun Büber1 Mehmet Soydan2  Emrullah Seven3 

Özet 
Çalışmanın amacı TR33 Bölgesindeki şehirler olan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak’ta faaliyet 

gösteren KOBİ sahibi girişimcilerin girişimcilik özelliklerinin risk alma, fırsatları değerlendirme, yenilikçilik, 
özgüven ve bağımsızlık açısından değerlendirilmesi ve Almanya’da faaliyet gösteren Türk girişimciler ile 
karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda literatür araştırması sonucu girişimci özelliklerini ifade edebilecek sorulardan 
olmak üzere, beş’li Likert ölçeği kullanılarak anket formu oluşturulmuş ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. 
Araştırma sonucunda TR33 bölgesindeki girişimcilerle Almanya’daki Türk girişimciler arasında risk alma, 
yenilikçilik ve özgüven özellikleri açısından anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: girişimcilik özellikleri, TR33 bölgesi, Almanya’daki Türk girişimciler 

JEL Sınıflandırması: M13, M10, R11 

A STUDY ON ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS 
OF TURKISH ENTREPRENEURS OPERATING IN THE TR33 

REGION AND GERMANY 

Abstract 
The aim of the study is to evaluate the SME entrepreneurs operating in the TR33 Area cities which are 

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa and Usak in terms of the risk-taking, seize opportunities, innovation, self-
reliance independence to compare with Turkish entrepreneurs operating in Germany. In this context, as a result 
of literature review a 5-point Likert questionnaire that expresses the entrepreneurial characteristics was prepared 
and analyzed with the data obtained. As a result, there are significant differences between the Turkish 
entrepreneurs in Germany and entrepreneurs operating in the TR33 region in terms of risk-taking innovation and 
self-reliance properties. 

Keywords: entrepreneurship properties, TR33 region, Turkish entrepreneurs in Germany 

JEL Classification: M13, M10, R11 
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1. Giriş 
Son yıllarda dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle belli 

doğal kaynaklara sahip olmak artık ülkelerin kalkınması için yeterli olmamaktadır. Örneğin, 
petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar petrol ihraç eden ve ithal eden ülke ekonomilerinde de 
dalgalanmaya hatta ekonomik krizlere neden olmaktadır(Öztürkler, 2009; 74).  Ülkelerin 
global gelişmelerin dışsallığının etkilerini kırabilmesi için katma değeri yüksek ürünleri 
geliştirmesi her geçen gün zorunluluk halini almaktadır. Bu sebeple ülkelerin bu ürünlerin 
geliştirilmesi ve ekonomik kalkınma için yeni girişimcilere desteği giderek artmaktadır.  

Ülkelerin kalkınmalarında ve gelişmelerinde girişimcilik faaliyetleri önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde girişimcilik günümüzün en büyük sosyal ve 
ekonomik güçlerinden biri olarak görülmektedir (Uluköy vd., 2013: 80). Son yıllarda 
medyada kendine sıkça yer bulan başarılı girişimcilerin ulaştığı cirolar ve girişimcilik üzerine 
yapılan araştırmaların hızla artması bu olguyu doğrular niteliktedir. Örneğin Türkiye’de 1989-
2015 yılları arasında girişimcilik alanında yapılan lisansüstü çalışmaların trendine 
bakıldığında 2000’li yıllarda başlayan artışın halen devam ettiği ve 2015 yılı itibariyle bu 
alanda yazılan tez sayısının 50’yi aştığı görülmektedir (Öztürk, 2015: 5). 

Girişimcilikle ilgili yapılan araştırmalar çoğunlukla girişimcilik özellikleri üzerine 
yoğunlaşmış ve çalışmaların önemli bir kısmında üniversite öğrencileri baz alınmıştır. 
Çalışmada kendi işini kurmuş küçük ve orta büyüklükteki işletme sahibi girişimcilere anket 
uygulanmış ve belirlenen girişimcilik özelliklerine ne ölçüde sahip oldukları ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın literatüre katkısı ise gelişmekte olan ülkelerden biri 
olarak Türkiye’nin yine gelişmekte olan bölgelerinden TR33’te faaliyet gösteren girişimciler 
ile gelişmiş ülkelerden biri olan Avrupa ekonomisinin lokomotifi konumundaki Almanya’da 
yer alan Türk girişimcilerin özelliklerini kıyaslama imkânı sunmasıdır.  

  
2. Girişimcilik ve Girişimcilik Özellikleri 

Girişimcilik kavramının bilinen ilk tanımı Cantillon tarafından yapılmış (1725) ve bu 
tanımda bugün kabul edilen girişimcilik özelliklerinden risk alma kavramı ilk kez 
kullanılmıştır. Say (1803) ise Cantillon‟un tanımını geliştirerek; “girişimcinin risk üstlenmesi 
kadar üretim faktörlerini örgütleme ve yönetme niteliklerine de sahip olması gerektiği” 
üzerinde durmuştur. Schumpeter (1934) ise, “girişimcinin yenilikçi olması gerektiğini 
vurgulamıştır (Koçyiğit, 2013: 3)  

Farklı bir yaklaşımda ise girişimcilik kavramı, yeni ürünlerin ya da hizmetlerin 
merkezde yer aldığı veya pazarda var olan ürün yada hizmetlerin farklı bir biçimde sunulduğu 
ve buna bağlı olarak yeni bir ekonomik kurumun oluşturduğu bir süreç olarak 
tanımlanmaktadır (Demireli vd. 2014: 4)  

Akpınar’a göre girişimcilik ise yeni ya da mevcut bir organizasyon içinde, risk alma, 
yaratıcılık ve yenilikleri sağlam bir yönetim sistemiyle bütünleştirerek ekonomik faaliyet 
yaratma ya da geliştirme zihniyeti ve eyleme dönüştürme sürecidir. (Özdevecioğlu ve Karaca, 
2015: 23) 

İlerleyen yıllarda bu tanımlar geliştirilmiş ve girişimcinin pek çok özelliğini içine alan 
daha kapsamlı tanımlar yapılmıştır. Bu özelliklerden literatürde yer alan başlıcaları şunlardır; 
risk alma, fırsatları değerlendirme, yenilikçilik, özgüven, bağımsızlık arzusu, değişim 
odaklılık, gelişmiş iletişim becerisi, kararlılık, liderlik yönlü, yaratıcılık, duygusal zeka, 
yüksek başarı güdüsü, vizyon, içsel kontrol, belirsizliğe karşı tolerans, proaktiflik, çok yönlü 
düşünme, öğrenmeye açık olma vb.  

Girişimcilik özellikleri ile yapılan araştırmalarda bunların önem sırası açısından bazı 
farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Bozkurt ve Alparslan (2013: 2) tarafından yapılan 
çalışmada girişimcilerin en önemli 5 özelliği  (özgüven, dürüstlük, risk alma, yenilikçi 
düşünme ve sosyal olma) iken öğrencilere sorulduğunda bunlardan 4’ü yine ilk beşte, sosyal 
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olma özelliği ise son sırada yer almıştır. Öğrenciler fırsatçı olmayı daha önemli bir özellik 
olarak kabul ettiği görülmüştür. 

Uluköy vd. (2013: 93), KOSGEB (Küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve 
destekleme idaresi) girişimcilik eğitimi kurslarına katılanlar üzerinde yaptıkları araştırmada 
katılımcıların en önemli gördüğü özelliğin özgüven olduğunu ortaya koymuştur. Daha sonra 
sırasıyla; risk alma, kararlılık ve fırsatları değerlendirme önem verdikleri diğer özelliklerdir. 

Koçyiğit (2013: 62) özel bir üniversitedeki öğrenciler üzerinde yaptığı çalışmada 
demografik özellikler ve girişimcilik özellikleri arasında anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya 
koymuştur. Kadınların erkeklere göre daha az yaratıcılık özelliğine sahip olduğu sonucu 
çıkmıştır. Bu özellikle ilgili bir diğer sonuçsa girişimcilik dersi alanların yaratıcılık özelliğinin 
daha yüksek olmasıdır.  

Uluköy ve Demireli (2014: 53) cinsiyetin girişimcilik özellikleri üzerine etkisi hakkında 
yaptıkları araştırmada, girişimcilik özelliklerinden risk alma, vizyon, yüksek başarı güdüsü ve 
iletişim becerisi cinsiyetlere göre farklılaşmadığı ancak özgüven, belirsizliğe karşı tolerans, 
bağımsızlık, fırsatları değerlendirme, yenilikçilik, kararlılık, liderlik yönü ve içsel kontrol 
özelliklerinde cinsiyet açısından anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmüştür. 

Demireli vd. (2014: 14) farklı öğrenim düzeylerinin girişimcilik özelliklerine etkisini 
inceledikleri araştırmalarında lisansüstü öğrenciler ile lisans-önlisans öğrencileri arasında 
anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle risk alma, yenilik, kararlılık, yüksek 
başarı ve iletişim açısından anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat önlisans ve lisans 
arasında ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında bir fark bulunamamıştır. 
Araştırmada ortaya çıkan diğer bir sonuç ise tümü baz alındığında, yenilikçilik, fırsatları 
değerlendirme, vizyon, kararlılık ve risk alma özellikleri açısından öğrencilerin girişimcilik 
ilgileri yüksek çıkmıştır. 

Türkoğlu vd. (2015: 119) meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyo-demografik 
özellikleri ile girişimci kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmışlar ve anlamlı 
farklılıkların olduğunu saptamışlardır. Örneğin, risk alma ile yaş, devam ettiği program, not 
ortalaması ve kişilik özelliği (girişken, sessiz, duygusal ve içe dönük) değişkeni arasında ve 
yenilikçilik ile yaş, devam ettiği program, yaşadığı yer ve ailede girişimci bulunması 
değişkeni arasında ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Sarıyer ve Kaya (2015: 469) sosyal medya girişimcilerinin (instagram kullanan) farklı 
kişilik özelliklerine sahip olup olmadıklarını araştırdıkları çalışmalarında sadece iki kişilik 
özelliğini bazalmışlardır. Dışadönük olarak adlandırdıkları kişiler; aracısız olarak direkt 
müşterisine ulaşmak isteyen etkin ve riski göze alan kişiler olarak karşımıza çıkarken 
içedönük olan diğer grup ise sosyal medyayı 24 saat açık olduğu için, müşteriler kendilerine 
her zaman ulaşabilsin diye kullanmaktadırlar. Bu kişiler etkin olmayan, hareketsiz ve risk 
almaktan hoşlanmayan kişiler olarak tanımlamışlardır. 

Bu özelliklerin sayısı her araştırmada değişkenlik gösterse de daha etkili olduğuna 
inanılan ve araştırmada üzerine kurgulanan özellikler ise risk alma, fırsatları değerlendirme, 
yenilikçilik, özgüven ve bağımsızlık arzusu olmak üzere beş tanedir. Bu özelliklere ve 
literatüre kısaca bakılacak olursa; 

Risk Alabilme; Girişimciliği açıklamak için yapılan ilk tanımdan başlayarak üzerinde en 
çok durulan özellik olduğu gibi aynı zamanda en önemli özeliklerden birisi olarak kabul 
edilmektedir. Pek çok tanımda girişimcinin ayırt edici özelliklerinden birisi olduğu üzerinde 
durulmuştur.  Literatüre bakıldığında  Henry vd. 2003; Kumar vd. 2003; Mohanty, 2005; 
Izedonmi ve Okafor, 2008; Kuratko, 2009; Küçük 2009; Kaya vd., 2011; Bozkurt , 2011; 
Yılmaz ve Sünbül, 2009; İşcan, 2011; Korkmaz , 2012; Bilge ve Bal, 2012 (Uluköy vd., 2013: 
82), Geisler, 1993; Johnson ve Hayes, 1996; Drucker, 1998; Hisrich vd., 2005; Hitt vd., 2005; 
Zhao vd., 2005; Hewison ve Badger, 2006, Sosyal, 2010; Akın 2010, Özkul ve Dulupçu, 

972 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 

2007; Şahin, 2009; Kutanis, 2006; Başar, 2004; İrmiş vd., 2010 (Bozkurt ve Alparslan,2013: 
10), Shapero, 1975, Küçük, 2005 (Ulucan, 2015: 18). 

Fırsatları değerlendirme; Girişimcinin çevresini çok iyi gözlemlemesi ve değişen 
koşulları ve yeni fırsatları başkalarından daha önce değerlendirmesi onu öne çıkaran önemli 
özelliklerinden birisidir. Ekonomideki bilinen bir kaideye göre oluşan fırsatlar çevrede 
konuşulmaya başlandığında aslında o fırsattan herkesin haberi olmuş ve gerçekte ortada fırsat 
falan kalmamış demektir. Girişimciler ise henüz kimse farkına varmadan bu fırsatları görür ve 
hemen değerlendirirler. Bu konuya değinen çalışmalar; Izedonmi ve Okafor, 2008; Kaya vd., 
2011; Bozkurt , 2011; Yılmaz ve Sünbül , 2009; Bilge ve Bal, 2012 (Uluköy vd., 2013: 82), 
Corbett ve Hmieleski, 2005; Hitt vd., 2005 (Bozkurt ve Alparslan,2013: 10),  

Yenilikçi olma;  Bilinmeyen yepyeni bir ürün veya hizmeti getirmek suretiyle farklılık 
yaratarak veya mevcut bir iş fikrinin potansiyelini değerlendirerek fayda sağlaması 
girişimcinin bir diğer önemli özelliğidir. Bu özelliğe sahip girişimciler olaylara farklı 
açılardan yaklaşabildiği gibi yeni ürünlere, yeni yöntemlere, yeni organizasyon yapılarına 
kısaca değişime ve gelişime açık olmaktadırlar.  Bu konuda literatürde yer alan çalışmalar ise 
şu şekildedir; Kumar vd. 2003; Mohanty, 2005; Izedonmi ve Okafor , 2008; Kuratko , 2009; 
Küçük 2009; Kaya vd., 2011; Bozkurt , 2011; İşcan, 2011; Korkmaz , 2012, (Uluköy vd., 
2013: 82), Herron, 1992; Geisler, 1993; Drucker, 1998; Daft, 2005; Hisrich vd., 2005; Hitt 
vd., 2005, Sosyal, 2010; Özkul ve Dulupçu, 2007; Arıkan, 2002 (Bozkurt ve Alparslan,2013: 
10), Küçük, 2005 (Ulucan, 2015: 18). 

Özgüven; girişimcilerin kendisi ile barışık olmaları ve çevrelerinde olup biten olaylar 
karşısında ölçülü ve hesaplı riskler almayı sevmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu özelliğe 
sahip bireyler daha planlı ve koordineli olmakta ayrıca daha girişken ve problemler karşısında 
bıkkınlık yaşamayan kişilerdir. (Özdevecioğlu ve Karaca, 2015: 23) Literatürdeki çalışmalar 
ise şu şekildedir; Henry vd.,2003; Kuratko , 2009; Küçük 2009; Kaya 2011; Bozkurt , 2011; 
İşcan, 2011; Korkmaz , 2012 (Uluköy vd., 2013: 82), Sosyal, 2010; Akın 2010, Okay ve 
Karahan, 2010; Şahin, 2009; Çelik ve Akgemci, 1998; Ceylan ve Demircan, 2001; İrmiş vd., 
2010 (Bozkurt ve Alparslan,2013: 10)  

Bağımsızlık arzusu;  Başka bir şirkette çalışırken istifa edip kendi şirketini kuran pek 
çok başarılı girişimcileri motive eden faktörlerden birisi bu kişilerdeki kendi kararını verme 
ve başkasına bağımlı olmama duygusudur. Bu sayede fikirlerini hiçbir bürokratik engele veya 
baskıya takılmadan hayata geçirmelerine olanak tanır. Kendi işinin patronu olma isteği olarak 
da ifade edilen bu özellik pek çok araştırmacı tarafından girişimcinin temel özelliklerinden 
birisi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmaların başlıcaları şunlardır; Henry vd., 2003; 
Mohanty, 2005; Izedonmi ve Okafor , 2008; Kuratko, 2009; Kaya vd., 2011; Bozkurt , 2011. 
 

Tablo 1: Literatürde girişimcilik özellikleri 
Özellikler Kaynaklar 
Risk Alabilme Shapero, 1975, Geisler, 1993, Johnson ve Hayes, 1996, Drucker, 1998, Henry vd. 

2003, Kumar vd. 2003, Başar, 2004, Corbett ve Hmieleski, 2005, Hisrich vd., 
2005, Hitt vd., 2005, Küçük, 2005, Mohanty, 2005; Zhao vd., 2005, Hewison ve 
Badger, 2006, Kutanis, 2006, Özkul ve Dulupçu, 2007, Izedonmi ve Okafor, 
2008, Kuratko , 2009, Küçük 2009;, , Şahin, 2009, Yılmaz ve Sünbül, 2009, Akın 
2010, İrmiş vd., 2010, Sosyal, 2010, Bozkurt , 2011, İşcan, 2011, Kaya vd., 2011, 
Bilge ve Bal, 2012, Korkmaz , 2012 

Fırsatları 
değerlendirme 

Hitt vd., 2005, Izedonmi ve Okafor, 2008, Yılmaz ve Sünbül, 2009, Kaya vd., 
2011, Bozkurt, 2011, Bilge ve Bal, 2012  

Yenilikçi olma Herron, 1992, Geisler, 1993, Drucker, 1998, Kumar vd. 2003, Arıkan, 2002, Daft, 
2005, Hisrich vd., 2005, Hitt vd., 2005, Küçük, 2005, Mohanty, 2005, Özkul ve 
Dulupçu, 2007, Izedonmi ve Okafor , 2008, Kuratko , 2009, Küçük 2009, Sosyal, 
2010, Bozkurt, 2011, İşcan, 2011, Korkmaz, 2012, Kaya vd., 2011 
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Özellikler Kaynaklar 
Özgüven Çelik ve Akgemci, 1998, Ceylan ve Demircan, 2001, Henry vd.,2003  Kuratko , 

2009, Küçük 2009, Şahin, 2009, Akın 2010, Okay ve Karahan, 2010, İrmiş vd., 
2010, Sosyal, 2010, Bozkurt, 2011, İşcan, 2011, Kaya 2011, Korkmaz, 2012 

Bağımsızlık 
arzusu 

Henry vd., 2003, Mohanty, 2005, Izedonmi ve Okafor, 2008, Kuratko, 2009, 
Bozkurt, 2011, Kaya vd., 2011 

 
3. Yöntem 

Literatürde girişimcilerin özellikleri risk alabilme, fırsatları değerlendirme, yenilikçi olma, 
özgüven ve bağımsızlık arzusu olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada girişimci özelliklerinin 
yer aldığı 25 adet sorudan oluşan bir ölçek oluşturulmuş olup TR33 Bölgesindeki ve 
Almanya’daki Türk girişimcilere uygulanmıştır. Ölçekte Beş’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. 
1-Tamamen katılmıyorum’u, 5-Tamamen katılıyorum’u ifade etmektedir. Anket iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 
sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise girişimci özellikleri yer almaktadır. Uygulama 
sonrası elde edilen veriler SPSS 23 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Kısıtları 

Çalışmada TR33 Bölgesi ile Almanya’daki Türk girişimcilerin girişimcilik 
özelliklerinin belirlenerek karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, TR33 Bölgesini 
olarak tanımlanan Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerinde faaliyet gösteren 
girişimcilere ve Almanya’daki Türk girişimcilere anket uygulanmıştır.  

Çalışma sadece TR33 bölgesi ve Almanya’da yaşayan Türk girişimciler ile sınırlıdır. 
Aynı zamanda farklı ölçekler geliştirilip uygulanması sonucu farklı sonuçlara ulaşılabilir. 
3.2. Veri Analizi 

Çalışmada aşağıdaki hipotezler test edilmiştir. 
H1A: Girişimcilik özelliklerinin ortalamaları bazında TR33 bölgesindeki girişimcilerin 

cinsiyetlerine göre farklılık vardır. 
H1B: Girişimcilik özelliklerinin ortalamaları bazında Almanya’daki girişimcilerin 

cinsiyetlerine göre farklılık vardır. 
 
H2: Girişimcilik özelliklerinin ortalamaları bazında doğum yerine göre farklılık vardır. 
H3: Girişimcilik özelliklerinin ortalamaları bazında faaliyet gösterilen ülkeye göre farklılık 

vardır. 
H4: Girişimcilik özelliklerinin ortalamaları bazında yaşa göre farklılık vardır. 
H5: Girişimcilik özelliklerinin ortalamaları bazında eğitim durumuna göre farklılık vardır. 
H6: Girişimcilik özelliklerinin ortalamaları bazında faaliyet gösterilen ülkeye göre farklılık 

vardır. 
Anket formları ile elde edilen veri setinin güvenilirliğini ölçmek amacıyla güvenilirlik 

analizi yapılmıştır. Güvenilirlik analizi için Alfa katsayısı (Cronbach Alpha) kullanılmıştır. 
Buna göre elde edilen güvenilirlik sonuçları aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 2: Güvenilirlik analizi 

Girişimcilik Özellikleri Güvenilirlik Sonuçları 
Risk Alabilme 0,546 
Fırsatları Değerlendirme 0,777 
Yenilikçi Olma 0,609 
Özgüven 0,778 
Bağımsızlık Arzusu 0,790 

Risk alabilme özelliği dışındaki özelliklerin güvenilirlikleri yüksek çıkmıştır. Risk 
alabilme özelliğinin güvenilirliği ise düşük ama kabul edilebilir çıkmıştır. 
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Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sonuçlar Tablo 3’te 
görülmektedir. 

Tablo 3: Katılımcılara ait demografik özellikleri 
 

 
 

Katılıcıların %37,4’ü yurt dışında, %62,6’sı yurt içinde yani TR33 bölgesinde faaliyette 
bulunmaktadır. Katılımcıların %54’ü ticaret, %30’u hizmet ve %14,5’i imalat, üretim 
alanında faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda 7 kişilik bir kayıp veri söz konusu olup 
%1,52lik bir çoğunluğu oluşturmaktadır. Katılımcıların faaliyette bulundukları sürelere 
bakıldığında ise, %3,5’i 3 ay ve daha az zamandır, %23,1’i 4 ay ile 4 yıl arası bir zamandır, 
%22,5’i 5 ile 10 yıl arası zamandır, %16,1’i 11 ile 15 yıl arası zamandır, %34,6’sı ise 16 yıl 
ve üzeri zamandır faaliyette bulunmaktadır. Katılımcıların yaş dağılımlarına bakıldığında, 
%46’lık bir oranla 30-44 yaş arası oluşturmaktadır. 18-29 yaş arasındaki katılımcılar %19,6, 
45-64 yaş arası katılımcılar %32 ve 65 yaş üstü katılımcılar %2,4’lük bir oranı 
oluşturmaktadır.  

Katılımcıların cinsiyetlerine bakıldığında ise, %78,2’lik oranında erkek, %21,8’lik 
oranında kadın katılımcı bulunmaktadır. Katılımcıları faaliyet gösterdikleri ülkeye 
bakıldığında oran birbirine yakınken, doğum yerleri itibariyle bakıldığında %88,3 oranında 
katılımcı Türkiye doğumludur. Katılımcıların eğitim durumlarının dağılımları birbirlerine 
yakın oranlardadır. %45,2 oranında lise mezunu katılımcılar oluşturmaktadır. Katılımcıların 
girişimci olma nedenlerine bakıldığında, %37,2’lik oranla bağımsız çalışma isteği 
oluştururken, %28,4 oranıyla istediği işi yapma ve kişisel tatmin seçeneği takip etmektedir. 
Katılımcıların yaklaşık %55’i faaliyet gösterdiği alan ile eğitim almazken, % 45’i eğitim 
almıştır. 

Yurtdışı Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde

Yurtiçi Erkek 231 81,1 124 73,4

Kadın 53 18,6 45 26,6

Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde

Ticaret 166 58,2 79 46,7 Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde

Hizmet 88 30,9 48 28,4 Türkiye 279 97,9 122 72,2

İmalat, Üretim 24 8,4 42 24,9 Yabancı Ülke 5 1,8 47 27,8

Kayıp Veri 7 2,5

Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde

Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde İlköğretim 61 21,4 31 18,3

3 ay ve daha az 8 2,8 8 4,7 Lise 113 39,6 92 54,4

4 ay – 4 yıl arası 59 20,8 46 27,2 Yükseköğretim 111 38,9 46 27,2

5-10 yıl arası 68 23,9 34 20,1

11-15 yıl arası 38 13,4 35 20,7

16 yıl ve üzeri 112 39,1 46 27,2 Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde

İşsizlik, iş bulamama 10 3,5 25 14,8

Bağımsız çalışma isteği 86 30,2 83 49,1

Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde Kar elde etme isteği 44 15,4 13 7,7

18-29 71 25,2 18 10,7 İstediğim işi yapma ve
kişisel tatmin 84 29,5 45 26,6

30-44 120 42,6 89 52,7 Aile işletmesini devam
ettirmek 56 19,6 3 1,8

45-64 82 29,1 60 35,5 Kayıp Veri 5 1,8

65 ve üstü 9 3,2 2 1,2

Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde

Evet 133 46,7 73 43,2

Hayır 152 53,3 96 56,8

TR33 Bölgesi

Katılımcıların Yaş Dağılımı

Almanya

TR33 Bölgesi Almanya

Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

Katılımcıların Doğum Yeri

Katılımcıların Eğitim Durumu

Katılımcıların Girişimci Olma Nedenleri

Katılımcıların Faaliyette Bulundukları Alanla İlgili Eğitim 
Alıp Almamaları

Almanya

TR33 Bölgesi Almanya

TR33 Bölgesi Almanya

TR33 Bölgesi

TR33 Bölgesi

Katılımcıların Faaliyet Gösterdikleri Alan

Sıklık

170

Yüzde

37,4

AlmanyaTR33 Bölgesi

Katılımcıların Faaliyette Bulundukları Süre

Almanya

Katılımcıların Faaliyet Gösterdikleri Yer

TR33 Bölgesi

284 62,6

Almanya
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Demografik bilgilere bakıldıktan sonra yukarıda belirtilen hipotezler test edilmiştir. 
Buna göre, girişimcilik özelliklerinin ortalamalarında cinsiyete göre farklılık olup olmadığı ile 
ilgili yapılan t-testi sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır. 

 
Tablo 4: Faaliyet gösterilen ülke bazında cinsiyete göre farklılıkları gösteren t-testi 

 

 
 

Yapılan analiz sonucunda p değerleri 0,05’ten büyük olduğundan H1A hipotezi 
reddedilmektedir. Yani, TR33 bölgesindeki girişimcilerin cinsiyetlerine göre girişimcilik 
özelliklerinin ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. Almanya’daki Türk girişimcilerin 
cinsiyetlerine göre girişimcilik özelliklerinin ortalamaları arasında özgüven özelliği dışında p 
değeri 0,05’ten büyük olduğundan H1B hipotezi reddedilir. Yani anlamlı bir fark yoktur. 
Ancak özgüven özelliğinin p değer 0,05’ten küçük olduğundan Almanya’daki Türk 
girişimcilerin cinsiyetlerine göre girişimcilik özelliklerinden özgüven özelliğinin ortalamaları 
arasında anlamlı bir fark vardır. Ortalamalara bakıldığında 4,20’li bir ortalamaya sahip erkek 
girişimciler kadın girişimcilere göre daha özgüven sahibidirler. Bu konuda, Türkiye’den 
Almanya’ya evlenme yoluyla giden erkek girişimcilerin, girişimcilik altyapısını Türkiye’den 
aldığı ve Almanya’da kendi işini kurma konusunda özgüveni yüksek olduğu yönünde 
yorumlanabilir.   

Katılımcıların doğum yerlerine göre girişimcilik özelliklerinin ortalamalarında farklılık 
olup olmadığı ile ilgili t-testi sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır. 

 
Tablo 5: Doğum yerine göre farklılıkları gösteren t-testi 

 

 
 

Tablo 5’te de görüldüğü üzere risk alma dışındaki fırsatları değerlendirme, yenilikçilik, 
özgüven ve bağımsız olma arzusu özelliklerinin ortalamalarında ankete katılan girişimcilerin 
doğum yerlerine göre anlamlı bir fark yoktur. Yani, p değeri 0,05’ten büyük çıktığından H2 
hipotezi reddedilmiştir. Risk alma özelliği ortalamasında girişimcilerin doğum yerine göre 
anlamlı bir fark bulunmaktadır(p<0,05). Ortalamalara bakıldığında yabancı ülkede doğan 
girişimciler 3,77 ortalama ile risk almaya daha yatkındır. Türkiye’de doğan girişimcilerin 
ortalamaları ise, 3.48’dir. 

Katılımcıların faaliyet gösterdikleri ülkeye göre girişimcilik özelliklerinin ortalamaları 
bazında farklılık olup olmadığı ile ilgili t-testi sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. 
 

Erkek Kadın Erkek Kadın

Risk Alma 3,39 3,43 -0,348 0,728 Red 3,67 3,83 -1,401 0,163 Red

Fırsatları Değerlendirme 3,90 4,03 -1,055 0,292 Red 4,03 4,01 0,142 0,887 Red

Yenilikçilik 3,22 3,37 -1,179 0,239 Red 3,49 3,32 1,294 0,197 Red

Özgüven 3,93 3,99 -0,454 0,650 Red 4,20 3,92 2,094 0,038 Kabul

Bağımsız Olma 4,04 4,22 -1,392 0,165 Red 4,16 3,93 1,673 0,096 Red

TR33 Bölgesi Almanya
Ortalama

t p Sonuç
Ortalama

t p Sonuç

Yurtiçi Yurtdışı t p Sonuç

Risk Alma 3,48 3,77 -2,552 0,011 Kabul

Fırsatları Değerlendirme 3,96 4,09 -1,146 0,253 Red

Yenilikçilik 3,31 3,36 -0,453 0,651 Red

Özgüven 3,99 4,22 -1,923 0,055 Red

Bağımsız Olma 4,10 4,02 0,632 0,528 Red

Ortalama
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Tablo 6: Faaliyet gösterilen ülkeye göre farklılıkları gösteren t-testi 
 

 
Buna göre, girişimcilik özelliklerinden fırsatları değerlendirme ve bağımsız olma arzusu 

özelliklerinin ortalamaları arasında faaliyet gösteren ülkeye göre anlamlı bir fark 
bulunmamaktadır (p>0,05). Risk alma, yenilikçilik, özgüven özelliklerinin ortalamaları ve 
toplam girişimcilik özelliklerinin ortalamaları ile faaliyet gösterilen ülke arasında anlamlı bir 
fark vardır. Yani p<0,05 olduğundan H3 hipotezi bu özellikler açısından kabul edilmektedir.  

Ortalamalar bakıldığında, risk alma özelliğinin yurt dışında faaliyet gösteren 
girişimciler için ortalaması 3,72, yurt içinde faaliyet gösteren girişimciler için 3,39’dur. 
Yenilikçilik özelliğinin yurt dışında faaliyet gösteren girişimciler için ortalaması 3,44, yurt 
içinde faaliyet gösteren girişimciler için 3,24’tür. Özgüven özelliğini yurt dışında faaliyet 
gösteren girişimciler için ortalaması 4,12, yurt içinde faaliyet gösteren girişimciler için 
3,95’tir. Yani, yurtdışında faaliyet gösteren girişimciler yurt içinde faaliyet gösteren 
girişimcilere göre daha fazla risk alma, yenilikçi ve özgüvene sahip girişimcilerdir. 

  Katılımcıların yaşlarına göre girişimcilik özelliklerinin ortalamaları bazında 
farklılık olup olmadığı ile ilgili Anova testi sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır. 

 
Tablo 7: Yaşa göre farklılıkları gösteren ANOVA testi 

 

 
Yapılan Anova testi sonuçlarına göre, p değerleri 0,05’ten büyük olduğundan dolayı H4 

hipotezi reddedilmiştir. Yani, girişimcilik özelliklerinin ortalamaları arasında katılımcıların 
yaşlarına göre anlamlı bir fark yoktur. 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre girişimcilik özelliklerinin ortalamaları bazında 
farklılık olup olmadığı ile ilgili Anova testi sonuçları Tablo 8’de yer almaktadır. 

 
Tablo 8: Eğitim durumuna göre farklılıkları gösteren ANOVA testi 

 

 

Yurtiçi Yurtdışı t p Sonuç

Risk Alma 3,72 3,39 4,461 0,00 Kabul

Fırsatları Değerlendirme 4,04 3,94 1,39 0,165 Red

Yenilikçilik 3,44 3,24 2,511 0,012 Kabul

Özgüven 4,12 3,95 2,171 0,03 Kabul

Bağımsız Olma 4,10 4,08 0,156 0,876 Red

Ortalama

F p Sonuç

Risk Alma 0,39 0,76 Red

Fırsatları Değerlendirme 0,898 0,442 Red

Yenilikçilik 0,591 0,621 Red

Özgüven 2,242 0,083 Red

Bağımsız Olma 0,27 0,847 Red

F p Sonuç

Risk Alma 3,055 0,048 Kabul

Fırsatları Değerlendirme 0,173 0,841 Red

Yenilikçilik 0,949 0,388 Red

Özgüven 1,442 0,238 Red

Bağımsız Olma 2,411 0,091 Red
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Yapılan Anova testi sonuçlarına göre, risk alma özelliği dışındaki özelliklerin p 
değerleri 0,05’ten büyük olduğundan dolayı H5 hipotezi reddedilmiştir. Yani, girişimcilik 
özelliklerinin ortalamaları arasında katılımcıların eğitim durumuna göre anlamlı bir fark 
yoktur. Risk alma özelliği ortalamaları arasında katılımcıların eğitim durumlarına göre H5 
hipotezi kabul edildiğinden (p<0,05) anlamlı bir fark vardır denilebilir. Yani, eğitim durumu 
yükseldikçe girişimciler risk alma konusunda daha eğilimli hale gelmektedirler. Bu durum da 
literatürde yer alan çalışmaları destekler niteliktedir. 

 
4. Sonuç 

Girişimcilik son zamanlarda hemen hemen her ülke tarafından önem verilmeye 
başlanan bir alan olmuştur. Girişimcilik bir ülkenin kalkınmasının lokomotif gücü olarak 
görülmektedir. Bu nedenle de girişimcilik faaliyetlerinin yüksek olması gereklidir. 
Girişimcilerin sahip olması gereken bir takım özellikler vardır. Bunlar, risk alma, fırsatları 
değerlendirme, yenilikçilik, özgüven ve bağımsız olma arzusudur. 

Çalışmanın amacını oluşturan TR33 Bölgesindeki ve Almanya’daki Türk girişimcilerin 
girişimcilik özelliklerinin karşılaştırması yapılmıştır. Elde edilen sonuca göre, TR33 
Bölgesindeki ve Almanya’daki Türk girişimcilerin girişimcilik özelliklerinin ortalamaları 
arasında cinsiyet ve yaş durumuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Doğum yerine 
göre yapılan fark testinde ise girişimcilik özelliklerinden sadece risk alma özelliğinde anlamlı 
bir fark bulunmakta olup diğer girişimcilik özelliklerinde anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 
Faaliyet gösterilen ülkeye göre yapılan fark testinde ise, girişimcilik özelliklerinden risk alma, 
yenilikçilik ve özgüven konularında anlamlı farklılıklar bulunmakta olup fırsatları 
değerlendirme ve bağımsızlık arzusu özelliklerinde anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Yani, 
yurt dışında faaliyet gösteren girişimciler daha fazla risk alma, yenilikçi olma ve özgüven 
konusunda özelliğe sahiptirler. Son olarak eğitim durumuna göre yapılan farklılık testinde, 
sadece risk alma özelliğinde anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu da eğitim durumu arttıkça 
risk alma eğilimi artmaktadır şeklinde yorumlanabilir. 
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GİRİŞİMCİLİK TUTUM VE ALGISI İLE ALTYAPI ALGISI 
ÖZELLİKLERİNİN TR33 BÖLGESİ VE ALMANYA’DAKİ 

TÜRK GİRİŞİMCİLER AÇISINDAN ANALİZİ♣ 
 

Harun Büber1  Fazlı Yıldız2  Göksel Karaş3 
 
Özet 

Son yıllarda girişimciliğin önemi giderek artmaktadır. Girişimcilik sosyal ve ekonomik hayatı doğrudan 
etkilemekte ve günümüz toplumlarını şekillendiren önemli dinamiklerden bir tanesidir. Toplumları oluşturan 
bireylerin özellikleri, tutum ve algıları ayrıca çatısı altında yaşadıkları devletlerin yapısı, ekonomik tutumu 
girişimciliği etkileyen etmenlerdendir. Benzer eğitime ve kişilik özelliklerine sahip bireyler farklı ülkelerde, 
farklı toplumsal yapılarda girişimcilik eğilimleri açısından önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmada 
TR33 bölgesinde faaliyet gösteren girişimciler ile Almanya’daki Türk girişimcilerin girişimcilik tutum ve algısı 
ve girişimcilik altyapı özellikleri açısından analiz edilmiştir. Literatür taraması sonucunda elde edilen iki ölçeğin 
yer aldığı ve beş’li Likert ölçeği kullanılarak hazırlanan anket bu bölgedeki girişimcilere uygulanmıştır. Analiz 
sonucunda, cinsiyetlere, faaliyet gösterilen ülkeye, yaş durumuna ve eğitim durumuna göre TR33 bölgesindeki 
Türk girişimciler ile Almanya’daki Türk girişimcilerin girişimcilik tutum ve algısının ortalamaları arasında 
anlamlı bir farklılık yokken girişimcilik altyapısı algısı ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu 
anlaşılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler:  girişimcilik tutum ve algısı, girişimcilik altyapısı algısı, TR33 Bölgesi, Almanyada’daki 
Türk girişimciler 
 

JEL Sınıflandırması: M13, M10, R11 
 

AN ANALYSIS OF ENTREPRENEURSHIP ATTITUDE AND 
PERCEPTION AND PERCEPTION OF INFRASTRUCTURE 
PROPERTIES IN TERMS OF TURKISH ENTREPRENEURS 

IN THE TR33 REGION AND GERMANY 
 
Abstract 

The importance of entrepreneurship has been increasing in recent years. Entrepreneurship is one of the 
key dynamics shaping today's society and directly affects the social and economic life. Characteristics of 
individuals that make up society, their attitudes, perceptions and also the structure and economic attitude of the 
state they live under the roof of are some of the economic factors affecting the entrepreneurship. The individuals 
have both similar education and personality characteristics from different countries and social structures may 
differ significantly in terms of  entrepreneurial orientation. In this study, the Turkish entrepreneurs in Germany 
and entrepreneurs operating in the TR33 are analyzed in terms of attitudes and perceptions of entrepreneurship 
and entrepreneurial infrastructure features. As a result of literature review two scale obtained and 5-point Likert-
type questionnaire prepared and was administered to entrepreneurs in the region. In the analysis results, in terms 
of gender, country of operation, age and education level there is no signifant difference between the Turkish 
entrepreneurs in Germany and entrepreneurs operating in the TR33 region attitudes and perceptions of 
entrepreneurship mean. However, there is significant difference between them in terms of entrepreneurial 
infrastructure features’ perception. 
 

Keywords: entrepreneurial attitudes and perceptions, entrepreneurship infrastructure, TR33 Region, the 
German-Turkish entrepreneurs 
 

JEL Classification: M13, M10, R11 
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1. Giriş
Son yıllarda 2002 öncesi döneme göre istikrarlı bir büyüme göstermesiyle işletmeler 

için Türkiye güvenli bir ortam haline gelmiştir. Fakat ulaşım ve iletişim kanallarının devamlı 
gelişmesi ile tüm dünyanın adeta birbiriyle entegre hale gelmesi sonucu dünyada yaşanan 
krizlerden haliyle etkilenmiştir. 2008’de yaşanan küresel finansal kriz sonrası Türkiye’de de 
pek çok kişi işini kaybetmiş ve işsizlik oranları artış göstermiştir.  

Bu dönemde devlet tarafından bazı tedbirler alınmıştır. Örneğin vergi oranları 
düşürülmüş, sektörel teşvikler verilmiş ve yeni girişimlerin önünü açacak adımlar atılmıştır. 
Bu süreç Türkiye’deki girişimcilik altyapısının pek çok açıdan gelişmesine katkıda 
bulunmuştur. Küresel Girişimcilik Monitörü (Global Entrepreneurship Monitor - GEM) 
tarafından yayınlanan araştırma göstermiştir ki, 2006-2008 döneminde %5,9 olan erken 
dönem girişimcilik oranı (3,5 yıldan daha az bir süredir faaliyette olan girişim oranı) kriz 
sonrasında (2010-2012 dönemi) %10,9’a çıkmıştır. Finansal krizden önce her 100 yetişkinden 
6’sı girişimciyken kriz sonrasında bu sayı 12’ye çıkmıştır.  

Bu ortam girişimcilerin tutum ve algılarını da etkilemekte ve potansiyel girişimcilerin 
harekete geçmesini etkilemektedir. GEM 2014 raporuna göre kriz öncesi dönemde %22 
seviyesinde olan girişimci olma niyeti olan kişilerin oranı 2011 yılında %11’lere kadar 
düşmüşken, daha sonra artarak 2014 yılında %35 seviyelerine ulaşmıştır.  

Girişimcilik ülkeler için durgunluktan çıkma ve istihdam yaratması yönüyle temel 
sorunların çözümünde işlevsel rol oynayan önemli bir olgudur. Çalışmada girişimcilik tutum 
ve algısı ile altyapı özellikleri açısından TR33 bölgesi ve Almanya’daki Türk girişimciler 
analiz edilmiştir. 

2. Girişimcilik Kavramı
Girişimcilik kavramının literatürde pek çok farklı tanımı yapılmış ve her tanımda 

girişimciliğin farklı boyutlarına değinilmiştir. Bu boyutlardan en çok üzerinde durulanlardan 
birisi girişimciliğin risk alma alt boyutudur. Üzerinde durulan bir diğeri ise yenilikçilik veya 
yeni bir şey ortaya konmasıdır. Farklı tanımların ortaya çıkmasında girişimciliğin pek çok 
farklı bilim dalının alanına girmesi ve herkesin kendi bakış açısından girişimciliği 
değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır.  

Kavramı ilk kullanan Cantillon (1755) risk alma üzerinde dururken, Say, girişimcilerin 
lider ve yönetici özellikleri üzerinde durmuştur. Marshall ise girişimcinin üretimi 
yönlendirmesi, riski üstlenmesi olarak görürken, Schumpeter ise yenilik kavramını ve 
girişimciliği açıklamıştır. David McClelland ise yüksek derecede başarı güdüsüne sahip 
olanların sayısının fazla olduğu toplumların daha çabuk gelişeceğini ifade etmiştir 
(Özdevecioğlu ve Karaca, 2015: 27-28). 

Günümüzde kabul gören en geniş tanım ise iktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim 
faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü 
organizasyonun oluşturulmasıdır. Gerekli zaman ve çabanın ortaya koyulmasıyla finansal, 
psikolojik ve sosyal riskler alınarak parasal kazanç ve kişisel tatmin sonucu elde edilen farklı 
eylemler ortaya koyulmasıdır. 

Girişimcilik, ekonomik gelişmeyi sağlayan temel faktörlerden biridir. Bazı 
araştırmacılar, girişimciliğin sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada yeterli güce sahip tek 
kurum olduğunu iddia etmektedirler (Livvarçin ve Ünal, 2010:5). 

3. Girişimcilik Tutum ve Algısı Ve Girişimcilik Altyapısı
Girişimcilik tutum ve algısı, toplumu oluşturan bireylerin girişimciliğe yaklaşımı, 

harekete geçme eğilimi veya girişimcilik niyeti olarak tanımlanabilir. Girişimcilik niyeti, 
belirli bir şekilde davranışı gerçekleştirmek için hazırlanan bir çabanın veya bir şeyi deneme 
isteğinin bir göstergesi olarak tanımlanabilir (Trunk ve Dermol, 2015: 2089). Bir başka 
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tanıma göre ise, girişimcinin iş planını geliştirmesini ve uygulamasını yönlendiren zihinsel bir 
süreçtir (Kahya ve İmamoğlu, 2015: 144). Son zamanlarda yeni bir iş kurma kararında önemli 
bir rol oynayan niyetler tartışma konusu olmuştur (Linan ve Chen, 2009: 593). Çünkü bir işin 
planlanıp uygulanması aşamasındaki süreçte bireylerin özellikleri ve sahip oldukları 
donanımlar farklılık göstermektedir. Aynı zamanda bireylerin yaşamlarındaki periyotlarla da 
– eğitim dönemi, çalışma dönemi ve emeklilik dönemi – farklılıklar oluşmaktadır (Trunk ve
Dermol, 2015: 2088). 

Literatürde girişimcilerin tutum ve algılarını etkileyecek şartların neler olduğu 
konusunda farklı modeller ortaya konulmuştur. Bu araştırmalar incelendiğinde üç ana unsurun 
öne çıktığı görülmüştür. Bunlar; girişimcinin kişisel özellikleri, demografik ve çevresel 
faktörlerdir. (Şeşen vd. 2014: 94) 

GEM tarafından yayınlanan 2014 raporuna göre girişimci olmaya niyetli kişilerin 
toplam nüfusa oranı 2013 sonu %31,6 iken artarak %34,9 seviyesine ulaşmıştır. TR33 
bölgesinde ise 2013 yılında %28,6 ile Türkiye ortalamasının altında kalmış, 2014’te ise 
artarak %32,5 seviyesine ulaşmıştır. Yani her 100 kişiden 33’ü önümüzdeki üç yıl içinde 
kendi işini kurmayı düşünmektedir.  

Bu alanda yapılan çalışmalara bakıldığında yukarıda bahsi geçen üç neden ile veya alt 
boyutları ile incelendiğini ve çalışmaların bu boyutlar üzerinde spesifik bir alanda 
toplanmayıp genel bir dağılım gösterdiği sonucuna varılmıştır.  

Özdemir, (2014: 361) kültür, benlik saygısı ve girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiyi 
analiz ettiği çalışmasında Türk ve Amerikan üniversite öğrencileri arasında karşılaştırma 
yapmıştır. Benlik saygısı düzeyinde anlamlı bir farklılığa ulaşamamasına karşın, Amerikan 
üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğiliminin daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır.  

Kızılaslan ve Karaömer, (2015: 378) Hatay ili kırsalındaki kadınların girişimcilik 
eğilimini araştırmışlardır. Kadınların yaşları, daha önce bir işte çalışmış olmaları ve 
girişimciliğin tanımını bilmeleri ile girişimcilik eğilimi göstermeleri arasında anlamlı bir fark 
olduğunu saptamışlardır. 

Köksal ve Penez, (2015: 164), üç farklı üniversitede okuyan işletme bölümü 
öğrencilerine üzerine yaptıkları incelemede ele aldıkları değişkenlerin pek çoğunun 
girişimcilik eğilimi ile anlamlı ilişkiye sahip olduğu sonucuna varmışlardır. Bu değişkenler 
ise şöyledir; üniversite, cinsiyet, yaş, kişinin ailesinde ve akrabalarında girişimci kişi olup 
olmaması, herhangi bir girişimcilik faaliyetinde bulunup bulunması, bir iş fikri olup olmaması 
ve mezun olduktan sonra 1 yıl içinde yeni bir iş kurma olasılığı. Yalnız ailenin oturduğu yer 
ve baba mesleğinin bir fark oluşturmadığı ortaya çıkmıştır. 

Özden vd. (2008: 17), Türkiye ve Kırgızistan üniversite öğrencileri üstünde yaptıkları 
çalışmada demografik ve aile özellikleri ile bazı girişimcilik özellikleri arasında anlamlı bir 
fark bulunurken girişimcilik eğilimi ile anlamlı ilişkiler elde edememişlerdir.  

Girişimcilik altyapısı ile ilgili literatürde fazla çalışmaya rastlanmamış ve bu alanda 
fikir vermesi açısından KOSGEB ve Yeditepe Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan GEM 2014 
raporu önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Bu raporda alt bölgelere de inilmiş ve 
araştırmacıların önemli verilere ulaşmasına kolaylık sağlanmıştır. (Karadeniz, 2014) 

Girişimcilik altyapısını oluşturan etmenlerden fırsat algısı TR33 bölgesinde %36 ile 
Türkiye ortalamasının (%36,9) altında olduğu ortaya çıkmıştır.  

Girişimci olmaya niyetli kişilerin oranı da %32,5 ile yine Türkiye ortalamasının 
(%34,9) altında olduğu görülmüştür.  

Fırsata ve ihtiyaca dayalı girişimlerin oranı üç faktör altında incelenmiştir. Tamamen 
fırsat motivasyonu ile girişimci olanlar, tamamen ihtiyaç motivasyonu ile girişimci olanlar ve 
kısmen fırsat motivasyonu ile girişimci olanlar olmak üzere üç guruba ayrılmaktadır. TR33 
bölgesinde tamamen fırsat motivasyonu 2013’te %63,5 iken 2014’te yarı yarıya azalmış ve 
%30,7’ye düşmüştür. Buna karşılık bir önceki yıl %6,1 olan kısmen fırsat motivasyonu ile 
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girişimci olanların oranı %41,7’ye çıkmıştır. Yani zorunluluktan girişimci olanların oranında 
inanılmaz bir artış gerçekleşmiştir. 

4. Yöntem
Çalışmada girişimci altyapısı algısı ve girişimcilik tutum ve algılarını ölçmeye yönelik 

ifadelerin yer aldığı 20 adet sorudan oluşan bir ölçek oluşturulmuş olup TR33 Bölgesindeki 
ve Almanya’daki Türk girişimcilere uygulanmıştır. Ölçekte Beş’li Likert Ölçeği 
kullanılmıştır. 1-Tamamen katılmıyorum’u, 5-Tamamen katılıyorum’u ifade etmektedir. 
Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini 
belirlemek için oluşturulan sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde, girişimcilik tutum ve 
algısını ölçmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise, girişimcilik altyapısını 
belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Uygulama sonrası elde edilen veriler SPSS 23 
paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
4.1. Araştırmanın Amacı ve Kısıtları 

Çalışmada TR33 Bölgesi ile Almanya’daki Türk girişimcilerin girişimcilik altyapı 
algıları ile girişimcilik tutum ve algılarının belirlenerek karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu 
amaçla, TR33 Bölgesini olarak tanımlanan Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak 
illerinde faaliyet gösteren girişimcilere ve Almanya’daki Türk girişimcilere anket 
uygulanmıştır.  

Çalışma sadece TR33 bölgesi ve Almanya’da yaşayan Türk girişimciler ile sınırlıdır. 
Aynı zamanda farklı ölçekler geliştirilip uygulanması sonucu farklı sonuçlara ulaşılabilir. 
4.2. Veri Analizi 

Çalışmada aşağıdaki hipotezler test edilmiştir. 
H1A: Girişimcilik tutum ve algısının ortalamaları bazında TR33 bölgesindeki 

girişimcilerin cinsiyetlerine göre farklılık vardır. 
H1B: Girişimcilik tutum ve algısının ortalamaları bazında Almanya’daki girişimcilerin 

cinsiyetlerine göre farklılık vardır. 
H1C: Girişimcilik altyapısı algısının ortalamaları bazında TR33 bölgesindeki girişimcilerin 

cinsiyetlerine göre farklılık vardır. 
H1D: Girişimcilik altyapısı algısının ortalamaları bazında Almanya’daki girişimcilerin 

cinsiyetlerine göre farklılık vardır. 
H2A: Girişimcilik tutum ve algısının ortalamaları bazında doğum yerine göre farklılık 

vardır. 
H2B: Girişimcilik altyapısının ortalamaları bazında doğum yerine göre farklılık vardır. 
H3A: Girişimcilik tutum ve algısının ortalamaları bazında faaliyet gösterilen ülkeye göre 

farklılık vardır. 
H3B: Girişimcilik altyapısının ortalamaları bazında faaliyet gösterilen ülkeye göre farklılık 

vardır. 
H4A: Girişimcilik tutum ve algısının ortalamaları bazında yaşa göre farklılık vardır. 
H4B: Girişimcilik altyapısının ortalamaları bazında yaşa göre farklılık vardır. 
H5A: Girişimcilik tutum ve algısının ortalamaları bazında eğitim durumuna göre farklılık 

vardır. 
H5B: Girişimcilik altyapısının ortalamaları bazında eğitim durumuna göre farklılık vardır. 

Anket formları ile elde edilen veri setinin güvenilirliğini ölçmek amacıyla güvenilirlik 
analizi yapılmıştır. Güvenilirlik analizi için Alfa katsayısı (Cronbach Alpha) kullanılmıştır. 
Buna göre elde edilen güvenilirlik sonuçları aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1: Güvenilirlik analizi 
Girişimcilik Özellikleri Güvenilirlik Sonuçları 

Girişimcilik Tutum ve Algısı 0,551 

Girişimcilik Altyapısı Algısı 0,845 

Girişimcilik tutum ve algısının güvenilirliği düşük ama kabul edilebilir çıkmıştır. 
Girişimcilik altyapısı algısının güvenilirliği ise yüksek çıkmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sonuçlar Tablo 2’de 
görülmektedir. 

Tablo 2: Katılımcılara ait demografik özellikler 
 

 
Katılıcıların %37,4’ü yurt dışında, %62,6’sı yurt içinde yani TR33 bölgesinde faaliyette 

bulunmaktadır. Katılımcıların %54’ü ticaret, %30’u hizmet ve %14,5’i imalat, üretim 
alanında faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda 7 kişilik bir kayıp veri söz konusu olup 
%1,52lik bir çoğunluğu oluşturmaktadır. Katılımcıların faaliyette bulundukları sürelere 
bakıldığında ise, %3,5’i 3 ay ve daha az zamandır, %23,1’i 4 ay ile 4 yıl arası bir zamandır, 
%22,5’i 5 ile 10 yıl arası zamandır, %16,1’i 11 ile 15 yıl arası zamandır, %34,6’sı ise 16 yıl 
ve üzeri zamandır faaliyette bulunmaktadır. Katılımcıların yaş dağılımlarına bakıldığında, 
%46’lık bir oranla 30-44 yaş arası oluşturmaktadır. 18-29 yaş arasındaki katılımcılar %19,6, 
45-64 yaş arası katılımcılar %32 ve 65 yaş üstü katılımcılar %2,4’lük bir oranı 
oluşturmaktadır.  

Yurtdışı Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde

Yurtiçi Erkek 231 81,1 124 73,4

Kadın 53 18,6 45 26,6

Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde

Ticaret 166 58,2 79 46,7 Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde

Hizmet 88 30,9 48 28,4 Türkiye 279 97,9 122 72,2

İmalat, Üretim 24 8,4 42 24,9 Yabancı Ülke 5 1,8 47 27,8

Kayıp Veri 7 2,5

Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde

Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde İlköğretim 61 21,4 31 18,3

3 ay ve daha az 8 2,8 8 4,7 Lise 113 39,6 92 54,4

4 ay – 4 yıl arası 59 20,8 46 27,2 Yükseköğretim 111 38,9 46 27,2

5-10 yıl arası 68 23,9 34 20,1

11-15 yıl arası 38 13,4 35 20,7

16 yıl ve üzeri 112 39,1 46 27,2 Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde

İşsizlik, iş bulamama 10 3,5 25 14,8

Bağımsız çalışma isteği 86 30,2 83 49,1

Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde Kar elde etme isteği 44 15,4 13 7,7

18-29 71 25,2 18 10,7 İstediğim işi yapma ve
kişisel tatmin 84 29,5 45 26,6

30-44 120 42,6 89 52,7 Aile işletmesini devam
ettirmek 56 19,6 3 1,8

45-64 82 29,1 60 35,5 Kayıp Veri 5 1,8

65 ve üstü 9 3,2 2 1,2

Sıklık Yüzde Sıklık Yüzde

Evet 133 46,7 73 43,2

Hayır 152 53,3 96 56,8

TR33 Bölgesi

Katılımcıların Yaş Dağılımı

Almanya

TR33 Bölgesi Almanya

Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

Katılımcıların Doğum Yeri

Katılımcıların Eğitim Durumu

Katılımcıların Girişimci Olma Nedenleri

Katılımcıların Faaliyette Bulundukları Alanla İlgili Eğitim 
Alıp Almamaları

Almanya

TR33 Bölgesi Almanya

TR33 Bölgesi Almanya

TR33 Bölgesi

TR33 Bölgesi

Katılımcıların Faaliyet Gösterdikleri Alan

Sıklık

170

Yüzde

37,4

AlmanyaTR33 Bölgesi

Katılımcıların Faaliyette Bulundukları Süre

Almanya

Katılımcıların Faaliyet Gösterdikleri Yer

TR33 Bölgesi

284 62,6

Almanya
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Katılımcıların cinsiyetlerine bakıldığında ise, %78,2’lik oranında erkek, %21,8’lik 
oranında kadın katılımcı bulunmaktadır. Katılımcıları faaliyet gösterdikleri ülkeye 
bakıldığında oran birbirine yakınken, doğum yerleri itibariyle bakıldığında %88,3 oranında 
katılımcı Türkiye doğumludur. Katılımcıların eğitim durumlarının dağılımları birbirlerine 
yakın oranlardadır. %45,2 oranında lise mezunu katılımcılar oluşturmaktadır. Katılımcıların 
girişimci olma nedenlerine bakıldığında, %37,2’lik oranla bağımsız çalışma isteği 
oluştururken, %28,4 oranıyla istediği işi yapma ve kişisel tatmin seçeneği takip etmektedir. 
Katılımcıların yaklaşık %55’i faaliyet gösterdiği alan ile eğitim almazken, % 45’i eğitim 
almıştır. 

Demografik bilgilere bakıldıktan sonra yukarıda belirtilen hipotezler test edilmiştir. 
Buna göre, girişimcilik tutum ve algısı ile girişimcilik altyapısı algısının ortalamalarında 
cinsiyete göre farklılık olup olmadığı ile ilgili yapılan t-testi sonuçları Tablo 3’te yer 
almaktadır. 

Tablo 3: Ülkeler bazında cinsiyete göre farklılıkları gösteren t-testi 
 

 
 
Yapılan analiz sonucunda p değerleri 0,05’ten büyük olduğundan H1A, H1B, H1C ve 

H1D hipotezleri reddedilmektedir. Yani, TR33 bölgesindeki girişimciler ile Almanya’daki 
Türk girişimcilerin cinsiyetlerine göre girişimcilik tutum ve algısı ile girişimcilik altyapısı 
algısının ortalamaları arasında önemli bir fark yoktur. Ortalamalara bakıldığında TR 33 
bölgesindeki kadın girişimciler erkek girişimcilere göre daha yüksek bir ortalamayla 
girişimcilik altyapısının daha iyi olduğunu söylemektedirler. Bu duruma kadın girişimcilere 
devlet tarafından sağlanan teşvik ve hibelerin neden olduğu söylenebilir. Ancak 
Almanya’daki girişimcilerin ortalamaları birbirlerine daha yakın olduğundan böyle bir 
çıkarım yapılamaz. 

Katılımcıların doğum yerlerine göre girişimcilik tutum ve algısı ile girişimcilik 
altyapısının ortalamalarında farklılık olup olmadığı ile ilgili t-testi sonuçları Tablo 4’te yer 
almaktadır. 

Tablo 4: Doğum yerine göre farklılıkları gösteren t-testi 
 

 
Tablo 4’te de görüldüğü üzere girişimcilik tutum ve algısı ortalamalarında ankete 

katılan girişimcilerin doğum yerlerine göre anlamlı bir fark yoktur. Yani, p değeri 0,05’ten 
büyük çıktığından H2A hipotezi reddedilmiştir. Girişimcilik altyapısı ortalamasında 
girişimcilerin doğum yerine göre anlamlı bir fark bulunmaktadır(p<0,05). Yani H2B hipotezi 
kabul edilmektedir. Ortalamalara bakıldığında yabancı ülkede doğan girişimciler 3,05 
ortalamaya, Türkiye’de doğan girişimciler ise 3,30 ortalamaya sahiptir. Yani girişimcilik 
altyapısı algısı olarak yurtiçinde doğan girişimciler daha üstün konumdadır. 

Katılımcıların faaliyet gösterdikleri ülkeye göre girişimcilik tutum ve algısı ile 
girişimcilik altyapısı algısının ortalamalarında farklılık olup olmadığı ile ilgili t-testi sonuçları 
Tablo 5’te yer almaktadır. 

Erkek Kadın Erkek Kadın

Girişimcilik Tutum ve Algısı 3,13 3,06 0,629 0,53 Red 3,22 3,24 -0,203 0,84 Red

Girişimcilik Altyapısı Algısı 3,28 3,5 -1,818 0,07 Red 3,15 3,11 0,299 0,765 Red

p Sonuç
Ortalama

TR33 Bölgesi

t p Sonuç

Almanya
Ortalama

t

Yurtiçi Yurtdışı t p Sonuç

Girişimcilik Tutum ve Algısı 3,17 3,19 -0,183 0,855 Red

Girişimcilik Altyapısı Algısı 3,3 3,05 2,268 0,024 Kabul

Ortalama
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Tablo 5: Faaliyet gösterilen ülkeye göre farklılıkları gösteren t-testi 

 

 
 
Buna göre, girişimcilik tutum ve algısı ortalamaları arasında faaliyet gösterilen ülkeye 

göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Yani H3A hipotezi reddedilmektedir. 
Girişimcilik altyapısı algısı ortalamaları ile faaliyet gösterilen ülke arasında anlamlı bir fark 
vardır. Yani p<0,05 olduğundan H3B hipotezi kabul edilmektedir. Girişimcilik altyapısı 
algısının TR33 bölgesindeki girişimciler tarafından daha cazip görüldüğü söylenebilir. 

 Katılımcıların yaşlarına göre girişimcilik tutum ve algısı ile girişimcilik altyapısının 
ortalamalarında farklılık olup olmadığı ile ilgili ANOVA testi sonuçları Tablo 6’da yer 
almaktadır. 

Tablo 6: Yaşa göre farklılıkları gösteren ANOVA testi 
 

 
 
Yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre, p değerleri 0,05’ten büyük olduğundan dolayı 

H4A ve H4B hipotezleri reddedilmiştir. Yani, girişimcilik tutum ve algısı ile girişimcilik 
altyapısının ortalamaları arasında katılımcıların yaşlarına göre anlamlı bir fark yoktur. 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre girişimcilik tutum ve algısı ile girişimcilik 
altyapısının ortalamalarında farklılık olup olmadığı ile ilgili ANOVA testi sonuçları Tablo 
7’de yer almaktadır. 

 
Tablo 7: Eğitim durumuna göre farklılıkları gösteren ANOVA testi 

 

 
 
Yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre, p değerleri 0,05’ten büyük olduğundan dolayı 

H5A ve H5B hipotezleri reddedilmiştir. Yani, girişimcilik tutum ve algısı ile girişimcilik 
altyapısının ortalamaları arasında katılımcıların eğitim durumlarına göre anlamlı bir fark 
yoktur. 

 
5. Sonuç 

Girişimcilik, ekonomik büyüme ve kalkınmayı olumlu yönde etkileyen önemli bir 
araçtır. Girişimcilik, ekonomik gelişime katkı sağlayan en önemli faktörlerden biridir ve 
topluma yenilik, iş yaratma, bireylerin gelişimi ve müşteri taleplerinin tatmini açılarından 
önemli faydaları vardır. Girişimcilik tutum ve algısı, toplumu oluşturan bireylerin 
girişimciliğe yaklaşımı, harekete geçme eğilimi veya girişimcilik niyeti olarak da 
tanımlanabilir. 

Son zamanlarda yeni bir iş kurma kararında önemli bir rol oynayan tutum ve algılar 
tartışma konusu olmuştur. Çünkü kişilerin iş fikrinin belirlenme sürecinden başlayıp iş kurma 

Yurtiçi Yurtdışı t p Sonuç

Girişimcilik Tutum ve Algısı 3,13 3,24 1,578 0,115 Red

Girişimcilik Altyapısı Algısı 3,35 3,14 -2,75 0,006 Kabul

Ortalama

F p Sonuç

Girişimcilik Tutum ve Algısı 0,054 0,983 Red

Girişimcilik Altyapısı Algısı 1,785 0,149 Red

F p Sonuç

Girişimcilik Tutum ve Algısı 0,051 0,951 Red

Girişimcilik Altyapısı Algısı 1,728 0,179 Red
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sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte bireylerin özellikleri ve sahip oldukları 
donanımlar farklılık göstermektedir. Aynı zamanda bireylerin yaşamlarındaki eğitim dönemi, 
çalışma dönemi ve emeklilik dönemi gibi zamanlarda da farklılıklar oluşmaktadır. 

Çalışmanın amacını oluşturan TR33 Bölgesindeki ve Almanya’daki Türk girişimcilerin 
girişimcilik tutum ve algısı ile altyapılarının karşılaştırması yapılmıştır. Elde edilen sonuca 
göre, TR33 Bölgesindeki ve Almanya’daki Türk girişimcilerin girişimcilik tutum ve algısı ile 
altyapılarının ortalamaları arasında cinsiyet, yaş ve eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık 
bulanamamıştır. Bunun yanında, doğum yerine göre ve faaliyette bulunulan ülkeye göre 
yapılan farklılık testinde TR33 Bölgesindeki ve Almanya’daki Türk girişimcilerin girişimcilik 
tutum ve algılarının ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken, girişimcilik 
altyapısı ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 
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ÖĞRENCİLERİN KARİYER PLANLAMA 
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Özet 
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin kariyerlerine ilişkin gerçekleştirdikleri planlamaya bakış açılarını 

değerlendirmeye odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, öğrencilerin kariyer uyumluluğu algısının, kariyer 
iyimserliği algısının ve iş piyasasına ilişkin bilginin demografik değişkenler açısından farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirleyebilmektir. Bu amaçla Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğrenim gören 247 
öğrenciden anket yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde t-testi ve ANOVA analizinden 
yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda iş piyasasına ilişkin bilgide cinsiyet açısından, kariyer uyumluluğu ve 
kariyer iyimserliği algısında ise bölüm açısından farklılıklar bulunduğu belirlenmiştir. Diğer değişkenler 
açısından ise herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: kariyer, kariyer planlaması, kariyer uyumluluğu, kariyer iyimserliği 
 
JEL Sınıflaması: M10, O15 
 

EVALUATION OF STUDENTS’ CAREER PLANNING 
ATTITUDES IN TERMS OF DEMOGRAPHIC FACTORS: A 

STUDY IN KARABUK UNIVERSITY DEPARTMENT OF 
BUSINESS 

 
 
Abstract 

This study focuses on evaluation of university students’ viewpoint about their career planning. The 
purpose of the study is to determine whether the degree of career adaptability, career optimism and perceived 
knowledge of job market differentiate in terms of demographic variables. For this purpose data for the sample 
was collected from 247 students studying in Karabuk University Faculty of Business School via survey method. 
T-test and ANOVA analyses were conducted to test the hypotheses. As the results of the study, it was 
determined that perceived knowledge of job market is differentiated in terms of gender and also career 
adaptability and career optimism are differentiated in terms of department. It was not detected any difference in 
terms of other variables. 
 
Keywords: career, career planning, career adaptability, career optimism 
 
JEL Classification: M10, O15. 
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1. Giriş 

Günümüz iş piyasası, çalışanları bilgi, beceri ve yetenek seviyelerini arttırmak, yeni 
tutum ve davranışlar geliştirmek zorunda bırakmaktadır. Çalışanların kariyerlerini etkili bir 
şekilde yönetebilmeleri sürekli yenilikleri öğrenmelerine, değişim ve belirsizlik ortamıyla baş 
edebilmelerine, değişen iş dünyası taleplerine uyum sağlayabilmeleri bağlıdır. Dolayısıyla 
günümüzde, insanların okul yaşamlarından itibaren, kariyer hedeflerini belirleyecek bir plan 
dahilinde çalışma yaşamına girmeleri bir zorunluluk durumundadır. Bu çerçevede bireyin 
kariyerini nasıl gördüğü ve gerçekleştirdiği kariyer planlamaya ilişkin algısı çerçevesinde 
kariyeriyle uyumluluk derecesi, iyimserlik derecesi ve seçtiği kariyerdeki iş olanaklarına 
ilişkin bilgi derecesi daha da önemli hale gelmektedir. 

Her ne kadar kariyer uyumluluğu algısı, kariyer iyimserliği algısı ve iş piyasasına ilişkin 
bilgi gibi kavramlar çalışanların kariyer gelişimi açısından önemli unsurlar olsa da, bu 
değişkenlerle ilgili olarak özellikle üniversite öğrencilerine yönelik görece az sayıda 
araştırmanın yapıldığı görülmektedir (Duffy, 2010; Siyez ve Yusupu, 2015). Bu çerçevede, 
belirli bir alanda kariyer seçimi yaparak bu alanda eğitim almakta olan ve meslek hayatına 
hazırlanan üniversite öğrencilerinin, kariyer planlamalarına ilişkin tutumları kapsamında 
kariyer uyumluluğu algısının, kariyer iyimserliği algısının ve iş piyasasına ilişkin bilginin 
derecesinin belirlenmesi hem iş hayatındaki bireysel başarı açısından hem de örgütsel başarı 
açısından önemlidir. 

Bu kapsamda bu çalışma, üniversite öğrencilerinin kariyerlerine ilişkin 
gerçekleştirdikleri planlamaya bakış açılarını değerlendirmektedir. Çalışmanın amacı, 
öğrencilerin kariyer uyumluluğu algısının, kariyer iyimserliği algısının ve iş piyasasına ilişkin 
bilginin demografik değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirleyebilmektir. 
 
2. Kavramsal Çerçeve 

Çalışmanın bu bölümünde kariyer ve kariyer planlama kavramına değinilmektedir. Bu 
kapsamda kariyer planlama tutumu altında kariyer uyumluluğu, kariyer iyimserliği ve iş 
piyasasına ilişkin bilgi kavramları açıklanmaktadır. 
2.1. Kariyer ve Kariyer Planlama 

Kariyer kavramı, bireyin seçtiği meslekte ilerleme, maddi kazanç sağlama, daha fazla 
sorumluluk üstlenme, güç ve prestij elde etme gibi amaçlarla (Şimşek, 2002:351) herhangi bir 
iş alanında sürekli ilerlemeyi, tecrübe ve beceri kazanmayı ifade etmektedir (Bayraktaroğlu, 
2006:137). Farklı bir tanıma göre ise kariyer, bireylerin iş yaşamındaki gelişmeyi 
kapsamaktadır (Bingöl, 2004:245). 

1980’li yıllardan sonra insan kaynakları yönetimi kavramının ön plana çıkması ve 
yaygınlaşması ile örgütlerin sahip oldukları insan kaynaklarını geliştirmede yeni yöntemlerin 
araştırılmasına neden olmuştur. Kariyer planlaması bu yöntemlerden biri olarak örgütlere 
fayda sağlamada ve bu sayede birey ile örgüt arasındaki uyumun sağlanmasında önemli bir 
görev üstlenmektedir (Şimşek ve Öge, 2007:266).  

Kariyer planlaması, çalışan ile örgütün hedefleri arasında uyumun sağlanması, çalışanın 
yapmakta olduğu işi daha iyi yapabilmesi için gerekli olan yeterliliklerinin geliştirilmesi ve 
gelecekte üstleneceği muhtemel sorumluluklar için hazır hale getirilmesi sürecidir (Şimşek, 
2002: 360). 

Çalışma kapsamında incelenen kariyer planlama kavramının genel olarak üç boyuttan 
oluştuğu düşünülmektedir (Rottinghaus vd., 2005; Kalafat, 2014). Belirtilen üç boyut; kariyer 
uyumluluğu, kariyer iyimserliği ve iş piyasalarına ilişkin bilgi şeklinde sınıflandırılmaktadır. 
2.2.1. Kariyer Uyumluluğu 

Kariyer uyumluluğu kavramı Super ve Knasel (1981) tarafından değişen meslekler ve 
çalışma şartları ile baş edebilme becerisi olarak tanımlanırken, Savickas (1997) ise bireyin bir 
mesleğe hazırlanırken ya da o mesleğe girmek üzereyken karşılaşması muhtemel zorluklar ile 
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birlikte mesleğin kendisinden ya da çalışma şartlarından kaynaklanan ani değişimlerle başa 
çıkmaya hazır olma gücü olarak tanımlanmaktadır. 
Bir başka tanımda ise kariyer uyumluluğu şu şekilde anlatılmaktadır: Bireyin iş yaşamındaki 
değişimlerle başa çıkma ve bu değişimlerden faydalanma, yeni sorumluluklar karşısında 
kendini rahat hissetme düzeyi ve kariyer planlarının değişmesine neden olan ani ve 
beklenmedik olaylar karşısında kendini toplama yeteneğidir (Rottinghaus, vd., 2005: 5). 
2.2.2. Kariyer İyimserliği 

Güler ve Emeç (2006)’e göre iyimserlik, motivasyon ve başa çıkma davranışını 
etkileyerek iyilik halinin oluşmasına katkı sağlayan kişilik özelliği olarak tanımlanmaktadır. 
Bir başka tanımda ise kariyer iyimserliği, kariyer gelişimi sürecinde her zaman olumlu 
beklenti içerisinde bulunma olarak tanımlanmaktadır (Rottinghaus vd., 2005). 
2.2.3. İş Piyasasına İlişkin Bilgi 

Kariyer gelişim ölçeğinin son boyutu olan iş piyasasına ilişkin bilgi, bireylerin iş 
piyasasını ve istihdam politikalarını ne kadar iyi fark ettikleri ve algıladıkları ile ilgilidir 
(Rottinghaus vd., 2005: 6). 
Kariyer ve kariyer planlama kavramlarından da anlaşılacağı üzere kariyerlerinin henüz 
başında olan üniversitesi öğrencilerinin, yaşamın erken dönemlerinden itibaren şekillenen 
kariyer uyumluluğu (Hartung vd., 2008) ve kariyer iyimserliği üzerinde yapılacak olan 
araştırmalar hem bireylere hem de akademik literatüre ciddi katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir (Siyez ve Yusupu, 2013: 80). 
 
3. Metodoloji 

Bu bölümde çalışmanın hipotezlerine, evren ve örnekleme, veri toplama ve analiz 
yöntemine ilişkin bilgilere yer verilmektedir. 
3.1. Hipotezler 

Çalışmanın amacı kapsamında oluşturulan hipotezler aşağıda sunulmaktadır.  
H1: Öğrencilerin kariyer uyumluluğu algısı (a), kariyer iyimserliği algısı (b) ve iş piyasasına 
ilişkin bilgisi (c) cinsiyet açısından farklılık göstermektedir. 
H2: Öğrencilerin kariyer uyumluluğu algısı (a), kariyer iyimserliği algısı (b) ve iş piyasasına 
ilişkin bilgisi (c) yaş açısından farklılık göstermektedir. 
H3: Öğrencilerin kariyer uyumluluğu algısı (a), kariyer iyimserliği algısı (b) ve iş piyasasına 
ilişkin bilgisi (c) bölüm açısından farklılık göstermektedir. 
H4: Öğrencilerin kariyer uyumluluğu algısı (a), kariyer iyimserliği algısı (b) ve iş piyasasına 
ilişkin bilgisi (c) sınıf açısından farklılık göstermektedir. 
H5: Öğrencilerin kariyer uyumluluğu algısı (a), kariyer iyimserliği algısı (b) ve iş piyasasına 
ilişkin bilgisi (c) gelir durumu açısından farklılık göstermektedir. 
3.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğrenimine devam 
etmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çerçevede belirtilen fakültede işletme, 
girişimcilik, uluslararası işletmecilik, aktüerya ve risk yönetimi ve halkla ilişkiler ve tanıtım 
bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler evren içerisinde yer almaktadır. Fakültenin öğrenci 
işleri biriminden alınan bilgiler çerçevesinde evren 1743 öğrenciden oluşmaktadır. Bu 
çerçevede, tesadüfi olarak seçilen 400 öğrenciye geri dönüş oranları da dikkate alınarak anket 
formu dağıtılmıştır. Dağıtılan anketlerden 290 tanesi geri dönmüştür ve geri dönüş oranı 
%72,5 olarak tespit edilmiştir. Geri dönen anketlerden 247 tanesi analiz için uygun 
bulunmuştur.  
 Örnekleme ilişkin dağılım Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1: Örneklemin demografik dağılımı 
Değişken Grup Sayı Yüzde 

Cinsiyet Kadın 130 52,6 
Erkek 117 47,4 

990 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
Değişken Grup Sayı Yüzde 

Yaş 

20 ve altı 83 33,6 
21-23 arası 128 51,8 
24 ve üzeri 16 6,5 

Belirtmeyen 20 8,1 

Bölüm 

Aktüerya ve Risk Yönetimi 28 11,4 
Girişimcilik 84 34,0 

İşletme 133 53,8 
Belirtmeyen 2 0,8 

Sınıf 

1. Sınıf 123 49,8 
2. Sınıf 74 30,0 
3. Sınıf 36 14,6 
4. Sınıf 14 5,6 

Gelir Durumu 

1000 TL ve daha az 136 55,1 
1001-2000 TL arası 71 28,7 
2001-3000 TL arası 20 8,1 
3000 TL den fazla 11 4,5 

Belirtmeyen 9 3,6 
 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %52,6’sı kadın ve %47,4’ü erkektir. Yaş dağılımına 
bakıldığında ise katılımcıların çoğunluğunun 21-23 yaş arasında olduğu görülmektedir 
(%51,8). Katılımcıların yaş ortalaması 21 olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında 
katılımcıların çoğunluğu işletme bölümü (%53,8) ve 1. Sınıf  (%49,8) öğrencilerinden 
oluşmaktadır. Gelir dağılımına bakıldığında ise öğrencilerin büyük çoğunluğunun 1000 TL ve 
daha az gelire sahip olduğu belirlenmiştir. 
3.3. Veri Toplama ve Analiz Yöntemi 

Çalışmada analiz için kullanılan verinin toplanmasında anket yönteminden 
yararlanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anket formunun ilk bölümü, 
öğrencilerin kariyer planlama algılarının seviyesini belirlemeye yönelik ifadelerden 
oluşmaktadır. Öğrencilerin kariyer planlama algılarının seviyesini belirleyebilmek için 
Rottinghaus vd. (2005) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlemesi Kalafat (2012) tarafından 
gerçekleştirilen Kariyer Geleceği Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Ölçek 25 ifade ve üç boyuttan 
oluşmaktadır. Bu kapsamda ölçekte, kariyer uyumluluğunun seviyesini belirleyebilmek için 
10 ifade, kariyer iyimserliğinin seviyesini belirleyebilmek için 12 ifade ve iş piyasasına ilişkin 
bilgi seviyesini belirleyebilmek için 3 ifade bulunmaktadır. Anket formunun ikinci bölümde 
ise katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sorular yer almaktadır.  

Analizler kapsamında öncelikle ölçeklerin geçerliliği araştırılmıştır. Geçerlilik analizi 
doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Daha sonra güvenilirlik analizi 
gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik analizi kapsamında ölçeklerin içsel tutarlılığını 
belirleyebilmek için Cronbach Alfa (α) istatistiğinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin kariyer 
planlama algılarının demografik değişkenler kapsamında farklılaşıp farklılaşmadığı ise t-testi 
ve ANOVA testi aracılığıyla araştırılmıştır. 

 
4. Bulgular 

Analizler kapsamında ilk olarak geçerlilik ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiş, 
ikinci olarak, öğrencilerin kariyer planlama algıları çerçevesinde kariyer uyumluluğuna, 
kariyer iyimserliğine ve iş piyasasına ilişkin bilgiye ilişkin elde edilen verilerin ortalamaları, 
standart sapmaları ve aralarındaki korelasyonlara bakılmıştır. Son olarak ise çalışma 
kapsamında oluşturulan hipotezlere ilişkin analizler gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma kapsamında kullanılan kariyer geleceği ölçeğinin Türkçe geçerliliği ilk olarak 
Kalafat (2012) tarafından sağlanmış ve ölçek yine farklı araştırmalarda da kullanılmıştır 
(Kalafat, 2014; Siyez ve Yusupu, 2015). Bu nedenle çalışma kapsamında ölçeğin geçerliliği 
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doğrulayıcı faktör analizi aracılığıyla araştırılmıştır. Analiz sonucunda, ölçeğin kariyer 
uyumluluğu alt boyutundaki bir maddenin ve kariyer iyimserliği boyutundaki altı maddenin 
faktör yükünün 0,50’nin altında olduğu belirlenmiştir. Faktör yükü düşük olan bu maddeler 
analiz dışında bırakılmış ve doğrulayıcı faktör analizi tekrarlanmıştır (Hair vd., 1998:625; 
Brown, 2006:118; Bryne, 2010:85).  

Tekrarlanan doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğe ilişkin faktör yükleri 0,617 ile 0,901 
arasında değişmektedir. Uyum iyiliği değerleri incelendiğinde ise χ2/sd değerinin 1,693, GFI 
değerinin 0,914, NFI değerinin 0,916, TLI değerinin 0,956, CFI değerinin 0,964 ve RMSEA 
değerinin 0,053 olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, ölçeğin örneklem çerçevesinde yapı 
geçerliliği sağlanmıştır. Bu sonuçlar, çalışma kapsamından kullanılan ölçeğin üç faktörlü 
yapısının doğrulandığını göstermektedir (Kariyer uyumluluğu 9 madde, kariyer iyimserliği 6 
madde, iş piyasasına ilişkin bilgi 3 madde). 

Çalışma kapsamında kariyer geleceği ölçeğinin güvenilirliği ise, Cronbach alfa 
güvenilirlik katsayısı aracılığıyla test edilmiştir. Güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach alfa 
katsayısı kariyer uyumluluğu için 0,906, kariyer iyimserliği için 0,864 ve iş piyasasına ilişkin 
bilgi için 0,855 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin bütünsel olarak Cronbach alfa değeri ise 
0,929’dur. Ölçeğe ilişkin tüm güvenilirlik değerlerinin 0,70’in üzerinde olduğu ve dolayısıyla 
ölçeğe ilişkin güvenilirliğin sağlandığı görülmektedir (Nunnally ve Bernstein, 1994:265). 

Kariyer uyumluluğu, kariyer iyimserliği ve iş piyasasına ilişkin bilgi değişkenleri ve 
demografik değişkenler için ortalama, standart sapma ve değişkenler arasındaki korelasyon 
değerleri Tablo 2’de sunulmaktadır. 

 
Tablo 2: Tanımlayıcı istatistikler 

Değişken Ortalama Std. Sapma Korelasyon Değerleri 
1 2 3 

1.Kariyer Uyumluluğu 3,708 0,793 1   

2.Kariyer İyimserliği 3,676 0,853 0,733** 1  

3.İş Piyasasına İlişkin Bilgi 3,377 0,886 0,419** 0,439** 1 

N=247; * p<0,05; ** p<0,01; 
Tablo 2’ye göre, öğrencilerin kariyer planlama algısı çerçevesinde kariyer uyumluluğu 

algısının en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir (Ort=3,708). İş piyasasına ilişkin 
bilgi ise en düşük ortalamaya sahip boyuttur (Ort=3,377). Kariyer iyimserliği algısının 
ortalaması ise 3,676 olarak belirlenmiştir. Bu bulgular çerçevesinde, iyimserlik ve iş piyasa 
bilgisi ile kıyaslandığında, öğrencilerin kariyer uyumluluğu algısının daha yüksek seviyede 
olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte her üç değişken arasındaki ilişkilerin pozitif yönlü 
ve anlamlı olduğu görülmektedir. 

Hipotez testleri çerçevesinde, öğrencilerin kariyer planlama algıları kapsamındaki 
unsurların, çalışmada kullanılan demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
araştırılmıştır. Çalışmanın ilk hipotezi kapsamında, kariyer uyumluluğu algısının, kariyer 
iyimserliği algısının ve iş piyasasına ilişkin bilgisinin kadın ve erkek öğrencilere göre 
farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmaktadır. Gerçekleştirilen t-testi ile elde edilen sonuçlar 
Tablo 3’de sunulmaktadır. 

Tablo 3: Cinsiyet değişkenine göre kariyer planlama algısı 

Değişken Kategori Ortalama Std. 
Sapma t-değeri Serb. 

Derecesi Sig. (p) 

Kariyer Uyumluluğu Kadın 3,640 0,796 -1,422 245 0,156 Erkek 3,784 0,786 

Kariyer İyimserliği Kadın 3,675 0,900 -0,024 245 0,981 Erkek 3,678 0,802 
İş Piyasasına İlişkin Bilgi Kadın 3,266 0,845 -2,084 245 0,038* 
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Erkek 3,500 0,919 
* p<0,05; N= kadın 130, erkek 117 

Tablo 3’e göre kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliği açısından kadın ve erkek 
öğrencilerin algıları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Buna 
karşılık iş piyasasına ilişkin bilginin derecesi kadın ve erkek öğrenciler açısından 
farklılaşmaktadır. Bu çerçevede, erkek öğrencilerin (Ort=3,500) iş piyasasına ilişkin sahip 
olduklarını düşündüğü bilgi kadın öğrencilere (Ort=2,266) göre daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla, H1a ve H1b hipotezleri reddedilirken, H1c hipotezi kabul 
edilmiştir. 

Çalışmanın ikinci hipotezi ile öğrencilerin kariyer planlama algılarının yaşa göre 
farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmektedir. ANOVA analizi sonucunda, kariyer uyumluluğu 
algısının, kariyer iyimserliği algısının ve iş piyasasına ilişkin bilginin yaş değişkenine göre 
farklılaşmadığı belirlenmiştir (p<0,05). Dolayısıyla H2 hipotezi reddedilmiştir. 

Çalışmanın üçüncü hipotezi, öğrencilerin kariyer uyumluluğu algısının, kariyer 
iyimserliği algısının ve iş piyasasına ilişkin bilginin bölüm değişkenine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını araştırmaktadır. ANOVA analizi sonuçları Tablo 4’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 4: Bölüm değişkenine göre kariyer planlama algısı 

Değişken Kategori Ortalama Std. 
Sapma F Sig. (p) Post Hoc. 

(LSD) 

Kariyer Uyumluluğu 

Akt. ve Risk Yön1 3,229 0,924 

9,375 0,001** 

1-2 p=0,001** 
Girişimcilik2 3,937 0,701 1-3 p=0,006** 

İşletme3 3,670 0,771 2-3 p=0,013* 

Kariyer İyimserliği 

Akt. ve Risk Yön1 3,302 1,025 

3,540 0,031* 

1-2 p=0,008** 
Girişimcilik2 3,794 0,827 1-3 p=0,032* 

İşletme3 3,682 0,820 2-3 p=0,344 

İş Piyasasına İlişkin Bilgi 

Akt. ve Risk Yön1 3,440 1,026 

0,516 0,597 

1-2 p=0,451 

Girişimcilik2 3,293 0,909 1-3 p=0,861 

İşletme3 3,408 0,847 2-3 p=0,358 

* p<0,05; ** p<0,01; N= Akt. ve Risk Yön 28, Girişimcilik 84, İşletme 133 
Tablo 4 incelendiğinde, kariyer uyumluğu algısında ve kariyer iyimserliği algısında 

bölüm değişkenine göre farklılıklar bulunmaktadır. Bu çerçevede girişimcilik bölümü 
öğrencileri tarafından algılanan kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliği derecesinin daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Aktüerya ve risk yönetimi bölümünde öğrenim gören 
öğrencilerin kariyer uyumluluğu ve iyimserliği algısı ise diğer bölümlere göre daha düşük 
olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla H3a ve H3b hipotezleri kabul edilirken, H3c hipotezi 
reddedilmektedir. 
 Çalışmanın dördüncü hipotezi öğrencilerin kariyer planlama algılarının sınıf 
değişkenine göre, beşinci hipotezi ise gelir değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
incelenmektedir. ANOVA analizleri sonucunda kariyer uyumluluğu algısının, kariyer 
iyimserliği algısının ve iş piyasasına ilişkin bilginin bölüm ve gelir değişkenlerine göre 
farklılaşmadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla H4 ve H5 hipotezleri reddedilmiştir. 
 
5. Sonuç 

Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin kariyer planlama algılarının derecesi 
belirlenmeye çalışılmış ve bu çerçevede kariyer uyumluluğu algısının, kariyer iyimserliği 
algısının ve iş piyasasına ilişkin bilginin demografik değişkenler kapsamında farklılaşıp 
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farklılaşmadığı araştırılmıştır. Belirtilen amaç çerçevesinde çalışma, Karabük Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’nde öğrenim gören 247 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada hipotezler, t-testi ve ANOVA analizi ile test edilmiştir. Analizler sonucunda 
elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, ilk olarak, öğrencilerinin kariyer uyumluluğu 
algısının kariyer iyimserliği algısına ve iş piyasası bilgisine göre daha yüksek derecede 
olduğu belirlenmiştir. Bu çerçevede kariyer planlama unsurları açısından değerlendirildiğinde 
araştırmaya katılan öğrencilerin mesleklerinde karşılaşması muhtemel zorluklar ile başa 
çıkmaya hazır olma gücünün diğer unsurlara nazaran daha yüksek olduğu söylenebilir.  

Hipotezler kapsamında elde edilen bulgular değerlendirildiğinde ise kariyer planlamaya 
ilişkin algılarda yalnızca cinsiyete ve bölüme göre farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 
çerçevede ilk olarak öğrencilerin iş piyasasına ilişkin bilgi seviyelerinin kadın ve erkek 
öğrenciler açısından farklılaştığı bulunmuştur. Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin iş 
piyasasını ve istihdam politikalarını fark etme dereceleri ve algıları kadın öğrencilere göre 
daha yüksektir. Dolayısıyla kadın öğrencilerin erkek öğrencilerle kıyaslandığında meslek 
hayatına atılma ve iş piyasası konusunda daha fazla endişeye sahip olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın diğer bir bulgusu da kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliği algısının 
okunulan bölüme göre farklılaştığıdır. Bu çerçevede girişimcilik bölümü öğrencilerinin diğer 
bölümlerle kıyaslandığında iş yaşamındaki değişimlerle başa çıkma ve beklenmedik olaylar 
karşısında kendini toplama yeteneğini daha yüksek olarak gördüğü söylenebilir. Yine benzer 
şekilde girişimcilik bölümü öğrencileri, kariyer gelişimi sürecinde diğer bölümlerin 
öğrencilerine göre daha fazla olumlu beklenti içerisinde bulunmaktadır. 

Analizler sonucunda, yaşa, sınıfa ve gelire göre kariyer uyumluluğu algısı, kariyer 
iyimserliği algısı ve iş piyasasına ilişkin bilgi farklılaşmamaktadır. 

Çalışmanın bazı kısıtları da bulunmaktadır. Öncelikle çalışma yalnızca Karabük 
Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencilerini kapsamaktadır. Bu çerçevede yalnızca tek bir 
alanda kariyer planlamasına ilişkin algı değerlendirilmektedir. Farklı mesleklerde veya farklı 
bölgelerde kariyer eğitim alan öğrenciler üzerinde gerçekleştirilecek daha kapsamlı 
araştırmalar ile farklı bulgulara ulaşılabilir. 

Çalışmanın diğer bir kısıtı da, çalışma kapsamında kariyer planlama tutumunun diğer 
tutum ve davranışlardan bağımsız olarak incelenmesi gösterilebilir. Daha sonraki çalışmalarda 
kariyer planlama tutumunun öncüllerinin ve sonuçlarının araştırılması hem uygulama hem de 
literatür açısından faydalı olacaktır. 
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
PERSPEKTİFİNDE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

KÜLTÜRÜNÜN OTEL ÇALIŞANLARININ GÜVENLİ 
DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: ALANYA ÖRNEĞİ 
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Özet 
İş sağlığı ve güvenliği kültürü, günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelen iş kazalarını 

önlemede sürekli karşımıza çıkan terimlerden birisidir. Çalışma yaşamında vuku bulan iş kazaları, sadece 
Türkiye’de değil uluslararası boyutta bir problem haline gelmiş ve birçok insan iş kazaları nedeniyle hayatlarını 
kaybetmiştir. Bu nedenle işletmelerde iş kazalarına yol açan nedenlerin tespit edilip, söz konusu kazaların 
önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemlerin başında ise işletmelere güvenlik 
kültürünün benimsetilmesi gelmektedir. Güvenlik kültürü ise iş sağlığı ve güvenliğini içeren normları, tutumları 
ve inançları ifade eder. Bu çalışmanın amacı Alanya’daki 4 ve 5 yıldızlı otellerde iş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün otel çalışanlarının güvenli davranışları üzerine etkisini incelemektir.    
 
Anahtar Kelimeler: iş sağlığı ve güvenliği, güvenlik kültürü, güvenli davranış 
 
JEL Sınıflaması: K32, K22 

 
 

THE IMPACT OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
CULTURE ON SAFE BEHAVIOURS OF THE HOTEL STAFFS 

WITHIN THE PERSPECTIVE OF 6331 NUMBERED 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CULTURE LAW: 

CASE OF ALANYA 
 
 
Abstract 

Occupational health and safety culture is one of the terms that we constantly face in the prevention of 
occupational accidents which has became one of the most important issues of today. Occupational accidents 
occurring in work life has became a problem not only in Turkey but also in international dimension and lots of 
people have lost their lives because of occupational accidents. Therefore the reasons that lead to occupational 
accidents in companies must be identified and necessary measures must be taken to prevent such accidents. The 
adoption of safety culture by companies comes at the beginning of these measures. The safety culture expresses 
norms attitudes and beliefs that include the occupational health and safety. The aim of this study is to examine 
the impact of occupational health and safety culture on safe behaviour of the hotel staff in four and five star 
hotels in Alanya. 
 
Keywords: occupational health and safety, safety culture, safe behaviour 
 
JEL Classification: K32, K22 
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1. Giriş 

Günümüz çalışma koşulları göz önüne alındığında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
işletmelere kazandırılması çok önemli bir hal almaya başlamıştır. İş kazaları ve meslek 
hastalıkları dünya genelinde artan sayısı bu kültürün oluşturulmasına zemin hazırlar 
niteliktedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)’ nün verilerine göre dünyada her gün 6300 
kişi iş kazalarına maruz kalmaktadır. Bununla birlikte dünya genelinde senede 317 milyon 
insan iş kazalarına maruz kalmakta ve bu kazaların 2,3 milyonu ölüm ile sonuçlanmaktadır. 
Bu ölümlerin 2 milyon kadarı iş kazalarından dolayı gerçekleşmekte, 350.000’ den fazlası ise 
iş dışındaki nedenlerden kaynaklanmıştır (İLO, 2016).  

 İş kazaları, dünya genelinde yüksek oranda olmasının yanında, aynı zamanda 
Türkiye’de de bu oranlar azımsanmayacak seviyededir. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine 
göre Türkiye’de 2014 yılı içerisinde 57.534 kişi iş kazasına maruz kalmış ve bu kazaların 
1.626 ‘sı ölüm ile sonuçlanmıştır (Sosyal Güvenlik Kurumu, 2014). Görüldüğü üzere çalışma 
hayatında iş kazası ve meslek hastalıkları vahim sonuçlara yol açmakta ve neden oldukları 
ağır sonuçlar uzun yıllar etkisini göstermekte ve en azından iki kuşak etkilenmektedir. Oysaki 
iki temel hak olarak çalışma ve sağlık hakkı birbirlerini tamamlayıcı nitelikte haklar olup, 
çalışanın sağlığını olumsuz etkilememesi gerekir (Özveri, 2015). 

 İş kazalarının bu kadar fazla olması, çalışanların güvenli olmayan 
davranışlarından meydana gelmekle birlikte, çalışılan alanların güvenli bir atmosfere 
dönüştürülmesi adına güvenlik kültürünün söz konusu işletmede geliştirilmesi önem arz 
etmektedir. Güvenlik kültürünün işletmede oluşturulması, geliştirilmesi ve hali hazırdaki 
çalışan bireylere benimsetilmesi adına organizasyonlar kendilerini bu konuda sorumlu 
hissetmektedirler (Özkan ve Arpat, 2015). Çünkü işletmede iş kazalarının ortaya çıkaracağı 
maddi ve fiziki kayıplardan korunmak için kazaların önlenmesi, kazanın zararlarını 
ödemekten daha kolay bir yol olarak görülmektedir. Bu yol ise işletmeler ve çalışanlarca 
yasanın öngördüğü kurallara uyulmasından, gerekli tedbirlerin alınmasından ve mevzuatla 
öngörülen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin koruyucu kuralların uygulanmasından geçmektedir. 

 Türkiye’de çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
oluşumunda en önemli adım 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile atılmış oldu. Kanun 4857 sayılı İş Kanunu içinde 
yer alan iş güvenliği hükümlerini yürürlükten kaldırarak, sadece özel işyerlerini değil, kamu 
kurum ve kuruluşlarını da kapsamına alarak geniş bir koruma çatısı oluşturmuştur. Nitekim 
6331 sayılı kanun, 4857 sayılı İş Kanununun yaptırımlara dayalı kuralcı anlayışı yerine, ulusal 
anlamda iş sağlığı ve güvenliğini kültür haline getirilmesi ihtiyacını karşılayacak zemini 
hazırlamıştır (Üngüren, 2016).  

6331 sayılı Kanun’un 1. Maddesine göre; “Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren 
ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir”. Kanunun 
amacının yerine getirilerek hedefe ulaşılması işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
oluşumunu gerçekleştirecektir.  

Bu itibarla çalışmamızda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu perspektifinde Alanya 
ilçesinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün otel çalışanlarının güvenli davranışları üzerine 
etkisi incelenmiş ve işletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliği kültürünün çalışanların güvenli 
davranışları üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulgusuna rastlanmıştır. 
 
2. Literatür Taraması 

Güvenlik kültürü kavramı 1986 yılında Çernobil’de meydana gelen kazaya 
dayandırılmaktadır. O zamandan günümüze kadar güvenlik kültürü adına çok sayıda tanım 
yapılmıştır. Literatürdeki tanımlar göz önüne alındığında bu konuda bir görüş birliğine 
varılmadığı görülmüştür. Bu görüş farklılıkları ise yapılan çalışmaların farklı sektörlere ait 
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olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan bunca farklı tanımlar arasında bazı ortak noktalar 
bulunmaktadır. Bu ortak noktalar ise aşağıdaki gibidir (Wiegmann vd., 2002);  

• Güvenlik kültürü kavramı, tüm grup ya da örgüt üyeleri arasında grup düzeyinde veya 
daha yüksek derecede ortak değerlere atıfta bulunmak olarak tanımlanmıştır. 

• Güvenlik kültürü, yönetim ve denetim sistemlerinin sınırlı olmadığı bir organizasyonda 
resmi güvenlik konularıyla ilgilenmektedir.  

• Güvenlik kültürü, örgütün bütün departmanlarında çalışan bireylerin katkısı ile 
oluşmaktadır. 

• Bir örgütün güvenlik kültürünün, söz konusu işletmede çalışan bireylerin davranışları 
üzerinde yüksek derecede etkisi vardır.  

• Güvenlik kültürü genellikle ödüllendirme sistemleri ve güvenlik performansı arasındaki 
ilişkiyi yansıtmaktadır. 

• Güvenlik kültürü, hatalardan, olaylardan ve kazalardan öğrenilen ve geliştirilen bir 
organizasyondaki gönüllülüğü yansıtmaktadır.  

• Güvenlik kültürü, nispeten kalıcı, istikrarlı ve değişime karşı dirençlidir. 
 

Güvenlik kültürü ve onun ilişkili olduğu güvenli çevre bir anlamda örgütsel teorisyenler 
tarafından takip edilen örgüt kültürünü yansıtır. Bu bağlamda, Meyerson (1991) kültürü, 
örgütsel yaşamın öznel özellikleri için şifreli bir kelime olarak göründüğünü belirtmiştir. Belli 
bir dereceye kadar bu görüş Turner ve arkadaşları (1989) tarafından da desteklenmiş ve hatta 
daha genişletilerek, güvenlik kültürü tanımı yapılmıştır. Turner ve arkadaşları (1989)’na göre 
güvenlik kültürü, yöneticilerin, çalışanların, kamu üyelerinin ve müşterilerin başlarına 
gelebilecek tehlike ve zarar durumlarını en az seviyeye indirgenmesi ile ilgili normlar, 
inançlar, tutumlar ve roller ile teknik ve sosyal uygulamalar bütünüdür (Cox ve Flin, 1998; 
Pidgeon, 1991). 

Güvenlik, tartışmasız riski yüksek olan sektörlerde kurumsal kültürün egemen bir 
özelliği olmakla birlikte, güvenlik kültürü, sağlık ve kültürü etkileyen ve tesir eden örgütsel, 
kişisel ve iş ile ilgili özellikleri içine alan şirkete ait kültürün alt bileşenidir (Cooper, 2000).  

Ayrıca güvenlik kültürü değerlerin, algıların, tutumların ve örgüt üyeleri tarafından 
paylaşılan örgüt güvenliği ile ilgili davranış kalıplarının kümesi olmakla birlikte, 
organizasyonu her kademesinde çalışanların maruz kaldığı mesleki risklerin azaltılmasına 
odaklanan, kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile yüksek bir seviyede ilgilenen 
uygulamalar ve prosedürler bütünü olarak ifade edilmektedir (Muniz vd., 2007). Güvenlik 
kültürü kavramının genel nitelikte kabul gören kuralları varsa da bir görüş olarak güvenlik 
kültürü ayrıntılarının tanımı ve yönetimi henüz düzgün bir şekilde kusursuz olarak 
işletmelerde çalışmamaktadır. Güvenlik kültürü kavramı, sosyal, psikolojik ve insan faktörleri 
konularında her bir olguyu kendine çeken ve yakalayan bir görüş haline gelmiştir (Cox ve 
Flin, 1998).  

Yapılan araştırmalar neticesinde güvenlik kültürü teriminin çok sayıda tanımı 
yapılmıştır. Yapılan bu tanımlar Tablo 1’de açık olarak ifade edilmiştir. 
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Tablo 1: Güvenlik kültürü tanımları 
 

Yazarlar İşletmelerdeki Güvenlik Kültürü Tanımları 

Cox ve Cox (1991) Çalışanların güvenlik konusunda paylaştığı tutum, inanç, algı ve 
değerleri yansıtmaktadır. 

Pidgeon (1991), Cox ve Flin (1998) 

Yöneticilerin, çalışanların, kamu üyelerinin ve müşterilerin başlarına 
gelebilecek tehlike ve zarar durumlarını en az seviyeye indirgenmesi 

ile ilgili normlar, inançlar, tutumlar ve roller ile teknik ve sosyal 
uygulamalar bütünüdür 

ACSNİ (1993) 
Bir işletmenin güvenlik kültürü, bireysel ve grup değerlerini, 

tutumları, algıları, yetkinlikleri ve davranış kalıplarını aynı zamanda iş 
sağlığı ve güvenliği yeterliliği ve tarzını üretmektedir. 

Ostrom, Wilhelmsen ve Kaplan 
(1993) 

Eylem, prosedür ve politiklar ile açık bir şekilde gösterilen, işletmenin 
güvenlik performansını etkileyen inanç ve tutumları kapsamaktadır. 

Geller (1994) Günlük olarak herkesin güvenliğini ilgilendiren bütün 
sorumluluklardır. 

Berends (1996) Örgüt üyelerinin güvenliği adına müsterek olarak geliştirlen akıl ürünü 
bir programlama 

Guldenmund (2000) Artan yada azalan risk durumlarında ile tutum ve davranışları 
etkileyecek işletme kültürünün bir yönüdür. 

Hale (2000) 
Işletmede bireylerin risk ve risk kontrol sistemlerine yönelik 

tepkilerinin nasıl olacağına yönelik birtakım norm ve değerleri ortaya 
koyan, grup içerisinde ortaya konan tutum, inanç ve algılar bütünüdür. 

Neal and GriYn (2002) Güvenli çevre, güvenlik bilgisi, güvenlik motivasyonu ve güvenli 
davranış tasviri arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir modeldir. 

Mohamed (2003) Örgüt  kültürünün alt boyutu olarak, işletmelerin güvenlik performansı 
hususunda çalışanların tutum ve davranışlarına etki eder. 

Richter & Koch (2004) 
Kısmen sembolik olarak ifade edilen, insanların faaliyetlerine yön 

veren risk, kaza ve bu kazaların önlenmelerine yönelik paylaşılan ve 
öğrenilen anlamlar, deneyimler ve iş ve güvenlik yorumları bütünüdür. 

Westrum (2004) Karşılaştığı sorunlar ve fırsatlar karşısında işletmenin uyguladığı 
modellerdir. 

Reiman and Oedewald (2004) Karmaşık sosyo-teknik sistemlerde örgüt kültürü eğitimi için sunulan 
bir araştırma metodolojisidir. 

Cooper and Phillips (2004) Güvenli çevre ve güvenli davranış ölçümlerinin arasındaki ilişkiyi 
belirlemektedir.  

Fang vd. (2006) Güvenlik kültürünü geliştirmek için güvenli çevre boyutlarını 
belirlemektedir. 

Kaynak: Guldenmund, 2010; Choudhry vd., 2007; Dursun, 2013; Wiegmann vd., 2002. 
 

İşletmelerde güvenlik kültürünün yerleştirilmesinde çalışanların güvenli davranışları en 
önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların güvenli davranışları ise, çalışanların 
işlerini güvenli bir şekilde yürütmeleri adına iş yaşamındaki davranışlarını ifade etmektedir 
(Dursun 2013). Bireylerin organizasyonlardaki güvenli davranışlarını etkileyen güvenli çevre 
mekanizmaları şaşırtıcı şekilde küçük bilinmektedir. Güvenli davranış, davranışları 
gerçekleştirmek için bireylerin motivasyonu ve özel davranışları için gerekli olan bilgi ve 
becerileri ile tespit edilmelidir. Ayrıca bilgi, beceri ve motivasyon, performansın farklı 
bileşenleri üzerinde farklı etkilere sahip olmalıdır (Neal vd., 2000). Performans bileşenleri 
bireylerin iş yeri performansındaki fiili davranışlarını tanımlamaktadır. Borman and 
Motowidlo (1993), performansın iki temek bileşeni olduğundan bahsetmektedir. Bu bileşenler 
ise görev performansı ve bağlamsal performanstır. Söz konusu bu iki performans bileşeni ise 
işletmelerde güvenli davranışları ayırt etmekte kullanılan bir unsurdur (Griffin ve Neal, 
2000). 
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Bütün bunların yanında literatürde, güvenlik kültürü ve güvenli davranış ile ilgili 
yapılmış çok sayıda çalışma vardır. Hatta güvenlik kültürünün güvenli davranışlar üzerine 
etkisini inceleyen çalışmalara da rastlanmaktadır. Söz konusu çalışmalarda, işletme içerisinde 
geliştirilen güvenlik kültürünün, çalışanların güvenli davranışları üzerine anlamlı bir 
etkilerinin olduğunu göstermektedir. Muniz vd. (2007)’ nin, yapmış olduğu çalışmasında 
çalışanların güvenli davranışlarını arttırmada, hem doğrudan hem de dolaylı olarak onların 
tutum ve davranışları baz alınarak ve güvenlik yönetim sistemlerini geliştirerek yöneticilerin 
çok büyük bir rolünün olduğunu ortaya koymuştur. Choudhry vd. (2007)’nin yapmış oldukları 
çalışmada ise, işletmelerde güvenlik kültürünün pozitif olarak geliştirilmesinin, çalışanların 
güvenli davranışları arttırdığı sonucuna varılmıştır. Guldenmund (2010)’un yapmış olduğu 
çalışmasında ise kültür ve örgüt kültürünün altında yatan güvenlik kültürünün üç yaklaşımı 
tartışılmaktadır. Bunlar akademik, analitik ve pragmatik yaklaşımlar olarak ifade 
edilmektedir. Güvenlik kültürünün geliştirilmesi ile ilgili olarak güvenlik yönetim 
sistemlerinin geliştirilmesi daha etkili bir çözüm olarak sunulmaktadır. Örgütsel sürecin ya da 
yapının üzerinde özel bir odak güç unsurunun olması örgüt kültürünü etkileyeceğine 
değinilmiştir. Neal ve Griffin (2006), yapmış oldukları çalışmalarında etki faaliyetlerindeki 
gecikmeler, bu etki faaliyetlerinin dereceleri ve iş yeri güvenliğini etkileyen faktörlerin 
anlaşılmasına katkıda bulunan sonuçları sunmuşlardır. Dursun (2013) çalışmasında imalat 
sanayindeki güvenlik kültürü olgusunun, çalışanların güvenli davranışları üzerindeki etkisini 
incelemiş ve sonuç olarak çalışanların güvenlik kültürü algısının, güvenli davranışları üzerine 
anlamlı bir etkisinin olduğu kanısına varmıştır. Özkan ve Arpat (2015) yapmış oldukları 
çalışmalarında ise mavi yakalıların güvenlik kültürü algılarını analiz etmiş ve çalışanların 
güvenlik kültürü algıları ile güvenli davranış arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 
Cox ve Cheyne (2000) denizde çalışan bireyler üzerinde güvenlik kültürü algılamalarını 
araştırmışlardır. Bu çalışmada anket, odak grupları, davranışsal gözlem ve durumsal 
denetimler gibi bir dizi değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemler ile üretilen 
deliller ile örgüt sağlığı ve güvenliği kültürüne farklı manzaralar sunmaktadır. Değerlendirme 
teknikleri hem İngiltere hem de Meksika körfezi içinde çalışan işçiler üzerinde uygulanmıştır. 
Bu uygulamalar neticesinde güvenlik kültürünü oluşturan ve bizimde çalışmamızda 
kullandığımız yeni boyutlar geliştirilmiştir. 

Tüm bu yapılan çalışmaların yanında bu çalışmanın amacı ise, konaklama 
işletmelerindeki iş sağlığı ve kültürü kavramının çalışanların güvenli davranışlarına etkisini 
incelemektir. 

 
3. Veri ve Yöntem 
3.1. Veri 

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde ilk olarak Alanya destinasyonunda bulunan 
konaklama işletmelerinde çalışanlara uygulanmak üzere bir anket formu oluşturulmuştur. 
Anket formu, Cox ve Cheyne (2000)’ nin derleyip geliştirdiği güvenlik kültürü ölçeğinden ve 
Neal ve Griffen (2006) tarafından derlenip geliştirilen güvenli davranış ölçeklerinden 
oluşmaktadır. Söz konusu kullanılan ölçeklerin boyutları aşağıda verilmiştir. 
3.1.1. Güvenlik Kültürü Boyutları 

• Yönetimin Tutum ve Davranışları: Çalışanların, işletme yönetiminin iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili algılarını, düşüncelerini ve tutum ve davranışlarını ölçen bu boyut 
toplamda 7 soru bulunmaktadır. Söz konusu sorular (Kesinlikle Katılıyorum/5’den 
Kesinlikle Katılmıyorum/1’e uzanan) 5’li likert ölçekleri kullanılarak hazırlanmıştır.    

• Güvenlik Önceliği: İşletme yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili  verdiği 
önceliğin, çalışanlar gözündeki algısını ölçmeye yarayan bu boyut toplamda 4 sorudan 
oluşmaktadır. Söz konusu sorular (Kesinlikle Katılıyorum/5’den Kesinlikle 
Katılmıyorum/1’e uzanan) 5’li likert ölçekleri kullanılarak hazırlanmıştır.    
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• İletişim: İşletme Yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışanları ile olan
iletişimi hakkında çalışanların algılarını ölçen bu boyut 5 sorudan oluşmaktadır. Söz 
konusu sorular (Kesinlikle Katılıyorum/5’den Kesinlikle Katılmıyorum/1’e uzanan) 
5’li likert ölçekleri kullanılarak hazırlanmıştır.    

• Güvenlik Kuralları: İşletmede uygulanan güvenlik kurallarının önemi, göz ardı
edilebilirliği ve yönetimin bu konuda gösterdiği hassasiyet hakkında çalışanların 
algılarını ölçen bu boyut 3 sorudan oluşmaktadır. Söz konusu sorular (Kesinlikle 
Katılıyorum/5’den Kesinlikle Katılmıyorum/1’e uzanan) 5’li likert ölçekleri 
kullanılarak hazırlanmıştır. 

• Destekleyici Çevre: İşletmede iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, yönetimin ve diğer
çalışanların desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi hakkında, çalışanların algılarını 
ölçen bu boyut 6 sorudan oluşmaktadır. Söz konusu sorular (Kesinlikle 
Katılıyorum/5’den Kesinlikle Katılmıyorum/1’e uzanan) 5’li likert ölçekleri 
kullanılarak hazırlanmıştır. 

• Çalışanların İlgisi: İşletmede çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili katılımlarını
ölçen bu boyut 3 sorudan oluşmaktadır. Söz konusu sorular (Kesinlikle 
Katılıyorum/5’den Kesinlikle Katılmıyorum/1’e uzanan) 5’li likert ölçekleri 
kullanılarak hazırlanmıştır. 

• Kişisel Öncelikler ve Güvenlik İhtiyaçları: İşletmede çalışan bireylerin kişisel
öncelikleri ve bu öncelikleri arasında güvenlik ihtiyaçlarının yerini belirlemeye 
yönelik olan bu boyut 5 sorudan oluşmaktadır. Söz konusu sorular (Kesinlikle 
Katılıyorum/5’den Kesinlikle Katılmıyorum/1’e uzanan) 5’li likert ölçekleri 
kullanılarak hazırlanmıştır. 

• Kişisel risk değerlendirmesi: İşletmede çalışan bireylerin yaptıkları iş ile ilgili,
güvenlik gereksinimlerini ve güvenliklerini tehlikeye atan nedenleri ölçen bu boyut 4 
sorudan oluşmaktadır. Söz konusu sorular (Kesinlikle Katılıyorum/5’den Kesinlikle 
Katılmıyorum/1’e uzanan) 5’li likert ölçekleri kullanılarak hazırlanmıştır. 

• Çalışma Alanı – İş Çevresi: İşletmede çalışan bireylerin yaptıkları işin niteliği ile
güvenlik tedbirlerini uyumlu halde bir araya getirip getirmediklerini, işin niteliğinin ve 
çalışma koşullarının iş güvenliği tedbirlerine uygun olup olmadığını, çalışanların 
güvenlik tedbirleri noktasında eğitimli olup olmadıkları, işi güvenli bir şekilde 
yapacak ekipmanın işletmede bulunup bulunmadığı ve rakiplerden iş sağlığı ve 
güvenliği açısından farklı olup olmadıklarını ölçen bu boyut 6 sorudan oluşmaktadır. 
Söz konusu sorular (Kesinlikle Katılıyorum/5’den Kesinlikle Katılmıyorum/1’e 
uzanan) 5’li likert ölçekleri kullanılarak hazırlanmıştır. 

Ayrıca Cox ve Cheyne (2000), yapmış oldukları çalışmalarında hazırladıkları güvenlik 
kültürü ölçeğine faktör analizi uygulamışlar ve faktör analizi sonucunda elde edilen 
bulguların 9 boyut altında toplandığı görülmüştür. Ayrıca söz konusu faktörlere uygulanan 
güvenilirlik analizi neticesinde ise güvenilirliklerinin (Cronbach Alpha) oldukça yüksek 
olduğu görülmüştür.  Bu boyutlar Tablo. 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Güvenlik kültürü ölçeğine ait faktör boyutları ve güvenilirlikleri 
Önermeler Faktör Yükü Cronbach Alpha 

Değeri 
Yönetimin Tutum ve Davranışları 0,845 

Benim işyerimde yönetim, güvenlik sorunlarını düzeltmek için hızla 
hareket etmektedir. 

0,811 

Bir güvenlik endişesi arttığı zaman, yönetim bu endişeleri gidermek 
adına kararlı davranır. 

0,792 

Benim işyerimde yönetim, güvenlik konularını görmezlikten 
gelmektedir. 

0,737 
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Önermeler Faktör Yükü Cronbach Alpha 

Değeri 
Yönetim, güvenli olmayan uygulamalar hakkında uyardığı zaman 
düzeltici eylemler her zaman alınır. 

0,690  

Benim işyerimde yöneticiler veya denetleyiciler, benim güvenliğim 
adına bana ilgi gösterirler. 

0,520  

Yönetim, sadece meydana gelen kazalar sonrasında harekete 
geçmektedir. 

0,500  

Güvenlik prosedürlerine bağlı kalınmazsa, yönetici ve denetçiler 
endişelerini acık bir şekilde ifade ederler. 

0,440  

Güvenlik Önceliği  0,722 
Yönetim, çalışanların güvenliğinin büyük önem taşıdığını açık bir 
şekilde dikkate alır. 

0,665  

Güvenlik sorunlarına yüksek öncelik verilmediğine inanıyorum. 0,585  
Güvenlik prosedürleri dikkatle takip edilmektedir. 0,585  
Yönetim, güvenliğin üretim ile eşit öneme sahip olduğunu 
düşünmektedir. 

0,534  

İletişim  0,734 
Bu işletmede, kendimi etkileyen güvenlik sorunları hakkında güzel 
bir iletişim vardır. 

0,721  

Güvenlik bilgileri, birim yöneticim ve danışmanım aracılığı ile her 
zaman hatırlatılır. 

0,633  

Birim yöneticim veya danışmanım, güncel işler, sorunlar ve konular 
hakkında beni bilgilendirmezler. 

0,594  

Yönetim, güvenlik konularında açık kapı politikası izlemektedir 0,541  
Ben güvenli çalıştığım için övgü almıyorum. 0,481  

Güvenlik Kuralları  0,715 
Bazı güvenlik kuralları ve prosedürlerini, işi güvenli bir şekilde yapmak için 
uygulamak gerekmez. 

0,724  

Bazı sağlık ve güvenlik kuralları ve prosedürleri gerçekten pratik değildir. 0,685  
Bazen üretim uğruna, güvenlik gereksinimlerden ayrılmak gerekmektedir. 0,583  

Destekleyici Çevre  0,606 
Güvenli olmayan koşulları rapor etme noktasında güçlü bir şekilde teşvik 
ediliyorum. 

0,639  

Ben bu işletmede sağlık ve güvenlik performansı noktasında etkili olabilirim. 0,543  
Bu işletmede İnsanlar güvenlik prosedürlerini göz ardı ettiği zaman, bu 
durumun beni ilgilendirmediğini düşünüp bende bu durumu görmezden 
gelebiliyorum. 

0,480  

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği noktasında ilgilerini arttırma adına teşvik 
edilmemektedir. 

0,421  

İşletme çalışanları genellikle güvenli çalışma konusunda birbirlerini 
uyarmaktadırlar. 

0,367  

İşletmede çalışanlar, güvenli olmayan davranışları noktasında suçlanmadan 
ikna edilmeye çalışılır. 

0,323  

Çalışanların İlgisi  0,705 
İşletmede önemli güvenlik sorunlarını yönetimini bildirmekle ilgilenirim. 0,724  
Ben iş yerindeki güvenlik sorunları ile ilgilenirim 0,687  
Ben devam eden güvenlik incelemeleri ile asla ilgilenmem. 0,524  

Kişisel öncelikler ve güvenlik ihtiyaçları  0,607 
İş yerinde Güvenliği konusunda sürekli dile getirilmesi oldukça önemlidir. 0,655  
Ben işim için güvenlik kurallarını anlıyorum ve uyguluyorum. 0,642  
Bir işi tamamlarken Emniyet zihnimde bir numaralı önceliktir. 0,623  
iş yerindeki güvenli çalışma ortamın, benim için önemi büyüktür. 0,571  
Şahsen güvenlik sorunlarının, işimin en önemli yönünü teşkil etmediğini 
hissediyorum. 

0,500  

Kişisel risk değerlendirmesi  0,531 
Bu iş yerinde kazaya karıştığımda bunun nedeni sadece zaman meselesidir. 0,782  
Benim işyerinde bir kazaya karışma ihtimali oldukça yüksektir. 0,464  
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Önermeler Faktör Yükü Cronbach Alpha 

Değeri 
Ben iş yerinde çalışırken yaralanma noktasında çok nadiren endişelenirim. 0,286  
Ben sağlık ve güvenliğim için sorumluluklarımın neler olduğu noktasında 
bilgiliyim. 

0,273  

Çalışma Alanı  0,779 
İşletmede operasyonel hedefler genellikle güvenlik tedbirleri ile çatışmaktadır. 0,795  
Bazen işi güvenle halletmek için yeterli zaman verilmez. 0,668  
Bazen iş yerindeki koşulları güvenle çalışmak yeteneğimi engellemektedir. 0,666  
Bu iş yerinde işi güvenli halletmek için yeterli insanlar her zaman vardır. 0,596  
Bu iş yerinde, bir işi güvenli bir şekilde yapabilmek için gerekli olan ekipmanı 
alamıyorum. 

0,448  

Bu işletmenin diğer işletmelere göre benim için daha güvenli bir yer olduğunu 
düşünüyorum. 

0,256  

 
3.1.2. Güvenli Davranış Ölçeği 
 

• Güvenlik Uyumu: İşletmede işin güvenli bir şekilde yürütülmesi için güvenlik 
prosedürlerini ne derece uygulandığını, çalışanların güvenliğe ne derece önem 
verdiklerini, güvenlik için tüm ekipmanların çalışanlar tarafından kullanılıp 
kullanılmadığını ölçen bu boyut 3 sorudan oluşmaktadır. Söz konusu sorular 
(Kesinlikle Katılıyorum/5’den Kesinlikle Katılmıyorum/1’e uzanan) 5’li likert 
ölçekleri kullanılarak hazırlanmıştır. 
 

• Güvenlik Katılımı: İşletmede gerçekleştirilen güvenlik prosedürlerinin çalışanlar 
tarafından desteklenip desteklenmediğini, güvenlik prosedürlerinin işletmede hakim 
olması adına çalışanların ekstra bir çaba gösterip göstermediklerini, iş yerinde 
güvenliği arttırmak için çalışanların yardımcı görev ve güvenlikle ilgili etkinlikleri 
gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini ölçen bu boyut 3 sorudan oluşmaktadır. Söz 
konusu sorular (Kesinlikle Katılıyorum/5’den Kesinlikle Katılmıyorum/1’e uzanan) 
5’li likert ölçekleri kullanılarak hazırlanmıştır. 

 
Ayrıca Neal ve Griffin (2006), yapmış oldukları çalışmalarında hazırladıkları güvenli 

davranış ölçeğine faktör analizi uygulamışlar ve faktör analizi sonucunda elde edilen 
bulguların 2 boyut altında toplandığı görülmüştür. Ayrıca söz konusu faktörlere uygulanan 
güvenilirlik analizi neticesinde ise güvenilirliklerinin (Cronbach Alpha) oldukça yüksek 
olduğu görülmüştür. Toplanan bu boyutlar Tablo 3’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 3: Güvenli davranış ölçeğine ait faktör boyutları ve güvenilirlikleri 
Önermeler Faktör Yükü Cronbach Alpha 

Değeri 
Güvenlik Uyumu  0,920 

İşimi yürütürken, doğru güvenlik prosedürlerini kullanırım. 0,940  
İşimi yapmak için gerekli tüm güvenlik ekipmanları kullanırım. 0,910  
İşimi yürütürken, güvenliği en üst düzeyde tutarım. 0,870  

Güvenlik Katılımı  0,860 
İşyerinin güvenliğini artırmak için ekstra çaba ortaya koyarım. 0,950  
Örgüt içerisinde güvenlik programlarını desteklerim. 0,800  
Gönüllü olarak işyeri güvenliğini artırmak için yardımcı görevleri ve 
etkinlikleri gerçekleştiririm. 

0,710  

  
3.2. Yöntem 

Bu çalışma, Alanya destinasyonunda bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde 
çalışan bireylerin güvenlik kültürü algılarının, güvenli davranışlarına etkisini ölçmeye 
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yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda daha önce belirtilen ölçekler baz alınarak hazırlanan anket 
formu, konaklama işletmelerindeki çalışanlara uygulanmıştır. Toplamda 240 konaklama 
işletmesi çalışanına uygulanan anket formlarından 34 tanesi anlamlı bir bütün teşkil etmediği 
için analiz dışı bırakılmış ve 206 adet anket formu ise SPSS 20. programı ile analize tabi 
tutulmuştur. 
     3.2.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Konaklama işletmelerinde çalışan bireylerin güvenlik kültürü algılarının, güvenli 
davranışları üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik yapılan çalışma kapsamında toplamda 240 
adet anket çalışanlar üzerine uygulanmış ve bazı verilerin sağlıksız olması nedeniyle 34 anket 
analiz dışı bırakılmıştır. Çalışma kapsamında 206 anket analize tabi tutulmuştur. Söz konusu 
çalışanlara ait demografik veriler ise Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 4’e göre katılımcıların % 
61,2’si erkek, % 38,8’i ise kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Ayrıca araştırma kapsamına 
giren çalışanların % 33’ü 18-25 yaş aralığında, % 32,5’i 26-35 yaş aralığında, % 29,1’i 36-45 
yaş aralığında, % 3,9’u 46-55 yaş aralığında oldukları görülmüştür. Bununla birlikte söz 
konusu çalışanların % 29,6’sı ilkokul mezunu, % 29,6’sı önlisans mezunu, % 28,6’sı lise 
mezunu ve % 8,7’si ise lisans mezunu oldukları bulgusuna rastlanmıştır. Çalışanların 
konaklama işletmesinde hizmet verdikleri departmanlara bakıldığında, % 35’i Mutfak ve 
F&B, % 18,4’ü Housekeeping, % 9,2’si önbüro, % 5,8’i muhasebe, % 5,8’i teknik, % 5,3’ü 
güvenlik, % 4,4’ü çamaşırhane, % 1,9’u insan kaynakları, % 1,5’i satış ve pazarlama, % 1,5’i 
bahçe işleri ve % 1’i ise sağlık klübü ve spa departmanlarında çalıştıkları görülmüştür. Ayrıca 
çalışanların hizmet verdikleri konaklama işletmelerindeki çalışma sürelerine bakıldığında ise, 
% 38,8’i 3-5 yıl aralığında, % 33’ü 0-2 yıl aralığında, % 18’i 6-10 yıl aralığında, % 6,8’i 11-
20 yıl aralığında ve % 1’i ise 21 ve üzeri yıl aralığında söz konusu işletmede çalıtıkları 
bulgusuna rastlanmıştır. 

Tablo 4: Katılımcıların demografik özellikleri 
 
Cinsiyet n %  Yaş n %  
Erkek 126 61,2  18-25 68 33  
Kadın 80 38,8  26-35 67 32,5  
Toplam 206 100  36-45 60 29,1  
Çalışılan Bölüm n %  46-55 8 3,9  
Mutfak ve F&B 72 35  Kayıp Veri 3 1,5  
Housekeeping 38 18,4  Toplam 206 100  
Ön Büro 19 9,2  Eğitim Durumu n %  
Muhasebe 12 5,8  İlkokul 61 29,6  
Teknik 12 5,8  Lise 59 28,6  
Güvenlik 11 5,3  Önlisans 61 29,6  
Çamaşırhane 9 4,4  Lisans 18 8,7  
İnsan Kaynakları 4 1,9  Kayıp Veri 7 3,4  
Satış ve Pazarlama 3 1,5  Toplam 206 100  
Bahçe İşleri 3 1,5  Çalışma Süreleri    
Sağlık Klübü ve Spa 2 1  0-2 Yıl 68 33  
Satın Alma 1 0,5  3-5 Yıl 80 38,8  
Bilgi İşlem 1 0,5  6-10 Yıl 37 18  
Diğer 18 8,7  11-20 Yıl 14 6,8  
Kayıp Veri 1 0,5  21 ve Üzeri 2 1  
    Kayıp Veri 5 2,4  
Toplam 206 100  Toplam 206 100  

 
3.2.2. Örnekleme Ait Açıklayıcı İstatistikler 

Tablo.5’de çalışanların güvenlik kültürü ve güvenli davranış ölçeklerine vermiş 
oldukları cevapların ortalamaları verilmiştir. Söz konusu tabloya göre çalışanların konaklama 
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işletmelerinde var olan güvenlik kültürü algıları ve güvenli davranış eğilimlerinin yüksek 
oldukları görülmüştür. Güvenlik kültürü boyutlarından kişisel öncelikler ve güvenlik 
ihtiyaçları (3,66), yönetimin tutum ve davranışları (3,56), iletişim (3,38), çalışanların ilgisi 
(3,35), destekleyici çevre (3,30) ve kişisel risk değerlendirmesi (3,27), güvenlik önceliği 
(2,74) ve güvenlik kuralları (2,74) eğilimlerine oranla daha yüksektir. Güvenli davranış 
boyutlarından güvenlik uyumu (4,08) ve güvenlik katılımı (4,01) eğilimlerinin oranları ise 
birbirine yakın ve yüksektir. 

Tablo 5: Örnekleme ait açıklayıcı istatistikler 
 

  n  Std. S. 

Güvenlik 
Kültürü 

Yönetimin Tutum ve 
Davranışları 

206 3,56 0,72 

Güvenlik Önceliği 204 2,74 1,22 
İletişim 206 3,38 0,88 

 Güvenlik Kuralları 204 2,74 1,22 
 Destekleyici Çevre 206 3,30 0,65 
 Çalışanların İlgisi 205 3,35 0,75 

 Kişisel Öncelikler ve 
Güv. İht 

206 3,66 0,72 

 Kişisel Risk 
Değerlendirmesi 

206 3,27 0,81 

 Çalışma Alanı 206 3,05 0,83 
Güvenli 
Davranış 

Güvenlik Uyumu 206 4,08 0,86 
Güvenlik Katılımı 206 4,01 0,91 

 
3.2.3. Korelasyon Analizi 

Araştırmayı oluşturan boyutlar arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla korelasyon 
analizi yapılmıştır. Tablo.6’da gösterilen analiz sonuçlarına göre güvenlik kültürü 
boyutlarından yönetimin tutum ve davranışları ile; yine güvenlik kültürü ölçeğinin 
boyutlarından güvenlik önceliği (r=0,318; p<0,01), iletişim (r=0,614; p<0,01), destekleyici 
çevre (r=0,575; p<0,01), çalışanların ilgisi (r=0,562; p<0,01), kişisel öncelikler ve güvenlik 
ihtiyaçları (r=0,574; p<0,01), kişisel risk değerlendirmesi (r=0,285; p<0,01) ve çalışma alanı 
(r=0,181; p<0,01) boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Aynı 
zamanda güvenlik kültürü boyutlarından yönetimin tutum ve davranışları ile; güvenli davranış 
ölçeğinin boyutlarından güvenlik uyumu (r=0,540; p<0,01) ve güvenlik katılımı (r=0,582; 
p<0,01) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Söz konusu veriler 
doğrultusunda, konaklama işletmelerinin güvenlik kültürü yapıları baz alınarak, yönetimin 
güvenlik ile ilgili tutum ve davranışlarındaki özen arttıkça, çalışanların hissettikleri güvenlik 
önceliği, çalışanların güvenlik ile ilgili birbirleriyle olan iletişimi, güvenlik konularında 
çevreden alınan destek, çalışanların güvenlik konularına olan ilgisi, çalışanların güvenlik 
ihtiyaçları, çalışanların kişisel olarak risk durumlarını değerlendirmeleri, çalışma alanının 
güvenlik doğrultusunda düzenlenmesi gibi güvenlik kültürünü oluşturan diğer unsurlarda artış 
göstermektedir. Bununla birlikte yönetimin güvenlik ile ilgili tutum ve davranışlarındaki özen 
arttıkça, çalışanların iş yerindeki güvenlik davranış prosedürlerine uyumu ve güvenli davranış 
prosedürlerine katılımı da artış göstermektedir. 

Güvenlik kültürü ölçeğinin boyutlarından güvenlik önceliği ile; yine güvenlik kültürü 
boyutlarından iletişim (r=0,355; p<0,01), destekleyici çevre (r=0,402; p<0,01), çalışanların 
ilgisi (r=0,321; p<0,01), kişisel öncelikler ve güvenlik ihtiyaçları (r=0,231; p<0,01), kişisel 
risk değerlendirmesi (r=0,362; p<0,01), çalışma alanı (r=0,605; p<0,01) arasında pozitif 
yönli anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Aynı zamanda güvenlik kültürü ölçeğinin 
boyutlarından güvenlik önceliği ile güvenli davranış ölçeğinin boyutlarından güvenlik uyumu 
(r=0,169; p<0,01) ve güvenlik katılımı (r=0,114; p<0,01) boyutları arasında pozitif yönlü 
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anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Söz konusu veriler doğrultusunda konaklama işletmelerinin 
güvenlik kültürü yapıları baz alınarak işletme yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili  
verdiği öncelik arttıkça, çalışanların güvenlik ile ilgili birbirleriyle olan iletişimi, güvenlik 
konularında çevreden alınan destek, çalışanların güvenlik konularına olan ilgisi, çalışanların 
güvenlik ihtiyaçları, çalışanların kişisel olarak risk durumlarını değerlendirmeleri, çalışma 
alanının güvenlik doğrultusunda düzenlenmesi gibi güvenlik kültürünü oluşturan diğer 
unsurlarda artış göstermektedir. Bununla birlikte işletme yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili  verdiği öncelik arttıkça, çalışanların iş yerindeki güvenlik davranış prosedürlerine 
uyumu ve güvenli davranış prosedürlerine katılımı da artış göstermektedir.  

Yine güvenlik kültürü ölçeğinin boyutlarından iletişim ile; güvenlik kültürü 
boyutlarından destekleyici çevre (r=0,552; p<0,01), çalışanların ilgisi (r=0,469; p<0,01), 
kişisel öncelikler ve güvenlik ihtiyaçları (r=0,495; p<0,01), kişisel risk değerlendirmesi 
(r=0,197; p<0,01) ve çalışma alanı (r=0,282; p<0,01) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. Aynı zamanda iletişim ile; güvenli davranış ölçeğinin boyutlarından güvenlik 
uyumu (r=0,442; p<0,01) ve güvenlik katılımı (r=0,397; p<0,01) arasında pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Söz konusu veriler doğrultusunda, konaklama işletmelerinin 
güvenlik kültürü yapıları baz alınarak, işletme yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
çalışanları ile olan iletişimi arttıkça, güvenlik konularında çevreden alınan destek, çalışanların 
güvenlik konularına olan ilgisi, çalışanların güvenlik ihtiyaçları, çalışanların kişisel olarak 
risk durumlarını değerlendirmeleri, çalışma alanının güvenlik doğrultusunda düzenlenmesi 
gibi güvenlik kültürünü oluşturan diğer unsurlarda artış göstermektedir. Bununla birlikte 
işletme yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışanları ile olan iletişimi arttıkça, 
çalışanların iş yerindeki güvenlik davranış prosedürlerine uyumu ve güvenli davranış 
prosedürlerine katılımı da artış göstermektedir. 

Güvenlik kültürü ölçeğinin boyutlarından destekleyici çevre ile; güvenlik kültürü 
boyutlarından çalışanların ilgisi (r=0,523; p<0,01), kişisel öncelikler ve güvenlik ihtiyaçları 
(r=0,474; p<0,01), kişisel risk değerlendirmesi (r=0,299; p<0,01) ve çalışma alanı (r=0,285; 
p<0,01) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Aynı zamanda destekleyici 
çevre ile; güvenli davranış ölçeğinin boyutlarından güvenlik uyumu (r=0,435; p<0,01) ve 
güvenlik katılımı (r=0,395; p<0,01) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
Söz konusu veriler doğrultusunda, konaklama işletmelerinin güvenlik kültürü yapıları baz 
alınarak, işletmede iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, yönetimin ve diğer çalışanların 
desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi arttıkça, çalışanların güvenlik konularına olan ilgisi, 
çalışanların güvenlik ihtiyaçları, çalışanların kişisel olarak risk durumlarını değerlendirmeleri, 
çalışma alanının güvenlik doğrultusunda düzenlenmesi gibi güvenlik kültürünü oluşturan 
diğer unsurlarda artış göstermektedir. Bununla birlikte işletmede iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili, yönetimin ve diğer çalışanların desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi arttıkça, 
çalışanların iş yerindeki güvenlik davranış prosedürlerine uyumu ve güvenli davranış 
prosedürlerine katılımı da artış göstermektedir. 

Güvenlik kültürü ölçeğinin boyutlarından çalışanların ilgisi ile; güvenlik kültürü 
boyutlarından kişisel öncelikler ve güvenlik ihtiyaçları (r=0,526; p<0,01), kişisel risk 
değerlendirmesi (r=0,320; p<0,01) ve çalışma alanı (r=0,233; p<0,01) arasında pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Aynı zamanda çalışanların ilgisi ile; güvenli davranış 
ölçeğinin boyutlarından güvenlik uyumu (r=0,503; p<0,01) ve güvenlik katılımı (r=0,575; 
p<0,01) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Söz konusu veriler 
doğrultusunda, konaklama işletmelerinin güvenlik kültürü yapıları baz alınarak, işletmede 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili katılımları arttıkça, çalışanların güvenlik 
ihtiyaçları, çalışanların kişisel olarak risk durumlarını değerlendirmeleri, çalışma alanının 
güvenlik doğrultusunda düzenlenmesi gibi güvenlik kültürünü oluşturan diğer unsurlarda artış 
göstermektedir. Bununla birlikte işletmede çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
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katılımları arttıkça, çalışanların iş yerindeki güvenlik davranış prosedürlerine uyumu ve 
güvenli davranış prosedürlerine katılımı da artış göstermektedir. 

Güvenlik kültürü ölçeğinin boyutlarından  kişisel öncelikler ve güvenlik ihtiyacı ile; 
güvenlik kültürü boyutlarından kişisel risk değerlendirmesi (r=0,422; p<0,01) ve çalışma 
alanı (r=0,275; p<0,01) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Aynı 
zamanda kişisel öncelikler ve güvenlik ihtiyaçları ile; güvenli davranış ölçeğinin 
boyutlarından güvenlik uyumu (r=0,487; p<0,01) ve güvenlik katılımı (r=0,504; p<0,01) 
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Söz konusu veriler doğrultusunda, 
konaklama işletmelerinin güvenlik kültürü yapıları baz alınarak, işletmede çalışan bireylerin 
kişisel öncelikleri ve bu öncelikleri arasında güvenlik ihtiyaçlarının önemi arttıkça, 
çalışanların kişisel olarak risk durumlarını değerlendirmeleri ve çalışma alanının güvenlik 
doğrultusunda düzenlenmesi gibi güvenlik kültürünü oluşturan diğer unsurlarda artış 
göstermektedir. Bununla birlikte işletmede çalışan bireylerin kişisel öncelikleri ve bu 
öncelikleri arasında güvenlik ihtiyaçlarının önemi arttıkça, çalışanların iş yerindeki güvenlik 
davranış prosedürlerine uyumu ve güvenli davranış prosedürlerine katılımı da artış 
göstermektedir. 

Yine güvenlik kültürü ölçeğinin boyutlarından kişisel risk değerlendirmesi ile; güvenlik 
kültürü ölçeğinin boyutlarından çalışma alanı (r=0,547; p<0,01) arasında pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Aynı zamanda ise kişisel risk değerlendirmesi ile; güvenli 
davranış ölçeği boyutlarından güvenlik uyumu (r=0,213; p<0,01) ve güvenlik katılımı 
(r=0,248; p<0,01) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Söz konusu veriler 
doğrultusunda, konaklama işletmelerinin güvenlik kültürü yapıları baz alınarak, işletmede 
çalışan bireylerin yaptıkları iş ile ilgili, güvenlik gereksinimlerini ve güvenliklerini tehlikeye 
atan sebepler arttıkça, güvenlik kültürünü oluşturan bir unsur olan çalışma alanının güvenlik 
doğrultusunda düzenlenmesi eğilimi de artış göstermektedir. Bununla birlikte işletmede 
çalışan bireylerin yaptıkları iş ile ilgili, güvenlik gereksinimlerini ve güvenliklerini tehlikeye 
atan sebepler arttıkça, çalışanların iş yerindeki güvenli davranış prosedürlerine uyumu ve 
güvenli davranış prosedürlerine katılımı da artış göstermektedir. 

Güvenlik kültürü ölçeğinin boyutlarından çalışma alanı ile; güvenli davranış ölçeğinin 
boyutlarından güvenlik uyumu (r=0,200; p<0,01) ve güvenlik katılımı (r=0,096; p<0,01) 
arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca güvenli davranış ölçeğinin 
boyutlarından güvenlik uyumu ile; yine güvenli davranış ölçeğinin boyutlarından güvenlik 
katılımı (r=0,784; p<0,01) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Söz 
konusu veriler doğrultusunda, konaklama işletmelerinin güvenlik kültürü yapıları baz 
alınarak, işletmede çalışanların yaptıkları işin niteliği ile güvenlik tedbirlerini uyumlu halde 
bir araya getirilmesi, işin niteliğinin ve çalışma koşullarının iş güvenliği tedbirlerine olan 
uygunluğu, çalışanların güvenlik tedbirleri noktasında eğitimi, işletmede güvenlik 
ekipmanlarının varlığı, rakiplerden iş güvenliği konusundaki farklılık arttıkça, çalışanların iş 
yerindeki güvenlik davranış prosedürlerine uyumu ve güvenli davranış prosedürlerine katılımı 
da artış göstermektedir. Ayrıca konaklama işletmelerinde var olan güvenli davranış yapıları 
baz alınarak, çalışanların iş yerindeki güvenlik davranış prosedürlerine uyumu arttıkça, 
güvenli davranış prosedürlerine katılımı da artış göstermektedir.  
                

Tablo 6: Korelasyon analizi sonuçları 

 GK1 GK2 GK3 GK4 GK5 GK6 GK7 GK8 GD1 GD2 

GK1(Yönetimin Tutum ve Davr) 1          

GK2(Güvenlik Önceliği) ,318* 1         
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* 0,01 anlamlılık düzeyine göre 
 
3.2.4. Regresyon Analizi 
3.2.4.1. İşletmelerdeki Güvenlik Kültürü Algılarının Çalışanların Güvenli Davranış 
Boyutlarından Güvenlik Uyumu Üzerine Etkisi 

Araştırmanın bu bölümünde, Alanya destinasyonundaki konaklama işletmelerinin sahip 
olduğu güvenlik kültürünün, çalışanların güvenli davranışlarını ne derece etkilediğine yönelik 
regresyon analizi yapılmıştır. Tablo.7’de gösterilen analiz sonuçlarına göre, yönetimin 
güvenlik sorunları ile ilgili tutum ve davranışları (β= ,193; p=,038<,050), güvenlik uyumunu 
pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Yönetimin güvenlik konuları ile ilgili tutum 
ve davranışlarındaki bir birimlik artış, çalışanların işletme içerisindeki güvenli davranış 
prosedürlerine uyumunda da 0,193 birimlik artışa neden olmaktadır. Ayrıca çalışanların 
güvenlik konularına olan ilgisi, güvenlik uyumunu (β= ,202; p=,007<,050) pozitif yönde 
anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Çalışanların güvenlik konularına olan ilgisinde 
gerçekleşecek bir birimlik artış, çalışanların işletme içerisindeki güvenli davranış 
prosedürlerine uyumunda da 0,202 birimlik artışa sebebiyet verecektir. Son olarak çalışanların 
kişisel öncelikleri ve güvenlik ihtiyaçları, güvenlik uyumunu (β= ,162; p=,036<,050) pozitif 
yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Çalışanların kişisel öncelikleri ve duydukları 
güvenlik ihtiyaçlarında gerçekleşecek bir birimlik artış, yine çalışanların güvenlik uyumunda 
0,162 birimlik artışa neden olacaktır. Bununla birlikte, güvenlik kültürü boyutlarından 
güvenlik önceliği, çalışanların güvenlik konularında birbirleri ile olan iletişimi, güvenlik 
konularında destekleyici çevre, kişisel risk değerlendirmesi ve çalışma alanı ile güvenlik 
uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 
 
Tablo 7: İşletmelerdeki güvenlik kültürü algılarının çalışanların güvenli davranış boyutlarından güvenlik uyumu 

üzerine etkisi 

Bağımsız Değişkenler β P t  R 2 F F değerinin Anlamlılık 
Düzeyi 

GK1(Yönetimin 
Tutum ve Davr) 

,193 ,038 2,094 

,401 14,378 ,000 GK2(Güvenlik 
Önceliği) 

-,081 ,299 -1,041 

GK3(İletişim) ,003 ,974 ,032 
GK4(Destekleyici 

Çevre) 
,076 ,317 1,004    

GK5(Çalışanların 
İlgisi) 

,202 ,007 2,744    

GK6(Kişisel Öncelik 
ve Güv. İht) 

,162 ,036 2,117    

GK3(İletişim) ,614* ,355* 1        

GK4(Destekleyici Çevre) ,575* ,402* ,552* 1       

GK5(Çalışanların İlgisi) ,562* ,321* ,469* ,523* 1      

GK6(Kişisel Öncelik ve Güv. İht) ,574* ,231* ,495* ,474* ,526* 1   
  

GK7(Kişisel Risk Değerlendirmesi) ,285* ,362* ,197* ,299* ,320* ,422* 1    

GK8(Çalışma Alanı) ,181* ,605* ,282* ,285* ,233* ,275* ,547* 1   

GD1(Güvenlik Uyumu) ,540* ,169* ,422* ,435* ,503* ,487* ,213* ,200* 1  

GD2(Güvenlik Katılımı) ,582* ,114* ,397* ,395* ,575* ,504* ,248* ,096 ,784* 1 
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GK7(Kişisel Risk 
Değerlendirmesi) 

-,049 ,515 -,652    

GK8(Çalışma Alanı) ,127 ,110 ,,606    
       

 
3.2.4.2. İşletmelerdeki Güvenlik Kültürü Algılarının Çalışanların Güvenli Davranış 
Boyutlarından Güvenlik Katılımı Üzerine Etkisi 

Konaklama işletmelerindeki güvenlik kültürü algılarının güvenli davranış boyutlarından 
güvenlik katılımına etkileri Tablo.8’de gösterilmiştir. Söz konusu tabloya göre yönetimin 
güvenlik sorunları ile ilgili tutum ve davranışları (β= ,250; p=,004<,050), güvenlik katılımını 
pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Yönetimin güvenlik konuları ile ilgili tutum 
ve davranışlarındaki bir birimlik artış, çalışanların işletme içerisindeki güvenlik katılımında 
0,250 birimlik artışa neden olmaktadır. Ayrıca çalışanların güvenlik konularına olan ilgisi, 
güvenlik katılımını (β= ,315; p=,000<,050) pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 
Çalışanların güvenlik konularına olan ilgisinde gerçekleşecek bir birimlik artış, çalışanların 
işletme içerisindeki güvenli davranış prosedürlerine uyumunda da 0,315 birimlik artışa 
sebebiyet verecektir. Son olarak çalışanların kişisel öncelikleri ve güvenlik ihtiyaçları, 
güvenlik katılımını (β= ,143; p=,048<,050) pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 
Çalışanların kişisel öncelikleri ve duydukları güvenlik ihtiyaçlarında gerçekleşecek bir 
birimlik artış, yine çalışanların güvenlik uyumunda 0,143 birimlik artışa neden olacaktır. 
Bununla birlikte, güvenlik kültürü boyutlarından güvenlik önceliği, çalışanların güvenlik 
konularında birbirleri ile olan iletişimi, güvenlik konularında destekleyici çevre, kişisel risk 
değerlendirmesi ve çalışma alanı ile güvenlik katılımı arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamaktadır. 
 

Tablo 8: İşletmelerdeki güvenlik kültürü algılarının çalışanların güvenli davranış boyutlarından güvenlik 
katılımı üzerine etkisi 

Bağımsız Değişkenler β P t  R 2 F F değerinin Anlamlılık 
Düzeyi 

GK1(Yönetimin 
Tutum ve Davr) 

,250 ,004 2,888 

,471 19,063 ,000 GK2(Güvenlik 
Önceliği) 

-,086 ,245 -1,116 

GK3(İletişim) -,022 ,766 -,298 
GK4(Destekleyici 

Çevre) 
-,012 ,871 -,162    

GK5(Çalışanların 
İlgisi) 

,315 ,000 4,554    

GK6(Kişisel Öncelik 
ve Güv. İht) 

,143 ,048 1,993    

GK7(Kişisel Risk 
Değerlendirmesi) 

,061 ,390 ,861    

GK8(Çalışma Alanı) -,033 ,653 -,450    
       

 
4. Sonuç 

İş sağlığı ve güvenliği günümüz çalışma koşulları göz önüne alındığında oldukça 
önemli bir konu haline gelmiştir. İşletmelerde yönetimin tutum ve davranışları, yönetimin ve 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine verdikleri öncelikler, çalışanların güvenlik ile ilgili olan 
iletişimleri, güvenlik ile ilgili çevreden alınan destekler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine 
olan ilgileri, çalışanların kişisel öncelikleri ve güvenlik ihtiyaçları, yöneticilerin ve 
çalışanların çalıştıkları bölümde kişisel risk düzeylerini belirlemeleri ve çalışma ortamı 
işletmenin güvenlik kültürünü oluştururken; çalışanların işletmede işin güvenli bir şekilde 
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yürütülmesi için güvenlik prosedürlerini ne derece uygulandığını, çalışanların güvenliğe ne 
derece önem verdiklerini, güvenlik için tüm ekipmanların çalışanlar tarafından kullanılıp 
kullanılmadığını belirleyen güvenlik uyumu ile işletmede gerçekleştirilen güvenlik 
prosedürlerinin çalışanlar tarafından desteklenip desteklenmediğini, güvenlik prosedürlerinin 
işletmede hâkim olması adına çalışanların ekstra bir çaba gösterip göstermediklerini, iş 
yerinde güvenliği arttırmak için çalışanların yardımcı görev ve güvenlikle ilgili etkinlikleri 
gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini belirleyen güvenlik katılımı güvenli davranış boyutunu 
oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada konaklama işletmelerindeki güvenlik kültürü kavramının, çalışanlarının 
güvenli davranışlarına etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bir önceki bölümde yapılan 
analizler neticesinde çalışanların güvenlik kültürü ve güvenli davranış algılarının yüksek 
oranlarda olduğu tespit edilmiştir. Kişisel öncelikler ve güvenlik ihtiyaçları, yönetimin tutum 
ve davranışları, çalışanların iş sağlığı ve güvenli konularında birbirleri ile olan iletişimi, 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine olan ilgileri, destekleyici çevre faktörleri, kişisel risk 
değerlendirmeleri ve çalışma alanlarının iş sağlığı ve güvenliğine uygunluğu güvenlik kültürü 
algı düzeylerini arttıran önemli hususlardandır. Bununla birlikte güvenlik önceliği ve güvenlik 
kuralları, güvenlik kültürü algı düzeylerini düşüren unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ayrıca güvenlik uyumu ve güvenlik katılımı eğilimleri, güvenli davranış düzeylerini arttıran 
unsurlar olarak belirlenmiştir.    

Yapılan diğer analizler neticesinde, çalışanların güvenli davranışlarını belirleyen en 
önemli faktörün, işletme yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili algıları, düşünceleri, 
tutum ve davranışları olduğu görülmüştür. Konaklama işletmelerinde yöneticilerin iş sağlığı 
ve güvenliğine verdikleri önem arttıkça, çalışanların güvenlik prosedürlerini destekleme ve 
uygulama oranları, güvenlik prosedürleri adına gösterilen ekstra çabalar, güvenliğe verdikleri 
önem, güvenlik için ekipman kullanım oranları ve iş yeri güvenliğini arttırmak için yardımcı 
görev ve güvenlikle ilgili etkinlikleri gerçekleştirme oranları gibi güvenli davranışlarıda 
artmaktadır.   

Aynı zamanda çalışanların güvenli davranışlarını belirleyen en önemli diğer faktörün 
ise çalışanların konaklama işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ilgisi olduğu 
görülmüştür. Konaklama işletmelerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında ilgisi 
arttıkça, çalışanların güvenlik prosedürlerini destekleme ve uygulama oranları, güvenlik 
prosedürleri adına gösterilen ekstra çabalar, güvenliğe verdikleri önem, güvenlik için ekipman 
kullanım oranları ve iş yeri güvenliğini arttırmak için yardımcı görev ve güvenlikle ilgili 
etkinlikleri gerçekleştirme oranları gibi güvenli davranışlarıda artmaktadır. 

Son olarak çalışanların güvenli davranışlarını belirlemede önemli olan son faktörün ise 
çalışanların kişisel öncelikleri ve güvenlik ihtiyaçları olduğu görülmüştür. Konaklama 
işletmelerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında kişisel öncelikleri ve güvenlik 
ihtiyaçları arttıkça, çalışanların güvenlik prosedürlerini destekleme ve uygulama oranları, 
güvenlik prosedürleri adına gösterilen ekstra çabalar, güvenliğe verdikleri önem, güvenlik için 
ekipman kullanım oranları ve iş yeri güvenliğini arttırmak için yardımcı görev ve güvenlikle 
ilgili etkinlikleri gerçekleştirme oranları gibi güvenli davranışlarıda artmaktadır. 
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MESLEK YÜKSEKOKULLARI YEMEKHANELERİ HİZMET 

KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ 
 
 

Ozan Çatır1   Ali Şimşek2 
 
 

Özet 
Bu çalışmanın temel amacı, bir üniversitesinin meslek yüksekokullarında sunulan yemekhanelerdeki 

hizmet kalitesinin personellerin ve öğrencilerin memnuniyet düzeylerine olan etkisinin belirlenmesidir. 
Çalışmanın evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar dönemindeki bir üniversitesin meslek 
yüksekokullarına ait öğrenci, akademik ve idari personelleri oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda; hizmet 
kalitesi boyutları ile müşteri memnuniyeti arasında orta derecede, anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki ve etkinin 
olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, üniversite, yemekhane 
 
JEL Sınıflandırması: L84, 015, I23, M00 

 
 

EFFECT OF SERVICE QUALITY OF VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL DINING HALLS ON CUSTOMER SATISFACTION 

 
 

Abstract 
Main purpose of this study is to identify the effect of service quality of dining halls in vocational high 

schools of a university on satisfaction levels of the staff and students. Students, academic and administrative 
staff of vocational high schools of a university in 2015-2016 educational year spring term consist of the universe 
of the study. A reasonable, significant and positive relationship and effect were identified between service 
quality dimensions and customer satisfaction as a result of the study. 
 
Keywords: service quality, customer satisfaction, university, dining hall 
 
JEL Classification: L84, 015, I23, M00 
 
 
1. Giriş 

Hizmet sektörü günümüzde hızla gelişmekte işletmeler müşterilerinin beklentilerini 
karşılayabilmek için en kaliteli hizmeti sunmaya çalışmaktadırlar. Yiyecek-içecek hizmeti 
sunan işletmelerde hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti büyük önem arz etmektedir. 
Yiyecek ve içecekler ne kadar kaliteli olursa olsun, ürünlerin müşteriye sunumu, temizliği, 
sunulma süresi vb. etkenler yiyecek-içecek işletmelerinin kalitesini etkileyebilmektedir. 
Üniversitelerin çoğu yemekhane hizmetlerini dış kaynaktan yararlanarak yapmaktadırlar. 
Yemekhanelerde sunulan yiyecek içecek hizmetleri öğrencilerin önce yemekhaneden daha 
sonra üniversiteden memnun kalmalarına bunun sonucunda öğrenim hayatlarını başarılı bir 
şekilde yürütmelerini sağlayacaktır. Sosyal ve fiziki imkânların insanlar üzerinde olumlu 
etkileri olduğu daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Bu bağlamda hizmet kalitesinin ve 
müşteri memnuniyetinin özellikle Üniversiteler gibi saygın kurumlar açısından incelenmesi 
önemlidir. 

1 Uşak Üniversitesi, Ulubey MYO, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü, Türkiye, ozan.catir@usak.edu.tr 
2 Uşak Üniversitesi, UBYO, Bankacılık ve Finans Bölümü, Türkiye, ali.simsek@usak.edu.tr 
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Araştırmanın temel problemini açıklayabilmek için söz konusu çalışmanın neden 
yapıldığı ve ilgili yazında hangi boşluğu dolduracağı ya da doldurulmasına katkı 
sağlayacağının net bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Literatür incelendiğinde 
hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti arasındaki etkileşimi inceleyen çalışmalar yapıldığı 
görülmektedir (Karadeniz ve Gözüyukarı, 2015; Öz ve Uyar, 2014; Dursun vd., 2014; Ene ve 
Tatar, 2010; Banar ve Ekergil, 2010; Kiran, 2010; Jayasundara vd., 2010; Jayasundara vd., 
2009; Gülmez ve Kitapçı, 2008; Qin ve Psybutok, 2008; Öztürk ve Seyhan, 2005). Çalışmalar 
incelendiğinde örneklem olarak “ilkokul, hastane, banka, otel, özel işletmeler, sivil toplu 
kuruluşları, kütüphane ve restoran” gibi kuruluşların tercih edildiği görülmektedir. Hizmet 
kalitesi ile müşteri memnuniyetini yemekhaneler üzerinde inceleyen tek bir çalışmaya 
rastlanılmıştır (Çelik, 2012). Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti etkileşiminin 
yemekhaneler üzerinde yeterince incelenmemiş olması nedeniyle bu araştırmanın yapılmasına 
gerek duyularak, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi yazınında söz konusu boşluğu 
doldurması hedeflenmektedir. Bu çalışmanın amacı; bir üniversitesinin meslek 
yüksekokullarında sunulan yemekhanelerdeki hizmet kalitesinin personellerin ve öğrencilerin 
memnuniyet düzeylerini belirleyerek, arasında nasıl bir etkileşim olduğunu tespit etmektir. 
Çalışmanın ilk bölümünde müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesine ilişkin alan yazın 
taraması verilmiştir. İkinci bölümde çalışmanın yöntemi hakkında bilgi verilmiş ve son 
bölümde elde edilen veriler doğrultusunda sonuçlar ve öneriler geliştirilmiştir. 
 
2. Alan Yazın Taraması 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın ana konusu olan hizmet kalitesi ve müşteri 
memnuniyeti ile ilgili yapılmış (rastlanılan) çalışmalar özetlenerek, Tablo 1’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 1: Alan yazın Taraması 

Yazar Örneklem Ana Tema Bulgu veya Sonuçlar 

Duman ve 
Öztürk, 2005 

Mersin 
(Kızkalesi 

Destinasyonu) 

HK & MM 
ve tekrar 
ziyaret 
etme 

a) Konaklama yeri, yiyecek içecek hizmetleri ve 
misafirperverlik faktörlerinin müşteri memnuniyetini etkilediği 
ve 
b) Tekrar ziyaret niyetleri açısından aktivite ve hizmetler 
önemlidir. 

Öztürk ve 
Seyhan, 

2005 

Antalya 
(Otel) HK & MM 

a) Katılımcıların otel işletmelerinin tüm bölümleriyle ilgili 
hizmet kalitesi düzeyleri hakkında olumsuz görüşe sahip 
oldukları ve 
b) En fazla memnuniyetsizlik yaratan bölümün sağlık hizmetleri 
ve en az ise güvenlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Cengiz ve 
Kırkbir, 

2007 

Karadeniz 
Bölgesi 
(STK) 

HK & MM 

a) Katılımcılar için “güvenlilik boyutu” hizmet kalitesini 
etkileyen en önemli faktör olduğu, 
b) Diğer boyutlardan “empati, fiziki görünüm ve heveslilik” 
boyutları da hizmet kalitesini etkilemekte ve  
c) Hizmet kalitesi boyutları müşteri memnuniyetine etki 
etmektedir.  

Gülmez ve 
Kitapçı, 

2008 

Sivas  
(Hastane) HK 

a) Katılımcıların hizmet beklenti düzeylerinin yüksek olduğu, 
b) Gerçekleşen hizmet düzeyinin düşük çıktığı, 
c) En önemli hizmet göstergesinin “temizlik” olması gerektiği 
ve 
d) Hekimlerin, sabırlı ve hoşgörülü olması gerektiği 
düşünülmektedir. 

Qin ve 
Prybutok, 

2008 
(Restoran) HK & MM 

a) Katılımcılara göre; “servis kalitesi”, “yiyecek kalitesi” ve 
“ücretlerin” müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilemediği 
ve 

Jayasundara 
vd., 2009 

Sri Lanka 
(Kütüphane) HK & MM a) Çalışma sonucunda, katılımcıların çoğu kütüphanenin hizmet 

kalitesinden memnun olduklarını vurgulamaktadırlar. 
Kuo vd,. Tayvan HK, MM a) Hizmet kalitesi hem müşteri memnuniyetini hem de algılanan 
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Yazar Örneklem Ana Tema Bulgu veya Sonuçlar 
2009 (Lise) ve satın 

alma niyeti 
değeri olumlu olarak etkilemekte, 
b) Müşteri memnuniyeti sonradan satın alma davranışı olumlu 
olarak etkilemekte ve 
c) Hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve algılanan değerin 
satın alma niyetini olumlu olarak etkilemektedir. 

Banar ve 
Ekergil, 

2010 

Eskişehir 
(İşletme) HK & MM 

a) Katılımcılar hizmet kalitesini; “güvenilirlik”, “empati” ve 
“fiziksel özellikler” boyutları müşteri memnuniyetini açısından 
önemlidir ve 
b) Muhasebe meslek mensuplarının müşterileri ile iletişim 
kurmakta zorlanmaktadırlar. 

Ene ve Tatar, 
2010 

Hatay 
(İlkokul) HK 

a) Velilerin genel hizmet kalitesinden memnun oldukları ve 
b) En önemli unsurun “öğrencilerin güvenliği” olduğunu 
belirtmektedirler. 

Kiran, 2010 Malezya 
(Kütüphane) HK & MM 

a) Katılımcılar kütüphanenin hizmet kalitesinin ortalamanın 
üzerinde görmekte ve memnuniyet verici olduğunu düşünmekte, 
b) Kütüphane çalışanlarının yardımsever ve güven veren bir 
özellikte oldukları ve 
c) Akademik personelin araştırma ve öğrenme ortamına olumlu 
etki ettikleri vurgulanmıştır. 

Jayasundara 
vd., 2010 

Sri Lanka 
(Kütüphane) HK & MM 

a)Çalışma sonucunda 50 adet kalite belirleyici tespit edilerek 
bunun kütüphane yönetimi tarafından kullanılması gerektiği 
vurgulanmıştır. 

Çelik, 2012 Adıyaman 
(Üniversite) HK & MM 

a) Genel olarak katılımcıların yemekhanenin sunmuş olduğu 
servis hizmetinden memnun oldukları, 
b) Katılımcıların en fazla “hizmetin sunulduğu ortamın fiziksel 
görünümü” faktörü olduğu ve 
c) “Yeterlilik düzeyi”, “katılımcıların yemekhaneye olan 
kurumsal bağlılığı” ve “işletmeye olan güven” faktörlerinden 
sırasıyla memnun kalmışlardır. 

Shpetim, 
2012 

Albania 
(Üniversite) 

HK, MM 
ve güven 

ve bağlılık 

a) Servis kalitesi; memnuniyeti, güven ve bağlılığını olumlu 
olarak etkilemekte, 
b) Memnuniyet; güven bağlılığını olumlu olarak etkilemekte ve 
c) Güven; bağlılığı olumlu olarak etkilemektedir.  

Dursun vd., 
2014 (Banka) HK & MM 

a) Katılımcıların banka seçiminde “genel hizmet kalitesini”, 
“bankanın güvenilirliğini” ve “bankanın alternatif dağıtım 
kanallarının olmasını” daha çok önemsedikleri, 
b) Katılımcıların İnternet bankacılığıyla ilgili olumlu görüşlere 
sahip oldukları (heveslilik, güvenilirlik, işlemleri gerçekleştirme 
ve işlem ücreti) ve 
c) Katılımcılar İnternet bankacılığını şube bankacılığından daha 
fazla memnun kaldıkları sonuçlarını elde edilmiştir.  

Öz ve Uyar, 
2014 

Karaman 
(Hastane) 

HK, MM 
ve 

pazarlama 
algısı 

a) Katılımcılar, verilen hizmetten memnun olsalar da olmasalar 
da bu durumla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmakta, 
b) Hizmetten memnunsa yine aynı kurumda hizmet almaya 
devam etmekte ve bunu en az bir kişiye anlatmakta, 
c) Hizmetten memnun değillerse hizmet almaktan vazgeçip 
bunu da en az bir kişiye anlatılmakta ve 
d) Sonuç olarak işletmeler müşteri memnuniyetini 
sağlayabilmek için hizmet kalitesini geliştirerek, olumlu 
izlenimler oluşturmak gerekmektedir. 

Karadeniz ve 
Gözüyukarı, 

2015 

İstanbul 
(İşletme) HK & MM 

a) Çalışma sonucunda müşteri memnuniyetini etkileyen en 
önemli hizmet kalitesi faktörünün güven faktörü olduğu ve 
b) Somut özellikler faktörünün de müşteri memnuniyetine 
olumlu yönde etki etmektedirler.  

Güneş ve 
Ahmad, 

2015 

Malezya 
(Süpermarket) 

HK, MM 
ve iletişim 

a) Kültürlerarası iletişim kabiliyetinin hizmet kalitesini 
doğrudan ve müşteri memnuniyetini dolaylı olarak 
etkilemektedir.  

Günaydın, Muğla  HK ve a) Hizmet kalitesinin ve sadakatinin oluşmasında en önemli 
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Yazar Örneklem Ana Tema Bulgu veya Sonuçlar 
2015 (Otel)  müşteri 

sadakati 
faktörün çalışanların hizmet anlayışı olduğu ve 
b) Hizmet hakkında genel bilgilendirme, hizmetin zamanında ve 
güvenli bir ortamda sunulması ve hizmeti verenlere ulaşılabilir 
faktörlerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.  

(Hizmet Kalitesi: HK; Müşteri Memnuniyeti: MM) 
 
3. Yöntem 

Çalışmanın bu kısmında; araştırmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmada kullanılan 
verilerin toplanması ve analizi (güvenirliği ve iç tutarlığı) özetlenerek açıklanmaktadır. 
3.1 Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 

Bu araştırmanın amacı, hizmet kalitesi boyutlarının müşteri memnuniyetine olan 
etkisinin belirlenmesidir. Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti konularında yapılan 
çalışmalar incelendiğinde, bu konunun bütünleşik bir şekilde birçok araştırmacı tarafından 
tercih edildiği görülmektedir. Tercih edilen bir konu olmasına karşın, üniversite 
yemekhanelerindeki müşterilerin (öğrenci, akademik ve idari personel) araştırmacılar 
tarafından çok az araştırıldığı görülmüştür. Araştırmanın amacına uygun olarak tek bir hipotez 
(HA: Hizmet kalitesi boyutlarının müşteri memnuniyetine pozitif yönlü bir etkisi 
bulunmaktadır) belirlenmiştir. Araştırmanın evreni olarak ise, üniversitenin 2015-2016 
eğitim-öğretim yılı bahar döneminde bünyesinde bulunan öğrenci (6752), akademik (105) ve 
idari personelini (56) kapsamaktadır. 

Yöntem olarak “betimleyici” olarak tasarlanan bu araştırma, örnekleme yöntemi olarak 
ise “kolayda örnekleme yöntemi” tercih edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde anket tekniği 
kullanılmış ve anket katılımcılara 25 Şubat-1 Mayıs 2016 tarihleri arasında yüz yüze 
uygulanmıştır. Uygulanan anketin oluşturulmasında Çelik’in (2012: 29-54) kullanmış olduğu 
anket tercih edilmiş ve demografik özellikler bu çalışma için tekrardan düzenlenmiştir. Anket 
formunda 41 soru ve 2 ana bölüm yer almaktadır. İlk bölümde; hizmet kalitesi ve müşteri 
memnuniyeti ile ilgili 36 soru bulunmaktadır. Bu sorularda katılımcıların vermiş oldukları 
cevapların önem derecelerinin belirlenmesi için Likert 5 seçenekli (Kesinlikle 
Katılmıyorum, Katılmıyorum, Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, Katılıyorum ve 
Kesinlikle Katılıyorum) olarak belirlenmiştir. Son bölümde ise; katılımcıların genel 
özelliklerinin belirlenmesi için 5 sorudan (cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, yaş ve 
unvan) oluşmaktadır. 
3.2. Verilerin Toplanması, Analizi, Güvenirliliği ve İç Tutarlılığı 

Anketlerden elde edilen bilgi ve veriler toplandıktan sonra düzenlenmiş ve araştırmanın 
amacına, niteliğine uygun olarak gözden geçirilerek kodlanmıştır. Uygulama için 1500 anket 
formu dağıtılmış ve elde edilen 1050 anket formundan 798 tanesi değerlendirmeye uygun 
görülmüştür. Elde edilen veriler, “Microsoft Excel 2013” programında kodlanarak “SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) 17.0” programına aktarılmış ve bu programda 
uygun analizler yapılarak (frekans analizi, ortalama, standart sapma, faktör analizi, korelasyon 
ve regresyon) değerlendirilmiştir.  Araştırmada anket tekniği ile elde edilen verilerin 
güvenilirliği ve iç tutarlılığı için güvenirlilik analizi sonucuyla elde edilen Cranbach’s Alpha 
(güvenirlilik katsayı değeri-∝) değeri hesaplanmaktadır. Bu analiz sonucunda elde edilen ∝ 
değerinin 0,80’in üzerinde çıkması durumunda, örneklemden elde edilen verilerin yüksek 
derecede güvenilir olduğu kabul edilmektedir (Tanrıöğen, 2012: 176; Bapur, 2014: 95).  
 Verilerin güvenirliği ve iç tutarlılığı için ilk olarak öntest yapılmış ve ∝ değeri 0,960 
çıkmıştır (n=55 için ∝=0,960; k=36). Öntest sonucu istenilen bir değer elde edildikten sonra 
tüm katılımcıların yer aldığı veriler güvenirlik analizi yapılmıştır (n=798 için ∝=0,941; 
k=36). Hizmet kalitesi düzeyi değişkenleri ile ilgili faktör analizi sonuçları Tablo 2’de 
gösterilmektedir. 
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Tablo 2: Hizmet kalitesi düzeyi değişkenlerinin faktör analizi sonuçları 
Boyut 1: Fiziksel Görünüm 

No ∝= 0,767 Ort: 2,8266 % Var: 13,182 Faktör 
Yükleri 

1 Yemekhane modern bir görünüşe sahiptir. 0,773 
2 Yemekhanedeki eşyaların görünümü ve konforu yeterlidir. 0,703 
3 Yemekhane çalışanları iyi bir görünüme sahiptir. 0,670 
4 Yemek sunumunda kullanılan teçhizat uygundur. 0,549 

Boyut 2: Güven Duygusu 

No ∝= 0,761 Ort: 3,2397 % Var: 12,654 Faktör 
Yükleri 

5 Yemekhane, menüsü haftalık yayınlanır. 0,865 
6 Yemek menüsüne haftalık olarak riayet edilir. 0,862 
7 Yemekhane çalışanları hizmetlerini titizlikle yapar. 0,743 
8 Yemekhane çalışanları hizmet sunumlarını hatasız yapar. 0,754 
9 Yemekhane hizmeti alırken kendimi her açıdan güvende hissederim. 0,668 

Boyut 3: Yeme Sıklığı 

No ∝= 0,844 Ort: 2,6202 % Var: 10,468 Faktör 
Yükleri 

10 Yemekhane görevlileri bir sorun olduğunda, sorunu çözmek için samimi olarak 
ilgilenirler. 0,584 

11 Diyet yapan müşterilere yönelik ayrı bir menü sunulur. 0,705 
12 Diyabet hastalığı olan müşteriler için ayrı bir menü sunulur. 0,743 
13 Bir öğünde alınması gereken kaloriye dikkat edilmektedir. 0,771 
14 Bir öğünde sunulan menünün ayrıntılı ve toplam kalorisi daha önceden duyurulur. 0,795 
15 Yemekhanenin sunmuş olduğu bir öğünlük kalorisinden memnunum. 0,643 
16 Yemekhane çalışanları her zaman müşteriye yardım etmeye istekli ve gönüllüdür. 0,542 
17 Yemekhane masalarında malzemeler devamlı olarak yenilenir. 0,623 
18 Yemekhanenin hijyeni devamlı olarak sağlanır. 0,660 

Boyut 4: Duyarlılık 

No ∝= 0,833 Ort: 2,6054 % Var: 9,420 Faktör 
Yükleri 

19 Yemekhane hizmet saatleri tüm kullanıcılara uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. 0,658 
20 Yemekhane çalışanları her müşteri ile kişisel olarak ilgilenecek çalışanlara sahiptir. 0,732 
21 Yemekhane çalışanları müşterinin menfaatlerinin her şeyin üstünde tutar. 0,710 
22 Yemekhane çalışanları müşterilerin özel taleplerini anlar ve çözüm tutar. 0,646 

Boyut 5: Bağlılık 

No ∝= 0,785 Ort: 3,0313 % Var: 5,485 Faktör 
Yükleri 

23 Yemekhane hizmetini kullanmalarını çevremdeki kişilere tavsiye ederim. 0,513 

24 Alternatifler arasında seçim yapmak zorunda kalsam, yemekhane hizmetini tercih 
ederim. 0,540 

25 Yemekhane çalışanlarının ilgi, alaka ve saygısı beni memnun eder. 0,643 
26 Sunulan hizmetin kalite ve fiyatı tatmin edicidir. 0,552 

Boyut 6: Yeterlilik 

No ∝= 0,744 Ort: 3,1786 % Var: 5,527 Faktör 
Yükleri 

27 Çalışanları sürekliliği hizmet kalitesini etkiler. 0,772 
28 Yemekhanede çalışan personel çok az değişiyor. 0,788 
29 Yemekhane çalışanları, müşterilerinin sorularına cevap verecek bilgiye sahiptirler. 0,672 
30 Yemekhanenin sunduğu öğlen yemeği hizmetinden memnunum. 0,511 
31 Yemekhanede çalışanların kişisel bakım ve temizliğinden memnunum. 0,538 

Boyut 7: Duyusal 

No ∝= 0,820 Ort: 2,8293 % Var: 5,014 Faktör 
Yükleri 

32 Yemekhanenin doku bütünlüğü korunmuş yapıdadır. 0,596 
33 Hazırlanan yemekler parlak, canlı, yapıldığı malzemenin rengi baskındır. 0,684 
34 Yemekte kullanılan malzemenin baskın bir kokusu vardır. 0,673 
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35 Kullanılan besinler uyumlu ve hoştur. 0,725 
36 Yemeğin hazırlanmasında kullanılan malzemeler uygun sertlikte veya yumuşaklıktadır. 0,689 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO Değeri): 0,941 
Approx. Chi-Square (Ki-Kare Değeri): 13206,121 

d: 630                                                  Sig.: 0,000 
 

Araştırmada hizmet kalitesi boyutlarına ait 36 değişken faktör analizi ile 
değerlendirilmiş ve % 61,479’luk bir açıklayıcılık düzeyine sahip 7 boyut elde edilmiştir. Bu 
boyutlar; (i) fiziksel görünüm, (ii) güven duygusu, (iii) yeme sıklığı, (iv) duyarlılık, (v) 
bağlılık, (vi) yeterlilik ve (vii) duyusal olarak adlandırılmıştır. Verilerin düzenlenmesi 
kısmında boyutlar elde edildikten boyutlara ait değişkenlerin ortalamaları ölçeğin aralık 
genişliği formülü yardımıyla tekrardan düzenlenmiştir. Düzenlenen boyutların yeni önem 
değerlerinin aralıkları; “1,00-1,80 = Kesinlikle Katılmıyorum”, “1,81-2,60 = Katılmıyorum”, 
“2,61-3,40 = Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, “3,41-4,20 = Katılıyorum” ve “4,21-5,00 = 
Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde değişmiştir. Bu yeni değerlere göre Tablo 2’deki boyutların 
ortalamaları 2,61 ile 3,24 arasındadır. En yüksek ortalamaya sahip boyut “güven duygusu” ve 
en düşük boyut “duyarlılık” şeklindedir. Sonuç olarak hizmet kalitesi; toplam  % 61,479 
açıklayıcılığa sahip 7 boyut altında yer alan 36 ifade ile ölçülmektedir (KMO: 0,941; X2: 
13206,121; d: 630; p: 0,000). 
 
4. Bulgular ve Tartışma 

Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların genel özellikleri, yemekhanenin kalitesi ve 
memnuniyetleri ile ilgili görüşleri (ortalama ve standart sapma değerleri) ve istatistiksel 
analizler (korelasyon ve regresyon) hakkında bilgiler verilmektedir. 
4.1. Araştırmaya Katılanlarla İlgili Tanıtıcı Bilgiler 

Araştırmaya katılanların genel özellikleri (cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, yaş 
ve unvan) ile ilgili frekans analizi (kişi sayısı ve yüzde) sonuçları Tablo 3’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 3: Katılımcıların genel özellikleri 
Değişkenler n % 

C
in

si
ye

t Kadın 515 64,5 
Erkek 263 33,0 

Cevapsız 20 2,5 
Toplam 798 100,0 

M
ed

en
i 

D
ur

um
 Bekâr 689 86,3 

Boşanmış 31 3,9 
Evli 17 2,1 

Cevapsız 61 7,6 
Toplam 798 100,0 

E
ği

tim
 D

üz
ey

i Lise ve öncesi 71 8,9 
Önlisans 687 86,1 

Lisans 13 1,6 
Y. Lisans 16 2,0 

Doktora 3 0,4 
Cevapsız 8 1,0 
Toplam 798 100,0 

Y
aş

 

20 ve altı 564 70,7 
21 ve üstü 229 28,7 

Ort. 20,29 ± 3,985 
Cevapsız 5 0,6 
Toplam 798 100,0 

U
nv

an
 Öğrenci 769 96,4 

Akademik 20 2,5 
İdari 4 0,5 
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Cevapsız 5 0,6 
Toplam 798 100,0 

 
Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların; % 64,5’inin kadın, % 86,3’ünün bekâr, % 

86,1’inin önlisans mezunu, % 70,7’sinin 20 yaş ve altında ve % 96,4’ünün öğrenci olduğu 
görülmektedir. Araştırmaya katılanların yaş aralığı 16-52 arasında ve yaş ortalaması yaklaşık 
olarak 20’dir (±3,985). Katılımcıların hizmet kalitesi değişkenlerine vermiş oldukları 
cevapların ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 4: Hizmet kalitesine ait değişkenlerin ortalama değerleri 
No İfadeler n % 

 Boyut 1: Fiziksel Görünüm 2,8266 0,9231 
1 Yemekhane modern bir görünüşe sahiptir. 2,3990 1,2181 
2 Yemekhanedeki eşyaların görünümü ve konforu yeterlidir. 2,7077 1,1269 
3 Yemekhane çalışanları iyi bir görünüme sahiptir. 3,0765 1,2321 
4 Yemek sunumunda kullanılan teçhizat uygundur. 3,1220 1,2391 

 Boyut 2: Güven Duygusu 3,2397 0,8543 
5 Yemekhane, menüsü haftalık yayınlanır. 3,3922 1,3099 
6 Yemek menüsüne haftalık olarak riayet edilir. 3,2314 1,2090 
7 Yemekhane çalışanları hizmetlerini titizlikle yapar. 3,3035 1,1296 
8 Yemekhane çalışanları hizmet sunumlarını hatasız yapar. 3,1625 1,1342 
9 Yemekhane hizmeti alırken kendimi her acısan güvende hissederim. 3,1055 1,1875 

 Boyut 3: Yeme Sıklığı 2,6202 0,8448 

10 Yemekhane görevlileri bir sorun olduğunda, sorunu çözmek için samimi olarak 
ilgilenirler. 2,8985 1,3238 

11 Diyet yapan müşterilere yönelik ayrı bir menü sunulur. 2,0151 1,2110 
12 Diyabet hastalığı olan müşteriler için ayrı bir menü sunulur. 2,0327 1,2065 
13 Bir öğünde alınması gereken kaloriye dikkat edilmektedir. 2,4201 1,2220 
14 Bir öğünde sunulan menünün ayrıntılı ve toplam kalorisi daha önceden duyurulur. 2,4203 1,3488 
15 Yemekhanenin sunmuş olduğu bir öğünlük kalorisinden memnunum. 2,7198 1,2976 
16 Yemekhane çalışanları her zaman müşteriye yardım etmeye istekli ve gönüllüdür. 2,9333 1,2763 
17 Yemekhane masalarında malzemeler devamlı olarak yenilenir. 3,0013 1,2383 
18 Yemekhanenin hijyeni devamlı olarak sağlanır. 3,1330 1,2501 

 Boyut 4: Duyarlılık 2,6054 1,0495 
19 Yemekhane hizmet saatleri tüm kullanıcılara uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. 2,6131 1,3593 
20 Yemekhane çalışanları her müşteri ile kişisel olarak ilgilenecek çalışanlara sahiptir. 2,5352 1,2368 
21 Yemekhane çalışanları müşterinin menfaatlerinin her şeyin üstünde tutar. 2,6285 1,2370 
22 Yemekhane çalışanları müşterilerin özel taleplerini anlar ve çözüm tutar. 2,6407 1,3105 

 Boyut 5: Bağlılık 3,0313 0,9682 
23 Yemekhane hizmetini kullanmalarını çevremdeki kişilere tavsiye ederim. 2,8492 1,2058 

24 Alternatifler arasında seçim yapmak zorunda kalsam, yemekhane hizmetini tercih 
ederim. 2,9236 1,1972 

25 Yemekhane çalışanlarının ilgi, alaka ve saygısı beni memnun eder. 3,2302 1,2721 
26 Sunulan hizmetin kalite ve fiyatı tatmin edicidir. 3,1228 1,2966 

 Boyut 6: Yeterlilik 3,1786 0,8625 
27 Çalışanları sürekliliği hizmet kalitesini etkiler. 3,4020 1,2385 
28 Yemekhanede çalışan personel çok az değişiyor. 3,4527 1,1862 
29 Yemekhane çalışanları, müşterilerinin sorularına cevap verecek bilgiye sahiptirler. 2,9322 1,2042 
30 Yemekhanenin sunduğu öğlen yemeği hizmetinden memnunum. 2,9135 1,2835 
31 Yemekhanede çalışanların kişisel bakım ve temizliğinden memnunum. 3,1937 1,2171 

 Boyut 7: Duyusal 2,8293 0,9013 
32 Yemekhanenin doku bütünlüğü korunmuş yapıdadır. 2,7172 1,2009 
33 Hazırlanan yemekler parlak, canlı, yapıldığı malzemenin rengi baskındır. 2,7123 1,1726 
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34 Yemekte kullanılan malzemenin baskın bir kokusu vardır. 2,9673 1,1473 
35 Kullanılan besinler uyumlu ve hoştur. 2,8591 1,1675 

36 Yemeğin hazırlanmasında kullanılan malzemeler uygun sertlikte veya 
yumuşaklıktadır. 2,8860 1,2284 

(1: Kesinlikle Katılmıyorum; 2: Katılmıyorum; 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum; 4: 
Katılıyorum; 5: Kesinlikle Katılıyorum) 

(1-1,80: Kesinlikle Katılmıyorum; 1,81-2,60: Katılmıyorum; 2,61-3,40: Kararsızım; 3,41-
4,20: Katılıyorum; 4,21-5: kesinlikle Katılıyorum) 

Hizmet kalitesi değişkenlerinin ortalama değerlerine ve katılımcıların genel 
memnuniyetine bakıldığında orta bir seviyede (2,61-3,24) müşteri memnuniyetinin olduğu 
görülmektedir. Tablo 4 incelendiğinde, en yüksek memnuniyetin 3,4527 ortalama ile 
“Yemekhanede çalışan personel çok az değişiyor” ifadesidir. En yüksek memnuniyetsizlik ise 
2,0151 ile “Diyet yapan müşterilere yönelik ayrı bir menü sunulur” ifadesidir. 

4.2. Hizmet Kalitesi Boyutları Arasındaki Korelasyon ve Regresyon Analizi 
Faktör analizi sonucu elde edilen 7 hizmet kalitesi boyutunun birbiriyle olan ilişkisi 

Tablo 5’de gösterilmektedir. 
Tablo 5: Hizmet kalitesi boyutlarının arasındaki ilişki 

Boyutlar 1 2 3 4 5 6 7 

1 r 1 
p 0,000 

2 r ,497** 1 
p 0,000 0,000 

3 r ,513** ,485** 1 
p 0,000 0,000 0,000 

4 r ,514** ,418** ,594** 1 
p 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 r ,500** ,489** ,545** ,562** 1 
p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 r ,453** ,520** ,530** ,471** ,638** 1 
p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 r ,466** ,392** ,514** ,430** ,544** ,527** 1 
p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(1:Fiziksel Görünüm; 2:Güven Duygusu; 3:Yeme Sıklığı; 4:Duyarlılık; 5:Bağlılık; 6: 
Yeterlilik; 7:Duyusal) 

İki boyut arasındaki ilişki derecesi “r” ve anlamlılık düzeyi “p” harfi ile 
gösterilmektedir (Tekin, 2012: 275-276). Boyutlar arasındaki korelasyon analizi sonuçları 
incelendiğinde değerlerin 0,40-0,69 arasında olduğu görülmektedir. Bu değer boyutların 
birbirleri arasında anlamlı, pozitif yönlü normal bir ilişkinin olduğunu göstermektedir 
(p=0,000<0,05). Tablo 5’de sonuçlara bakıldığında tüm boyutların birbiri arasında bir ilişki 
tespit edildikten sonra hizmet kalitesi boyutlarının müşteri memnuniyetine etkileyip 
etkilemedikleri analiz edilmiştir. Bu analizin sonuçları Tablo 6’da gösterilmektedir. 

Tablo 6: Hizmet kalitesi boyutların müşteri memnuniyetine etkisinin yordalanmasına ilişkin çoklu regresyon 
analizi 

Boyutlar (Model 1) B Beta t p R R2

Sabit 1,092 12,088 0,000 0,629 0,396 
Fiziksel Görünüm 0,153 0,200 5,450 0,000 

Güven Duygusu 0,110 0,133 3,737 0,000 
Yeme Sıklığı 0,129 0,155 3,939 0,000 

Duyarlılık 0,043 0,059 1,568 0,117 
Bağlılık 0,147 0,199 4,848 0,000 

Yeterlilik 0,044 0,053 1,348 0,178 
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Duyusal 0,005 0,006 0,161 0,872 

Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti 
Hizmet kalitesi boyutlarının müşteri memnuniyeti açısından yordalanmasına yönelik 

çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 6’da gösterilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde tek bir 
model çıktığı ve bu modele göre; “duyarlılık” (p=0,117>0,05), “yeterlilik” (p=0,178>0,05) ve 
“duyusal” (p=0,872>0,05) boyutlarının müşteri memnuniyeti açısından önemli olmayan bir 
yordayıcıdır (p>0,05).  

Diğer boyutların (fiziksel görünüm, güven duygusu, yeme sıklığı ve bağlılık) müşteri 
memnuniyetinin pozitif yönlü önemli bir yordayısıdır (R=0,629; R2=0,396; p=0,000). Fiziksel 
görünüm ( ), güven duygusu ( ), yeme sıklığı ( ) ve bağlılık ( ) boyutları müşteri 
memnuniyetinin yaklaşık olarak % 40’ını açıklayabilmektedir. Analiz sonucu oluşturulan 
çoklu regresyon modeli; Y=1,092+0,153. +0,110. +0,129. +0,147.  şeklindedir. Bu 
modele göre, müşteri memnuniyeti için en önemli yordayıcının fiziksel görünüm boyutu 
olduğu görülmektedir. Tablo 6’daki veriler incelendiğinde; bazı hizmet kalitesi boyutlarının 
müşteri memnuniyetinde pozitif yönlü olarak bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmakta ve bu 
araştırmanın hipotezi kabul edilmektedir (HA: Kabul). 
4.4. Tartışma 

Yapılan çalışma sonucunda, hizmet kalitesinin fiziksel görünüm boyutunun müşteri 
memnuniyeti üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç Cengiz ve Kırkbir (2007), 
Banar ve Ekergil (2010), Çelik (2012) yaptığı çalışmalarla örtüşmektedir. Hizmet kalitesinin 
bağlılık boyutunun müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi olduğu da bulunan sonuçlar 
arasındadır. Bu sonuçta Çelik (2012), Günaydın (2015) ve Shpetim, (2012) çalışmalarının 
sonuçlarını destekler niteliktedir. Ayrıca, hizmet kalitesinin güvenlik boyutunun müşteri 
memnuniyeti üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu yönüyle Cengiz ve Kırkbir 
(2007), Banar ve Ekergil (2010), Çelik (2012), Shpetim, (2012) ve Ene ve Tatar (2010) 
çalışmalarının sonuçları arasında farklılık bulunmaktadır.  

5. Sonuç
Üniversitelerin sunmuş oldukları yemekhane hizmetlerinin kalitesi personellerin ve 

öğrencilerin üniversiteden memnuniyetleri açısından önem arz etmektedir. Çalışmada hizmet 
kalitesi boyutlarının personellerin ve öğrencilerin memnuniyet düzeyine etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Elde edilen verilerin analiz edilmesi doğrultusunda bazı sonuçlar elde 
edilmiştir. Bunlar özetle aşağıda sunulmuştur.  

• Yemekhanelerin hizmet kalitesine ilişkin boyutlarından fiziksel görünüm, güven
duygusu, yeme sıklığı ve bağlılık boyutlarının öğrencilerin memnuniyeti üzerinde 
pozitif yönlü bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Personellerin ve öğrencilerin 
memnuniyetini etkileyen en önemli boyut fiziksel görünüm boyutudur. Bu sonuçlara 
göre, üniversite personeli ve öğrencileri yemekhanenin modern bir görünüşe sahip 
olduğunu, yemekhanedeki eşyaların görünümünün ve konforunun yeterli olduğunu, 
yemekhane çalışanlarının iyi bir görünüme sahip olduğunu ve sunumda kullanılan araç 
gereçlerin uygun olduğunu ifade etmişlerdir.  

• Hizmet kalitesi boyutlarından duyusal, duyarlılık ve yeterlilik boyutlarının memnuniyet
üzerinde etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Elde edilen bulgular ışığında yemekhane hizmeti sunan işletme yöneticilerine ve teorisyenlere 
aşağıdaki öneriler sunulabilir.  

• Yemekhane hizmet saatlerinin tüm kullanıcılara uygun olacak şekilde düzenlenmesi,
yemekhane çalışanlarının tüm müşterilerle kişisel olarak ilgilenmeleri, üniversite 
personeli ve öğrencilerinin “müşteri her zaman haklıdır” felsefesiyle yaklaşmaları, 
çalışanların müşterilerinin özel taleplerini anlayıp, çözümlemeleri gerekmektedir.  
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• Yemekhane yöneticileri, çalışanların sürekliliğini sağlamalı, çalışanların kişisel bakımı 
ve temizliğiyle ilgili çalışmalar yürütmeli ve müşterilerin sorularına cevap verecek 
şekilde bilgi sahibi olmalarını sağlamalıdırlar. 

• Yemekhane yöneticileri yemeklerin doku bütünlüğünü koruyacak şekilde sunumu 
gerçekleştirilmeli, yemeklerin parlak, canlı ve yapıldığı malzemenin renginin baskın 
olacak şekilde hazırlanması, besinlerin birbirleriyle uyumlu ve hoş bir ahenge sahip 
olması ve yemeğin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin uygun sertlikte ve 
yumuşaklıkta olması gerekmektedir.  

• Çalışma yemekhane hizmeti sunan işletmelerde gerçekleştirilmiş farklı hizmet 
işletmelerinde de hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti arasındaki etkileşime 
yönelik çalışmaların yürütülmesi önerilebilir.  
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LİSE VE LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN 
ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN 

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 
 

Mehmet Durmaz1  Tahire Hüseyinli2  Caner Güçlü3 
 
Özet  

Öğrencilerin eğitim başarısını etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerin başında zamanı etkili 
yönetebilme becerisi gelmektedir. Zamanın sınırlı, buna karşılık arzu ve isteklerin sınırsız olduğu günümüzde 
zamanı etkili yönetebilme becerisi; günümüz insanının sosyal yaşam düzenini etkileyen en önemli olgudur. 
Eğitim hayatında öğrencilerin alışkanlıklarını, sorumluluklarını ve günlük zorunlu veya gönüllü ihtiyaçlarını 
belirlemede etkili bir faktör olan zaman yönetimi kültürü, belirleyici etkenlerden biridir. Zaman yönetimi; 
ihtiyaçları belirlemek ve belirlenen bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli hedefleri yaratmaktır. Belirlenen 
hedefleri ortaya koymak için planlama, uygulama ve kontrol süreçlerinin gerçekleştirilmesi öğrencilerin 
başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Bu çalışmanın amacı, lise ve lisans düzeyinde turizm eğitimi gören 
öğrenciler arasında zaman yönetimi becerileri açısından öğrencilerin bu becerileri eğitim hayatının hangi 
aşamasında kazandığı veya kazanması gerektiği bilgisini karşılaştırılmalı analiz ile ortaya koymaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: zaman yönetimi, turizm öğrencileri 
 
JEL Sınıflandırması: A10 
 
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF TIME MANAGEMENT 
SKILLS OF TOURISM STUDENTS AT HIGH SCHOOL AND 

UNIVERSITY LEVEL 
 
Abstract 

There are many factors that affect students’ achievement. The ability of managing time effectively is one 
of the most important factor. Nowadays, when the time is limited on the contrary, wishes and desires are 
unlimited, the ability of managing time effectively is the most important fact that affect the today’s human social 
life. Time management culture, which is an effective factor in determining students’ habits, responsibilities and 
their daily necessary and voluntary needs in education life, is one of the determining factors. Time management 
is to identify the needs and create the necessary targets to meet these identified needs. To expose the identified 
targets, the fulfillment of planning, application and control processes affects students’ achievement in a positive 
way. The aim of this study is to reveal the information about time management skills of tourism students at high 
school and university level with comparative analysis, at which phase of their life they have gained or should 
gain these skills. 
 
Keywords: time management, tourism students 
 
JEL Classification: A10 
 
1. Giriş 

Zaman yönetimi, zamanı verimli kullanabilmek için amaçları ve hedefleri elde etmeye 
çalışma olayıdır. Günümüzde ise zaman yönetimi ya da zaman kullanımı bireyler açısından 
çok büyük bir önem taşır. Zaman yönetiminin önemi bilindiği üzere sadece zamanın kontrolü 
anlamına gelmez, fakat zamanın kontrolü bireylerin hayatının değerini arttırmayı sağlayan en 
önemli unsurlardan sayılabilir (Alay, 2000:329). Peter Drucker’a göre zamanı 
yönetebildiğimiz takdirde her hangi bir şeyi yönetmemiz mümkün olacaktır (Adair, 2004:7). 

1 Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Anabilim Dalı, 
Yüksek Lisans, Türkiye,  mehmetenesdurmaz@gmail.com 
2 Antalya/Türkiye, tahirehuseyinli@gmail.com 
3 Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Araştırma Görevlisi,  canerguclu@akdeniz.edu.tr 
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Zaman yönetimi, yoğun olarak çalışan yöneticilerin zamanlarını daha iyi ve verimli 
yönetebilmelerine yardımcı olma amacı ile eğitim aracı işlevi görerek Danimarka’da doğmuş 
ve ardından dünyaya yayılmıştır. Zaman yönetimi günümüzde ise, özellikle profesyonel 
çalışma hayatında başarının en önemli öğesi olarak gösterilebilir (Koch, 1998:147).  

Zaman verimli kullanılmıyor ve doğru bir şekilde yönetilmiyorsa bireyin başarısından 
söz etmek söz konusu olamaz. Aslında zamanı kullanamayıp doğru bir şekilde yönetemeyen 
birey düşünüp dinlenmeye de vakit bulamaz. Bu olay bireyde kaygıyı tetikler. Verimli olmak 
çok düşünmek anlamına gelmez. Çok düşünüp çalışmak ile verimli ve olumlu sonuçlar 
alabilmek arasında doğrudan bir ilişki gözetilemez. Aslında önemli olan nokta bireyin zaman 
içinde zamanı değil kendisini doğru bir şekilde yönetebilmesidir (Efil, 1999).  

Çoğu bireyde görüldüğü üzere genellikle bireyler zamanlarını nasıl verimli ve doğru bir 
şekilde yönetebileceğini bilemezler. Profesyonel anlamda yaşantılarını ve günlük yaşamlarını 
idare edemezler çünkü kişisel olarak da zamanını etkin ve verimli kullanamamışlardır. Zaman 
yönetiminin en doğru kullanımı bireyin hayatını kendisi en doğru biçimde yönetmesi ve 
planlayabilmesinden geçer (Hendry, 2004). Zaman kaynağının aktif ve verimli 
kullanılabilmesiyle sadece yapılan aktivitelerde iyi sonuçlar elde edilmekle birlikte bireylerin 
özel yaşantılarında da başarılı olmasını ve sağlıklı ilişkiler geliştirmesi konusunda da yardımı 
dokunmaktadır (Karakoç, 1990). 
 
2. Zaman Yönetimi 
2.1 Zaman Yönetimi Kavramı 

Zaman kavramı, tanımı zor olmakla birlikte soyut ve öznel sayılmaktadır. Zaman 
tanımları bundan dolayı farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre 
ise zaman tanımı: “Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, 
vakit.” (Başaran, 1991:14).  

Yine zamanın sözlük anlamına bakıldığında, geçmişten günümüze ulaşmış olan 
meydana gelen olayların geleceğe doğru sıralanan kesintisiz bir süreç olduğu görülür. 
Meydana gelen olaylar zaman kavramının temel bileşeni sayılır. Her şey meydana gelen bir 
olay olabilir. Sabahları okula gitmek, geceleri yatağa yatmak, uyumak, işe gitmek meydana 
gelen olayın birer örneğidir. Zaman kavramı ise meydana gelen bu olayların sırasıyla, 
birbirini tekrar ederek meydana gelmesidir (Smith H. W., 2002).  

Bireylere göre değişiklikler gösteren zaman yönetimi kavramı için birbirinden farklı 
tanımlar yapılmaktadır. Zaman yönetimi kavramında aslında düşünüldüğü gibi olay zaman 
kavramının açıklanmaya çalışılması değil, mevcut şu andaki zamanda nelerin 
yapılabileceğinin diğer seçeneklerin planlanmasıdır (Erdem ve Kaya, 1998). 

Zaman kavramını ayrıştırdığımızda üç farklı grupta incelendiğini görebiliriz. Bunlar; 
fiziksel zaman, biyolojik zaman ve psikolojik zamandır. Tek tek açıklamak gerekirse; fiziksel 
zaman, sürekliliğini sürdürebilen, saat ile izlenimi yapılabilen ve geçmişten geleceğe 
devamını sağlayabilen zamandır. Biyolojik zaman, adından da anlaşıldığı üzere biyolojik 
saatlerle kontrol edilip ölçülen, hayatımızın büyük bir ölçüde devamını sağlamasını sağlayan 
organların devamlılığına karar veren, bu sayede biyolojik süreçlerin meydana gelmesinde 
etkili olan zamandır. Fiziksel zaman ile biyolojik zaman arasındaki benzerlik ise ikisinin de 
sürekli olmasıdır. Psikolojik zaman ise bu iki zamandan farklı olarak farkında olma ve 
bilinçlenme ile değerlendirilebilir. Psikolojik zaman diğer zamanlar gibi sürekli bölümüne 
girmez ve farklı ölçümlerden oluşur. Başka anlatım yolu ile psikolojik zaman, psikolojik an 
olarak bilinen zaman birimlerinden meydana gelmesidir. Kronolojik sıralamaya zaman 
bölümlerinde rastlanmaz (Passig, 2004: 27-42). 

Bu noktada da, bireylerin geçirmekte oldukları zamanlarını nasıl daha etkin ve verimli 
kullanabilecekleri konusunda ihtiyaçlarının karşılanabilmesini amacıyla “zaman yönetimi” 
diye adlandırılan yeni bir kavram ortaya çıkmaktadır. Bireylerin her alanda yaptıkları 
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aktivitelerin verimli ve etkin olmasının temelinde geçirmekte oldukları zamanlarını iyi 
kullanmalarına bağlı olduğu görüşü günümüzde oldukça yaygın olmakla birlikte, zamanını 
kullanımında pasif ve verimsiz olan kişilerin birçok şeyi düzgün bir şekilde başarabildikleri 
gözlenememektedir. 
2.2 Zaman Tuzakları 

Zaman tuzaklarını kişinin kendisinden kaynaklanan ve dış etkenlerden kaynaklanan 
tuzaklar olarak iki gruba ayırabiliriz. Kişinin kendisinden kaynaklanan zaman tuzaklarını 
kısaca şu şekilde açıklayabiliriz: 
 Kararsızlık: Karar almak; sahip olunan alternatifler içerisinden seçim yapmak üzere 
girişilen faal bir düşünme, alınan kararı uygulamaya koyma ve kararın uygulanabilirliğini 
gözden geçirip kontrol etme sürecidir. 

Kararsızlığın yol açtığı problemler birbirlerini tetikleyici niteliktedir. En başta vakit 
kaybı ve buna bağlı olarak yaşanan zaman baskısı, akabinde karar mekanizmasının doğru 
işlememesinden ileri gelen belirsizlik ve karmaşa durumunun ortaya çıkmasına neden olur. 
Bu durum ise genel olarak randıman düşüşüne sebebiyet verdiği gibi, zamanın etkili şekilde 
yönetilmesine de engel teşkil eder. Karar alma aşamasında, doğru karar verebilmek kadar bu 
kararı vaktinde verebilmek de büyük önem taşımaktadır zira vaktinde verilmeyen kararların 
uygulanabilirliği yoktur ve dolayısıyla bu kararların sürece olumlu anlamda etkileri olmaz. 
Kararsızlığın başlıca nedenleri bilgi eksikliği, alternatif seçimlerin hedef veya hedefler 
doğrultusunda net olarak belirlenmemiş olması, yetkin olmamak, olumsuz kişisel özellik ve 
kendini hem risk almaktan kaçınma hem de hata yapma korkusu olarak gösteren güven 
eksikliği olarak özetlenebilir. İşe koyulma ve işte ilerleme sürecini sekteye uğratan 
kararsızlık, bir anlamda “zaman hırsızı” olarak da tanımlanabilir. 
 Plansızlık: Planlama, bir diğer deyişle zaman yönetimi olarak ifade edilebilir ve kişiye 
iki önemli yarar sağlar. Öncelikle, hedef noktaya nasıl erişilebileceğine dair yol gösterici 
niteliktedir. İkinci olarak, bu yolda gereksinim duyulabilecek kaynakları belirler. Bununla 
birlikte planlama, kararsızlığın neden olduğu en önemli sorun olan zaman kaybını en aza 
indirdiği gibi sarf edilen efordan maksimum verim alınmasına yardımcı olarak emek 
sarfiyatını da önemli ölçüde azaltır; yeni, ilerici yöntem ve kuralların geliştirilmesine ön ayak 
olup hedeflere konsantre olunmasına, belirsizlik ve riskin minimize edilmesine olanak sağlar. 
Sağladığı tüm bu faydalar sayesinde, plansız çalışmaların sinir sistemi üzerinde yol açtığı 
tahribatların en aza indirilmesinde de önemli rol oynar (Haynes, 1999:29). 
 Öncelikleri Belirleyememe: Bireylerin, hemen herkesin zamanının olmamasından veya 
işleri yetiştirememekten şikayetçi olmasından da rahatlıkla anlaşılabileceği üzere, 
tasarladıkları her şeyi gerçeğe dönüştürebilecek zamanları yoktur. Bu sebepten ötürü, 
yapılacak işler için öncelik sıralaması oluşturmak ve buna uygun olarak hareket etmek 
gerekmektedir. 

Öncelik belirlemek incelikli ve önemli bir konudur. Buna karşılık, kişinin bu konuda 
esnek olması da gerekmektedir. Belirlenmiş önceliklere körü körüne bağlı olmak, koşulların 
gelişmesi ve/veya değişmesi halinde vakit kaybına yol açabilir. Planlama yaparken 
önceliklerin değişebileceği göz önünde bulundurulup iş yükü bütün bir parça halinde 
değerlendirilmeli, hangi işin öncelik taşıdığının tespiti iyi bir şekilde yapılmalıdır. Öncelik 
verilen bir işin iptal olması veya bu işin önceliğinin değişmesi halinde kişi alternatif bir plan 
oluşturup zamanı verimli şekilde kullanmaya devam edebilmelidir. Aksi takdirde, vakit kaybı 
meydana gelebilir. 
 Hayır Diyememe: Genellikle önemsiz görülüp dikkate alınmasa da, hayır diyememek 
kişiyi beklenmedik pek çok ekstra işle karşı karşıya bırakan ve önemli ölçüde zaman kaybına 
neden olabilen; bu sebepten ötürü üzerine eğilinmesi gerekilen önemli bir konudur. Devam 
edilen işin hassas bir bölümünde alınan daha ilgi çekici bir teklif için “Hayır!” diyememek, 
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akabinde aynı iş için çok daha fazla vakit harcanmasına ve dolayısıyla vakit kaybına yol 
açabilmektedir (Tengilimoğlu vd, 2008:216). 
 Erteleme: Erteleme davranışı, karar alma sürecini uzatma, bir işi yapmayı geciktirme, 
erteleme odaklı davranışsal bir meyil veya karakter özelliği olarak tanımlanmaktadır 
(Milgram vd, 1998:297). Erteleme eylemi, bilinçli ve bilinçsiz olarak iki ayrı şekilde meydana 
gelmektedir. Bilinçli erteleme, kişi uyanık ve eylemlerinin bilincinde olduğundan, tanı ve bazı 
önleyici eylemler geliştirilmesi için müdahale açısından daha kolaydır. Öte yandan bilinçsiz 
erteleme, kişi eylemlerinin büyük bir bölümünün farkına dahi varmadığından ötürü, hem 
teşhis hem de müdahale açısından daha zordur. Türü ne olursa olsun, ertelemenin fırsat 
maliyeti daima yüksek olmaktadır. Ertelenen iş sadece mevcut vakti değil, daha sonra 
yapılması gereken işlerin vaktini de çalar. Ayrıca, genel olarak işlerin sıkışmasına neden 
olacağından, kişi üzerinde stres ve zaman kaygısı gibi olumsuz psikolojik baskılar oluşturur. 
 Dağınık Masa ve Dosyalama Sistemi: Dağınık masa, iyi çalışan bir dosyalama 
sistemine sahip olunmadığının göstergesidir ve yöneticilerin önündeki en önemli zorlayıcı 
etkenlerden biridir. Bu bağlamda, zamanın verimli kullanılmadığına da işaret eder. Plansızlık 
bunun baş sebebidir. Plan ve programdan yoksun olmak belirsizliğin ve karmaşanın ortaya 
çıkmasına; bu da etkili bir biçimde ele alınamayan işlerin üzerindeki kontrolün kaybedilip 
bireyin veriminin düşmesine, odak problemlerine, yorgunluğa, strese ve tüm bunların bir 
sonucu olarak aynı zamanda vakit kaybına neden olur (Akgemci vd, 2003:90). 
Dış etkenlerden kaynaklanan zaman tuzaklarını ise şu şekilde ifade edebiliriz: 
 Beklenmeyen Ziyaretçiler: Hesapta olmayan her bir ziyaretçi, programlanan zaman 
akışını sekteye uğratır. Zira o kişiye ayrılan vakit, halihazırda başka bir iş için kullanılıyor 
olmalıdır ve ziyaret sebebiyle bu vakit ziyaret süresi oranında çalınmış olur. Bu sebepten 
ötürü, beklenmedik ziyaretçi akınları göz önünde bulundurularak, bunun önüne geçmek 
amacıyla önlemler alınmalıdır (Karaoğlan, 2006:88). 
 İletişim Araçlarının Etkili Kullanılamaması: Günümüz günlük yaşantısında iletişim 
araçlarına adeta bağımlı hale gelmiş durumdayız. Özellikle cep telefonları ve internet 
vasıtasıyla her an istediğimiz kişilerle iletişim kurabildiğimiz gibi herkes de bizimle istediği 
zaman iletişime geçebiliyor. Öğrenciler ders çalışırken yada bazı sorumluluklarını yerine 
getirirken gelen aramalara cevap vermek ve uzun konuşmak zorunda kalabiliyor. Bu durum 
ise zamanın etkili ve verimli kullanılmasına engel teşkil etmektedir.  
Ergonomik Olmayan Çalışma Ortamı: Öğrencinin motivasyon seviyesini belirleyen 
etkenler çok çeşitlidir. Çalışma ortamında mevcut olan fiziki kapasiteye ek olarak 
havalandırma, ışıklandırma ve hatta kullanılan eşyalarının biçimleri, dizaynları ve 
erişilebilirlikleri dahi verimliliğini, motivasyonunu önemli ölçüde etkileyebilir. 
 
3. Yöntem 

Araştırmanın çalışma evrenini Alanya’da turizm eğitimi alan öğrenciler 
oluşturmaktadır. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm 
İşletmeciliği bölümünün 2., 3. ve 4. sınıflarının birinci ve ikinci öğretim türündeki 
öğrencilerin toplamı 870 kişidir. Yine Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı turizm 
eğitimi veren okullar olarak Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ve Alanya 
Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin turizm eğitimi alan 10., 11. ve 12. sınıf 
öğrencilerinin toplamı 644 kişidir. Dolayısıyla çalışma evrenini 1514 öğrenci oluşturmaktadır. 
Maliyet güçlükleri, kontrol güçlükleri ve etik zorluklar gibi nedenlerden dolayı çalışma 
evrenini temsil eden küçük bir küme (Balcı, 1997: 92-93; Karasar, 1991: 109 110) yani 
çalışma evrenini temsil ettiği düşünülen bir örneklem seçilmiştir. Çalışmanın evreni içinde 
ulaşılabilen örneklem sayısı 770 kişiden oluşmaktadır ama elde edilen verilerin 90 tanesinde 
fazla eksik bilgi olduğu için bu anketler değerlendirmeye alınmamıştır ve sonuç olarak analiz 
için 680 anketin analiz için uygun olduğu belirlenmiştir. 
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Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmış ve anket 3 bölümden 
oluşmaktadır. Öğrencilere ait sosyo-demografik verilerin elde edilmesinde bir ‘Sosyo-
Demografik Durum Anketi’ ve zaman yönetimi becerilerini ölçmek için ‘Zaman Yönetimi 
Becerileri Ölçeği’ kullanılmıştır. 
 1991 yılında Britton ve Tesser tarafından geliştirilen Zaman Yönetimi Ölçeği(ZYÖ), 
orijinal olarak toplamda 35 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçeğin; kısa dönem planlama, zaman 
tutumları ve uzun dönem planlama olmak üzere üç boyutu vardır. Bu ölçeğin Türkçe’ye farklı 
uyarlamaları( Alay ve Koçak, 2002, İşcan, 2008, Kibar vd. 2014) mevcuttur.  
 Bu Çalışmada Kibar ve diğerleri tarafından 2014 yılında bazı ifadeler eklenip 
çıkarılarak hazırlanan, Türkçe’ye uyarlanan ve 7 boyutlu 25 maddeden oluşan ölçek 
kullanılmıştır. Bu çalışmanın Cronbach's alfa ölçek güvenilirlik katsayısı 0,679 olarak 
bulunmuştur. Bu sonuç kullanılan anketin güvenilir olduğunu göstermektedir (Kayış, 
2010:405). Faktör analizi sonrasında ifadelerin gruplandırılması şu şekilde ifade edilmiştir: 
 Planlama Boyutu: Öğrencilerin uzun ve kısa vadeli plan yapıp yapmadığını, yapılan 
planların değerlendirilmesini ölçen ifadelerden oluşmaktadır. 

Önceliklendirme Boyutu: Öğrencilerin günlük bir çok faaliyet arasında ders, ödev, proje 
gibi kendisi için önemli olan sorumluluklarına öncelik tanıyıp tanımadığını ölçen ifadelerden 
oluşmaktadır. 

Programlama Boyutu: Öğrencilerin günlük yada daha uzun dönemdeki sorumluluklarını 
yazılı olarak belirli bir programa tabi tutup tutmadığını ölçen ifadelerden oluşmaktadır. 

Erteleme Boyutu: Öğrencilerin yapmakta olduğu işleri erteleme alışkanlıklarının olup 
olmadığını ölçen ifadelerden oluşmaktadır. 

Tuzaklar Boyutu: Öğrencilerin sorumluluklarını yerine getirirken kontrol ettiği veya 
edemediği engelleri ölçen ifadelerden oluşmaktadır. 

Önem Verme Boyutu: Öğrencilerin yapmakta olduğu veya ilgi alanına girdiği şeylere 
önem verdiğini ölçen ifadelerden oluşmaktadır. 

İnanma Boyutu: Öğrencilerin amaçlarını belirleme ve bunları uygulamaya geçirmekte 
sorun yaşayıp yaşamadığını ölçen ifadelerden oluşmaktadır. 
 
4. Bulgular 

Araştırmanın bu kısmında anket aracılığı ile elde edilen veriler ile katılımcıların 
demografik özellikleri, öğretim türlerine göre lise ve lisans düzeyinde turizm eğitimi alan 
öğrencilerin zaman yönetimi becerileri açısından ilişkisini ortaya çıkarmak, elde edilen 
bulgular açıklanmaya çalışılacak ve sonuçlar ortaya konulacaktır. 
 

Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri 
Cinsiyet N % Öğrenim Türü N % 
Bayan 293 43.1 Lise 333 49.0 
Bay 387  56.9 Lisans 347 51.0 
Toplam 680 100 Toplam 680 100 
Günlük sosyal medya kullanımı N % Not Ortalaması N % 
5-10 dk. 99 14.6 Çok Kötü 60 8.8 
30 dk. civarı 92 13.5 Kötü 171 25.1 
1 saat civarı 235 34.6 Normal 270 39.7 
2 saat ve üzeri 242 35.6 İyi 146 21.5 
Cevapsız 12 1.8 Çok İyi 33 4.9 
Toplam 680 100 Toplam 680 100 
 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %56.6’sını Bay öğrenciler oluştururken, öğrenim türü 
açısından bakıldığında lise ve lisans eğitimi alan öğrencilerin sayıları(lise 334, lisans 347) 
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birbirine yakındır. Yine öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım sürelerine bakıldığında 
%28.1’i 30 dakika ve aşağısını kullanırken,  %70.2’si ise 1 saat ve fazlasını kullanmaktadır. 

  
Tablo 2: Cinsiyete göre zaman yönetimi becerileri algısı 

Zaman Yönetimi Becerileri Cinsiyet N A.O. S. S. t p 

Önceliklendirme Boyutu Bay 387 3,0882 ,75381 
-,566 ,571 Bayan 293 3,1268 ,78513 

Erteleme Boyutu Bay 387 3,0315 ,75381 
-3,484 ,001 

Bayan 293 3,2385 ,78513 

Yoğunlaşma Boyutu Bay 387 3,6629 ,74921 
,595 ,552 Bayan 293 3,6290 ,71585 

Tuzaklar Boyutu Bay 387 3,0325 ,86423 
-1,282 ,200 Bayan 293 3,1213 ,93378 

Önem verme Boyutu Bay 387 2,7599 ,61374 
,560 ,576 

Bayan 293 2,7344 ,55705 

Programlama Boyutu Bay 387 2,0687 ,88486 
-,936 ,350 Bayan 293 2,1346 ,94044 

Planlama Boyutu Bay 387 3,0364 ,83579 
-1,631 ,103 Bayan 293 3,1415 ,82694 

 
Katılımcıların Zaman Yönetimi Becerileri alt boyutlarına yönelik algılarının 

cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik %95 anlamlılık düzeyinde 
yapılan t-testi analizi sonucunda katılımcıların cinsiyetlerine göre erteleme boyutu (t=-3,484, 
p=0.001<0.05) algılamaları arasında anlamlı bir farklılık görülürken diğer boyutlarda %95 
anlamlılık düzeyine göre anlamlı farklılıklar görülmemektedir. 

 
Tablo 3: Öğretim türüne göre zaman yönetimi becerileri algısı 

Zaman Yönetimi Becerileri Eğitim Türü N A.O. S. S. t p 

Önceliklendirme Boyutu Lise 334 3,2177 ,90333 3,314 ,001 Lisans 346 2,9958 ,84285 

Erteleme Boyutu Lise 334 3,0576 ,79434 -2,093 ,037 Lisans 346 3,1816 ,74942 

Yoğunlaşma Boyutu Lise 334 3,7606 ,72569 3,958 ,000 Lisans 346 3,5399 ,72801 

Tuzaklar Boyutu Lise 334 3,2988 ,87435 6,737 ,000 Lisans 346 2,8506 ,86058 

Önem verme Boyutu Lise 334 2,8698 ,59935 5,358 ,000 Lisans 346 2,6322 ,55666 

Programlama Boyutu Lise 334 2,1391 ,93646 1,184 ,237 Lisans 346 2,0565 ,88140 

Planlama Boyutu Lise 334 3,0539 ,84311 -,854 ,394 Lisans 346 3,1085 ,82348 
 

Katılımcıların Zaman Yönetimi Becerileri alt boyutlarına yönelik algılarının öğretim 
türlerine göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik %95 anlamlılık düzeyinde yapılan t-
testi analizi sonucunda katılımcıların eğitim türüne göre önceliklendirme boyutu (t=3,314, 
p=0.001<0.05), erteleme boyutu (t=-2,093, p=0.037<0.05),  yoğunlaşma boyutu (t=3,958, 
p=0.000<0.05), tuzaklar boyutu (t=6,737, p=0.000<0.05), önem verme boyutu (t=5,358, 
p=0.000<0.05) algılamaları arasında anlamlı bir farklılık görülürken; katılımcıların eğitim 
türlerine göre programlama boyutu (t=1,184, p=0.237>0.05) ve planlama boyutu (t=-,854, 
p=0.394>0.05) algılamaları arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir.  
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Tablo 4: Not ortalamaları ve planlama boyutu algısı 

Not Ortalamaları N A.O. S.S. S.H. 
ANOVA 
F p 

Çok Kötü 60 2,7883 ,71848 ,09276 

3,484 ,008 

Kötü 171 3,0150 ,84432 ,06457 

Normal 270 3,1083 ,83192 ,05063 

İyi 146 3,1727 ,82213 ,06804 
Çok İyi 33 3,3403 ,89801 ,15632 
Toplam 680 3,0817 ,83301 ,03194 
 

Tablo 4’de elde edilen analiz bulgularına göre, öğrencilerin zaman yönetimi becerileri 
planlama boyutu algılarının farklılık gösterip göstermediğine yönelik algısı not ortalamalarına 
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F=3,484, p=0.008). Bu farklılığın kaynağını tespit 
etmek için Post Hoc testlerinden Tukey testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlara göre Zaman 
Yönetimi Becerileri planlama boyutu algısındaki en yüksek farklılığın not durumları ‘’çok 
kötü’’ olan öğrenciler ile ‘’çok iyi’’ olan öğrenciler arasında olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle not durumları ‘’çok iyi’’ olan öğrencilerin diğer öğrencilere kıyasla planlama boyutu 
algısı daha yüksektir. Ayrıca planlama boyutu algısı en düşük not durumu ise ‘’çok kötü’’ 
olan öğrenciler oluşturmaktadır. 

 
Tablo 5: Not ortalamaları ve önceliklendirme boyutu algısı 

Not Ortalamaları N A.O. S.S. S.H. 
ANOVA 
F p 

Çok Kötü 60 2,8948 ,64967 ,08387 

6,700 ,000 

Kötü 171 2,9195 ,94324 ,07213 

Normal 270 3,1030 ,87863 ,05347 

İyi 146 3,3341 ,84117 ,06962 
Çok İyi 33 3,4470 ,76485 ,13314 
Toplam 680 3,1048 ,87947 ,03373 
 

Tablo 5’de elde edilen analiz bulgularına göre, öğrencilerin zaman yönetimi becerileri 
önceliklendirme boyutu algılarının farklılık gösterip göstermediğine yönelik algısı not 
ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F=6,700, p=0.000). Bu farklılığın 
kaynağını tespit etmek için Post Hoc testlerinden Tukey testi uygulanmış ve elde edilen 
sonuçlara göre Zaman Yönetimi Becerileri önceliklendirme boyutu algısındaki en yüksek 
farklılığın not durumları ‘’çok kötü’’ olan öğrenciler ile ‘’iyi’’ olan öğrenciler arasında 
olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle not durumları ‘’iyi’’ olan öğrencilerin diğer 
öğrencilere kıyasla önceliklendirme boyutu algısı daha yüksektir. Ayrıca önceliklendirme 
boyutu algısı en düşük not durumu ise ‘’çok kötü’’ olan öğrenciler oluşturmaktadır. 

 
Tablo 6: Not ortalamaları ve tuzaklar boyutu algısı 

Not Ortalamaları N A.O. S.S. S.H. 
ANOVA 
F p 

Çok Kötü 60 2,7992 ,86852 ,11213 

4,173 ,002 
Kötü 171 2,9766 ,90845 ,06947 

Normal 270 3,0758 ,85118 ,05180 

İyi 146 3,1963 ,91196 ,07547 
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Çok İyi 33 3,4555 ,98114 ,17079 
Toplam 680 3,0708 ,89527 ,03433 
 

Tablo 6’da elde edilen analiz bulgularına göre, öğrencilerin zaman yönetimi becerileri 
tuzaklar boyutu algılarının farklılık gösterip göstermediğine yönelik algısı not ortalamalarına 
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F=4,173, p=0.002). Bu farklılığın kaynağını tespit 
etmek için Post Hoc testlerinden Scheffe testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlara göre 
Zaman Yönetimi Becerileri tuzaklar boyutu algısındaki en yüksek farklılığın not durumları 
‘’çok kötü’’ olan öğrenciler ile ‘’çok iyi’’ olan öğrenciler arasında olduğu anlaşılmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle not durumları ‘’çok iyi’’ olan öğrencilerin diğer öğrencilere kıyasla 
tuzaklar boyutu algısı daha yüksektir. Ayrıca tuzaklar boyutu algısı en düşük not durumu ise 
‘’çok kötü’’ olan öğrencilerden oluşturmaktadır. 

 
Tablo 7: Not ortalamaları ve yoğunlaşma boyutu algısı 

Not Ortalamaları N A.O. S.S. S.H. 
ANOVA 
F p 

Çok Kötü 60 3,4562 ,69718 ,09001 

3,411 ,009 

Kötü 171 3,5548 ,79194 ,06056 

Normal 270 3,6612 ,73737 ,04487 

İyi 146 3,8014 ,60595 ,05015 
Çok İyi 33 3,6994 ,87386 ,15212 
Toplam 680 3,6483 ,73468 ,02817 
 

Tablo 7’de elde edilen analiz bulgularına göre, öğrencilerin zaman yönetimi becerileri 
yoğunlaşma boyutu algılarının farklılık gösterip göstermediğine yönelik algısı not 
ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (F=3,411, p=0.009). Bu farklılığın 
kaynağını tespit etmek için Post Hoc testlerinden Tukey testi uygulanmış ve elde edilen 
sonuçlara göre Zaman Yönetimi Becerileri yoğunlaşma boyutu algısındaki en yüksek 
farklılığın not durumları ‘’çok kötü’’ olan öğrenciler ile ‘’iyi’’ olan öğrenciler arasında 
olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle not durumları ‘’iyi’’ olan öğrencilerin diğer 
öğrencilere kıyasla yoğunlaşma boyutu algısı daha yüksektir. Ayrıca yoğunlaşma boyutu 
algısı en düşük not durumu ise ‘’çok kötü’’ olan öğrencilerden oluşturmaktadır. 
 
5. Sonuç 

Zaman yönetimi becerileri boyutlarından olan erteleme boyutu ile öğrencilerin 
cinsiyetleri arasında anlamlı bir farka ulaşılırken, diğer boyutlar (planlama, önceliklendirme, 
programlama, tuzaklar, önem verme ve yoğunlaşma) ile öğrencilerin cinsiyeti arasında 
anlamlı bir farka ulaşılamamıştır. Bunun sebebi erteleme boyutu ifadelerinden 
kaynaklanabilir. Araştırma büyük oranda, zaman yönetimi becerilerinin cinsiyet değişkenine 
göre farklılaşmadığını göstermektedir. Benzer şekilde İşcan (2008) tarafından yapılan 
çalışmada kız ve erkek öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin benzer düzeyde olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Yine; Erdem, Pirinçci ve Dikmetaş (2003) tarafından yapılan çalışmada 
da zaman yönetimi becerileri açısından, kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farkın 
olmadığı saptanmıştır. Araştırmanın bulguları bu iki çalışmanın bulgularıyla uyuşmaktadır. 

Öğrencilerin lise veya lisans düzeyi açısından incelenmesi alan yazında pek 
incelenmemiştir. Ama öğrencilerin yaş düzeyleri ve lise-lisans sınıf düzeylerinde benzerlik 
olduğu için bu bağlamda değerlendirmek mümkündür. Araştırmada öğrencilerin lise ve/veya 
lisans düzeyinde eğitim alanlar ile zaman yönetimi becerileri boyutları arasında anlamlı bir 
fark bulunmuştur. Bu çalışmada yaş düzeyi ile zaman yönetimi becerileri arasında anlamlı bir 
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fark çıksa da, bu fark Trueman ve Hartley (1996), Andıç (2009) gibi çalışmaların aksine 
negatif yönde bir farktır. Bir diğer ifadeyle alan yazında yaş ile ZYB algısı arasında sınıf 
düzeyi arasında  anlamlı ve doğru bir orantı varken, bu çalışmada lise öğrencilerinin ZYB 
algıları üniversite öğrencilerine göre daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni lise öğrencilerinin 
emek yoğun turizm sektöründe çalışmaları sebebiyle zamanlarını daha iyi yönetmelerinde 
yardımcı olmasına dayandırılabilir. 

Yine araştırmanın sonucuna göre öğrencilerin ZYB ile akademik başarıları arasında 
anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Çalışmamıza benzer olarak, alan yazında birçok araştırmada 
zaman yönetimi becerilerini daha iyi uygulayan öğrencilerin uygulamayanlara oranla 
akademik olarak daha başarılı oldukları görülmektedir (Alay ve Koçak, 2003; Britton ve 
Tesser, 1991; Demirtaş ve Özer, 2007; Mace ve Tira, 1999). 

Öğrencilerin zamanlarını daha iyi yönetebilmeleri için teorik ve pratik eğitimde bu 
kavramlara daha çok yer verilmesi, zaman yönetimi ile ilgili seminerlerin, konferansların 
düzenlenmesi çoklukla sağlanmalıdır. Ayrıca bu becerilerin artırılmasında danışmanlık gibi 
hizmetlerin verilmesi öğrencinin hem lise hayatında hem üniversite hayatında ve sonrasında 
önemli ve faydalı bir yetenek olarak karşısına çıkacaktır. 
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KOBİ’LER İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN 
NERESİNDE? ESKİŞEHİR KOBİ’LERİNDE BİR UYGULAMA  

 
 

Gürkan Haşit1 
 
 

Özet 
Sanayi döneminde önemli bir yer tutan büyük ölçekli işletmeler bilgi toplumuna geçiş süreciyle birlikte 

yerini esnek ve dinamik özelliklere sahip KOBİ’lere bırakmıştır. KOBİ’lerin temel özelliği yaratıcı ve yenilikçi 
bir düşünce sistemiyle girişimcilik ruhuna sahip olmalarıdır. KOBİ’ler yeni ekonomik düzen içerisinde Dünya'da 
ve ülkemizde toplam işletmelerin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Ülke ekonomileri açısından bu kadar 
önem arz eden KOBİ’ler, yaşamlarını sürekli kılabilmek için her alanda rekabet edebilmeyi öğrenmek 
zorundadır. KOBİ’lerin rekabet koşullarına uyum sağlamada sahip oldukları en önemli faktör çalıştırdıkları insan 
sermayesi ve bu sermayenin etkin bir şekilde yönetilmesidir. Bu durum KOBİ’lerde insan kaynakları 
yönetiminin önemini artırmış ve bu araştırmanın yapılmasında temel güdüleyici faktör olmuştur. Araştırmanın 
kavramsal bölümünde KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimine değinilmiştir. Araştırma Eskişehir ilinde faaliyet 
gösteren KOBİ’ler üzerinde anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma verileri SPSS programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma, tanımlayıcı ve nicel bir araştırma şeklindedir. Araştırmayla Eskişehir 
ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin insan kaynakları yönetimiyle ilgili yaptıkları çalışmaların düzeyi ve 
özellikleri tespit edilerek açıklanmıştır. Araştırma sonucunda KOBİ‘lerin insan kaynakları yönetimiyle ilgili 
yaptıkları çalışmalarda ve konuya bakış açılarında önemli eksiklikleri bulunduğu görülmüştür 
 
Anahtar Kelimeler: KOBİ’ler, insan kaynakları yönetimi, KOBİ‘lerde insan kaynakları yönetimi 
 
JEL Sınıflandırması: M00, M01, M12  

 
 

WHERE ARE SMES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
OF? AN APPLICATION ON SMES IN ESKIŞEHIR  

 
 

Abstract 
Large-sized enterprises that have taken an important place during industrial era gave their places to SMEs 

having flexible and dynamic properties with transition process to knowledge society. The main features of SMEs 
are that they have entrepreneurial spirit with innovative and creative thought system. In the world and our 
country, SMEs constitute a major part of total business in the new economic order. SMEs having great 
importance in terms of countries’ economies have to learn competing in all areas to be able to sustain their lives. 
The most important factors that SMEs have so as to adapt to competitive conditions are human capital and 
management of this capital effectively. This case has increased the importance of human resource management 
in SMEs and has been the main motivating factor in being made this research. SMEs and human resource 
management has been mentioned in the conceptual part of the research. Research was conducted by using survey 
method Eskisehir on SMEs operating in the province. Research data was analyzed by using SPSS program. 
Research is in the form of descriptive and quantitative search. With this research, the levels and properties of 
works that SMEs performing in Eskişehir province conduct with regard to human resource management have 
been explained by being identified. As a result of research, it has been seen that there are major shortcomings in 
their perspectives to the issue and works which SMEs perform with regard to human resource management. 
 
Keywords: SMEs, human resource management, human resource management in SMEs 
 
JEL Classifications: M00, M01, M12 

1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye, 
gurkan.hasit@bilecik.edu.tr 
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1. Giriş 
 

KOBİ yöneticileri özellikle kuruluş aşamasında işletmeyi kurmak ve yürütmek, üretim, 
satış ve pazarlama yollarını oluşturmak, nakit akışını sağlamak gibi konularla 
ilgilendiklerinden dolayı, insan kaynakları yönetimine gereken önemi vermemektedirler. 
İşletme büyüdükçe insan kaynakları ile ilgili biçimsel bir yapının oluşturulma şansı, işletme 
üst yönetimlerinin insan kaynakları yönetimine verdiği öneme göre değişmektedir. İşletme üst 
yönetimleri bu konuda ne kadar ciddi ve istekli olursa, insan kaynakları uygulamalarının 
gerçekleşme şansı o derece fazla olmakta,  aksi takdirde insan kaynakları konusunda herhangi 
bir çalışma yapılmamaktadır. İşletme üst yönetimlerinin insan kaynakları uygulamalarını 
hayata geçirmeleri konusunda etkili olan diğer önemli bir faktör de, bu yönetimlerin, 
çalışanlarının hukuki haklarının her geçen gün gelişerek, artığının farkında olmasıyla ilgilidir. 
Özellikle iş güvenliği ve işçi sağlığı, eşit iş hakkı, eşit ücret, haksız işten çıkarmalar gibi 
çalışanların yasal haklarını korumayı amaçlayan politikaların oluşturulması etkin bir insan 
kaynakları yönetimiyle mümkün olmaktadır (Mayson ve Barrlett, 2006, 451). Günümüzde 
KOBİ’lerin İKY işlevlerini etkili bir şekilde uygulamaları; yenilik ve yaratıcılık güçlerini 
arttırmalarında, stratejik hedeflerine ulaşmalarında, çalışanlarının motivasyonlarını 
yükseltmelerinde, adil bir ücret sistemi oluşturabilmelerinde önemli kazançlar 
sağlayabilecektir. Bu çalışmada KOBİ’lerin İKY konusunda neler yaptıklarıyla ilgili bir 
durum tespiti yapılarak, İKY ilgili eksik oldukları konularda tavsiyelerde bulunulmuştur.  
 
2. KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi 

KOBİ’lerin içinde bulunduğu yoğun rekabet koşullarına uyum sağlayarak, etkin bir 
çalışma performansı ortaya koymalarında en önemli katkıyı sağlayacak faktör sahip oldukları 
insan kaynağıdır. KOBİ’lerin sahip olduğu insan kaynağı örgüt için yaratıcı bir faktör özelliği 
taşımaktadır. İşletme için gerekli olan, para, tesis, donanım, hammadde, makine ve teknoloji 
gibi faktörlerin elde edilmesi ve yönetilmesindeki başarı sahip olunan insan kaynağının 
performansına bağlıdır.  Bu insan kaynağının yönetimi tüm büyük işletmelerde olduğu kadar 
KOBİ'ler için de büyük önem taşımaktadır. KOBİ’lerin son on yılda ülke ekonomileri 
üzerindeki etkilerinin artması KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimiyle ilgili yapılan 
araştırmaların sayısını arttırmıştır (Bacon ve Hoque, 2005, 1977). Bu araştırmaların büyük bir 
bölümünde; KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimiyle ilgili yapılan uygulamaların, insan 
kaynakları devir hızı, verimlilik ve işletme maliyetlerinin azaltılması yönünde KOBİ’lere 
önemli katkılar sağladığı tespit edilmiştir. Yine bu araştırmalarda, insan kaynaklarının 
gelişiminin sağlanması KOBİ’ler açısından temel başarı faktörü olarak kabul edilmektedir 
(Filkiewicz, 2005, 16). KOBİ’lerde etkili bir şekilde yapılacak insan kaynakları yönetimi 
çalışmaları işletmedeki insan kaynağının daha verimli olmasını sağlayarak, örgütsel 
performansın artmasına yol açmaktadır (Tseng, Lee, 2009, 6549). Bütün işletmelerde olduğu 
gibi KOBİ’ler açısından da, nitelikli insan kaynağına sahip olmak ve bu kaynaktan 
maksimum verim alarak rekabette üstünlük sağlayabilmek için, insan kaynakları işlevlerinin 
(insan kaynakları planlaması, iş analizi, insan kaynakları bulma ve seçme, eğitim ve 
geliştirme, kariyer, ücret ve performans yönetimi gibi) uygulanması gerekmektedir.  
 
3. KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri 

KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimiyle ilgili sorunların çözümlenmesi için aşağıdaki 
insan kaynakları işlevlerinin etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir.  
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3.1. İnsan Kaynakları Planlaması Yapılması 
KOBİ’lerde insan kaynakları yönetiminin öncelikli amacı temel faaliyet alanı örgüt, 

işler ve insanlar için planlama yapmaktır. KOBİ’lerde yapılacak insan kaynakları 
planlamasının genel olarak üç temel amacı bulunmalıdır. Bu amaçlardan birincisi, örgütün her 
bölümü için gerekli nitelik ve nicelikteki insan kaynağı ihtiyacını önceden bilinçli ve sistemli 
olarak tespit etmektir. İkincisi, çalışanların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, üçüncüsü 
ise, doyuma ulaşmış ve yetişmiş çalışanlara sahip olmaktır. KOBİ’ler, yapacakları insan 
kaynakları planlaması ile ihtiyaç duyacakları çalışanları sahip oldukları özellikler bakımından 
ayrıntılı bir şekilde belirleyeceklerinden dolayı, çalışanların temin sürecinde ve bulunan 
adaylar arasından yapılan seçimlerde daha doğru ve isabetli tercihler yapabileceklerdir. 
Böylece çalışanlar hem işlerinden yüksek düzeyde doyum sağlayacak hem de yaptıkları işler 
konusunda daha çok bilgi ve beceri potansiyeline sahip olacaklardır (Özler 2007, 37).  
3.2. İşe Uygun İnsan Kaynağı Bulma ve Seçme 

İnsan kaynakları yönetiminin en temel ve belirgin işlevlerinden bir diğeri de insan 
kaynakları seçimi ve işe alma sürecidir. KOBİ’ler açısından bu işlev büyük önem arz 
etmektedir. KOBİ’lerin finansman konusunda yaşadıkları sorunları düşündüğümüzde, işe 
uygun olmayan bir insan kaynağı seçiminin, KOBİ’ler açısından önemli bir maliyet unsuru 
yaratacağı açıktır. Bu çalışanın belirli bir süre sonra işten ayrılması ise, ona yönelik yapılan 
bütün çabaların boşa gitmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca işten ayrılmalar yoğun ve sık bir 
şekilde gündeme geliyorsa, bu durum diğer çalışanlar üzerinde psikolojik açıdan olumsuz 
yönde etkiler yaratacaktır (Çolak 2007, 85). KOBİ’ler açısından insan kaynağının seçimi 
doğru yapıldığında ise, yukarıda anlattığımız olumsuz durumların aksine, işletmeler için 
önemli kazançlar söz konusu olacaktır.  
3.3. İnsan Kaynaklarının Uzun Süre İşletmede Çalışmasının Sağlanması 

KOBİ’ler açısından nitelikli insan kaynakların elde edilip işletmeye kazandırılması 
yeterli değildir. Asıl önemli olan konu emek, zaman ve para harcanarak elde edilen bu 
nitelikli insan kaynağının işletmede kalmasının, çalışma motivasyonunun sürmesinin ve 
işletmeye bağlılığının artarak, rakip işletmelere gitmesinin önlenmesidir. KOBİ’lerde çalışan 
insan kaynağının çalışmakta olduğu işletmeden memnun olması için öncelikle adil ücret 
aldığını düşünmesi gerekir. Bunun için iş değerlemesi ve performans değerlemesi 
sistemlerinin kurulması, piyasa ücret araştırmasının yapılması gerekir. KOBİ’lerde çalışan 
insan kaynaklarına performansa dayalı teşvikli ücret sistemleri uygulanmalı ve parasal olan ya 
da olmayan çeşitli ek olanaklar sağlanmalıdır (Benligiray 2007, 9). KOBİ’lerde nitelikli insan 
kaynakların elde tutulmasını sağlayacak insan kaynakları işlevlerinden bir diğeri de eğitim ve 
geliştirmedir. Etkili bir eğitim programıyla insan kaynaklarının işletmeye olan bağlılığı 
artırılabilecektir (Serinkan, 2007, 114). KOBİ’ler açısından, çalışanların güvenliğine, 
sağlığına ilişkin eylemler ile sendikalarla ilişkilerin etkili bir şekilde sürdürülmesi de insan 
kaynaklarını elde tutma amacına hizmet edecek başka bir yaklaşımdır. KOBİ’lerde 
çalışanlarla ve çevreyle kurulacak sosyal ilişkiler ve işletmenin içinde bulunduğu alanın 
yönetimi de insan kaynakları bölümünün sorumluluğuna verilmelidir (Tonus, 2007, 59).  
3.4. İnsan Kaynaklarının Bireysel Performansının Artırılması 

KOBİ’lerin çalıştırdıkları insan kaynaklarından en yüksek verimliliği elde edebilmesi 
için, insan kaynağı yeteneklerinin yakından izlenerek, performanslarının değerlendirilmesi 
gerekmektedir (Çiftçi, 2007, 167). Performans değerleme, işletmedeki görevleri her ne olursa 
olsun, insan kaynaklarının etkinliklerinin, yeterliliklerinin ve fazlalıklarının, bir bütün olarak 
tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir. Performans değerleme sisteminin KOBİ’ler açısından 
en önemli amacı insan kaynaklarının ücretlerinin belirlenmesinde katkı sağlamasıdır. 
İşletmede görev yapan her çalışan çalıştığı örgüte yetenek, bilgi, tecrübe ve becerisiyle belirli 
bir katkıda bulunmaktadır. Çalışanın emeği karşılığı aldığı ücret, hem kendisinin hem de 
bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin yaşamını sürdürebilmesi açısından önemlidir (İnce, 
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2005, 319). KOBİ’lerin çalıştırdıkları insan kaynağının verimliliğini artırma konusunda 
uygulamaya geçirmek zorunda oldukları konulardan biride kariyer yönetimidir. Kariyer 
yönetimi veya planlaması, iş dünyasına giriş, atamalar, transferler ve iş değiştirmeleri 
kapsamaktadır. Çalışanın iş yaşamında ve mesleğinde sağlıklı bir şekilde ilerlemesi kariyer 
yönetimi sayesinde olabilmektedir (Taşcı, 2007, 125). Kariyer yönetimiyle çalışanların kurum 
içindeki hareketlilikleri sağlanır ve böylece kişiler motive edilebilir. İyi bir kariyer yönetimi 
uygulanan örgütlerde kişiler bir süre sonra hangi statüde olacaklarını bilebilir veya tahmin 
edebilirler (Bingöl, 2003, 244-246).  

4. Araştırma Yöntemi Veriler ve Analizi
Eskişehir’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin insan kaynakları yönetimiyle ilgili yaptıkları 

çalışmaların düzeyi ve özelliklerini tespit etmeye yönelik yapılan araştırmada kullanılan 
yöntem, elde edilen veriler ve bu veriler kapsamında hazırlanan frekans tabloları araştırmanın 
bundan sonraki bölümünde yer almaktadır. 
4.1. Araştırma Yöntemi 

Araştırma, Eskişehir’de faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde 
yapılmıştır. Araştırmanın temel amacı, Eskişehir ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin insan 
kaynakları yönetimiyle ilgili yaptıkları çalışmaların düzeyi ve özellikleri hakkında durum 
analizi yapmaktır. Araştırmayla ilgili verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmada kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde 
işletmeleri tanımaya yönelik 6 adet demografik soru bulunmaktadır. İkinci bölümde, 
KOBİ’lerin insan kaynakları bölümü örgütlenmesini ortaya koymaya yönelik hazırlanan 5 
soru, üçüncü bölümde ise, insan kaynakları işlevlerinin uygulanma düzeyini belirlemeye 
yönelik 7 soru yer almaktadır. Araştırma verileri SPSS programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Araştırma, tanımlayıcı, keşfedici ve nicel bir araştırma şeklindedir. Araştırma 
kapsamına alınacak KOBİ’lerin belirlenmesinde, Tablo 1’de yer alan, Bakanlar Kurulu’nun, 
2005 / 9617 sayılı kararı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 
Sınıflandırılması Hakkında Yayınlanan Yönetmelik’te geçerli olan KOBİ tanımı 
kullanılmıştır. Bu tanım kapsamına giren küçük ve orta ölçekli işletmelerden 80 tanesi anket 
çalışmasına katılmayı kabul etmiş ve bu KOBİ’lerden elde edilen veriler kapsamında 
Eskişehir ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin insan kaynakları yönetimiyle ilgili yaptıkları 
çalışmaların düzeyi ve özellikleri frekans tabloları düzenlenerek açıklanmıştır.   

Tablo 1: KOBİ’lerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkındaki yönetmeliğe göre yapılan 
KOBİ tanımı 

Değişkenler Sembol Kaynak 
Mikro Ölçekli İşletme 1-9 ≤ 1 Milyon TL 
Küçük Ölçekli İşletme 10-49 ≤ 5 Milyon TL 
Orta Ölçekli İşletme 50-249 ≤ 25 Milyon TL 

Kaynak: (T.C. Resmi Gazete, 2005). 

4.2. Araştırma Verileri ve Analizi 
Araştırmaya katılan KOBİLER’le ilgili elde edilen demografik veriler Tablo 2’deki 

frekans tablolarında yer almaktadır:  
Tablo 2: Araştırma kapsamına alınan KOBİ’ler ilgili demografik veriler 

Hukuki Yapı F % Sektör F % 
Şahıs İşletmesi 7 8,75 Ticaret 25 31,25 
Kollektif Şirket 8 10,0 Üretim 45 56,25 
Limited Şirket 39 48,75 Hizmet 10 12,50 
Anonim Şirket 26 32,50 Toplam 80 100 
Toplam 80 100 
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Çalışan Sayısı F % İşletmelerin Yönetimi F % 
1-9 arası 5 6,25 Aile Üyeleri (Eş ve Çocukları) 40 50,0 
10-49 arası 30 37,50 Profesyonel Yönetici 3 3,75 
50-249 arası 45 56,25 Aileüyeleri/Profesyonel Yönetici 37 46,25 
Toplam 80 100 Toplam 80 100 

Faaliyet Süresi (Yıl) F % İşletme Sahiplerinin Eğitimi F % 
5 yıl ve daha üstü 6 7,50 Ortaöğretim ve Lise 25 31,25 
6-10 yıl arası 18 22,50 Ön lisans 11 13,75 
11-15 yıl arası 29 36,25 Lisans 39 48,75 
16 yıl ve daha üstü 27 33,75 Lisansüstü 5 6,25 
Toplam 85 100 Toplam 80 100 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, araştırma kapsamına alınan 80 işletmeden, 45 işletme; 
%56,25 oranıyla üretim, 25 işletme; %31,25 oranıyla üretim ve geriye kalan 10 işletme; 
%12,50 oranıyla hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. Araştırma kapsamına alınan 
işletmelerden 39 işletme; %48,75 oranıyla Limited şirket, 26 işletme; %32.50 oranıyla 
Anonim şirket, 8 işletme; %10 oranıyla Kollektif şirket, 7 işletme; %8,75 oranıyla şahıs 
işletmesidir. Tablo 2’de görüldüğü gibi, araştırma kapsamına alınan 80 işletmeden, 45 
işletme; %56,25 oranıyla, 50-249 arası, 30 işletme; %37,50 oranıyla, 10-49 arası, 5 işletme; 
%6,25 oranıyla, 1-9 arasında personel çalıştırmaktadır. Ankete katılan işletmelerin; %36,25 
oranıyla, 11-15 yıl arası, %33,75 oranıyla, 16 yıl ve daha üstü, %22,50 oranıyla, 6-10 arası, 
%7,50 oranıyla, 5 yıl ve daha üstü bir süredir faaliyette bulundukları görülmektedir. 
Araştırma kapsamına alınan 80 işletme sahibinin eğitim durumuna bakıldığında, 39 işletme 
sahibi; %48,75 oranıyla lisans, 25 işletme sahibi; %31,25 oranıyla ortaöğretim ve lise, 11 
işletme sahibi; %13,75 oranıyla ön lisans, 5 işletme sahibi; %6,25 oranıyla lisansüstü eğitime 
sahiptir. Araştırma kapsamına alınan işletmelerden, 40 işletme; %50,00 oranıyla aile üyeleri 
(eşi ve çocukları) tarafından yönetilmektedir. 37 işletme; %46,25 oranıyla, aile üyeleri (eşi ve 
çocukları) ve profesyonel yöneticiler tarafından birlikte yönetilmektedir. 3 işletme; %3,75 
oranıyla, tamamen profesyonel yöneticiler tarafından yönetildiklerini ifade etmişlerdir.  

Araştırmaya katılan KOBİ’lerden insan kaynakları bölümü örgütlenmelerine ilişkin elde 
edilen veriler aşağıdaki frekans tablolarında yer almaktadır:  

Tablo 3: İK bölümünün mevcudiyeti 
İşletmede İK Bölümü var mı? F % 
Evet 20 25 
Hayır 60 75 
Toplam 80 100 

Tablo 3’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan işletmelerin büyük bir çoğunluğunda (60 
işletme; %75 oranıyla) İK Bölümü bulunmamaktadır. Sadece 20 işletmede; %25 oranıyla İK 
Bölümü bulunmaktadır. 

Tablo 4: İK Bölümüne sahip olmama nedenleri 
İşletmede İK Bölümü neden 
oluşturulmamıştır? 

F % 

İKY ile ilgili görev ve sorumluluklar komuta 
yöneticileri tarafından yerine getirilmektedir. 

10 16,67 

İKY ile ilgili faaliyetler mali ve idari işler 
bölümünün sorumluluğuna verilmiştir. 

24 40,0 

Çalışan sayısı azdır. Ayrı bir İK Bölümüne gerek 20 33,33 
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yoktur. 
Mali ve teknolojik yapımız İK Bölümü 
oluşturmak için yeterli değildir. 

6 10,0 

Diğer 0 0 
Toplam 60 100 

Tablo 4’de İK Bölümüne sahip olmadıklarını söyleyen 60 işletmenin bu bölümü 
oluşturmamasının nedenleri yer almaktadır. 24 işletme; %40,0 oranıyla İKY faaliyetlerini 
mali ve idari işler bölümünün sorumluluğuna verdiklerini, 20 işletme; %33,33 oranıyla 
çalışan sayısı az olduğu için böyle bir bölüme gerek duymadıklarını, 10 işletme; %16,67 
oranıyla İKY ile ilgili sorumluluğu komuta yöneticilerinin üstlendiğini söylemiştir. 6 işletme; 
%10,0 oranıyla mali ve teknolojik yetersizlikler nedeniyle İK Bölümü oluşturmadıklarını 
ifade etmişlerdir. 

Tablo 5: İK bölümünün kaç yıl önce kurulduğu 
İK Bölümü kaç yıl önce kurulmuştur? F % 
1 yıldan az 6 30,0 
1-5 yıl 11 55,0 
6-10 yıl arası 2 10,0 
11 yıl ve üstü 1 5,0 
Toplam 20 100 

Tablo 5’de İK Bölümüne sahip olduklarını söyleyen işletmelerin bu bölümü kaç yıl 
önce kurduklarıyla ilgili frekans değerleri yer almaktadır. 11 işletme; %55,0 oranıyla bu 
bölümü 1-5 yıl önce kurduklarını, 6 işletme; %30,0 oranıyla 1 yıldan daha az bir süre önce, 2 
işletme; %10 oranıyla 6-10 yıl önce, 1 işletme ise; %5,0 oranıyla 11 yıl ve üstü bir süre önce 
kurduklarını söylemişlerdir. 

Tablo 6: İşletmelerin İKY ile ilgili oluşturdukları bölümlere verdikleri adlar 
İKY ile ilgili oluşturulan bölümün adı nedir? F % 
Personel Bölümü 6 30,0 
İnsan Kaynakları Bölümü 3 15,0 
İdari İşler Bölümü 4 20,0 
Personel ve İdari İşler Bölümü 7 35,0 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 

Tablo 6’da görüldüğü gibi İK Bölümüne sahip olduklarını söyleyen 20 işletmeden 7 
işletme; %35,0 oranıyla kurdukları bu bölüme personel ve idari işler bölümü, 6 işletme; 
%30,0 oranıyla, personel bölümü, 4 işletme; %20,0 oranıyla, idari işler bölümü, 3 işletme; 
%15,0 oranıyla, insan kaynakları bölümü adını verdiklerini söylemişlerdir. 

Tablo 7: İK bölümünün bağlı olduğu örgüt düzeyi 
İK Bölümünün bağlı olduğu örgüt düzeyi nedir? F % 
Üst (Tepe) Yönetimi 2 10,0 
Orta (Bölüm) Yönetimi 11 55,0 
Alt (Operasyonel) Yönetim 7 35,0 
Toplam 20 100 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, İK Bölümüne sahip olan 20 işletmenin kurdukları İK 
Bölümü örgüt düzeyi olarak, 11 işletme; %55,0 oranıyla orta yönetim, 7 işletme; %35,0 
oranıyla alt yönetim, 2 işletme; %10,0 oranıyla üst yönetim düzeyinde yer almaktadır. 

Araştırma kapsamına alınan KOBİ’lerden İKY işlevlerini uygulama düzeyleriyle ilgili 
elde edilen veriler kapsamında hazırlanan frekans tabloları aşağıda yer almaktadır:  
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Tablo 8: İnsan kaynakları planına sahip olma durumu 
İşletmenin İK planı var mı? F % 
Evet 10 12,5 
Hayır 70 87,5 
Toplam 80 100 

 
Tablo 8’de görüldüğü gibi, araştırma kapsamına alınan 80 işletmeden, 70 işletme; 

%87,5 oranıyla bir İK planına sahip değildir. 10 işletme ise; %12,5 oranıyla bir İK planına 
sahiptir.  

Tablo 9: İş analizi yapılma durumu 
İşletmede iş analizi yapılıyor mu? F % 
Evet 5 6,25 
Hayır 75 93,75 
Toplam 80 100 

 
 Tablo 9’a göre, araştırma kapsamına alınan 80 işletmenin büyük çoğunluğunda (75 
işletme %93,75 oranıyla) iş analizi yapılmamaktadır. Sadece 5 işletmede; %6,25 oranıyla iş 
analizi yapılmaktadır. 
 

Tablo 10: İnsan kaynakları bulma ve seçiminden sorumlu olan bölüm ve kişiler 
İK bulma ve seçme sürecini kim yapıyor? F % 
İK veya Personel Bölümü 15 18,75 
Bölüm Yöneticisi 28 35,0 
İşletme Sahibi Üst Yöneticiler 37 46,25 
Diğer 0 0 
Toplam 80 100 

 
 Tablo 10’a göre, işletmeye İK bulmada, araştırmaya katılan 80 işletmeden, 37 işletme; 
%46,25 oranıyla işletme sahibi üst yöneticilerin, 28 işletme; %35,0 oranıyla bölüm 
yöneticilerinin, 15 işletme; %18,75 oranıyla İK veya personel bölümünün etkili olduğunu 
ifade etmiştir. 

Tablo 11: İK eğitimine yönelik çalışma yapılma durumu 
İK ‘na yönelik eğitim çalışması yapılıyor mu? F % 
Evet 73 91,25 
Hayır 7 8,75 
Toplam 80 100 

 
Tablo 11’e göre, araştırma kapsamına alınan 80 işletmenin büyük çoğunluğu (73 

işletme % 91,25 oranıyla) İK yönelik eğitim çalışması yapmaktadır. 7 işletme; %8,75 oranıyla 
eğitim çalışması yapmamaktadır. 

Tablo 12: Kariyer yönetimine ilişkin çalışma yapılma durumu 
Kariyer yönetimi konusunda bir çalışma var mı? F % 
Evet 12 15,0 
Hayır 68 85,0 
Toplam 80 100 

 
Tablo 12’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan 80 işletmeden, 68 işletmede 

%85,0 oranıyla kariyer yönetimine ilişkin bir çalışma yapılmamakta, 12 işletmede; %15,0 
oranıyla kariyer yönetimiyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 
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Tablo 13: İK yönelik performans değerlemesi yapılma durumu 
Performans değerlemesi yapılmakta mı dır? F % 
Evet 52 65,0 
Hayır 28 35,0 
Toplam 80 100 

  
Tablo 13’de görüldüğü gibi, araştırma kapsamına alınan 80 işletmeden, 52 işletmede; 

%65,0 oranıyla performans değerlemesi yapılmaktadır. 28 işletmede ise; %35,0 oranıyla 
performans değerlemesi konusunda bir çalışma yapılmamaktadır.  
 

Tablo 14: İK yönelik performans değerlemesinde kullanılan yöntemler 
Performans değerlemesinde hangi yöntem 
kullanılmaktadır? 

F % 

Tek Yönlü Değerleme (Yöneticiler tarafından) 52 100 
Çok Yönlü Değerleme 0 0 
Diğer 0 0 
Toplam 52 100 

  
Tablo 14’de görüldüğü gibi, İK ilgili performans değerlemesi yapan 52 işletmenin 

tamamında %100 oranıyla tek yönlü (bağlı bulunduğu yönetici tarafından) değerleme 
yapılmaktadır. 
 
5. Sonuç 

Eskişehir de faaliyet gösteren KOBİ’lerin insan kaynakları örgütlenmesini ve insan 
kaynakları yönetim işlevlerini uygulama düzeylerini ölçmeye yönelik yapılan bu araştırmada 
şu sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma kapsamına alınan KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğunda 
insan kaynakları işlevlerini yürütmek için oluşturulmuş ayrı bir İK Bölümü bulunmamaktadır. 
Bu bölümün İKY işlevleriyle ilgili yerine getirmesi gereken sorumlulukları büyük ölçüde 
mali ve idari işlerden sorumlu bölüm yöneticileri ile diğer bölümlerde görev yapan komuta 
yöneticileri üstlenmiştir. İK bölümü olmayan işletmelere neden bu bölümü oluşturmadıkları 
sorulduğunda, işletmelerden bazıları çalışan sayısının azlığını öne sürerken diğerleri mali ve 
teknolojik alt yapılarının bu bölümü oluşturmak için yeterli olmadığını ifade etmişlerdir. İK 
bölümü olan işletmelerin bu bölümü oluşturma geçmişlerinin 5 yılı geçmediği, bu bölümün 
isminin de ağırlıklı olarak personel ve idari işler, idari işler ve personel bölümü olduğu 
görülmektedir. Araştırma kapsamına alınan işletmelerin insan kaynakları sayılarına 
baktığımızda ağırlıklı olarak 50’nin üstünde personel çalıştırdıkları görülmektedir. Artık 
işletmelerin profesyonel bir İK bölümüne sahip olmaları gerekmektedir. Bu bölümün 
oluşturulması, bölüm yöneticilerinin insan kaynakları yönetimi konusundaki etkinliğini 
artırarak, insan kaynaklarıyla ilgili işlevlerin daha başarılı bir şekilde uygulanmasını 
sağlayacaktır. Diğer yandan, insan kaynaklarıyla ilgili faaliyetlerin bu bölüm tarafından tek 
bir merkezden yürütülmesi işletme açısından maliyet avantajı getirecektir. İşletmelerin 
oluşturdukları İK bölümleri örgüt düzeyi olarak büyük ölçüde orta ve alt yönetim 
basamağında bulunmaktadır. İşletmelerin sahip oldukları ya da ileride oluşturmayı düşündüğü 
İK bölümlerinin üst yönetime yakın bir örgüt düzeyinde bulunması işletmeler açısından 
büyük önem taşımaktadır. Günümüzde İKY işletmeler açısından stratejik bir uzmanlık alanı 
haline gelmiştir. KOBİ’ler açısından etkili bir İKY stratejik hedeflerin başarılması için temel 
bir değer (core value) olarak kabul edilmektedir. İKY, kurumsal stratejinin oluşturulması ve 
uygulanmasında kritik bir rol oynayabilecektir (Brizek, 2013, 12). Dolayısıyla İK bölümü ne 
derece üst yönetime yakın bir yerde bulunursa İK işlevlerinin işletme stratejileriyle 
bütünleşme şansı o derece fazla olacaktır. İnsan Araştırma kapsamına alınan işletmelerde İK 
planlaması ve iş analizi ağırlıklı olarak yapılmamaktadır. İK bulma ve seçme süreci işletme 
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sahibi yöneticiler ile bölüm yöneticileri tarafından yürütülmektedir. İşletmelerin İK 
planlaması ve iş analizi çalışmaları yapması işletmelerin insan kaynağı eksikliği veya fazlalığı 
yaşamamaları, yanlış kişileri işe almamaları açısından büyük önem taşımaktadır.  

Ayrıca insan kaynağı bulma ve seçme aşamasında işletme sahibi yöneticilerin mutlaka 
bölüm yöneticileri ve İK bölümü uzmanlarından destek alması bu sürecin daha başarılı bir 
şekilde yürütülerek doğru insanlara ulaşılmasını sağlayabilecektir. İşletmelerin neredeyse 
tamamında insan kaynaklarının gelişimine yönelik eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Bu 
durum işletmeler açısından olumlu bir durumdur. Kapsamı genişletilerek devam etmesi 
gerekmektedir.  İşletmelerin büyük bir bölümünde kariyer yönetimi konusunda herhangi bir 
çalışma yapılmamaktadır. İşletmelerin en kısa zamanda gerek çalışanlar gerekse örgüt 
düzeyinde kariyer planlama ve geliştirme konusunda daha aktif rol almaları gerekmektedir. 
İşletmelerin büyük bir çoğunluğunda performans değerlemesi konusunda çalışmalar 
yapılmakta, değerleme tekniği olarak tek yönlü (bağlı bulunduğu yöneticiler tarafından 
yapılan) değerleme kullanılmaktadır. Objektif standartlara göre adil bir şekilde yapılacak 
performans değerlemesinin çalışanın mutluluğu ve işletmenin verimliliği açısından çok büyük 
bir önemi bulunmaktadır. KOBİ’lerde insan kaynakları işlevlerinin etkili bir şekilde 
uygulanabilmesi için üzerinde durulması gereken diğer önemli bir konuda, bu 
işletmelerimizin kendi büyüklüklerine göre ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir insan 
kaynakları bilgi sistemine sahip olması ve insan kaynaklarıyla ilgili uygulamaları bu sistem 
aracılığıyla yürütmeleridir. 
 
Kaynakça 
 

Bacon N., Hoque KIM. (2005). HRM in the SME Sector: Valuable Employees and Coercive 
Networks, International Journal of Human Resource Management 16(11), Kasım, 1976-
1999. 

Benligiray, Serap. (2007). “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi”, Bölüm.1, İnsan 
Kaynakları Yönetimi, Ed: Ramazan Geylan, Eskişehir: Anadolu Universitesi Yayınları 
No: 1747. 

Bingöl, Dursun.. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, İstanbul: Beta Basımevi. 
Brizek, M., G. (2013). Explaining Corporate Entrepreneurship: A Contemporary Literature 

Investigation, Journal of Management and Marketing Research, 14, 12. 
Çolak, Aytül. (2007). “İnsan Kaynağını Bulma ve Seçme”, Bölüm.4, İnsan Kaynakları 

Yönetimi, Ed: Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi. 
Çiftçi, Birgül. (2007). “Performans Değerlemesi”, Bölüm.7, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: 

Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi, Bursa. 
Filkıewicz, S. (2005). “Improvement of Competitiveness of Polish SME‟s through Human 

Resources Development; EU-Programmes”, Uluslararası Avrupa Birliğine Giriş 
Sürecinde KOBİ’ler: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri Sempozyumu, 19-22 Mayıs, 
Bandırma, 5-17. 

İnce, Mehmet. (2005). “Değişim Olgusu ve Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetiminin 
Değişen Fonksiyonları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 319. 

Mayson, S., R, Barrett. (2006). The Science” and Practice‟ of HRM in Small Firms, Human 
Resource Management Review, Kasım, 16(4), 447-455.   

Özler, E., Derya, (2007). “İnsan Kaynakları Planlaması”, Bölüm.2, İnsan Kaynakları 
Yönetimi, Ed: Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi. 

Serinkan, Celalettin. (2007). “İnsan Kaynağının Eğitimi ve Eğitim Yönetimi”, Bölüm.5, İnsan 
Kaynakları Yönetimi, Ed: Uğur Dolgun, Bursa: Ekin Kitabevi, 114-115. 

Taşçı, Deniz. (2007). “Kariyer Yönetimi”, Bölüm.7, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ed: 
Ramazan Geylan, Eskişehir: Anadolu Universitesi Yayınları No: 1747. 

1041 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
Tonus, Zümrüt. (2007). “İnsan Kaynakları Planlaması”, Bölüm.3, İnsan Kaynakları Yönetimi, 

Ed: Ramazan Geylan, Eskişehir: Anadolu Universitesi Yayınları No: 1747. 
Tseng Ya-Fen, Tzai-Zang Lee. (2009).  Comparing Appropriate Decision Support of Human 

Resource Practices on Organizational Performance with DEA/AHP model, Expert 
Systems with Applications, 36, 6548–6558. 

 
 
 
 
 

1042 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences             Usak 
International Conference-2016                  22nd-23rd September 2016 

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM 
BECERİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: 

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ 
 
 

Musa Karaçor1 Ozan Çatır2  Ali Şimşek3 
 
 

Özet 
Bu araştırmanın amacı, önlisans öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmanın 

önemi ise, örneklem olarak önlisans öğrencilerinin seçilmesidir. Bu araştırmanın evreni, 2015-2016 eğitim-
öğretim yılı bahar dönemi Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu’ndaki önlisans öğrencileridir. 
Çalışmanın sonucunda; iletişim beceri düzeyi boyutlarından zihinsel boyut ile öğrencilerin mezuniyet durumu 
arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: iletişim beceri düzeyleri, meslek yüksekokulu, önlisans öğrencileri 
 
JEL Sınıflandırması: D83, I00, I23 

 
 

A STUDY FOR IDENTIFYING COMMUNICATIVE SKILLS 
OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS: ULUBEY 

VOCATIONAL HIGH SCHOOL SAMPLE 
 
 

Abstract 
The purpose of this study is to identify communicative skill levels of associate degree students. The 

importance of the study is that associate degree students are selected as samples. The universe of the study is the 
associate degree students in Uşak University Ulubey Vocational High School in 2015-2016 educational year 
spring term. As a result of the study, a significant difference was identified between graduation status of the 
students and intellectual aspect, one of the communicative skill level aspects. 
 
Keywords: communicative skill levels, vocational high school, associate degree students 
 
JEL Classification: D83, I00, I23 
 
 
1. Giriş 

İletişim kavramı, kelime olarak incelendiğinde Latince kökenli "communis" 
sözcüğünden türetildiği, İngilizce "communication" kavramının karşılığı olarak kullanıldığı 
görülmektedir. İletişim bir etkileşimi, paylaşım yaşamayı, toplumsal birliği ve toplu halde 
yaşamayı ifade eder. Diğer bir deyişle, iletişim sürecinin temelinde bireylerin toplumsal bir 
varlık olarak etkileşim kurmaları gerekmektedir (Çağlar ve Kılıç, 2011: 4). Karşılıklı var olan 
değişimleri bildiren, bu bilgileri aktaran, yaşanılan benzer yaşam deneyimlerinden benzer 
duygulara sahip olup karşılıklı birbirine ifade eden topluluk ya da toplumun duygu ve 
yaşantılarını birbirlerine bildirmesi iletişim süreci olarak belirtilmektedir. Yeryüzünde doğa 
koşulları içinde hayatını idame ettirmek için çeşitli gereçler temin eden, araştırırken bir takım 
bilgilere ihtiyaç duyan ve bilgileri bulup, bu bilgileri kullanırken işbölümü yapan, iş 
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3 Uşak Üniversitesi, UBYO, Bankacılık ve Finans Bölümü, Türkiye, ali.simsek@usak.edu.tr 
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bölümünün getirdiği farklılaşmaları haklı kılmak için değer ve inanç sistemleri üreten ve 
farklı kesimleri bir araya getirmeyi amaçlayan insanların etkinliği iletişim olarak ifade 
edilebilir (Oskay, 1993; Kadakal Dölek, 2015). 

İletişim bireylerin mesleki ve sosyal yaşamlarını sürdürebilmelerinde büyük etkiye 
sahiptir. Örgütlerinde varlıklarını sürdürebilmeleri ve uzun yıllar faaliyet gösterebilmeleri 
örgüt içinde kullanılan iletişim becerileri ile ilişkilidir.  Ayrıca iletişim becerileri, yaşamın her 
anında meydana gelen her türlü değişim ve gelişimden etkilenmektedir. İletişim bireysel 
yaşamda ve örgütsel yaşamda başarının anahtarıdır. İletişim hem insanların yaşam kalitelerini 
artırmak, kişilerarası çatışmaları en aza indirgemek hem de kurumların başarıyı 
yakalayabilmeleri için oldukça önemli olan bir unsurdur (Eroğlu ve Yüksel, 2014: 3).  

İletişim beceri düzeylerini belirlemeye yönelik meslek yüksekokullarında yapılan 
çalışmaların az olması (Erigüç, Şener ve Eriş, 2013; Erigüç ve Eriş, 2013)  nedeniyle bu 
çalışma yapılmıştır. Araştırmanın Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulunda 
yapılması çalışmaya özgün bir değer katmıştır. Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu 
öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerinin belirlenmesidir. Ayrıca meslek yüksekokulu 
öğrencilerinin iletişim becerileri ile demografik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık olup 
olmadığı incelemektir. Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde iletişim 
becerileri ile yapılmış olan çalışmalara yer verilmiş, ikinci bölümde çalışmanın yöntemi 
açıklanmış son bölümde ise elde edilen bulgular doğrultusunda sonuçlar ve öneriler 
verilmiştir. 
 
2. Literatür Taraması 

İletişim becerileri ile ilgili yapılan çalışmalara rastlanılmıştır. Literatür taraması 
sonucunda en çok iletişim beceri düzeylerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapıldığı 
gözlenmiştir (Toy, 2007; Bingöl ve Demir, 2011; Çetinkaya, 2011; Gölönü ve Karcı, 2011; 
Abatay, 2012; Avcı vd., 2012; Karatekin, Sönmez ve Kuş, 2012; Şahin, 2012; Karakoyun ve 
Yurdakul, 2013; Erigüç, Şener ve Eriş, 2013; Erigüç ve Erişi, 2013; Eskiyörük, 2014; Pelit ve 
Karaçor, 2015). Ayrıca iletişim beceri düzeylerini etkileyen faktörler üzerinde çalışmalar 
olduğu da görülmektedir (Erözkan, 2015; Kahyaoğu, Süt Demir ve Özer, 2015). Diğer 
taraftan iletişim beceri düzeyleri ile duygusal zeka (Gürşimşek, Vural ve Demiröz, 2008; 
Çetinkaya ve Alparslan, 2011; Kanik ve Alkin, 2015), problem çözme (Piji Küçük, 2012; 
Erözkan, 2013a), öfke kontrolü (Öz ve Aysan, 2011; Mersin, Öksüz ve Demiralp, 2015), 
sosyal beceriler (Tepeli ve Arı, 2011), mesleğe bakış açısı (Tunçeli, 2013), kişilik özellikleri 
(Tokmak, Turgut ve Öktem, 2013), yalnızlık (Armağan, 2012), evlilik memnuniyeti 
(Williams-Wiel, Van de Wiel, Kamps ve Hoekstra-Weebers, 2015) aralarındaki ilişkiye 
yönelik çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalara ait bulgular ve sonuçlar Tablo 1’de kronolojik 
sıralamaya göre verilmiştir. 
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Tablo 1: Literatür taraması 

No Yazar Yıl Örneklem  
(Yer) 

Örneklem 
(Kurum 

Adı) 
Araştırmanın Ana Teması Bulgu veya Sonuçlar 

1 Erözkan 2005 Muğla Üniversite İletişim becerilerini etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi 

Araştırma sonucunda; kişilerarası ilişkilerin, bağlanma stilleri ve benlik 
saygısı değişkenleri ile iletişim becerileri düzeyleri arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu görülmüştür.  

2 Toy 2007 İstanbul Üniversite Lisans öğrencilerinin iletişim 
becerilerinin değerlendirilmesi 

Araştırma sonucunda; kadın öğrencilerin erkek öğrencilere ve hukuk 
fakültesi öğrencilerinin mühendislik fakültesi öğrencilerine göre daha 
yüksek iletişim beceri düzeyinde oldukları vulgulanmıştır.  

3 Gürşimşek 
vd. 2008 İzmir Üniversite 

Öğretmen adaylarının duygusal 
zeka ile iletişim becerileri 
düzeyleri arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi 

Araştırma sonucunda; öğretmen adayı öğrencilerin duygusal zeka 
düzeyleri arttıkça iletişim beceri düzeylerinin arttığı saptanmıştır. 
Öğretmen adayı sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği 
öğrencilerinin iletişim beceri ile duygusal zeka düzeylerinin 
ortalamanın üstünde olduğu ifade edilmiştir. 

4 Erözkan 2009 Muğla Lise  Lise öğrencilerinin kişilerarası 
ilişkilerini etkileyen faktörler 

Araştırma sonucunda cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi ve sosyo-ekonomik 
durumun kişilerarası ilişki tarzlarını etkileyici özelliklere sahip olmadığı 
gözlenmiştir. Kişilerarası ilişkilerde kabul görmenin önemi vurgulanmış 
ve bunun da etkili iletişim becerileri ile mümkün olacağı ifade 
edilmiştir.  

5 Öz ve Aysan 2011 İzmir Lise Öfke kontrol eğitimi, öfke 
kontrolü ve iletişim becerileri 

Çalışma sonucunda öfke kontrol eğitimi sonrasında öğrencilerin öfke 
kontrolü düzeyleri ve iletişim beceri arasında anlamlı bir ilişki tespit 
edilmiştir. Ayrıca bu eğitimin öğrencilerin sürekli öfkelenme, öfkeyi içe 
atma ve öfkeyi dışa vurma davranışlarında azalmaya neden olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

6 Tepeli ve Arı 2011 Konya Üniversite 

Okul öncesi öğretmenleri ile 
öğretmen adaylarının iletişim ve 
sosyal becerilerinin 
karşılaştırılması 

Çalışma sonucunda; okul öncesi öğretmen adaylarının iletişim ve sosyal 
beceri puanları aldıkları lisans eğitimine ve mesleki kıdeme göre 
farklılık göstermektedir. Okul öncesi öğretmenleri ile öğretmen 
adaylarının iletişim ve sosyal beceri puanları arasında pozitif yönlü bir 
ilişki bulunmaktadır.  

7 Çetinkaya 2011 Çanakkale Üniversite Türkçe öğretmeni adaylarının 
iletişim becerilerine ait görüşleri 

Araştırma sonucunda; kadın öğrencilerin erkek öğrencilere ve 1.sınıf 
öğrencilerin 4.sınıf öğrencilere göre daha yüksek ortalamaya sahip 
olduğu ifade edilmiştir.  

8 Gölönü ve 
Karcı 2011 Ankara Lise 

Meslek lisesi öğrencilerinin 
iletişim beceri düzeylerinin 
belirlenmesi 

Araştırma sonucunda; kadın ve 9. sınıf meslek lisesi öğrencilerinin 
yüksek iletişim beceri düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir.  

9 Bingöl ve 
Demir 2011 Amasya Üniversite Öğrencilerin iletişim beceri 

düzeylerinin belirlenmesi 
Araştırma sonucunda; sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim beceri 
düzeylerinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Akademik başarı düzeyi 
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No Yazar Yıl Örneklem  
(Yer) 

Örneklem 
(Kurum 

Adı) 
Araştırmanın Ana Teması Bulgu veya Sonuçlar 

arttıkça iletişim beceri düzeyinin artmaktadır. 

10 Çetinkaya ve 
Alparslan 2011 Isparta Üniversite Duygusal zekanın iletişim 

becerilerine etkisini belirlemek 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, duygusal zeka 
boyutları ile iletişim becerileri boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı 
bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

11 Abatay 2012 - Sağlık 
Sektörü 

İletişim becerileri eğitim 
modelinin etkisi 

Çalışma sonucunda, iletişim becerileri eğitim modelinin uygulanmasının 
sağlık personelin iletişim becerilerinin ilerlemesine ve gelişmesine etki 
ettiği ifade edilmiştir.  

12 Avcı vd. 2012 Ordu Sağlık 
Sektörü 

Ebelerin iletişim becerilerinin 
değerlendirilmesi 

Araştırma sonucunda, ebelerin sağlık hizmetlerinde çalışma sürelerinin 
artmasının iletişim becerilerini olumsuz etkilediği ifade edilmiştir.  

13 Karatekin 
vd. 2012 Ankara ve 

Kırşehir İlkokul İlköğretim öğrencilerin iletişim 
becerilerinin incelenmesi 

Araştırma sonucunda öğrencilerin; kız (cinsiyet),  anne-baba eğitimi ve 
kitap okuma süresi arttıkça yüksek ve günlük televizyon izleme süresi 
uzadıkça düşük iletişim becerisine sahip oldukları vurgulanmaktadır. 

14 Piji Küçük 2012 İstanbul Üniversite 
Öğrencilerin problem çözme ve 
iletişim becerilerinin 
belirlenmesi 

Araştırma sonucunda, müzik öğretmenliği eğitimi alan öğrencilerin 
iletişim beceri düzeylerinin yüksek ve problem çözme becerileri ise 
düşük çıkmıştır. Öğrencilerin iletişim ile problem çözme becerileri 
boyutları arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

15 Armağan 2012 İzmir Üniversite Yalnızlık ile kişilerarası iletişim 
arasındaki ilişkinin incelenmesi 

Araştırmanın sonucunda, yalnızlık düzeyi düştükçe iletişim becerisi 
yükselmekte ve kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek 
düzeyde iletişim algısına sahip olduğu tespit edilmiştir.  

16 Şahin 2012 Ankara Spor salonu Takım sporu ile bireysel spor 
yapanların iletişim becerileri 

Araştırma sonucunda her iki grubun da iletişim becerileri yüksek olarak 
tespit edilmiştir. Takım sporu yapanlar ile bireysel spor yapanlar 
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 

17 Erözkan 2013a Muğla Lise 
İletişim becerileri ile problem 
çözme ilişkisinin sosyal 
yatkınlığa etkis 

Araştırmanın sonuçlarına göre iletişim becerileri ile sosyal yetkinlik ve 
kişilerarası problem çözme arasında anlamlı ilişki olduğunu tespit 
etmiştir.  

18 Erözkan 2013b Muğla Lise 
İletişim ve kişiler arası problem 
çözme becerilerinin sosyal öz-
yeterlilik üzerine etkisi 

Çalışmanın sonucunda, iletişim becerisi ve kişilerarası problem çözme 
becerileri önemli derecede sosyal öz-yeterlilik ile ilişkili bulunmuştur. 
Ayrıca kişilerarası problem çözme becerisinin sosyal öz-yeterliliğin 
önemli derecede yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir.  

19 Karakoyun 
ve Yurdakul 2013 Eskişehir Üniversite 

Ön hizmet bilgi teknolojileri 
öğretmen adaylarıının iletişim 
becerilerinin incelenmesi 

Çalışma sonucunda; 1. sınıf öğrencilerin 4. sınıf öğrencilere göre 
duygusal iletişim becerilerinin daha yüksek çıktığı ve öğrencilerin 
cinsiyet ve kıdeme göre iletişim beceri düzeylerinin farklılık 
göstermediği tespit edilmiştir. 

20 Erigüç vd.*** 2013 Bilecik Üniversite Meslek yüksekokulu 
öğrencilerinin iletişim becerileri 

Çalışma sonucunda, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre iletişim 
beceri düzeylerinin daha yüksek çıkmıştır. 
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No Yazar Yıl Örneklem  
(Yer) 

Örneklem 
(Kurum 

Adı) 
Araştırmanın Ana Teması Bulgu veya Sonuçlar 

düzeyleri 

21 Erigüç ve 
Eriş*** 2013 Şanlıurfa Üniversite 

Sağlık hizmetleri meslek 
yüksekokulu öğrencilerinin 
iletişim becerileri düzeyleri 

Araştırmanın sonucunda, kadın öğrenciler erkek öğrencilere göre daha 
yüksek iletişim beceri düzeyine sahiptiler. Anne-baba eğitim düzeyi 
arttıkça ve sosyo-ekonomik durumu azaldıkça iletişim beceri düzeyinin 
arttığı gözlenmiştir. 

22 Tunçeli 2013 Sakarya Üniversite 
İletişim beceri düzeyleri ile 
mesleğe yönelik tutumlarının 
incelenmesi 

Çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının "değer" alt boyutu ile 
iletişim becerileri arasında düşük düzeyde pozitif yönlü bir ilişki tespit 
edilmiştir. Öğretmen adayı öğrencilerin cinsiyetleri ve sınıfları ile 
iletişim beceri düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit 
edilememiştir.  

23 Tokmak vd. 2013 Ankara Üniversite Kişilik özellikleri ile iletişim 
beceri düzeylerinin incelenmesi 

Çalışmanın sonucunda turizm öğrencilerinde; 17-19 yaş grubu 
aralığındakiler diğer yaş gruplarına, erkekler kadınlara ve lisans 
eğitimi önlisans eğitimdekilere göre daha düşük düzeyde iletişime 
sahiptirler. 

24 Eskiyörük 2014 Adana Üniversite Turizm öğrencilerinin iletişim 
becerilerinin belirlenmesi 

Araştırmada öğrencilerin, iletişim beceri düzeylerinin yüksek olduğu ve 
diğer değişkenlerde herhangi bir farklılık tespit edilememiştir.   

25 Mersin vd. 2015 Türkiye Üniversite Psiko-eğitimin, iletişim beceri, 
benlik ve öfke durumları 

Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin psiko-eğitimin ile diğer boyutlara 
etkisi olmadığı belirlenmiştir. Sadece öğrencilerin iletişim beceri 
düzeylerlerinin eğitim öncesi ve sonrası yüksek çıkmıştır.  

26 Williams-
Wiel vd. 2015 Hollanda Sağlık 

Sektörü 

Çocukları kanser tedavisi gören 
ailelerin iletişim becerileri ile 
evlilik memnuniyetleri  

Çalışmanın sonuçlarına göre ailelerin çocuklarına kanser tanısı 
konulmasından 5 yıl sonra, ailelerin evlilik ilişkilerinin kalitesi büyük 
ölçüde değişmeden korunabiliyor. Aileler tarafından kullanıla iletişim 
becerilerinin evlilik memnuniyetsizliğine etkisinin olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

27 Kahyaoğlu 
Süt vd. 2015 Edirne Üniversite Hemşire adaylarıının iletişim 

becerilerinin belirlenmesi 

Araştırma sonucunda hemşire adayı öğrencilerin iletişim becerileri 
incelendiğinde, hastalarla olan iletişime ilişkin pozitif düşünceye sahip 
öğrenciler davranışsal alt boyutu yüksek tespit edilmiştir. Alkol 
kullanamayan öğrencilerin zihinsel alt boyutta iletişim becerileri yüksek 
olduğu ifade edilmiştir. 

28 Kaya vd. 2015 Orta Karadeniz 
Bölgesi Ortaokul 

Öğrencilerin duygusal zeka ve 
iletişim beceri düzeylerinin 
belirlenmesi 

Araştırma sonucunda duygusal zeka ile iletişim becerileri arasında 
pozitif yönlü bir ilişki ve kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeninde ise duygusal zeka 
ölçeğinde bir farklılık gözlenmezken iletişim becerilerinde anlamlı bir 
farklılık olduğu ifade edilmiştir. 
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No Yazar Yıl Örneklem  
(Yer) 

Örneklem 
(Kurum 

Adı) 
Araştırmanın Ana Teması Bulgu veya Sonuçlar 

29 Pelit ve 
Karaçor 2015 Afyonkarahisar Üniversite Turizm öğrencilerinin iletişim 

beceri düzeyleri 

Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin iletişim beceri düzeylerinin genel 
olarak yüksek olduğu yönündedir. Kadın öğrenciler daha yüksek iletişim 
becerilerine sahiptirler. Öğrencilerin iletişim beceri düzeylerinin 
geliştirilmesi için okuma alışkanlığı edinmeleri gerektiği vurgulanmıştır. 
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3. Yöntem 
Çalışmanın bu kısmında; araştırmanın amacı, kapsamı, yöntemi, güvenirliği, 

geçerliliği ve araştırmada kullanılan verilerin toplanması ve analizi açıklanmaktadır. 
3.1 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu araştırmada, önlisans öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerinin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 49 soru ve 2 ana bölümden oluşan bir anket formu 
Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulanmıştır. İletişim beceri 
düzeyi alanında yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde önlisans öğrencileri üzerinde bir 
çalışma yapılmadığı görülmüştür. Araştırmanın amacına uygun olarak 1 ana hipotez ve 3 alt 
hipotez oluşturularak aşağıda gösterilmektedir. Bunlar: 

H1: İletişim beceri düzeyleri boyutları ile önlisans öğrencilerinin eğitim düzeyi 
arasında anlamlı bir fark vardır. 
H1a: “Zihinsel” boyut ile önlisans öğrencilerinin eğitim düzeyi arasında anlamlı bir 
fark vardır. 
H1b: “Duygusal” boyut ile önlisans öğrencilerinin eğitim düzeyi arasında anlamlı bir 
fark vardır. 
H1c: “Davranışsal” boyut ile önlisans öğrencilerinin eğitim düzeyi arasında anlamlı 
bir fark vardır. 
Araştırma için ana hipotez belirlendikten sonra ilk olarak; araştırmanın amacına ve 

hipotezlerine uygun iki sayıltı belirlenmiştir. Bunlar; “istenmedik değişkenlerin ankete katılan 
akademik-idari personeli aynı ölçüde etkilediği” ve “anket tekniği ile elde edilen verilerin 
gerçeği yansıttığı” şeklindedir. Bu araştırmanın evreni ise, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı 
bahar dönemi Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu önlisans öğrencileri (656 
öğrenci) oluşturmaktadır. Araştırmanın kısıtları ise; “ankete katılım gerçekleştirilmesi için 
katılımcıların Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu önlisans öğrencisi olması” ve 
“katılımcıların 7 Mart - 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek 
Yüksekokulu sınırları içinde bulunmaları” şeklinde belirlenmiştir. 
3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmanın yöntemi “tanımlayıcı (betimsel)” olarak belirlenmiştir. Örnekleme 
yöntemi olarak, “tesadüfü olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi” 
seçilmiştir. Araştırma için veriler anket tekniği ile yüz yüze 7 Mart - 15 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu önlisans öğrencilerine 
uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin içeriğin oluşturulmasında daha önce yapılmış 
çalışmadan (Ersanlı ve Balcı, 1998: 7-12) yararlanılmıştır. 

Oluşturulan anket formu 49 soru ve iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümdeki 
sorular; katılımcıların demografik ve betimsel özelliklerin belirlenmesine yönelik 8 sorudan 
oluşmaktadır. İkinci bölümdeki sorular; katılımcıların iletişim beceri düzeylerinin önem 
derecelerinin belirlenmesi için 41 madde yer almaktadır. 31 maddenin önem derecesinin 
belirlenmesi için Likert beş seçenekli olarak oluşturulmuştur. Her bir madde 1’den 5’e kadar 
kodlanarak oluşturulan maddelere katılma dereceleri “hiçbir zaman”, “nadiren”, “bazen”, 
“genellikle” ve “her zaman” şeklindedir. Ölçeğin aralık genişliği, “dizi genişliği/yapılacak 
grup sayısı” formülü ile yeniden hesaplanarak yeni katılma dereceleri; “1,00-1,80= Kesinlikle 
Katılmıyorum”, “1,81-2,60= Katılmıyorum”, “2,61-3,40= Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, 
“3,41-4,20= Katılıyorum” ve “4,21-5,00= Kesinlikle Katılıyorum” aralığı arasında yer 
almaktadır (Tanrıöğen, 2012:116). 
3.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Anketlerden elde edilen bilgi ve veriler toplandıktan sonra düzenlenmiş ve 
araştırmanın amacına, niteliğine uygun olarak gözden geçirilerek kodlanmıştır. Uygulama için 
500 anket formu dağıtılmış ve elde edilen 400 anket formundan 340 tanesi değerlendirmeye 
uygun görülmüştür. Elde edilen veriler, “Microsoft Excel 2010” programında kodlanarak 
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“SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 17.0” programına aktarılmış ve bu 
programda uygun analizler yapılarak (frekans analizi, ortalama, standart sapma, faktör analizi, 
tek örneklem bağımsız t-testi ve ANOVA) sonuçlar düzenlenerek değerlendirilmiştir. 
Katılımcıların iletişim beceri düzeyi boyutlarının belirlenmesi için Ersanlı ve Balcı’nın (1998: 
7-12) geliştirmiş olduğu ve Tutuk vd., 2002; Erözkan, 2013b; Toy, 2007; Bingöl ve Demir, 
2011; Erigüç, Şener ve Eriş, 2013; Gaskar ve Özyazıcıoğlu, 2014 ve Pelit ve Karaçor, 
2015’nin uygulamasını yaptığı anket formu bu çalışmada tercih edilmiştir. 
3.4. Araştırmanın Güvenirliliği ve Geçerliliği 

Güvenirlilik analizi örneklemin; güvenirlilik, tesadüfi ve tutarlı olup olmadığının 
belirlenmesi için kullanılmaktadır. Güvenirlilik analizinde güvenirlilik katsayı değeri 
(Cronbach’s Alpha - ∝) 0,80-1,00 arasında çıkması durumunda, örneklem yüksek derecede 
güvenilirdir (Tavşancıl, 2002: 50; Tanrıöğen, 2012: 176; Bapur, 2014: 95). Araştırmada 
kullanılan ölçeğin güvenirliliğini test etmek için 45 katılımcı ile bir ön test uygulaması 
yapılmıştır. Ön test uygulaması sonucunda anketin ∝ değeri 0,844’tür (n=45 için; ∝=0,844 ve 
k=41). Ön test sonucunda istenilen seviyede bir çıkan ∝ değeri bulunduktan sonra, tüm 
katılımcıların cevaplarının ∝ değeri hesaplanmıştır (n=340 için; ∝=0,915 ve k=41). 
Güvenirlilik analizi sonucu anketteki verilerin yüksek derecede güvenilir olduğu 
belirlenmiştir. Tablo 2’de iletişim beceri düzeyi değişkenleri ile ilgili faktör analizi sonucu 
gösterilmektedir. 

Tablo 2: İletişim beceri düzeyi faktör analizi sonuçları 
Faktör 1: Zihinsel 

No ∝= 0,739 Ort: 4,10 % Var: 13,630 Faktör 
Yükleri 

1 İnsanları anlamaya çalışırım 0,642 
2 Düşüncelerimi başkalarına tam olarak rahatlıkla iletebilirim (iletmekte zorluk çekmem) 0,731 
3 Dikkatimi karşımdakinin ilgi alanı üzerinde toplayabilirim. 0,401 
4 Eleştirilerimi karşımdaki kişiyi incitmeden iletirim. 0,535 
5 Karşımdaki kişiyle aynı görüşü paylaşmasam bile fikrine saygı duyarım. 0,668 
6 Karşımdaki kişinin konuşmaya ve dinlemeye istekli olup olmadığını anlamaya çalışırım. 0,751 

7 Dinleyenin anlamaz göründüğünde, iletmek istediklerimi tekrarlar, yeni kelimelerle ifade 
eder, özetlerim. 0,535 

8 Yanlış tutum ve davranışlarımı kolaylıkla kabul ederim 0,721 
9 Karşımdaki kişinin bana ters düşen duygu ve düşüncelerini yargılamaktan kaçınırım 0,687 

10 İletişim kurduğum kişinin eğer varsa sorununu anlamaya çalışırım 0,669 
11 Başkaları ile ilişkilerimi bozacak çıkışlar yapmaktan kaçınırım 0,745 
12 Öneride bulunduğum kişinin öneriye açık olup olmadığına dikkat ederim 0,674 
13 Kendimi karşımdaki kişinin yerine koyarak, duygu ve düşünceleri anlamaya çalışırım 0,592 

Faktör 2: Duygusal 

No ∝= 0,746 Ort: 4,08 % Var: 11,654 Faktör 
Yükleri 

14 Eleştirilere açığım 0,780 
15 Karşımdaki kişiyi dinlerken ona odaklanırım 0,480 
16 İnsanları dinlerken rahat olurum (sıkılganlık göstermem) 0,714 
17 İnsanlara güvenirim 0,780 
18 Rahatsızlık duymadan karşı cinsten biriyle iletişim kurarım 0,501 
19 Gerektiğinde özür dilerim. 0,701 
20 Çevremdeki insanlara karşı ilgiliyimdir (ilgisizlik göstermem). 0,697 
21 Çoğunlukla duygularımdan eminimdir. 0,594 
22 İletişim kurduğum kimse tarafından anlaşılmaktan mutluluk duyarım. 0,466 
23 Karşımdaki kişiye güvenmek beni mutlu eder. 0,401 
24 Her insanı olumlu beklentilerle karşılarım. 0,444 

25 İletişim kurduğum kimselerden, bir şeyler alır ve onlara da bir şeyler verdiğimi 
hissederim. 0,543 

26 Beni rahatsız eden duygularımı sıkıntı çekmeden (rahatlıkla) iletebilirim 0,526 
27 İletişim kurduğum insanlar tarafından anlaşıldığımı hissederim. 0,698 
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Faktör 3: Davranışsal 

No ∝= 0,793 Ort:4,17 % Var: 7,331 Faktör 
Yükleri 

28 İletişimde bulunduğum insanlardan gelen öğüt ve önerileri içtenlikle dinlerim. 0,709 
29 Konuşurken, etkili bir göz iletişimi kurabilirim. 0,745 
30 Kişilerin, anlatmak istediklerini dinlemek için yeterince zaman ayırırım. 0,573 
31 Karşımdaki kişiye genellikle söz hakkı veririm. 0,694 
32 Başkaları konuşurken sabırsızlayımdır, onların sözünü kesmeden dinlerim 0,709 
33 Konuşurken ilk adımı ben atarım (atmaktan çekinmem) 0,522 
34 Konuşurken açık, sade ve düzgün cümleler kurarım. 0,685 
35 İletişimde bulunduğum kişinin yüzüne bakarım. 0,707 
36 Dinlediğim kişiyi daha iyi anlamak için sorular yöneltirim. 0,606 
37 İnsanlarla görüşürken, bilerek onları rahatlatacak şeyler yaparım. 0,424 
38 Dinlerken, karşımdaki kişinin sözünü kesmemeye özen gösteririm. 0,494 
39 Küs olduğum birisiyle barışmak istediğimde ilk adımı atarım (atmaktan çekinmem) 0,551 
40 Ses tonumu konunun özelliğine göre ayarlayabilirim. 0,633 
41 İnsanlara cevaplamada zorlanacakları ani sorular yöneltmekten kaçınırım 0,694 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO Değeri): 0,855 
Approx. Chi-Square (Ki-Kare Değeri): 5289,526 
d: 946 
Sig.: 0,000 

(1-1,80: Kesinlikle Katılmıyorum; 1,81-2,60: Katılmıyorum; 2,61-3,40: Kararsızım; 3,41-
4,20: Katılıyorum; 4,21-5: kesinlikle Katılıyorum) 

 
Araştırmada iletişim beceri düzeyine ait 41 ifade faktör analizi ile değerlendirilmiş ve 

% 65,614 açıklayıcılık düzeyine sahip 3 boyut elde edilmiştir. Elde edilen bu boyutlar; (i) 
zihinsel, (ii) duygusal ve (iii) davranışsal şeklinde isimlendirilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde 
boyutların 4,08-4,17 arasında olduğu görülmektedir. Boyutların ortalamalarına göre 
sıralanması; 4,17 ile davranışsal, 4,10 ile zihinsel ve 4,08 ile duygusal şeklindedir. Sonuç 
olarak iletişim beceri düzeyi faktörünün toplam % 35,614 açıklayıcılığa sahip 3 boyut altında 
toplanmış 41 ifade ile ölçülebilmektedir (KMO: 0,855; X2: 5289,526; d: 946; p: 0,000). Her 
bir boyuttaki ifadelerin ortalaması alınarak elde edilen iletişim beceri düzeyi boyutlarına diğer 
istatistiksel analizlerin yapılabilmesi için (bağımsız t testi ve Anova), bu boyutların ilk olarak 
normal dağılıp dağılmadığına bakılmıştır. Normallik testi için bu faktörlerin basıklık ve 
çarpıklık değerleri incelenmiştir. Basıklık ve çarpıklık değerleri “-1, 1” arasında olması 
halinde değişkenlerin normal dağılım gösterdiği ve olmaması durumunda ise değişkenlerin 
normal dağılım göstermediği kabul edilmektedir. Boyutların basıklık ve çarpıklık değerleri 
Tablo 3’de gösterilmektedir. 

Tablo 3: Boyutların basıklık ve çarpıklık değerleri sonuçları 
İletişim Beceri Düzeyi 

 Ort. Std. Sp. Basıklık Çarpıklık 
Zihinsel 4,1029 0,68571 -0,521 0,506 

Duygusal 4,0882 0,68561 -0,446 0,284 
Davranışsal 4,1706 0,71665 -0,458 -0,294 

 
Tablo 3 incelendiğinde, iletişim beceri düzeyleri boyutlarının basıklık ve çarpıklık 

değerlerinin istenilen aralıkta çıkmıştır. Zihinsel, duygusal ve davranışsal boyutların normal 
dağıldığı kabul edilmektedir. 
 
4. Bulgular ve Tartışma 

Bu bölümde araştırmaya katılan öğrencilerin (i) betimleyici özellikleri, (ii) iletişim 
beceri düzeyi değişkenlerinin ortalama (standart sapma) değerleri ve (iii) bazı istatistiki 
analizler (tek örneklem bağımsız t testi ve ANOVA) 3 ana başlık altında açıklanmaktadır. 
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4.1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerle İlgili Betimleyici Özellikler 
Bu bölümde, araştırmaya katılan öğrencileri tanımlamaya yönelik olarak demografik 

(yaş, cinsiyet) ve betimsel özelliklere (sınıf, genel akademik not ortalaması, ikametgâh, aylık 
ortalama harcama tutarı, barınma türü ve lise mezuniyeti) ilişkin bilgiler açıklanmaktadır. 
Öğrencilerin betimleyici özelliklerinin değerleri Tablo 4’de gösterilmektedir. 

Tablo 4: Öğrencilerin demografik ve betimsel özellikleri 
Değişkenler Açıklama Kişi Sayısı (n) Yüzde (%) 

Yaş 

20 ve altı 225 66,2 
21-23 arası 107 31,5 
24-25 arası 3 0,9 
26 ve üzeri 5 1,5 

Toplam 340 100 

Cinsiyet 
Erkek 85 25,0 
Kadın 255 75,0 

Toplam 340 100 

Sınıf 
1. sınıf 196 57,6 
2. sınıf 144 42,4 

Toplam 340 100 

Akademik 
Not Ortalaması 

1,00-1,49 10 2,9 
1,50-1,99 25 7,4 
2,00-2,49 48 14,1 
2,50-2,99 210 61,8 
3,00-3,49 30 8,8 

3,50 ve üzeri 17 5,0 
Toplam 340 100 

İkametgah yeri 

Şehir Merkezi 151 44,4 
İlçe Merkezi 131 38,5 

Köy 58 17,1 
Toplam 340 100 

Aylık Ortalama 
Harcama 

300 TL ve altı 106 31,2 
301 TL-599 TL arası 130 38,2 
600 TL-899 TL arası 74 21,8 

900 TL-1199 TL arası 28 8,2 
1200 TL ve üzeri 2 0,6 

Toplam 340 100 

Barınma Türü 

Evde tek başına 28 8,2 
Evde arkadaşları ile 102 30 

Devlet yurdu 9 2,6 
Özel yurt 201 59,1 
Toplam 340 100 

Lise Mezuniyeti 
Düze lise 113 33,2 

Meslek lisesi 227 66,8 
Toplam 340 100 

 
Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin % 66,2’sinin 20 ve altı yaş 

grubunda ve % 75’inin kadın olduğu görülmektedir. Betimsel özelliklere bakıldığında 
öğrencilerin; % 57,6’sının 1. Sınıfta öğrenim gördüğü tespit edilmiştir. Akademik not 
ortalamalarına göre öğrencilerin % 61,8’i ile en fazla 2,50-2,99 puan aralığında olduğu 
söylenebilir. Öğrencilerin çoğunun (% 44,4’ü) şehir merkezinde ikametgâh ettiği ve % 
59,1’inin özel yurtta barınmaktadırlar. Öğrencilerin % 38,2’si 301-599 TL arası aylık 
ortalama harcamaya sahipken sadece % 0,6’sı 1200 TL ve üzeri ortalama harcama 
yapmaktadırlar. Meslek Lisesi mezun öğrencilerin oranı % 66,8’dir. 
4.2. Araştırmaya Katılanların İletişim Becerilerine Yönelik Değerlendirmeleri 
 Tablo 5’de iletişim beceri düzeyi değişkenlerine ait ortalama ve standart sapma 
değerleri gösterilmektedir. 
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Tablo 5: İletişim beceri düzeyi değişkenlerinin ortalama ve standart sapma değerleri 

No Değişkenler Ort. Std. Sp. 
Zihinsel 4,10 0,686 

1 İnsanları anlamaya çalışırım 4,17 0,870 
2 Düşüncelerimi başkalarına tam olarak rahatlıkla iletebilirim (iletmekte zorluk çekmem) 3,72 0,941 
3 Dikkatimi karşımdakinin ilgi alanı üzerinde toplayabilirim. 3,81 0,924 
4 Eleştirilerimi karşımdaki kişiyi incitmeden iletirim. 3,92 0,965 
5 Karşımdaki kişiyle aynı görüşü paylaşmasam bile fikrine saygı duyarım. 4,22 0,903 
6 Karşımdaki kişinin konuşmaya ve dinlemeye istekli olup olmadığını anlamaya çalışırım. 4,08 0,925 

7 Dinleyenin anlamaz göründüğünde, iletmek istediklerimi tekrarlar, yeni kelimelerle ifade 
eder, özetlerim. 3,59 1,170 

8 Yanlış tutum ve davranışlarımı kolaylıkla kabul ederim 3,51 1,077 
9 Karşımdaki kişinin bana ters düşen duygu ve düşüncelerini yargılamaktan kaçınırım 3,36 1,090 

10 İletişim kurduğum kişinin eğer varsa sorununu anlamaya çalışırım 4,19 0,940 
11 Başkaları ile ilişkilerimi bozacak çıkışlar yapmaktan kaçınırım 3,96 0,957 
12 Öneride bulunduğum kişinin öneriye açık olup olmadığına dikkat ederim 3,94 0,904 
13 Kendimi karşımdaki kişinin yerine koyarak, duygu ve düşünceleri anlamaya çalışırım 4,15 0,911 

Davranışsal 4,09 0,686 
14 Eleştirilere açığım 3,77 1,044 
15 Karşımdaki kişiyi dinlerken ona odaklanırım 4,13 0,888 
16 İnsanları dinlerken rahat olurum (sıkılganlık göstermem) 3,97 1,000 
17 İnsanlara güvenirim 3,17 1,328 
18 Rahatsızlık duymadan karşı cinsten biriyle iletişim kurarım 3,66 1,110 
19 Gerektiğinde özür dilerim. 4,06 1,050 
20 Çevremdeki insanlara karşı ilgiliyimdir (ilgisizlik göstermem). 3,89 0,897 
21 Çoğunlukla duygularımdan eminimdir. 3,97 0,928 
22 İletişim kurduğum kimse tarafından anlaşılmaktan mutluluk duyarım. 4,22 1,011 
23 Karşımdaki kişiye güvenmek beni mutlu eder. 4,11 1,028 
24 Her insanı olumlu beklentilerle karşılarım. 3,72 0,999 

25 İletişim kurduğum kimselerden, bir şeyler alır ve onlara da bir şeyler verdiğimi 
hissederim. 3,80 1,004 

26 Beni rahatsız eden duygularımı sıkıntı çekmeden (rahatlıkla) iletebilirim 3,74 1,056 
27 İletişim kurduğum insanlar tarafından anlaşıldığımı hissederim. 3,87 0,906 

Duygusal 4,17 0,717 
28 İletişimde bulunduğum insanlardan gelen öğüt ve önerileri içtenlikle dinlerim. 3,92 0,965 
29 Konuşurken, etkili bir göz iletişimi kurabilirim. 4,06 1,002 
30 Kişilerin, anlatmak istediklerini dinlemek için yeterince zaman ayırırım. 4,03 0,918 
31 Karşımdaki kişiye genellikle söz hakkı veririm. 4,17 0,858 
32 Başkaları konuşurken sabırsızlayımdır, onların sözünü kesmeden dinlerim 4,04 0,954 
33 Konuşurken ilk adımı ben atarım (atmaktan çekinmem) 3,80 1,075 
34 Konuşurken açık, sade ve düzgün cümleler kurarım. 3,94 0,953 
35 İletişimde bulunduğum kişinin yüzüne bakarım. 4,19 0,939 
36 Dinlediğim kişiyi daha iyi anlamak için sorular yöneltirim. 3,95 0,994 
37 İnsanlarla görüşürken, bilerek onları rahatlatacak şeyler yaparım. 3,85 1,015 
38 Dinlerken, karşımdaki kişinin sözünü kesmemeye özen gösteririm. 4,05 0,886 
39 Küs olduğum birisiyle barışmak istediğimde ilk adımı atarım (atmaktan çekinmem) 3,58 1,240 
40 Ses tonumu konunun özelliğine göre ayarlayabilirim. 3,97 1,027 
41 İnsanlara cevaplamada zorlanacakları ani sorular yöneltmekten kaçınırım 3,61 1,127 

(1-1,80: Kesinlikle Katılmıyorum; 1,81-2,60: Katılmıyorum; 2,61-3,40: Kararsızım; 3,41-4,20: Katılıyorum; 
4,21-5: kesinlikle Katılıyorum) 

 
Tablo 5’e bakıldığında iletişim beceri düzeyi boyutlarında en yüksek ortalamaya sahip 

boyut duygusal boyut ve en düşük ortalamaya sahip boyut ise davranışsal boyuttur. Genel 
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olarak ortalamalar incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin duygusal, zihinsel ve 
davranışsal boyutlarla ilgili olumlu görüş belirttikleri görülmektedir. 
4.3. İletişim Becerileri ile Katılımcıların Betimleyici Özellikleri Arasındaki Analizler 

Bu bölümde, iletişim beceri düzeyi boyutları elde edildikten sonra öğrencilerin 
demografik ve betimsel özellikleri ile boyutlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığı 
araştırılmaktadır. Yapılan analizler sonucunda (tek örneklem bağımsız t-testi) elde edilen 
değerler özetlenerek yorumlanmıştır. İletişim beceri düzeyi boyutları açısından öğrencilerin 
lise mezuniyeti arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi için tek 
örneklem bağımsız t-testi analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 6’da gösterilmektedir. 

Tablo 6: Mezuniyet durumu ile boyutlar arasındaki analizler 
Boyutlar Değişken N Ort. Std. Sp. t df Anlamlılık 

Zihinsel 
Düz Lise 113 3,9823 0,69414 

-2,303 338 0,022* 

Meslek Lisesi 227 4,1630 0,67499 

Davranışsal 
Düz Lise 113 4,0000 0,66815 

-1,679 338 0,094 
Meslek Lisesi 227 4,1322 0,69140 

Duygusal 
Düz Lise 113 4,1593 0,70161 

-0,205 338 0,838 
Meslek Lisesi 227 4,1762 0,72549 

Tablo 6’daki sonuçlar incelendiğinde öğrencilerin mezuniyet durumu ile sadece 
zihinsel boyut (p=0,022<0,050) arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 
mezuniyet durumu ile davranışsal (p=0,094>0,050) ve duygusal boyut (p=0,838>0,050) 
arasında ise anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Meslek lisesi mezunlarının düz lise 
mezunlarına göre, “zihinsel boyut” açısından iletişim becerilerin de daha gerekli olduğunu 
düşünmektedirler. Yapılan analizler sonucunda; öğrencilerin yaşı, akademik not ortalaması, 
ikametgâhı, aylık ortalama harcaması, barınması (ANOVA analizi), cinsiyeti ve sınıfı (tek 
örneklem bağımsız t-testi analizi) ile iletişim beceri düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Sonuç olarak hipotezlerden sadece H1a kabul edilmiş, H1b ve H1c ret 
edilmiştir.  

5. Sonuç
Bu çalışmada önlisans öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda önlisans öğrencileri üzerinde anket tekniği ile 
veriler elde edilmiş ve uygun analizler yapılarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Bunlar: 
 Önlisans öğrencilerinin iletişim beceri düzeyi değişkenleri ile ilgili olumlu görüşte

bulunmaktadırlar.
 Önlisans öğrencilerinin mezun olduğu lise ile iletişim beceri boyutlarından zihinsel

boyut arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Bu bulguya göre, meslek lisesinden
mezun olan öğrencilerin düz liseden mezun olan öğrencilere göre zihinsel iletişim
bakımından daha olumlu görüş belirtmektedirler.

Önlisans öğrencilerine göre iletişim beceri düzeyleri boyutları açısından en çok öneme sahip 
boyut duygusal boyut çıkmıştır. İletişim becerileri düzeyi duygusal boyutta öğrencilere göre; 
 İletişimde karşıdaki kişilerle göz kontağı kurulması gerektiği,
 İletişim anında karşıdaki kişiye söz hakkı tanınması,
 İletişim anında karşıdaki kişinin sözünü kesmemesi ve
 İletişim için başkalarını dinlerken süre ayrılması gerektiğini düşünmektedirler.

Yukarıda elde edilen bulgulardan hareketle uygulamacılara ve araştırmacılara aşağıdaki 
öneriler sunulabilir. 
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 Çalışma Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Farklı Üniversitelerin meslek yüksekokulu veya fakültelerinde de 
yapılarak, sonuçları karşılaştırılabilir. 

 Öğrencilerin duygusal iletişim becerilerinin daha fazla geliştiği bulgusuna erişilmiştir. 
Bu anlamda zihinsel ve davranışsal iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik 
eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir.  

 Meslek yüksekokulu öğrencilerinin duygusal, zihinsel ve davranışsal iletişim 
becerileri düzeylerinin yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Fakültedeki öğrencilerin 
iletişim beceri düzeyleriyle bir karşılaştırma yapılabilir.  

 Meslek yüksekokullarında iletişim derslerinin daha fazla önemsenmesi ve sektörün 
beklentilerine yönelik örgütsel iletişim tarzını benimseyecekleri bir ortam yaratılması 
gerekmektedir. 
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HASTANELERDE TEKNİK PERFORMANS ANALİZİ VE  
TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 
 

Cantürk Kayahan1  Durmuş Yörük2  Doğan Öztürk3 
 
 

Özet 
 

Hizmet sektörünün en temel kurumlarından hastaneler ve performansları, faaliyet alanı, riskleri ve de 
sektörel algılamaları ile dikkat çekmektedir. Hastanelerin hizmet sektörünün bir birimi olmaları ve sonuçlarının 
doğrudan insan odaklı olması nedeniyle, bu sektöre yönelik araştırmalar çok daha önem arz etmektedir. Hastane 
performansında öne çıkan unsurlar; finansal, operasyonel ve teknik performans kavramlarıdır. Finansal ve 
operasyonel analizler için kurum içi bilgilere ihtiyaç duyulması nedeniyle, analiz kapsamı teknik performans ile 
sınırlandırılmıştır. Teknik performans verileri, 2012 Sağlık Bakanlığı istatistik yıllığından elde edilmiştir. Bu 
veriler hastanelerin periyodik olarak yayınladıkları ve hastanenin faaliyet alanı ve sonuçlarıyla ilgili unsurları 
kapsamaktadır. İlave olarak bu veriler, doğrudan hastanenin faaliyet performansı, analizi ve denetimi ile ilgilidir. 
Bu kapsamda Türkiye’de 81 il hastanesinin göreceli etkinlik performanslarının ölçülmesi hedeflenmiştir. 
Etkinlik analizlerinde Veri Zarflama Analizi (VZA) –Sabit ve Değişken Getirili ve Ölçek Etkinliği Modelleri 
temelinde yapılmıştır. Karar verme birimi olarak alınan 81 il hastanelerinin 2012 yılına ait verileri üzerinden; 
doktor sayısı (pratisyen ve uzman), ebe-hemşire sayısı, diğer personel sayısı, yatak sayısı girdi olarak; yapılan 
ameliyat sayısı, yatak devir hızı ve yatak doluluk oranları da çıktı olarak kullanılmıştır. Etkinlik sonuçlarına göre 
hastaneler için önerilen iyileştirme bilgileri, tavsiye ve etkinlik sınırına ait çizelgeler sunulmuş ve geleceğe 
yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur.   
 
Anahtar Kelimeler: hastane, VZA, etkinlik. 
 
 

TECHNICAL PERFORMANCE ANALYSIS IN HOSPITALS 
AND  CASE STUDY IN TURKEY 

 
Abstract 

Hospitals and their performance which are the one of the fundamental institutions among service sector 
take attention with its scopes, risks and sectoral perceptions. As the hospitals are the one of the unit of service 
sector and their outputs are direcly related with humans, the research on this field is even more important. The 
prominent components in hospital performance are the concepts which are financial, operational and technical 
performance. The scope of the study is restricted by technical performance as the interior information is needed  
for financial and operational analysis. Technical performance data  is gathered from the annual statistics of 
Health ministry. These data  covers the scope of hospitals and the components about their results of which is 
published by hospitals periodically. Additionally these data directly related with activity performance, analysis 
and auditing. In this context  it is aimed to measure relative  efficiancy performance of 81 city hospitals in 
Turkey. The Data Envolopment Analysis  is made based on constant and variable return and  scale efficiancy 
models in efficiancy analysis. As a decision making unit the data of 81 city hospitals belongs to 2012 are used 
and  number of doctors (general practitioner and specialist), number of  midwife and nurse, number of other 
personel and number of beds are taken as an input while  number of operations conducted, bed  turnover rate and 
bed occupancy rates are taken as an output variables. Based on efficiancy results the improvement suggestion for 
the hospitals and  charts  about recommedation and activity limits are provided and evaluations for the future is 
made.  
 
Keywords: hospital, data envelopment analysis, efficiancy                                        
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1. Giriş 

Hastaneler, sağlık hizmetlerinin algılanmasında ilk akla gelen kurumlardır. Sağlık 
hizmetlerinin yayılımı ve hasta üzerindeki etkileri, hem tıbbi hem de diğer hizmet çıktılarının 
performansları ile ilgilidir. Hastanelerde performans sonuçlarına sadece finansal bir sonuç 
olarak bakılmamalıdır. Ancak hastanelerin finansal başarıları da en az hizmet memnuniyetleri 
kadar önemlidir. Çünkü bir hastanenin etkinliği ve sürdürülebilirliği finansal başarısı ile çok 
yakın ilişkilidir. Dolayısıyla performans analizlerinde finansal analiz bölümü dikkate alınmalı 
ve diğer performans sonuçları ile uyumlaştırılmalıdır. Ancak Türkiye gibi mali sistemi henüz 
tam anlamıyla işlevsellik kazanamamış ülkelerde, hem firmaların hem de hastanelerin finansal 
bilgilerine ulaşmakta yaşanan sıkıntılar, bu kurumların finansal analizlerini güçleştirmektedir. 
Teknik analiz verilerine daha kolay ulaşılabildiğinden ve de standart bir veri setinin 
varlığından dolayı daha çok teknik analiz konusuna odaklanılmaktadır. Bu çalışmada da 2012 
Sağlık Bakanlığı istatistik yıllığından elde edilen 81 il’in teknik performansı, açıklanmış 
sağlık göstergeleri ışığında yorumlanmıştır. 

 
2. Hastane Kavramı ve Performansı       

Hastanelerin günümüzdeki en temel amacı “sağlık hizmetinin kazanımı ve önceki haline 
kavuşturulmasıdır”. Gapenski (2007: 9) hastaneleri, “çoğu hastanenin aktif olarak 
ilişkilendirildiği ambulans hizmetleri yanında birkaç saatten daha fazla bakım gerektiren 
teşhis ve tedavi hizmetlerinin sağlandığı kurumlar” olarak açıklamıştır. Bu tanımlama bizleri 
hastanelerin ağırlama hizmetlerini düşünmeye ve analiz etmeye sevk eder. Günümüzde sağlık 
hizmetleri sadece hastaneler tarafından değil, farklı birçok kurum ve kuruluş tarafından 
verilir. Bu durum sağlık hizmetlerinin etkinliği açısından kurumsal bir bakış açısını ve genel 
sağlık performansını düşünmeyi gerektirir. Günümüzde hastaneleri; kamu, üniversite ve özel 
hastaneler olarak üç başlıkta sınıflandırabiliriz. Performans açısından bu sınıflama farklı bakış 
açılarına göre değerlendirilir. Örneğin özel hastaneler her ne kadar temel amacı hizmet olsa 
da, kar hedefli çalışan kurumlardır. Bu hastanelerin geleceği finansal performanslarına 
bağlıdır. Diğer hastaneler olan, kamu ve üniversite hastaneleri öncelikli olarak hizmet 
performansını gerçekleştirmeyi hedeflerler. Bu hastanelerin finansal performans hedefleri de 
elbette vardır ancak öncelikli hedefleri arasında değildir.   

 
3. Literatür Özeti  

Literatürde VZA ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, VZA’nın ilerleyen yıllara 
yönelik uygulamalarında daha başarılı analizler yapılabilecektir. Bunun yanında 
karşılaştırmalı ve farklı verilere dayalı analizler de geliştirilebilecektir. Veri Zarflama analizi 
ya da farklı bir performans analizi için ilk koşul, kullanılacak girdilerin belirlenmesi ile 
ilgilidir. Rutledge, Parsons ve Knaebel, (1995:15), hastaneler üzerine VZA analizi yardımıyla 
ilk test yapan kişinin Sherman (1984) ve çalışmasının “Hospital Efficiency Measurement and 
Evaluation: Empirical Test of A New Technicque” olduğunu vurgulamışlardır. Tablo 1’de 
hastanelere ait literatür özeti sunulmuştur. Bu verilerden hareketle araştırmacılar modellerini 
farklı girdileri ve çıktıları hedefleyerek oluşturabileceklerdir.  
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Tablo 1: Yıllar itibariyle literatürde VZA ile ilgili yapılan çalışmalar 
İlgili Çalışma Girdiler Çıktılar 

Ehreth, 1994. Sabit varlıklar, tam zamanlı 
çalışanlar, satış maliyetleri, 
yataklar. 

Yatılan gün sayısı, hasta gelirleri. 

Rutledge, Parsons ve Knaebel, 
1995. 

Hemşirelerin, destek hizmetleri 
personelinin ve yardımcı 
personelin çalıştığı saat sayıları, 
satın alınan hizmet ve hasta 
maliyetleri.  

Değişik kategorilerde tedavi edilen 
vaka sayıları 

Yoluk, 2010. Hekim, hemşire ve fiili yatak sayısı  Poliklinik, ameliyat, yatılan gün ve 
taburcu olan hasta sayıları 

Gök ve Sezen, 2011. Yatak, uzman ve pratisyen hekim 
sayıları 

Taburcu olan ve discharge hasta 
sayısı 

Bal, 2010. Uzman hekim, pratisyen hekim, 
yatak sayıları ve toplam gider 
miktarı 

Muayene, ameliyat, yatılan gün 
sayısı ve toplam gelir miktarı 

Bayraktutan ve Pehlivanoğlu, 
2012. 

Fiili yatak, uzman hekim, pratisyen 
hekim, diğer personel 

Yapılan ameliyat, poliklinikte 
tedavi gören hasta, taburcu olan 
hasta sayısı ve hastane ölüm oranı 

Atmaca vd., 2012. Yatak, hekim, hemşire, muayene 
ve yatan hasta sayıları 

Yatak doluluk oranı, ortalama kalış 
günü sayısı, yatak devir hızı, 
taburcu olan, ölen hasta sayısı, 
yatılan gün ve toplam ameliyat 
sayısı 

Bal ve Bilge, 2013. Uzman ve asistan hekim, hemşire 
ve yatak sayıları ve toplam gider.  

Muayene, ameliyat ve yatılan gün 
sayısı ve toplam gelir miktarı 

Kawaguchi ve Tone, 2013. İdare ve bakım memuru, yıllık faiz 
maliyeti, belediyeden sübvansiyon, 
doktor ve hemşire sayıları. 

Medikal harcamaların medikal 
gelirlere oranı, operasyon başına 
yatan hasta sayısı, acil birimler için 
yatak sayısı.  

Kayahan, 2016. Doktor sayısı (pratisyen ve 
uzman), ebe-hemşire sayısı, diğer 
personel sayısı, yatak sayısı;  

Ameliyat sayısı, yatak devir hızı ve 
yatak doluluk oranları 
kullanılmıştır.   

   
4. Veri Zarflama Analizi (VZA) 

Veri Zarflama Analizi (VZA), temel performans ölçüm yöntemlerinden birisidir. 
Günümüzde gerek yaşam koşullarının gerekse beklentilerinin değişmesiyle hem işletmeler 
hem de bireyler, performanslarını nasıl ölçebilecekleri üzerine düşünmeye başlamışlardır. İşte 
bu noktada VZA, devlet kuruluşları, özel sektör firmaları ve hizmet işletmeleri için önemli bir 
performans ölçütü olarak durmaktadır. Bugün, bir hastanenin etkinliği VZA açısından 
(Kayahan, 2016); 

VZA = i çıktıların hastane için değeri / i girdilerin hastane için maliyeti 
 biçiminde formüle edilebilir. Bu formülasyonda çıktıların hastane için değeri; birim 
girdi başına maksimum çıktının nasıl sağlanabileceği ya da daha az maliyetle aynı çıktının 
nasıl başarılabileceği üzerinedir. Özetle VZA, sizin istediğiniz ya da beklediğiniz başarıya 
matematiksel olarak nasıl ulaşılacağını gösterir. Yani, karar verme birimleri üzerinden hangi 
çıktıların artırılması gerektiğini ya da hangi girdilerin azaltılması gerektiğini gösterecektir. 
Kısaca hastaneler için VZA, karar verme birimlerinin göreceli teknik etkinliğinin 
değerlendirilmesi için kullanılan bir analiz modelidir (Ehreth, 1994:570). Model ilk defa 
Charnes, Cooper ve Rhodes (1978) tarafından “Karar Verme Birimlerinin Etkinliğinin 
Ölçülmesi” isimli çalışmasıyla kullanılmıştır.  Şekil 1'de VZA (Veri Zarflama Analizi), öncesi 
ve sonrasıyla kısaca değerlendirilmiş ve süreç özetlenmiştir. Buna göre ilk aşama 
"görüşmeler" adı altında ifade edilen ve hastanelerin performans olarak istenen değerlerin 
neler olması ve bunların nasıl belirlenmesiyle ilgili uzmanların, sektör yöneticilerinin 
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fikirlerinin alınması ve sorgulamaların yapıldığı aşamalardır. Bu aşamada karar verme 
birimleri belirlenmelidir. Karar verme birimleri, girdi ve çıktı açısından birbirine benzeyen ve 
göreceli olarak karşılaştırılacak birimler olmalıdır. VZA modelinde karşılaştırmalar aynı 
hizmet çıktısını sunan işletmeler üzerinden yapılır. Atan (2002:62)’a göre karar verme birimi 
sayısı, değişken sayısının en az iki katı olarak dikkate alınmalıdır. Böylece analizlerin sektörel 
değerlendirmesi de mümkün olabilir. Ancak Bousfine vd. gibi araştırmacılara göre KVB’ler 
girdi-Çıktı değişkenlerinden 1 fazla olması da yeterlidir. Üçüncü aşama veri toplama 
aşamasıdır. Bu noktada, veriler tek bir yıl üzerinden mi alınacak ya da birden fazla yıl mı 
dikkate alınacak sorgulanacak bunlar belirlenir. Bunun yanında hangi girdi ve çıktının 
kullanılacağı da bu aşamada dikkate alınır. Bu noktada girdi ve çıktıların; nelerden ve nasıl 
oluşturulacağı ikinci aşamayla etkileşimi gerektirir. Ardından VZA uygulanır. VZA modelleri 
girdi ve çıktı temelli olmak üzere temelde iki taraflıdır. Veriler analiz edilir ve ulaşılan 
sonuçlar sektör uzmanlarıyla tartışılır ve yorumlanır. Yorumlama önemli bir aşamadır. Çünkü 
VZA, bilindiği üzere, matematiksel bir sonuçtur ve yorumlar sonuca ulaşmak için 
matematiksel değerlere bakılarak yapılır. Halbuki bu durum, büyük bir hata olarak 
düşünülebilir. Çünkü etkinlik skorunun yakalanabilmesi için bazı temel kalemlerde çok 
anlamlı olmayan yorumlamalar yapılabilmektedir. VZA, matematiksek olarak ulaşılabilecek 
bir değeri dikkate alır; yöneticiler ya da analistler bu sonuca ulaşmak için çok gerçekçi 
olmayan yorumlar yapabilmektedirler. Örneğin sermaye azaltılması yapılmasının önerilmesi 
ya da yatak sayısının azaltılması gibi.  
 

Şekil 1: Öncesi ve sonrasıyla VZA 
 
 
 
 
 
 
  
Kaynak: Bhat, Verma ve Reuben, 2001:8 çalışmasından türetilmiştir.  

 
VZA, daha öncede açıklandığı üzere; hastaneler için de hem genel hem de birim 

performanslarının göreceli ölçümü amacıyla kullanılan doğrusal programlamaya dayalı bir 
performans ölçütüdür. Dolayısıyla hastaneler arası ya da sağlık kurumları gibi hizmet odaklı 
birçok organizasyonun başarı ölçütü için kullanılabilecek temel performans modellerinden 
birisidir. Bunun yanında kar amacı gütmeyen işletmeler ya da bireysel işletmeler de ve de 
banka ve sigorta gibi müşteri odaklı finans kurumlarında da kullanılabilmektedir.  
 Atan (2002:62), VZA’nın kullanılabileceği konuları; eş grupların kullanımı, etkin 
çalışma gruplarının belirlenmesi, hedef belirleme, etkin stratejilerin belirlenmesi, zaman 
boyunca etkinlik değişimlerinin gözlenmesi ve kaynak ataması olarak sıralamıştır.  
 VZA modelinin matematiksel gösterimi (Etreth, 1994:570); 

𝑀𝑎𝑥 𝐷𝑘 =  
∑ 𝑈𝑗 ∗ 𝑌𝑗𝑘𝑠
𝑗=1

∑ 𝑉𝑖 ∗ 𝑋𝑖𝑘𝑡
𝑖=1

 

 Modelde Yjk k’nıncı hastanenin j’ninci çıktısıdır. Xik ise k’nıncı hastane tarafından 
kullanılan i’ninci girdilerdir. U ve V ise mümkün olduğunca etkin olan hastaneler için 
kullanılan ağırlıklandırma değerleridir. 
  Modelde r sayıda karar verme birimlerinin hepsi için model 1’in üzerinde çıkmayacak 
bir biçimde aşağıdaki gibi yazılabilir (Etreth, 1994:570); 

=  
∑ 𝑈𝑗∗𝑌𝑗𝑟𝑠
𝑗=1

∑ 𝑉𝑖∗𝑋𝑖𝑟𝑡
𝑖=1

 ≤ 1  𝑈𝑗 ≥ 0    𝑣𝑒   𝑉𝑖  ≥ 0  

Görüşmeler 

VZA 

Sonuçlar Tartışmalar 

Sorgulamalar
 

Analizler 

Veriler 

Yorum 
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 VZA’da toplam etkinlik değeri, teknik etkinlik ve ölçek etkinliğinin çarpımına eşittir. 
Ölçek etkinliği, hastanenin optimum ölçekteki üretim etkinliği olarak açıklanırsa; hastaneler 
için teknik etkinlik, minimum hastane girdisi başına maksimum çıktının elde edilmesi olarak 
açıklanabilir. Ölçek etkinliği 1 olan hastanelerin optimal; 1’den uzak olan hastaneler ise 
optimal ölçeğin altında hizmet sundukları anlaşılır (Bayraktutan ve Pehlivanoğlu, 2012:137).  

VZA modelleri, ölçeğe göre sabit ve değişken getiri olarak temelde ikiye ayrılırlar ve 
girdi-çıktı ve yönelimsiz olarak çalışmalarda test edilirler (Yoluk, 2010:52). Ölçeğe göre sabit 
getiri de girdi ve çıktılar arasındaki oransal artış ya da azalış, ölçekten etkilenmeksizin eşit 
miktardadır. Ölçeğe göre sabit getirili VZA, hastanelerin optimal ölçekte tam etkin 
olduklarında daha anlamlı iken; hastanelerin değişik nedenlerle optimal ölçekte 
çalışamadıkları durumlarda ise değişken getiriye dayalı VZA’nin kullanılması daha açıklayıcı 
olacaktır (Bayraktutan ve Pehlivanoğlu, 2012:137). Ayrıca bilinmelidir ki sabit getirili VZA 
ile sadece teknik etkinlik değeri elde edilebilmektedir.   

 
5. Uygulama 

Hastanelerde performans konusu ve önemi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada 
Türkiye sınırları içerisindeki 81 il’in etkinlikleri VZA yardımıyla belirlenmiştir. İl’lere ait 
dikkate alınması gereken girdi ve çıktı değişkenleri, 2012 yılı Sağlık Bakanlığı İstatistik 
Yıllığında alınmış ve Win Deap 2.1 programında analiz edilmiştir.  

Çalışma kapsamında girdiler; doktor sayısı (pratisyen ve uzman), ebe-hemşire sayısı, 
diğer personel sayısı, yatak sayısı; çıktı olarak ise; yapılan ameliyat sayısı, yatak devir hızı ve 
yatak doluluk oranları kullanılmıştır.   

DEA uygulaması için araştırmaya konu karar birimlerinin 2012 yıllı Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’ne ait  “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012” verilerinden 
derlenen girdi ve çıktı bileşenlerinden elde edilen veriler sonucunda; ölçeğe göre değişken 
getiri varsayımı altında; 2012 yılında 16 KVB teknik olarak etkin bulunmuştur. Şehirlerin 
ölçek etkinliği incelendiğinde; 2012 yılında 12 şehir ölçeğe göre tam etkindir. Bu durum 2012 
yılında ölçeğe göre tam etkin olan KVB’lerinin kendilerine uygun ölçekte çalıştıklarını 
gösterirken 69 il ise bu başarıyı sağlayamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Şehirlerinin genel 
durumu incelendiğinde; Tablo 2’de görüldüğü üzere sektörün ölçeğe göre değişken getiri 
varsayımı altında teknik etkinliği 2012 yılında % 80,3 gerçekleşmiştir. Bu sonucu dikkate 
alarak illerin oldukça yüksek etkinlik değerleri ile çalışmaktadır. Ancak illerin genel 
ortalaması etkinlik skoruna yakın olmasına rağmen, tam etkinliğin % 19,7 altında kalmıştır. 
Adana, Erzurum, Gaziantep, Nevşehir, Uşak, Bayburt, Batman, Kilis ve Osmaniye ise 81 
şehir içerisinde Ölçeğe göre sabit, Ölçeğe göre değişken ve ölçek etkinliğini olmak üzere her 
üç analiz tekniğinde de etkinlik skoruna sahiptirler.  
Tablo 2: Türkiye Cumhuriyeti Büyükşehirleri 2012 yılı ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında çıktı odaklı 

DEA sonuçları 
Şehirler VRST CRST Scale Şehirler   VRST CRST Scale 

Ş1 Adana 1,000 1,000 1,000 Ş42 Konya 0,813 0,719 0,884 
Ş2 Adıyaman 0,862 0,696 0,808 Ş43 Kütahya 0,793 0,704 0,888 
Ş3 Afyon 0,718 0,600 0,835 Ş44 Malatya 0,857 0,788 0,919 
Ş4 Ağrı 0,785 0,784 1,000 Ş45 Manisa 0,804 0,731 0,909 
Ş5 Amasya 0,590 0,518 0,879 Ş46 Kahraman Maraş 0,766 0,709 0,924 
Ş6 Ankara 0,885 0,727 0,822 Ş47 Mardin 0,808 0,808 1,000 
Ş7 Antalya 1,000 0,858 0,858 Ş48 Muğla 0,845 0,487 0,577 
Ş8 Artvin 0,426 0,416 0,976 Ş49 Muş 0,707 0,548 0,775 
Ş9 Aydın 0,785 0,612 0,780 Ş50 Nevşehir 1,000 1,000 1,000 

Ş10 Balıkesir 0,673 0,597 0,886 Ş51 Niğde 0,719 0,566 0,787 
Ş11 Bilecik 0,764 0,611 0,801 Ş52 Ordu 0,905 0,819 0,905 
Ş12 Bingöl 0,716 0,693 0,969 Ş53 Rize 0,852 0,835 0,981 
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Ş13 Bitlis 0,568 0,565 0,995 Ş54 Sakarya 0,907 0,851 0,938 
Ş14 Bolu 0,694 0,691 0,996 Ş55 Samsun 0,754 0,719 0,953 
Ş15 Burdur 0,807 0,731 0,906 Ş56 Siirt 0,750 0,742 0,990 
Ş16 Bursa 0,901 0,803 0,891 Ş57 Sinop 0,754 0,721 0,957 
Ş17 Çanakkale 0,616 0,610 0,991 Ş58 Sivas 0,778 0,717 0,921 
Ş18 Çankırı 0,698 0,680 0,974 Ş59 Tekirdağ 0,674 0,659 0,978 
Ş19 Çorum 0,691 0,533 0,771 Ş60 Tokat 0,810 0,657 0,812 
Ş20 Denizli 1,000 0,961 0,961 Ş61 Trabzon 0,827 0,635 0,768 
Ş21 Diyarbakır 0,788 0,788 1,000 Ş62 Tunceli 0,706 0,579 0,820 
Ş22 Edirne 0,656 0,629 0,958 Ş63 Şanlıurfa 0,939 0,875 0,932 
Ş23 Elazığ 0,809 0,772 0,955 Ş64 Uşak 1,000 1,000 1,000 
Ş24 Erzincan 0,673 0,662 0,984 Ş65 Van  0,765 0,761 0,995 
Ş25 Erzurum 1,000 1,000 1,000 Ş66 Yozgat 0,580 0,495 0,854 
Ş26 Eskişehir 0,947 0,908 0,958 Ş67 Zonguldak 0,747 0,746 1,000 
Ş27 Gaziantep 1,000 1,000 1,000 Ş68 Aksaray 0,675 0,666 0,987 
Ş28 Giresun 0,739 0,604 0,817 Ş69 Bayburt 1,000 1,000 1,000 
Ş29 Gümüşhane 0,580 0,513 0,884 Ş70 Karaman 0,654 0,632 0,966 
Ş30 Hakkari 0,829 0,764 0,921 Ş71 Kırıkkale 0,643 0,463 0,720 
Ş31 Hatay 0,944 0,897 0,951 Ş72 Batman 1,000 1,000 1,000 
Ş32 Isparta 0,779 0,738 0,947 Ş73 Şırnak 1,000 0,970 0,970 
Ş33 Mersin 0,921 0,869 0,944 Ş74 Bartın 0,773 0,501 0,648 
Ş34 İstanbul 1,000 0,990 0,990 Ş75 Ardahan 1,000 0,690 0,690 
Ş35 İzmir 0,894 0,818 0,915 Ş76 Iğdur 0,692 0,651 0,941 
Ş36 Kars  1,000 0,990 0,990 Ş77 Yalova 0,800 0,797 0,996 
Ş37 Kastamonu 0,488 0,473 0,968 Ş78 Karabük 0,809 0,794 0,981 
Ş38 Kayseri 1,000 0,998 0,998 Ş79 Kilis 1,000 1,000 1,000 
Ş39 Kırklareli 0,529 0,464 0,877 Ş80 Osmaniye 1,000 1,000 1,000 
Ş40 Kırşehir 0,708 0,677 0,956 Ş81 Düzce 0,827 0,823 0,995 
Ş41 Kocaeli 0,835 0,819 0,981 Ort. Etkinlik Skoru 0,803 0,740 0,919 

 
Tablo 2’de verilen bütün illerin 2012 yılı itibariyle ölçeğe göre değişken getiri etkinliği 

şu şekilde değerlendirilebilir. Adana, Antalya, Denizli, Erzurum,  Gaziantep, İstanbul, Kars, 
Kayseri, Nevşehir, Uşak, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Kilis ve Osmaniye etkinlik 
skoruna sahiptir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’ne ait bütün Şehirlerinden 2012 yıllında 65 
şehir tam etkinlik skoruna sahip değildir. Grafik 1’e göre sektörün ölçeğe göre değişken getiri 
varsayımı altında teknik etkinliği 2012 yılında % 80,3 gerçekleşirken; Adıyaman, Ankara, 
Burdur, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Hakkâri, Hatay, Mersin, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, 
Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Karabük ve Düzce 
ortalama etkinliğin üzerinde bir performans göstermişlerdir. Ayrıca Ağrı, Aydın, Bilecik, 
Diyarbakır, Isparta, Kütahya, Kahramanmaraş, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Van, Bartın 
ve Yalova şehirleri ortalama etkinliğe çok yakın olmalarına karşın ortalama etkinlik skorunun 
altında kalmışlardır. Amasya, Artvin, Bitlis, Gümüşhane, Kastamonu, Kırklareli ve Yozgat 
illeri ise ortalama etkinlik skoruna en uzak olan ve etkinlik anlamında en alt sırada yer alan 
şehirlerdir.   

Tablo 2’ye göre Adana, Erzurum, Gaziantep, Nevşehir, Uşak, Bayburt, Batman, Kilis 
ve Osmaniye etkinlik sınırını yakalayan illerdir. Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında 
2012 yılı bütün şehirlerin ortalama etkinliği %74’dür, Türkiye’nin 81 şehrinden 72'si yani % 
89 ‘u etkin değildir. Ağrı, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hakkâri, 
Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, 
Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Şırnak, Yalova, Karabük ve Düzce illeri ise 
ortalama etkinliğin üzerinde yer almışlardır. Ancak bu iller tam etkinlik skoruna çok 
yaklaşmalarına rağmen ulaşamamışlardır. Ayrıca tam etkinliğe Amasya, Artvin, Çorum, 
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Gümüşhane, Kastamonu, Kırklareli, Muğla, Muş, Yozgat, Kırıkkale ve Bartın en uzak olan 
illerdir. 

Tablo 3’te Ağrı, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Mardin, Nevşehir, Uşak, Zonguldak, 
Bayburt, Batman, Kilis ve Osmaniye ölçek etkinliği açısından 2012 yılında etkindir. Artvin, 
Bingöl, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Elazığ Erzincan, Eskişehir, Hakkâri, 
Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, 
Kahramanmaraş, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, 
Aksaray, Karaman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce ortalama ölçek etkinliğinin 
üzerinde ve etkinliğe çok yakın olmalarına karşın tam etkinlik sınırını yakalayamamışlardır. 
Buna karşın, Aydın, Çorum, Muğla, Muş, Niğde, Trabzon, Kırıkkale, Bartın ve Ardahan illeri 
ortalama ölçek etkinliğin altında kalmakla beraber tam etkinlik sınırından da oldukça 
uzaktırlar.  

 
6. Sonuç ve Genel Değerlendirme 

Sağlık sektörü ve bu sektörün en önemli kuruluşlarından olan hastaneler, hizmet 
sektörünün lokomotif kurumlarından birisi olarak değerlendirilebilir. Hastanelerin ana uğraş 
alanının insan olması, yapılan hizmetin niteliğini etkilemekte ve hata oranlarının mümkün 
olduğunca az olmasını gerektirmektedir. Bunun yanında hastanelerin performans analizi ve bu 
performansın finansal boyutu, hastanelerin faaliyetlerinin devamlılığı açısından önemlidir. 
Özellikle özel hastanelerin, gerek personel gerekse diğer giderlerini karşılayabilmesi, finansal 
olarak başarılı bir performans ile mümkündür. Her ne kadar hastane sektöründe finansal 
unsurların takibi, kamu temelli hastaneler için çok önemli ya da öncelikli gibi gözükmese de, 
geleceğe yönelik değerlendirmeler ve işleyiş için hastanenin kendi kendine yeterliliği 
önemlidir. Hastanelerde etkinlik analizleri temelde ikiye ayrılır. Bunlar finansal ve teknik 
etkinliktir. Finansal veriler Türkiye gibi ülkelerde hala tam anlamıyla objektif 
paylaşılamamaktadır. Bu durum resmi olarak açıklanan teknik göstergelere dayalı analizlere 
bizleri yönlendirmektedir. Teknik göstergeler, istatistiksel olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 
her yıl düzenli olarak ilan edilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, Türkiye sınırları 
içerisindeki 81 il’in etkinlik analizi yapılmıştır. Bu analizlerle, yöneticiler; geleceğe yönelik 
değerlendirmelerini daha iyi yapabilirler, vizyon ya da misyon tanımlamalarını yeniden 
gözden geçirebilirler, rakamlara yansımayan verileri varsa bunların doğruluğunu teyit 
edebilirler, gelecekte daha iyi performans skorlarını hedefleyebilir, bu doğrultuda 
çalışmalarını planlayabilirler.    

Çalışmada Türkiye’ye ait bütün illerin 2012 yılı itibariyle ölçeğe göre değişken getiri 
etkinliği ölçülmüştür. Analize göre Adana, Antalya, Denizli, Erzurum,  Gaziantep, İstanbul, 
Kars, Kayseri, Nevşehir, Uşak, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Kilis ve Osmaniye 
etkinlik skoruna sahip olmasına karşın 65 şehir tam etkinlik skoruna ulaşamamıştır. 2012 
yılında % 80,3 gerçekleşirken etkin olmayan Adıyaman, Ankara, Burdur, Bursa, Elazığ, 
Eskişehir, Hakkâri, Hatay, Mersin, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, 
Ordu, Sakarya, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Karabük ve Düzce ortalama etkinliğin üzerinde bir 
performans göstermişlerdir. Ayrıca Ağrı, Aydın, Bilecik, Diyarbakır, Isparta, Kütahya, 
Kahramanmaraş, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Van, Bartın ve Yalova şehirleri ortalama 
etkinliğe çok yakın olmalarına karşın ortalama etkinliğe sahip olamamışlardır. Amasya, 
Artvin, Bitlis, Gümüşhane, Kastamonu, Kırklareli ve Yozgat illeri ise ortalama etkinlik 
skoruna en uzak olan ve etkinlik anlamında teknik veriler dikkate alındığında etkin olmayan 
şehirler olarak dikkate alınmaktadır. Bu çalışmadaki sonuçlar, 2012 yılı ve teknik veriler 
dikkate alınarak oluşturulmuştur, veri setinin değişmesi ya da yeni eklemelerle güncellenmesi, 
mevcut sonuçları değiştirebilecektir. Bu noktada önemli olan, performans analizinin önemini 
idrak edebilmek ve hastanenin kurumsal felsefesinin ilk sırasına yerleştirilmesidir. Böylece 
gelecekte daha başarılı hizmet işletmeleri oluşturulabilecektir.   
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AKADEMİSYENLERİN YAŞADIKLARI ETİK İKİLEMLER 
 
 

Oya Korkmaz1  Ayşehan Çakıcı2 
 
 

Özet 
Etik ikilem kapsamında yürütülen bu araştırmanın amacı, üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin 

yaşadıkları etik ikilemlerin neler olduğu, bu etik ikilemler karşısında neler yaptıkları ve bu konuda çalıştıkları 
kurumlardan beklentilerinin neler olduğunun belirlenmesidir. Araştırma, üniversitelerde etik bir yönetim 
anlayışının kurulup işletilebilmesine katkıda bulunma potansiyelindedir. Araştırmanın evrenini, bir kamu 
üniversitesinde sosyal bilimler alanında görevli akademisyenler oluşturmaktadır. Akademisyenlerin seçilmesinin 
temel nedeni, üniversitelerin kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmaları dolayısıyla etik açıdan izlediği süreçler ile 
bu süreçlerde uygulanan denetimlerin diğer kuruluşlara kıyasla farklılık göstermesi ve akademisyenlerin etik 
konusunda en donanımlı bireyler olması gerektiğidir. Araştırmada nitel veri toplama yaklaşımı 
benimsendiğinden, amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Veriler, 2016 yılı Ocak-Mart ayları arasında görüşme 
yoluyla elde edilmiş olup; analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Belirtilen dönem sonunda, her akademik 
unvandan toplamda 53 akademisyen ile görüşülmüştür. Araştırmada yaşanan etik ikilemlerin; meslektaşlarla 
ilgili etik ikilemler, öğrencilerle ilgili etik ikilemler ve yönetim ile ilgili etik ikilemler kategorilerinde olmak 
üzere üç grupta toplandığı bulgulanmıştır. Akademisyenlerin, meslektaş ve yöneticileriyle ilgili yaşadığı ikilem 
açıkça konuşmak ile susmak arasında olmaktadır. Akademisyenlerin genellikle ilişkileri bozmamak, çatışma 
yaşamamak ve düşman kazanmamak için meslektaş ve yönetime karşı sessiz kaldığı, öğrencilerle ilgili 
ikilemlerde ise kabul gören uygulamalara göre davranıldığı bulgulanmıştır. Akademisyenlerin etik ikilem 
konusunda üst yönetimden (örgütlerinden) beklentilerinin ise yönetimin kaynak ve bilgi paylaşımında; adil, 
şeffaf, tutarlı ve demokratik bir yönetim anlayışı sergilemesi ve yönetimin kişisel ilişkilere göre değil de örgütün 
sağlıklı işlemesi için ortaya konmuş kural ve ilkelere göre davranması gerektiği yönünde olduğu bulgulanmıştır. 
Bildiri, bulgulara dayalı olarak geliştirilen etik ikilemlerin ortadan kaldırılabilmesine dönük çeşitli önerilerle son 
bulmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: etik, etik ikilem, üniversite 
 
JEL Sınıflandırma: M140 
 
 

ETHICAL DILEMMAS FACED BY ACADEMICIANS 
 
Abstract 

The aim of this research carried out under ethical dilemma, is to determine what are the ethical dilemmas 
of academics working in universities, what they do in the face of ethical dilemmas and the expectations of the 
organizations they work in this regard. The research has the potential to contribute an ethical management 
approach to be installed and operated in  universities. The universe of the study consists of academics in the 
social sciences in a public university. The main reason for the selection of academics, as universities are non-
profit organizations, they differ with the processes that follow from the ethical point of view and the difference 
in their control process compared to other organizations and academics should be the most qualified individuals 
in ethics. Because qualitative data collection approach was adopted in the research,  purposive sampling was 
used. Data from were obtained through interviews in January-March 2016; content analysis was used in analysis. 
At the end of the specified period, a total of 53 scholars from all academic titles were interviewed. In the study 
ethical dilemmas encountered were three groups which were ethical dilemmas associated with colleagues, ethical 
dilemmas with the students and ethical dilemmas related management. Dilemma experienced by academics with 
colleagues and managers is keeping silent or speak clearly. It was found out that academics are often silent in 
relationships with colleagues and a management in order not to ruin relationships, to avoid conflicts and not to 
win enemies and in dilemma about the students that have been found to treat in accordance with accepted 

1 Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Bölümü, Türkiye, oyakorkmaz@yahoo.com 
2 Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye,  
aysehana@yahoo.com 
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practice. The ethical dilemmas of academics in expectations from senior management (organization) in sharing 
the source and management; to behave fair, transparent, consistent want democratic and  administration to 
demonstrate understanding and management of the organization according to the rules and principles set forth 
for the healthy functioning not based on personal relationships. The statement filnalizes with various proposals 
to eliminate the ethical dilemmas developed based on the findings. 
 
Keywords: ethics, ethical dilemmas, university 
 
JEL Classification: M140 
 
 
1. Giriş 

Etik ikilem, ahlaki değerler açısından yaşanan bir çatışma hali olduğu için kişinin içinde 
bulunduğu zor ve karmaşık bir durumu ifade etmektedir. Günlük hayatta sık sık tekrarlanan 
bir durum olan etik ikilem, iki seçenek arasında tercih yapmayı gerektirmektedir. Çalışanların 
etik hakkındaki bilgileri etik eğitimi eksikliğinden dolayı oldukça sınırlı kalmakta, bu da 
çalışanların sık sık etik ikilem yaşamasına yol açmaktadır. Çalışanların etik ikilem 
yaşamasına yol açan başka faktörler de bulunmaktadır. Bunların başında; kişisel özellikler 
(hırs, rekabet, güç elde etme isteği), kısa zamanda yükselme isteği ve zaman yetersizliği, 
ekonomik yetersizlikler, kurumsal beklentilerin (ders yükü, yöneticilik gibi) yüksek olması, 
kurumsallaşmanın (kurumsal kültürün) olmaması veya yetersizliği, küreselleşme ile 
değerlerin değişmesi, yöneticilerin kurumda kaynak ve görev dağıtımında adaletsiz olması ve 
uzmanlık alanlarının yeterince kullanılmaması, mesleki yetersizlikler, alışkanlıklar veya iyi 
olmayan rol modeller, iç denetim yetersizliği ve çevreden gelen baskılar gibi nedenler 
gelmektedir (Maya, 2013: 501-502). Etik ikilemler bu gibi sebeplerle ahlaki açıdan doğru 
olanı yapma arasında dikkatli ve duyarlı bir denge kurulduğu zaman ancak aşılabilmektedir. 
Yaşanan etik ikilemler, birtakım sebeplerden dolayı ortaya çıktığı gibi, zaman içerisinde de 
bir takım değişikliklere uğrayarak farklılaşmıştır. Yaşanan etik ikilemlerin farklılaşmasında; 
globalleşmenin, bilgi ve telekomünikasyon teknolojisindeki ilerlemelerin, toplumların 
dolayısıyla bireylerin kültürel değerlerinde ve geleneksel yaşam şekillerinde görülen 
değişimlerin etkili olduğu görülmektedir. 

Üniversiteler günümüz bilgi toplumunun en önemli kurumlarından biridir. Üniversiteler 
yüksek rekabet gücüne sahip, ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak üstün vasıflı bireyler 
yetiştiren ve gelişmiş bir ekonominin ihtiyaç duyduğu teknik ve yönetsel bilginin üretildiği 
kurumlardır. Böylesine önem arz eden özellikleri bünyesinde bulunduran, bilgiyi üretip 
paylaşan ve yöneten üniversitelerin olmazsa olmazlarından biri de akademik etiktir. Bu 
kapsamda, akademik etik; tüm eğitim, öğretim ve araştırma kurumlarında ahlaka uygun 
olması gereken davranış ve eylemleri ifade eden bir kavramdır. Akademik etiği oluşturma ve 
uygulama konusunda akademisyenlere büyük görevler düşmektedir (Arıkan ve Demir, 2009: 
204-207).  

Türkiye’de son yıllarda üniversite sayısında görülen artışa ve yükseköğretime yönelik 
taleplerde görülen yükselişe paralel olarak akademisyenlerin yaşadığı etik ikilemlerin 
sayısının ve içeriğinin de farklılaştığı görülmektedir. Akademisyenlerin yaşadıkları etik 
ikilemlerin daha çok eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili konularda ve araştırma alanında 
yoğunlaştığı görülmektedir (Maya, 2013: 494). Bu alanlarda meslek ahlakına uygun olmayan 
davranışlar sonucu yaşanan etik ikilemler ancak etik ilkeler sayesinde ortadan 
kaldırılabilmektedir. Etik ilkeler sadece yaşanan etik ikilemleri ortadan kaldırmamakta aynı 
zamanda yönetimin yönetsel becerilerini de geliştirerek örgüte birçok avantaj 
kazandırmaktadır. Bu düşünceden hareketle, bu çalışmada akademisyenlerin yaşadığı etik 
ikilemlerin neler olduğunun belirlenmesi ve bunlara yönelik bazı çözüm önerilerinin 
türetilmesi yani yeni etik kodların (ilkelerin) oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca bu 
çalışmada akademik etiğin uygulanıp uygulanmamasında etkili olduğu düşünülen faktörlerden 
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biri olan kişiye ilişkin faktörlerden demografik özelliklerin (yaş, cinsiyet, kıdem ve unvan) 
incelenmesine de karar verilmiştir. 
 
2. Etik 

Günümüzde iş hayatında etik konusu, ikincil derecede önemli bir konu ve/veya sorun 
kaynağı olarak görülemeyecek kadar fazla önem taşımaktadır ve bu önemin yansıması olarak 
içinde bulunduğumuz dönem, “etik çağı” diye nitelenebilmektedir. Bu önem, günlük hayatta 
olduğu kadar artık iş hayatında ve profesyonellerin mesleki uygulamalarında etik konusunun 
gittikçe ön plana çıkmasından kaynaklanmaktadır. Ancak burada ilginç olan, daha etik bir 
dünya özlemiyle birlikte etik dışı davranışların daha da yaygınlık taşımaya başlamasıdır. Bu 
ise paradoksal biçimde etik konusuna duyulan ilginin daha da artmasına neden olmaktadır. 
Etik konusunun artan önemi, diğer tüm meslek dallarında olduğu gibi akademisyenlik mesleği 
için de geçerlidir (Pınar, 2002: 5-6). 

Etik; birbiriyle çatışan seçeneklerin olduğu bir durumda, sistematik düşünme biçimiyle 
ahlaki açıdan en doğru eyleme karar verilmesini içeren mantıksal bir süreç olarak 
tanımlanmaktadır (Cerit, 2010: 48). Bir başka deyişle etik, bir birey ya da mesleğin 
davranışlarını düzenleyen ahlaki ilkeler grubu yada değerler kümesi olarak tanımlanmaktadır 
(Elçigil vd., 2011: 52). Bir başka tanıma göre ise etik, toplumda bireylerin uyum içerisinde 
yaşaması için belirlenmiş, oluşturulmuş yazılı olmayan kurallar topluluğu olarak ifade 
edilmektedir. Etik sözcüğü, Yunanca karakter anlamına gelen "ethos" sözcüğünden 
türetilmiştir. Tarihsel olarak, etik ile ilgili çalışmaların tarihi 2500 yıl öncesine, eski Yunanlı 
filozof Aristo'ya kadar uzanmaktadır (Aymankuy ve Sarıoğlan, 2005: 26). Etik; ilişkinin 
yeşerdiği, geliştiği ve ürünlerini verdiği toprağı oluşturur. Etik, bir pusula ya da bilinmeyen 
bir denize girildiğinde ayak basılabilen ufak bir kara parçası işlevini görür (Akfert, 2012: 
1793). 

Etik; sonuçsalcılık, deontoloji ve göreli ahlak yaklaşımı (relativist approach) olmak 
üzere çok sayıda farklı ve önemli yaklaşımlar içermektedir. Deontoloji (Kant’ın ödev ahlakı / 
sonuçsalcı olmayan / moral haklar yaklaşımı) kişinin sahip olduğu erdeme göre gösterdiği 
faaliyetlerin ahlaki açıdan doğru ya da yanlış olarak nitelendirilmesini ifade etmektedir. Etik, 
deontoloji olmayan yaklaşımlardan ise sonuçsalcılığı ve göreli ahlak yaklaşımını 
içermektedir. Sonuçsalcılığın en çok ve en iyi bilinen ve çoğunlukla kabul gören şekli ise 
faydacılıktır. Faydacılık alternatif faaliyetlerin sonuçları karşılaştırıldığında, en çok iyi en az 
kötü sonuca yol açabilen ahlaken doğru faaliyetleri ifade etmektedir. Göreli ahlak 
yaklaşımının en çok popüler versiyonu ise kültürel göreceliktir. Kültürel görecelik etik olarak 
kabul edilen doğruları ve karşı tarafı yargılamadaki yanlışları azaltmaktadır. Deontolojik 
yaklaşımın aksine faydacılık ve göreli ahlak yaklaşımının her ikisi yargılamada çok daha 
pragmatik ve gerçekçidir. Göreli ahlak yaklaşımı felsefe camiası tarafından geniş ölçüde 
eleştirilirken, faydacılık yaklaşımı geniş ölçüde destek bulmaya devam etmektedir (Jonson 
vd., 2015: 478). 

Etik, birçok insanın iyi olması amacıyla alınan kararların yargılanmasını sağlayan 
faaliyetlerin sonuçlarına ve temel insan haklarının savunduğu doğrulara dayanmaktadır. Etik 
çalışanların sorumluluklarını evrensel değerlerde yerine getirmesini teşvik ederken, yerel 
uygulamaların hatalarını da ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle birçok insan kültürel 
göreceliğe karşı evrensel etik değerlerinin kurulması gerektiğini savunmaktadır (Funieru, 
2016: 65). Etik için bir ön koşul iyi bir yaşamdır. Etik ile ahlak arasında çok küçük bir nüans 
bulunmasına rağmen etik ile ahlak aynı düzlemde kabul edilmektedir. Ahlak ile etiğin her 
ikisi de benzer doğrular temelinde hareket etmektedir (Freeman, 2015: 161-167). 
Son zamanlarda iş çevresinde yaşanan kaynak yaratma çabası, farklı yönetmenlik ve kuralları 
takip eden meslektaşlarla yapılan işbirlikleri ve devlet ile halk arasında yaşanan çıkar 
çatışmaları etik eğitimini kritik bir hale getirmiştir. Bu yüzdendir ki, etik değerler bir 
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toplumun iyi, dürüst ve sürdürülebilir olmasında yol gösterici bir kılavuz olmaktadır (Tuana, 
2015: 28-29). 
 
3. İkilem 

İkilem diye adlandırılan bu durum, Büyük Türkçe sözlükte “iki şıktan birini istemeden 
seçme” olarak tanımlanmaktadır. Oxford İngilizce Sözlüğünde ise, eşit derecede istenmeyen 
iki alternatif arasında bir seçim olarak ifade edilmektedir. İkilemi istenmeyen alternatiflerle 
sınırlamak doğru olmaz. Alternatiflerin olumlu ya da olumsuz olmasından ziyade, iki 
alternatif arasında seçim yapmanın güç oluşu ikilemi tanımlamakta daha önemlidir. Kişi için 
iki alternatifin de eşdeğerde oluşu seçim yapmayı güçleştirmektedir. Alternatiflerden birisi 
daha cazipse seçim yapmak kolaylaşmaktadır (Erdoğmuş, 1999: 47). 
 İkilem, eşit öneme sahip iki şey arasında çok zor bir karar vermek durumunda olmak 
anlamına gelmektedir (Sürmeli ve Şahin, 2010: 122). Başka bir deyişle ikilem, eşit derecede 
negatif ve eşit derecede pozitif seçenek olmak üzere en az iki zıt durumu içeren bir kararın 
verilmesi zorunluluğunda ortaya çıkan bir durumu ifade etmektedir. İkilem durumları iç 
ruhsal çatışmaları ve kişiler arası çatışmaları hızlı bir şekilde tetiklemektedir. İkilemle 
karşılaşan bir kişi kendisini kapana kısılmış, hareket yeteneği elinden alınmış bir kişi olarak 
hissetmektedir. İkilem kişilerin; inkar etme, kavga, istifa ve umutsuzluk gibi ortak tepkiler 
vermesine neden olmaktadır. İkilemin mantığına göre iyi ya da kötü de olsa bir karar 
verilmesi gerekmektedir, çünkü bu kaçınılmazdır (Bossmann, Ditzen ve Schweitzer, 2016: 
10-11).  

İkilem iki eşit özellikle arzu edilmeyen alternatifler arasında bir tercih gerektiren bir 
durumu ifade etmektedir (Litz ve Turner, 2013: 299). İkilem, hesap verilebilirlik ve onun 
uygulamasına yönelik dikkatlerdeki artışa rağmen en az analiz edilen bir kavramdır. Bu 
kavramın teori içerisinde tanımı olmadığı için, bu kavramı büyük ölçüde değerlendirmek ve 
uygulamak da çok zor olmaktadır. Bu kavram halk söylemlerinde, medyada ve politik 
dokümanlarda artan şekilde kullanılmasına rağmen, bu kavramın tanımında ve hesap 
verilebilir davranış için belirlenen standartlarda bir fikir birliği sağlanamamaktadır. Bu 
kavram; rolden role, zamandan zamana, yerden yere ve konuşmacıdan konuşmacıya göre 
farklılık göstermektedir. Bu kavram hakkında birçok tanım yapılmasına rağmen, bu tanımlar 
açık olmadığı için kafa karışıklığı yaratmakta ve hastalıklı, belirsiz yani net olmayan bir tanım 
olarak ifade edilmektedir (Mansouri ve Rowney, 2014: 46). 
 
4. Etik İkilem 

Etik ikilem kavramı, bireyin birbirleri ile çatışan ve aynı zamanda etik açıdan geçerliliği 
olan ifadeler ile savunulabilen iki durum arasında kalma hali olarak tanımlanabilir. Etik 
ikilem ile karşı karşıya kalınıyor olması, tüm alternatif karar ve davranışlarının etik açıdan 
zararlı sonuçlar yaratabilme potansiyelinin olduğu anlamına gelir. Bu tür durumlarda doğru 
ile yanlışı ayırt etmek zordur, doğru veya yanlış durum açık ve net bir şekilde ortaya 
konamaz, tüm seçenekler, meydana getirebilecekleri olumsuz sonuçlar nedeni ile değişik 
insanlar tarafından sakıncalı görülebilirler. İş hayatı içerisinde tüm çalışma kademelerinde, en 
üstten en alta kadar etik ikilemler ile karşılaşılmaktadır (Küçükoğlu, 2012: 183). 

Bir örgüt kendisi için kritik başarı faktörü olarak gördüğü; kar, büyüme, verimlilik ve 
ahlak gibi bazı boyutlara odaklanmaktadır. İşte etik ikilem bu boyutlar arasında denge 
kurmaya çalışıldığında ortaya çıkmaktadır (Ergeneli, 2005: 2). Bununla birlikte etik ikilemler 
artan özyönetim uygulamalarının yani kendi kararlarını kendisi verebilen, kendi kendini 
yönetebilen personelin uygulamalarının bir sonucu olarak da ortaya çıkmaktadır. 
(Dwarswaard ve Bovenkamp, 2015: 1135).  
 Etik ikilem bir eylem sırasında veya karar verilmesi gereken bir durumda iki değer 
arasındaki karmaşadan kaynaklanan bir durumu ifade etmektedir. Bu değerler yapılacak olan 
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eylemin doğrudan kendisi ile ilişkili olabileceği gibi eylemin sonuçları ile de ilgili 
olabilmektedir. Böyle bir durumda iki değer çatıştığında birey bir seçim yapma 
zorunluluğunda kalmaktadır. Kısaca etik ikilem; iki ya da daha fazla seçenek arasında hangi 
seçeneğin daha iyi olduğu ile ilgili kararsızlık yaşandığında, mevcut gereksinimlerin var olan 
alternatiflerle çözümlenemediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Etik ikilemler, doğru 
cevapları bilinmeyen durumlar olup; ikilemlerin çözümünü sağlayan kesin kurallar 
bulunmamaktadır (Elçigil vd., 2011: 53; Akfert, 2012:1792). Ancak ortaya çıkan bu etik 
ikilemler ahlaki kodların (bencillik, dindarlık, başkalarını düşünme) oluşturulması ve 
çalışanların bu kodlardan yararlanarak ahlaki tercihler yapması sonucunda çözülebilmektedir 
(Ergeneli, 2005: 6). 

Etik ikilem, bir konunun birbiriyle çatışan iki tarafının bulunması ve bu iki tarafın 
doğruluğunun tartışılabilir yanlarının olması şeklinde açıklanabilir. Bir olaydan kimin nasıl 
etkileneceğinin muhakemesini yaparak ve buna göre doğru kararı verip uygulayarak etik 
ikilemleri çözebiliriz (İşgüden ve Çabuk, 2006: 63). Aynı zamanda yaşanan etik ikilem; 
mümkün olan sayıdaki çözümü belirleyerek, bu çözümleri belirledikten sonra arzu edilen 
sonuçlara ulaşmak için onları etkin ve faydalı oranda kullanarak ya da seçenekler arasında 
optimum olanı seçerek de çözülebilmektedir (Stockall ve Dennis, 2015: 341). Ayrıca alınan 
etik eğitimi yaşanan etik ikilemin çözülmesine yardımcı olmaktadır. Olaya bu açıdan 
bakıldığında yaşanan etik ikilemin aslında akademik performansı ilgilendiren bir konu olduğu 
görülmektedir (Popescu, 2015:516). 

Davis (1988) etik ikilemi; etik kurallarla çelişen iki ya da daha fazla konu arasında 
tercih yapma durumu ya da bir veya bir kaç kişi için arzu edilmeyen bir etki içinde alternatif 
sonuçların olduğu bir durum olarak tanımlamaktadır. Etik ikilem zor bir durumu ifade 
etmektedir. Çünkü etik ikilemde net bir durum söz konusu değildir. Doğru davranışın 
gösterilip gösterilmediği konusunda bir kaygı yaşanmasına neden olan etik ikilem kişisel 
çıkarlar için etik kodun karşısında davranış gösterme durumu olarak da ifade edilmektedir. 
Aslında etik ikilemi tarif etmek doğası gereği oldukça güçtür. Etik açıdan bakıldığında etik 
ikilem belirsiz/muğlak bir durumu ifade etmektedir.  Ancak yaşanan bu ikilem ahlaki tecrübe 
ile ya da çıkarlarımıza ters düşse bile etik kodun gerektirdiği gibi bir davranış tarzı 
gösterilerek aşılabilmektedir. Ayrıca yaşanan bu etik ikilemleri aşmak için etik erdemler 
sembolleştirilmelidir. Etik prensipler ikilem yaşanmasını engelleyebilmektedir. Etik ikilemin 
çoğunluğunun; bireysel çıkarlar ile kamu çıkarları, güven ile bağlılık, adalet ile cömertlik ve 
hatta uzun dönem projeler ile kısa dönem projeler arasındaki bir karşıtlık olduğu var 
sayılmaktadır. Etik ikilem; sonuçlar (iyi şeyler yapmak için mümkün olduğu kadar çok kişinin 
katılımı) ve kurallar (evrensel standartlar için davranışsal normları geliştirmek) çerçevesinde 
ayırt edilmektedir (Ardelean, 2015: 84). 

Etik ikilem, ikilem kavramından da anlaşılacağı üzere iki veya daha fazla değerin çatışma 
hali olarak tanımlanmaktadır. Eğer, bu değerlerden birisi korunursa, diğeri korunamamaktadır 
ya da bir veya daha fazlasını koruyabilmek için, diğerlerini göz ardı etmek zorunluluğu 
bulunmaktadır. Kamu görevlilerinin günlük hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları ya da 
karşılaşabilecekleri pek çok etik ikilemler bulunmaktadır. Bunları dört grupta ele almak 
mümkündür (Şen, 2012: 17-19):  

• Kamu görevlilerinin karşılaştıkları birinci ikilem türü, önlerindeki seçeneklerin hiç 
birisinin tam manasıyla tatmin edici olmadığı, ancak onların içinden diğerlerine göre 
daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumudur.  Örneğin; herhangi bir kurumun 
herhangi bir pozisyonu için açılan bir kadroya başvuran adayların hiç birisi, tam 
anlamıyla yeterli şartları taşımamaktadır. Ancak acil personele ihtiyaç olduğu için 
yeni bir ilana çıkılması için gerekli zaman yoktur ve kararın bir an önce verilmesi 
gerekmektedir. Böyle bir durumda yetkili kişi gerekli şartları taşımayan adaylar 
içerisinden diğerlerine göre en iyi olanı seçmek zorundadır. 
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• İkinci ikilem türü, seçeneklerin birden fazlasının ya da tamamının kendi başına iyi
olduğu ve birisinin seçilmesi durumunda diğerinden vazgeçilmesinin gerektiği bir
durumdur. Burada kamu görevlisi, “en iyi”ler arasında bir seçim yapmak
durumundadır. Örneğin; sadece bir kişiye verilecek olan yurt dışı bursu için, yapılan
sınavlarda aynı performansı gösteren iki aday arasından birisinin tercih edilmesi, böyle
zor bir seçimi gerektirmektedir.

• Üçüncü ikilem türü, farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması
muhtemel bir kararın verilmesidir. Örneğin; doğal güzelliği ve tarihi niteliği olan bir
yere köprü veya baraj yapılması ile ilgili bir kararın verilmesi durumunda, bazı
vatandaşlar trafiğin rahatlayacağını ya da elektrik üretimine katkı sağlayacağını
düşünerek karardan memnun olabilecek; bazıları ise çevreyi olumsuz etkileyeceğini
düşünerek karara karşı çıkabilecektir. Üçüncü tür etik ikileme bir örnekte şu şekilde
verilebilir. Örneğin oy beklentisi ile belediyenin, halk otobüsü bilet bedelini maliyeti
üzerinden koyması halkı memnun ederken sürücüleri ve otobüs sahiplerini
memnuniyetsizliğe itebilir ve olayı protesto etmeye götürebilir.

• Kamu görevlilerinin karşılaşabilecekleri son ikilem türü, verecekleri kararın muhtemel
sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya
da dolaysız etkilenmeleri durumudur. Böyle bir durumda, “çıkar çatışması” söz
konusu olmaktadır. Yani, karar alıcının bireysel çıkarları ile genel anlamda kamu
çıkarı çelişmektedir. Örneğin bir yöneticinin kendisinin ya da akrabasının arsasının
bulunduğu bir yeri imara açması ve bunun sonucunda büyük rant elde etmesi.

Anlaşılacağı üzere etik ikilem düşünüldüğünden çok daha geniş ve derin bir kavramdır. 
Bu kavramın nasıl yönetilebilirliği sorgulandığında faydalanılabilirliğinin başka bir deyişle 
yararlanılabilirliğinin oldukça sınırlı olduğu sonucuna varılmaktadır. Etik ikilemin çözülmesi 
ve yönetilmesi zordur ve genellikle sıkıntılı bir ruh halini ifade etmektedir. Etik ikilem 
potansiyel olarak kötü görünen şeyleri iyi sonuçlara dönüştürebildiği gibi çalışmaları 
engellemek gibi kötü sonuçlara da yol açabilmektedir (Edwards, Revill ve Bezuidenhout, 
2014: 572-573). Dolayısıyla kişinin, kendisi de dahil tüm tarafları memnun edecek seçeneği  
üretmesini kolaylaştıracak önlemlerin alınması kolay olmasa da bu aslında bir gereklilik 
olarak görülmektedir.  

5. Araştırmanın Metodolojisi
Çalışmanın bu kısmında araştırmanın amacına, örneklem yapısına ve araştırma 

kapsamında kullanılan ölçek ile verilerin elde edilme yöntemine ve analiz sürecine yer 
verilmiştir. Son olarak da elde edilen bulgular doğrultusunda sonuç ve önerilerde 
bulunulmuştur. 
5.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırma, akademisyenlerin iş hayatında yaşadıkları etik ikilemleri tespit etmeyi ve 
onların bu durum karşısında nasıl bir davranış gösterdiklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 
Bunun yanı sıra, bu araştırma ile öğretim üyelerinin yaşanan bu etik ikilem konularını aşmak 
için, gerek bireysel gerekse örgütsel düzeyde ne yapılması gerektiği konusundaki 
düşüncelerini tespit ederek uygulanabilir öneriler geliştirilmek istenmektedir. Böylece bu 
araştırmanın, öğretim elemanlarının benzer durumlarla karşılaştıklarında neler yapmaları 
gerektiği konusunda onlara yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. Araştırmanın, eğitim 
hayatı içerisinde var olan birçok etik ikilem sorununun aydınlatılmasına katkı sağlaması 
hedeflenmektedir. 
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5.2. Araştırmanın Örneklemi  

Yapılan literatür araştırmaları sonucunda iş hayatında yaşanan etik kaygıların genellikle 
sağlık, muhasebe ve eğitim alanlarında çok yoğun bir şekilde yaşandığı görülmüştür. Bu 
tespitten hareketle etik kaygının yoğun yaşandığı sektörlerden biri olduğuna karar verdiğimiz 
eğitim sektörü yani üniversite bizimde içinde bulunduğumuz bir sektör olması nedeniyle 
çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın evrenini bir kamu üniversitesi olan Mersin 
Üniversitesinin Mersin ve Tarsus kampüsünde bulunan ve sosyal bilimler alanında eğitim ve 
öğretim yapan fakülte ve meslek yüksekokulları ve buralarda görev yapan akademisyenler 
oluşturmaktadır.  
5.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada verilerin toplanmasında nitel veri toplama yaklaşımı benimsendiğinden, 
amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, 2016 yılı Ocak-Mart ayları arasında “yarı 
yapılandırılmış görüşme formu yaklaşımı” yöntemiyle toplanmış olup; analizinde içerik 
analizi türlerinden kategorisel analizden faydalanılmıştır. Görüşmeler katılımcılarla 
kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortamda yüz yüze yapılmış ve yaklaşık 30-35 dakika 
arasında sürmüştür. Görüşme esnasında katılımcılara çalışmanın amacı hakkında bilgi 
verilmiş, verilen cevapların gizli kalacağı ve sadece araştırma amacıyla kullanılacağı 
konusunda söz verilmiştir. Görüşme soruları alan yazından ve yakın arkadaşlarla yapılan 
sohbetlerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Görüşme formunun ilk bölümünde katılımcılara 
yaşları, cinsiyetleri, kıdemleri ve unvanlarına ilişkin demografik bilgileri sorulmuştur. İkinci 
bölümde ise her akademik unvana sahip toplamda 53 akademisyene yaşadıkları etik 
ikilemlerin neler olduğu, yaşadıkları bu etik ikilemler karşısında nasıl davrandıkları ve aslında 
kendilerinin ve örgütün böyle bir ikilem karşısında nasıl davranırlarsa daha etik bir davranış 
sergilemiş olabilecekleri sorulmuştur. Araştırmanın iç güvenilirliği açısından ise toplanan 
verilere herhangi bir yorum katılmadan doğrudan sunulmuştur (LeCompte ve Goetz, 1982). 
5.4. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın bulguları; katılımcı profili, etik ikilem konuları, etik ikilem durumunda 
yapılan davranışlar ve etik ikilem çözümünde yapılması gerekenler hakkındadır. 
5.4.1. Katılımcıların Profili 

Görüşmelere toplam 53 akademisyen katılmıştır. Bu akademisyenlerin 24’ü kadın, 29’u 
ise erkektir. Mesleki deneyimi 1-5 yıl arası olan 12 kişi, 6-10 yıl arası olan 8 kişi, 11-15 yıl 
arası olan 7 kişi, 15 yıl ve üzeri olan ise 26 kişi bulunmaktadır. Katılımcıların yaş aralığı 25-
61’dir. Araştırmaya katılan akademisyenlerin 11’i öğretim görevlisi, 13’ü araştırma görevlisi, 
12’si yardımcı doçent, 7’si doçent ve 10’u profesördür. 

 
Tablo 1: Akademisyenlerin demografik özellikleri 

KONTROL DEĞİŞKENLERİ (n=53) f % 
 
Cinsiyet 

Kadın 24 45,2 
Erkek 29 54,8 

 
Mesleki Deneyim 

1-5 yıl 12 22,6 
6-10 yıl 8 15,1 
11-15 yıl 7 13,2 
15 yıl ve üzeri 26 49,1 

Yaş 25-61 53 100 
 
 
Unvan 

Öğretim Görevlisi 11 20,8 
Araştırma Görevlisi 13 24,5 
Yardımcı Doçent 12 22,6 
Doçent 7 13,2 
Profesör 10 18,9 
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5.4.2. Etik İkilem Konularına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan hocalara “İş ortamında etik ikilem yaşadığınız konu ya da konular 
nelerdir?” sorusu sorulmuştur. Açık uçlu olarak hazırlanan görüşme sorularına verilen 
yanıtlar, içerik analizine tabi tutulmuştur. Verilen yanıtlardan, yaşanan etik ikilemlerin, 
öğretim elemanları (meslektaşlar), öğrenciler ve yöneticilerle ilgili olduğu ve bu şekilde 
anlamlı bölümlere ayrılabileceği görülmüş ve etik ikilem konuları bu üç ana tema üzerinden 
oluşturulmuştur.  

Tablo 2, öğretim elemanlarının meslektaşlarıyla yaşadığı etik ikilem konularını 
göstermektedir. Bu husustaki ikilemler; “meslektaşların öğrencilere uygunsuz davranışları”, 
“gözetmenlikler”, “meslektaşların görev ve sorumluluklarına ilişkin uygunsuz davranışları” 
ve “akademik paylaşım” temalarında bölümlendirilmiştir. 
 

Table 2: Öğretim elemanlarının meslektaşlarıyla yaşadığı etik ikilem konuları 
MESLEKTAŞLARA DÖNÜK YAŞANAN ETİK İKİLEM KONULARI 

1. Öğrencilere uygunsuz davranışlar (görmezden 
gelmeliyim) 
1.1. Öğrencilere bağırıp çağırma (hakaret) etme 
1.2. Öğrencilerin özel eşyalarına el koyma 
1.3. Sınav süresi bitmeden kağıdın elinden alınması. 

1. Yüzüne vurmalıyım. 

2. Gözetmenlikler (Esnek yapmalıyım) 
Meslektaşlarımın yaptığı gibi gözetmenliğimi 
esnekleştirmeliyim. 

2. Ciddiye almalıyım 
Gözetmenliğimi gerektiği gibi 
yapmalıyım. 

3. Meslektaşlarımın görev ve sorumluluklarıyla ilgili 
uygunsuz davranışları ( görmezden gelmeliyim) 
3.1. Görev ihlali 
3.2. Kendi işini başkalarına yaptırması 
3.3. Dersi eksik yapması ya da yapmaması 

       3.4. Yayınlarını lisansüstü öğrencilere ve asistanlara 
yaptırması. 
3.5. Yapılmamış işleri yapılmış göstermesi 
3.6. Sık sık derse asistan göndermesi 
3.7. Uzmanlığı olmayan derse girmesi 
3.8. Sadece para kazandıran programlardan ders alması 

           3.9. Lisansüstü derslere girip lisans derslerini bırakması 
           3.10. Hocanın asistanları iş tanımı dışında kullanması 
   3.11. Dedikodu yapması. 
 
 

3. Konuşmalıyım  
(Kendisiyle ve/veya yöneticimizle) 

4. Akademik paylaşımda bulunmamalıyım  
4.1. Meslektaşımın bilimsel çalışmasını eleştirmemeliyim. 
4.2. Zamansızlık ve iş yükü nedeniyle meslektaşlarıma 
akademik destekten (tez, makale ve TİK) kaçınmalıyım. 
4.3. Üzerinde çalıştığım bilimsel çalışmalar hakkında 
fikirlerimin çalınır endişesiyle susmalıyım. 

4.Akademik paylaşımda 
bulunmalıyım  
Eleştirmeliyim. Katkı vermeliyim. 
Fikirsel alış-verişte bulunmalıyım. 

  
Tablodan da görüldüğü üzere, öğretim elemanlarının meslektaşlarının öğrencilerine 

karşı kaba ve uygunsuz davranışlarına tanıklık ettikleri zaman bu durumun doğru bir davranış 
olup olmadığını onların yüzüne söyleyip söylememe konusunda düşman kazanmamak ve 
çatışma yaşamamak adına kararsız kaldıkları görülmüştür. Öğretim elemanlarının 
meslektaşlarının öğrencilerine karşı uygunsuz davranışları kapsamında; öğrencinin sınav 
kağıdının sınav süresinden önce toplanması, gözetmen akademisyenin öğrencileri sınav 
esnasında dışarı çıkarıp soruların cevaplarını öğrenip gelin demesi ve o esnada öğrencilerin 
özel eşyalarına el koyması ve öğrencilere bağırılıp çağrılarak ve hakaret edilerek dersten 
çıkartılması gibi olumsuz davranışların yer aldığı görülmektedir. Yaşanan bu tür etik ikilemler 
kapsamında öğretim elemanları şu ifadelerde bulunmuşlardır: 
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Bir meslektaşımın öğrenciyi bağırıp çağırarak dersten atmasına şahit oldum. Öğrenci 
haksız bile olsa bu davranış tarzını hak etmediğini meslektaşımın yüzüne söylemek istedim 
ancak ilişkilerimizin bozulması endişesi yaşadım. 

Gözetmen arkadaşımın sınav süresi bitmeden süreniz bitti diyerek öğrencinin elinden 
cevap kağıdını zorla çekerek alması karşısında durumu yönetime iletmek  ve bölüm 
toplantılarında bu konuyu dile getirmek istedim ancak meslektaşımla sorun yaşama endişesi 
yaşadım. 

Öğretim elemanlarının yaşadığı ikinci etik ikilem konusu gözetmenliklerdir. Öğretim 
elemanlarının, gözetmenlik konusunda üç sebepten dolayı ikileme düştükleri tespit edilmiştir. 
İlki, meslektaşlarının sınavda gözetmenlik görevlerini kendileri kadar dikkatli yapmaması 
nedeniyle o sınıftaki öğrencilerin avantajlı, kendi sınıfındakilerin ise dezavantajlı duruma 
geldiği ve bunun öğrenciler tarafından adaletsizlik olarak algılanması. Bu nedenle gözetmen 
akademisyen gözetmenlik görevini esnekleştirip, esnekleştirmeme ikilemine düşmektedir.  
İkincisi, kopya çeken öğrenciyi idareye ya da ilgili hocaya bildirip bildirmeme konusunda 
yaşanmaktadır. Bu ikilemin yaşanmasının altında yatan düşüncenin kişinin kopya olayını 
ilgili merciye taşıdığında onlara zarar veriyormuş hissine kapılmasının, kopya olayını 
bildirmediği takdirde ise kopya çekmeyen öğrenciye haksızlık ettiği düşüncesinin etkili 
olduğu görülmektedir. Öğretim elemanlarının yakın tanıdığı bazı öğrencilerin kopyaya 
teşebbüs etmesi sonucunda, bu durumu idareye bildirip bildirme ise diğer bir etik ikilem 
konusudur. Sonuç olarak gözetmenlik konusunda yaşanan bu ikilemler karşısında bazı 
akademisyenlerin adil olma adına işini ciddi bir şekilde yapmaya devam ettikleri bazılarının 
ise durumu ilgili öğretim elemanına ya da idareye bildirsem bile zaten hiç bir şey değişmiyor 
mantığıyla gözetmenlik görevlerini esnekleştirdiği tespit edilmiştir. Yaşanan bu tür etik 
ikilemler kapsamında öğretim elemanları şu ifadelerde bulunmuşlardır: 

Sınavdan sonra bir grup öğrencinin yanıma gelerek benim sınav gözetmenliği görevimi 
olması gibi yürüttüğümü ancak karşı sınıftaki hocanın aynı özeni göstermediğini dolayısıyla 
kendilerinin mağdur olduklarını ifade ettiler. Bu durum karşısında öğrencilerin iddiasının 
doğru olup olmadığını anlamak için ilgili hocayla konuşma, haksızlığı önlemek için sınavda 
esnek davranma ya da sınavı olması gerektiği gibi yürütme konularında hangi davranış 
tarzını sergilersem daha doğru bir davranış tarzı göstermiş olabileceğim konusunda bir 
kararsızlık yaşadım.  

Öğretim elemanlarının yaşadığı ikilemler içerisinde en sık görülen ve yoğun yaşanan 
ikilemlerin başında “uygunsuz davranışlar” teması altında topladığımız ikilemler gelmektedir. 
Bu uygunsuz davranışları ilgili öğretim elemanına veya bağlı olunan yöneticiye söyleyip 
söylememe ikilemi yaşanmaktadır. Diğer anlatımla, görmezden mi gelmeliyim? Yoksa 
konuşmalı mıyım? Uygunsuz davranışların başında; görev ihlali, kendi işini başkalarına 
yaptırma, dersi yapmama ya da eksik yapma, kişisel çıkarları ön planda tutma, sık sık derse 
asistan göndermek, uzmanlığı olmayan derse girmek, sadece para kazandıran programlardan 
ders almak, lisansüstü derslere girip lisans derslerini bırakmak, görev ve kaynakları 
(bilgisayar, oda ve lisans üstü öğrenciler arasında yetenekli olanların yönetim ya da yönetime 
yakın kişilere verilmesi) adil olmayan bir şekilde dağıtmak gibi konuların geldiği 
görülmektedir. Ayrıca öğretim elemanlarının, yayınlarını akademik hayata yeni girmiş 
öğrenme aşamasında olan asistanlarla ya da lisansüstü öğrencilere özensiz bir şekilde 
yaptırması da uygunsuz davranışlar kapsamında değerlendirilmektedir. Aynı zamanda bölüm 
içinde özellikle yüksek lisans düzeyinde, bazı öğretim elemanlarının yaptığı işleri kabul 
etmek ve onaylamak zorunda kalınması örneğin, bazı öğretim elemanlarının lisansüstü 
öğrencilerinin seminer sunumu yapmadığı halde bunları yapmış gibi göstermesi ve bunun 
onayını da (imza) seminer jürisinden istemesi de yine uygunsuz davranışlar kapsamında 
değerlendirilmektedir. Bu durumda olan bir öğretim elemanı böyle bir belgeye imza attığı 
takdirde kendisiyle çelişeceği hissine kapıldığından, atmadığı takdirde ise bölüm içindeki 
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birliği bozmakla suçlanacağı endişesinden dolayı ikilem yaşadığını belirtmiştir. Yaşanan bu 
etik ikilemler kapsamında öğretim elemanları şu tür ifadelerde bulunmuşlardır: 

Bazı arkadaşlarımın ders, danışmanlık gibi görevlerin dağıtımı esnasında 
zamansızlıklarını ve o konuda uzmanlıklarının yetersiz olduğunu öne sürerek sorumluluk 
almak istemediklerine buna karşın öğretim üyelerinin dışarıda danışmanlık yaptıklarına ve 
paralı eğitim programlarında uzmanlıkları dışında bile olsa eğitim verdiklerine şahit oldum. 
Bu durumu onların yüzüne vurup vurmama konusunda ikilem yaşadım. 

Meslektaşlara ilişkin yaşanan etik ikilem konularının bir diğeri “akademik paylaşım” 
temasında toplanabilir. Akademik paylaşım kapsamında yaşanan etik ikilemlerin başında ise 
öğretim elemanlarının meslektaşlarının bilimsel çalışması hakkında eleştiri yapıp yapmama 
konusunda yaşadıkları kararsızlık durumunun geldiği görülmektedir. Öğretim elemanlarının 
bu ikilem karşısında aslında gerek literatüre katkı gerekse var olan eksiklikleri yapıcı yönde 
eleştirerek bu eksiklikleri gidermek istedikleri ve bunu bir akademik sorumluluk olarak 
gördükleri tespit edilmiştir. Ancak bunun yanında meslektaşlarının kırılma yani alınma 
endişesi nedeniyle de sessiz kalmayı tercih ettikleri de belirlenmiştir. Yine öğretim 
elemanlarının, akademik sorumlulukları gereği meslektaşlarına akademik konularda (tez, 
makale ve TİK) katkı verip vermeme konusunda bir ikileme düştükleri tespit edilmiştir. 
Öğretim elemanlarının aslında akademik bir sorumluluk gereği bilimsel çalışmalara katkı 
vermek istediği ancak zamansızlık ve iş yükü nedeniyle bundan kaçındıkları saptanmıştır. 
Akademik faaliyetlerle ilgili yaşanan başka bir konunun ise akademisyenlerin çalıştığı yada 
çalışmayı düşündüğü bilimsel çalışmaları hakkında meslektaşlarına bilgi verip vermeme 
hususundadır. Öğretim elemanlarının, aslında meslektaşlarıyla bilgi paylaşımında bulunmak 
istedikleri ancak fikirleri çalınır endişesiyle meslektaşlarına bilgi vermekten kaçındıkları 
tespit edilmiştir. Yaşanan bu etik ikilemler kapsamında öğretim elemanları şu tür ifadelerde 
bulunmuşlardır: 

Yapmayı düşündüğüm bir akademik çalışma hakkında meslektaşlarımdan fikir almak ve 
farklı bir bakış açısı ile konuyu değerlendirmeyi çok istememe rağmen, meslektaşlarımın bu 
konuyu benden önce çalışır endişesiyle fikrimi onlara açıkça söyleyip söylememe konusunda 
bir ikilem yaşadım. 

Akademisyenlikte eğitim ve öğretim ağır bir vicdani sorumluluk gerektirmektedir. 
Eğitim ve öğretimin odak noktasını ise öğrenciler oluşturmaktadır. Akademisyenlerin 
görevlerini yerine getirirken öğrenci boyutunda yaşanan ikilemler belirlenmiş ve bu ikilemler 
Tablo 3' de gösterilmiştir. 

Table 3: Öğretim elemanlarının öğrencileriyle yaşadığı etik ikilem konuları 
ÖĞRENCİLERE DÖNÜK YAŞANAN ETİK İKİLEM KONULARI 

1.Öğrenciyi devamsızlıktan maddi durumunu 
düşünerek bırakmamalıyım. 

1.Yönetmenlikte belirtilen kurallar neyse aynen 
uygulamalıyım. 

2.Mezun konumundaki öğrenciyi zayıf ta alsa 
geçirmeliyim. 

2.Diğer öğrencilere haksızlık olur düşüncesiyle 
bırakmalıyım. 

3.Kopya çeken öğrenciye öğüt vermeliyim. 3.Kopya çeken öğrenciyi idareye bildirmeliyim. 
4.Öğrencilere kitabı fotokopi yapmalarına izin 
vermeliyim. 

4.Yazara haksızlık olur endişesiyle 
vermemeliyim. 

5.Öğrencilerin hediyelerini kabul etmeliyim. 5.Bir beklenti yaratır düşüncesiyle kabul 
etmemeliyim. 

6.Öğrencilerin diğer hocalarla ilgili şikayetini 
dikkate almalıyım. 

6.İlgili hocayla çatışmamak adına göz ardı 
etmeliyim. 

7.Hocalar arasında yaşanan kişisel çatışmalara 
öğrencilerin alet edilmesine (etik bulmadığım 
için) göz yummamalıyım. 

7.Kişisel çatışmalara öğrencilerin alet edilmesine 
her iki tarafla da kötü olmamak adına göz 
yummalıyım. 

8.Öğrencilerin sorunlarını ve özel meselelerini 
dinlemeliyim. 

8.Sorun yaşama endişesiyle dinlememeliyim. 

9.Öğrencinin yaptığı intihali deşifre etmeliyim. 9.Onların geleceğini düşünüp uyarmalıyım. 
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Tablodan da görüldüğü üzere öğretim elemanlarının öğrencilerin devamsızlığı 
konusunda bir ikilem yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğretim elemanlarının yönetmenlikte 
devamsızlık konusunda mevcut olan kuralları diğer öğrencilere haksızlık olur endişesiyle 
esnetmek istemedikleri ancak bunun yanında devamsızlık yapan öğrencilerin ileri sürdüğü 
çeşitli sebeplerle (ekonomik, sağlık ve ailevi sebepler gibi) devamsızlık konusundaki kuralları 
esnetme eğilimi içerisine girdikleri tespit edilmiştir. Yine yapılan görüşmeler sonucunda 
hocaların yönetmelikler çok açık olmasına rağmen devamsızlık konusunda olduğu gibi not 
yükseltme konusunda da aynı endişelerle özellikle mezun konumundaki öğrenciler için 
kuralları esnetme eğilimi içerisine girdikleri tespit edilmiştir. Yaşanan bu tür etik ikilemler 
kapsamında öğretim elemanları şu ifadelerde bulunmuşlardır: 

Gerek devamsızlık gerekse not yükseltme konusunda yönetmenlikler çok açık olmasına 
rağmen yanıma gelip mazeretini (ekonomik, sağlık ve ailevi sebepler gibi) bildiren bir 
öğrenci olduğu taktirde talepleri makul sınırlar içerisinde kalmak şartıyla kuralları esnetme 
eğilimi içerisine girmekteyim. Ancak bu durumun diğer öğrencilere haksızlık yaratacağını 
düşündüğümden kuralları esnetip esnetmeme konusunda bir tereddüt yaşamaktayım. 

Kopya konusunda ise öğretim elemanları ikilem yaşamaktadırlar. Bir taraftan kopya 
çeken öğrenciyi başkalarının hakkını yediği ve dürüst davranmadığı, tekrar aynı davranışı 
sergileyebileceği ve emek vermediği halde hak etmediği bir kazanca sahip olacağı endişesiyle 
idareye verme taraftarı oldukları, diğer taraftan da öğrencinin geleceğini düşünüp sadece olayı 
ona öğüt vererek ve pişman olmasını sağlayarak geçiştirme taraftarı oldukları saptanmıştır. 
Yaşanan bu etik ikilemler kapsamında öğretim elemanları şu ifadelerde bulunmuşlardır: 

Öğrencinin yaptığı davranışın doğru olmaması ve başkasının hakkını yemesi nedeniyle 
ceza almasının gerektiğini bilmeme rağmen, öğrencinin geleceğini düşünerek bu durumu ona 
ögüt vererek ve onun bu konudaki farkındalığını artırarak ve pişman olmasını sağlayarak mı 
geçiştirmemin daha doğru bir davranış tarzı olacağı konusunda bir kararsızlık yaşadım. 

Öğrencilerle yaşanan bir diğer ikilemin ise kitap fotokopisi konusunda yaşandığı 
görülmektedir. Öğretim elemanlarının, yazarın emeğine saygısızlık olacağı gerekçesiyle 
fotokopiye izin vermek istemedikleri ancak öğrencinin ekonomik durumunu düşünerek izin 
verme taraftarı oldukları belirlenmiştir. Üniversitede orta ve lise eğitimine göre daha az 
yaşanan bir ikilem türü olan hediye olayı karşısında ise öğretim elemanlarının öğrencinin 
kırılmaması için hediyeyi kabul etmek istedikleri ancak bir beklenti yaratmasından 
çekindikleri için ret etme eğilimine girdikleri tespit edilmiştir. Bazı öğretim elemanlarının ise 
bu durum karşısında hediyeyi kabul edip bölüm içerisindeki elemanlara ikram ederek 
paylaşımda bulundukları saptanmıştır. Yaşanan bu etik ikilemler kapsamında öğretim 
elemanları şu ifadelerde bulunmuşlardır: 

Öğrenciden gelen hediyeleri bir beklenti yaratır endişesiyle geri çevirmek istememe 
rağmen, öğrencinin kırılacağını düşündüğüm için hediyeyi kabul edip etmeme konusunda bir 
kararsızlık yaşadım. 

Öğretim elemanı-öğrenci ilişkisi esnasında yaşanan diğer ikilemin, bir öğrencinin bir 
öğretim elemanını başka bir öğretim elemanına şikayet etmesinden kaynaklandığı 
görülmektedir. Öğretim elemanlarının böyle bir durum karşısında öğrenciyi ilgili yetkiliye ya 
da merciye yönlendirip yönlendirmeme konusunda bir ikilem yaşadıkları tespit edilmiştir. 
Öğretim elemanlarının öğrencileri ilgili yetkiliye ya da merciye yönlendirdikleri taktirde 
hocaya soruşturma açılacağı ve işini kaybedeceği ve bunun sonucu olarak da ailesinin 
ekonomik zorluk çekeceği ve aynı zamanda meslektaşıyla ilişkisinin bozulacağı, yani düşman 
kazanacağı endişesiyle duruma müdahil olmak istemedikleri tespit edilmiştir. Ayrıca 
öğrencinin herhangi bir sebepten (not, devamsızlık ve psikolojik problemler vb.) dolayı 
öğretim elemanına iftira atmış olabileceği endişesi de sessiz kalmasında etkili bir faktör 
olmuştur. Diğer taraftan ise öğrencisinin hakkını savunmak ve vicdani sorumluluğu yerine 
getirmek adına öğretim elemanlarının konunun araştırılması için öğrencileri ilgili merciye ya 
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da yetkiliye yönlendirme eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. Öğretim elamanları bu ikilem 
karşısında şu şekilde bir takım ifadelerde bulunmuşlardır:  

Öğrencinin yanıma gelip bana bölümdeki başka bir hocayı şikayet etmesi karşısında 
konunun muatabının kendim olmadığını sorunun etik açıdan en doğru çözüm şeklinin ya 
sorun yaşanan hocanın kendisiyle direk konuşmak ya da durumu yönetime bildirmek 
olduğunu söylemek istememe rağmen, düşman kazanmamak, karşı tarafı zor duruma 
düşürmemek ve öğrencinin hocaya çeşitli nedenlerle iftira atmış olabileceğini düşünerekten 
olaya müdahale edip etmeme konusunda kararsızlık yaşadım. 

Öğretim elemanları arasında yaşanan kişisel çatışmalara öğrencilerin alet edilmesi 
durumu da ikilem konusudur. Öğretim elemanları bu tür çekişmelere öğrencilerin alet 
edilmesinin aslında yanlış olduğunu söylemek istedikleri ancak her iki tarafla kötü olmamak 
adına sessiz kaldıkları saptanmıştır. Yine öğrencilerle olan ilişkiler kapsamında yaşanan bir 
başka etik ikilem konusunun öğrencilerin sorunlarını ve özel meselelerini dinleyip dinlememe 
konusunda yaşandığı tespit edilmiştir. Öğretim elamanları bu konuda şu ifadelerde 
bulunmuşlardır: 

Sorun yaşayan tarafların kendilerini haklı çıkarmak adına kendilerine yakın gördükleri 
öğrencileri diğer taraf hakkında olumsuz görüş bildirmeye telkin etmeleri karşısında 
mesleğimin saygınlığının öğrencinin gözünde yitirileceği endişesiyle bu davranış tarzının 
doğru olmadığını her iki tarafa söylemek istememe rağmen, her iki tarafla sorun yaşama 
endişesiyle olaya müdahale etme konusunda bir kararsızlık yaşadım. 

Öğrencilerin sorunlarını dinleyip onlara yardım etmeyi çok istememe rağmen, başım 
belaya girebilir endişesiyle onlarla ilişki düzeyimin nasıl olması gerektiği konusunda bir 
kararsızlık durumu yaşadım. 

Akademik hayat içerisinde sıkça yaşanan etik ihlallerin başında ise intihal konusu 
gelmektedir. Öğretim elemanlarının bu konuda öğrencilerin bilimsel eser ya da tez yazma 
konusunda yeterli bilgileri olmadığı ya da intihal konusundaki farkındalıklarının gelişmediği 
için ve onların geleceklerini düşündükleri için olayı sadece onlara öğüt vererek geçiştirme 
taraftarı oldukları, bir taraftan da öğretim elemanlarının intihali bilim ve emek hırsızlığı 
olarak gördükleri için emeğe saygısızlık olarak düşündükleri ve bu suiistimallerin bir daha 
tekrarlanabileceği endişesiyle öğrencilerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini düşündükleri 
saptanmıştır. Yaşanan bu etik ikilemler kapsamında öğretim elemanları şu ifadelerde 
bulunmuşlardır: 

Akademik hayatta ileri pozisyonlarda bulunan hocaların intihal yaptığını tespit ettiğim 
an onların kesinlikle cezalandırılması için gerekli girişimlerde bulunmaktayım. Ancak 
akademik hayata yeni girmiş henüz farkındalığı gelişmemiş bir yüksek lisans ya da lisans 
öğrencisinin intihal yaptığını fark ettiğim an gerek emek hırsızlığından dolayı gerekse bir 
daha böyle bir suiistimallerin tekrar yaşanmaması adına onlara da ceza verilmesi gerektiğini 
düşünmekteyim. Fakat diğer taraftan onların geleceğini ve bu konudaki farkındalıklarının 
gelişmemiş olmasından dolayı bu tür hatayı yapmış olabileceklerini düşündüğümden bu 
süreci bir kereliğine mahsus öğüt vererek ve yazdıkları çalışmaları yayınlamayarak mı 
geçiştirmenin daha doğru bir davranış tarzı olacağı konusunda bir kararsızlık yaşamaktayım.  
Her meslekte olduğu gibi akademik hayat içerisinde de kişisel çıkarlarını kamu çıkarlarının 
üstünde tutan yöneticiler bulunmaktadır. Öğretim elemanları ile yönetim arasında etik açıdan 
bir takım ikilemler yaşanmakta olup, tespit edilen bu ikilemler Tablo 4’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 4: Öğretim elemanlarının yönetimle yaşadığı etik ikilem konuları 
YÖNETİME DÖNÜK YAŞANAN ETİK İKİLEM KONULARI 

1.Birim yöneticim tarafından sürekli 
gözetlenmemi üst yönetime iletmeliyim 

1.Sorun yaşamamak için susmalıyım 
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2.Birim yöneticimin ders dağılımını 
uzmanlıklara göre yapmamasını üst 
yönetime iletmeliyim. 

2.Bir şey değişmez düşüncesiyle sessiz 
kalmalıyım. 

3.Mesai saatlerine uymada unvan farkının 
gözetilmesi karşısında duyduğum 
rahatsızlığı yöneticime söylemeliyim. 

3. Hocalarımdan olumsuz tepki alacağımdan 
dolayı susmalıyım. 

4.Bölüm toplantılarına katılımda unvan farkı 
gözetilmesi karşısında duyduğum 
rahatsızlığı birim yöneticime söylemeliyim. 

4.Olumsuz tepki almamak için sessiz 
kalmalıyım. 

5.İlgili yöneticimin olumsuz davranış tarzını 
üst yönetime bildirmeliyim: 
 5.1.Birim yöneticimin eşit olmayan 
uygulamaları 
 5.2.Yönetimin yakın gördüğü kişilerle bilgi 
paylaşımında bulunması diğerlerine karşı 
şeffaf olmayışı 
5.3. Fikirlerin ve önerilerin alınmasında 
statü farkının gözetilmesi 
5.4.Toplantıların yapay bir gündemle 
yapılması ( manipüle edilmesi). 

5.Yöneticimle ilişkimi bozmamak adına 
sessiz kalmalıyım. 

 
Tablo 4’den de görüldüğü üzere yönetimin öğretim elemanlarını sürekli takip (geliş ve 

gidiş saatlerini izlemesi, ders saati içerisinde kapıyı birden açıp sınıfı kontrol etmesi, evden 
sürekli arayıp kontrol etmesi) etmesi karşısında öğretim elemanlarının bu durumu üst 
yönetime bildirmek istedikleri ancak sonucun değişmeyeceğini düşünerek sessiz kaldıkları 
tespit edilmiştir. Yaşanan başka bir ikilem şeklinin ise ders dağılımı konusunda gerçekleştiği 
görülmüştür. Yönetimin ders dağılımını hocaların uzmanlıklarına göre değil de kendine yakın 
gördüğü kişilere göre ayarlaması karşısında, öğretim elemanlarının bu durumu üst yönetime 
taşımak istedikleri ancak taşısalar da üst yönetim kendi atadığı yöneticisini zaten koruyacağı 
için nasıl olsa hiçbir şey değişmeyecek mantığıyla konuyu üst yönetime taşımaktan 
vazgeçtikleri saptanmıştır. Yaşanan bu etik ikilemler kapsamında öğretim elemanları şu 
ifadelerde bulunmuşlardır: 

Yönetimin geliş gidiş saatlerini takip etmesi ve ders dağılımı gibi konularda yanlış 
uygulamalar içerisine girmesi nedeniyle bu sorunun düzeltilmesi için önce kendi yöneticimle 
konuştum. Ancak durumun düzelmediğini görünce konuyu üst yönetime taşımak istedim. 
Fakat  kendi yöneticimle kötü olmamak adına sorunu üst yönetime taşıyıp taşımama 
konusunda kararsız kaldım. 

Yöneticilerin olumsuz davranışları kapsamında etik ikileme yol açan sebeplerin başında 
ise yöneticinin; adil, tutarlı ve şeffaf olmayışı gelmektedir. Öğretim elemanlarının bu durum 
karşısında yöneticiye; iş yükünü eşit dağıtması, örgütte; adil, tutarlı, şeffaf ve kararlara 
katılımı sağlayan katılımcı bir yönetim anlayışının sergilemesi gerektiğini söylemek 
istedikleri, ancak yönetimle kötü olmamak adına sessiz kaldıkları görülmüştür. Toplantıların 
suni bir ortamda yapılması da öğretim elemanlarının ikilem yaşamasına neden olan başka bir 
sebebi oluşturmaktadır. Kurullar tarafından alınması gereken kararların, yönetime yakın 
kişilerin bir araya gelmesiyle karara bağlanması, toplantı saatinde sanki hiçbir şeyden 
haberleri yokmuş gibi davranmaları hoşa gitmemektedir. Bu durumu yüze vurup vurmama 
ikilemi yaşanmaktadır. Yaşanan bu etik ikilemler kapsamında öğretim elemanları şu 
ifadelerde bulunmuşlardır: 

Yönetime kendisine yakın kişilere kaynak ve bilgi paylaşımında ayrıcalıklı davrandığını 
söylemek istememe rağmen, kadro, izin v.s. gibi meselelerden dolayı yönetimle ters düşmemek 
adına bu konudaki rahatsızlığımı dile getirip getirmeme konusunda bir kararsızlık yaşadım.  
Araştırma görevlisi boyutunda yaşanan ikilemin ise mesai saatlerine uymada ve unvan 
farkının gözetilmesi konusunda yaşandığı tespit edilmiştir. Bu ikilem şeklinde araştırma 
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görevlilerinin de hocalar gibi esnek çalışma saatleri çerçevesinde çalışma taleplerini yönetime 
söylemek istedikleri ancak yönetimle kötü olmamak adına sessiz kaldıkları saptanmıştır. 
Mesai saatlerine uymada olduğu gibi, toplantılara katılımda da unvan farkının gözetilmesi 
yine araştırma görevlisi boyutunda gerçekleşen bir diğer ikilemi oluşturmaktadır. Araştırma 
görevlilerinin yine mesai saatlerine uyma konusunda olduğu gibi bu konudaki rahatsızlıklarını 
da dile getirmek istedikleri ancak öğretim üyelerinin tepkisini çekmemek için sessiz kaldıkları 
görülmüştür. Yaşanan bu etik ikilemler kapsamında öğretim elemanları şu ifadelerde 
bulunmuşlardır: 

Bazı konular konuşulurken araştırma görevlilerinin toplantıdan çıkmalarının istenmesi 
karşısında bu durumun beni üzdüğünü ve örgütsel bağlılığımı zedelediğini yönetime ve en 
azından danışman hocama çeşitli sebeplerden dolayı (kadro, yönetim ve hocalarla kötü olma) 
söyleyip söylememe konusunda kararsızlık yaşadım.  
 
5.4.3. Etik İkilemler Karşısında Sergilenen Davranışlara İlişkin Bulgular 

Öğretim elemanlarına yaşadıkları etik ikilemler karşısında sergiledikleri davranış 
tarzları sorulmuş, verilen yanıtlar içerik analiziyle çözümlenmiştir. Kelime tekrar sayısından 
frekans dağılım yapılabilmiştir. 

Tablo 5: Öğretim elemanlarının etik ikilemi çözümleme şekli 
 n % 

1. Açıkça konuştum. 
2. Hiç bir şeyin değişmeyeceğini düşünerek sessiz kaldım. 
3. Ortaya üstü kapalı konuştum. 
4. Meslektaşımla dertleştim fikir alış verişinde bulundum. 
5. Kopya durumunda gerekeni yaptım. 
6. Kopya durumunda esnek davrandım. 
7. Öğrenci lehine karar aldım. 
8. Duruma göre davrandım. 
9. Çaresizlik yaşadım. 
10. Vicdanımın sesini dinledim. 
11. Jüri olduğum sınavlarda hiç bir baskıyı kabul etmedim. 
12. Kural, yasa neyse onu yaptım. 
13. Örgüt kültürüne uygun davrandım. 
14. Yazılı olarak idareye bildirdim. 
15. Hediyeyi ikram ettim. 
16. Etik ikilem yaşadığım kişiye mesafeli davrandım. 

11 
8 
1 
3 
2 
4 
1 

10 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 

20,8 
15,0 

1,9 
5,7 
3,8 
7,5 
1,9 

18,8 
1,9 
1,9 
1,9 
5,7 
3,7 
5,7 
1,9 
1,9 

TOPLAM 53 100 
Tablo 5’den de görüldüğü üzere katılımcıların %20,8’i ikilem yaşamalarına neden olan 

olaylar karşısında yaşadıkları bu etik ikilemleri çözmek için olayın muhatabıyla ya da sorunu 
çözebilecek yetkiliyle açıkça konuşmaktadır. %18,8’lik bir kısmı ise duruma göre davranmayı 
tercih etmektedir. %15,0’lık bir kısım, düşman kazanmamak, çatışma yaşamamak ve ilişkileri 
bozmamak adına sessiz kalmaktadır. Katılımcılar; kural, yasa neyse onu yapmak, şikayetlerini 
yazılı olarak bildirmek, meslektaşlarıyla dertleşerek fikir alışverişinde bulunmak, davranışları 
da göstermektedirler. Katılımcıların yaşadıkları etik ikilemi çözmede en az başvurdukları 
çözüm şekilleri; ortaya üstü kapalı konuşma, öğrenci lehine karar alma, çaresizlik yaşama, 
vicdanının sesini dinleme, jüri oldukları sınavlarda baskıyı kabul etmeme, hediyeyi ikram 
etme ve etik ikilem yaşadıkları kişilere karşı mesafeli davranma şeklindedir. 
5.4.4. Etik İkilem Karşısında Yapılması Gerekenlere İlişkin Bulgular 

Öğretim elemanlarına etik ikilem karşısında ne yapılması gerektiğine ilişkin görüşleri 
sorulmuştur. Verilen yanıtların üç ana tema altında toplanabildiği görülmüştür. Bunlar; 
bireysel, örgütsel ve yönetsel şeklinde olup tablo 6’da gösterilmiştir. Kelime tekrar sayısından 
frekans dağılımlar elde edilmiştir. 
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Tablo 6: Etik ikilem karşısında yapılması gerekenlere ilişkin görüşler 
Bireysel 

 n % 
1. Açıkça konuşmalıydım. 
2. Sessiz kalmalıydım. 
3.Evrensel değerler, 
 vicdan ve mantık çerçevesinde 
davranmalıydım. 

23 
1 
 

29 

43,4 
1,9 

 
54,7 

TOPLAM                                                   53                              100 
Örgütsel 

4. Eğitim. 
5. İlgili bir birim olmalı. 
6. Etik normlar olmalı. 

5 
1 
4 

9,4 
1,9 
7.6 

Yönetsel 
7. Adil olmalı (Kaynak dağılımı, 
bilgi paylaşımı). 
8. Şeffaf olmalı. 
9. Tutarlı, objektif ve demokratik 
bir yönetim anlayışı sergilemeli. 
10. Önce uyarıda bulunmalı sorun 
çözülemiyorsa yaptırım 
uygulamalı. 
11. Tarafları dinlemeli. 
12. Güven vermeli. 
13. Sık tekrarlanan etik sorunları 
çözüp yazılı hale getirmeli. 
14. Tek kişilik odalar verilmeli. 
15. Etik davranışları desteklemeli. 

9 
 

2 
 

8 
 

6 
 

3 
4 
 

5 
1 
5 

17 
 

3,8 
 

15 
 

11,3 
 

5,7 
7,6 

 
9,4 
1,9 
9,4 

Toplam 53 100 
 

Tablo 6’dan da görüldüğü üzere öğretim elemanlarının; öğrenci şikayetleri, yönetimin 
hocalara yaptığı taciz, not, devamsızlık, kopya, hediye, etik eğitimi, ders dağılımında yapılan 
eşitsizlik, kural ve ilkeler çerçevesinde davranma, mesai saatlerine uyma, torpil, kaynakların 
adil dağıtılmaması, öğretim elemanlarının eğitim ve öğretim faaliyeti içerisinde gerçekleşen 
ancak tasvip etmedikleri olaylara dahil edilmek istenmeleri, öğretim elemanlarının bilimsel 
eserlerine eleştiri yapma, bilimsel çalışmalara katkı sağlama: hakemlik, TİK, seminer ve 
intihal gibi konular karşısında aslında bireysel düzeyde yapılması gerekenin, genellikle 
(%54,7) evrensel değerler, vicdan ve mantık çerçevesinde bir davranış tarzı sergilemek 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunu, açıkça konuşmak gerektiği (%43.4) izlemektedir. 

Tablo 6’dan da görüldüğü üzere öğretim elemanlarının yaşadığı etik ikilemleri çözmek 
için örgütsel düzeyde yapılabileceklerin başında, etik derslerini müfredata koyma ve 
çalışanlara etik üzerine eğitimler verme gelmektedir. Ayrıca üniversitenin etik kodlar 
oluşturması ve bu etik kodları uygulamayı teşvik edici bir ortamın yaratılması ve kurumda 
sorunun iletilebileceği ilgili bir birimin olması gerekliliğine dikkat çekilmektedir. 

Öğretim elemanlarının yaşadığı etik ikilemleri çözmek için üniversitenin örgütsel 
düzeyde alması gereken önlemlerin yanı sıra yönetsel düzeyde de bazı önlemler alması 
gerektiği ortaya çıkmıştır. Öğretim elemanlarının %17’lik gibi bir kısmı yönetimin kaynak 
(oda, bilgisayar, lisansüstü öğrencilerin dağıtımı vb.) ve bilgi (bilginin sadece yönetime yakın 
kişilerce paylaşılması ve bilginin alt kademeye ulaşmaması) paylaşımında adil olması 
gerektiğini alınacak önlemler arasında ilk sıraya koymaktadır. Öğretim elemanlarının %15’lik 
bir kısmı ise ders dağılımı, danışmanlık görevleri, kararlara katılım, mesai saatlerine ve ders 
saatlerine uyma, unvan farkı gözetilmesi ve gerek lisansüstü sınavlarda gerekse asistan alımı 
esnasında gelen referanslar karşısında yönetimin tutarlı, objektif ve demokratik bir yönetim 
anlayışı sergilemesi gerektiğini düşünmektedir. Öğretim elemanlarının %11.3’lük bir kısmı 
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ise etik ikileme yol açacak sorunlar karşısında (hocaların kendi yazdığı kitabı öğrencilere 
satması ve bu konuda öğrencileri zorlaması, ders saatlerine uyulması ve derslerin tam 
yapılmasının sağlanması, derslere asistan gönderilmesi, mesai saatlerine uyma, hocaların 
öğrencilere kaba davranışta bulunması, öğrenciden gelen şikayetleri dikkate alan 
meslektaşların tutumu, sınav kuralları ve kopya konularında) yönetimin önce uyarıda 
bulunması sonra sorun çözülemiyorsa yaptırım uygulaması ya da çekimser kalması 
gerektiğini belirtmişlerdir.  

Yönetimin bazı konuları özellikle araştırma görevlilerinin yanında konuşmak 
istememesi ve bu yüzden araştırma görevlilerinin toplantılardan çıkartılmaları karşısında 
katılımcıların aslında yönetimin şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemesi gerektiğini 
düşündükleri tespit edilmiştir.  
 
6. Sonuç 

Günlük hayatta mesleğimizi icra ederken etik açıdan nasıl davranacağımıza bir türlü 
karar veremediğimiz ve bu yüzden de ikilem içine düştüğümüz durumlara çok sık 
rastlamaktayız. Yaşanan bu etik ikilemler, gerek örgüt gerekse çalışanlar için hem maddi ve 
hem de manevi açıdan birtakım olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Örgütler, yaşanan bu etik 
ikilemlerin yarattığı olumsuz sonuçları, ancak etik yönetim uygulamaları ile ortadan 
kaldırabilmektedirler. Etik yönetim uygulamaları kapsamında; örgütler, etik kodları 
oluşturmakta ve bu kodları kurum kültürünün bir parçası haline getirme uğraşı vermektedirler. 
Bu doğrultuda hareket eden örgütlerde yönetim, etik davranışları desteklemekte ve çalışanlara 
etik hakkında eğitimler vererek onların farkındalıklarını artırmaktadırlar. Örgütler, 
uyguladıkları etik yönetimi sayesinde daha sağlıklı bir örgüt yapısına kavuşabilmektedirler.  
Etik ve etik yönetime ilişkin araştırmaların yanı sıra, bu konudaki eğitim de üniversiteler 
tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, günümüz örgütlerinin üst düzey yöneticileri, etik ve etik 
yönetimi konusundaki ilk bilgilerini üniversitelerde edinmektedirler. Öğretim elemanlarının; 
öğrencilerine, bilim dünyasına ve topluma karşı olan sorumlulukları nedeniyle son 
zamanlarda akademisyenlere yönelik meslek etiği ilkelerinin ve kodlarının oluşturulmasına 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ancak yapılan bu çalışmalar yeterli düzeyde olmadığı için 
bu çalışma bu konudaki eksikliği gidermeyi ve daha sonra yapılacak çalışmalara yol 
göstermeyi amaçlamaktadır.  

Bu çalışmada, öğretim elemanlarının görevlerini yaparken yaşadıkları etik ikilem 
konuları, yaşadıkları etik ikilemler karşısında nasıl bir davranış sergiledikleri ve etik ikilem 
çözümü için önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Öğretim elemanlarının meslektaş boyutunda; akademik katkı, kişisel menfaat, kişisel 
çatışmalar, bilgi paylaşımı, mesleki sorumluluk, sınav esnasında yapılan farklı uygulamalar 
ve dedikodu gibi uygunsuz davranışlar karşısında ikilem yaşadıkları belirlenmiştir. Öğrenci 
boyutunda ise kopya, not, hediye, samimiyet, ekonomi (ailevi durum), derse devam ve sınav 
süresi gibi konularda bir ikilem yaşadıkları tespit edilmiştir. Yönetim boyutunda ise kaynak 
dağılımı, torpil, taraf tutma ve yönetimin baskıcı tavrı gibi konularda bir ikilem yaşandıkları 
belirlenmiştir. Nitekim Pınar (2002) ve Maya (2023) akademisyenlerin yaşadığı etik 
ikilemleri saptamak ve onlara çözüm önerileri sunmak amacıyla yaptıkları çalışmalarda elde 
ettikleri sonuçların bir kısmının, bizim çalışmanın sonuçları ile özellikle intihal, mesai saati, 
derslere yerine araştırma görevlisi yollamak, mazeretsiz ders yapmamak, mazeretsiz derse geç 
girmek ve dersten erken çıkmak, öğrencileri kendi kitabını almaya zorlamak, uzmanlık 
alanlarına uygun olmayan derslere girmek, hediye vermek, öğrencilerle uygunsuz ilişkilerde 
bulunmak (parasal) gibi konularda benzerlik gösterdiği, maddi destekle sürdürülen 
araştırmalarda dökümanları tahrip ederek yüksek mali destek sağlamak, araştırma verilerini 
tahrip ederek sonuçları bozmak, üniversite desteği ile yapılan seyahatlerde harcamaları aşırı 
göstermek, özel seyahatleri bilimsel çalışma için gibi gösterip üniversiteden maddi destek 
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sağlamak, not karşılığı maddi çıkar sağlamak, ders kitaplarının seçiminde yayıncılardan 
bölüme/fakülteye yardım sağlamak, sınavlarda derste işlenmeyen yerden soru sormak, 
derslerine girilmeyen öğrencilere para karşılığı özel ders vermek, tanıdık öğrencilerin dersi 
geçmesi için diğer öğretim üyelerinden kolaylık istemek, akraba ve tanıdık öğrencilere 
ayrıcalıklı muamele etmek, öğrencilere ders yılı başında dersin içeriği ve değerlendirme 
yöntemi ile ilgili bilgi vermemek, tez danışmanlık görevini tam olarak yerine getirmemek 
veya yürütülen tezin süresini gereksiz yere uzatmak, üniversite dışında çalışma nedeniyle 
üniversitedeki sorumluluklarını yerine getirmemek, yayınlarda katkısı olmadığı halde ortak 
olmayı istemek ya da ortak yapmak,  üniversite desteğiyle gidilen kongrelerde oturumlara 
katılmamak ve aynı tebliği birden çok kongrede sunmak gibi konulara ise değinilmediği 
saplanmıştır. Bizim çalışmamız öğretim elemanlarının, etik ikilem sorunsalının çözümüne 
ilişkin görüşlerini de kapsamaktadır. 

Öğretim elemanlarının yaşadıkları etik ikilemler karşısında gösterdikleri davranışlar 
sırayla; açıkça konuşmak, duruma göre davranmak ve sessiz kalmak şeklindedir. 

Etik ikilem hususunda yapılması gerekenler; bireysel, örgütsel ve yönetsel olarak 
belirlenmiştir. Bireysel düzeyde yapılması gerekenin, genellikle (%54,7) evrensel değerler, 
vicdan ve mantık çerçevesinde bir davranış tarzı sergilemek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 
durumda engel ne? Sorusu akla gelmektedir. 

Ne yaptınız?  “Açıkça konuştum” diyenler 11 kişi. Ne yapılmalı?  “Açıkça 
konuşulmalı” diyenler 23 kişi olması ilginç. Açıkça konuşulması gerektiğini düşünüyor ancak 
fiilen konuşma davranışı gösteremiyor. Üniversiteler de dahi konuşmanın riskli olduğunun 
düşünülmesi öz eleştiri yapmamız açısından önemli diye düşünmekteyiz. Nitekim 
üniversitelerde yapılan araştırmalar (Çakıcı, 2008; Alparslan ve Kayalar, 2012: 143) 
genellikle akademik dünyanın sessiz kaldığını ortaya koymaktadır. Öğretim elemanları etik 
ikilemlerin çözümünde, yönetsel boyutta; adil, tutarlı, objektif ve şeffaf bir yönetim tarzı 
önerirlerken, örgütsel boyutta eğitim ve etik normlar oluşturmak gerektiğini 
düşünmektedirler.  

Yapılan literatür araştırmaları sonucunda yaşanan etik ikilemleri çözmek için etik 
kodların (normlar) oluşturulması ve etik eğitiminin verilmesi gerekliliği üzerinde durulduğu 
saplanmıştır (Arslantaş, 2015: 50; Elçigil vd., 2011: 59; Uzun ve Elma, 2012: 286; Yeşil, 
2014: 1680).  Her meslek grubu için oluşturulan etik kodların uygulamada örgüte ve bireye 
birçok yararı bulunmaktadır. Her meslek grubu için oluşturulan bu etik kodlar o mesleğe ait 
idealleri tanımlamakta ve o mesleği daha meşru (yasal) bir hale getirmektedir. Ayrıca 
oluşturulan bu etik kodlar kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemeye yardımcı olacak standartlar 
geliştirmektedir.  Çalışanlara verilecek etik eğitimi etik ikilemlerin çözülmesine yardımcı 
olabildiği gibi çalışanların farkına varmadan yaşadıkları etik ikilemleri de fark etmelerini 
sağlayacaktır. 

Kurum içerisinde etik davranışların desteklenmesini sağlayan güçlü bir kurum 
kültürünün ve altyapısının oluşturulması, yöneticilerin ve akademisyenlerin bu konuda rol 
model olması ve etik dışı davranış gösteren öğrencilerin cezalandırılması kapsamında 
öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde görevlendirilmeleri ve bu projelere dahil 
edilmeleri, yöneticilerin düzenli denetim yapmaları ve akademisyenlere mesleki yeterlilikler 
kazandırmaları da etik ikilem sorunsalını çözmede yardımcı olabilir.  

Etik dışı davranış sergileyen bazı meslek mensupları, yaşanan etik ikilemler karşısında 
etik dışı davranışları haklı çıkarmak adına, “herkes bunu yapıyor”, “yasal ise ahlakidir” gibi 
çeşitli bahaneler ileri sürebilmektedirler. Toplumun çıkarlarının gözetilmesini ön planda tutan 
meslek mensupları yaşanan bu etik ikilemler karşısında etik davranabilme taraftarı 
olmalıdırlar. Ayrıca bu meslek mensupları yaşanan bu etik ikilemler karşısında etik dışı 
sergilenen davranışları önlemeye çalışmalı ve etik karar verme çabalarına ise katkıda 
bulunmalıdırlar. Bu amaçla bir meslek mensubu, mesleki bilgi ve deneyiminin yanı sıra, 
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mesleki ahlak ve sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli, herhangi bir değer yargısı 
çelişkisi ile baş başa kaldığında ise mesleki etik değerleri, etik konusunda aldığı eğitimi, 
inancı, kültürel ve çevre ile ilgili değerleri kullanarak bu ikilemlerin çözümüne gitmelidir 
(Daştan, Bayraktar ve Bellikli, 2015: 65-68). Yanlış uygulamalar ne sıklıkta yapılıyor olursa 
olsun emsal alınmamalıdır. Her öğretim elemanı yaşadığı etik ikilemi yasaların yanı sıra 
evrensel değerler, akıl ve vicdan muhasebesi yaparak çözmeye çalışmalı ve bu konuda rol 
model olmalıdır. Bu konuda kilit faktör yöneticilerdir. Baskı kimden gelirse gelsin yetkilerini 
yine bu belirttiğimiz ilkelere göre kullanma niyeti ve becerisini göstermelidirler. 

Hemen hemen her meslek dalında etik ikilemler yaşandığı için yaşanan etik ikilemler de 
çok farklı türde, boyutta ve hatta sonuçta olabilmektedir. Bu nedenle her meslek dalının 
yaşadığı etik ikilemlerin neler olduğu tespit edilmeli ve onlara yönelik çözüm önerileri 
sunulmalıdır. Ayrıca mevcut bilginin hızlı değişmesi sonucu yaşanan etik ikilemler de sürekli 
değiştiğinden bu konuda yapılacak akademik çalışmaların da sürekli olması ve güncellenmesi 
gerekmektedir. Dolayısıyla buralarda tespit edilen etik hataları ve çözüm önerilerini dikkate 
alarak yeni etik kodlar oluşturulmalı ve bu gelişmelere paralel olarak verilen etik dersleri ve 
eğitim programlarının içeriği de fakülteler bazında güncellenmelidir. 
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PROCESS MODELING IN QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEMS IN ACCORDANCE WITH THE ISO 9001:2015 

REQUIREMENTS 
 
 

Karina F. Mekhantseva1 
 
 

Abstract 
The publication of ISO 9001:2015 standards has strengthened the position of the process approach as a 

major one in the modeling of quality management systems, once again emphasizing the necessity of a PDCA 
cycle implementation not on the process level, but on the level of the entire quality management system. Risk-
oriented thinking became a significant new addition to implementation of the process approach. All of these 
changes have defined the purpose of research - to identify components of the process model to fulfill current and 
new requirements of the ISO 9001:2015 standards. Applying of the system analysis for the methodological 
frameworks and synthesis of existing best practices allowed the author to give an own extended definition of the 
process and work out the process model as a set of components, suitable for process documentation in quality 
management systems. The presented by the author original results will help to expand not only the practice of 
modern organization management, but also make a significant contribution to the TQM development. 
 
Keywords: process approach, process model, key indicators 
 
JEL Classification: B410, M21, O440 
 
 
1. Introduction 

The process approach which was implemented using well-known in sciences “black 
box” model has been widely applied in economy since 1990s. Even now great interest to this 
approach is stirred up by rapid development of information technologies and automation 
technologies in particular including not only production but also other standardized processes 
(for example, accounting processes – management, financial, logistics, etc.). The obvious 
advantage consists in the possibility to create a holistic model of a company and its public 
relations (actual mechanism of development) caused various interpretations of the process 
approach. The fact that the process approach was provided in the new revision of ISO 
standards as the main approach for construction of quality management systems encouraged 
interest to this approach and provided a collective point of view which now leaves a space for 
operation of every company thus creating an implementation technique. 
 
2. Literature Review 

The process approach is defined in two basic ISO standards at the same time: ISO – 
9000:2015 and 9000:2015. The process approach is defined in p. 2.3.4 of ISO 9000:2015 as 
follows: "Consistent and predictable results can be achieved more effectively when the 
activity is understood and controlled as a set of interconnected processes which function as a 
harmonized system" and includes the following justification: "A quality management system 
includes interconnected processes. Understanding how this system creates results lets the 
company optimize the system and its performance. 
Potential main advantages are as follows: 

- Increasing the ability to focus effort on the key processes and opportunities for 
improvement; 

1 Rostov State University of Economics, Faculty of Commerce and Marketing, Commodity & Quality 
Management Department, Russia, mehantseva.karina@mail.ru 
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- Consistent and predictable outcomes in the system of harmonized processes; 
- Optimization of operations through the effective process management, efficient use of 

resources and reduction of cross-functional barriers; 
- The possibility of the company to assure stakeholders of consistency, effectiveness 

and efficiency of its activities. 
Possible actions include: 
- Determination of system purposes and processes required to achieve them; 
- Setting of authority, responsibility and accountability for management processes; 
- Understanding of company opportunities and identification of resource constraints 

before the start of activities; 
- Determination of interdependence of processes and analysis of influence of a single 

process on the system as a whole; 
- Implementation of process management and interactions as a system for effective and 

efficient achievement of quality purposes of the company; 
- Provision of information necessary for functioning and improvement of processes as 

well as for monitoring, analysis and evaluation of the results of the system as a whole; 
- Management of risks which may affect process outputs and general outputs of the 

quality management system. 
 Along with the reduction in the number of quality management principles where we 
now have no system approach to management, all comments and explanations relating to the 
process model of the quality management system are especially relevant. In particular, from 
the clarification that "outputs of one process can be inputs to other processes and they are 
connected in one network" we can deduce that the quality management system is configured 
as a network of processes. Here it should be noted that "though it often seems that a company 
has similar processes, each company is unique as well as its QMS". Through processes should 
be highlighted in more details: "A company has processes that can be determined, measured 
and improved. These processes interact to achieve results consistent with the company 
purposes and cross functional boundaries. Some processes are important, while others are 
not." 
 In p. 3.4 Terms relating to the process (Fig.1), there is the following definition: "a 
process is a set of interrelated or interacting activities that use inputs to deliver an intended 
result. Depending on the context, "the intended result" refers to the output, product or service. 
Outputs of other processes are generally inputs to other processes, and process outputs are 
usually inputs to other processes. Two or more interrelated and interacting processes can be 
jointly considered as a process. Processes in a company are usually planned and carried out 
under controlled conditions to add value. 
 In addition, the project is defines as a "unique process which consists of a set of 
coordinated and controlled activities with start and finish dates, in order to achieve the 
purpose corresponding to specific requirements, including time, cost and resource 
restrictions. The following processes are also defined in the standard - quality management 
system realization, competence acquisition, design and development. The procedure is 
defined as an established way to perform activity or process; it can be documented or not. 
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Figure 1: Terms, relating to the process 
 

Source: ISO 9000:2015 (2015) 
 
It was already noted that the number of principles decreased from eight in 9001 

standard dated 2015 to seven in 9001 standard dated 2008; and " systematic approach to 
management" principle was removed which evidences in favor of the process approach as a 
fundamental one. This standard applies the process approach which includes a series "Plan - 
Do - Check - Act" (PDCA) and risk-oriented thinking. It is worthwhile noting that "this 
standard is aimed at the application of "process approach" in development, implementation 
and improving of effectiveness of the quality management system in order to improve 
customers’ satisfaction by meeting their requirements. Understanding and managing of 
interrelated processes as a system promotes effectiveness and efficiency of the company in 
achieving the intended results. This approach allows the company to manage the relationships 
and interdependencies between system processes, so that overall company performance can 
be improved. The process approach includes systematic identification and management of 
processes and their interaction to achieve the intended results in accordance with the quality 
policy and strategic direction of the company. Management of processes and system as a 
whole can be achieved when using a PDCA with a special focus on risk-oriented thinking 
aimed at management of opportunities and prevention of undesired results. 
 Application of the process approach in the quality management system allows you to: 

a) understand and always meet the requirements; 

Process (3.4.1) 
Set of interrelated and/or 
interacting activities that 
use inputs to deliver an 

  

Procedure (3.4.5) 
Established method to 
perform activities or 

process result 

Process transfer (3.4.6) 
Conclusion of the 

agreement which specifies 
some functions or process 
arrangement performed by 

an external party result 

Contract (3.4.7) 
Binding agreement result 

Design and development (3.4.8) 
Set of processes which transform 
object requirements into detailed 

object requirements 

Competence acquisition (3.4.4) 
Competence acquiring process 

Quality management system 
implementation (3.4.3) 

Process of development, documentation, 
introducing and provision of functioning 
and continuous improving of the quality 

management system 

Project (3.4.2) 
Unique process which includes a set of 

coordinated and regulated activities with 
initial and final dates, which was 

adopted to achieve a goal corresponding 
to certain requirements including terms, 

cost and material restrictions 
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b) consider processes in terms of additional value; 
c) achieve effective process functioning; 
d) improve processes based on evaluation of data and information. 

 
Figure 2 gives a schematic representation of any process and illustrates the relationship 
between process elements. Checkpoints of monitoring and measurement necessary for control 
are specific for each process and should vary depending on the risks involved. 
 

Figure 2: Schematic representation of the elements of a single process 

 
Source: ISO 9001:2015 (2015) 
 

In p.4.4 Quality management system and its processes, you can find attainability of the 
process approach. In particular, it says that "the company should develop, introduce, maintain 
and continuously improve the quality management system including necessary processes and 
their interaction according to the requirements of this standard. The company should 
determine processes necessary for the quality management system and their application in the 
company, as well as: 

a) determine the required inputs and expected outputs of these processes; 
b) determine the sequence and interaction of these processes; 
c) determine and apply criteria and methods (including monitoring, measurement and 

relevant performance indicators) required to ensure the effective functioning of these 
processes and their management; 

d) determine resources required for these processes and ensure their provision; 
e) distribute duties, responsibilities and authorities in relation to these processes; 
f) take into account risks and opportunities; 
g) evaluate these processes and make any changes necessary to ensure that the processes 

achieve the intended results; 
h) improve the quality management system and processes. 
The company should do the following to the extent required: 
a) Develop, update and implement documented information for process operations; 
b) Record and save recorded information to provide confidence that these processes are 

carried out as they were planned." 
 We cannot but mention ISO definition of the process approach where definition of the 
process matches with that provided in standards, and the note includes the following: "Inputs 
and outputs may be tangible (e.g. materials, components or equipment) or intangible (e.g. 
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data, information or knowledge)." The process approach is also defined shorter: "the process 
approach includes establishing the organization’s processes to operate as an integrated and 
complete system. The management system integrates processes and measures to meet 
objectives. Processes define interrelated activities and checks, to deliver intended outputs. 
 Detailed planning and controls can be defined and documented as needed, depending on 
the organization’s context." Other possible benefits were also distinguished compared with 
the standard: 

• A focus on the more important (“high-risk”) processes and their outputs 
• improved understanding, definition and integration of interdependent processes 
• systematic management of planning, implementation, checks and improvement of 

processes and the management system as a whole. 
• better use of resources and increased accountability 
• more consistent achievement of the policies and objectives, intended results and 

overall performance 
• process approach can facilitate the implementation of any management system 
• enhanced customer satisfaction by meeting customer requirements 
• enhanced confidence in the organization.  

 
3. Analysis 

Analysis of the process definitions in the standards leads to the conclusion about its 
further identification as a concept rather than the need in harmonization. One can distinguish 
several areas which are already drawn up: preparation of the basic definition of the process 
along with extraction of its attributes, descriptions or regulations, and its models; 
classification of processes with the formation of lists and methods of their representation in 
the system including various modeling software. However, in our opinion, the least explored 
area is process measurement for its effective management. 

In the analysis of works (Adler, Yu.P. (2005), Andersen, B (2003), Blinova A.O.(2014), 
Bragin V.V., Korolkov V.F. (2006), Eliferov V.G., Repin V.V. (2013), Fedyukin V.K. 
(2004), Fidelman G.N. (2005), Galyamina I.G. (2013), Hammer M. (2014) & etc.), focused 
on the process approach and involving process definition, one can find two directions in the 
process domain: the first direction attempts to dissociate from the functional approach up to 
its negation, while the second direction emphasizes continuity of functional and process 
approaches by including the function into the process definition. A more detailed analysis of 
the process determination structure (Table 1) shows that 8 components can be separated from 
the control point of view – control units (unit 2), connections between them (unit 3), a way of 
representing these control objects with their communication lines (unit 1), administrative 
influence (unit 4) with the method of analysis (unit 8) and implementation (unit 7), the 
purpose of control (unit 5), the use of resources for the implementation of administrative 
influence (unit 6). The presented components explicitly prove systematic approach to 
definition of the process. 

The greatest difference of opinions related to the two key components - elements of the 
process as a system or elementary control objects and ways to present their connection. Thus, 
elements of the process (unit 1) include activities, actions, functions, operations, works, tasks, 
changes. And the most common elements (in descending order) are actions (30%), operations 
(26%), activities (22%) and functions (19%). These elements being very close in its economic 
content, from our point of view it is preferable to use the term "operation" for further 
modeling as an element of the company system because it is invariant with respect to at least 
two areas of expertise - economy and modeling. In our opinion, the term "operation" has a 
significant advantage over the term "function" in the context of modern economic theories 
developing ideas about the economy based on knowledge, because the "function" is a 
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repetitive "operation" and, therefore, it focuses on mass or serial production, while the 
"operation" can be performed once and better directs the production to flexibility for the 
consumer. Referring to the definition of relations between the elements (unit 3), it is easy to 
notice that the "relationship" prevail and "interaction" is a complement. We think that the 
term "relationship" fully defines both direct and return connections, and with the term 
"operations" it also specifies the interaction, therefore phrase "interrelated operations" is 
necessary and sufficient by completeness. 

Table 1: Structure analysis to determine the "process" for separation of basic components 
Unit Component Frequency of occurrence 

1 Sequence 2 
Complex 3 
Set 11 
Series 2 
Suit 2 
Grouping (by criterion) 5 
Chain 1 
Direction 1 

2 Activities 6 
Actions 9 
Functions 5 
Operations 7 
Works 5 
Tasks 1 
Changes 1 

3 Relationship 11 
Interaction 4 

4 Transformation of inputs into outputs 13 
5 Added value 9 

Customer’s satisfaction 2 
Achieving the result 8 
Product manufacturing 7 

6 Resources management 8 
7 Specific technology 3 
8 Process, input, output parameters 1 

Source: own work 
The variety of ideas about the set of various branches of statistics includes its definition 

as a set of tested units, and the group acts as a part of a pre-determined or obtained during the 
test features. And here we should underline the main difference between a "group" and a "set" 
– its certain features and behavior and, hence, the ability or inability to transform inputs into
outputs. Therefore, from our point of view, the term "group" has a more accurate meaning. 
When considering the administrative influence (Unit 4), half of definitions used by the "black 
box" model relates to "the transformation of inputs into outputs". However, attempts to detail 
data show the need to adapt to control. A closer examination of administrative influence, 
coupled with the method of its analysis and implementation (Units 4, 7, 8) provides proper 
level of details: "the transformation of inputs into outputs" is most often complemented with 
"the use of resources", and with "a particular technology." We believe that the use of "black 
box" model in the majority of process definitions is completely justified in terms of transfer of 
emphasis on communication and we believe it necessary to define its place in the 
management cycle. 

The purpose of the process control (Unit 5) which was presented in four options was not 
defined in some of them and had ambiguous meaning. That was the process purpose which 
became a stumbling block for most of definitions as it turned into a "result" in international 
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and later in national standards. There was a substitution of concepts: result replaced purpose. 
However, it should be understood that the concept of the purpose is primary in relation to the 
concept of result, because it can only be achieved when there is a purpose; otherwise it cannot 
be estimated, and therefore controlled and improved, in particular. We consider the purpose of 
modern economic theory called "outputting" to be inadequate. The purpose formulated as 
"customer’s satisfaction" is found only in two definitions which proves the establishment of 
stronger connections of the process approach with the modern concepts of creating values for 
the customer - "added value" appears several times more often. We share the opinion that the 
purpose of "adding value" fully reflects the current views on the economic relations between a 
producer and a consumer, but its full measurement (and not only in terms of adding value) 
still causes difficulties. As we can see, at this stage of the economic paradigm, concepts of 
"value" and "quality" are very close, and the latter has an obvious advantage because it is a 
statistical category. Moreover, the category of "quality" in terms of the quality management 
theory easily correlates with any object of management, and hence the process. Nevertheless, 
we offer to conceptually save the target as "adding value", and only at this point imply 
"improved quality". Measurable "improved quality" purpose also clarifies the issues of 
boundaries of the process because its achievement separates one process from another. 
Furthermore this is how the specified purpose maintains definitions which consider the 
process as a transfer of the object from one condition to another. 

In addition to definition of the process, most of the works include forms for description 
of the process or its regulations which differ in the degree of details. In their comparison we 
can single out the following common components - inputs and outputs of the process, process 
diagram (procedure, algorithm), its owner and process indicators. Process resources, other 
process participants, including consumers and their requirements, are not so common. In ISO 
2015, the process is presented as a definition with a general diagram. However, compared to 
the previous version as of 2008, the diagram promotes strong representation of the process, 
but it does not provide information about the possibilities of creating a network of processes. 
 
4. Conclusion 

From the point of view of sustainable development of the company, we believe it is 
necessary to clarify the categorical framework of the process approach. 
First of all, we offer to add the term of "the process approach" so that to make it a statistical 
entity extending the definition as grouping (association) method for control facilities allocated 
using the project approach to determine connections which allow the transformation of the 
company from one condition to another synchronizing its speed of development with the 
environment. 

Secondly, when you rely on dedicated tasks of company quality management (Table 2), 
we offer to identify the company on the basis of the process approach in the form of network 
processes by which we mean a hierarchically related group of processes, which transforms its 
inputs into outputs in order to add value for all stakeholder. 
We follow the most common classification of processes and single out the following three 
classes: core processes; management processes; auxiliary processes. 
Here interconnections between components of every process using "Inputs from other 
processes" and "Outputs into other processes." 
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Table 2: Company quality management tasks (prepared by the author) 
 Identification Control Improvement 
Process 1. Single out the 

process in the network; 
2. Determination of 
connection with other 
processes; 
3. Identification of 
process risks and system 
risks; 
4. Fusion of the process 
with other processes in 
the network; 

5. Assessment of process possibilities to 
create result;  
6. Process functioning control and 
assessment; 
7. Process result control and assessment; 
8. Process risks control and assessment 

9. Improvement of the 
process to increase its 
effectiveness; 

Process 
network 

10. Control and assessment of possibilities 
to use results of other network processes; 
11. Control and assessment of process 
possibilities to create result for other 
network processes; 
12. Risk control, assessment and decrease 
in the network 

13. Improvement of the 
process to increase its 
effectiveness of a process 
network; 
 

Source: own work 
Thirdly, the concept of the process also gets a statistical nature, so we offer to clarify it 

as follows: 
Process is a group of interrelated operations, which transforms inputs into outputs using 

resources to add value for the consumer. 
Group is a set of operations that make up a certain method (technology) to add value for 

the consumer. A group determines uniformity of performed operations, and the purpose 
determines its borders in the set of operations lying both within the organization and outside 
of it. 

Operation is a single action or a limited group of interrelated activities aimed at 
obtaining a specific result within the solution of the problem. 
Value is the ability to fulfill the requirements. 
 Fourthly, based on above analysis of definitions, descriptions, regulations and models of 
the process, we can single out the following statistically significant components of the 
process: 

1. Inputs from other processes; 
2. Products (process purpose and result); 
3. Interested parts of the process: 
3.1. External consumers; 

3.2. Direct participants of the process: 
3.2.1. Process manager; 
3.2.2. Process team; 

3.3. Indirect participants of the process: 
3.3.1. Internal consumers; 
3.3.2. Internal suppliers and partners; 
3.3.3. Owner of the process; 

3.4. External partners and suppliers; 
3.5. Company owners; 
3.6. Company personnel (except for direct and indirect participants of the process); 
3.7. Society; 
4. Process resources: 

4.1. Employees; 
4.2. Infrastructure; 
4.3. Production environment; 
4.4. Information; 
4.5. Suppliers and partners; 
4.6. Natural resources; 
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4.7. Financial resources; 
5. Risks: 

5.1. Input risks; 
5.2. Output risks; 
5.3.  Resourcing Risks; 

6. Outputs into other processes. 
 
We are strongly convinced that the provided clarifications can not only improve process 

measurability but also expand the ability to improve both separately and within the network. 
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ÖZEL VE KAMU EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV 
YAPAN ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIRMALI İŞ 

MEMNUNİYETİ ANALİZİ 

Mehmet Mete1 Ömer Faruk Ünal2 Miraç Aslantaş3 

Özet 
Bu çalışma, Kamu ve Özel Eğitim Kurumlarında çalışan öğretmenlerin karşılaştırmalı iş memnuniyeti 

analizini ele alınmaktadır. Araştırma Diyarbakır merkezinde faaliyet gösteren özel okullar ve devlet okullarını 
kapsamaktadır. Alan araştırması niteliğinde olan bu çalışmada, özel ve devlet okullarından istihdam edilen toplam 
343 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. SPSS paket programı aracılığı ile veriler analiz edilmiş, 
frekanslar, yüzdeler ve bağımsız örneklem T testleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda genel temizlik, 
yemekhane temizliği ve yemeklerin çeşidi, çalışma düzeni, üstlerin astlarına hitap ve davranışı vb. gibi konularda 
özel okul çalışanlarının devlet okulu çalışanlarından daha memnun oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma 
saatlerinden memnuniyet açısından devlet ve özel okullar memnuniyet seviyesinin yaklaşık aynı düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: iş memnuniyeti, özel okul, devlet okulu, öğretmenler. 

JEL Sınıflandırması: D23, N3, L32 

COMPARATIVE ANALYZE OF TEACHERS’ JOB 
SATISFACTION IN PRIVATE AND PUBLIC SCHOOLS: 

SAMPLE OF DIYARBAKIR PROVINCE OF TURKEY 

Abstract 
This study aims to compare job satisfaction of teachers in private and public schools. The universe of the 

study contains private and public schools in Diyarbakır province of Turkey. The sample of the survey consists of 
343 teachers. Frequencies, percentages and independent –samples T test methods were used to analyze data. The 
results show that teachers working in private schools are more satisfied than teachers working in public schools 
according to some variables such as general hygiene factors, hygiene factors in dining hall, menu diversity, working 
stile, and supervisors’ communication and behaviors. More over there is no significant difference among teachers 
according to working hours.  

Keywords: job satisfaction, private schools, public schools, teachers 

JEL Classification: D23, N3, L32 
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1. Giriş 
Değişim ve dönüşümün hızlandığı, teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde yetişmiş ve 

nitelikli insan faktörü ülkeler arası gelişmişlikte önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü, eğitim yoluyla arz edilmektedir. Bu yönüyle eğitimin 
beşeri sermayeyi meydana getirmesiyle ülkeler arası gelişmişlikte önemli bir toplumsal araç 
olduğu görülmektedir.   

Ayrı bir uzmanlık alanı olarak ifade edilen eğitim, kendisinden beklenen amaçları ve 
fonksiyonları yönüyle diğer örgütlerden farklı yönleri vardır. Bu farklılık eğitim örgütlerinin 
kendine ait bir kısım özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Yıldırım, 2007). Eğitimi kendine özgü 
kılan en önemli işlevleri eğitimin açık ve sosyal bir sistem oluşu ve merkezine insanın eğitimini 
ve gelişimini esas almış olmasıdır. 

Eğitimin, bireylerin yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, bu yeteneklerin 
hem bireyin hem de toplumun hizmetine sunulması faaliyetlerini içermesi yönüyle toplumun 
potansiyel enerjisini açığa çıkarma işlevi vardır. Tezcan'a göre eğitim, 'bireyin yaşadığı toplumda 
yeteneğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler 
toplamı' şeklinde ifade edilmektedir (Tezcan, 1985:4). Bu durumda eğitimin toplumsal bir 
ihtiyaç olduğu ve iyi eğitim için iş memnuniyeti, motivasyon seviyeleri ve mesleki 
performansları yüksek olan öğretmenlere ihtiyaç olduğu söylenebilir.  
 
2. İş Memnuniyeti 

Eğitim örgütlerinde ortaya konulan performans eğitim çalışanları ve özellikle de 
öğretmenler ile gerçekleştirilmektedir. Eğitim çalışanlarının yüksek performans ortaya koymaları 
motivasyonları ile yakından ilişkili olduğu söylenebilir. İnsanlar ile uğraşmak ve onlarla ilgili 
yeni bir şeyler ortaya koymaya çalışmak çoğu zaman yıpratıcı ve yorucu olabilmektedir. 
Kurumsal olarak motive edilmiş olan öğretmenlerin daha etkili çaba ortaya koyacakları ifade 
edilebilir.   

İnsan davranışlarının ortaya çıkmasında ihtiyaçların itici gücü vardır. Bireyler fiziksel, 
duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını tatmin etmek için harekete geçerler ve bu durum da motivasyon 
olarak adlandırılır. İhtiyaçların tatmin edilmesi ile doyum noktasına ulaşılır (Kocabaş ve 
Karaköse, 2005).   

Hijyen ve motivasyon kuramını ortaya atan Herzberg, çalışanların işleri ile ilgili tutum ve 
davranışlarının bu etkenler ile açıklanabileceğini belirtmiştir (Şimşek, Akgemci ve Çelik, 
2007:139). Hijyen faktörleri olarak, çalışma ortamının uygunluğu, çalışma şartları, maaş ve 
ücretler, iş emniyeti, ek ödemeler, yönetim şekli, çalışanlar arası iletişim ve etkileşim, örgütsel 
uygulamalar ve politikalar şeklindeki dışsal faktörlerdir. Motivasyon faktörleri ise, iş doyumu, 
başarı güdüsü,  çaba sonucunda elde edilen ödüller, yapılan işten haz alma, kariyer imkanları, 
takdir edilme, sorumluluk duygusu, başkalarına faydalı olma düşüncesi, kabul görme şeklindeki 
içsel faktörlerdir(Yılmaz, 2001:71). Herzberg çalışanların belirtilen içsel ve dışsal faktörler ile 
motive olabileceğini ve performans ortaya koyabileceklerini belirtmektedir. Okul örgütlerinde de 
eğitim çalışanlara etki eden bireysel ve örgütsel faktörlerin motivasyon ve iş memnuniyeti ve iş 
tatmininde etkili olduğu söylenebilir.  

Bu değerlendirmelerle birlikte, eğitim çalışanlarının yaptıkları işten memnun olmalarının 
örgütsel ve bireysel birçok faktöre bağlı olduğu; işinden memnun olan çalışanların daha yüksek 
performans ortaya koyabileceği ve bunun sonucunda da ürün olarak öğrenciler üzerinde 
meydana getirilmek  istenen eğitimin amacına uygun olarak daha kaliteli ve etkili eğitim 
verebilecekleri ifade edilebilir.  
 
3. Araştırmanın Metodolojisi 

Bu bölümde araştırmanın amacı ve önemi, örneklemi, hipotezler, araştırmanın yöntemi, 
verilerin analizi üzerinde durulmuştur.  
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3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
 Araştırmanın amacı,  MEB’e bağlı Kamu ve Özel okullarda görevli öğretmenlerin 
kurumlarında görevlerini etkin bir şekilde ifa edebilmeleri için gerekli maddi ve sosyal 
altyapının ne düzeyde olduğunu ayrıntılı biçimde incelemek, ayrıca kamu ve özel eğitim 
kurumları açısından varsa farklılıkları ortaya koymaktır. 

Eğitim ülkelerin geleceğini şekillendirmekte ve birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de 
eğitim daha çok devlet mekanizması tarafından düzenlenmekte ve karşılanmaktadır. Aynı 
zamanda yerli ve yabancı yatırımcılar aracılığı ile hizmet veren eğitim kurumları da kamu 
tarafından özendirilmektedir. Bu bağlamda eğitim kurumlarının başarısı istihdam edilen 
öğretmenlerin mutluluğu ve memnuniyeti ile doğru orantılı olacağı ön kabulü ile bir durum 
tespiti yapılmak istenmiştir. Eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerden alınan verim ne kadar 
yüksek olursa ortaya çıkan hizmette o derecede kaliteli olacaktır. Ancak mutsuz insanlardan 
verim beklenemeyeceğinden mevcut duruma ilişkinin tespitlerin yapılması son derece önemlidir. 
Araştırmanın bu alana katkı sunacağı düşünülmektedir.  
3.2. Araştırmanın Örneklemi  

Araştırma örneklemini, Diyarbakır ilinde MEB’e bağlı Kamu ve Özel okullarında görevli 
öğretmenlerden toplam 347 personel oluşturmaktadır. Bu maksatla Diyarbakır MEB’e bağlı 
Kamu ve Özel okullarında görevli öğretmenlerle yüz yüze görüşme yapılarak 400 anket 
dağıtılmış, anketlerin doldurulmasının ardından anketler toplanmıştır. Toplanan anketlerden 
eksiksiz gelen 347 anket değerlendirilmeye alınmıştır. 
3.3. Araştırmanın Hipotezleri  

Araştırmada genel olarak bir temel hipotez geliştirilmiş ve test edilerek yorumlanmıştır.  
 H1: Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin memnuniyet düzeyleri  
arasında anlamlı farklılık vardır. 
3.4. Araştırmanın Yöntemi ve Ölçüm Araçları 

Çalışma yazılı anket yoluyla yapılmıştır. Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev 
yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki genel uygulamalardan memnuniyet düzeylerini 
ölçek amacıyla uzman görüşü alınarak oluşturulan 19 sorudan oluşan yargı cümleleri 
kurulmuştur. Beşli likert tipi olan ankette katılımcılardan ilgili ifadeleri ‘Kesinlikle 
katılmıyorum’dan (1) ‘kesinlikle katılıyorum’a (5) uzanan 5 aralıklı likert ölçeği üzerinde 
cevaplamaları istenmiştir. Araştırma anketinin güvenilirlik düzeyi (cronbach’s alfa) katsayısının 
0,80 olduğu tespit edilmiş, kullanım açısından yüksek güvenilirlikte olduğu görülmüştür.  
3.5. Verilerin Analizi   

Veri analizinde öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini anlamak üzere 
Skewness ve Kurtosis değerlerine bakılmıştır. Her iki ölçeğinde Skewness (0,593) ve Kurtosis (-
0,503) değerleri +1  ve -1 aralığında olduğu yani normal dağılım sergilediği tespit edilmiş ve 
parametrik test tekniklerinin uygulanması kararlaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, 
araştırmanın amacı doğrultusunda tanımlayıcı istatistikler frekanslar, yüzdeler, ortalamalar, 
bağımsız Örneklem t testi ve Tek Yönlü Anova analizlerinden faydalanılmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesi, katılımcıların her bir soruya verdikleri cevapların toplam puanları üzerinden 
yapılmış olup, istatistikî anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Yargı cümlelerine 
ilişkin değerlemede ayrıca ölçeklerin  yapılandırılmasında 5‘li Likert ölçeği kullanıldığı için n=5 
olarak alınmıştır ve n-1/n= 0,8 olarak belirlenmiştir. Buna göre sınıflandırma; 
1,00 < µ ≤ 1,80 Aralığı: Çok düşük 
1,80 < µ ≤ 2,60 Aralığı: Düşük 
2,60 < µ ≤ 3,40 Aralığı: Orta 
3,40 < µ ≤ 4,20 Aralığı: Yüksek 
4,20 < µ ≤ 5,00 Aralığı: Çok yüksek,  şeklindedir. 
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 Ölçeklere ilişkin yargı cümlelerinin genel yorumlarının yapılmasında yargı cümleleri 
olumlu ifadeler içerdiğinden ortalamaların yüksek olması “olumlu”, düşük çıkması ise 
“olumsuz” olarak ele alınıp yorumlanmıştır. 
 
4.  Bulgular ve Yorumlar 

Öncelikle araştırmaya katılanların demografik özelliklerini tespite yönelik olarak 
yöneltilen yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, çalışma süresi ve görev unvanı 
sorularına verilen cevapların ve sayılarını tespit etmek amacıyla frekanslar alınmış ve yüzdelerle 
yorumlanmıştır. 
 

Tablo 1: Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin memnuniyet düzeyleri frekans tablosu 
 

Kamu / Özel  
N 

Yüzdeler 
(%) 

Ortalama 
Kamu/Özel 

Std. 
Sapma 

Ortalamanın 
Std. hatası  

Kurumun Çalışma saatleri Kamu  195 0,5685131 3,24 1,284 ,092 
Özel 148 0,4314869 3,71 1,038 ,085 

Genel Temizlik ve Düzen Kamu  195 0,5685131 2,67 1,212 ,087 
Özel 148 0,4314869 3,78 1,158 ,095 

Yemekhane temizlik ve düzeni Kamu  90 0,3781513 2,80 1,134 ,120 
Özel 148 0,6218487 3,53 1,296 ,107 

Menü çeşidi  Kamu  90 0,3781513 2,78 1,159 ,122 
Özel 148 0,6218487 3,56 1,258 ,103 

Okulun çalışma düzenlerinden “tarz” Kamu  188 0,5595238 3,11 1,081 ,079 
Özel 148 0,4404762 3,85 ,914 ,075 

Üstlerinin astlarına hitap ve davranışı  Kamu  190 0,5621302 3,23 1,211 ,088 
Özel 148 0,4378698 4,03 1,010 ,083 

Hizmet içi eğitim Kamu  195 0,5685131 2,89 1,217 ,087 
Özel 148 0,4314869 3,73 1,041 ,086 

Organize edilen diğer faaliyetler Kamu  187 0,558209 2,68 1,127 ,082 
Özel 148 0,441791 3,91 ,936 ,077 

Bölümler arası ilişkiler Kamu  195 0,5685131 2,70 1,101 ,079 
Özel 148 0,4314869 3,68 ,997 ,082 

Okulun organize ettiği sosyal etkinlikler Kamu  184 0,5542169 2,64 1,160 ,086 
Özel 148 0,4457831 3,74 ,950 ,078 

Adil iş bölümü Kamu  184 0,5542169 3,10 1,152 ,085 
Özel 148 0,4457831 3,51 1,146 ,094 

İstedikleri zaman amirleri ile görüşebilme  Kamu  195 0,5685131 3,82 1,143 ,082 
Özel 148 0,4314869 4,30 ,878 ,072 

Problem çözmede destek Kamu  195 0,5685131 3,35 1,293 ,093 
Özel 148 0,4314869 4,01 ,929 ,076 

İstek ve ihtiyaçlarına gösterdiği ilgi  Kamu  190 0,5621302 3,03 1,179 ,086 
Özel 148 0,4378698 3,66 1,067 ,088 

Araç ve gereçlerin yeterliliği  Kamu  191 0,5634218 2,62 1,267 ,092 
Özel 148 0,4365782 3,74 1,186 ,097 

Öğretmenleri kararlara katması  Kamu  191 0,5634218 3,13 1,088 ,079 
Özel 148 0,4365782 3,76 1,060 ,087 

Başarının takdiri Kamu  195 0,5685131 2,98 1,164 ,083 
Özel 148 0,4314869 3,75 1,029 ,085 

Yaşam tarzına saygı  Kamu  195 0,5685131 3,20 1,160 ,083 
Özel 148 0,4314869 4,03 ,876 ,072 

Kurumun sunduğu Sosyal imkânlar Kamu  185 0,5555556 2,34 1,145 ,084 
Özel 148 0,4444444 3,76 1,033 ,085 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi “memnuniyet” ölçeği yargı cümlelerine verilen cevaplar, Kamu 
Eğitim Kurumları için minimum 2,34 ve maksimum 3,82 aritmetik ortalamaya sahiptir. Özel 
eğitim kurumları için minimum 3,51 ve maksimum 4,30 aritmetik ortalamaya sahiptir. Kamu 
Eğitim Kurumlarında görev yapan öğretmenler için “sosyal imkanlar (2,34)” en düşük 
memnuiyetin olduğu   ve en yüksek memnuniyetin olduğu durum ise “İstedikleri zaman amirleri 
ile görüşebilmeleri (3,82)” şeklinde belirtilmiştir. Yargı cümlelerinin genel ortalaması göz önüne 
alındığında kamu eğitim kurumlarından memnuniyetin (µ=2,96) olduğu yani (2,60 < µ ≤ 3,40) 
Aralığında  “Orta” düzeyde memnuniyeti ifade ettiği söylenebilir. 
 Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler için “Adil iş bölümü (3,51)” en düşük 
memnuiyetin olduğu   ve en yüksek memnuniyetin olduğu durum ise “İstedikleri zaman amirleri 
ile görüşebilmeleri (4,30)” şeklinde belirtilmiştir. Yargı cümlelerinin genel ortalaması göz önüne 
alındığında özel eğitim kurumlarından memnuniyetin (µ=3,80) olduğu yani (3,40 < µ ≤ 4,20 ) 
Aralığında  “Yüksek” düzeyde memnuniyeti ifade ettiği söylenebilir. Özel öğretim kurumu 
çalışanlarının kamu kurumu çalışanlarına göre daha yüksek memnuniyete sahip oldukları 
söylenebilir. 
 Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin almış oldukları 
hizmetlerden memnuniyet düzeylerinde farklılık olup olmadığına ilişkin tek yönlü varyans 
analizi (t testi) ile karşılaştırıldığında aşağıdaki Tablo2' de yer alan sonuçlara ulaşılmıştır.   
 

 Tablo 2: Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin memnuniyet düzeylerine ilişkin 
analiz tablosu 

Kamu / Özel 
N Ortalama Std. 

Sapma 
Ortalamanın 
Std. hatası t sd p 

Kurumun Çalışma 
saatleri 

Kamu  195 3,24 1,284 ,092 -3,629 341 ,000 
Özel 148 3,71 1,038 ,085 -3,734 339,590 ,000 

Genel Temizlik ve 
Düzen 

Kamu  195 2,67 1,212 ,087 -8,579 341 ,000 
Özel 148 3,78 1,158 ,095 -8,633 323,589 ,000 

Yemekhane temizlik ve 
düzeni 

Kamu  90 2,80 1,134 ,120 -4,437 236 ,000 
Özel 148 3,53 1,296 ,107 -4,584 207,344 ,000 

Menü çeşidi  Kamu  90 2,78 1,159 ,122 -4,796 236 ,000 
Özel 148 3,56 1,258 ,103 -4,893 199,982 ,000 

Okulun çalışma 
düzenlerinden “tarz” 

Kamu  188 3,11 1,081 ,079 -6,658 334 ,000 
Özel 148 3,85 ,914 ,075 -6,792 332,301 ,000 

Üstlerinin astlarına hitap 
ve davranışı  

Kamu  190 3,23 1,211 ,088 -6,477 336 ,000 
Özel 148 4,03 1,010 ,083 -6,624 334,425 ,000 

Hizmet içi eğitim Kamu  195 2,89 1,217 ,087 -6,752 341 ,000 
Özel 148 3,73 1,041 ,086 -6,898 336,160 ,000 

Organize edilen diğer 
faaliyetlerden 

Kamu  187 2,68 1,127 ,082 -10,599 333 ,000 
Özel 148 3,91 ,936 ,077 -10,829 332,232 ,000 

Bölümler arası ilişkiler Kamu  195 2,70 1,101 ,079 -8,545 341 ,000 
Özel 148 3,68 ,997 ,082 -8,662 330,520 ,000 

Okulun organize ettiği 
sosyal etkinlikler 

Kamu  184 2,64 1,160 ,086 -9,255 330 ,000 
Özel 148 3,74 ,950 ,078 -9,455 329,885 ,000 

Adil iş bölümü Kamu  184 3,10 1,152 ,085 -3,179 330 ,002 
Özel 148 3,51 1,146 ,094 -3,181 315,664 ,002 

İstedikleri zaman 
amirleri ile görüşebilme  

Kamu  195 3,82 1,143 ,082 -4,323 341 ,000 
Özel 148 4,30 ,878 ,072 -4,479 340,943 ,000 

Problem çözmede 
yönetici desteği 

Kamu  195 3,35 1,293 ,093 -5,247 341 ,000 
Özel 148 4,01 ,929 ,076 -5,482 340,063 ,000 

İstek ve ihtiyaçlara 
gösterilen ilgi  

Kamu  190 3,03 1,179 ,086 -5,070 336 ,000 
Özel 148 3,66 1,067 ,088 -5,134 328,492 ,000 

Araç ve gereçlerin 
yeterliliği  

Kamu  191 2,62 1,267 ,092 -8,289 337 ,000 
Özel 148 3,74 1,186 ,097 -8,359 325,226 ,000 

Öğretmenleri kararlara Kamu  191 3,13 1,088 ,079 -5,356 337 ,000 
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Kamu / Özel 
N Ortalama Std. 

Sapma 
Ortalamanın 
Std. hatası t sd p 

katması  Özel 148 3,76 1,060 ,087 -5,373 319,977 ,000 
Başarının takdiri Kamu  195 2,98 1,164 ,083 -6,336 341 ,000 

Özel 148 3,75 1,029 ,085 -6,443 333,096 ,000 
Yaşam tarzına saygı  Kamu  195 3,20 1,160 ,083 -7,303 341 ,000 

Özel 148 4,03 ,876 ,072 -7,583 340,994 ,000 
Kurumun sunduğu 
Sosyal imkânlar 

Kamu  185 2,34 1,145 ,084 -11,812 331 ,000 
Özel 148 3,76 1,033 ,085 -11,949 326,244 ,000 

 
 Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki 
uygulanan çalışma saatlerinde memnuniyet düzeyleri açısında farklılık olup olmadığı %95 
güvenilirlikte yani 0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda çalışma 
saatlerinden memnuniyetin (t= -3,629, p<0,01) %99 güvenilirlikte farklandığı ve bu farklılığın 
özel kurumlar lehine kamu kurumları aleyhine bir olduğu tespit edilmiştir. Yani özel eğitim 
kurumlarında çalışan öğretmenlerin uygulanan mesai kavramı açısından daha mutlu oldukları 
söylenebilir. Bu durum kamu kurumlarında ikili öğretim nedeniyle mesailerin sabah saat 06:30 
veya 07:00 da çok erken saatlerde başlaması gibi nedenlerle açıklanabilir. 
 Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki 
genel temizlik ve düzenden duydukları memnuniyet seviyeleri açısında farklılık olup olmadığı 
0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda çalışma saatlerinden 
memnuniyetin (t= -8,579, p<0,01) %99 güvenilirlikte farklandığı ve bu farklılığın özel kurumlar 
lehine kamu kurumları aleyhine bir olduğu tespit edilmiştir. Yani özel eğitimi kurumlarında 
çalışan öğretmenlerin kurumlarındaki genel temizlik ve düzene ait uygulamalar açısından daha 
memnun oldukları ifade edilebilir.  
 Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki 
yemekhanelerin genel temizliği ve menü çeşitliliği hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri 
açısında farklılık olup olmadığı 0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda yemekhanelerin genel temizliği (t=-4,437, p<0,01) ve menü çeşitliliği (t=-4,796, 
p<0,01) hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin %99 güvenilirlikte farklandığı ve bu farklılığın 
özel kurumlar lehine kamu kurumları aleyhine bir olduğu tespit edilmiştir. Yani özel eğitim 
kurumlarında çalışan öğretmenlerin kurumlarındaki yemekhane temizliği ve menüsünde daha 
memnun oldukları ifade edilebilir. 
 Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki 
Okulun çalışma düzeni yani yönetim tarzından memnuniyet düzeyleri açısında farklılık olup 
olmadığı 0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Okulun çalışma 
düzeni yani yönetim tarzından (t= -6,658, p<0,01) memnuniyet düzeylerinin %99 güvenilirlikte 
farklandığı ve bu farklılığın özel kurumlar lehine kamu kurumları aleyhine bir olduğu tespit 
edilmiştir. Yani özel eğitimi kurumu yöneticilerinin daha güçlü beşeri ilişkilere sahip kimseler 
olduğu yorumlanabilir. 
 Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki 
üstlerin astlarına hitap ve davranışından memnuniyet düzeyleri açısında farklılık olup olmadığı 
0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda çalışma üstlerin astlarına 
hitap ve davranışından (t= -6,477, p<0,01) memnuniyet düzeylerinin %99 güvenilirlikte 
farklandığı ve bu farklılığın özel kurumlar lehine kamu kurumları aleyhine bir olduğu tespit 
edilmiştir. Yani özel eğitimi kurumlarında çalışan öğretmenlerin kurumlarındaki amirlerinin 
hitap ve davranışından daha memnun oldukları söylenebilir. 
 Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki 
Hizmet içi eğitim ve organize edilen diğer faaliyetlerden memnuniyet düzeyleri açısından 
farklılık olup olmadığı 0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda 
Hizmet içi eğitim (t= -6,752, p<0,01) ve organize edilen diğer faaliyetlerden (t= -10,599, p<0,01) 
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memnuniyet düzeylerinin %99 güvenilirlikte farklandığı ve bu farklılığın özel kurumlar lehine 
kamu kurumları aleyhine bir olduğu tespit edilmiştir. Yani özel eğitimi kurumu işletmelerinde 
çalışan öğretmenler kurumlarında verilen hizmet içi eğitim ve organize edilen diğer 
faaliyetlerden kamu çalışanlarına göre daha memnundurlar. 
 Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki 
bölümler arası ilişkilerden memnuniyet düzeyleri açısında farklılık olup olmadığı 0,05 anlamlılık 
düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda bölümler arası ilişkilerden (t= -8,545, 
p<0,01) memnuniyet düzeylerinin %99 güvenilirlikte farklandığı ve bu farklılığın özel kurumlar 
lehine kamu kurumları aleyhine bir olduğu tespit edilmiştir.  

Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki 
okulun düzenlediği ve yaptığı sosyal etkinliklerden memnuniyet düzeyleri açısında farklılık olup 
olmadığı 0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda okulun 
düzenlediği ve yaptığı sosyal etkinliklerden (t= -9,255, p<0,01) memnuniyet düzeylerinin %99 
güvenilirlikte farklandığı ve bu farklılığın özel kurumlar lehine kamu kurumları aleyhine bir 
olduğu tespit edilmiştir. Yani özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler kurumlarının 
organize ettiği sosyal etkinliklerden daha memnundurlar. Kamu ve özel eğitim kurumlarında 
görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki iş bölümünün adil bulunup 
bulunmamasından memnuniyet düzeyleri açısında farklılık olup olmadığı 0,05 anlamlılık 
düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kurumlarındaki iş bölümünün adil bulup 
bulmama açısından (t= -3,179, p<0,05) memnuniyet düzeylerinin %95 güvenilirlikte farklandığı 
ve bu farklılığın özel kurumlar lehine kamu kurumları aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Yani 
özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin kurumlarını daha adil buldukları söylenebilir.    

Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki 
istedikleri zaman amirleri ile görüşebilmelerinden memnuniyet düzeyleri açısında farklılık olup 
olmadığı 0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda istedikleri zaman 
amirleri ile görüşebilmeleri (t= -4,323, p<0,01) açısından memnuniyet düzeylerinin %99 
güvenilirlikte farklandığı ve bu farklılığın özel kurumlar lehine kamu kurumları aleyhine olduğu 
tespit edilmiştir. Yani özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin kurumlarındaki amirleri 
ile istedikleri zaman görüşebildikleri, iki yönlü diyaloga geçebildikleri ve bu konuda kamu 
okullarındaki öğretmenlerden daha memnun oldukları ifade edilebilir.  

Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki 
problem çözmede yöneticilerinden destek alma memnuniyet düzeyleri açısından farklılık olup 
olmadığı 0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda problem 
çözmede yöneticilerden destek alma (t= -5,247, p<0,01) memnuniyet düzeylerinin %99 
güvenilirlikte farklandığı ve bu farklılığın özel kurumlar lehine kamu kurumları aleyhine olduğu 
tespit edilmiştir. Yani özel eğitim kurumunda çalışan öğretmenlerin problem çözmede 
yöneticilerinden daha fazla destek buldukları söylenebilir. 

Kamu ve özel eğitim kurumlarındaki yöneticilerin görev yapmakta olan öğretmenlerin 
kurumlarındaki istek ve ihtiyaçlarına karşı gösterdiği ilgi açısından memnuniyet düzeylerinde 
farklılık olup olmadığı 0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda 
yöneticilerin öğretmenlerin istek ve ihtiyaçlarına karşı gösterdiği ilgi (t= -5,070, p<0,01) 
açısından memnuniyet düzeylerinin %99 güvenilirlikte farklandığı ve bu farklılığın özel 
kurumlar lehine kamu kurumları aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Özel eğitim kurumlarında 
çalışan öğretmenlerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik olarak yöneticilerinden gördükleri ilgiden 
memnun oldukları söylenebilir.  

Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin araç ve gereçlerin 
yeterliliği memnuniyet düzeyleri açısından farklılık olup olmadığı 0,05 anlamlılık düzeyinde test 
edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Araç ve gereçlerin yeterliliği (t= -8,289, p<0,01) 
açısından memnuniyet düzeylerinin %99 güvenilirlikte farklandığı ve bu farklılığın özel 
kurumlar lehine kamu kurumları aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Yani özel eğitimi 
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kurumlarında çalışan öğretmenlerin okullarındaki eğitim araç ve gereçlerinin yeterliliğinden 
daha memnundurlar. 

Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki 
kararlara katılım memnuniyet düzeyleri açısından farklılık olup olmadığı 0,05 anlamlılık 
düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kararlara katılma açısından (t= -5,356, 
p<0,01) memnuniyet düzeylerinin %99 güvenilirlikte farklandığı ve bu farklılığın özel kurumlar 
lehine kamu kurumları aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Yani özel eğitim kurumlarında çalışan 
öğretmenlerin kurumlarındaki kararlara daha fazla katıldıkları söylenebilir.  

Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki 
başarının takdirinden memnuniyet düzeyleri açısında farklılık olup olmadığı 0,05 anlamlılık 
düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda başarının takdirinden (t= -6,336, p<0,01) 
memnuniyet düzeylerinin %99 güvenilirlikte farklandığı ve bu farklılığın özel kurumlar lehine 
kamu kurumları aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Yani özel eğitim kurumlarında çalışan 
öğretmenlerin kurumlarındaki başarılarının yöneticileri tarafından takdir edilmesi yönüyle daha 
memnun oldukları söylenebilir. 

Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki 
yaşam tarzına saygı memnuniyet düzeyleri açısında farklılık olup olmadığı 0,05 anlamlılık 
düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yaşam tarzına saygı (t= -7,303, p<0,01) ve 
menü çeşitliliği (t= -4,796, p<0,01) hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin %99 güvenilirlikte 
farklandığı ve bu farklılığın özel kurumlar lehine kamu kurumları aleyhine bir olduğu tespit 
edilmiştir. Yani özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin kurumlarındaki yaşam tarzına 
saygı konusunda daha memnun oldukları ifade edilebilir.  

Kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin kurumlarındaki 
sosyal imkânlar ile ilgili memnuniyet düzeyleri açısında farklılık olup olmadığı 0,05 anlamlılık 
düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sosyal imkânlardan (t= -11,812, p<0,01) 
memnuniyet düzeylerinin %99 güvenilirlikte farklandığı ve bu farklılığın özel kurumlar lehine 
kamu kurumları aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Yani özel eğitim kurumlarında çalışan 
öğretmenlerin kurumlarındaki sosyal imkânlardan daha memnun oldukları görülmektedir. 

5. Sonuç ve Öneriler
Yapılan analizler sonucunda temizlik, çalışma düzeni, adil iş bölümü, üstlerin astlarına 

hitap ve davranışı, yöneticilerle rahat iletişim, kararlara katılım, yönetici desteği, kurumun sosyal 
imkanları, yaşam tarzına saygı, başarıların takdir edilmesi, araç gereç yeterliliği  hizmet içi 
eğitim vb. gibi konularda özel okul çalışanlarının devlet okulu çalışanlarından daha memnun 
oldukları tespit edilmiştir. Bu bulgular özel ve devlet okullarındaki; Kağan'ın (2010:51) iş 
doyumu konusundaki araştırma sonuçları ile,  Kocabaş ve Karaköse'nin (2005) yöneticilerin 
tutumlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi ile, Taşdan ve Tiryaki'nin (2010) öğretmenlerin 
iş doyumu ile ilgili yapılan çalışma sonuçları ile,   Eryılmaz ve Burgaz'ın (2011) örgütsel 
yabancılaşma konusundaki çalışma bulguları ile uyumludur. Bu konularda devlet okulu 
yöneticilerinin daha fazla çaba göstermesi gerekmektedir. Öğretmenlerin çalışma saatlerinden 
memnuniyetleri açısından devlet ve özel okullar memnuniyet seviyesinin yaklaşık aynı düzeyde 
olduğu tespit edilmiştir. Bu durum öğrenci başına düşen ders saatinin özel ve devlet okullarında 
aynı olması ile açıklanabilmektedir. Yapılan analizler sonucunda araştırma konusunu oluşturan 
tüm hizmetlerde özel kurumlar lehine kamu kurumları aleyhine bir farklanma  olduğu tespit 
edilmiştir. Bu durum ortaya konulan eğitim kalitesi yönüyle de özel okulların devlet okullarına 
göre neden daha iyi olduğunu da açıklamaktadır. Bu sonuç Berberoğlu ve Kalender'in (2005:33) 
çalışmalarındaki bulgular ile ve Çokgezen ve Terzi'nin (2008) çalışmalarının sonuçları ile 
uyumludur.   
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COMPARATIVE ASPECT ON SMEs' ENTREPRENEURSHIP 
IN ASIA FROM THE VIEWPOINT OF ‘COLLECTIVISM’ 

Tomoko Oikawa1 

Abstract 
SMEs in Japan are explored from the viewpoint of collectivism with regard to entrepreneurship, most 

notably to innovation. The paper tries to explain the importance of collectivism for entrepreneurship in Asia, 
Japan, Korea and Indonesia. It intends to claim that the principle cultural values can be the decisive factor of 
entrepreneurship.  

For this, firstly, the concept of collectivism is examined about its origin and nature. Then Japan, Korea 
and Indonesia are explored in terms of collectivism. It is found out that collectivism is used for these Asian 
countries from the western cultural viewpoint. In reality these Asian countries have had originally no concept of 
collectivism. The concept of collectivism is basically abstract. Instead ‘communitism’ could be used to explain 
as these countries’ principle cultural values. Thirdly, SMEs in Japan is examined from the aspect of 
communitism in relation to entrepreneurship. Conclusion is: communitism rather than collectivism may be the 
foundation of entrepreneurship, most notably innovative activities, in Japan and may be in other Asian countries 
as well.    

JEL Classification: D2, Z1 

Keywords: collectivism, SMEs, cooperation, entrepreneurship. 

1. Introduction
This paper is basically trying to redress the balance between West and Asia in terms of 

concept of management. It is important to recognize our own particular values in our society 
derived from historical and cultural experiences. Only through these aspects and by 
comparison with other counterparts it may be found our strength in economic activity. The 
paper focused on the concept of collectivism, which is normally used to explain the way of 
management in organization consisting of different cultures or between differently cultured 
organizations.  

Under severe conditions derived from so-called globalization, SMEs are fighting for 
development with resilience and resourcefulness. In search of the source of their capabilities, 
it is found that it could be the principle cultural values in Asian society. Conventionally, 
Asian society is explained as collectivism culture and compared with individualism in the 
West. However, the term collectivism seems derived from the Western viewpoint of 
individualism as the Western values. In exploring the entrepreneurship in Japan, the idea of 
collectivism has shown vague and abstract in the case. 

This paper tries to find the strength for economic activity from the principle of cultural 
values, ‘collectivism’. However, the issue arises that what the concept of collectivism is. 
Therefore first of all the concept of collectivism is examined in origin and nature. Then some 
Asian countries are explored in terms of collectivism. Lastly SMEs in Japan are explored with 
regard to entrepreneurship and ‘collectivism’.  

Methodologically, this paper is in the crossroads. The paper argues taking the approach 
of cultural and business studies.   

The structure is as follows. 
1. Collectivism and individualism –background
2. Entrepreneurship in Japan
3. Current situation of SMEs in Japan

1 PhD. Euro-Asia Centre, Dept. of Economics, Kemmy Business School, University of Limerick, National 
Technological Park, Castletroy, Co. Limerick, Republic of Ireland, tomoko.oikawa@ul.ie 
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4. Conclusion: communitism rather than collectivism for entrepreneurship? 
 
2. Collectivism and Individualism – Background 

Collectivism is abstract in nature in the west, but applied for the reality, the Eastern 
society, to explain its distinctive attitude with regard social relations from the viewpoint of 
Western culture. It became a generally recognised view that the West is individualism and 
East collectivism. Both are abstract in nature for these Asian countries. Each of East Asian 
countries owns its distinctive concept of social relations but shares in common with 
community-related concept. 
2.1 Literature Review 

In Hofstede (1980, 2001), individualism and collectivism dimension is used to contrast 
and explain the distinction of national cultures in the world. It is interesting to learn that 
Hofstede (1980) dealt collectivism with individualism in terms of structure in his book: (1) 
individualism is the foundation in 'individualism and collectivism' dimension. (2) There is 
one independent chapter of individualism (Chapter 5), in which collectivism is referred to as 
the title of first section 'The individual and the collectivity' (p.114) and that is all so far as 
collectivism is concerned. (3) Collectivism is subsumed under individualism. This viewpoint 
may show that collectivism remains basically abstraction while individualism is concrete. 
This perspective is essentially shared with most collectivism and individualism related studies 
including psychic and cultural approaches (Triandis, 1996; Kitayama, 2002; Oyserman, Coon 
& Kemmelmeier, 2002; Brewer & Chen, 2007, et al.).  

There is a criticism of existing concept of collectivism. They raised a question that 
where (who) collectives are in collectivism, and propose a new model of individualism and 
collectivism, which components of world views are with the distinctions among 
individualism, relational collectivism and group collectivism (Brewer & Chen, 2007). 

All in all, these perspectives without or with being aware of it show that collectivism is 
subsumed essentially under individualism, the same as Hofstede's work. It suggests that 
cultural distinction is related eventually to collectivism and individualism.   

The concept of collectivism and individualism are derived from a long Western 
tradition (Oyserman, Coon & Kemmelmeier, 2002). 
2.2 Origin: Collectivism and Individualism 

Both Emile Durkheim and Ferdinand Tönnies lived nearly the same era marked by 
‘three momentous events reshaping their societies: the emergence of industrial capitalism, the 
rise of the nation state, and the transformation of community and popular morality’.  

Hofstede (1980) referred to sociologist Tönnies (1887[1963]) who introduced the 
distinction between Gemeinschaft (community) and Gesellschaft (society); ‘Sociology has 
provided us with a variety of distinction associated with the individualism dimension, of 
which the best known is probably Tönnies’s Gemeinschaft (low individualism) versus 
Gesellschaft (high individualism) (Hofstede, 1980: 213).’ Hofstede (2001) modified later the 
above phrase to “Tönnies’s distinction between Gemeinschaft (low individualism) and 
Gesellschaft (high individualism)” (Hofstede, 2001: 209)’. In fact Tönnies noted in history a 
transition from predominantly Gemeinschaft to predominantly Gesellschaft to increasing 
commercialization, the rise of the capitalist state (quoted Hofstede 1980: 216). In his 
historical perspective on the development and treatment of the Individualism and 
“collectivism” construct, Triandis (2001:37) states: 

The French sociologist Durkheim (1893/1984) distinguished mechanical solidarity 
(similar to “collectivism”) from organic solidarity (similar to individualism). The first term 
referred to relationships that are based on common bonds and obligations; the latter term 
referred to relationships that are contractual. Similarly, the terms Gemeinschaft 
(community) and Gesellschaft (society) in German sociology or relational versus 
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individualistic value orientation in anthropology have been used for some time. There is 
evidence that ‘individualism’ emerged in England around the 12th century (Triandis, 1995, 
chap.2).  

Although some have argued that it was already present among some of the ancient 
Greek philosophers (Skoyles, 1998). Tönnies (1887[1963]) distinguishes the types of 
relationships that formed social wholes, between unities through family or sex and unities 
created through contract, i.e. ‘Gemeinschaft und Gesellschaft’. The concept of 
‘Gesellschaft ’may encompass commercial capitalism, industrial capitalism, and the 
concentration of economic power alternatively through monopoly and state intervention 
(Bond, 2011). It would be said that the original nature of individualism and collectivism has 
been embedded in a long history of development in the West in terms of philosophy, 
sociology and socioeconomics.  

Their thoughts and arguments of Hofstede, Triandis, Tönnies, Durkheim which are 
briefly noted above, may reveal the evidence that collectivism has no real original nature in 
history. Individualism is the foundation to collectivism. Collectivism remains essentially 
abstraction.      It seems suggestive that the “collectivism” is used as supplemental to 
‘individualism’ and to contrast it in Hofstede (1980). This may reveal an aspect that there 
exists the ‘individualism’ as an axiom at the foundation of society, from which the 
“collectivism” is derived. Collectivism is included in and under individualism.  
2.3 Principles in Eastern Society: Japan, Korea and Indonesia 

Observing Asian society in relation to ‘individualism’ and “collectivism’, it seems that 
no such an explicit contrastive set is found in reality. Here keiretsu in Japan, in-group and 
out-group in Korea, and gotong royong (mutual and reciprocal assistance) and musyawarah 
mufakat (consensus and unanimous) in Indonesia are noted.  

• Keiretsu; trust and dependence – Japan 
Keiretsu is recognized as the Japanese principal business network, and there exists a 

various aspect of keiretsu, from economic, sociological and anthropological point of views. A 
study on this issue (Oikawa, 2011) recognizes keiretsu as an organic whole and 
conceptualizes its concept. The point is: to identify the principles of keiretsu as social 
solidarity and social structure. The study (Oikawa, 2011) found the principles of keiretsu are 
trust and dependence, which are the core values of social structure in Japan. As a general 
trend the keiretsu relationships are expanding networking. This is recognised as ‘meshing’ for 
survival and development (Japan Small Business Research Institute, 2006). The issue arises: 
how the principles of keiretsu are possibly identified as the core values in Japanese society. 

Granovetter (1992) pointed out that the contingencies of economic institutions are 
associated with historical background of social structure and collective actions, and their 
corresponding constraints. 

• Confucian society: in-groups and out-groups - Korea  
In fact Korean society is more strongly Confucian than China (Shim, Kim and Martin, 

2008). Confucian values are based on family unit. Under such circumstances, the basic tenets 
of Confucianism emphasise the right and obligations of personal relationships within an 
established societal hierarchy. Further Korea is a group-oriented society where there is a 
strong distinction between in-groups and out-groups in behavioural intentions of persons, 
exploitation of out-groups is common. In Korean society the family, schools, companies or 
businesses, regions, rank or position, wealth, scholarly pursuits, can all function as in-groups. 
What is notable in Korean culture is the rigidity of these distinctions between in-groups and 
out-groups. Family is the basic unit of in-groups. For example, Koreans often use the concept 
of “limited good”, which assumes that “good” is limited, and thus if an out-group gets it, that 
is a threat to the in-group. With this view, Koreans are more competitive, even hostile, when 
they are dealing with outsiders. 
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The core values as such in Korean society based on Confucian values may have to a 
considerable degree had an impact on the relationships between large enterprises represented 
by chaebol and SMEs as suppliers.  

• Gotong royong (mutual assistance) - Indonesia  
The historical background of gotong royong in origin is opaque. However, it is since the 

independence day of Republic of Indonesia in 1st of June 1945 that gotong royong is publicly 
and officially declared as the embodiment of the principles of the national foundation. There 
are the three cultural operator in contemporary Indonesia, koperasi (cooperatives), 
musyawarah (consensus), and underlying all the others, gotong royong (mutual and reciprocal 
assistance, as in the traditional Javanese village (Bowen, 1986). The term gotong royong 
itself implies spontaneous and mutual aid altogether among people (Gumisawa, 2004). 

The following passage is typical of the way in which gotong royong is discussed today. 
Gotong Royong in the strict sense can be rendered as collective social activities. But the 

deepest meaning of gotong royong can be explained as a philosophy of life that takes the 
collective life as the most important. The philosophy of gotong royong is now a part of 
Indonesian culture because gotong royong is not the property of a particular ethnic group 
(Sinar Harapan, June 22, 1984: 6; cf. Bowen, 1986:546). 
3. Entrepreneurship in Japan 

Japanese SMEs have faced globalization of economy, slow growth of domestic demand. 
They are required to do cost reduction, development of new products, new skills and new 
services to explore new market. They need to be entrepreneur to create competitive edge in 
their own excellent management resources. They supplement their core competence with 
other excellent management resources. This may be best interpreted in the ‘production region 
cluster’, which has a long history. Network or networking is commonplace among SMEs. 
Further, company philosophy or principles may have had a significant effect on management 
policy. 
3.1 Networking  
3.1.1 Keiretsu Network 

Keiretsu, Japanese business groups, is the relationships between suppliers and users 
(principal companies). The vertical keiretsu consists of SMEs as suppliers and large 
companies as assemblers. In fact, keiretsu relationship should be recognized from the aspect 
that it is based on the principles of social structure in Japan. The principles can be ‘trust and 
dependence (Oikawa, 2011)’. Granovetter (1992) argues that it is important to recognize how 
economic action is constrained and shaped by the structure of social solidarity in which all 
real economic actors are embedded, such as Emile Durkheim and Max Weber regarded 
economic action as a subordinate and special case of social action. Granovetter (1992) 
stressed the contingencies associated with historical background. 
SMEs in car industry have particularly suffered serious problems by hollowing-out. For this 
they have been modifying the conventional keiretsu relationships to increase sales and to be 
more competitive in performance in many ways. SMEs are basically maintaining keiretsu 
relationships as suppliers while expanding and developing networking with other SMEs, 
which is defined as – meshing (2007 White Paper). It is noted that 57.1 per cent of SMEs are 
still under traditional keiretsu relationships, i.e. they belong exclusively to their long-term 
customers (Japan Small Business Research Institute, 2006). Car industry is central in 
Japanese economy. If related materials are taken into consideration, it is almost impossible to 
find any Japanese manufacturer not related to car making. For one car maker there are 3,600 
part suppliers involved in the different transactions. Parts suppliers and related industries have 
spread out almost all over Japan. In fact under the circumstances of ‘hollowing-out’, while 
still guarding their traditional exclusive keiretsu relationships with existing customers, they 
have been seeking and creating new patterns of transactions (Shokochukin chosabu, 2006).  
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3.1.2 Cooperation and Networking 
Through participating in the network, enterprises are strengthening their management 

resources and benefiting a variety of effect each other. Their common aim is; skill 
development, efficiency of production, developing new customer, welfare, gathering 
information, improving technology level and so on. Enterprises which participated in more 
than one network are getting more benefit (Yoshimi, 2010).  

Network is classified into three categories: same business cooperation, cross-sectional 
cooperation, and industry-academia-government collaboration (Yoshimi, 2010). Among them 
the SMEs cooperatives have a long history in Japan. Many cooperatives based on mutual 
support had developed mostly in villages. They are characterized as profound combination of 
economy and morality. They are referred to the forerunner of modern cooperatives in Japan 
(Miura, 2009). They maintain a strong preference of cooperatives and tend towards shifting to 
cross-sectional cooperatives (2008 White Paper). In 1995 the ICA (International Cooperative 
Association) Meeting in Manchester issued an official statement of the principles on 
cooperatives, which does not contain ‘mutual support’ (Miura, 2009). SME Cooperative Act 
in Japan (2009) states: ‘The purpose of this Act is to provide for the organizations necessary 
for persons engaged in a small and medium-sized commercial business, …to engage in 
business in cooperative manner based on the spirit of mutual support’. 
3.2 Industrial Clusters 

Industrial clusters are groups of mutually and closely related enterprises in a relatively 
small defined geographic area. SMEs have constraints in terms of capital, human resources 
and finance. For such SMEs industrial cluster is the important base of existence. It provides a 
lot of related enterprises to their business from planning, supply of raw materials to logistics 
within neighboring distance. There are four types of clusters in Japan (2006 White Paper); 
‘company town clusters’, ‘production region clusters’, ‘mixed urban clusters’, ‘mixed 
invitation clusters’. Toyota Motor area around Toyota City is a typical example of well-
known company town clusters. ‘Production region clusters’ belong to a specific industry. 
They have grown through their members’ mutual use of raw materials and technologies that 
have accumulated in the region. ‘Mixed urban clusters’ have formed in urban areas around 
pre-war production bases or munitions plants or wartime factories. ‘Mixed invitation clusters’ 
are formed as a result of local government efforts to attract enterprises and the 
implementation of industrial relocation plans. Not always successful. 
3.3 Company Philosophy and Principles 

According to the survey about company philosophy or company principles (Fujino, 
2012), 81.1 per cent have (surveyed during Oct. to Nov. in 2011. 683 are valid response 
among 5,000 SMEs questioned) company philosophy or company principles. Among them 
most companies make business policy based on their company philosophy or company 
principles. Interestingly, the better the business condition, the more the rate of ‘making their 
philosophy or principles publicly available in the pamphlet or home page’ and ‘making 
business policy based on the philosophy or principles’. They can be a type of Corporate 
Social Responsibility CSR).  Many SMEs are tackling provision of better products, services 
and contribution to the community based on their philosophy or principles. They are not 
always money-seeking. Such thought existed among merchants ascending Edo era (1603-
1867) (Fujino, 2012). It would be said that CSR is nothing new in Japan. 
 
4. Current Situation of SMEs in Japan 

In 2014 (June) the ‘Small and Micro Enterprises Promotion Act’ has been introduced in 
Japan (small and micro enterprise is defined that its full time employees are less than 5). 
Small and micro enterprises in Japan are 3,340,000 and 90 per cent out of 3,850,000 SMEs 
(2014 White Paper). During the year 2009 to 2012 SMEs were decreasing in number, 
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particularly small and micro enterprises. They have faced serious challenges from narrowing 
domestic market because of ‘hollowing-out’, cheap imported commodities and consumers’ 
changing needs. Often they have business successor problems, while the child succession is 
the mainstream. In the case of succession it is considered that the priorities are ‘business 
continuity and development (73.5%), employment maintenance (55.6%), maintenance of 
customer relationship (38.4%), (Mochizuki, 2014)’. This survey shows an interesting 
perspective of SMEs that what business is. Accordingly, it would be suggested that their 
perspective is to fulfil these priorities. It may also indicate what entrepreneurship is for SMEs 
in Japan. For this they are concerned about their prospect for future to maintain and 
strengthen competitiveness. 

Nearly 90% of a whole enterprise recognized extremely intense competition in their 
main business field. With regard to market, enterprises with domestic market only targeted 
are more likely exposed to intense competition compared with the enterprises having overseas 
market supplement. They consider that the main source of competitiveness is; • accumulated 
skills and know-how (62.3%), • management for enhancing and aspiring workers’ capacity 
(47.8%), • expertise of special and original field (42.5%), • information collection of 
customers and skills (36.6%), • securing and rearing skilled workers (32.3%) (Mochizuki & 
Tsutsui, 2012).  

Management policies to maintain and to strengthen competitiveness are, first of all, 
securing and rearing human resources (79.9%). The better the business performance the more 
important human resources regarded (Mochizuki & Tsutsui, 2012).  
Under these circumstances, it is observed that SMEs have tackled innovation, cultivating 
markets, and acquiring and developing human resources with the cooperation of the whole 
community (2015 White Paper). In line with they have also contributed to the development of 
the whole community with supporting organization, NPO, together in terms of regional 
resources or issues (2015 White Paper). 
 
4. Conclusion: Communitism Rather Than Collectivism for Entrepreneurship? 

In Japan it was the community-spirit that inspired mutual-aid regarding finance or 
labour. The principles of keiretsu or history of Japanese cooperatives, and the principle or the 
philosophy of the company show how Japanese SMEs have done as entrepreneurs and 
involved in networking, cooperatives and community. Their innovative activities are 
associated with these cultural values. In other Asian countries, their cultural values are 
associated with cooperation in community for entrepreneurship. In contrast, the concept of 
‘Open innovation (Chesbrough, 2003)’ is argued given that the Western social structure is 
based on the principle values of individualism. 

After examining SMEs entrepreneurship in Japan from the viewpoint of collectivism, it 
may show a whole picture of community where SMEs entrepreneurship is based and 
orientated towards in Japan. Not imported CSR but morality-based philosophy or principles 
in tradition had existed among merchants during the late medieval era and have continued. 
Now CSR can replace such tradition in terms of word. Innovative activities have been the 
result of working together or cooperation in Japan. This is an outstanding feature of Japanese 
innovative activities (Fujimoto, 2007). Similar aspect can be applied for other Asian countries 
in terms of local SMEs. Taking the original theories of collectivism into consideration, it 
could be proposed that communitism instead of collectivism reflects the reality in explaining 
the characteristics of entrepreneurship in these Asian societies.  
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SOSYAL MEDYANIN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE 
ETKİLERİ: TÜRK HAVA YOLLARI ÖRNEĞİ  

 
 

Burcu Öksüz1   Volkan Altıntaş2   
 
 

Özet 
 Sosyal medya, günümüz işletmelerine hedef kitlelere ulaşma ve onları etkileme konusunda yaratıcı 
uygulamalar gerçekleştirme fırsatı sunmaktadır. İşletmeler sosyal medya çalışmaları ile hem konvansiyonel 
medyadaki diğer iletişim çalışmalarını desteklemekte hem de paydaşlarını iletişim çalışmalarına aktif olarak 
katarak iletişim sürecinin bir parçası haline getirmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) işletmelerin sosyal 
medyadan yararlandığı alanlardan biridir. Bu çalışmanın temel amacı, sosyal medyanın İKY üzerindeki etkilerini 
ortaya koymaktır. Bu doğrultuda öncelikle sosyal medya kavramı ile sosyal medyanın İKY sürecinde kullanımı 
tartışılmıştır. Çalışmada daha sonra Türk Hava Yolları (THY) şirketinin İKY çalışmalarında sosyal medyayı 
nasıl kullandığına dair bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sosyal medya, İKY uygulamalarında 
yararlanılan önemli bir araçtır. 
 
Anahtar Kelimeler: sosyal medya, insan kaynakları, insan kaynakları yönetimi 
 
JEL Sınıflandırması : M12 
 
 

IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT: TURKISH AIRLINES CASE 

 
Abstract 
 Social media provides todays’ corporations an opportunity to reach out their stakeholders and to have 
an influence on them through creative practices. With social media practices, corporations support other 
communication works in conventional media as well as help their stakeholders to become a part of 
communication process by including them into the communication works actively. Human Resources 
Management (HRM) is one of the areas in which corporations benefit from social media. The main goal of this 
study is to reveal the effects of social media on HRM. In this respect, firstly social media concept and the use of 
social media during the HRM process are discussed. Later in the study, how Turkish Airlines (THY) corporation 
uses social media in HRM practices is evaluated. According to research results, social media are an important 
tool for HRM. 
 
Keywords: social media, human resources, human resources management 
 
JEL Classification: M12 
 
1. Giriş  

Cochină ve Arsenie (2013: 354) “Eğer sosyal medya kullanmıyorsan, var olamazsın” 
cümlesinin sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler olduğundan söz eder. Çok 
iddialı bir cümle olsa da günümüzde sosyal medyanın geldiği nokta ve kullanıcı sayısı 
düşünüldüğünde, iletişim kurma biçimlerinin ne derecede değiştiği açıkça görülebilir. Farklı 
sosyal medya platformları arkadaşlık ilişkileri, toplumsal hareketler gibi birçok açıdan köklü 
değişikliklere yol açmıştır. Sosyal medyanın işletmeler üzerindeki çarpıcı etkileri de dikkat 
çekicidir.  

1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiMedya ve İletişim Bölümü, 
burcu.oksuz@ikc.edu.tr                                            
2 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm  Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü, volkan.altintas@ikc.edu.tr   
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Sosyal medya, işletmelere farklı alanlarda yürüttükleri çalışmaların başarısının 
sağlanmasında önemli fırsatlar sunmaktadır. İşletmeler sosyal medya aracılığıyla 
gerçekleştirdikleri uygulamalarla konvansiyonel medya araçlarından yayılan sayısız iletişim 
mesajı içinde farklı ve özel olabilme imkânı elde etmektedir. Sosyal medyada konvansiyonel 
medyadan farklı olarak hedef kitleler, fikirlerini ve yorumlarını doğrudan ve hızlı bir şekilde 
sunabilmekte ve işletmelerin gerçekleştirdikleri iletişim çabalarının etkinliğini olumlu veya 
olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Diğer bir deyişle sosyal medya, paydaşlara işletmelerin 
yaptıklarını daha fazla değerlendirme, yorumlama ve eleştirme olanağı sağlamıştır. 
Paydaşların sahip olduğu gücün farkında olan işletmeler, sosyal medyayı bütünsel iletişim 
çalışmalarının bir parçası olarak görmekte ve sosyal medyayı etkin şekilde kullanmanın 
yollarını aramaktadır. Sosyal medyadaki kullanıcıların sahip olduğu gücün farkında olmayan 
ve sosyal medyayı kullanmayan/ kullanamayan işletmeler ise sorun yönetimi, ürün ve hizmet 
tanıtımı, kriz yönetimi, medya ilişkileri gibi iletişim uygulamalarında eksiklikler 
yaşayabileceklerdir. Bu bağlamda sosyal medyanın işletmelerin iletişim planlarının olmazsa 
olmaz parçalarından biri haline geldiğini söylemek mümkündür.  

İKY, işletmelerin sosyal medyadan yararlandıkları alanlardan biridir. İşe alım, yetenek 
yönetimi, çalışanlarla/potansiyel çalışanlarla iletişim, motivasyon sağlama, eğitim yönetimi 
gibi faaliyetlerde sosyal medya araçları, işletmelere hızlı ve yaratıcı uygulamalar 
gerçekleştirme olanağı sunmaktadır. Her geçen gün işletmelerin İKY sürecinde sosyal 
medyadan daha fazla yararlandığı yapılan araştırmalarla ortaya koyulmuştur. Bu çalışma 
kapsamında öncelikle sosyal medyanın İKY sürecindeki önemi ve kullanımı 
değerlendirilmiştir. Daha sonra THY şirketinin sosyal medyayı İKY amaçlı olarak nasıl 
kullandığı incelenmiştir.  
 
2. Literatür Taraması  
2.1. Sosyal Medya 

Günümüzde sosyal medya, kişilerin iletişim kurma biçimlerinde büyük değişiklikler 
yaratmakta ve farklı sosyal medya araçlarının üye sayısı artmaya devam etmektedir. Sosyal 
medya, iletişimin dinamikliğine ve karmaşıklığına vurgu yapar. İnteraktif iletişim, benzersiz 
hızda ve coğrafi olarak geniş bir alanda meydana gelir (Castello´ vd., 2013). Bolton ve 
diğerleri (2013: 248) sosyal medyayı “kullanıcıların çeşitli içerik yarattığı ve paylaştığı 
herhangi bir online hizmet” olarak tanımlamaktadır. Diğer bir tanımla sosyal medya,  
insanlara içerik ve kişisel görüşlerini paylaşma, bakış açılarını veya öngörülerini değiş tokuş 
etme olanağı veren, insan etkileşimi ve internet temelli teknolojiler arasında bir yakınsamadır 
(Cochină ve Arsenie, 2013: 354). Dabner (2012: 69) ise sosyal medyayı “kelimelerin, 
görsellerin ve videonun yapılandırılması, yeniden yapılandırılması ve yayılmasını sağlayan 
teknoloji, telekomünikasyon ve sosyal etkileşimi entegre eden internet ve mobil temelli 
araçlar” olarak ifade etmektedir. Tanımlarda paylaşım, etkileşim, değişim ve içerik oluşturma 
gibi kavramların ön plana çıktığı görülmektedir. Sosyal medyayı konvansiyonelden ayıran 
temel özelliklerin de sunduğu bu olanaklar olduğu söylenebilir. 

Kişiler ile kurumlar gibi varlıklar arasında etkileşimi sağlayan ve yayan kanallar 
dizisinden oluşan sosyal medya (Berthon vd, 2012: 263), kullanıcılar arasında sosyal 
etkileşimi destekleyen online araçlar bütününü ifade etmektedir (Hansen vd., 2011: 12). Bu 
anlamda sosyal medyanın teknolojik temelini oluşturan Web 2.0 teknolojilerinden söz etmek 
gerekir. Kullanıcı odaklı interaktif web uygulamaları dizisini tanımlayan Web 2.0 
teknolojileri (Dabner, 2012: 69), “ucuz içerik yaratımı, etkileşim ve birlikte çalışabilirliği 
sağlayan ve tasarım, işbirliği ve webteki topluluk açısından merkeze kurumdan ziyade 
kullanıcıyı yerleştiren teknolojik inovasyon dizisi” olarak düşünülebilir (Berthon vd., 2012: 
262). Kullanıcıların aktif katılımına olanak sunan bu teknolojiler, genellikle tek yönlü iletişim 
akışını sağlayan ve kullanıcı angajmanı ve etkileşimine sınırlı düzeyde imkan veren Web 1.0 
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teknolojilerinden farklılıklar taşımaktadır (Scott ve Orlikowsk, 2012: 27). Şöyle ki Web 2.0 
teknolojileri medya monologlarını sosyal medya diyaloglarına dönüştürmüş (Berthon vd, 
2012: 262) bununla birlikte internet kullanıcılarının genç kuşağı, sosyal etkileşim kurallarını 
ve iş yapma biçimlerini yeniden yazmıştır (van Zyl, 2009). 

Dünya giderek artan oranda ilişkili hale geldiği için odak noktası, sosyal deneyim ve 
kolektif bilgiye dönüşmüştür (Hansen vd., 2011: 12). Metin değişimi, video ve ses paylaşımı, 
grafik ve resim değişimi gibi çeşitli teknolojik gelişmeleri tek bir mekanizmada entegre ve 
kombine eden güçlü bir araç olan sosyal medya (Brown, 2008: 25), insanları diğerleri ile 
bağlantı kurarak online diyalog ve işbirliği aracılığıyla değer yaratma (yeniden yaratma) 
konusunda güçlendirmektedir (Scott ve Jacka, 2011: 5). Açıklık, gerçeklik, paylaşım ve 
doğallık temeli üzerine kurulu olan sosyal medyanın (Golden, 2011: 5) “insanların interneti 
kullanma yollarında, nasıl iletişim kurduklarında, yeni arkadaşlar edinmelerinde, ürün satın 
alma ve hakkında bilgi edinmede, eğlencede ve hayatını nasıl yaşadıklarında çarpıcı 
değişiklikler yaratma yeteneği” önemli bir yönüdür (Postman, 2009: 5).  

Sosyal medya, kişilerarası ilişkiler yanında kurumlar açısından da iletişim kurma 
biçimlerinde köklü değişiklikler yaratmış, Castello´ ve diğerlerinin (2013: 683) ifade ettiği 
şekilde “kurumların içinde ve çevresiyle arasındaki iletişimin dinamiklerini dönüştürmüştür”. 
Korschun ve Du (2013: 1495) sosyal medyayı farklı kılan iki temel niteliği şöyle 
açıklamaktadır. Birincisi, sosyal medya paydaştan paydaşa yönelik olan iletişimi 
desteklemektedir. İkincisi ise sosyal medya kullanıcı tarafından geliştirilen içeriğe 
odaklanmaktadır. Sosyal medya kullanıcıları, pasif kitleler değil değerin yeniden 
yaratıcılarıdır. Scott ve Orlikowsk (2012: 27) içeriğin kullanıcılar veya üyeler tarafından 
oluşturulmasının sosyal medyanın temel ayırıcı özelliği olduğunun altını çizmektedir. Sosyal 
medyayla birlikte faaliyetler masaüstünden webe, değer üretimi ve güç, kurumdan tüketiciye 
geçmiştir (Berthon vd, 2012: 262). Paydaşlar kurumlardan gelen mesajları 
dinlemekle/izlemekle kalmamakta; iletişim sürecinin aktif bir üyesi olarak kurumlarla ve 
sürecin diğer öğeleriyle görüşlerini paylaşmaktadır. Böylece kurumlar ve paydaşları arasında 
diyalog oluşmakta ve bilgi akışı hızlanmaktadır.  

Sosyal medya, iletişimi sonsuza kadar değiştirmiş, kurumlara ve tüketicilere diğerleri ile 
daha önce hiç olmadığı kadar görüşme gücü vermiştir (Postman, 2009: 6). Web 2.0, 
kurumlardan tüketicilere, kişilerden topluluklara, düğümlerden ağa, yayından katılımı, 
davetsiz girmekten davete bir dönüşüme olanak sağlamıştır (Berthon vd, 2012: 262). Sosyal 
medyanın kişisel eğlence ve kurumun etrafında topluluk oluşturma olmak üzere iki şekilde 
kullanıldığı belirtilmektedir (Blanchard, 2011). Sosyal medya kişilerarası angajman, 
interaktiflik ve diyalog için fırsatlar yaratmaktadır. Dolayısıyla örgütsel iletişim ve 
paydaşlarla ilişkiler aracı olma konusunda önemli bir potansiyele sahiptir (Lovejoy ve Saxton, 
2012: 339). Cochină ve Arsenie (2013: 356) işletmelerin sosyal medya kullanmalarının temel 
nedeninin anlamlı digital diyalog aracılığıyla müşterilerle ve dünyayla daha iyi etkileşim 
sağlamak olduğunu belirtmektedir.  

Sosyal medya, kurumlara hedef kitleleri ile iletişim kurmakta yeni yollar yaratmaktadır 
(Albarran ve Moellinger, 2014: 9; Nah ve Saxton, 2013: 295). Spesifik olarak hedef kitlelerle 
onların ilgili olduğu yöntemler aracılığıyla angajman yaratılmakta ve böylece iletişimin 
etkinliği artmaktadır. Sosyal medyanın katılımcı yapısı, herkese kurumun stratejisinin 
şekillenmesinde daha aktif rol oynama izni vermektedir (Postman, 2009: 4). Diğer bir deyişle 
kurumlar iletişim stratejilerinde ve uygulamalarında paydaşların içerik üretme ve paylaşma 
gücünün farkında olmakta, bu anlayışın bir sonucu olarak iletişim sürecinde paydaşlarıyla 
birlikte hareket etmektedir. 

Safko ve Brake (2009: 5) işletmeler için sosyal medyanın üç özelliğinden söz eder: 
• Sosyal medya, diyalogları mümkün kılmaktadır 
• Diyalogları kontrol edemezsiniz, ancak etkileyebilirsiniz 
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• Etki alt düzeydedir 
Yukarıda belirtilen özellikler ışığında sosyal medyanın kurum ile paydaşları arasında 

yarattığı diyalog üzerinde, kurum etkisinin konvansiyonele göre büyük farklılıklar taşıdığı 
açıktır. Sosyal medya kullanıcıların ürettiği içerik açısından aynı zamanda büyük riskler 
taşımaktadır. Kullanıcıların kurumun hesaplarına yazdıkları, birçok kişiye ulaşmakta ve 
paylaşım kurumun kontrolü dışında gelişmektedir. Dolayısıyla kurumlar açısından sağladığı 
birçok faydanın yanında sosyal medyanın taşıdığı risklere karşı da kurumların hazırlıklı 
olması ve olaylara hızlı bir şekilde müdahale edebiliyor olması gerekir.  

Kurumlar sosyal medyayı farklı amaçlarla ve birçok fonksiyon için kullanabilmektedir. 
İKY, son zamanlarda sosyal medyanın yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biridir.  
2.2 Sosyal Medyanın İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri 

Her gün diğerleri ile bağlantı kurmamız, paylaşımda bulunmamız, öğrenmemiz ve iş 
yapmamız için yeni bir yol bulunmaktadır. Yaşadığımız dünyanın yönetilmesinde en sabit 
ilke, değişimdir (Cochină ve Arsenie, 2013: 354). Günümüzde kurumlar eskiye göre çok 
farklı yönetim anlayışları ile hareket etmektedir. Aynı zamanda kurumların içerisindeki 
fonksiyonlarda yapısal ve işlevsel açıdan büyük değişikliklere uğramıştır. İKY, değişimin en 
fazla hissedildiği fonksiyonlardan biridir. Eskiye göre çok farklı kurumlarda çok daha farklı 
işgücüne yönelik hareket eden İKY, başarı için kendini yenilemeli ve değişime ayak 
uydurmalıdır. Schuler’ın (2000: 242) ifade ettiği gibi “İKY domestik odaktan daha çokuluslu 
ve küresel odağa doğru hareket etmektedir”. Jobvite (2013) tarafından yapılan araştırmaya 
göre işverenlerin yalnızca %1,5’i bir sonraki yıl istihdam ortamında daha az rekabet 
beklemektedir. Bu bağlamda De León ve diğerleri (2013) yeni cesur dünyada rekabet 
edebilmek için insan kaynakları profesyonellerine öneriler sunmaktadır: 

• İşletmeye yetenek boşluğunun en iyi nasıl doldurulacağı konusunda tavsiyede 
bulunun. 

• Genişleyen işgücünü yönetin. İnsan kaynakları profesyonelleri kurumun duvarlarının 
ötesinde genişleyen yetenekleri nasıl yöneteceğini bilmeli.  

• Proaktif, veri odaklı yetenek kaynaklarını kullanın.  
• Küresel yetenek hareketliliğini güçlendirin. 
• İçsel yetenek hareketliliğini güçlendirin. 
• Yetenek gelişimini günlük işin bir parçasını haline getirin 
• İşleri tamamen şeffaf hale getirin 

Dijital gelişmeler, yetenek yönetiminin ve işin kendisinin her yönünü etkilemiş, insan 
kaynakları örgütlerinin faaliyetlerini ve işletmelere nasıl hizmet verdiğini dönüştürmüştür. Bu 
gelişmeler insan kaynaklarını şu şekillerde etkilemiştir (Gartside vd., 2014: 12): 

• İnsan kaynakları fonksiyonunun yapısı ve büyüklüğü:  İnsan kaynakları fonksiyonu, 
dijitalin etkisiyle daha küçülebilir. İK daha proje odaklı olabilir ve örgütsel etkinliğin 
geliştirmesini amaçlayabilir. Yeni örgütsel yapılar, İK profesyonellerinin işletmeyle ve 
diğer fonksiyonlarla daha yakın işbirliği kurması için destek olabilir.  

• İK fonksiyonunun temel faaliyetleri: İK, pazarlama örgütü gibi davranmaya başlayıp 
çalışan öngörülerini analiz edebilir, yeteneklere sunulanları kişiye özel hale getirebilir, 
çalışanların markalaşmasına çalışabilir, çalışanları yetenek ve İK süreçleri hakkında 
eğitebilir.  

• İK bilgi yönetimi ve teknoloji rolleri 
Kurumlar sosyal medyayı etkili değişimin sağlanması ve performansın geliştirilmesinde 

faydalı olabilecek inovasyon ve bilgi yaratımını geliştirmek için kullanmaktadır (Moore, 
2014: 1). Günümüzün İKY anlayışının uygulamalara yansıtılmasında sosyal medya, 
kurumlara destek olmaktadır. Kurum içinde sosyal medyanın uygun kullanımını 
gerçekleştirmek ve geliştirmek için kurumların sürekli diyalog ve geribildirime imkan veren 
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etkili iletişim planları geliştirmesi gereklidir (Isaacson ve Peacey, 2012: 6). Bu iletişim 
planları, İKY açısından da önemlidir. Çalışanlar ve potansiyel çalışanlarla kurulacak diyalog, 
nitelikli işgücünün çekilmesi, çalışan bağlılığının ve motivasyonunun sağlanması gibi pek çok 
konuda fayda sağlamaktadır.  

Moore (2014: 1) sosyal medyanın çalışan etkileşimi, iş tatmini ve yetenek yönetimi 
üzerindeki etkilerinden söz eder. Pareek ve diğerleri ise (2012) sosyal medya platformlarının 
dört temel insan kaynakları alanını işe alım, işbirliği ve iletişim, yetenek yönetimi ve içsel 
markalama olarak sıralamaktadır. Isaacson ve Peacey (2012: 2) dünya standartlarında 
liderlerin kilit çalışanlarını sosyal medya platformlarında müşterilere yardım etmek, marka 
oluşturmak, yetenekleri kuruma çekmek açısından kurum için bir temsilci/lider olmaları 
konusunda teşvik ettiğini ileri sürerler. Dışsal avantajların yanında, bu sosyal medya liderleri 
kuruma, misyonuna ve amaçlarına daha bağlı hale gelmektedir. Çalışanların çevresindeki 
kişilere çalıştığı kurumlar hakkında yaptığı yorumların ve eleştirilerin benzerleri, sosyal 
medya üzerinden de gerçekleşmektedir. Bir çalışan kurumun ürettiği ürünü yakınlarına nasıl 
anlatıyorsa, sosyal medya da bu tür paylaşımlar için uygun bir ortam sunmaktadır. Kurumlar 
çalışanlarını kurumun bir savunucusu/temsilcisi olarak görmek isterler. Bu açıdan sosyal 
medya, önemli olanaklar sunar.  

Fletcher (2011) etkili bir şekilde nitelikli insanların seçilmesi ve işe alınmasının, en iyi 
insanların istihdamı konusunda kurumların çabasından kaynakladığını ileri sürer. İşe alım, 
oldukça uzun ve üzerinde düşünülmesi gereken bir süreçtir. Bu sürecin başarısı geniş aday 
havuzu oluşturabilmek ve etkili işe alım görüşmesi yapabilmek gibi faktörlerden etkilenir. 
Sosyal medya, iş ilanının geniş kitlelere yayılması ve nitelikli adayların çekilmesi noktasında 
kurumlara önemli avantajlar sağlar. Örneğin Eldon (2009) Facebook’un işe alım için basit bir 
yol olmakla kalmadığını, aynı zamanda yeni yeteneklerin bulunmasında büyük fırsatlar 
sunduğunu belirtir. “Yetenek açığı artmaktadır. Bu durum İK’ya kurumlar için doğru yeteneği 
bulma konusunda baskı yapmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için İK, zamanında ve yerde en 
iyi yetenekleri hızlı şekilde çekmelidir” (Accenture, 2013).  

Girard ve diğerleri (2013) işe alım stratejilerinde sosyal medya kullanımının önemli 
görünmesinin iki temel nedenini şu şekilde açıklar: 

• Daha önceki e-işe alım araçlarındaki “gürültü” faktörünü azaltmak: 1990’lı yılların 
sonlarından itibaren internet, işe alım sürecinde önemli bir yer edinmiştir. Bu, 
kurumların özgeçmiş veri tabanlarını üç temel yolla geliştirmesini sağlamıştır: İş 
ilanları, kariyer web siteleri ve işe alım yazılımı başvuruları. İnternet işe alım 
uzmanlarına ile ilanlarının yayılımı, özgeçmişlere ulaşım ve başvuru yönetimi 
açısından birçok fayda sağlamıştır. Ancak işgücü pazarı daha şeffaf hale gelmesinin 
yanında daha gürültülü olmuştur.  

•  “Yetenek savaşı” ile yüz yüze gelinmesi ve yeni internet kullanıcılarının 
davranışlarına yönelik iletişime adapte olunmasını sağlamak: Kurumlar yetenekleri 
kazanmak için rekabet içindedir. Kurumlar yetenekleri keşfetmek ve becerilerini 
anlamanın yanında kuruma çekebilmek, istihdam edebilmek ve elde tutabilmek için 
etkili iletişim stratejileri gerçekleştirmelidir.  

   
Jobvite (2013) tarafından yapılan araştırmaya göre işverenlerin %94’ü sosyal medyayı 

kullanmakta veya kullanmayı planlamaktadır. İşverenlerin %78’i ise sosyal medya 
aracılığıyla işe alım yapmıştır. Araştırmada Facebook, Twitter ve LinkedIn araçlarının 
işverenler tarafından tercih edilen sosyal ağlar olduğu, ancak Blogs, Youtube, GitHub, 
Stackoverflow, Yammer ve Instagram’ın da yeteneklere ulaşmada kullanılan kanallar olarak 
ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. LinkedIn %96 arama, %94 iletişim kurma, %92 inceleme 
ve %93 adayı izleme ile liderliğini sürdürmektedir. İşverenler adayların sosyal profillerine 
giderek daha fazla önem vermektedir. %42’si sosyal profilde gördüğü içeriğe dayanarak 
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(olumlu veya olumsuz) adayı yeniden değerlendirmektedir. Küfür, dilbilgisi ve noktalama 
işareti hataları işverenlerin %60’ından fazlasında olumsuz reaksiyonları tetiklemektedir. 
Fransa’da yapılan bir diğer araştırmanın sonuçlarına göre, işe alım uzmanlarının %49’u sosyal 
medyayı işe alım amaçlı kullanmaktadır. Uzmanların %43’ü adayları Google’da aramakta ve 
%8’i arama motorunda elde ettikleri sonuçlara dayanarak bir iş başvurusunu reddettiğini 
söylemektedir (Girard vd., 2013).  

Araştırma sonuçlarından yola çıkarak İKY amaçlı olarak sosyal medyanın kullanımının 
gün geçtikçe arttığını söylemek mümkündür. İnsan kaynakları profesyonellerinin sosyal 
medya araçlarının ne için kullanıldığının farkında olması ve riskleri ve fırsatları 
değerlendirmesi oldukça önemlidir (Isaacson ve Peacey, 2012: 12). Dolayısıyla sosyal 
medyanın kurumlar kadar İKY açısından yayılan mesajlar açısından da riskler taşıdığının 
farkında olunmalı ve çıkabilecek krizler konusunda hazırlıklı olunmalıdır. Kurumların sosyal 
medya hesapları bir işveren olarak da önemli bir bilgi kaynağıdır ve çalışanların/potansiyel 
çalışanların takip ettiği platformlardır. Kurumların işe alım süreci, maaş, kariyer yönetimi gibi 
uygulamalarına ilişkin kullanıcılar tarafından yorumlar yapılmakta ve bilgiler 
paylaşılmaktadır. Bu nedenle kurumların sosyal medyada çıkabilecek krizlere karşı 
hazırladığı planlarda İKY boyutu da unutulmamalıdır. 
 
3. Yöntem 

Bu araştırmanın amacı, sosyal medyanın İKY uygulamalarına etkilerini ve sosyal 
medyanın İKY açısından nasıl kullanıldığını ortaya koyabilmektir. Bu doğrultuda, çalışma 
kapsamında THY’nin sosyal medyayı İKY amaçlı nasıl kullandığına yönelik bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. THY, sosyal medyayı etkin şekilde kullanan ve bu konuda birçok ödülün 
sahibi olan bir işletmedir. Bu anlamda sosyal medyayı İKY amaçlı olarak da kullanacağı 
varsayılmaktadır. Araştırma, sosyal medyayı başarılı şekilde kullanan bir işletmenin İKY 
açısından bu mecrayı nasıl yönettiğini ve İKY mesajlarının işletmenin sosyal medyadaki diğer 
içerikleri ile nasıl entegre edildiğini görmek açısından önem taşımaktadır. Tek bir işletmenin 
sosyal medya uygulamalarına yönelik inceleme yapılması ise çalışmanın temel sınırlılığını 
oluşturmaktadır.  

THY’nin sosyal medyadaki paylaşımları, İKY uygulamaları açısından içerik analizi 
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi, “Belirli kavramların metin içindeki 
varlığının belirlenmesinde kullanılan bir araştırma yöntemi” olarak tanımlanmaktadır 
(Klenke, 2008: 9).  

Çalışma kapsamında THY’nin Facebook, Twitter hesapları ve bloğu incelenmiştir. 
Twitter içeriklerine ulaşılmasında Twitter’ın gelişmiş arama özelliğinden yararlanılmıştır. 
THY sosyal medya hesaplarının analizi, 4 Ocak 2016 ile 10 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
yapılmıştır. İnceleme, hesaplardan paylaşılan ilk içerikten başlayarak 30 Nisan 2016 tarihine 
kadar yapılmış olan tüm içerik üzerine yapılmıştır.  
                                                                        
4. Bulgular ve Değerlendirme 

Araştırmada elde edilen bulgular Facebook, Twitter ve Blog içerikleri olmak üzere üç 
başlık altında sunulmuştur.  
4.1. THY Facebook Hesabında Paylaşılan İçerik 

8 Temmuz 2010 tarihinde açılan THY Facebook hesabı, 9.021.936 beğeni sayısına 
sahiptir. 2010 yılından 2016 yılı Nisan ayının sonuna kadar paylaşılan toplam içerik sayısı 
2.170 olmuştur. Bu içeriklere yönelik bir analiz yapılmış ve içeriklerden 89’nun İKY ile ilgili 
olduğu tespit edilmiştir. THY Facebook hesabından yapılan paylaşımların yıllara göre 
dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tabloda belirtildiği şekilde İKY ile ilgili içerik 
yıllara göre artış göstermiştir.  
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Tablo 1: THY Facebook içeriklerinin yıllara göre dağılımı 
Yıl Paylaşılan Genel İçerik Sayısı İKY İle İlgili İçerik Sayısı 

2010 (6 ay) 73 1 
2011 260  6 
2012 570 12 
2013 353  10 
2014 394 22 
2015 394 27 

2016 (İlk 4 ay) 126  11 
Toplam: 2.170 89 

 
 Facebook’ta paylaşılan İKY ile ilgili 89 içeriğin konuları aşağıdaki tabloda 
gösterilmektedir:  
 

Tablo 2: THY Facebook içeriklerinin dağılımı 
Konular 201

0 
201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

Topla
m 

Çalışanların 
Hastalığına/Vefatına İlişkin 
Mesaj 

1 ̶ 1 ̶ 1 ̶ ̶ 3 

Pilotların Alıkonulmasına 
İlişkin Mesajlar ̶ ̶ ̶ 1 ̶ ̶ ̶ 1 

Çalışanların 
Başarıları/Aldıkları Ödüller                          ̶ 1 ̶ 1 1 1 ̶ 4 

Çalışanlara Yönelik 
Övgü/Teşekkür ̶ 1 5 2 1 1 1 11 

Pilotlar Günü Kutlaması ̶ 1 1 1 1  1 5 
Kabin Memurları Günü ̶ ̶ ̶ 1 ̶ 1 ̶ 2 
İşe Alım Süreci/İlanı ̶ 1 ̶ ̶ 8 16 4 29 
Eğitimle İlgili Konular ̶ 2 2 1 ̶ ̶ 2 7 
Çalışan Fotoğrafları                                       
(Geçmişten-Güncel) ̶ ̶ 2 1 ̶ ̶ 1 4 

Çalışan Kıyafetleri İle İlgili 
Bilgi ̶ ̶ ̶ 1 ̶ ̶ ̶ 1 

Çalışan Bloğundaki 
Paylaşımlar ̶ ̶ ̶ ̶ 8 6 2 16 

Çalışan Etkinlikleri ̶ ̶  ̶ 1 1  2 
Çalışanların Gönüllü 
Sorumluluk Etkinlikleri ̶ ̶ ̶ ̶ 1 1 ̶ 2 

Linkedin Hesap Bilgisi ̶ ̶ 1 1 ̶ ̶ ̶ 2 
Yukarıda yer alan tabloya göre, İKY açısından en fazla paylaşım işe alım süreci ve iş 

ilanları ile ilgili yapılmıştır. Bunu THY çalışanlarının içeriklerini ürettikleri THY Bloğa 
gönderme yapılan içerikler takip etmektedir. Üçüncü sırada ise çalışanlara yönelik 
övgülerin/teşekkürlerin yapıldığı içerikler yer almaktadır.  
 
4.2. THY Twitter Hesabında Paylaşılan İçerik 

27 Mart 2009’da ilk tweet atılan THY hesabının takipçi  sayısı 1.09 milyondur. 
Araştırma kapsamında yapılan incelemede hesaptan toplam 2.606 tweet gönderildiği 
saptanmıştır. Tweetlerin yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  
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Tablo 3: THY Twitter içeriklerinin yıllara göre dağılımı 
Yıl Paylaşılan Genel İçerik Sayısı İKY İle İlgili İçerik Sayısı 

2009 45 1 
2010  53 1 
2011 714 11 
2012 526 21 
2013 362 15 
2014 403 21 
2015 383 21 

2016 (İlk 4 ay) 120 8 
Toplam: 2.606 99 

   
 

Yukarıda yer alan tabloda görüldüğü üzere THY’nin toplam tweetlerinin sayısı 2.606 
olurken, bu tweetlerin 99’u İKY ile ilgili konularda gönderilmiştir. İKY ile ilgili 
paylaşımların yıllar geçtikçe arttığı görülmektedir.  
 Facebook içeriklerine benzer şekilde Twitter hesabında da en fazla paylaşım, işe alım 
süreci/ilanları hakkında yapılmıştır. Bunu takiben çalışanlara övgü ve teşekkür gelmektedir. 
 Üçüncü sırada ise geçmişten ve günümüzden  çalışanların fotoğraflarının bulunduğu 
tweetler yer almaktadır. Çalışanların yer aldığı ancak pazarlama amaçlı olan içerikler 
değerlendirmeye alınmamıştır. Değerlendirilen tweetlere örnek olarak, THY’nin ilk 
yıllarından bir pilotun ismini vererek uçak önündeki bir fotoğrafının paylaşılması 
gösterilebilir. 
 
4.3. THY Blog Bilgileri 

THY’nin çalışanlarının seyahatlerini ve deneyimlerini anlattıkları bir bloğu 
bulunmaktadır. 2016 Mayıs itibariyle kabin memuru, iletişim uzmanı, pilot, pazarlama 
uzmanı, uçak bakım teknisyeni, ekip tahsis memuru, satış müdürü gibi farklı görevleri 
yürüten 54 çalışan yazar olarak bu bloğa içerik üretmektedir.  Aşağıdaki resimde bloğun bir 
ekran görüntüsüne yer verilmiştir.  

Konular 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toplam 
Çalışanların 
Hastalığına/Vefatına İlişkin 
Mesaj 

̶ 1 ̶ 2 3 1 ̶ ̶ 7 

Pilotların Alıkonulmasına 
İlişkin Mesajlar ̶ ̶ ̶ ̶ 4 ̶ ̶ ̶ 4 

Çalışanların 
Başarıları/Aldıkları Ödüller                          ̶ ̶ 1 1 1 2 ̶ ̶ 5 

Çalışanlara Yönelik 
Övgü/Teşekkür ̶ ̶ 1 7 1 1 3 1 14 

Pilotlar Günü Kutlaması ̶ ̶ ̶ ̶ 1 1 ̶ 1 3 
Kabin Memurları Günü ̶ ̶ ̶ ̶ 1 1 1 ̶ 3 
İşe Alım Süreci/İlanı 1 ̶ 4 4 ̶ 7 11 2 29 
Eğitimle İlgili Konular ̶ ̶ 2 3 ̶ ̶ ̶ 2 7 
Çalışan Fotoğrafları                                       
(Geçmişten-Güncel) ̶ ̶ 1 3 2 4 1 1 12 

Çalışan Kıyafetleri İle İlgili 
Bilgi ̶ ̶ ̶ ̶ 1 ̶ ̶ ̶ 1 

Çalışan Bloğundaki 
Paylaşımlar ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 3 3 1 7 

Çalışan Etkinlikleri ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1 ̶ 1 
Çalışanların Gönüllü 
Sorumluluk Etkinlikleri ̶ ̶ 2 ̶ ̶ 1 1 ̶ 4 

Linkedin Hesap Bilgisi ̶ ̶ ̶ 1 1 ̶ ̶ ̶ 2 
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Şekil 1: THY blog görünümü 

 
 

Bloğun şehirlerle ilgili bölümünde, Miami (3 içerik), Porto (1 içerik), Stockholm (2 
içerik), Yeni Delhi (2 içerik), Podgorica (3 içerik), Addis Ababa (3 içerik), Kolombo (1 
içerik), Şanghay (3 içerik), Karaçi (3 içerik), Chicago (4 içerik), İzmir (2 içerik), Bombay (4 
içerik), Zagreb (3 içerik), St. Petersburg (3 içerik) Atina (4 içerik), Jakarta (4 içerik), Brüksel 
(4 içerik), Hatay (2 içerik), Santiago De Compostela (3 içerik), Madrid (2 içerik), Budapeşte 
(4 içerik), Saraybosna (4 içerik), Male (2 içerik), Darüsselam (3 içerik), Seul (3 içerik), 
Kopenhag  (3 içerik), Sao Paulo (3 içerik), Nevşehir (3 içerik), Berlin (4 içerik), Lizbon (2 
içerik), Pekin (4 içerik), Dubrovnik (3 içerik), Tokyo (3 içerik), Viyana(4 içerik), Los 
Angeles(6 içerik), Amsterdam (4 içerik)Singapur (4 içerik), Venedik (4 içerik), Prag(4 içerik), 
Konya (4 içerik), Hong Kong (5 içerik), Buenos Aires (3 içerik),  Kuala Lumpur (4 içerik), 
Dubai (3 içerik), New York (4 içerik), İstanbul (5 içerik), Cape Town (6 içerik), Londra (5 
içerik), Bangkok (4 içerik), Roma (5 içerik), Paris (4 içerik) ve Barselona (5 içerik) 
şehirlerinden söz edilmiştir. Deneyimler başlığı altında ise seyahatlerde yaşanan deneyimlerle 
ilgili toplam 19 paylaşım yapılmıştır. THY Blogda aynı zamanda ‘Ayın Yazarları’ başlığı 
altında ‘Ayın Altın Kalemi’,  ‘Ayın Altın Kalbi’, ‘Ayın Altın Sosyali’ kategorilerinde 3 
yazara yer verilmektedir. 
4.4. Değerlendirme 

Araştırma kapsamında edinilen sonuçlara göre, sosyal medya THY tarafından İKY 
amaçlı olarak da etkili şekilde kullanılan bir mecradır. THY, sosyal medyada oldukça yüksek 
beğeni ve takipçi sayılarına sahip bir işletmedir ve sosyal medyanın yalnızca hızlı şekilde 
bilgi yayma değil aynı zamanda etkileşim sağlama özelliğinden de etkin şekilde 
faydalanmaktadır. Yapılan yorumların yanıtlanması, sosyal medya 
kullanıcılarının  ‘ # TKMoments  ’ gibi hasgtagler ile paylaşımlarda bulunması, online etkinlikler 
düzenlenmesi, içeriklerin kullanıcılar tarafından paylaşılması gibi pek çok açıdan THY sosyal 
medya hesapları etkileşim yaratacak şekilde yönetilmektedir.  
 İKY açısından bakıldığında, Facebook ve Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarda 
İKY konularının yıllar geçtikçe arttığı görülmektedir. Facebook ve Twitter hesapları sadece 
çalışanlara ve potansiyel çalışanlara yönelik değildir. Bu anlamda paylaşımların büyük bir 
çoğunluğunun İKY odaklı olması da beklenmemektedir. Ancak THY’nin insan kaynaklarını 
sosyal medyada bir hedef kitle olarak gördüğü ve İKY açısından da bu araçları kullandığı 
görülmektedir. İşe alım süreci ve iş ilanları, en fazla paylaşım yapılan konu olmuştur. 
Çalışanların hastalıkları, vefatları, başka ülkelerde alıkonulması konularında bazı mesajlar 
paylaşılmıştır. THY genel müdürünün ve reklam müdürünün aldığı ödüllerin yanı sıra, 
çalışanların bazı başarı hikayeleri yer verilen konulardandır. ‘Türk Hava Yolları Çalışanları 
ile Yükseliyor!’ gibi mesajlarla çalışanlara övgü ve teşekkürü içeren paylaşımlar yapılmıştır. 
THY’nin geçmişten günümüze çalışanlarının nostaljik fotoğrafları da paylaşılan 
içeriklerdendir. Bunun yanında THY Havacılık Akademisi’nin programları aktarılarak eğitim 
faaliyetleri ile de potansiyel çalışanlara ulaşılmaktadır. Facebook ve Twitter hesaplarından, 
çalışanlar tarafından içerik üretilen THY Bloğa göndermeler yapılmaktadır. Çalışanların bir 
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blog içinde seyahatlerini ve deneyimlerini aktarması, çalışanların kendilerini ifade ettikleri bir 
platform sağlanması ve kurumsal aidiyet açısından oldukça önemlidir. Çalışma kapsamında 
incelenmemiş olsa da diğer sosyal medya araçlarında sözü edilen THY’nin LinkedIn 
hesabının da 174.153 takipçisi bulunmaktadır.  

Araştırma sonucunda incelenen üç sosyal medya aracının İKY amaçlı olarak da entegre 
şekilde kullanıldığı, mevcut ve potansiyel çalışanlara yönelik içerik paylaşıldığı, diğer hedef 
kitlelerle olduğu gibi insan kaynakları ile de etkileşim sağlanacak şekilde sosyal medyanın 
etkili şekilde yönetildiği saptanmıştır.  
 
5. Sonuç  

Sosyal medyanın işletmelerde en fazla etkilediği fonksiyonlardan biri, İKY’dir. 
Günümüzde küresel düzeyde işgücüne hitap eden İKY Facebook, Twitter, LinkedIn gibi 
sosyal medya araçlarıyla geniş bir yelpazede insan kaynaklarına hitap edebilmektedir. İKY, 
basit evrak işlerinden sıyrılarak stratejik bir düzeye ve işletmelerin üzerinde çokça kafa 
yorduğu bir fonksiyon haline gelmiştir. Sosyal medya, bu yeni İKY uygulamalarında 
işletmelere destek olmakta ve paydaşlarla diyalog kurma noktasında çözümler sunmaktadır.  

İKY açısından sosyal medyadan işe alım, yetenek yönetimi, işbirliği gibi pek çok 
konuda yararlanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında THY’nin İKY amacıyla sosyal medyadan 
nasıl yararlandığına dair bir araştırma yapılmıştır. Bu inceleme ile sosyal medya çalışmaları 
ile birçok ödüle layık görülen THY’nin İKY uygulamalarını sosyal medyaya nasıl yansıttığını 
ortaya koymak amaçlanmıştır. Facebook, Twitter hesapları ve Blogda yapılan incelemelerde, 
THY’nin yıllar geçtikçe İKY konularına sosyal medya hesaplarında daha fazla yer verdiği ve 
hatta çalışanları tarafından içerik üretilen bir THY Bloğunun olduğu saptanmıştır. THY’nin 
Facebook’da beğeni sayısı, 9.021.936, Twitter takipçi sayısı ise 1,09 milyondur. Sayılar 
incelendiğinde spesifik olarak insan kaynağına ulaşmak açısından sosyal medyanın muazzam 
bir fırsat yarattığı açıktır. THY sosyal medya araçlarında İKY anlayışı ve uygulamaları 
konusunda birçok bilgi, fotoğraf, resim ve video paylaşmaktadır. Bunun yanında çalışanların 
yazdığı blog yazıları da çalışanların içerik üretmesi açısından önemlidir.   

Sosyal medya, farklı hedef kitlelere hızlı şekilde ulaşma ve onları içerik üretim sürecine 
dahil etme olanağı sunan bir iletişim aracıdır. THY’nin sosyal medya hesaplarında mevcut ve 
potansiyel insan kaynaklarına da ulaşılmak istendiği ve insan kaynağının iletişim sürecinin 
aktörü olması istenen hedef kitlelerden biri olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. THY’nin genel 
paylaşımlarında da, İKY ile ilgili paylaşımlarında da kullanıcıların yorumlarında işe alım 
uygulamaları/politikaları ile ilgili sorular yönelttiği ve bu sorulara istinaden kariyer olanakları 
sayfalarının yorumlara cevap olarak paylaşıldığı görülmüştür. Facebook ve Twitter 
hesaplarında LinkedIn hesabına ilişkin paylaşımlar da yapılmıştır. Böylece sosyal medya 
araçlarının bütünselliğine katkı yapıldığı söylenebilmektedir.  

Belirtilenler doğrultusunda sosyal medyanın İKY açısından büyük fırsatlar sunan bir 
platform olduğunu söylemek mümkündür. THY’yi İKY açısından sosyal medyayı etkili bir 
şekilde kullanabilen, geniş takipçi ve beğeni sayısına sahip, spesifik olarak insan kaynaklarına 
yönelik mesaj üreten ve bunu sosyal medya araçlarında yayan, İKY anlayışını ve 
uygulamalarını paylaşan, kullanıcılarla diyalog kurabilen, etkileşim yaratabilen bir işletme 
olarak değerlendirmek mümkündür. İncelenen örnek, sosyal medyanın işletmelere İKY 
açısından sunduğu fırsatları göstermesi bakımından son derece önemlidir.  
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DEMATEL YÖNTEMİ İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ 
 
 

Ali Şimşek1  Ozan Çatır2 
 
 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, akıllı telefon seçiminde dikkat edilen kriterlerin önem derecesinin ve kriterlerin 

sıralanmasının Çok Kriterli Karar Verme yöntemi ile belirlenmesidir. Kriterlerin derecelendirilmesi için Çok 
Kriterli Karar Verme yöntemlerinden DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) 
yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma için 8 kriter hem literatür taraması hem de uzman görüşüne başvurularak 
belirlenmiştir. Bu kriterler; “fiyat, batarya ömrü, ekran boyutu, kamera (arka), işletim hızı, bellek, prestij (marka) 
ve sevgi (bağlılık)” şeklindedir. Kriterlerin değerlendirilmesi için Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu öğrencilerine başvurulmuştur. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin akıllı telefon seçiminde 
belirlenen kriterlere yaklaşık olarak eşit derecede önem vermekte oldukları bulunmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: akıllı telefon, çok kriterli karar verme, DEMATEL yöntemi 
 
JEL Sınıflandırması: M11, C44, D81 

 
 

SMARTPHONE SELECTION WITH DEMATEL METHOD 
 
 

Abstract 
The purpose of this study is to determine the significance level of the criteria that we consider in selecting 

smart phones and the arrangement of criteria with Multi Criteria Decision Making method. DEMATEL (The 
Decision Making Trial and Evaluation Laboratory), one of the Multi Criteria Decision Making methods, was 
preferred for the classification of the criteria. 8 criteria were determined for the research by applying both 
literature review and expert view. These criteria are “price, battery life, screen size, camera (back), processor 
speed, memory, prestige (brand) and sympathy (devotion)”. Usak University Applied Sciences High School 
students were asked for the evaluation of the criteria. As a result of the study, it was found out that students 
emphasized the determined criteria almost equally in smartphone selection. 
 
Keywords: smartphone, multi criteria decision making, DEMATEL method 
 
JEL Classification: M11, C44, D81 
 
 
1. Giriş 

Teknolojinin hızla gelişmesi sonucu bilgi işleme, veri aktarımı ve depolama araçlarında 
sürekli olarak yeni bir modelinin ortaya çıktığı veya yeni bir modele ihtiyaç duyulduğu 
görülmektedir (Çakır ve Demir, 2014: 214). 21. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren bireylerin 
hayatına giren akıllı telefonlar, özellikle öğrencilerin hayatlarının her alanında önemli bir yere 
sahip olduğu görülmektedir (Tatlı, 2015: 550). Öğrenciler telefon seçimi yaparken; kişisel 
tercihlerinin, isteklerinin ve beklentilerinin yanında birçok özelliği barından akıllı telefonlara 
yönelmektedirler (Erinci ve Sulak, 2014: 225). Bireylerin birden fazla kriteri veya alternatifi 
aynı anda değerlendirmesine imkân tanıyan karar verme işlemi Çok Kriterli Karar Verme 
(Multi Criteria Decision Making-MCDM/ÇKKV) yöntemleri olarak tanımlanmaktadır 
(Timor, 2011: 16; Turan, 2014: 16). Öğrenciler, akıllı telefon seçimi yaparken hem nicel hem 
nitel verileri bir arada değerlendirerek en iyisini belirlemeye çalışmaktadırlar. Bu problemin, 

1 Uşak Üniversitesi, UBYO, Bankacılık ve Finans Bölümü, Türkiye, ali.simsek@usak.edu.tr 
2 Uşak Üniversitesi, Ulubey MYO, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü, Türkiye, ozan.catir@usak.edu.tr 
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birden fazla birbiriyle ilişkili kriteri içerdiğinden dolayı ortaya çıkan karmaşıklığı yok etmek 
için çalışmada bir ÇKKV yöntemi kullanılmıştır (Govindan ve Chaudhuri, 2016: 5). 

Bu çalışmada ÇKKV yöntemlerinden birisi olan DEMATEL (The Decision Making 
Trial and Evaluation Laboratory-Karar Verme Deneme ve Değerlendirme Laboratuvarı) 
yöntemi tercih edilmiştir. Gabus ve Fontela tarafından Cenevre Araştırma Merkezi Battelle 
Memorial Enstitüsü’nde 1972 yılında bu yöntem geliştirilmiştir. DEMATEL yöntemi, 
kriterlerin neden sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirilerek temel olarak problemlerin 
yapılandırılması için kullanılmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde, her paydaşın ve uzmanın arka 
plandaki bilgisi bu modele dâhil olmaktadır. (Wu, 2008: 830; Adalı ve Işık, 2016: 327; 
Bacudio, Benjamin, Eusebio, Holaysan, Promentilla, Yu ve Aviso, 2016: 59; Chaghoshi, 
Jazani ve Jafari, 2016: 14; Gandhi, Mangla, Kumar ve Kumar, 2016: 9). DEMATEL 
yönteminin çözümü 5 adımdan oluşmaktadır (Tzeng, Chiang ve Li, 2007: 1032; Yang, Shieh, 
Leu ve Tzeng, 2008: 161-162; Hu, Lee, Yen ve Tsai, 2009: 9972-9973; Lin ve Tzeng, 2009: 
9687-9689; Chen, 2016: 319-321; Malakzadeh, Kazemi, Lagzian ve Mortazavi, 2016: 5-6; 
Ranjan, Chatterjee ve Chakraborty, 2016: 83-85). 

1. Adım: Direkt İlişki Matrisinin Oluşturulması: Paydaş veya uzmanların her bir
görüşü “k” olarak kabul edildiğinde oluşan Ak matrisi aşağıda gösterilmektedir. 

Ak direkt ilişki matrisinin oluşturulabilmesi için Tablo 1’deki dilsel terimler kullanılmaktadır. 
Bu adımda tüm katılımcıların cevapları bütünleştirilmektedir. 

Tablo 1: Etki Gücüne Dayalı Ölçüm Birimi 
Dilsel Terimler Sayısal İfadeler 

Etkisiz 0 
Çok Az Etkili 1 

Az Etkili 2 
Yüksek Etkili 3 

Çok Yüksek Etkili 4 

2. Adım: Direkt İlişki Matrisinin Normalleştirilmesi: Oluşturulan Ak matrisi 1 ve 2
nolu denklem kullanılarak normalize işlemi gerçekleştirilmekte ve “X” ile gösterilmektedir. 

3. Adım: Toplam-İlişki Matrisinin Oluşturulması: Direkt ilişki matrisi
normalleştirildikten sonra 3 nolu formül kullanılarak Toplam-İlişki matrisi elde edilmekte ve 
T ile gösterilmektedir (I=Birim Matris; Identity Matris). 

4. Adım: T Matrisindeki Satır ve Sutunların Toplamların Hesaplanması: T
matrisindeki değerler temel alınarak satırların toplamı (D) ve sutunların toplamı (R) 4 ve 5 
nolu formüllerin yardımı ile hesaplanmaktadır. 
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D ve R değerleri hesaplandıktan sonra her bir kriterin diğer kriterler üzerindeki etki ve ilişki 
değerleri ile alıcı ve gönderici durumları hesaplanmaktadır. Etki ve ilişki durumunda, D-R 
değeri pozitif çıkan kriterler diğerlerine göre daha etkili ve gönderici olduğu kabul 
edilmektedir. D-R değeri negatif çıkan kriterlerin diğerlerine oranla daha az etkili ve alıcı 
olduğu kabul edilmektedir. D+R ve D-R değerleri kullanılarak diyagram oluşturulmaktadır.  
 5. Adım: Önem Ağırlıkların Hesaplanması: D+R ve D-R değerleri kullanılarak her 
bir kriterin önem ağırlıkları 6 ve 7 nolu formüllerin yardımıyla hesaplanmaktadır. 

 

 
Araştırmanın ana probleminin açıklanabilmesi için ilk olarak çalışmanın konusu ile 

ilgili yazın taraması yapılmıştır. DEMATEL yöntemi ile ilgili yazın taraması sonucunda 
birçok konuda çalışma yapıldığı görülmektedir (Adalı ve Işık, 2016; Aksakal ve Dağdeviren, 
2010; Alael ve Alroala, 2016; Ar, Gökşen ve Tuncer, 2015; Aydoğan ve Özmen, 2015; 
Bacudio vd. 2016; Chen, 2016; Bali, Tutun, Pala ve Çörekçi, 2013; Chaghoshi vd. 2016; 
Chen ve Chen, 2010; Chen, Hsu ve Tzeng, 2011; Çınar, 2013; Fan, Suo ve Feng, 2012; 
Gandhi, Mangla, Kumar ve Kumar, 2016; Govindan ve Chaudhuri, 2016; Gölcük ve 
Baykasoğlu, 2016; Ho, Tsai, Tzeng ve Fang, 2011; Hsu, Kuo, Chen ve Hu, 2013; Hu vd. 
2009; Jalalat, Fadaei ve Homayounfar, 2015; Karaatlı, Ömürbek, Işık ve Yılmaz, 2016; Lee, 
Huang, Chang ve Cheng, 2011; Lin ve Tzeng, 2009; Lin, Yang, Kang ve Yu, 2011; 
Malakzadeh, Kazemi, Lagzian ve Mortazavi, 2016; Nawaz, Reza ve Sarwar, 2013; Organ, 
2013; Özdemir ve Güneroğlu, 2015; Ranjan vd. 2016; Seleem, Attia ve El-Assal, 2016; Shao, 
Taisch ve Ortega-Mier, 2016; Shen, Lin ve Tzeng, 2011; Tsai ve Chou, 2009; Tsai ve Hsu, 
2010; Tseng, 2009a; Tseng, 2009b; Tzeng vd. 2007; Tzeng ve Huang, 2012; Tzeng, Chen, Yu 
ve Shih, 2010; Wang ve Tzeng, 2012; Wu ve Tsai, 2011; Wu, 2008; Wu, Chen ve Shieh, 2010; 
Yang vd. 2008; Yang ve Tzeng, 2011; Yüksel, 2015). Akıllı telefon seçimi probleminin hem 
klasik yöntemlerle (Çemrek ve Filiz, 2011; Yaşa ve Bozyiğit, 2012; Çakır ve Demir, 2014; 
Tatlı, 2015) hem de ÇKKV yöntemleri (Ecer ve Dündar, 2009; Ömürbek ve Şimşek, 2011; 
Atmojo, Cahyani, Abbas, Pardamean, Anindito ve Manulang, 2014; Bayhan ve Bildik, 2014; 
Erinci ve Sulak, 2014; Yıldız ve Ergül, 2015) ile çözüldüğü çalışmalara rastlanılmıştır. 
 İlgili yazın taraması yapıldıktan sonra DEMATEL yöntemi ile akıllı telefon seçimi 
problemi üzerinde bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Akıllı telefon seçimi probleminin ise diğer 
ÇKKV veya klasik istatistik yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Akıllı telefon seçimi 
probleminde bu karar verme yönteminin kullanılmadığı görülmektedir. Bu çalışmada, 
üniversite öğrencilerinin akıllı telefon seçiminde en çok önem verdikleri kriterin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Çalışma 3 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde DEMATEL yöntemi 
hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra ikinci bölümde ilgili konuların yazın taraması 
sonuçları özetlenerek sunulmuştur. Son bölümde ise, ÇKKV yönteminin bir örnek uygulaması 
gösterilmektedir. 
 
2. Alan Yazın Taraması 

Çalışmanın bu bölümünde DEMATEL yöntemi ve akıllı telefon seçimi ile ilgili 
yapılmış (rastlanılan) çalışmalar özetlenmiştir. Literatürde DEMATEL yöntemiyle yapılan 
birçok çalışmaya rastlanmıştır. E-öğrenme programlarının etkilerinin değerlendirilmesi 
(Tzeng vd. 2007), bilgi yönetim stratejilerinin seçimi (Wu, 2008), DEMATEL yönteminin 
kavramsal incelemesi (Yang vd. 2008; Tzeng vd. 2010; Yang ve Tzeng, 2011; Aydoğan ve 

1127 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences    Usak 
International Conference-2016     22nd-23rd September 2016 

Özmen, 2015; Gölcük ve Baykasoğlu, 2016), katı atık yönetimi için uygun yöntemin seçimi 
(Tseng, 2009a), otel hizmet kalitesi algılarının değerlendirilmesi (Tseng, 2009b), performans 
değerlendirmesi (Hu vd. 2009; Wu vd. 2010; Chen vd. 2011; Yüksel, 2015; Jalalat vd. 2015; 
Karaatlı vd. 2016; Alael ve Alroala, 2016; Ranjan vd. 2016; Seleem vd. 2016), sürdürülebilir 
gelişim için yönetim sistemi seçimi (Tsai ve Chou, 2009), teknoloji parkı kuruluş yeri seçimi 
(Lin ve Tzeng, 2009), kaliteli model geliştirme maliyeti seçimi (Tsai ve Hsu, 2010), personel 
seçimi (Aksakal ve Dağdeviren, 2010), yenilik destek sistemlerinin seçimi (Chen ve Chen, 
2010), entegre devre tasarım hizmetinin temel yetkinliklerinin belirlenmesi (Lin vd. 2011), 
organik ışık yayan diot teknolojisi seçimi (Shen vd. 2011), otomobil yedek parça sektöründe 
kriterler arasındaki nedensellik ilişkilerin değerlendirilmesi (Wu ve Tsai, 2011), özkaynak 
yatırım seçimi (Lee vd. 2011), portföy seçimi (Ho vd. 2011), dış kaynak risk faktörlerinin 
belirlenmesi (Fan vd. 2012), hedeflenen akıllı küresel üretim ve lojistik sistemlerinin seçimi 
(Tzeng ve Huang, 2012), marka değeri oluşturmak için marka pazarlama kriterlerinin 
belirlenmesi (Wang ve Tzeng, 2012), kariyer seçimi (Çınar, 2013), makine seçimi (Organ, 
2013), tedarikçi seçimi (Hsu vd. 2013; Ar vd. 2015), üçüncü parti lojistik sağlayıcı seçimi 
(Bali vd. 2013; Adalı ve Işık, 2016; Govindan ve Chaudhuri, 2016), üniversite seçim 
kriterlerinin önceliklendirilmesi (Nawaz vd. 2013), deniz kazalarında insan hatalarının 
belirlenmesi (Özdemir ve Güneroğlu, 2015), araştırma bulgularının ticarileşmesini etkileyen 
ilişkilerin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi (Chaghoshi vd. 2016), çevre dostu ürünler ve 
tüketiciler arasındaki engellerin belirlenmesi (Shao vd. 2016), endüstriyel ortak yaşam 
ağlarının uygulanması önündeki engellerin belirlenmesi (Bacudio vd. 2016), kütüphane 
hizmet kalitesi odağının belirlenmesi (Chen, 2016), örgütsel zekâ modellemesi seçimi 
(Malakzadeh vd. 2016), yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulamasında başarı faktörlerinin 
belirlenmesi (Gandhi vd. 2016) konularında çalışmalar yapmışlardır. 

Akıllı telefon seçiminin klasik istatistiksel analizler ile literatürde yapılmış ve rastlanan 
çalışmalar bulunmaktadır (Çemrek ve Filiz, 2011; Yaşa ve Bozyiğit, 2012; Çakır ve Demir, 
2014; Tatlı, 2015). Çemrek ve Filiz (2011), üniversite öğrencilerinin cep telefonu tercihinde 
nelerin önemli olduğunu belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 322 öğrenci 
üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre, cep telefonu tercihinde kullanımının 
kolay olması, şarjının uzun süre gitmesi, uzun ömürlü olması, ucuz, küçük, radyo bağlantısı 
olması, ses kaydetme ve resim düzenleme gibi özelliklerinin olması öğrencilerin cep telefonu 
tercihinde önemli olan faktörler olarak ifade edilmiştir. Yaşa ve Bozyiğit (2012) 
çalışmalarında, Y kuşağı tüketicilerin cep telefonu ve GSM operatörü tercihlerini belirlemeyi 
amaçlamışlardır. 294 öğrenci ile yapılan çalışmanın sonuçlarına göre öğrencilerin gelirleriyle 
kullandıkları cep telefonu markası arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Çakır ve 
Demir (2014) çalışmalarında, öğrencilerin akıllı telefon satın alma tercihini etkileyen 
faktörleri belirlemeyi amaçlamışlardır. 387 kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın 
sonucunda, öğrenciler akıllı telefon satın alırken; ürün özellikleri, marka ve reklam 
çabalarından etkilendiklerini ifade etmişlerdir. Tatlı (2015) çalışmasında, üniversite 
öğrencilerinin akıllı telefon seçimi üzerinde etkili olan faktörleri belirlemeye çalışmıştır. 400 
öğrenci üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre; aylık gelir ve öğrencilerin akıllı 
telefona bakış açısının akıllı telefon seçme olasılığını arttırdığı ifade edilmiştir. Akıllı telefon 
seçimi ve ÇKKV yöntemleri ile ilgili literatürde bazı çalışmalara (Ecer ve Dündar, 2009; 
Ömürbek ve Şimşek, 2011; Atmojo vd. 2014; Bayhan ve Bildik, 2014; Erinci ve Sulak, 2014; 
Yıldız ve Ergül, 2015) rastlanılmıştır. Ecer ve Dündar (2009) çalışmalarında Analitik Ağ 
Süreci (ANP) yöntemi ile cep telefonu seçimine yönelik bir model geliştirmişler ve örnek bir 
uygulama yapmışlardır. Çalışma sonucunda, Analitik Ağ Süreci yönteminin cep telefonu 
probleminin çözümünde etkin bir karar verme yöntemi olduğu ifade edilmiştir. Ömürbek ve 
Şimşek (2012) çalışmalarında öğrencilerin cep telefonu satın alırken etkili olan özellikler 
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışma sonucunda; öğrencilerin 
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cep telefonu satın alırken en fazla dikkat ettikleri boyutun kullanım özellikleri boyutu olduğu 
ve en az dikkate alınan boyutun ise teknik özellikler olduğu ifade edilmiştir. Atmojo vd. 
(2014) çalışmalarında tüketicilerin akıllı cep telefonu satın almalarını kolaylaştırmak amacıyla 
Bulanık Basit Toplam Ağırlıklandırma (Fuzzy SAW) yöntemi ile tek kullanıcılı karar destek 
sistemini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, tüketicilerin akıllı cep telefonu seçiminde tek 
kullanıcılı karar destek sisteminin etkili olduğu ifade edilmiştir. 27 telefondan iki tanesinin bu 
destek sistemi sayesinde satıldığı tespit edilmiştir. Bu sistemin iyi bir pazarlama aracı olarak 
da kullanılabileceği önerilmiştir. Bayhan ve Bildik (2014) çalışmalarında Analitik Hiyerarşi 
Süreci yöntemi ile akademisyenlerin ve yüksek lisans öğrencilerinin akıllı telefon tercihlerini 
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, akıllı telefonlar incelendiğinde en iyi seçimin General 
Mobile Discovery Elite modelinin olduğu ifade edilmiştir. Bu akıllı telefon seçiminde; fiyat, 
bellek ve işlemci hızı kriterlerin diğer akıllı telefon markalarına göre daha uygun olmasıdır. 
Erinci ve Sulak (2014) çalışmalarında, Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi ile akıllı telefon 
seçim problemine bir çözüm önerisi getirmişlerdir. Çalışma sonucunda, Lumial 1020, Galaxy 
S4 I9500 ve LG 802 G2 telefonları sırasıyla 1. 2. ve 3. sırada en uygun seçenek olarak ifade 
edilmiştir. Yıldız ve Ergül (2015) çalışmalarında Analitik Hiyerarşi Süreci ve Choquet 
Integral (GCI) yöntemi ile akıllı telefon seçimi problemini ele almış ve sonuçları 
karşılaştırmıştır. Çalışma sonucunda; kullanılan iki Çok Kriterli Karar Verme yönteminde ilk 
dört sıradaki telefonlarda da aynı marka telefonların tercih edildiği tespit edilmiştir. 
 
3. Uygulama 

Araştırmanın bu bölümünde, çalışmanın amacı ve kapsamı açıklanarak DEMATEL 
yöntemi örnek bir uygulama üzerinde gösterilmiştir. 
3.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu çalışmanın amacı, DEMATEL yöntemi ile akıllı telefon seçiminde dikkat edilen en 
önemli kriterin belirlenmesidir. Çalışmada kriterlerin önem ağırlıklarının belirlenmesi için 
uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu konuda uzman olarak, Uşak Üniversitesi Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu öğrencileri kabul edilmiştir. Araştırmanın anket formları ilgili literatür 
incelenerek (Ömürbek ve Şimşek, 2012; Atmojo vd. 2014; Bayhan ve Bildik, 2014; Çakır ve 
Demir, 2014; Ekinci ve Sulak, 2014; Yıldız ve Ergül, 2015) ve alanında yetkin 5 öğretim 
elemanının ortak görüşü (İşletme, İktisat, Ekonometri, İletişim ve Maliye alanlarında çalışma 
yapan) alınarak oluşturulmuştur. Anket formaları, 8 kriterden oluşmaktadır. Kriterler; fiyat 
(K1), batarya ömrü (K2), ekran boyutu (K3), kamera-arka- (K4), işletim hızı (K5), bellek 
(K6), prestij-marka- (K7) ve sevgi-bağlılık- (K8) şeklinde belirlenmiştir. Anket formalarından 
elde edilen bilgiler, “Microsoft Excel 2010” Office programına girilerek DEMATEL 
yöntemine uygun bir şekilde çözümü bir sonraki bölümde açıklanmaktadır. 
3.2. DEMATEL Yönteminin Uygulaması 

Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinden seçilen 12 kişilik 
bir uzman grubu belirlenmiştir. Bu grubun Tablo 1’de gösterilen “Etki Gücüne Dayalı 
Ölçüm Birimi” değerleri temelinde kriterlere vermiş oldukları cevapların ortalamaları 
alınarak Ak matrisi oluşturulmuştur. Oluşturulan direkt ilişki matrisi Tablo 2’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 2: Direkt ilişki matrisi 
 

 Kriterler Fiyat 
Batary

a 
Ömrü 

Ekran 
Boyut

u 

Kamer
a 

(Arka) 

İşletim 
Hızı Bellek 

Prestij 
(Marka

) 

Sevgi 
(Bağlılık

) 

Sütun 
Toplam

ı 
Fiyat 0,00 2,29 2,88 2,92 3,21 2,74 2,63 3,13 19,7823 

Batarya Ömrü 0,44 0,00 2,94 2,64 2,63 3,50 1,67 1,79 15,6054 
Ekran Boyutu 0,35 0,34 0,00 3,42 3,42 3,50 2,02 2,08 15,1250 

Kamera 0,34 0,38 0,29 0,00 1,77 1,90 1,40 1,17 7,25470 
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(Arka) 
İşletim Hızı 0,31 0,38 0,29 0,56 0,00 2,75 3,50 3,35 11,1489 

Bellek 0,37 0,29 0,29 0,53 0,36 0,00 3,50 3,08 8,40940 
Prestij 

(Marka) 0,38 0,60 0,49 0,72 0,29 0,29 0,00 2,35 5,10840 

Sevgi 
(Bağlılık) 0,32 0,56 0,48 0,85 0,30 0,30 0,32 0,00 3,13330 

Satır Toplamı 2,5051 4,8273 7,6647 11,6331 11,968
8 

14,973
2 15,0396 16,9556 0,0590 

 
Direkt ilişki matrisi (Ak) oluşturulduktan sonra 1. ve 2. formüller kullanılarak matrisin 
normalize işlemi gerçekleştirilir. Normalize işlemi sonuçları Tablo 3’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 3: Normalleştirilmiş direkt ilişki matrisi 
 

 Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
K1 0,0000 0,1348 0,1699 0,1720 0,1892 0,1614 0,1548 0,1846 
K2 0,0258 0,0000 0,1733 0,1556 0,1548 0,2064 0,0987 0,1057 
K3 0,0205 0,0201 0,0000 0,2015 0,2015 0,2064 0,1192 0,1229 
K4 0,0202 0,0223 0,0173 0,0000 0,1044 0,1122 0,0823 0,0690 
K5 0,0184 0,0225 0,0173 0,0333 0,0000 0,1622 0,2064 0,1975 
K6 0,0216 0,0169 0,0169 0,0310 0,0214 0,0000 0,2064 0,1818 
K7 0,0225 0,0352 0,0292 0,0423 0,0169 0,0169 0,0000 0,1384 
K8 0,0188 0,0329 0,0283 0,0504 0,0176 0,0176 0,0191 0,0000 

 
Direkt ilişki matrisindeki değerler 1. formülde kullanılarak “k” değeri elde edilmektedir 

(k=0,059). Bu değerin elde edilmesinden (Tüm satır ve sütunlar ilk olarak toplanmaktadır. 
Toplandıktan sonra satır ve sütun toplam değerlerindeki en küçük değerler hesaplandıktan 
sonra en büyük değeri alınarak işlem sonlandırılmaktadır) sonra Tablo 2’deki tüm değerler k 
değeri ile çarpılarak Tablo 3’deki değerler elde edilmektedir. Normalleştirilmiş direk ilişki 
matrisi (X) elde edildikten sonra toplam ilişki matrisi hesaplanmaktadır. Toplam ilişki matrisi 
(T) Tablo 4’de gösterilmektedir. 

Tablo 4: Toplam ilişki matrisi 
 

 Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
K1 1,0483 0,1963 0,2540 0,3242 0,3363 0,3677 0,3927 0,4555 
K2 0,0628 1,0524 0,2264 0,2693 0,2670 0,3584 0,2981 0,3284 
K3 0,0539 0,0675 1,0538 0,2803 0,2799 0,3276 0,2952 0,3216 
K4 0,0369 0,0472 0,0478 1,0494 0,1432 0,1725 0,1709 0,1734 
K5 0,0415 0,0573 0,0583 0,0984 1,0541 0,2232 0,2969 0,3176 
K6 0,0386 0,0451 0,0497 0,0828 0,0646 1,0546 0,2592 0,2641 
K7 0,0340 0,0535 0,0548 0,0835 0,0571 0,0676 1,0534 0,1938 
K8 0,0273 0,0455 0,0474 0,0806 0,0511 0,0605 0,0641 1,0512 

 
Toplam ilişki matrisinin hesaplanması için Tablo 3’deki veriler 3 nolu formül 

yardımıyla elde edilmektedir. İlk olarak birim matristen (I), normalize edilmiş direkt ilişki 
matris (X) çıkarılma işlemi yapılmaktadır. Elde edilen yeni matrisin tersi alındıktan sonra ((I-
X)-1) Tablo 3’deki verilerle çarpılarak Tablo 4’deki matris hesaplanmaktadır. Tablo 4’deki 
matristeki veriler 4 ve 5 nolu formüller yardımıyla Di ve Rj değerleri hesaplanmaktadır. Bu 
değerler her bir kritere ait satırların toplamı Di ve sütunların toplamı Rj şeklinde elde 
edilmektedir. Bu iki değer ilk olarak toplanmakta (Di + Rj) ve sonra birbirinden 
çıkarılmaktadır (Di - Rj). Çıkarma işlemi sonucu elde edilen değerler “etki diyagramı” 
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çizilirken kriterlerin yönlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Toplama işlemi ve çıkarma 
işlemi sonucu elde edilen değerler 6 ve 7 nolu formüllerde kullanılarak her bir kritere ait 
önem ağırlık değerleri hesaplanmaktadır. Yapılan işlemlerin sonuçları ve kriterlerin sıralaması 
Tablo 5’de gösterilmektedir. 

Tablo 5: Önem ağırlıklarının hesaplanması 
 

Kriterler D 
(Satır) 

R 
(Sütun) D+R D-R Etki wi işl. Kriterler wi 

değerleri Sıra 

K1 1,3432 3,3750 4,7183 -2,0318 Alıcı 3,6325 Fiyat 0,1395 1 
K2 1,5647 2,8628 4,4275 -1,2981 Alıcı 3,2625 Batarya Ömrü 0,1253 3 
K3 1,7923 2,6798 4,4721 -0,8875 Alıcı 3,2239 Ekran Boyutu 0,1238 5 
K4 2,2684 1,8414 4,1099 0,4270 Gönderici 2,9218 Kamera (Arka) 0,1122 8 
K5 2,2533 2,1472 4,4005 0,1061 Gönderici 3,1125 İşletim Hızı 0,1195 7 
K6 2,6321 1,8587 4,4908 0,7734 Gönderici 3,2223 Bellek 0,1237 6 
K7 2,8306 1,5979 4,4285 1,2328 Gönderici 3,2505 Prestij (Marka) 0,1248 4 
K8 3,1057 1,4276 4,5333 1,6782 Gönderici 3,4181 Sevgi (Bağlılık) 0,1312 2 

         Toplam 26,0441 Toplam 1,0000  
 

Öğrencilere göre akıllı telefon seçiminde en önemli kriter “fiyat-% 14” ve en az önem 
verilen kriter ise “kamera (arka)-% 11” şeklindedir. Yapılan tüm işlemler sonucunda 
kriterlerin önem ağırlık değerlerinin birbirine çok yakın çıktığı görülmektedir. Öğrencilerin 
akıllı telefon seçimi yaparken telefonların tüm özelliklerine önem verdikleri ve tüm 
özelliklerini inceledikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

 
4. Sonuç 

Bu çalışmada, akıllı telefon seçimi yapılırken en çok önem verilen kriterin belirlenmesi 
ve kriterlerin önem ağırlıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada kullanılan 
kriterler için ilk olarak literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonucu incelenen 
çalışmalarda kullanılan kriterler, belirli alanlarda uzman öğretim elemanları ile ortak bir görüş 
sonucu bu çalışmada kullanılan kriterler belirlenmiştir. Belirlenen kriterlerden fiyat, batarya 
ömrü, ekran boyutu, kamera-arka-, işletim hızı, bellek, prestij-marka- ve sevgi-bağlılık- 
şeklindedir. Kriterlerin önem ağırlıkların belirlenmesi için öğrencilere başvurulmuştur. 
 Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin en çok akıllı telefon seçiminde fiyat kriterine önem 
vermektedirler. Fiyat kriterinden sonra ise akıllı telefon modeline olan bağlılığı seçim 
yaparken önem göstermektedir. Akıllı telefonun kamera (arka) özelliği ile işletim sistemi türü 
en az önem verdikleri kriterler olarak göze çarpmaktadır. Çalışmada elde edilen kriterlerin 
önem ağırlık değerleri birbirine yakın çıkmıştır. Çalışma sonucunda; öğrencilerin akıllı 
telefon seçiminde kriterlere eşit derecede önem vermekte oldukları ve akıllı telefon özellerinin 
hepsini inceledikleri görülmektedir. Bu çalışmada kullanılan kriterler diğer ÇKKV yöntemleri 
ile tekrardan önem ağırlık değerleri hesaplanabileceği yeni araştırma yapacaklara 
önerilmektedir. 
 
Kaynakça 
 

Adalı, E. A. ve Işık, A. T. (2016). Integration of DEMATEL, ANP and DEA Methods for 
Third Party Logistics Providers’ Selection. Management Science Letters, 6: 325-340. 

Aksakal, E. ve Dağdeviren, M. (2010). ANP ve DEMATEL Yöntemleri İle Personel Seçimi 
Problemine Bütünleşik Bir Yaklaşım. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık 
Fakultesi Dergisi, 25(4): 905-913. 

Alael, A. A. R. ve Alroala, Y. K. (2016). Identifying and Prioritizing the Factors Affecting 
and Affected by the Performance of Small and Medium Enterprises by using Dematel 
Technique (The Case Study of a Province in Iran). Indian Journal of Science and 
Technology, 9(6): 1-9. 

1131 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
Ar, İ. M., Gökşen, H. ve Tuncer, M. A. (2015). Kablo Sektöründe Tedarikçi Seçimi İçin 

Bütünleşik DEMATEL-AAS-VIKOR Yönteminin Kullanılması. Ege Akademik Bakış 
Dergisi, 15(2): 285-300. 

Atmojo, R. N. P., Cahyani, A. D., Abbas, B. S., Pardamean, B., Anindito ve Manulang, I. D. 
(2014). Design of Single User Decision Support System Model Based on Fuzzy Simple 
Additive Weighting Algorithm to Reduce Consumer Confusion Problems in Smartphone 
Purchases. Applied Mathematical Sciences, 8(15): 717-732. 

Aydoğan, E. K. ve Özmen, M. (2015). Stokastik Çok Kriterli Karar Vermede İki Yeni 
Yöntem: SMAA- Gri İlişkisel Analiz ve SMAA-DEMATEL-Gri İlişkisel Analiz. Gazi 
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakultesi Dergisi, 30(4): 627-640. 

Bacudio, L. R., Benjamin, M. F. D., Eusebio, R. C. P., Holaysan, S. A. K., Promentilla, M. A. 
B., Yu, K. D. S. ve Aviso, K. B. (2016). Analyzing Barriers to Implementing Industrial 
Symbiosis Networks Using DEMATEL. Sustainable Production and Consumption, 7: 
57-65.  

Bali, Ö., Tutun, S., Pala, A: ve Çörekçi, C. (2014). 3PL Sağlayıcı Seçimi İçin Bulanık 
DEMATEL ve Bulanık TOPSIS İle Bir ÇKKV Yaklaşımı. Mühendislik ve Fen Bilimleri 
Dergisi (Sigma), 32: 222-239. 

Bayhan, M. ve Bildik, T. (2014). Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi 
Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3): 27-
36. 

Chaghoshi, A. J., Jazani, J. K. ve Jafari, S. (2016). Relationships and Ranking Factors 
Influencing the Commercialization of Research Results, Using Techniques: DEMATEL 
and ISM-Case Study of Iranian Research Organization for Science and Technology. 
Global Journal of Management Studies and Researches, 3(1): 13-23. 

Chen, F-H., Hsu, T-S. ve Tzeng, G-H. (2011). A Balanced Scorecard Approach To Establish 
A Performance Evaluation And Relationship Model For Hot Spring Hotels Based On A 
Hybrid MCDM Model Combining DEMATEL and ANP. International Journal of 
Hospitality Management, 30: 908-932. 

Chen, J-K. ve Chen, I-S. (2010). Using A Novel Conjunctive MCDM Approach Based on 
DEMATEL, Fuzzy ANP, and TOPSIS As An Innovation Support System For Taiwanese 
Higher Education. Expert Systems with Applications, 37: 1981-1990. 

Chen, Y-T. (2016). Applying the DEMATEL Approach To Identify The Focus Of Library 
Service Quality. The Electronic Library, 34(2): 315–331. 

Çakır, F. ve Demir, N. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Satın Alma 
Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1): 213-243. 

Çemrek, F. ve Filiz, Z. (2011). Tüketicilerin Ürün Tercihi: Cep Telefonu Tercihi Seçimi. 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13): 265-287. 

Çınar, Y. (2013). Kariyer Tercihi Probleminin Yapısal Bir Modeli ve Riske Karşı Tutumlar: 
Olasılıklı DEMATEL Yöntemi Temelli Bütünleşik Bir Yaklaşım. Sosyo Ekonomi 
Dergisi, 1: 157-186. 

Ecer, F. ve Dündar, S. (2009). Analitik Ağ Süreci Yöntemiyle Cep Telefonu Seçimi. İşletme 
Fakültesi Dergisi, 10(2): 153-170. 

Erinci, F. ve Sulak, H. (2014). Analitik Hiyerarşi Proses İle Akıllı Telefon Seçimi. Süleyman 
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4): 225-239. 

Fan, Z-P., Suo, W-L. ve Feng, B. (2012). Identifying Risk Factors of IT Outsourcing Using 
Interdependent Information: An Extended DEMATEL Method. Expert Systems with 
Applications, 39: 3832-3840. 

Gandhi, S., Mangla, S. K., Kumar, P. ve Kumar, D. (2016). A Combined Approach Using 
AHP and DEMATEL For Evaluating Success Factors In Implementation Of Green 

1132 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 

Supply Chain Management In Indian Manufacturing Industries. International Journal of 
Logistics Research and Applications, DOI: 10.1080/13675567.2016.1164126 

Govindan, K. ve Chaudhuri, A. (2016). Interrelationships of Risks Faced by Third Party 
Logistics Service Providers: A DEMATEL Based Approach. Transportation Research 
Part E: 1-19. 

Gölcük, İ. ve Baykasoğlu, A. (2016). Ananalysis of DEMATEL Approaches For Criteria 
Interaction Handling Within ANP. Expert Systems with Applications, 46: 346-366. 

Ho, W-R. J., Tsai, C-L., Tzeng, G-H. ve Fang, S-K. (2011). Combined DEMATEL 
Technique With A Novel MCDM Model For Exploring Portfolio Selection Based on 
CAPM. Expert Systems with Applications, 38: 16-25. 

Hsu, C-W., Kuo, T-C., Chen, S-H. ve Hu, A. H. (2013). Using DEMATEL To Develop A 
Carbon Management Model Of Supplier Selection İn Green Supply Chain Management. 
Journal of Cleaner Production, 56: 164-172. 

Hu, H-Y., Lee, Y-C., Yen, T-M. ve Tsai, C-H. (2009). Using BPNN and DEMATEL to 
Modify Importance–Performance Analysis Model–A Study Of The Computer Industry. 
Expert Systems with Applications, 36: 9969-9979. 

Jalalat, S., Fadaei, M. ve Homayounfar, M. (2015). A Hybrid BSC-DEMATEL- FIS 
Approach For Performance Measurement in Food Industry. Iranian Journal of 
Optimization, 3(1): 649-662. 

Karaatlı, M., Ömürbek, N., Işık, E. ve Yılmaz, E. (2016). Performans Değerlemesinde 
DEMATEL ve Bulanık TOPSIS Uygulaması. Ege Akademik Bakış Dergisi, 16(1): 49-64. 

Lee, W-S., Huang, A. Y., Chang, Y-Y. ve Cheng, C-M. (2011). Analysis of Decision Making 
Factors For Equity İnvestment by DEMATEL and Analytic Network Process. Expert 
Systems with Applications, 38: 8375-8383. 

Lin, C-L. ve Tzeng, G-H. (2009). A Value-Created System of Science (Technology) Park by 
Using DEMATEL. Expert Systems with Applications, 36: 9683–9697. 

Lin, Y-T., Yang, Y-H., Kang, J-S. ve Yu, H-S. (2011). Using DEMATEL Method To Explore 
The Core Competences And Causal Effect Of The IC Design Service Company: An 
Empirical Case Study. Expert Systems with Applications, 38: 6262-6268. 

Malakzadeh, G., Kazemi, M., Lagzian, M. ve Mortazavi, S. (2016). Modeling Organizational 
Intelligence Using DEMATEL Method in Iranian Public Universities. Journal of 
Modelling in Management, 11(1), DOI 10.1108/JM2-12-2013-0062. 

Nawaz, R. R., Reza, S. ve Sarwar, B. (2013). Prioritization of University Choice Dimensions 
Using Fuzzy DEMATEL. Journal of Applied and Emerging Sciences, 4(2): 169-177. 

Organ, A. (2013). Bulanık DEMATEL Yöntemiyle Makine Seçimini Etkileyen Kriterlerin 
Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1): 157-
172. 

Ömürbek, N. ve Şimşek, A. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Tercihlerinin 
Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Belirlenmesi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 5(1): 116-132. 

Özdemir, Ü. ve Güneroğlu, A. (2015). Strategic Approach Model for Investigating the Cause 
of Maritime Accidents. Promet – Traffic&Transportation, 27(2): 113-123. 

Ranjan, R., Chatterjee, P. ve Chakraborty, S. (2016). Performance Evaluation of Indian 
Railway Zones Using DEMATEL and VIKOR Methods. Benchmarking: An 
International Journal, 23(1): 78–95. 

Seleem, S. N., Attia, E-A. ve El-Assal, A: (2016). Managing Performance Improvement 
Initiatives Using DEMATEL Method with Application Case Study. Production Planning 
& Control: 1-13. DOI: 10.1080/09537287.2016.1165301 

Shao, J., Taisch, M. ve Ortega-Mier, M. (2016). A grey-DEcision-MAking Trial and 
Evaluation Laboratory (DEMATEL) Analysis On The Barriers Between Environmentally 

1133 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences    Usak 
International Conference-2016     22nd-23rd September 2016 

Friendly Products And Consumers: Practitioners' Viewpoints On The European 
Automobile Industry. Journal of Cleaner Production, 112: 3185-3194. 

Shen, Y-C., Lin, G. T. R. ve Tzeng, G-H. (2011). Combined DEMATEL Techniques With 
Novel MCDM For The Organic Light Emitting Diode Technology Selection. Expert 
Systems with Applications, 38: 1468-1481. 

Tatlı, H. (2015). Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir 
Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
5(2): 549-567. 

Tsai, W-H. ve Chou, W-C. (2009). Selecting Management Systems for Sustainable 
Development in SMEs: A Novel Hybrid Model Based on DEMATEL, ANP, and ZOGP. 
Expert Systems with Applications, 36: 1444-1458. 

Tsai, W-H. ve Hsu, W. (2010). A Novel Hybrid Model Based On DEMATEL and ANP For 
Selecting Cost Of Quality Model Development. Total Quality Management & Business 
Excellence, 21(4): 439-456. 

Tseng, M-L. (2009a). Application of ANP and DEMATEL to Evaluate The Decision-Making 
Of Municipal Solid Waste Management In Metro Manila. Environ Monit Assess, 156: 
181-197. 

Tseng, M-L. (2009b). Using the Extension of DEMATEL to Integrate Hotel Service Quality 
Perceptions Into A Cause–Effect Model In Uncertainty. Expert Systems with 
Applications, 36: 9015-6023. 

Turan, G. (2014). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri. İçinde B. F. Yıldırım ve E. Önder 
(Ed.), Çok Kriterli Karar Verme (ss. 15-20), 1. Baskı, Bursa: Dora Yayıncılık. 

Tzeng, G-H,, Chiang, C-H. ve Li, C-W. (2007). Evaluating Intertwined Effects in E-Learning 
Programs: A Novel Hybrid MCDM Model Based On Factor Analysis and DEMATEL. 
Expert Systems with Applications, 32: 1028-1044. 

Tzeng, G-H. ve Huang, C-Y. (2012). Combined DEMATEL Technique With Hybrid MCDM 
Methods For Creating The Aspired Intelligent Global Manufacturing & Logistics 
Systems. Ann Oper Res, 197: 159-190. 

Tzeng, G-H., Chen, W-H., Yu, R. ve Shih, M-L. (2010). Fuzzy Decision Maps: A 
Generalization of the DEMATEL Methods. Soft Comput, 14: 1141–1150. 

Wang, Y-L. ve Tzeng, G-H. (2012). Brand Marketing For Creating Brand Value Based on a 
MCDM Model Combining DEMATEL with ANP and VIKOR Methods. Expert Systems 
with Applications, 39: 5600-5615. 

Wu, H-H. ve Tsai, Y-N. (2011). A DEMATEL Method To Evaluate The Causal Relations 
Among The Criteria In Auto Spare Parts Industry. Applied Mathematics and 
Computation, 218: 2334-2342. 

Wu, H-H., Chen, H-K. ve Shieh, J-I. (2010). Evaluating Performance Criteria of Employment 
Service Outreach Program Personnel by DEMATEL method. Expert Systems with 
Applications, 37: 5219-5223. 

Wu, W-W. (2008). Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP 
and DEMATEL approach. Expert Systems with Applications, 35: 828-835. 

Yang, J. L. ve Tzeng, G-H. (2011). An Integrated MCDM Technique Combined With 
DEMATEL for A Novel Cluster-Weighted with ANP Method. Expert Systems with 
Applications, 38: 1417-14224. 

Yang, Y-P. O., Shieh, H-M., Leu, J-D. ve Tzeng, G-H. (2008). A Novel Hybrid MCDM 
Model Combined with DEMATEL and ANP with Applications. International Journal of 
Operations Research, 5(3): 160-168. 

Yaşa, E. ve Bozyiğit, S. (2012). Y Kuşağı Tüketicilerinin Cep Telefonu ve GSM Operatörleri 
Tercihi: Mersin İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Pilot 
Bir Araştırma. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1): 29-46. 

1134 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences    Usak 
International Conference-2016     22nd-23rd September 2016 

Yıldız, A. ve Ergül, E. U. (2015). A Two-Phased Multı-Crıterıa Decısıon-Makıng Approach 
For Selectıng The Best Smartphone. South African Journal of Industrial Engineering, 
26(3): 194-215. 

Yüksel, M. (2015). Performans Değerlendirmesine Çok Ölçütlü Bütünleşik Bir Yaklaşim. 
Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakultesi Dergisi, 30(3): 429-441. 

Timor, M. (2011). Analitik Hiyerarşi Prosesi. 1. Baskı, İstanbul: Türkmen Yayıncılık. 

1135 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences    Usak 
International Conference-2016    22nd-23rd September 2016 

BİST’DE İŞLEM GÖREN MAKİNE VE ÇELİK SANAYİİ 
İŞLETMESİNİN PERFORMANS ETKİNLİĞİNİN VERİ 
ZARFLAMA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mustafa Soba1 Ebru Demir2 Berna Çalışkan3 

Özet 
İşletmelerin elinde bulunan kaynaklarını daha verimli ve daha etkin kullanımıyla beraber küresel rekabet 

ve karlılıkta rakiplerine karşı avantajlı hale gelecektir. Kaynak kullanımlarının etkinliği performans analizleriyle 
ortaya konulmaktadır. Bu çalışmanın temel amacında, BİST’de (Borsa İstanbul) işlem gören Makine ve Çelik 
Sanayiinde faaliyet gösteren bir işletmenin 2009-2015 yılları arasındaki göreli etkinlikleri VZA (Veri Zarflama 
Analizi) yöntemiyle incelenmektedir. Çalışmada veri olarak 2009-2015 yıları arasındaki işletmenin KAP’tan 
(Kamuyu Aydınlatma Platformu) alınan bilanço ve gelir tablosundan elde edilen oranlar kullanılmıştır. Bu 
verilerden cari oran, alacak devir hızı, aktif devir hızı ve finansal yapı oranlarından toplam borç/öz sermaye 
oranları girdi olarak, fiyat kazanç oranı da çıktı olarak değerlendirilmiştir. Kabul edilen girdi ve çıktılar Excel 
tabanlı DEA-Solver-LV programında analiz edilerek etkinlikler hesaplanmıştır. Çalışmanın sonunda ise bu 
işletmenin ve benzer işletmelere yönelik etkinlik ile ilgili öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: veri zarflama analizi, etkinlik, performans ölçümü 

JEL Sınıflandırması: M0, G0, G1 

EVALUATION WITH PERFORMANCE ACTIVITY'S DATA 
ENVELOPMENT ANALYSIS OF ENTERPRISE  IN TRADED 

MACHINERY AND STEEL INDUSTRY AT BIST   

Abstract 
With the more efficient and effective use of resources be at the helm of business and profitability in the 

global competition will become an advantage over their competitors. The efficiency of resource utilization are 
laid down in its performance analysis. The main objective of this study, In BIST (Istanbul Stock Exchange) 
traded relative activity between the machine and a business operating in the steel industry in the years 2009-2015 
DEA (data envelopment analysis) are examined by the method. In this study, used ratios derived from received 
the balance sheet and income statement the data from the business between the years of 2009-2015 (Public 
Disclosure Platform). From these data; current rate, receivables turnover, asset turnover and financial leverage 
ratios of total debt / equity ratio as inputs , price-earnings ratio has also been adopted as output.İnputs and output 
were calculated by Excel-based analysis DEA- Solver -LV program activity. At the end of the study were 
presented suggestions for activities related to this business and similar businesses . 

Keywords : DEA , efficiency, performance measurement 

JEL Sınıflandırması: M0, G0, G17 

1.Veri Zarflama Analizi
Eğer bir karar verici için birden fazla karar noktası bulunuyorsa bu noktaların 

etkinliklerinin tahmin edilerek kararın bu doğrultuda verilmesi önemli bir husustur. Buradan 
hareketle, düşük etkinliğe sahip olan noktaların etkinlik artırımı için atılan adımların diğer 
noktaları ne ölçüde etkilediğini bilinmesi istenir. VZA; “benzer girdiler kullanarak çıktı ya da 

1 Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye, mustafa.soba@usak.edu.tr 
2 Uşak Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Öğrencisi 
3 Uşak Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Öğrencisi 
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çıktılar ortaya koymakla sorumlu karar noktalarının göreceli etkinliklerini değerlendirmek 
için kullanılan ve doğrusal programlama tabanlı bir yöntem” olarak tanımlanabilmektedir. 
VZA’nın diğer yöntemlere nazaran tercih edilmesinin temel özelliği ise girdi ve çıktı 
sayılarının fazla olduğu durumlarda rahatlıkla analiz edilebilmesidir (Yaralıoğlu,2010:157-
158). 

Yöntem ilk aşamada Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından kamu kuruluşlarının teknik 
verimliliğinin ölçümü ve karşılaştırması amacıyla ortaya atılmıştır. Diğer yöntemler 
değerlendirilen noktalar arasındaki ortalama olan noktayı ele alırken VZA yalnızca en iyiyi 
saptamayı esas alır. Bunun yanında farklı birimler için ortak girdi-çıktı kullanılmasının 
sakıncalı olduğunu savunmuşlardır (Aydemir, 2012:46). 
 Kaynakların rasyonel kullanımı ile etkinlik artırımı ve bunların üretime doğru bir 
şekilde uygulanması kurumlar için oldukça önemlidir. Bu sebeple de birçok etkinlik ölçüm 
yöntemi geliştirilmiştir. Bunlardan ilki de Farell tarafından 1957 yılında ortaya çıkmıştır 
(Taşköprü,2014,18). Etkinlik; iktisat literatürlerinde; “minimum çaba veya maliyet ile 
maksimum sonuçlar elde etme kapasitesi” olarak, işletmecilerce de; “bir girdi-çıktı 
mekanizması aracılığı ile işlerin en doğru şekilde yapılması”  şeklinde ifade edilir. Etkinlik 
ölçümü, teknik açıdan en iyiyi tespit etmeyi veya örgütsel ve teknik olarak ortaya çıkan 
aksaklıkları gidermeyi amaçlar (Bakırcı,2006:201). 
 Etkinlik ölçümü formüle dönüştürüldüğünde şöyle ifade edilebilir; 

mm

nn

xvxvxv
yuyuyu

+++
+++

...
...

2211

2211

  
Formül herhangi j. karar noktası için n adet çıktı ile m adet girdi mevcuttur. Formülde; 

nu  n. çıktının ağırlığını, 

ny  n. çıktının miktarını, 

mv  m. girdinin ağırlığını, 

mx  m. girdinin miktarını ifade etmektedir.  
Sözü edilen etkin ölçümü sonucunda çıkan değer 1’e eşit ise faaliyetin istenildiği gibi 

sonuçlandığı diğer bir ifadeyle etkin olduğu söylenir. Ancak reel olarak bu her zaman 
mümkün olmamaktadır. Ancak bu değer 1’den küçük bir değer çıkarsa istenilen sonuçlar elde 
edilememiş anlamındadır. Değer 1’den büyük olarak elde edildiğinde standarttan fazla bir 
etkinlikle sonuçlanmış demektir (Taşköprü,2014:10). 
 
1.1. Veri Zarflama Analizi Modelleri 

VZA’nın temelde iki modeli bulunmaktadır. Bu modeller (Behdioğlu ve Özcan, 2009:305; 
Budak, 2011:98; Demir vd., 2011:170); 
 CCR (Charnes-Cooper-Rhodes) Modeli 
 BCC (Banker-Charnes-Cooper) Modeli 
Bu yöntemlerin ortak özellikleri olarak; kesirli programlama-doğrusal programlama 

dönüşümü kullanılır ve girdi-çıktı odaklılık esastır. 
 
 CCR Modeli 

CCR modeli, 1978 yılında Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından ortaya atılmıştır. 
Modelde bileşik girdi ve çıktılara ait bilinmeyen ağırlıklar doğrusal programlama ile 
maksimum sonuçlar elde edilmeyi hedefler. Model ölçeğe göre sabit getiri esasına 
dayanmaktadır(Kaynar, 2004:36-40; Demir vd., 2012:171). 
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Burada j. karar biriminin etkinliği, jh  ise bu değerin maksimum olmasıdır. Bu durumda 
amaç fonksiyonu girdi odaklılık varsayımına dayanarak yukarıdaki şekilde ifade edilir. 
Kısıtlar ise aşağıdaki gibi formülize edilir: 
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Kesirli programlama uygulaması doğrusal programlamaya göre daha zordur. 
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Yukarıda ifade edilen 2 formül girdi odaklıdır. Eğer çıktı odaklılık durumu için bu 
model kullanılacaksa aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 
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Uygulamada girdi odaklı veya çıktı odaklı olması fark etmeksizin CCR yöntemi 

kullanılması durumunda karar verici yukarıda tanımlanan modeli tüm karar noktalarına 
uygulamalıdır. Bu model her karar noktasına uygulandıktan sonra her karar noktası için 
toplam etkinlik ölçütleri elde edilecektir. Sonucun 1’e eşit olması etkinliği, 1’den küçük 
olması ise yetersizliği ifade edecektir (Dinçer,2008:833). 
 
 BCC Modeli 

BCC modeli Banker, Charnes ve Cooper tarafından geliştirilmiş ve CCR modeline 
eklemeler yapılmasıyla ifade edilmiştir. Model ölçeğe göre getiri esasına dayanmaktadır. Bu 
model kullanılarak tüm karar birimleri için ölçeğe göre getiri tipi belirlenebilmektedir. BCC 
sınırı daima CCR sınırının altında olmalıdır. Bu sebeple de CCR etkinlik değeri, BCC etkinlik 
değerinden küçük veya ona eşit olmalıdır(Dinçer,2008:834). 
Bu modelin CCR’den tek farkı ise, ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında her bir karar 
birimi için çözülecek doğrusal programlama ile elde edilecek etkin olmayan bir karar noktası 
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için λ  (olası etkin girdi çıktı bileşimini oluşturmak için gerekli bilgiyi sağlayan değer) 
değerleri toplamının 1’e eşit olmasıdır. BCC modeli formülize edildiğinde ise 
(Taşköprü,2014:49; Yıldırım ve Önder, 2014: 215-216); 
Amaç fonksiyonu, 
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1.2. VZA Süreci 
 

VZA yönteminin uygulanabilmesi için izlenmesi gereken bazı adımlar mevcuttur. Bu 
adımlar (Atan,2002:3; Taşköprü, 2014:29) ; 

1) Karar verme birimlerinin tespiti, 
2) Girdi ve çıktı kümelerinin tespit edilmesi, 
3) VZA ile göreli etkinlik ölçümü, 
4) Her bir karar birimi için detay analizi, 
5) Sonuçların değerlendirilmesi olarak sınıflanabilir. 

 
2. Literatür 

VZA yöntemi ile Konya’daki 11 okulun etkinlikleri saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada 
1993-1997 yılı ÖSYM verileri kullanılmıştır. Çevresel ve sosyal etmenlerin eğitim sistemi 
üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur (Baysal ve Toklu, 2001: 217). 
Türkiye’deki 32 havaalanlarının VZA yöntemi kullanılarak birbirleriyle rölatif 
performanslarına dayanarak 1996-2002 yılları verileriyle verimlilikleri incelenmiştir. 1,00 
değerine sahip olan havaalanları etkin, 0,80-1,00 arası az bir iyileştirmeye ihtiyacı olduğu, 
0,80-0,60 arası havaalanlarının önlemler alması gerektiği 0,60’tan az havaalanlarının ise etkin 
olmadıkları saptanmıştır(Kıyıldı ve Karaşahin, 2006: 396). 

Türkiye’de ki 20 tane mevduat bankalarının 2003-2008 yılları verileri incelenerek VZA 
yöntemiyle incelenmiştir. Veri madenciliği tekniği ile banka etkinliğinde Toplam Krediler / 
Toplam Mevduat oranının 102,921’den fazla olanlar etkin olarak tespit edilmiştir(Seyrek ve 
Ata, 2010: 80-81). 

İMKB’de kayıtlı olan 142 şirketin 2008 yılsonu bilanço dönemine ait finansal etkinlik 
ölçümü yapılmıştır. Bu şirketlerin 44’ünün etkin olduğu saptanmıştır (Altın, 2010:28). 

İMKB’de kayıtlı halka açık teknoloji şirketlerinin 10 tanesinin 2007-2009 yılları 
arasındaki finansal etkinlikleri VZA yöntemiyle belirlenmiştir ve bu şirketlerin genelde düşük 
etkinlik sahip ve verimli olmadıkları saptanmıştır (Tektüfekçi, 2010:76). 

Sigortacılık sektöründe hayat dışı branşında faaliyette bulunan 28 şirketin 2008-2010 
yılları arası teknik etkinlikleri VZA yöntemiyle incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda ise, 
2008 yılında etkinlik 0,813; 2009 yılında 0,892 ve 2010 yılında 0,860 olarak hesaplanmıştır. 
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Bu dalgalanmaların sebepleri üzerine ülke ve dünya sigortacılık sektörüne dair 
değerlendirmelerde bulunulmuştur (Çetintaş ve Biçen, 2012:150). 

Kars ilinde faaliyet gösteren 20 adet kaşar peyniri üreten mandıraların etkinliği VZA 
yöntemiyle değerlendirilmiştir. Ölçek boyutları dikkate alınarak dört grup oluşturulmuş ve 
gruba en az bir etkin işletme dâhil edilmiştir. Teknik etkinliğin işletmelerin girdi 
kullanımlarında yapabilecekleri değişikliklerle yakalanabileceği ifade edilmiştir (Demir vd., 
2012:175-176). 

Pricewater house Coopers tarafından hazırlanan Turkish Time’daki Türk hazır giyim 
perakendecilerinin 2010 yılı verileri ile etkinlik ölçümü amacıyla VZA yöntemi 
uygulanmıştır. Çalışma sonucunda ise şirket boyutlarının ele alınarak düzenlenmesi 
konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur (Erdumlu ve Sarıçam, 2013: 242). 

BİST’te işlem gören demir çelik metal sanayi sektöründe faaliyet gösteren 14 firmanın 
2009-2011 yılları arasındaki finansal performansını belirleme amacıyla VZA ve Topsis 
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda ise 4 firma her üç dönemde de etkin, 5 
firma her üç dönemde de etkin değil ve kalan 5 firma ise bazı dönemlerde etkinken bazı 
dönemlerde etkin değildir (Bakırcı vd., 2014:16). 

Tarım sektörü etkinlik ve etkinlik faktörlerinin ölçümü VZA yöntemi ile Samsun ilinde 
faaliyet gösteren 49 işletmenin 2015 yılı verileri ile ortalama etkinlik, dağıtım etkinliği ve 
ekonomik etkinlik ölçümü yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda yönetimin iyileştirilmesi, 
gereksiz harcamalardan kaçınma, iş birliği ve kurumsallaşma yollarının izlenmesi önerilerinde 
bulunulmuştur (Bozoğlu vd., 2015:265). 
 
3. Uygulama 

Bu çalışmada BİST’te işlem gören makine ve çelik sanayiinde faaliyette bulunan bir 
firmanın 2009-2015 yılları arasındaki etkinlik ölçümü yapılmıştır. Bu ölçüm için VZA’nın 
girdi odaklı CCR yöntemine başvurulmuş, kullanılan verilerse KAP’tan temin edilmiştir. 
Çalışmanın temelinde firmanın sözü edilen yıllar arasındaki etkinlik değerlerinin tespiti ve 
bununla birlikte etkinlik ve etkinsizlik durumlarının sebeplerinin tahmini ve bundan sonraki 
dönemler için yapılabileceklerin belirlenmesidir. Çalışmada kullandığımız girdi ve çıktı şu 
tabloyla açıklanabilmektedir: 

Tablo 1: Girdi-çıktı oranları 
             GİRDİ               ÇIKTI 

• Cari Oran 
• Alacak Devir Hızı 
• Aktif Devir Hızı 
• Toplam Borç-Özsermaye 

• Fiyat Kazanç Oranı 

 
 Cari Oran :                           Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
 Alacak Devir Hızı :                Net Satışlar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
 Aktif Devir Hızı :                   Net Satışlar/Aktif Toplamı 
 Borç-Özsermaye Oranı:       Toplam Yabancı Kaynaklar/Toplam Özsermaye 
 Fiyat Kazanç Oranı :  Hisse Başı Pazar Fiyatı/Hisse Başı Kazanç 
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Tablo 2: Girdi-çıktı oran tablosu 

 
Tablo 3: Korelasyon tablosu 

 
Cari oran 

Alacak 
devir hızı 

Aktif devir 
hızı 

Toplam 
borç/özsermaye 

Fiyat kazanç 
oranı 

Cari oran 1 -0,53232 -0,32178 -0,83393 -0,42164 
Alacak devir hızı -0,53232 1 0,09785 0,175521 0,328543 
Aktif devir hızı -0,32178 0,09785 1 0,366173 0,923665 

Toplam borç/özsermaye -0,83393 0,175521 0,366173 1 0,277042 

Fiyat kazanç oranı -0,42164 0,328543 0,923665 0,277042 1 
 
 Ele alınan oranların arasındaki ilişki hakkında Tablo 3’deki verilerden hareketle; 

Cari oran ile diğer tüm oranlar arasında negatif yönlü bir ilişki mevcuttur. Bu 
ilişkilerden alacak devir hızı orta, aktif devir hızı ve fiyat kazanç oranı zayıf, toplam borç-
özsermaye yüksek derecede ilişkilidir. Alacak devir hızı ve diğer tüm oranlar yalnızca cari 
oranla negatif yönlü diğer oranlarla pozitif yönlü bir ilişki içerisindedir. Aktif devir hızı ve 
toplam borç-özsermaye çok zayıf, fiyat kazanç oranı da zayıf derecede ilişkilidir. Alacak 
devir hızı toplam borç-özsermaye ile zayıf, fiyat kazanç oranı ile çok yüksek bir ilişki 
içerisindedir. Toplam borç-özsermaye ise fiyat kazanç oranı ile zayıf bir ilişki içerisindedir. 

 
Şekil 1: Yıllara göre etkinlik oranları 

 
 
 Şekil 1’deki verilerden hareketle 2009 yılından 2011 yılına kadarki süreçte etkinlik 
oranı giderken artan bir eğriyi izlemektedir. 2011 yılında ise firmanın en etkin olduğu dönem 

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Efficiency 

Yıllar (I)Cari Oran (I)Alacak 
Devir Hızı 

(I)Aktif Devir 
Hızı 

(I)Toplam 
Borç/Özsermaye 

(O)Fiyat 
Kazanç 
Oranı 

2009 8,73 3,70 0,09 0,08 0,01 
2010 3,39 5,10 0,08 0,21 0,04 
2011 3,76 6,01 0,22 0,21 0,24 
2012 4,80 7,93 0,10 0,14 0,08 
2013 5,98 4,88 0,18 0,16 0,13 
2014 4,21 5,56 0,19 0,19 0,16 
2015 3,45 5,53 0,15 0,30 0,08 
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olarak etkinlik oranı 1’dir. 2011 yılından sonra ise firmanın etkinlik oranı düşmeye 
başlamaktadır. 

Tablo 4:  Sıralama tablosu 
Sıralama Yıl Etkinlik 
1 2011 1 
2 2012 0,769896 
3 2013 0,75525 
4 2014 0,751859 
5 2015 0,470119 
6 2010 0,467782 
7 2009 0,130724 

 
 Tablo 4’e bakıldığı zamansa da şekil 1’deki grafikle aynı sonuçlar çıkmaktadır. Bu 
tabloya bakıldığında etkin olan yıldan başlayarak etkinliğin azaldığı yıllara göre sırası 
belirtilmektedir. Etkin yıl 2011 iken en etkin olmayan da 2009 olarak tespit edilmiştir. 
 
4. Sonuç 

Çalışmada ele alınan firmanın BİST’de işlem görmeye başladığı yıl olan 2009 yılındaki 
sonuçlarına bakıldığı zaman etkinlik değerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bunun 
sebebi ise uluslararası düzeydeki finansal kriz sebebiyle birçok ülke, sektör gerilemeye 
düşmüş ve bu sebeple birçok kayıplar yaşanmıştır. Ancak firmanın faaliyet gösterdiği makine 
çelik sanayii bu krizden olabildiğince az etkilenmiştir. Bu sektörün etkileşim içinde 
bulunduğu inşaat sektörü ise daha fazla olumsuz olarak etkilenmiştir. Ülkelerin gelişme 
düzeyleri açısından ele alındığında 2009 yılında Türkiye ekonomisinde genel anlamda bir 
küçülme meydana gelmiştir. Bu sebeple de firma bu durumların da etkisiyle etkin olamamıştır 
diye değerlendirilebilir. 

Sonrasında makine çelik sanayiinin 2010 yılındaki üretim kapasitesindeki olumlu 
gelişmeler firmanın etkinlik derecesini bir önceki yıla göre biraz artırmış olup, bu artışla 
beraber 2011 yılını da olumlu biçimde etkilemiştir. Bunun etkilerin sonucunda da 2011 
yılında etkin olduğu saptanmıştır. Bu yıldan sonra için bakıldığında 2011 yılında gerçekleşmiş 
olan Arap Baharı sonucunda dünyadaki inşaat sektörünün dengelerini alt-üst olması makine 
çelik sanayiine olumsuz etki etmiştir. Bilindiği üzere tüketim bazlı bakıldığında inşaat sektörü 
ekonomilerde en büyük paya sahiptir ve lokomotif sektördür. Bu sebeple de bu inşaat 
sektöründeki olumsuz gelişmeler makine çelik sanayii sektörünü olumsuz etkilemiştir. 
Çalışmada da görüldüğü gibi 2011 yılından sonra etkinlik düzeyinde sürekli olarak bir düşüş 
yaşanmış ve 2015 yılına kadar bu düşüş devam etmiştir. 

Firmanın bulunduğu sektör bazındaki güçlü yönlerini bir avantaja çevirerek yeni 
politikalar geliştirmesi tekrar etkin olabilmesine yardımcı olabilecektir. Türkiye’nin makine 
çelik sanayiindeki yadsınamaz gücü, bulunduğu coğrafi konum firma için değerlendirilmesi 
gereken noktalar arasındadır. Bununla beraber stratejik planlamalar, istihdamı geliştirici 
politikalar, rekabete dahil olabilme yönünde kendini geliştirebilmesi etkinliğini geri kazanımı 
açısından yararlı olabilecektir. 
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MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE İNTERNET BANKACILIĞI 
SİSTEMİNİN ETKİSİ: UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ  

 
 

Mustafa Soba1  Ali Şimşek2  Esra Erdin3  Azize Can4 
 
 

Özet 
Bu çalışmanın temel amacı, İnternet bankacılığını kullanan müşterilerin memnuniyet düzeylerinin 

belirlenmesidir. Çalışmanın evreni, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Uşak Üniversitesi bünyesindeki akademik-
idari personelidir. Çalışmanın sonucunda; İnternet bankacılığı sisteminin boyutları ile genel memnuniyet düzeyi 
arasında yüksek derecede, anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: internet bankacılığı, müşteri memnuniyeti, akademik-idari personel 
 
JEL Sınıflandırması: G21, 015, I00 

 
 

IMPACT OF ONLINE BANKING SYSTEM ON CUSTOMER 
SATISFACTION: USAK UNIVERSITY SAMPLE 

 
 

Abstract 
Main purpose of this study is to identify the satisfaction levels of customers using online banking. The 

sample of the study is the academic and administrative staff in Usak University in 2015-2016 educational years. 
As a result of the study, a highly significant and positive relationship was identified between the aspects of 
online banking system and general satisfaction level. 
 
Keywords: online banking, customer satisfaction, academic and administrative staff 
 
JEL Classification: G21, 015, I00 
 
 
1. Giriş 

Bilgi teknolojileri ve İnternet’in gelişmesi müşterileri daha bilinçli hale getirmiştir bu 
nedenle de pazarlama odaklı kuruluşlar müşteri memnuniyeti kavramına daha fazla önem 
göstermeye başlamışlardır (Saiti, 2015: 45-68). İnternet bankacılığı sayesinde tüketiciler 
kendi mali durumlarını kendileri yönetebilmektedirler. İnternet bankacılığı sistemi, 
tüketicilere banka hesaplarını takip ve kontrol etme, ödeme yapılarını oluşturma gibi imkanlar 
sunmaktadır. İnternet bankacılığı, bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için geçen süreyi de 
azaltmaktadır (Redlinghuis ve Rensleigh, 2010: 1-6). 

İnternet bankacılığı sistemi boyutları ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürde farklı 
konularla ilişki kurulan çalışmalara rastlanılmıştır. İnternet bankacılığı sistemi ile 
memnuniyet arasında; kişisel bilgilerin korunması (Redlinghuis ve Rensleigh, 2010), tutum 
(Kurtuldu ve Karataş, 2005; Özad ve Kutoğlu, 2010; Al-Majali, 2011; Al-Muala vd. 2012; 
Dalhatu vd. 2014; Cebeci, 2015), bankaların yeni stratejisi (Sing, 2004), benimseme (Fo ve 
Ak, 2015), kullanım (Adekunmisi vd. 2013; Loureiro vd. 2013), algı, tutum ve davranış 

1 Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye, mustafa.soba@usak.edu.tr 
2 Uşak Üniversitesi, UBYO, Bankacılık ve Finans Bölümü, Türkiye, ali.simsek@usak.edu.tr 
3 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Türkiye, esraaerdin@gmail.com 
4 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Türkiye, azize_can@hotmail.com 
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(Chau ve Nagai, 2010), kültürel özelliklerin etkisi (Nor vd. 2010), kullanmama sebepleri 
(Usta, 2005), kalite (Brederick ve Vachırapornpuk, 2008), davranış (Chan ve Lu, 2004) 
konularında çalışmalara rastlanılmıştır. 

Çalışamanın ana konusu olan İnternet bankacılığı sistemi ile müşteri memnuniyeti 
(Nochai ve Nochai, 2013; Bapur, 2014) arasında az sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. İlgili 
literatür incelendiğinde, İnternet bankacılığı sistemi ve memnuniyet kavramlarını bütünleşik 
bir şekilde inceleyen az sayıda çalışma olması ve Üniversite’de akademik-idari personel 
üzerine uygulanmış bir çalışmaya rastlanılmadığı için bu konu ile ilgili literatürde bir boşluk 
olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, İnternet bankacılığı sistemi boyutlarının müşteri (akademik-idari 
personel) memnuniyetine etkisinin incelenmesidir. Önemi ise, bu bütünleşik konu ile ilgili 
literatürde az sayıda çalışmaya rastlanılmış olunmasından dolayı bu eksikliğin giderilmesi ve 
akademik-idari personel görüşlerinin bu konu dahilinde incelenmemesidir. Bu çalışma 3 ana 
bölümden oluşmaktadır. Ilk bölümde İnternet bankacılık sistemi ve memnuniyeti ile ilgili 
literatürde yapılmış ve rastlanılan çalışmalar ana konularına göre özetlenerek açıklanmaktadır. 
İkinci ve üçüncü bölümde, araştırmanın uygulama kısmı hakkında bilgi verilerek elde edilen 
veriler özetlenerek yorumlanmaktadır. 
 
2. Literatür Taraması 

Çalışmanın bu bölümünde İnternet bankacılığı sistemi konusunun yer aldığı ve 
rastlanılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. İnternet bankacılığı sistemi konusu ile 
ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılmış olan ve rastlanılan çalışmalar ilişki kurulan 
konulara göre özetlenerek sunulmuştur. 

İnternet bankacılığı sistemi ile müşterilerin davranışları arasında bazı çalışmalara (Chan 
ve Lu, 2004) rastlanılmıştır. Chan ve Lu’nun (2004: 21-43) çalışmada, Hong Kong İnternet 
bankacılığı hizmetlerinin kullanıcı davranışlarını incelemişlerdir. Çalışmalarında, 499 
üniversite öğrencisini içeren bir anket uygulamışlardır. Çalışmalarının sonucunda, bilgisayar 
yeteneğinin olmasının İnternet bankacılığının benimsenmesinde önemli bir etken olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. İnternet bankacılığı sistemi ile müşteri temelli olarak bankaların yeni 
stratejiler geliştirmesi ile ilgili çalışmalara (Sing, 2004) rastlanılmıştır. Sing’in (2004: 187-
196) çalışmasında, online bankacılık işlemleri için bankalara yeni stratejiler geliştirmeyi 
amaçlamış ve 369 tüketici üzerinde web tabanlı anket teniği uygulamıştır. Çalışmanın 
sonucunda, İnternet bankacılığının en çok para transferi, bakiye kontrolü için kullanıldığına 
ve güvenliğin en önemli faktör olduğuna ulaşmıştır. 

İnternet bankacılığı sistemi ile müşterilerin İnternet bankacılığını kullanmama sebepleri 
arasında bazı çalışmalara (Usta, 2005) rastlanılmıştır. Usta’nın (2005: 279-290) çalışmasında, 
tüketicilerin İnternet kullanmalarına rağmen İnternet bankacılığını kullanmama sebeplerini 
tespit etmeye çalışmıştır. Çalışma verilerini anket yöntemini kullanarak elde etmiştir. 
Çalışmasının sonucunda güvenlik kaygılarının İnternet bankacılığını kullanmama da en 
önemli neden olduğunu tespit etmiştir. İnternet bankacılığı sisteminin müşterilerin kalite 
düzeylerini algılaması açısından rastlanılan çalışmada; Brederick ve Vachirapornpuk (2008: 
131-147), bir İnternet bankacılığı hizmet kalitesi modeli ileri sürmüşler ve sınamışlardır. 
Çalışmada yöntem olarak, öyküsel analizlerden ve katılımcı gözlemlerinden 
yararlanmışlardır. Çalışmanın sonucunda, müşteri katılım seviyesinin ve niteliğinin bir çok 
etkisi olduğunu tespit etmişlerdir.  

İnternet bankacılığı sistemi ile müşteri memnuniyetinin kişisel bilgilerin korunması 
konusunda yapılan çalışmada; Redlinghuis ve Rensleigh’nin (2010: 1-6), İnternet 
bankacılığını kullanan müşterilerin kişisel bilgilerinin korunmasına yönelik algılarını 
araştırmışlardır. Araştırmada metot olarak kantitatif anket tekniği uygulamışlardır ve sonuç 
olarak müşterilere eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları yapılarak internet bankacılığının 
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büyümeye devam edeceğini belirtmişlerdir. İnternet bankacılığı sistemi ile müşterilerin algı, 
tutum ve davranış düzeyleri arasında bazı çalışmalara (Chau ve Nagai, 2010) rastlanılmıştır. 
Chau ve Ngai’nin (2010: 42-60) çalışmasında, İnternet bankacılığı hizmetleri için oluşan 
algıları, tutumları ve davranışları araştırmışlardır. Araştırmalarında, 164 kişiye anket 
uygulayarak veri toplamışlardır ve sonuç olarak gençlerin (16-29 yaş) İnternet bankacılığına 
daha olumlu tutum sergilediklerine ulaşmışlardır. İnternet bankacılığı sistemi ile müşterilerin 
kültürel özelliklerin etkisi arasında rastlanılan çalışmada; Nor vd. (2010: 141-153), İnternet 
bankacılığı kullanımında kültürel özelliklerin etkisini araştırmışlardır. Malezyalı ve çinli 
öğrencilere anket uygulayarak verilere ulaşmışlardır. Çalışmalarının sonucunda, her iki etnik 
grup için de kullanım kolaylığı, fayda ve güven faktörlerinin önemli olduğunu tespit 
etmişlerdir. 

İnternet bankacılığı sistemi ile müşterilerin kullanım düzeyleri arasında bazı çalışmalara 
(Adekunmisi vd. 2013; Loureiro vd. 2013) rastlanılmıştır. Adekunmisi vd.’nin (2013) 
çalışmasında, Olabisi Onabanjo Üniversitesi lisans öğrencilerinin İnternet erişimini ve 
kullanımını belirlemeyi amaçlamışlardır. 200 lisans öğrencisine anket uygulamıştır. 
Çalışmanın sonucunda, İnternet kullanımının çeşitli yararlarını ve sorunlarını tespit 
etmişlerdir. Loureiro vd.’nin (2013: 186-208) çalışmasında, online bankacılık hizmetlerini 
kullanan ve bu hizmetleri tavsiye eden kişiler ile ilgili bir araştırma yapmışlardır. 
Araştırmada, online anket tekniğinden yararlanmışlar ve sonuç olarak kendini kontrol ve 
kullanışlılık faktörlerinin müşteri değeri için önemli olduğunu tespit etmişlerdir. İnternet 
bankacılığı sistemini müşterilerin benimsemesi ile ilgili rastlanılan çalışmada; Fo ve Ak’ın 
(2015: 1-10), Nijerya Üniversitesi’nde öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin İnternet 
bankacılığını benimsemelerini etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Çalışmasında, 522 kişiye 
anket uygulamış, Planlı Davranış Teknoloji Kabul Modeli ve Teorisini kullanmışlardır. Sonuç 
olarak, bireysel faktörlerin ve sosyal faktörlerin İnternet bankacılığının benimsenmesinde 
önemli faktörler olduğuna ulaşmışlardır.  

İnternet bankacılığı sistemi ile müşterilerin tutumu arasında birçok çalışmalara 
(Kurtuldu ve Karataş, 2005; Özad ve Kutoğlu, 2010; Al-Majali, 2011; Al-Muala vd. 2012; 
Dalhatu vd. 2014; Cebeci, 2015) rastlanılmıştır. Kurtuldu ve Karataş’ın (2005: 29-44) 
çalışmalarında, İnternet bankacılığında tüketicilerin tercihlerinin analizi ve tüketicilerin 
tutumlarını etkileyen faktörlerin tespiti için araştırma yapmışlardır. Araştırmalarında yöntem 
olarak anket tekniğini uygulamışlar ve tüketicilerin tutumlarını etkileyen faktörlerin önemlilik 
derecesinin tüketicilerin kişilik özelliklerine göre değiştiği sonucuna ulaşmışlardır. Özad ve 
Kutoğlu’nun (2010: 245-255) çalışmalarında, öğrencilerin ders çalışmada bir kaynak aracı 
olarak İnternet kullanımına yönelik tutumlarını araştırmayı amaçlamışlardır. Çalışmalarının 
sonucunda, öğrencilerin akademik ve iletişim amaçlı İnternet kullanımına karşı olumlu 
tutuma sahip olduklarını saptamışlardır. 

Al-Majali’nin (2011: 1-12) çalışmasında, İnternet bankacılığı hizmetinin 
benimsenmesinde müşterilerin tutumlarını incelemiştir. Çalışmasında, Ürdün Devlet 
Üniversitesi’nden 700 çalışan üzerinde bir anket uygulamıştır. Araştırmasının sonucunda 
müşterilerin İnternet bankacılığı hizmetini benimsemeye karşı yüksek derecede istekli 
olduğunu söylemiştir. Al-Muala vd.’nin (2012: 1-11) çalışmalarında, İnternet bankacılığı 
hizmetini benimsemede bireyin niyetini etkileyen faktörleri değerlendirmeyi amaçlamışlardır. 
Çalışmalarında yöntem olarak Ürdün Devlet Üniversitesi çalışanlarına 700 adet anket 
uygulamışlardır. Sonuç olarak, müşterilerin tutumları, öznel normları ve niyetleri arasında 
anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Dalhatu vd.’nin (2014: 237-246) çalışmalarında, 
İslam Bankası’nın Nijeryalı müşterileri üzerinde pilot bir çalışma yapmışlar ve metot olarak 
faktör analizi ile temel bileşenler analizinden faydalanmışlardır. Çalışmada, Nijeryalı 
müşterilerin İnternet bankacılığı hizmetini kabul düzeylerini incelemişler ve müşterilerin 
bankaya olumlu tutum sergiledikleri sonucuna varmışlardır. Cebeci’nin (2015: 793-803) 
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çalışmasında, Giresun Üniversitesi Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda ki 
Bankacılık ve Finans bölümü öğrencilerinin İnternet bankacılığına karşı olan tutumlarını 
incelemiştir. Bölüm öğrencilerine 431 kişilik anket uygulanmış ve Teknoloji Kabul Modeli 
(TAM) ile analiz etmiştir. Çalışmasının sonucunda, “öğrenciler İnternet bankacılığını 
kullanmak için özendirilmelidir” önerisinde bulunulmuştur. 

Bu çalışmanında ana konusunu oluşturan İnternet bankacılığı sistemi ile memnuniyet 
arasında yapılmış ve rastlanılan çalışmalar (Nochai ve Nochai, 2013; Bapur, 2014) 
bulunmaktadır. Nochai ve Nochai’nin (2013: 101-105)  çalışmalarında, İnternet bankacılığı 
servisinin müşteri memnuniyeti üzerine olan etkisini tespit etmeyi amaçlamışlardır. 
Araştırmalarında Bangkok’ta ki üç bankanın müşterilerine toplam 450 adet anket 
uygulamışlardır. Çalışmalarının sonucunda, İnternet bankacılığında müşteri memnuniyetini 
etkileyen en önemli faktörleri: 7-24 hizmet verilmesi, işlemin doğru bir şekilde yapılarak 
tamamlanması, bilgilerin güncel olması, işlemlerde herhangi bir sorunda yetkili birine 
ulaşabilme, problemlerin hızla çözülmesi olarak bulmuşlardır. Bapur’un (2014) çalışmasında, 
İnternet bankacılığını kullanan müşterilerin memnuniyetlerini sağlamak için kullanılan 
etmenleri bulmayı amaçlamıştır. Araştırmasında Ankara, Balgat ve İstanbul Güneşli banka 
şubelerinde çalışan 253 kişi ile yüz yüze anket çalışması yapmıştır. Çalışmasının sonucunda 
İnternet bankacılığı için oluşturulmuş tüm alt ölçeklerle pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 
olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca, bazı faktörlerle bazı demografik özellikler arasında 
anlamlı farklılıklar tespit etmiştir.  
 
3. Yöntem 

Çalışmanın bu kısmında; araştırmanın amacı, kapsamı, yöntemi, güvenirliği ve 
geçerliliği, araştırmada kullanılan verilerin toplanması ve analizi açıklanmaktadır. 
3.1 Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 

Bu araştırmada, İnternet bankacılığı sistemi boyutlarının müşteri (akademik-idari 
personel) memnuniyetine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. İnternet bankacılığı sistemi 
alanında yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde, memnuniyet konusuna az değinildiği ve 
akademik-idari personel üzerinde bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Araştırmanın amacına 
uygun olarak 1 ana hipotez ve 7 alt hipotez oluşturularak aşağıda gösterilmektedir. Bunlar: 
H1: İnternet bankacılığı sistemi boyutlarının, müşteri (akademik-idari personel) 
memnuniyetine pozitif yönlü bir etkisi vardır. 
H1a: “İşlemlerin doğru yapıldığına ilişkin inandırıcılık” boyutunun, müşteri memnuniyetine 
pozitif yönlü bir etkisi vardır. 
H1b: “İşlemlerin etkinliği” boyutunun, müşteri memnuniyetine pozitif yönlü bir etkisi vardır. 
H1c: “Sunulan hizmete verilen destek” boyutunun, müşteri memnuniyetine pozitif yönlü bir 
etkisi vardır. 
H1d: “Sağlanan servis güvenliği” boyutunun, müşteri memnuniyetine pozitif yönlü bir etkisi 
vardır. 
H1e: “Kullanım kolaylığı” boyutunun, müşteri memnuniyetine pozitif yönlü bir etkisi vardır. 
H1f: “Hizmet performansı” boyutunun, müşteri memnuniyetine pozitif yönlü bir etkisi vardır. 
H1g: “Sunulan servisin içeriği” boyutunun, müşteri memnuniyetine pozitif yönlü bir etkisi 
vardır. 
 Araştırma için iki sayıltı geliştirilmiştir. Bunlar; “istenmedik değişkenlerin ankete 
katılanları aynı ölçüde etkilediği” ve “anket tekniği ile elde edilen verilerin gerçeği yansıttığı” 
şeklindedir. Bu araştırmanın evreni ise, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Uşak 
Üniversitesi bünyesindeki toplam 957 akademik-idari (625-332) personelidir. Araştırmanın 
kısıtı ise; “katılımcıların 7 Mart - 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Uşak Üniversitesi 1 Eylül 
Kampüsü’nde bulunmaları” şeklinde belirlenmiştir. 
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Bu araştırmanın yöntemi “tanımlayıcı (betimsel)” olarak belirlenmiştir. Örnekleme 
yöntemi olarak, “tesadüfü olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi” 
seçilmiştir. Araştırma için veriler anket tekniği ile yüz yüze 7 Mart - 15 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü’nde bulunan akademik-idari personele 
uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin içeriğin oluşturulmasında daha önce yapılmış 
çalışmalardan (Nochai ve Nochai, 2013: 101-105; Bapur, 2014) yararlanılmıştır. Oluşturulan 
anket formu 38 soru ve iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümdeki sorular; 
katılımcıların İnternet bankacılığı sistemi boyutlarının ve memnuniyet düzeylerinin önem 
derecelerinin belirlenmesi için 31 madde yer almaktadır. 31 maddenin önem derecesinin 
belirlenmesi için likert beş seçenekli olarak oluşturulmuştur. Her bir madde 1’den 5’e kadar 
kodlanarak oluşturulan maddelere katılma dereceleri “Kesinlikle Katılmıyorum”, 
“Katılmıyorum”, “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle 
Katılıyorum” şeklindedir. İkinci bölümdeki sorular; katılımcıların İnternet kullanım özellikleri 
ve betimleyici özelliklerin belirlenmesine yönelik 7 sorudan oluşmaktadır. 
3.2. Verilerin Toplanması, Güvenirlilik ve Geçerlilik Analizi 

Anketlerden elde edilen bilgi ve veriler toplandıktan sonra düzenlenmiş ve araştırmanın 
amacına, niteliğine uygun olarak gözden geçirilerek kodlanmıştır. Uygulama için 400 anket 
formu dağıtılmış ve elde edilen 200 anket formundan 178 tanesi değerlendirmeye uygun 
görülmüştür. Elde edilen veriler, “Microsoft Excel 2010” programında kodlanarak “SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) 17.0” programına aktarılmış ve bu programda 
uygun analizler yapılarak (frekans analizi, ortalama, standart sapma, faktör analizi, korelasyon 
ve regresyon) sonuçlar düzenlenerek değerlendirilmiştir. Katılımcıların İnternet bankacılığı 
sistemi boyutlarının belirlenmesi için Nochai ve Nochai’nin (2013: 101-105) geliştirmiş 
olduğu ve Bapur’un (2014) uygulamasını yaptığı anket formu bu çalışmada tercih edilmiştir. 

Bu bölümde araştırma için anket tekniği ile elde edilen verilerinin güvenilir, tesadüfi ve 
tutarlı olup olmadığı incelenmektedir. Güvenirlilik analizi sonucu elde edilen Cranbach’s 
Alpha’nın (güvenirlilik katsayı değeri-∝) 0,80’in üzerinde çıkması durumunda, örneklemden 
elde edilen verilerin yüksek derecede güvenilir olduğu anlamına gelmektedir (Tanrıöğen, 
2012: 176; Bapur, 2014: 95). Anketteki verilerin güvenirliği için ilk olarak öntest yapılmış ve 
∝ değeri 0,929 çıkmıştır (n=35 için ∝=0,929; k=31). Daha sonra ise tüm katılımcıların yer 
aldığı veriler güvenirlik analizi yapılmış ve ∝ değeri öntest değerine yakın bir sonuç elde 
edilmiştir (n=178 için ∝=0,955; k=31). Tablo 1’de İnternet bankacılığı sistemi 
değişkenlerinin faktör analizi sonuçları gösterilmektedir. 

 
Tablo 1: İnternet bankacılık sistemi faktör analizi sonuçları 

 Boyut 1: İşlemlerin Doğru Yapıldığına İlişkin İnandırıcılık 

No ∝= 0,832 Ort: 4,51 % Var: 12,281 Faktör 
Yükleri 

1 İBS’nin ihtiyaç duyulan hizmeti ilk kullanımda ve tam bir şekilde sunması 
önemlidir. 0,861 

2 İBS’de verilen hizmetin tam olarak reklamlarda lanse edildiği gibi sunulması 
önemlidir. 0,875 

3 İBS’de bir işlemin sonuna kadar doğru bir şekilde yapılarak tamamlanması 
önemlidir. 0,884 

Boyut 2: İşlemlerin Etkinliği 

 ∝= 0,739 Ort: 4,66 % Var: 11,872 Faktör 
Yükleri 

4 İBS’deki bilgilerin güncel olması önemlidir. 0,780 

5 İBS’nin kullanımda karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili yardım seçeneği 
sunması önemlidir. 0,815 

6 İBS’de işlemlerin süratle yerine getirilmesi önemlidir. 0,827 
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Boyut 3: Sunulan Hizmete Verilen Destek 

 ∝= 0,803 Ort: 4,58 % Var: 11,412 Faktör 
Yükleri 

7 İBS’nin yeterli sayıda işlem çeşidi ihtiva etmesi önemlidir. 0,702 

8 İşlemlerde herhangi bir sorun ortaya çıktığında yetkili birine ulaşabilmem 
önemlidir. 0,620 

9 İBS’nin ortak problemlere ilişkin olarak zengin bir sık sorulan sorular 
içeriğine sahip olması önemlidir 0,648 

10 İBS’de ortaya çıkan problemlerin hızla çözülmesi önemlidir. 0,773 

11 İBS’de ortaya çıkan problemlerin çözümü için bilgili personel istihdam 
edilmesi önemlidir. 0,767 

12 İBS destek hattı personelinin problemin çözümünü adım adım ve açıkça 
anlatması önemlidir. 0,771 

Boyut 4: Sağlanan Servis Güvenliği 

 ∝= 0,811 Ort: 4,73 % Var: 9,926 Faktör 
Yükleri 

13 İBS’de yapılan işlemlerin doğru bir şekilde muhafaza edilmesi önemlidir. 0,774 

14 İBS’nin yapılan işlemlere ilişkin verileri ve kişisel bilgileri güvenli bir 
şekilde muhafaza etmesi önemlidir. 0,788 

15 İBS’yi kullanırken herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşılmaması 
önemlidir. 0,653 

16 İBS’ni güvenli olması ve İBS’yi kullanırken kendinizi güvende hissetmeniz 
önemlidir. 0,798 

17 İşlemlerinizin yerine getirilip getirilmediğini ve geçmiş dönemde yaptığınız 
işlemlerin detayını her zaman kontrol edebilmeniz önemlidir. 0,768 

Boyut 5: Kullanım Kolaylığı 

 ∝= 0,880 Ort: 4,44 % Var: 9,071 Faktör 
Yükleri 

18 İBS sisteminde aradığım bilgiyi kolayca bulabilmem önemlidir. 0,771 
19 İBS web sitesinin oldukça kolay olması önemlidir. 0,706 
20 İBS web sitesinde kullanılan dilin anlaşılabilir olması önemlidir. 0,842 
21 İşlemlere dair işlemlerin çıktı formatının anlaşılabilir olması önemlidir. 0,806 
22 Bilgi ve metinlerin anlaşılabilir ve net olması önemlidir. 0,842 
23 İBS sisteminin anlaşılabilir bir öğrenme sunması önemlidir. 0,697 
24 İBS’de yapılan işlemin sonullarını hızlı bir şekilde ortaya koyması önemlidir. 0,680 

Boyut 6: Hizmet Performansı 

 ∝= 0,683 Ort: 4,54 % Var:8,648 Faktör 
Yükleri 

25 İBS’nin birden fazla dilde hizmet vermesi önemlidir. 0,539 
26 İBS’nin 7gün 24saat hizmet vermesi önemlidir. 0,751 
27 Bankalar arasında transfere izin vermesi önemlidir. 0,839 
28 İnternet üzerinden kayıt/başvuru imkânı tanıması önemlidir. 0,774 

Boyut 7: Sunulan Servisin İçeriği 

 ∝= 0,836 Ort: 4,58 % Var: 8,091 Faktör 
Yükleri 

29 İBS web sitesinin ihtiyaç duyulan bilgileri tam karşılayacak bilgiyi içermesi 
önemlidir. 0,816 

30 İBS web sitesinin gereken bilgileri tam bir şekilde ihtiva etmesi önemlidir. 0,895 
31 İBS web sitesinin güvenilecek bilgiyi içermesi önemlidir. 0,897 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO Değeri): 0,906 
Approx. Chi-Square (Ki-Kare Değeri): 6167,547 
d: 703                  Sig.: 0,000 
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(1: Kesinlikle Katılmıyorum; 2: Katılmıyorum; 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum; 4: Katılıyorum; 

5: Kesinlikle Katılıyorum) 
Araştırmada İnternet bankacılık sistemi ifadelerine ait 31 değişken faktör analizi ile 
değerlendirilmiş ve % 71,302 açıklayıcılık düzeyine sahip 7 boyut elde edilmiştir. Elde edilen 
bu boyutlar; (i) işlemlerin doğru yapıldığına ilişkin inandırıcılık, (ii) işlemlerin etkinliği, (iii) 
sunulan hizmete verilen destek, (iv) sağlanan servis güvenliği, (v) kullanım kolaylığı, (vi) 
hizmet performansı ve (vii) sunulan servisin içeriği şeklinde adlandırılmıştır. Tablo 1 
incelendiğinde boyutların ortalama değerlerinin 4’ün üzerinde olduğu görülmektedir. En 
yüksek ortalamaya sahip boyut 4,73 ile “sağlanan servis güvenliği” boyutudur. Sonuç olarak 
İnternet Bankacılığı Sistemi ifadelerinin toplam % 71,302 açıklayıcılığa sahip 7 boyut altında 
toplanmış 31 ifade ile ölçülmektedir (KMO: 0,906; X2: 6167,547; d: 703; p: 0,000).  
 
4. Bulgular ve Tartışma 

Araştırmanın bu bölümünde akademik-idari personelin; (i) genel özellikleri, (ii) İnternet 
bankacığı sistemi ifadelerinin ortalama (standart sapma) değerleri ve (iii) bazı istatistiki 
analizlerin (korelasyon ve basit regresyon analizi) sonuçları özetlenerek yorumlanmaktadır. 
4.1. Araştırmaya Katılanlarla İlgili Tanıtıcı Bilgiler 

Bu bölümde araştırmaya katılan akademik-idari personelin genel özellikleri, İnternet 
bankacılığı kullanım sıklığı ve İnternet bankacılığında yapılan işlemlerin dağılımı (adet, kişi 
sayısı ve yüzde) açıklanmaktadır. Tablo 2’de akademik-idari personelin genel özellikleri 
gösterilmektedir. 
 

Tablo 2: Akademik ve idari personelin genel özellikleri 
Değişkenler Açıklama n % Değişkenler Açıklama n % 

Cinsiyet 
Erkek 70 39,3 

Yaş 

35 yaş ve altı 85 47,8 
Kadın 108 60,7 35 yaş üstü 63 35,4 

Toplam 178 100 Ortalama (Std. Sp.) 35,01 ± 6,948 

Medeni Durum 

Bekar 57 32 Cevapsız 30 16,9 
Boşanmış 5 2,8 Toplam 178 100 

Evli 116 65,2 
Görev 

Akademik personel 85 47,8 
Toplam 178 100 İdari personel 93 52,2 

Eğitim Düzeyi 

Ortaokul-Lise 3 1,7 Toplam 178 100 
Önlisans 22 12,4  

Lisans 59 33,1 
Yüksek Lisans 39 21,9 

Doktora 55 30,9 
Toplam 178 100 

 
Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan akademik-idari personelin % 60,7’sinin 

kadın, % 65,2’sinin evli ve 35 yaş (yaklaşık) civarındadır. Katılımcıların %33,1’i lisans ve 
%30,9’u doktora eğitim düzeyine sahip olup %52,2’si idari personel ve % 47,8’i ise akademik 
personeldir. Katılımcıların İnternet bankacılığı kullanma sıklığı Tablo 3’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 3: İnternet bankacılığını kullanma sıklığı 
Kullanma Sıklığı n % 

Ayda Bir 14 7,9 
Ayda Birkaç Kez 32 18,0 

Haftada Bir 22 12,4 
Haftada Birkaç 

Kez 68 38,2 

Her gün 38 21,3 
Cevapsız 4 2,2 
Toplam 178 100 
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Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılanların % 38,2’si haftada birkaç kez İnternet 
bankacılığını kullanırken %21,3’ü her gün kullanmaktadırlar. Katılanların % 7,9’u ayda bir 
kez tercih ederken % 2,2’si bu soruya cevap vermemiştir. Tablo 4’de katılımcıların İnternet 
bankacılığını kullanırken yaptığı işlemler özetlenerek gösterilmiştir. 
 

Tablo 4: İnternet bankacılığında yapılan işlemlerin sıklık derecesi 

İşlemler 
1 2 3 4 5 Cevapsı

z Toplam 
n % n % n % n % n % 

Hesapları kontrolü 4 2,2 18 10,1 34 19,1 41 23 80 44,9 1 0,6 178 
Döviz işlemleri 85 47,8 42 23,6 20 11,2 3 1,7 10 5,6 18 10,1 178 
Altın işlemleri 99 55,6 32 18,0 19 10,7 2 1,1 11 6,2 15 8,4 178 

Kredi işlemleri 69 38,8 30 16,9 24 13,5 19 10,7 23 12,9 13 7,3 178 
Para transferi 11 6,2 17 9,6 31 17,4 58 32,6 58 32,6 3 1,7 178 

Kredi kartı 
işlemleri 22 12,4 7 3,9 23 12,9 54 30,3 66 37,1 6 3,4 178 

Ödeme işlemleri 8 4,5 15 8,4 20 11,2 57 32,0 76 42,7 2 1,1 178 
Yatırım işlemleri 85 47,8 27 15,2 25 14,0 14 7,9 13 7,3 14 7,9 178 

(1: Hiçbir zaman; 2: Nadiren; 3: Ara Sıra; 4: Çok Sık; 5: Her Zaman) 
Katılımcıların İnternet bankacılığını kullanırken (her zaman); hesap kontrolü (% 44,9), 

para transferi (% 32,6), kredi kartı işlemleri (% 37,1) ve ödeme işlemlerini (% 42,7) sık sık 
tercih ettikleri görülmektedir. İnternet bankacılığı işlemlerinden (hiçbir zaman); döviz 
işlemlerini (% 47,8), altın işlemlerini (%55,6), kredi işlemlerini (% 38,8) ve yatırım 
işlemlerini (% 47,8) daha az tercih etmektedirler. 
 
4.2. Araştırmaya Katılanların İnternet Bankacılık Sistemine Yönelik Değerlendirmeleri 

Katılımcıların İnternet bankacılık sistemi ifadelerine vermiş oldukları cevapların 
ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 5’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 5: İnternet bankacılık sistemi ifadelerinin ortalama değerleri 
No Değişkenler Ort. Std. Sp. 

Boyut 1: İşlemlerin Doğru Yapıldığına İlişkin İnandırıcılık 4,51 0,707 
1 İBS’nin ihtiyaç duyulan hizmeti ilk kullanımda ve tam bir şekilde sunması önemlidir. 4,44 0,926 
2 İBS’de verilen hizmetin tam olarak reklamlarda lanse edildiği gibi sunulması önemlidir. 4,41 0,842 
3 İBS’de bir işlemin sonuna kadar doğru bir şekilde yapılarak tamamlanması önemlidir. 4,60 0,658 

Boyut 2: İşlemlerin Etkinliği 4,66 0,602 
4 İBS’deki bilgilerin güncel olması önemlidir. 4,69 0,604 

5 İBS’nin kullanımda karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili yardım seçeneği sunması 
önemlidir. 4,54 0,698 

6 İBS’de işlemlerin süratle yerine getirilmesi önemlidir. 4,60 0,732 
Boyut 3: Sunulan Hizmete Verilen Destek 4,58 0,607 

7 İBS’nin yeterli sayıda işlem çeşidi ihtiva etmesi önemlidir. 4,46 0,737 
8 İşlemlerde herhangi bir sorun ortaya çıktığında yetkili birine ulaşabilmem önemlidir. 4,63 0,705 

9 İBS’nin ortak problemlere ilişkin olarak zengin bir sık sorulan sorular içeriğine sahip 
olması önemlidir 4,25 0,827 

10 İBS’de ortaya çıkan problemlerin hızla çözülmesi önemlidir. 4,60 0,709 

11 İBS’de ortaya çıkan problemlerin çözümü için bilgili personel istihdam edilmesi 
önemlidir. 4,49 0,668 

12 İBS destek hattı personelinin problemin çözümünü adım adım ve açıkça anlatması 
önemlidir. 4,54 0,648 

Boyut 4: Sağlanan Servis Güvenliği 4,73 0,505 
13 İBS’de yapılan işlemlerin doğru bir şekilde muhafaza edilmesi önemlidir. 4,62 0,654 

14 İBS’nin yapılan işlemlere ilişkin verileri ve kişisel bilgileri güvenli bir şekilde muhafaza 
etmesi önemlidir. 4,73 0,587 

15 İBS’yi kullanırken herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşılmaması önemlidir. 4,69 0,638 
16 İBS’ni güvenli olması ve İBS’yi kullanırken kendinizi güvende hissetmeniz önemlidir. 4,72 0,599 
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No Değişkenler Ort. Std. Sp. 

17 İşlemlerinizin yerine getirilip getirilmediğini ve geçmiş dönemde yaptığınız işlemlerin 
detayını her zaman kontrol edebilmeniz önemlidir. 4,56 0,680 

Boyut 5: Kullanım Kolaylığı 4,47 0,639 
18 İBS sisteminde aradığım bilgiyi kolayca bulabilmem önemlidir. 4,47 0,730 
19 İBS web sitesinin oldukça kolay olması önemlidir. 4,45 0,713 
20 İBS web sitesinde kullanılan dilin anlaşılabilir olması önemlidir. 4,51 0,770 
21 İşlemlere dair işlemlerin çıktı formatının anlaşılabilir olması önemlidir. 4,46 0,698 
22 Bilgi ve metinlerin anlaşılabilir ve net olması önemlidir. 4,49 0,666 
23 İBS sisteminin anlaşılabilir bir öğrenme sunması önemlidir. 4,35 0,776 
24 İBS’de yapılan işlemin sonuçlarını hızlı bir şekilde ortaya koyması önemlidir. 4,39 0,753 

Boyut 6: Hizmet Performansı 4,54 0,638 
25 İBS’nin birden fazla dilde hizmet vermesi önemlidir. 4,07 1,001 
26 İBS’nin 7gün 24saat hizmet vermesi önemlidir. 4,62 0,697 
27 Bankalar arasında transfere izin vermesi önemlidir. 4,60 0,739 
28 İnternet üzerinden kayıt/başvuru imkânı tanıması önemlidir. 4,41 0,821 

Boyut 7: Sunulan Servisin İçeriği 4,58 0,661 
29 İBS web sitesinin ihtiyaç duyulan bilgileri tam karşılayacak bilgiyi içermesi önemlidir. 4,57 0,653 
30 İBS web sitesinin gereken bilgileri tam bir şekilde ihtiva etmesi önemlidir. 4,49 0,768 
31 İBS web sitesinin güvenilecek bilgiyi içermesi önemlidir. 4,66 0,646 

Müşteri Memnuniyeti (Genel) 4,61 0,585 
(1: Kesinlikle Katılmıyorum; 2: Katılmıyorum; 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum; 4: Katılıyorum; 5: 

Kesinlikle Katılıyorum) 
İBS: İnternet Bankacılığı Sistemi 

Tablo 5 incelendiğinde İnternet bankacılığı sistemi değişkenlerinin yüksek bir 
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Genel olarak ortalamalar değişkenler açısından 
incelendiğinde 4,07 ile 4,73 arasında olduğu görülmektedir. En düşük ortalamaya sahip 
değişken; “İnternet bankacılık sisteminin birden fazla dilde hizmet vermesi önemlidir” ifadesi 
iken; “İnternet bankacılık sisteminin yapılan işlemlere ilişkin verileri ve kişisel bilgileri 
güvenli bir şekilde muhafaza etmesi önemlidir” ifadesinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu 
görülmektedir. Boyutlar açısından incelendiğinde ise genel olarak yüksek bir ortalamaya 
sahip olduğu ve “sağlanan servis güvenliğinin” boyutu en yüksek ortalamaya sahip boyuttur. 
Faktör analizi elde edilen 7 boyut ve tüm değişkenlerin ortalamaları alınarak elde edilen genel 
memnuniyet boyutun birbiriyle arasındaki ilişki Tablo 6’da gösterilmektedir. 
 

Tablo 6: İnternet bankacılığı sistemi boyutlarının arasındaki ilişki 
Boyutlar M 1 2 3 4 5 6 7 

M Korelasyon Değeri (r) 1        
Anlamlılık Değeri (p) 0,000        

1 Korelasyon Değeri (r) 0,730 1       
Anlamlılık Değeri (p) 0,000 0,000       

2 Korelasyon Değeri (r) 0,723 0,622 1      
Anlamlılık Değeri (p) 0,000 0,000 0,000      

3 Korelasyon Değeri (r) 0,747 0,558 0,644 1     
Anlamlılık Değeri (p) 0,000 0,000 0,000 0,000     

4 Korelasyon Değeri (r) 0,711 0,543 0,587 0,628 1    
Anlamlılık Değeri (p) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000    

5 Korelasyon Değeri (r) 0,741 0,531 0,584 0,610 0,624 1   
Anlamlılık Değeri (p) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

6 Korelasyon Değeri (r) 0,714 0,437 0,489 0,573 0,547 0,584 1  
Anlamlılık Değeri (p) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

7 Korelasyon Değeri (r) 0,759 0,537 0,535 0,595 0,509 0,588 0,607 1 
Anlamlılık Değeri (p) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

(M: Memnuniyet; 1: İşlemlerin Doğru Yapıldığına İlişkin İnandırıcılık; 2: İşlemlerin Etkinliği; 3: Sunulan 
Hizmete Verilen Destek; 4: Sağlanan Servis Güvenliği; 5: Kullanım Kolaylığı; 6: Hizmet Performansı; 

7: Sunulan Servisin İçeriği) 
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İki değişken arasındaki ilişkinin derecesi korelasyon katsayısı (r) ile gösterilmektedir. 
Boyutların aldığı korelasyon katsayı değerleri 0,40-0,69 arasında ise normal ilişki ve 0,70-
0,89 arasında ise yüksek bir ilişki bulunmaktadır (Tekin, 2012: 275-276). Memnuniyet ile 
boyutlar arasında normal veya yüksek, anlamlı (p=0,000<0,05) ve pozitif yönlü bir ilişki 
bulunmaktadır. Tablo 6 incelendiğinde tüm boyut ve memnuniyet arasında ilişki tespit 
edildikten sonra boyutların genel memnuniyet düzeyine etkisinin belirlenmesi için Tablo 7 ile 
Tablo 13 arasındaki regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 7’de “işlemlerin doğru yapıldığına 
ilişkin inandırıcılık” boyutunun genel memnuniyete etkisi gösterilmektedir. 
 
Tablo 7: İşlemlerin doğru yapıldığına ilişkin inandırıcılığın genel memnuniyete etkisinin yordalanmasına ilişkin 

basit regresyon analizi 
Değişkenler B Beta t P R R2 

Sabit 1,888  9,721 0,000   
İşlemlerin Doğru Yapıldığına İlişkin 

İnandırıcılık 0,603 0,730 14,165 0,000 0,730 0,533 

Bağımlı Değişken: Genel Mmenuniyet Düzeyi 
“İşlemlerin doğru yapıldığına ilişkin inandırıcılık” boyutunun genel memnuniyet düzeyi 
açısından yordalanmasına yönelik basit regresyon analizine göre; iki değişken arasında pozitif 
yönlü bir etki bulunmaktadır (R=0,730). Tablo 7’deki sonuçlar incelendiğinde “işlemlerin 
doğru yapıldığına ilişkin inandırıcılık” boyutu genel memnuniyet düzeyi açısından önemli bir 
yordayıcıdır (R=0,730; R2=0,533; p=0,000). “İşlemlerin doğru yapıldığına ilişkin 
inandırıcılık” boyutu genel memnuniyet düzeyinin yaklaşık % 53’ünü açıklayabilmektedir. 
Analiz sonucu elde edilen verilerden oluşturulan basit regresyon modeli Y=1,888+0,603.x 
şeklindedir. Bu modele göre, “işlemlerin doğru yapıldığına ilişkin inandırıcılık” boyutundaki 
1 birimlik artış veya azalışın genel memnuniyet düzeyinde 0,603 birimlik artma veya azalma 
gerçekleşebilmektedir. Bu sonuçlara göre H1a hipotezi kabul edilmektedir. Tablo 8’de 
“işlemlerin etkinliği” boyutunun regresyon analizi sonuçları gösterilmektedir. 
 

Tablo 8: İşlemlerin etkinliğinin genel memnuniyete etkisinin yordalanmasına ilişkin basit regresyon analizi 
Değişkenler B Beta t P R R2 

Sabit 1,336  5,625 0,000   
İşlemlerin Etkinliği 0,702 0,723 13,883 0,000 0,723 0,523 

 Bağımlı Değişken: Genel Memnuniyet Düzeyi 
  “İşlemlerin etkinliği” boyutunun genel memnuniyet düzeyi açısından yordalanmasına 
yönelik basit regresyon analizine göre; iki değişken arasında pozitif yönlü bir etki 
bulunmaktadır (R=0,723). Tablo 8’deki sonuçlar incelendiğinde “işlemlerin etkinliği” boyutu 
genel memnuniyet düzeyi açısından önemli bir yordayıcıdır (R=0,723; R2=0,523; p=0,000). 
“İşlemlerin etkinliği” boyutu genel memnuniyet düzeyinin yaklaşık % 52’ini 
açıklayabilmektedir. Analiz sonucu elde edilen verilerden oluşturulan basit regresyon modeli 
Y=1,336+0,702.x şeklindedir. Bu modele göre, “işlemlerin etkinliği” boyutundaki 1 birimlik 
artış veya azalışın genel memnuniyet düzeyinde 0,702 birimlik artma veya azalma 
gerçekleşebilmektedir. Bu sonuçlara göre H1b hipotezi kabul edilmektedir. Tablo 9’da 
“sunulan hizmete verilen destek” boyutunun regresyon analizi sonuçları gösterilmektedir. 

 
Tablo 9: Sunulan hizmete verilen desteğin genel memnuniyete etkisinin yordalanmasına ilişkin basit regresyon 

analizi 
Değişkenler B Beta t P R R2 

Sabit 1,311  5,873 0,000   
Sunulan Hizmete Verilen 

Destek 0,719 0,747 14,892 0,000 0,747 0,558 

Bağımlı Değişken: Genel Memnuniyet Düzeyi 
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“Sunulan hizmete verilen destek” boyutunun genel memnuniyet düzeyi açısından 
yordalanmasına yönelik basit regresyon analizine göre; iki değişken arasında pozitif yönlü bir 
etki bulunmaktadır (R=0,747). Tablo 9’daki sonuçlar incelendiğinde “sunulan hizmete verilen 
destek” boyutu genel memnuniyet düzeyi açısından önemli bir yordayıcıdır (R=0,747; 
R2=0,558; p=0,000). “Sunulan hizmete verilen destek” boyutu genel memnuniyet düzeyinin 
yaklaşık % 56’ını açıklayabilmektedir. Analiz sonucu elde edilen verilerden oluşturulan basit 
regresyon modeli Y=1,311+0,719.x şeklindedir. Bu modele göre, “sunulan hizmete verilen 
destek” boyutundaki 1 birimlik artış veya azalışın genel memnuniyet düzeyinde 0,719 
birimlik artma veya azalma gerçekleşebilmektedir. Bu sonuçlara göre H1c hipotezi kabul 
edilmektedir. Tablo 10’da “sağlanan servis güvenliği” boyutunun regresyon analizi sonuçları 
gösterilmektedir. 
Tablo 10: Sunulan hizmete verilen desteğin genel memnuniyete etkisinin yordalanmasına ilişkin basit regresyon 

analizi 
Değişkenler B Beta t P R R2 

Sabit 0,709  2,429 0,016   
Sağlanan Servis Güvenliği 0,824 0,711 13,422 0,000 0,711 0,506 

Bağımlı Değişken: Genel Memnuniyet Düzeyi 
 “Sağlanan servis güvenliği” boyutunun genel memnuniyet düzeyi açısından 
yordalanmasına yönelik basit regresyon analizine göre; iki değişken arasında pozitif yönlü bir 
etki bulunmaktadır (R=0,711). Tablo 10’daki sonuçlar incelendiğinde “sağlanan servis 
güvenliği” boyutu genel memnuniyet düzeyi açısından önemli bir yordayıcıdır (R=0,711; 
R2=0,506; p=0,000). “Sağlanan servis güvenliği” boyutu genel memnuniyet düzeyinin 
yaklaşık % 51’ini açıklayabilmektedir. Analiz sonucu elde edilen verilerden oluşturulan basit 
regresyon modeli Y=0,709+0,824.x şeklindedir. Bu modele göre, “sağlanan servis güvenliği” 
boyutundaki 1 birimlik artış veya azalışın genel memnuniyet düzeyinde 0,824 birimlik artma 
veya azalma gerçekleşebilmektedir. Bu sonuçlara göre H1d hipotezi kabul edilmektedir. Tablo 
11’de “kullanım kolaylığı” boyutunun regresyon analizi sonuçları gösterilmektedir. 
 

Tablo 11: Kullanım kolaylığının genel memnuniyete etkisinin yordalanmasına ilişkin basit regresyon analizi 
Değişkenler B Beta t P R R2 

Sabit 1,576  7,545 0,000   
Kullanım Kolaylığı 0,678 0,741 14,651 0,000 0,741 0,549 

Bağımlı Değişken: Genel Memnuniyet Düzeyi 
 “Kullanım kolaylığı” boyutunun genel memnuniyet düzeyi açısından yordalanmasına 
yönelik basit regresyon analizine göre; iki değişken arasında pozitif yönlü bir etki 
bulunmaktadır (R=0,741). Tablo 11’deki sonuçlar incelendiğinde “kullanım kolaylığı” boyutu 
genel memnuniyet düzeyi açısından önemli bir yordayıcıdır (R=0,741; R2=0,549; p=0,000). 
“Kullanım kolaylığı” boyutu genel memnuniyet düzeyinin yaklaşık % 55’ini açıklamaktadır. 
Analiz sonucu elde edilen verilerden oluşturulan basit regresyon modeli Y=1,576+0,678.x 
şeklindedir. Bu modele göre, “kullanım kolaylığı” boyutundaki 1 birimlik artış veya azalışın 
genel memnuniyet düzeyinde 0,678 birimlik artma veya azalma gerçekleşebilmektedir. Bu 
sonuçlara göre H1e hipotezi kabul edilmektedir. Tablo 12’de “hizmet performansı” boyutunun 
regresyon analizi sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 12. Hizmet performansının genel memnuniyete etkisinin yordalanmasına ilişkin basit regresyon analizi 
Değişkenler B Beta t P R R2 

Sabit 1,636  7,378 0,000   
Hizmet 

Performansı 0,654 0,714 13,521 0,000 0,714 0,510 

Bağımlı Değişken: Genel Memnuniyet Düzeyi 
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 “Hizmet performansı” boyutunun genel memnuniyet düzeyi açısından yordalanmasına 
yönelik basit regresyon analizine göre; iki değişken arasında pozitif yönlü bir etki 
bulunmaktadır (R=0,714). Tablo 12’deki sonuçlar incelendiğinde “hizmet performansı” 
boyutu genel memnuniyet düzeyi açısından önemli bir yordayıcıdır (R=0,714; R2=0,510; 
p=0,000). “Hizmet performansı”, genel memnuniyet düzeyinin % 51’ini açıklamaktadır. 
Analiz sonucu elde edilen verilerden oluşturulan basit regresyon modeli Y=1,636+0,654.x 
şeklindedir. Bu modele göre, “hizmet performansı” boyutundaki 1 birimlik artış veya azalışın 
genel memnuniyet düzeyinde 0,654 birimlik artma veya azalma gerçekleşebilmektedir. Bu 
sonuçlara göre H1f hipotezi kabul edilmektedir. Tablo 13’de “sunulan servisin içeriği” 
boyutunun regresyon analizi sonuçları gösterilmektedir. 
 

Tablo 13: Sunulan servisin içeriğinin genel memnuniyete etkisinin yordalanmasına ilişkin basit regresyon 
analizi 

Değişkenler B Beta t P R R2 

Sabit 1,526  7,595 0,000   
Sunulan Servisin 

İçeriği 0,672 0,759 15,485 0,000 0,759 0,577 

Bağımlı Değişken: Genel Memnuniyet Düzeyi 
“Sunulan servisin içeriği” boyutunun genel memnuniyet düzeyi açısından 

yordalanmasına yönelik basit regresyon analizine göre; iki değişken arasında pozitif yönlü bir 
etki bulunmaktadır (R=0,759). Tablo 13’deki sonuçlar incelendiğinde “sunulan servisin 
içeriği” boyutu genel memnuniyet düzeyi açısından önemli bir yordayıcıdır (R=0,759; 
R2=0,577; p=0,000). “Sunulan servisin içeriği” boyutu, genel memnuniyet düzeyinin yaklaşık 
% 58’ini açıklamaktadır. Analiz sonucu elde edilen verilerden oluşturulan basit regresyon 
modeli Y=1,526+0,672.x şeklindedir. Bu modele göre, “sunulan servisin içeriği” boyutundaki 
1 birimlik artış veya azalışın genel memnuniyet düzeyinde 0,672 birimlik artma veya azalma 
gerçekleşebilmektedir. Bu sonuçlara göre H1g hipotezi kabul edilmektedir. 
4.4. Tartışma 

Literatür taraması sonucu İnternet bankacılığı sistemi ile bazı konular arasında (kişisel 
bilgilerin korunması, tutum, bankaların yeni stratejisi, benimseme, kullanım, algı, tutum ve 
davranış, kültürel özelliklerin etkisi, kullanmama sebepleri, kalite, davranış, memnuniyet) 
çalışmalar yapılmıştır. İnternet bankacılığı sistemi ile en çok tutum konusu arasında çalışma 
yapıldığı görülmüştür. İnternet bankacılığı sistemi ile memnuniyet arasında yapılan 
çalışmalarda ise akademik-idari personelin görüşüne başvurulmadığı sadece banka çalışanları 
ve müşterilerinin görüşleri (Nochai ve Nochai, 2013; Bapur, 2014) incelenmiştir. Bu 
çalışmada elde edilen sonuçlardan, boyutlar arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki olması ile 
Bapur’un çalışmasının sonucuyla örtüşmektedir. Memnuniyet düzeyi ile boyutlar arasında 
güçlü bir etki bulunması ile Nochai ve Nochai’nin çalışmalarının sonucu arasında farklılıklar 
görülmektedir. 
 
5. Sonuç 

Araştırmanın amacı, İnternet bankacılığı sistemi boyutları ile müşteri memnuniyeti 
arasındaki ilişki ve etkinin incelenmesidir. İnternet bankacılığı sistemi alanında daha önce 
ulusal ve uluslararası alanda yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde, memnuniyet konusuna 
az değinildiği ve akademik-idari personel üzerinde bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. 
Araştırma için veriler anket tekniği ile elde edilmiş ve yüz yüze 7 Mart - 15 Mayıs 2016 
tarihleri arasında Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü’nde bulunan akademik-idari personele 
uygulanmıştır. Uygulanan anketin oluşturulmasında daha önce yapılmış çalışmalardan 
(Nochai ve Nochai, 2013: 101-105; Bapur, 2014) yararlanılmıştır. Anketlerden elde edilen 
veriler, “Microsoft Excel 2010” programında kodlanarak “SPSS 17.0” programına aktarılmış 
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ve bu programda araştırmaya uygun analizler yapılarak (frekans analizi, ortalama, standart 
sapma, faktör analizi, korelasyon ve regresyon) sonuçlar düzenlenerek yorumlanmıştır.  
Araştırmada elde veriler incelendiğinde akademik-idari personel ile ilgili aşağıdaki sonuçlar 
elde edilmiştir. Bunlar; 

i. Akademik-idari personelin büyük bir çoğunluğu kadın, evli ve lisans ve doktora 
eğitim düzeyine sahip oldukları, 

ii. Araştırmaya katılanların yaş ortalamasının 35 civarında olduğu, 
iii. Araştırmaya katılanların görev dağılımının homojen bir şekilde dağıldığı, 
iv. Katılımcıların üçte birinin İnternet bankacılığını haftada bir kullandıkları, 
v. Katılımcıların İnternet bankacılığını; hesapların kontrolünde, para transferi, kredi 

kartı ve ödeme işlemleri için kullandıkları ve 
vi. Katılımcıların İnternet bankacılığında; döviz, altın, kredi ve yatırım işlemlerini 

tercih etmedikleri görülmektedir. 
İnternet bankacılığı sistemi boyutları incelendiğinde akademik-idari personel in 

görüşleriyle ilgili aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. Bunlar: 
i. Genel olarak boyutların yüksek bir ortalamaya sahip olduğu, 

ii. En yüksek ortalamaya sahip boyutun “sağlanan servis güvenliği” boyutu, 
iii. En düşük ortalamaya sahip boyutun ise “kullanım kolaylığı” boyutu, 
iv. Tüm değişkenlerin 4 üzerinde bir ortalamaya sahip olduğu, 
v. En yüksek ortalamaya göre, kişisel bilgilerin güvenirliliği, 

vi. En düşük ortalamaya göre ise, birden fazla dilde hizmet verilmesi, 
vii. Boyutların birbiriyle yüksek, anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkisinin olması ve 

viii. Memnuniyet düzeyi ile boyutlar arasında pozitif ve güçlü bir etkinin olması 
şeklindedir. 

Akademik-idari personelin vermiş oldukları cevap incelendiğinde aşağıda belirtilen 
ifadelerin İnternet bankacılığı seçiminde önemli oldukları görülmektedir. İnternet’ten hizmet 
veren bankalar için bazı önerilerde bulunulmaktadır. Bu öneriler: 

i. Müşterilerin maddi varlıkları kadar hesap ve kişisel bilgilerinin saklı kalması, 
ii. İnternet bilgi sisteminde yapılmış olan işlemlerin istenildiği zaman incelenebilmesi ve 

iii. İnternet bilgi sisteminde müşteri veya banka tarafından meydana gelen bir problem 
olduğunda, bu problemin net, anlaşılır ve hızlı bir şekilde çözümlenmesi şeklindedir. 
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YÖNETİCİLERİN STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ VE 
İŞLETME PERFORMANSI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA  
 
 

Mustafa Soba1 Ali Şimşek2  Ali Kestane3  Fatih Emet4 
 
 

Özet 
Bu araştırmanın amacı, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdeki alt, orta ve üst düzey 

yöneticilerin Stratejik Maliyet Yönetimi ve işletme performansı konusu ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bu 
çalışmanın evreni, Uşak Organize sanayi bölgesinde imalat sektöründe faaliyet gösteren işletme yöneticileridir. 
Çalışmanın sonucunda, yöneticilerin stratejik maliyet yönetimi ve işletme performansı konusunda olumlu görüşe 
sahip oldukları tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: stratejik maliyet yönetimi, performans yönetimi, imalat sektörü 
 
JEL Sınıflandırması: J32, L25, L11 

 
 

A STUDY FOR DETERMINE VIEWS OF EXECUTIVES 
RELATED TO STRATEGIC COST MANAGEMENT AND 

BUSINESS PERFORMANCE 
 
 

Abstract 
The purpose of this study is the determination of lower, middle and senior executives’ views in 

enterprises operating in the manufacturing sector about the business performance and strategic cost management. 
Create is the universe of the research executives of businesses operating in the manufacturing sector in Usak. As 
a result of the study; were determined that executives have a positive views related the business performance and 
strategic cost management. 
 
Keywords: strategic cost management, performance management, manufacturing sector 
 
JEL Classification: J32, L25, L11 
 
1. Giriş 

Günümüzde işletmeler, yerel ve küresel pazarlarda varlıklarını devam ettirebilmek, 
rekabet avantajı sağlayabilmek ve maliyet-zamanlama-kalite-teknoloji hedeflerini eş zamanlı 
olarak optimum seviyede gerçekleştirebilmeleri için maliyet yönetimini önemsemektedirler 
(Alagöz vd, 2005: 47). Yüzbaşıoğlu’na göre (2004: 401) Stratejik Maliyet Yönetimi 
(Strategic Cost Management-SCM), maliyetlerin etkili bir şekilde yönetilmesini, işletmenin 
dış çevre faktörlerini de göz önünde bulundurarak hareket edilmesini, düşük maliyetler 
aracılığıyla maliyet önderliğini ya da ürün farklılaştırma stratejileriyle rekabet edilebilirliği 
kapsayan maliyet analizi ile mamul maliyetlerinin belirlenmesinde faaliyetlerin dikkate 
alınmasını ve dağıtımların faaliyet ölçütlerine göre yapılmasını kapsayan bir sistem olarak 
tanımlanmaktadır. SCM, rekabet avantajı sağlama konusunda maliyetlerin yönetilmesi ile 
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ilgilenmektedir (Grundy, 1996: 58-59). SCM’nin amaçları; (i) strateji planlama ve kontrol 
süreçlerinin desteklenmesi, (ii) etkili bir maliyet yönetiminin sağlanması, (iii) ortaya 
çıkabilecek problemler üzerinde yoğunlaşılması ve (iv) işletmenin stratejik konumu 
genişletmek üzere maliyetleri minimum seviyeye düşürülmesi şeklindedir (Bekçi ve Özal, 
2010: 84). Şimşek ve Nursoy (2002: 43) ve Zerenler (2005: 2) işletme performansını, işletme 
amaçlarının gerçekleştirilmesi için gösterilen tüm çabaların değerlendirilmesi olarak 
tanımlamaktadırlar. Damanpour ve Evan’a göre (1984: 395), bir örgütün girdiler, dönüşüm, 
çıktılar ve geribildirimden oluşan süreçle ilgilenme kabiliyeti şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bu çalışmada işletme performansının belirlenmesinde temel performans ölçütleri 
olarak; (i) kalite, (ii) verimlilik, (iii) yenilik, (iv) maliyet, (v) müşteri memnuniyeti ve (vi) 
çalışan memnuniyeti belirlenmiştir. Kalite kavramında; kaynakların verimli kullanılmasına 
olanak tanıyan, mamul ve hizmetlere kullanım kolaylığı sağlayan, müşteri tatminine uygun 
üretim anlayışı vurgulanmaktadır (Yetişen, 2011: 26). Ayrıca kalite; kullanıma, beklentiye ve 
ihtiyaca uygunluktur (Phillips vd, 1983: 23). Verimlilik kavramı; bir işletmenin mal ve hizmet 
üretirken elinde bulundurduğu kaynaklarının ne kadar iyi kullanıldığının göstergesidir (Peter 
ve Greenwood, 1997: 360). Yenilik kavramı; gereksinimleri karşılayarak, gelişen teknoloji ve 
değişen müşteri beklentilerine uyum sağlama konusunda yeni mamul, süreç ve yöntemlerin 
geliştirilmesidir (Dönmez ve Çevik, 2010: 189). Karlılık kavramı; Soteriou ve Stavros’a göre 
(1999: 1227) yatırımcının işletmeye koymuş olduğu sermaye payının karşılığı olarak 
tanımlanmaktadır. Ayrıca karlılıkta, sektör ortalamasının üzerinde olması beklenir (Ülgen ve 
Mirze, 2004: 187). Maliyet kavramı; Akdoğan’a göre (2009: 11) işletmelerin mal ve hizmet 
üretmek için katlandıkları fedakârlıkların parasal olarak ifadesi şeklinde tanımlanmaktadır. 
Dolayısıyla bu kavram sürekli takip edilmesi gereken önemli bir performans ölçütüdür (Balcı: 
2011: 162). Özgüven’e göre (2008: 657) müşteri memnuniyeti kavramı; müşterilerin istek, 
ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasıdır. Günümüzde müşteri, işletmenin karar 
mekanizmalarına yansıyan çıkar grubu olarak değerlendirilmekte olup müşteri memnuniyetini 
kapsayacak biçimde satış sonrası hizmetler de büyük önem taşımaktadır (Balcı, 2011: 163). 
Çelik’e göre (2010: 25) çalışanların memnuniyeti kavramı, çalışanların örgüt hakkında 
besledikleri duygu, düşünce ve inançların bütünü olarak ifade edilebilmektedir. Bu bağlamda, 
iyi bir biçimde oluşturulan örgüt iklimi, iyi bir yönetim ile birlikte işletme yararına fayda 
sağlamaktadır (Tohidi, vd, 2012: 221).  

SCM konusu ile ilgili literatürde; maliyet yönetimi (Coşkun, 2003; Anderson, 2006; 
Akbaş, 2011), rekabet avantajı (Silvi and Cuganesan, 2006), tedarik zinciri yönetimi 
(Anderson ve Dekker, 2009), hedef maliyetlemenin uygulanabilirliği (Öndeş, 2010) ve 
entelektüel sermaye (Yıldız, 2011) çalışmalarına rastlanılmıştır. İşletme performansı konusu 
ile ilgili literatürde; stratejik işbirliği (Hagedoorn and Schakenraad, 1994), çevresel özellikler 
(Daft vd., 1988) ve yöneticilerinin liderlik yönelimleri (Akbaba ve Erenler, 2008) çalışmaları 
yapılmıştır. 

Çalışmanın ana konusu olan SCM ve işletme performansı konuları ile ilgili ulusal ve 
uluslararası literatürde bir çok çalışmaya rastlanılmıştır. Bu çalışmalarda ise SCM ve işletme 
performansı konularının bütünleşik olarak incelendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 
çalışmanın önemi, SCM ve işletme performansı konularının yukarıda belirlenen performans 
ölçütleri dahilinde bütünleşik olarak incelenmesidir. Bu çalışmada Uşak ilinde faaliyet 
gösteren imalat sektöründeki işletmelerin yöneticilerinin SCM ve işletme performansı konusu 
ile ilgili görüşlerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu bütünleşik konu ile ilgili görüşler 
anket tekniği yardımıyla elde edilmiştir. Çalışma üç ana bölümden oluşmakta olup; birinci 
bölümde çalışmanın kavramsal çerçevesi açıklanmış, ikinci bölümde; SCM ve işletme 
performası konusu ile ilgili yapılmış çalışmalar özetlenerek yorunlanmış olup üçüncü 
bölümde; araştırmanın yöntemi açıklanarak yorumlanmaktadır. 
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2. Literatür Taraması 

Çalışmanın bu bölümünde SCM ve işletme performansı konusunun yer aldığı ve 
rastlanılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Stratejik maliyet yönetimi ve 
işletmenin performansı konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılmış olan ve 
rastlanılan çalışmalar ilişki kurulan konulara göre özetlenerek sunulmuştur.  

SCM konusunda; Coşkun (2003: 25-34), üretim işletmelerinde maliyet yönetimine 
yönelik yaptığı çalışmada; SCM’nin aracı olarak hedef maliyetleme anlayışı ile hareket eden 
işletmelerin; ürünün gelişim sürecini kontrol altına alarak, karlı ürünlerin piyasaya 
sürülmesini garanti altına alabileceği bu sayede ise rekabet avantajı elde edebileceklerini 
belirtmiştir. Anderson (2006: 481-506), değer zinciri boyunca yapısal maliyet ve maliyet 
yönetimi üzerine yaptığı çalışmada ise; işletmelerin yapısal (ürün, süreç ve organizasyonel 
dizayn) maliyetlerini ve işlemsel (maliyet performans analizi vb.) maliyetlerini SCM ile tek 
vücutta birleştirilebileceği ve maliyet yönetimi becerileri edinme konusunda SCM’nin önemli 
bir potansiyel olduğunu belirtmiştir. SCM, hem stratejik kararların alınması hem de uzun 
vadede maliyet yapısının yanı sıra kısa vadede stratejilerin etkin yürütülmesini tanımlayan 
yönetim muhasebesinden daha geniş bir kavramı barındırmaktadır. Akbaş (2011: 107-123) 
sanayi işletmeleri açısından SCM’nin önemine yönelik yaptığı çalışmada; SCM anlayışı ile 
işletmelerin; tedarikçiler ve müşterilerle uzun vadeli ilişkiler ve maliyetlerin yönetimine 
ilişkin ortak çabalar ortaya koyabileceği ve tüm taraflar yönünden maliyetlerin yönetiminde 
önemli fırsatlar elde edilebileceğini belirtmiştir. 

Silvi and Cuganesan (2006: 309-323) İtalya mekanik sanayiinde faaliyet gösteren 
işletmelere yönelik SCM açısından rekabet avantajına yönelik yaptıkları çalışmada; bilgi 
yönetimi ve rekabet avantajı sağlama konusunda, SCM perspektifinden güncel örgütsel 
uygulamaların gerekli olduğunu vurgulamış ve sektörde faaliyet gösteren işletmelere 
gelecekte rekabet avantajı sağlayabileceğini belirtmiştir. Anderson ve Dekker (2009: 289-
305) tedarik zincirinde SCM üzerine; mal ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere 
yönelik ABD’de yaptıkları bir çalışmada, SCM ile tam değer zinciri uygulanmasının yönetim 
muhasebesi araştırmaları ve eğitim alanını genişleteceğini ve bu anlamda yapılacak olan 
çalışmaların işletmelere değer katacağını belirtmiştir. Öndeş (2010: 247-258), devlet orman 
işletmeleri üzerinde SCM aracı olan hedef maliyetlemenin uygulanabilirliği araştırılmış olup 
söz konusu işletmelerin daha düşük maliyetle daha yüksek karlılık elde edebilmesinde ve 
sosyal fayda amacının gerçekleştirilmesine bir gereklilik olduğuna değinmiş olup işletmelerin 
modern maliyet yönetimine önem vermesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Yıldız (2011: 
11-28) çalışmasında, bankacılık sektöründe İMKB’ye kote 8 bankanın yöneticileri üzerine 
yapılan bir çalışmada, entelektüel sermayenin işletme performansı üzerine etkileri araştırılmış 
ve olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Entelektüel sermayenin işletme değerinin 
belirlenmesinde önem arz ettiği vurgulanmıştır. 

İşletme performansı konusunda; Hagedoorn and Schakenraad, (1994: 291-309) stratejik 
teknoloji ittifaklarının işletme performansına etkilerine yönelik; Avrupa, ABD ve Japonya 
menşeili işletmeler üzerinde yaptıkları çalışmada ise stratejik işbirliği ile işletme performansı 
arasında dolaylı ilişki tespit etmiştir. İşletmelerin stratejik birliğinin her işletmeye strateji ya 
da maliyet hesaplılığı yönünden katkısı olabileceğini belirtmişlerdir. Daft ve arkadaşları 
(1988: 123-139) üretim işletmeleri yöneticileri üzerinde; işletme performansı ve çevresel 
özellikler arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada; yüksek 
performansa sahip işletmelerdeki yöneticilerin, düşük performansa sahip işletmelerdeki 
yöneticilere göre stratejik belirsizlik ortamında daha fazla yanıt aldığını belirtilmiş olup 
teknoloji ve düzenleyici sektörlerde pozitif korelasyonlara sahip olduğunu vurgulamıştır. Bu 
durum, görev ortamının yanı sıra dışarıdan alınan bilgilerin de algılanan stratejik belirsizlik 
hakkında yöneticilere bilgi sağladığını gösterebilmektedir. Akbaba ve Erenler (2008: 21-36), 
Türkiye’deki 5 yıldızlı otel işletmeleri yöneticilerinin liderlik yönelimleri ile işletmelerin 
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finansal performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada; 
yöneticilerin liderlik yönelimleri ile otellerin performans düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 
olmadığını belirtmiştir. Ancak örneklem sayısının az olması bir genelleme yapmanın doğru 
olmadığını göstermekte olup daha güvenilir sonuçlar alınması için yapılan çalışma; gelecekte 
yapılacak olan çalışmalara temel teşkil etmektedir.  

 
3. Yöntem 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın; amacı, kapsamı, yöntemi, güvenirliği, 
geçerliliği, araştırmada kullanılan verilerin toplanması ve analizi açıklanarak 
yorumlanmaktadır. Bu araştırmada imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdeki alt, orta 
ve üst düzey yöneticilerin SCM ve işletme performansı konusu ile ilgili görüşlerinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacına uygun olarak; “H: İmalat sektöründe 
faaliyet gösteren işletmelerdeki yöneticiler SCM ve işletme performansı konusunda olumlu 
görüşe sahiptirler” hipotezi belirlenmiştir. Çalışmanın evreni, 2016 yılında Uşak Organize 
sanayi bölgesine kayıtlı ve faaliyet gösteren 250 işletmeyi kapsamaktadır. 

Bu araştırmanın yöntemi “betimsel (tanımlayıcı)” olarak seçilmiştir. Örnekleme 
yöntemi olarak, “tesadüfü olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi” 
belirlenmiştir. Araştırma için veriler anket tekniği ile yüz yüze 01 Mart - 31 Mayıs 2016 
tarihleri arasında işletme yöneticilerine uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin içeriğin 
oluşturulmasında daha önce yapılmış çalışmalardan (Balcı, 2011: 303-304; Yetişen, 2011: 52-
54; Koska, 2013: 219-223; Soba vd., 2015: 485-496) yararlanılmıştır. Oluşturulan anket 
formu 37 soru ve 3 grup sorudan oluşturulmuştur. Birinci grup sorular; işletmelerin 
performansı üzerinde SCM’nin etkisini belirlenmeye yönelik 30 ifade yer almaktadır. Her bir 
ifade 1’den 5’e kadar kodlanmış ve katılma dereceleri “Kesinlikle Katılmıyorum”, 
“Katılmıyorum”, “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle 
Katılıyorum” şeklindedir. İkinci grup sorularda, işletmelerin betimsel özelliklerinin 
belirlenmesine yönelik; işletmenin kuruluş yılı, personel sayısı ve mülkiyet yapısı ifadeleri 
bulunmaktadır. Son olarak üçüncü grup sorular ise katılımcıların demografik ve betimsel 
özelliklerin belirlenmesine yönelik; cevaplayanın pozisyonu, yaşı, cinsiyeti ve eğitim durumu 
ifadeleri bulunmaktadır. Anketlerden elde edilen bilgi ve veriler toplandıktan sonra 
düzenlenmiş ve araştırmanın amacına, niteliğine uygun olarak gözden geçirilerek 
kodlanmıştır. Uygulama için 250 anket formu dağıtılmış ve elde edilen 150 anket formundan 
122 tanesi değerlendirmeye uygun görülmüştür. Elde edilen veriler, “Microsoft Excel 2010” 
programında kodlanarak “SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 17.0” 
programına aktarılmış olup bu programda uygun analizler yapılmış ve (frekans analizi, 
ortalama, standart sapma ve faktör analizi) sonuçlar düzenlenerek değerlendirilmiştir. 

Araştırmada anket tekniği ile elde edilen verilerinin güvenilir, tesadüfi ve tutarlı olup 
olmadığını belirlemek için güvenirlilik analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucu elde edilen 
Cranbach’s Alpha’nın (güvenirlilik katsayı değeri-∝) 0,60-0,79 arası çıkması durumunda, 
örneklemden elde edilen verilerin normal derecede güvenilir olduğu anlamına gelmektedir 
(Tanrıöğen, 2012: 176). Anketteki verilerin güvenirliği ve iç tutarlılığı için ilk olarak ön test 
yapılmış ve ∝ değeri 0,755 çıkmıştır (n=45 için ∝=0,755; k=30). Daha sonra ise tüm 
katılımcıların yer aldığı veriler için güvenirlik analizi yapılmış ve ∝ değeri ön test değerine 
yakın bir sonuç elde edilmiştir (n=122 için ∝=0,750; k=30). SCM ve işletme performansı 
değişkenlerinin faktör analizi sonuçları Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Tablo 1: Faktör analizi sonuçları 
Kalite 

No ∝= 0,526 Ort: 4,70 % Var: 13,556 F. 
Yükleri 

1 SCM ile çalışanlar arasında görev dağılımını yapılarak üretimin hızı ve kalitesi 
artırılmaktadır. 0,885 

2 İşletme birimlerinde alanında uzman kişiler istihdam edilerek üretilen ürünün kalitesi 
artırılmaktadır. 0,884 

3 Üretim sürecinde toplam kalite yönetimi ile ürün tasarımında sürekli iyileştirme 
hedeflenmektedir. 0,752 

4 SCM ile işletme çalışanları, işletmenin birer ortağı gibi görülmektedir. 0,780 
Verimlilik 

No ∝= 0,647 Ort: 4,25 % Var: 6,911 F. 
Yükleri 

5 SCM ile her ay sonunda işletme çalışanları ile toplantı yapılarak işletmenin verimlilik 
analizi yapılmaktadır. 0,898 

6 SCM ile rakiplere göre maliyet avantajı sağlanmaktadır. 0,606 
7 SCM ile sermaye verimliliği artırılmaktadır. 0,871 

Yenilik 

No ∝= 0,661 Ort: 4,27 % Var: 6,794 F. 
Yükleri 

8 Kullandığımız üretim teknolojileri, değişikliklere kısa vadede yanıt vermecek biçimde 
seçilmiştir. 0,534 

9 Üretim süreçlerimizin, değişikliklere kısa vadede cevap verebilecek nitelikte olmasına 
dikkat edilmiştir. 0,756 

10 Üretim sürecinde bilgi teknolojilerinden faydalanılmasına özen gösterilmektedir. 0,779 

11 Ekipmanların yerleşimi, birbirini takip eden operasyonların koordinasyonuna 
düzenlenmiştir. 0,675 

12 Üretim sürecimizde farklı aşamalarda otomasyona gitmek tercih edilmiştir. 0,747 
Karlılık 

No ∝= 0,640 Ort: 4,24 % Var: 5,555 F. 
Yükleri 

13 Üretim sürecinde hata ve fireler azaltılarak tasarruf sağlanmaktadır. 0,918 
14 SCM ile pazara sunulan yen hizmetlerde finansal başarı düzeyi artırılmaktadır. 0,772 
15 SCM ile işletmenin karlılık düzeyi artırılmaktadır. 0,759 

16 SCM’nin uygulanması ile üretim maliyetleri azaltılıp, işletmenin ününün artırılması 
hedeflenmektedir. 0,779 

17 SCM ile ürün başına karlılık oranı artırılmaktadır. 0,710 
Maliyet 

No ∝= 0,701 Ort: 4,24 % Var: 5,539 F. 
Yükleri 

18 SCM ile üretilecek ürünün niteliğine bağlı olarak hammadde stoku ve maliyeti en aza 
indirilmektedir.  0,615 

19 SCM anlayışı, üretim safhalarında meydana gelebilecek maliyetler için önlem alınmasını 
sağlamaktadır. 0,802 

20 SCM ile genel üretim giderleri, işçilik giderleri, ilk madde ve malzeme giderleri an aza 
indirilmektedir. 0,889 

21 SCM  piyasanın sürekli takip edilerek daha uygun fiyattan hammadde bulunmasını sağlar. 0,682 

22 SCM anlayışında; web tasarımı kullanılarak, üretimin niteliğine özgü tasarımlar 
yapılmaktadır.   0,830 

Müşteri Memnuniyeti 

No ∝= 0,757 Ort: 4,53 % Var: 5,242 F. 
Yükleri 

23 SCM’nin uygulanması ile müşteri tatmini en üst seviyeye yükselterek işletmenin 
reklamlarına katkı sağlamaktadır. 0,817 

24 SCM ile büyük ölçekli üretimlerin gerçekleştirilmesi konusunda müşterilere doğru bilgiler 
verilmektedir. 0,731 

25 SCM ile müşteri güveni maksimum seviyeye çıkartılarak, müşteri avansı ile üretim 
yapılmaktadır.  0,777 
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26 SCM ile satış sonrası hizmetler sağlanarak müşterilerin işletmeye bağlılığı artırılmaktadır.   0,631 

Çalışan Memnuniyeti 

No ∝= 0,788 Ort: 4,43 % Var: 4,934 F. 
Yükleri 

27 SCM ile üretim birimlerinde alanında uzman kişiler istihdam edilerek olumlu bir örgüt 
iklimi oluşturulmaktadır. 0,789 

28 SCM üretim sürecinde öncesinde ve sonrasında işletme çalışanların motivasyon halinde 
olmalarını sağlar. 0,662 

29 SCM ile çalışanlar arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması ile işletmeye bağlılıkları 
artırılmaktadır. 0,781 

30 SCM ile çalışanlara ödül sistemi uygulanarak iş tatmini maksimum seviyeye 
çıkartılmaktadır. 0,670 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO Değeri): 0,589 
Approx. Chi-Square (Ki-Kare Değeri): 764,970 

d: 435 
Sig.: 0,000 

 
Araştırmada SCM ve işletme performansı değişkenlerine ait 30 madde faktör analizi ile 

değerlendirilmiş ve % 48,531 açıklayıcılık düzeyine sahip 7 boyut elde edilmiştir. Elde edilen 
bu boyutlar; (i) kalite, (ii) verimlilik, (iii) yenilik, (iv) karlılık, (v) maliyet, (vi) müşteri 
memnuniyeti ve (vii) çalışan memnuniyeti şeklinde isimlendirilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde 
boyutların 4,24-4,70 arasında olduğu görülmektedir. En düşük ortalamaya sahip boyut, 
karlılık ve maliyet boyutları ve en yüksek ortalamaya sahip boyut ise kalite boyutudur. Sonuç 
olarak SCM ve işletme performansı değişkenleri boyutlarının toplamı % 48,531 açıklayıcılığa 
sahip 7 boyut altında toplanmış 30 madde ile ölçülebilmektedir (KMO: 0,855; X2: 76,970; d: 
435; p: 0,000). 
 
4. Bulgular ve Tartışma 

Araştırmanın bu bölümünde işletme ve yöneticilerin; (i) genel özellikleri ve (ii) 
yöneticilerin SCM ve işletme performansı ile ilgili ifadelerinin ortalama (standart sapma) 
değerlerinin sonuçları özetlenerek yorumlanmaktadır. 
4.1. Araştırmaya Katılanlarla İlgili Tanıtıcı Bilgiler 

Bu bölümde araştırmaya katılan imalat sektöründeki işletmeler hakkındaki genel bilgiler 
ve işletmelerdeki yöneticilerin demografik özellikleri özetlenerek yorumlanmaktadır. Tablo 
2’de işletmeler hakkındaki genel özellikler gösterilmektedir. 
 

Tablo 2: İşletmelerin genel özellikleri 
 Açıklama n %  Açıklama n % 

K
ur

ul
uş

 Y
ılı

 2001 ve öncesi 56 44,3 

Pe
rs

on
el

 S
ay

ıs
ı 22 ve altı 78 63,9 

2002 ve sonrası 63 51,6 23 ve üzeri 43 35,2 
Ortalama 2001,82±9,982 Ortalama 22,32±1,532 
Cevapsız 5 4,1 Cevapsız 1 0,8 
Toplam 122 100 Toplam 122 100 

Y
ar

ı Z
am

an
lı Minimum 0 61,5 

Ta
m

 Z
am

an
lı Minimum 3 6,6 

Maksimum 40 0,8 Maksimum 107 8,8 
Ortalama 4,59±0,132 Ortalama 18,01±1,597 
Cevapsız 6 4,9 Cevapsız 2 1,6 
Toplam 122 100 Toplam 122 100 

M
. 

Y
ap

ı Şahıs 63 51,6 

M
. 

Y
ap

ı Diğer 18 14,8 
Kolektif 27 22,1 Cevapsız 1 0,8 
Anonim 13 10,7 Toplam 122 100 
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Tablo 2’de Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki imalat sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin; kuruluş yılları, personel sayıları (yarı ve tam zamanlı) ve mülkiyet yapıları 
gösterilmektedir. Araştırmada yer alan işletmelerin 1956-2016 yılları arasında kurulmuş 
oldukları ve yaklaşık olarak kuruluş yılının 2002 yılında yoğunlaştığı görülmektedir. 
İşletmelerin % 61,5’inde yarı zamanlı çalışan personel tercih edilmez iken tam zamanlı 
çalışan personelin yaklaşık olarak yaş ortalaması 18’dir. Tüm personelin yaş ortalaması ise 
yaklaşık olarak 22’dir. İşletmelerin mülkiyet yapısı bakımından yarısından çoğunun şahıs 
şirketi olduğu görülmektedir. İşletmelerin geri kalanı ise; kolektif, anonim ve diğer şirketler 
şeklindedir. Tablo 3’de ankete katılan yöneticilerin görev dağılımı gösterilmektedir. 
 

Tablo 3: Yöneticilerin görev dağılımı 
Açıklamalar n % Açıklamalar n % 

Aracı 1 0,8 İşletme Müdürü 6 4,9 
Ön Büro 
Müdürü 2 1,6 İnsan Kaynakları 

Müdürü 12 9,8 

Ortaklar 2 1,6 Muhasebe Müdürü 19 15,6 
Mühendis 2 1,6 İşletme Sahibi 69 56,5 

Şef 5 4,1 Cevapsız 4 3,5 
 

İşletme yöneticilerinin yarısından fazlasının “işletme sahibi” olduğu görülmektedir. 
Yöneticilerin görev dağılımı ve yüzdeleri; % 15,6’sı muhasebe müdürü, % 9,8’i insan 
kaynakları müdürü, % 4,9’u işletme müdürü, % 4,1’i şef, % 1,6’sı mühendis, % 1,6’sı ortak, 
% 1,6’sı ön büro müdürü ve % 0,8’i arası şeklindedir. Katılımcıların yaş, cinsiyet ve eğitim 
düzeyi bilgileri Tablo 4’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 4: Yöneticilerin demografik özelliklerinin dağılımı 
 Açıklama n %  Açıklama n % 

Y
aş

 

41 ve altı 62 50,8 

Eğ
iti

m
 D

üz
ey

i İlkokul 3 2,5 
42 ve üzeri 52 42,6 Ortaokul 11 9,0 
Ortalama 40,71±1,880 Lise 30 24,6 
Cevapsız 8 6,6 Ön lisans 24 19,7 
Toplam 122 100 Lisans 46 37,7 

C
in

si
ye

t Kadın 26 21,3 Y. Lisans 8 6,6 
Erkek 90 71,8 Toplam 122 100 

Cevapsız 6 4,9  Toplam 122 100 
 

Katılımcıların yaş ortalaması yaklaşık olarak 41’dir. Yöneticilerin sadece % 21,3’ünün 
kadın ve % 37,7’sinin lisans mezunu olduğu görülmektedir. 
4.2. Araştırmaya Katılanların Stratejik Maliyet Yönetimine Yönelik Değerlendirmeleri 

Araştırmaya katılan yöneticilerin SCM ve işletme performansı düzeyleri hakkındaki 
görüşlerinin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 5’de özetlenerek gösterilmektedir. 

 
Tablo 5: Yöneticilerin görüşlerinin ortalama ve standart sapma değerleri 

İfadeler Ort. Std. 
Sp. 

SCM ile çalışanlar arasında görev dağılımını yapılarak üretimin hızı ve kalitesi artırılmaktadır. 4,55 0,783 
İşletme birimlerinde alanında uzman kişiler istihdam edilerek üretilen ürünün kalitesi 
artırılmaktadır. 4,54 0,657 

Üretim sürecinde toplam kalite yönetimi ile ürün tasarımında sürekli iyileştirme 
hedeflenmektedir. 4,45 0,645 

SCM ile işletme çalışanları, işletmenin birer ortağı gibi görülmektedir. 4,39 0,650 
Kalite 4,70 0,493 
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İfadeler Ort. Std. 
Sp. 

SCM ile her ay sonunda işletme çalışanları ile toplantı yapılarak işletmenin verimlilik analizi 
yapılmaktadır. 4,21 0,774 

SCM ile rakiplere göre maliyet avantajı sağlanmaktadır. 4,32 0,795 
SCM ile sermaye verimliliği artırılmaktadır. 4,29 0,782 

Verimlilik 4,25 0,579 
Kullandığımız üretim teknolojileri, değişikliklere kısa vadede yanıt vermecek biçimde 
seçilmiştir. 4,20 0,840 

Üretim süreçlerimizin, değişikliklere kısa vadede cevap verebilecek nitelikte olmasına dikkat 
edilmiştir. 4,29 0,798 

Üretim sürecinde bilgi teknolojilerinden faydalanılmasına özen gösterilmektedir. 4,16 0,827 
Ekipmanların yerleşimi, birbirini takip eden operasyonların koordinasyonuna düzenlenmiştir. 4,37 0,763 
Üretim sürecimizde farklı aşamalarda otomasyona gitmek tercih edilmiştir. 4,26 0,748 

Yenilik 4,27 0,546 
Üretim sürecinde hata ve fireler azaltılarak tasarruf sağlanmaktadır. 4,40 0,737 
SCM ile pazara sunulan yen hizmetlerde finansal başarı düzeyi artırılmaktadır. 4,20 0,820 
SCM ile işletmenin karlılık düzeyi artırılmaktadır. 4,24 0,786 
SCM’nin uygulanması ile üretim maliyetleri azaltılıp, işletmenin ününün artırılması 
hedeflenmektedir. 4,33 0,813 

SCM ile ürün başına karlılık oranı artırılmaktadır. 4,17 0,792 
Karlılık 4,24 0,531 

SCM ile üretilecek ürünün niteliğine bağlı olarak hammadde stoku ve maliyeti en aza 
indirilmektedir.  4,16 0,875 

SCM anlayışı, üretim safhalarında meydana gelebilecek maliyetler için önlem alınmasını 
sağlamaktadır. 4,25 0,696 

SCM ile genel üretim giderleri, işçilik giderleri, ilk madde ve malzeme giderleri an aza 
indirilmektedir. 4,23 0,801 

SCM  piyasanın sürekli takip edilerek daha uygun fiyattan hammadde bulunmasını sağlar. 4,30 0,759 
SCM anlayışında; web tasarımı kullanılarak, üretimin niteliğine özgü tasarımlar yapılmaktadır.   4,27 0,872 

Maliyet 4,24 0,561 
SCM’nin uygulanması ile müşteri tatmini en üst seviyeye yükselterek işletmenin reklamlarına 
katkı sağlamaktadır. 4,28 0,753 

SCM ile büyük ölçekli üretimlerin gerçekleştirilmesi konusunda müşterilere doğru bilgiler 
verilmektedir. 4,52 0,646 

SCM ile müşteri güveni maksimum seviyeye çıkartılarak, müşteri avansı ile üretim 
yapılmaktadır.  4,32 0,836 

SCM ile satış sonrası hizmetler sağlanarak müşterilerin işletmeye bağlılığı artırılmaktadır. 4,21 0,718 
Müşteri Memnuniyeti 4,53 0,578 

SCM ile üretim birimlerinde alanında uzman kişiler istihdam edilerek olumlu bir örgüt iklimi 
oluşturulmaktadır. 4,30 0,703 

SCM üretim sürecinde öncesinde ve sonrasında işletme çalışanların motivasyon halinde 
olmalarını sağlar. 4,39 0,807 

SCM ile çalışanlar arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması ile işletmeye bağlılıkları 
artırılmaktadır. 4,28 0,788 

SCM ile çalışanlara ödül sistemi uygulanarak iş tatmini maksimum seviyeye çıkartılmaktadır. 4,29 0,755 
Çalışan Memnuniyeti 4,43 0,615 

Tablo 5’deki SCM ve işletme performansı ifadelerinin ve boyutlarının ortalama ve 
standart sapma değerleri gösterilmektedir. Tüm ifadelerin ve boyutların sayısal değerlerinin 
yüksek bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. En yüksek ortalamaya sahip boyut 
“kalite boyutu” ve ifade ise “SCM ile çalışanlar arasında görev dağılımını yapılarak üretimin 
hızı ve kalitesi artırılmaktadır” şeklindedir. En düşük ortalamaya sahip boyutlar “karlılık 
boyutu ve maliyet boyutu” ve ifadeler ise, “Üretim sürecinde bilgi teknolojilerinden 
faydalanılmasına özen gösterilmektedir” ve “SCM ile üretilecek ürünün niteliğine bağlı olarak 
hammadde stoku ve maliyeti en aza indirilmektedir” şeklindedir. 
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4.3. Tartışma 

Çalışmanın ana konularından birisi olan SCM ile ilgili literatürde; maliyet yönetimi, 
rekabet avantajı, tedarik zinciri yönetimi, hedef maliyetlemenin uygulanabilirliği ve 
entelektüel sermaye konularına rastlanılmıştır. Çalışmanın diğer ana konusu olan İşletme 
performansı ile ile ilgili olarak; stratejik işbirliği, çevresel özellikler ve yöneticilerinin liderlik 
yönelimleri alanlarında çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu çalışamada bütünleşik olarak 
ele alınan bu konularda kullanılan boyutların (kalite, verimlilik, yenilik, karlılık, maliyet, 
müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti) rastlanılan çalışmalarda kullanılmadığı tespit 
edilmiştir. Bu çalışmada boyutlar ile ilgili elde edilen değerler ile daha önce ilgili 
çalışmalarda elde edilen sonuçların (Yetişen, 2011; Balcı, 2011; Koska, 2013; Zerenler, 2005; 
Hagedoorn and Schakenraad, 1994; Daft vd., 1988; Akbaba ve Erenler, 2008)  örtüştüğü 
görülmüştür. 
 
5. Sonuç 

Bu çalışmanın amacı, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdeki alt, orta ve üst 
düzey yöneticilerin SCM ve işletme performansı ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bu 
çalışmanın önemi ise, çalışmanın ana konularının bütünleşik olarak (kalite, verimlilik, yenilik, 
karlılık, maliyet, müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti) 
değerlendirilmesidir. Çalışmanın evreni olarak, 2016 yılında Uşak Organize sanayi bölgesine 
kayıtlı ve faaliyet gösteren 250 işletmenin yöneticilerini kapsamaktadır. Araştırmanın 
örnekleme yöntemi “tesadüfü olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi” 
olarak belirlenmiştir. Araştırma için veriler anket tekniği ile yüz yüze olarak evrene 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde işletmeler ve işletmelerin yöneticileri ile 
ilgili aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. Bunlar: 
 

i. İlk kurulan işletmenin 1956 ve en son kurulan işletmenin 2016 yılında olduğu, 
ii. İşletmelerin yaklaşık olarak 2002 yılında kuruldukları, 

iii. İşletmelerin yarısından fazlasının yarı zamanlı personel çalıştırmadığı, 
iv. İşletmelerde çalışanların 23 yaş civarında oldukları, 
v. İşletmelerin genellikle şahıs şirketi mülkiyet yapısını tercih ettikleri, 

vi. Yöneticilerin yaş ortalamasının 41 civarında oldukları, 
vii. Yöneticilerin genellikle erkek oldukları ve  

viii. Yöneticilerin yarısından fazlasının lisans ve lise eğitim düzeyine sahip oldukları 
görülmektedir. 

Yöneticilerin SCM ve işletme performansı ile ilgili görüşleri incelendiğinde aşağıdaki 
bulguların öne çıktığı görülmektedir. Bunlar: 

i. Yöneticiler açısından en yüksek öneme sahip boyutunun “kalite boyutu” olduğu, 
ii. Yöneticiler açısından en düşük öneme sahip boyutların “karlılık” ve “maliyet 

boyutları” olduğu, 
iii. Görev dağılımında SCM kullanılması gerektiği, 
iv. Alt, orta ve üst kademelerde her zaman alanında uzman kişilerin tercih edilmeli, 
v. Üretimde Toplam Kalite Yönetimi’nin benimsenmesi gerektiği ve  

vi. Tüm çalışanların birer ortak olarak görülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 
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İŞ ÖRGÜTLERİNDE YETENEK YÖNETİMİ VE 
PERFORMANS İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
 

Ömer Faruk Ünal1  Mehmet Mete2  Ali Kutlu3 
 

Özet 
Günümüz iş örgütlerinde işgörenlerin mevcut ve potansiyel yeteneklerine uygun işlerde istihdam 

edilmeleri, onların işletmelerine karşı pozitif bir tutum sergilemesi ve yüksek performans göstermeleri açısından 
önem arz etmektedir. Araştırma, iş gören algısı açısından yeteneklerine uygun işlerde istihdam edilip 
edilmedikleri ile işte göstermiş oldukları performans arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Diyarbakır 
ve Batman illeri ecza depolarında istihdam edilen 97 çalışan araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Yapılan 
analizler sonucunda işte yetenek yönetimi ve performans algısı açısından cinsiyete göre erkekler lehine farklılık 
olduğu, yetenek yönetimi ve performans algısının unvan değişkenine göre farklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
yetenek yönetimi ve performans arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  
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A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN 
COMPETENCY MANAGEMENT AND EMPLOYEES’ 

PERCEIVED PERFORMANCES IN BUSINESS 
ORGANIZATIONS 

 
 
Abstract 

Employing people according to their potential competencies is an important theme in contemporary 
business organizations in order to benefit employees’ positive attitudes and high performances. This research 
aim at analyzing the relationship between employees’ perceptions about whether they are employed according to 
their competencies or not and their perceived current performances. The universe of the survey consists of 
pharmaceutical warehouses in Diyarbakır and Batman provinces of Turkey. The sample of the survey is 
composed of 97 employees. The results show that there is a positive and moderate relationship between 
competency management and current performance levels. More over levels of competency management and 
performance differ according to gender and position of employees.  
 
Keywords: competency management, performance, pharmaceutical warehouses 
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1. Giriş 
Değişimin çok hızlı yaşandığı günümüz dünyasında ecza depolarının, müşterilerine 

karşı fark yaratmalarını sağlayacak, yeni ve yaratıcı fikirlerle kendilerini başarıya götürecek 
ve küresel rekabet ortamında üstünlük sağlamalarına en büyük katkıyı yapacak temel 
faktörün, yetenekli çalışanları elde tutmak ve onlardan işletme amaçları doğrultusunda en iyi 
şekilde yararlanmak olgusudur. Küreselleşme, değişen rekabet koşulları, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin sürekli gelişimi, insan kaynakları yönetiminin çalışanlara olan bakış açısını 
değiştirmiştir. Geleneksel bakış açılarında maliyet unsuru olarak görülen çalışanlar, daha 
sonra işletmelerin en değerli varlıkları haline gelmiş, günümüzde ise her çalışan işletmede 
katma değer yaratan birer yetenek olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Çalışanları kaynak 
gibi kullanma anlayışı yerini yeteneklerin yönetilmesine bırakmıştır. Günümüz işletmeleri 
için “birey” başarıya ulaşmanın odağına yerleşmiş ve yönetim uygulamalarındaki gelişmeler 
de bireye yönelmenin gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu nedenle çalışanlar artık kendilerini 
geliştirebilecekleri, yenileyebilecekleri ve sürekli öğrenebilecekleri işletme ortamlarını tercih 
etmekte ve liderlerinden de kendilerine değer vermelerini, fikirlerine saygı göstermelerini ve 
onları teşvik etmelerini beklemektedirler. Önemi giderek artan insan kaynaklarının başarıya 
ulaşması, çalışanların bireysel gelişimlerinin sağlanmasına bağlıdır. İnsan faktörünün gelişimi 
ve kendini tanıması, yeteneklerinin farkında olması son derece önemlidir ve bunun özü de 
yetenek yönetimidir. 

Bu çalışma ecza depolarında yetenek yönetimi uygulamalarının çalışanların 
performanslarıyla ilişkisini ortaya koymak ve demografik değişkenlere göre varsa oluşan 
farklılıkları tespit etmeyi amaçlamaktadır.   
 
2. Yetenek ve Yetenek Yönetimi Kavramları 

Günlük hayatta sıkça kullanılan “yetenek” kelimesi, iş hayatı söz konusu olduğunda 
örgütler için önemli bir kaynak haline dönüşmektedir. Yetenek (talent) aynı anda başarı, 
beceri,liderlik, pratiklik, yaratıcılık ve zamanı iyi kullanabilme gibi özellikleri içeren bir 
kavramdır. Yani bireyin belirli bir zaman dilimi içerisinde, işleri daha kolay ve yaratıcılığını 
katarak yapabilme ve başarıya ulaşmada etrafındaki bireyleri de harekete geçirebilme 
kabiliyetidir (alıntılayan Doğan ve Demiral, 2008; Akt. Tabancalı ve Korumaz, 2014, s.143). 
“Yetenek”, farklı kaynaklarda “Talent” kelimesini oluşturan; Triumph (Başarı), Ability 
(Kabiliyet), Leadership (Liderlik), Easiness (Pratiklik), New-fangled (Yaratıcılık) ve Time 
(Zaman) kavramlarının bir bütünü olarak nitelendirilmiştir (alıntılayan Doğan ve Demiral, 
2008; Akt. Tabancalı ve Korumaz, 2014, s.143).  

Eğitim bilimleri sözlüğünde ise yetenek, “herhangi bir şeyi öğrenmek, bir işi yapmak ve 
tamamlamak ya da bir duruma başarıyla uymak konusunda organizmada bulunan ve doğuştan 
gelen güç” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlarda dikkati çeken temel husus, bir duruma uyma, 
bir işi öğrenme veya yapmada ihtiyaç duyulan unsurun bünyede olmasıdır (alıntılayan Cirpan, 
2009, 110). Davis ve diğ. (2012) yeteneğin derece ve belirli sorumluluk alanlarıyla 
sınırlandırılamayacağını belirtmişlerdir. Nitelik esaslı tanımlamalara göre; yetenek, üretkenlik 
doğuracak şekilde insan doğasındaki uygulamaya dönük tekrarlanabilen düşünme, duygu ve 
davranış kalıbıdır. Bu anlayışa göre yetenek doğuştan gelir ve insanın içindedir (Polat, 2011).  

Yetenek kavramı başarı, kabiliyet, liderlik, kolaylaştırmak, yaratıcılık ve yenilikçilik ile 
zamanı etkin kullanma unsurlarıyla ilişkilidir. Bununla bağlantılı olarak yetenek kişinin işini 
başarılı, kolaylaştırıcı, yeniliğe ve yaratıcılığa dayalı ve uygun bir zamanla yapabilme 
kabiliyetidir (Buckhingam ve Vosburgh, 2001, s.17). Performans bireyin kendi sorumluluk ya 
da örgütün hedeflerini yerine getirme derecesini ifade ederken, potansiyel ise ortaya çıkmayı 
bekleyen gücü ifade etmektedir. 

Yetenek yönetimi, örgütlere rekabet avantajı sağlamak amacıyla, örgütün stratejik 
hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu yüksek performans ve potansiyele sahip kişilerin 
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örgüte kazandırılması, gelişim imkanlarının sunulması ve elde tutulmasını kapsayan insan 
kaynakları yönetimine yüklenen yeni rollerin ve sorumlulukların getirdiği yeni bir yaklaşım 
ve yönetim felsefesidir (Atlı, 2012 s.24). Yetenek yönetimi, devamlı yüksek performans 
gösteren bireylerin işe alımı, gelişimi ve şirkette tutabilme becerilerinin bütünüdür (Davis ve 
diğ., 2012). Yetenek yönetimi, tasarlanmış yöntem, süreçler, kaynaklar ve politikaları 
kullanarak örgüt içinde yer alan yüksek yetenek sahibi bireylere kariyer geliştirme ve 
ilerletme imkanları sunmak olarak tanımlanabilir (alıntılayan Gay ve Sims, 2006); (aktaran 
Tabancalı ve Korumaz, 2014, s. 144). Schweyer (2010) etkili yetenek yönetiminin kurumların 
değerlerini yükselteceğine, olası riskleri azaltacağına ve iş-gücü üretimi ve yenikliklere katkı 
sağlayabileceğine inanmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda Ashridge danışmanlık şirketi 
yetenek yönetimini “Süreç perspektifi, Kültürel perspektif, Rekabetçi perspektif, Gelişim 
perspektifi, İnsan kaynakları planlama perspektifi ve Değişim Yönetimi Perspektifi” olmak 
üzere farklı bakış açılarıyla tanımlanmıştır (Sivenko, 2008; Akt. Tabancalı ve Korumaz, 2014, 
s. 144). 

Silzer ve Dowell (2009) yetenek yönetim surecinin  3 ana temel üzerinde olduğunu 
ifade etmişlerdir. Bunlar; kişileri şirkete çekmek, çalışanların yeni roller almasında yardımcı 
olmak ve çalışanların yüksek performans sağlamaları için yeni yetenekler edinmelerini 
sağlamaktır. 
 
3. İşgören Performansı Kavramı 

İşgören performansı işletmeler açısından uzun yıllar boyunca önemli bir yer tutmuş 
kavramlardan birisidir. İşgören performansını tanımlarken öncelikli olarak ‘‘performans’’ 
kavramından bahsetmekte fayda vardır. Sözlük anlamıyla “performans”, kapasitenin kullanım 
miktarı,  bir eylemin sonucu olarak ortaya konan çıktı seviyesi olup, amacın veya görevin 
yerine getirilme oranını göstermektedir (Schermerhorn vd., 1985: 432). Bir başka 
tanımlamaya göre; işgörenin gereksinimlerini karşılamak amacıyla çalıştığı iş yerinde görev 
ve sorumluluklar üstlenerek, istediği şeylere sahip olmak için zaman ve çaba harcamasıdır 
(Barutçugil, 2002: 40).  Akal (1992: 1)’a göre performans, bir işi yapan kişinin, bir grubun ya 
da bir teşebbüsün, o işle ulaşılmak istenen hedefe yönelik olarak neye ulaşabildiği ve neyi 
sağlayabildiğinin nicel (miktar) ve nitelik (kalite) olarak ifadesi olarak açıklamıştır. 

Örgütlerde performans değerlendirme sistemleri örgütteki bireylerin belli bir dönemdeki 
fiili başarı durumlarını ve geleceğe ilişkin gelişme potansiyellerini belirlemeye yönelik 
çalışmalar bütünüdür (Uyargil, 2010, s.209). Performans değerlendirme sonuçları örgütsel 
bazı kararların alınmasında etkiye sahiptir. Yetenek yönetiminde performans değerlendirme 
sonuçları; ücretlendirme, yan haklar, ödüllendirme, eğitim ve gelişim, kariyer yönetimi ve 
planlaması, yedekleme yönetimi gibi süreçlere veri sağlamaktadır (Sokol, 2002, s.14). 
Yetenek yönetiminde yetenekli kişilerin sınıflandırılması performans ve potansiyele bağlı 
olduğu için, performans değerlendirme yalnızca çalışan açısından değil, eğitim örgütünün 
yetenek yönetimini doğru yapması açısından da önemlidir (Polat, 2011). 

Bir kurumun istediği hedeflere ulaşabilmesi için yöneticilerin planlamaları 
doğrultusunda çalışan personele önemli görevler düşmektedir (Çınar ve Yeşil, 2016, s.350). 
Çalışanların performansı, işletmelerin başarısı ve etkinliği açısından oldukça önemlidir. 
İşgörenlerinden istediği performansı sergilemesini isteyen işletmelerin doğru tercihlerde 
bulunması gerekmektedir.  İşgörenin Performansı içinde olduğu kuruma ve kendisinden 
istenilen işlere göre değişebilir.  

İş görenlerden Performansı yüksek olanlar örgütsel performansı artırmakta ve bu artış 
sonucunda organizasyonlarda işletmeler açısından vazgeçilmez bir önem arz eden rekabet 
gücünü yükseltmektedir (Turunç, 2010: 253-254).  Çalışanların yaptıkları iş ile doğrudan ya 
da dolaylı olarak sorumlu oldukları görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeleri, örgütün 
bir bütün olarak performansını yansıtmaktadır  (Lam ve Schaubroeck, 1999:446). Çalışanların 
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performansların ölçülmesi, başarılı ve başarılı olmayan performansların tespit edilmesi, 
başarısız olanların kendilerini gözden geçirerek eksiklerini görmesi ve başarılı olanların 
ödüllendirilerek daha iyi performans sergilemesi açısından performans değerlendirme son 
derece önemlidir. 

Tanımlamalar değerlendirildiğinde ortak unsurun, herhangi bir iş veya görevin başarılı 
bir şekilde yerine getirilmesi üzerine odaklandığı anlaşılmaktadır. Performans yönetimi, 
örgütün başta insan kaynakları olmak üzere finansal ve fiziksel kaynaklarının istenilen 
düzeyde verimlilik ve etkinlik seviyesine ulaşmasını ve devam ettirebilmesini sağlama 
sürecidir. Çalışanların performansını belirleyen birçok unsur bulunmakta ve işletme içindeki 
pozisyon yükseldikçe bu unsurların arttığı söylenebilir. 
 
4. Araştırmanın Metodolojisi 
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı,  ecza depolarında yetenek yönetimi uygulamalarının çalışanların 
performanslarıyla ilişkisini ortaya koymak ve demografik değişkenlere göre varsa oluşan 
farklılıkları tespit etmeyi amaçlamaktadır.   

Bu bağlamda Diyarbakır ve Batman İllerinde faaliyet gösteren ecza depolarında 
istihdam edilen personele yetenek yönetimi uygulamalarının performanslarında etkisi olup 
olmadığı seçilen ölçekler aracılığı ile sorulmuştur. Bu doğrultuda Diyarbakır ve Batman 
İllerinde faaliyet gösteren ecza depoları personeli hedeflenilmiş ve bu kurumlarda görev 
yapan personelden alınan verim ne kadar yüksek düzeyde olur ise elde edilen hizmette o 
derecede kaliteli olacaktır. 

Bu araştırma örgütlerde sunulan hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması açısından 
yetenek yönetimi uygulamalarının önemini ortaya koymak, ve yetenek yönetimi ile 
performans ilişkisinin tespit edilmesi açısından son derece önemlidir.  

Literatürde yetenek yönetimi uygulamalarının çalışanların performanslarıyla ilişkisini 
ortaya koymaya yönelik araştırmaların kısıtlı sayıda olduğu görülmüştür. Araştırmanın bu 
yönüyle literatüre katkı sağlaması beklenilmektedir. 
4.2. Araştırmanın Evreni – Örneklemi  

Araştırma evrenini Diyarbakır ve Batman İllerinde faaliyet gösteren ecza depolarında 
istihdam edilen toplam 108 personel oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Diyarbakır ve Batman 
İllerinde faaliyet gösteren ecza depoları personeline yüz yüze görüşme yöntemiyle anket 
uygulaması yapılmış olup, toplanan anketlerden eksiksiz olan 97 anket değerlendirilmeye 
alınmıştır. 

Diyarbakır ve Batman İllerinde faaliyet gösteren ecza depolarında çalışan personelin 
görevleri nedeniyle hareket halinde olanlar hariç tüm personele ulaşılmıştır.  
4.3. Araştırmanın Hipotezleri  

Araştırma kapsamında iki temel hipotez geliştirilmiş ve test edilerek yorumlanmıştır. 
Bunlar: 
 H1 Yetenek yönetimi davranışı ile işgören performansı pozitif ilişkilidir. 
 H2 Yetenek yönetimi davranışının işgören performansına etkisi vardır. 
 
4.4. Araştırmanın Yöntemi ve Ölçüm Aracı 

Çalışma yazılı anket yoluyla yapılmıştır. Anket formunun birinci bölümü katılımcıların 
yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum ve iş tecrübesi, görevi gibi özellikler yer alan 
demografik bilgilerini içermektedir. 

Yetenek yönetimi ölçeği; Tutar, Altınöz ve Çöp (2011) tarafından düzenlenen ve Mete, 
Aslantaş tarafından geliştirilen, 3 alt boyut ve 18 yargı cümlesinden oluşan ölçekten 
yararlanılmıştır. Yetenek Yönetimi ölçeğinin güvenilirlik düzeyi; 0,927 olduğu ve kullanım 
açısından çok yüksek güvenilirlikte olduğu görülmüştür. 
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Anket formunun üçüncü bölümünde ise Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen ve 
Çöl (2008) tarafından Türkçeye çevrilen İş Gören Performansı Ölçeği ile Fuentes, Saez, 
Montes (2004) ve Rahman ve Bullock (2005) tarafından geliştirilen ve Göktaş (2004) 
tarafından Türkçeye uyarlanan ve üç maddeden oluşan İş Gören Performansı Ölçeği ile 
birleştirilerek oluşan 7 maddelik ölçek kullanılmıştır. İşgören Performansı Ölçeğinin 
güvenilirlik düzeyi; 0,792 olup kullanım açısından güvenilir olduğunu göstermiştir. 
4.5. Verilerin Analizi   

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 istatistik programının kullanılması 
planlanmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda çeşitli 
istatistik metot ve test teknikleri (frekans dağılımı, ortalama, t-testi, anova, regresyon, 
korelasyon,) kullanılarak yorumlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistikî anlamlılık 
düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 
4.6. Bulgular ve Yorumları 

Öncelikle araştırmaya katılanların demografik özelliklerini tespite yönelik olarak 
yöneltilen yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, çalışma süresi ve görev unvanı 
sorularına verilen cevapların ve sayılarını tespit etmek amacıyla frekanslar alınmış ve 
yüzdelerle yorumlanmıştır. 

Tablo 1: Demografik değişkenlerin frekans ve yüzde değerleri 
Temel Demografik Sonuçlar 
Cinsiyet n % Medeni Durum n % 
Erkek 82 85,5 Evli 79 81,4 
Kadın 15 14,5 Bekar 18 18,6 
Toplam 97 100 Toplam 97 100 
Çalışma süresi   Eğitim Durumu   
0-5 Yıl 44 45,4 Lise 86 88,7 
5-10 Yıl 25 25,8 Yüksekokul 6 6,2 
10-15 Yıl 12 12,3 Lisans 5 5,2 
15-20 Yıl 16 16,5 Görev Unvanı ∑ 97 100 
Toplam 97 100 Birim destek görevlisi 24 24,5 
Yaş Aralığı   Sevkiyat destek görev 15 15,3 
21-31 32 32,7 Depo Destek Görev  43 43,9 
31-41 44 44,9 İdari işler  asistanı  3 3,1 
41-51 20 20,4 Birim Şefleri  7 7,1 
51-61 1 1,0 Şube Müdürü 1 1,0 
   Bölge Satış Müdürü 4 4,1 
Toplam 97 100 Toplam 97 100 

Araştırmaya Katılanların % 85,5 (82)’i erkeklerden, %14,5(15)’i ise kadınlardan 
oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların % 81.4(79)’ü evlilerden, %18.6(18)’si ise bekarlardan 
oluşmaktadır. Katılımcıların %88,7(86)’si lise mezunu, % 6,2(6)’si yüksekokul ve  %5,2(5)’si 
de lisans mezunu kişilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların % 24,5(24)’i Birim destek 
görevlisi, %15,3(15)’ü Sevkiyat destek görevlisi, % 43.9(43) ’ü Depo Destek Görevlisi, %  
3,1(3)’i İdari işler asistanı, % 7.1(7)’i Birim Şefi,  % 1.1(1)’i Şube Müdürü, % 4.1(4)’i Bölge 
Satış müdürü kişilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %45,4(44)’ü 0-5 yıl arası, % 
25,8(25)’i 5-10 yıl arası, % 12,3(12)’ü 10-15 yıl arası ve % 16,5(16)’i de 15-20 yıl arası 
çalışama süresine sahip kişilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların % 32,7(32)’si 21-31 
yaş aralığında, % 44,9(44)’u 31-41 yaş aralığında, % 20,4(20)’sı 41-51 yaş aralığında ve % 
1(1)’i 51-61yaş aralığında olan kişilerden oluşmaktadır. 

 
4.6.1. Demografik Değişkenlerin Etkileri 

Demografik faktörlerin, araştırma değişkenlerini farklılaştırıp farklılaştırmadığını ortaya 
koymak maksadıyla cinsiyet ve medeni durumla ilgili tek yönlü varyans (t testi) ve yaş 
aralığı, çalışma süreleri, görev unvanları ve öğrenim durumlarıyla gibi 3 ve yukarı değişkene 
sahip parametreler için ANOVA (F) tekniği uygulanmıştır.  
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Yapılan analizler sonrası verilerin cinsiyet değişkenine yetenek yönetimi davranışı ve 
performans algısının göre %95 güvenilirlikte farklandığı (t=2,474; p<0,05)  ve farklılığın 
erkek çalışanlar (µyetenek=3,747 ve µperformans=4,134) lehine olduğu tespit edilmiştir.  

Yapılan analizler sonrası verilerin “Medeni Durum”,  “Yaş”, “Eğitim” değişkenlerine 
göre yetenek yönetimi ve performans algısı açısından %95 güvenilirlikte farklanma olmadığı 
(p>0,05)  tespit edilmiştir. 

 “Görev süresi” değişkenine göre %95 güvenilirlikte yetenek yönetimi açısından  
farklanma olduğu (F=3,821; p<0,05)  ve farklılığın kimin lehine olduğu Post Hoc Scheffe 
testine tabi tutularak kontrol edilmiş, fakat farklılıkta net bir ayrımın olmadığı rastgele bir 
farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Yine “görev süresi” değişkenlerine göre performans açısından %95 güvenilirlikte 
farklanma olmadığı (p>0,05)  tespit edilmiştir. 

Yine “unvan” değişkenine göre %95 güvenilirlikte yetenek yönetimi (F=8,063; p<0,01) 
ve performans (F=6,662; p<0,01) açısından farklılık olduğu tespit edilmiştir. Farklılığın kimin 
lehine olduğu Post Hoc Scheffe testine tabi tutularak kontrol edilmiş, fakat farklılıkta net bir 
ayrımın olmadığı rastgele bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Tablo 2:  Unvan değişkenine göre yetenek yönetimi ve performans algısında farklılık olup olmadığı analizi  

Unvan değişkeni Kareler Toplamı sd 
Ortalamaların 
karesi F p. 

Yetenek Guruplar arası 20,485 6 3,414 8,063 ,000 
Gurup içi 38,107 90 ,423   
Toplam 58,592 96    

Performans Guruplar arası 15,710 6 2,618 6,662 ,000 
Gurup içi 35,374 90 ,393   
Toplam 51,084 96    

  
4.6.2. Yetenek Yönetimi Davranışı ile İşgören Performansı Arasındaki İlişki Analizi 

Yetenek yönetimi davranışı ve işgören performansı arasında anlamlı bir ilişki olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır.  
 Aşağıda tablo 3’de görüleceği üzere, yetenek yönetimi genel düzeyi ile işgören 
performansı arasında istatiksel açıdan %99 güvenilirlikte anlamlı, pozitif doğrusal ve orta 
düzeyde bir ilişki bulunmuştur ( r=0.50; p<0.01). Bu durum Yetenek yönetiminin genel 
düzeyinin, işgören performansı %50 oranında açıkladığı söylenebilir. ve H1 hipotezini 
doğrulamıştır. 

Tablo 3: Yetenek yönetimi ile işgören performansı aralarındaki ilişki analizi 
Correlations Yetenek Performans 
Yetenek Pearson Correlation 1 ,500** 

Sig. (2-tailed)   ,000 
N 97 97 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Yetenek yönetimi ile işgören performansı arasında istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif orta 
düzeyde bir ilişki bulunmuştur ( r=0.50; p<0.01). Yani işgörenlerin performansları %50 
oranında yeteneklerine uygun işlerde istihdam edilmeleri ile açıklanabileceği, aynı yönde bir 
etkileşim söz konusu olduğu ve yeteneğe ağırlık verildikçe performansın yükselebileceği 
söylenebilir. 

Tablo 4: Yetenek yönetimi davranışının işgören performansına etki düzeyinin incelenmesi 
 
 

Yet
enek 

yönetimi 
davranışı 

  Kareler top. s.d. Kareler Ort. F p 
Regresyon 12,758 1 12,758 31,623 0,000a 
Hata 38,326 95 ,403   
Toplam 51,084 96    
R 0,500** R kare 0,25 Düz. R kare 0,242 
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ile İşgören Performansı arasındaki doğrusal regresyon modelinin anlamlılığı ANOVA testi ile 
incelenmiştir. ANOVA testine göre model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre 
Yetenek yönetimi davranışının işgören performansına  etkisi doğrusal regresyon modeliyle 
incelenebilir. Model için düzeltilmiş R-Kare katsayısı 0,242 olarak hesaplanmıştır.  Bu değer, 
işgören performansının değişkenliğinin %24,2’sinin Yetenek yönetimi davranışı tarafından 
yönlendirildiğini ve etkilendiğini göstermektedir.  

 
Tablo 5: Doğrusal regresyon modelinin katsayılarının tahmini (Coefficientsa) 

  Katsayılar std. Katsayılar Stand. Hata t p 
Sabit 2,354  ,311 7,569 ,000 
Yetenek 
Yönetimi ,467 ,500  5,623 ,000 

a. Dependent Variable: Performans 
 Yetenek yönetimi davranışı ile İşgören Performansı arasındaki doğrusal regresyon 
modelinin katsayılarının tahmini Tablo 4’te verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, yetenek 
yönetimi davranışı Buna göre bağımlı değişken (Y) işgören performansı, bağımsız değişken 
(X)’te Yetenek yönetimi davranışı göstermek üzere doğrusal regresyon modeli; 
Y= 2,354 + 0,500 * X olarak elde edilir.  
 Yetenek yönetimi performansı doğrusal yönde yani pozitif olarak %50 oranında 
açıklamaktadır. Bu durum H2 yani “Yetenek yönetimi davranışının işgören performansına 
etkisi vardır” şeklindeki hipotezini doğrulamaktadır.  
 
5. Sonuç ve Öneriler 

Yetenek yönetim aslında bir süreç olup, örgütün geleceği için işgören ve liderlerin 
geliştirilmesine yoğunlaşmaktadır. Temel olarak arzulanan yeteneğe sahip insanların örgüte 
çekilmesi için rekabetçi bir temelde yürütülen uygulamalar yetenek yönetimini 
oluşturmaktadır. Örgütler yetenek yönetimini gerçekleştirmek üzere; rekabetçi ücret 
politikaları sağlama, yeteneği açığa çıkaracak eğitim ve geliştirme uygulamaları sunma, 
performans yönetimi süreçleri uygulama, elde tutma faaliyetleri gerçekleştirme, iş görenlerin 
kariyer hareketliliğini yönetme ve yaşam boyu öğrenme destekleme gibi faaliyetler yürütürler. 
Bu uygulamalar; hedef ve stratejilerin belirlenmesi, kilit pozisyonların belirlenmesi, 
pozisyona uygun yeterliliklerin tanımlanması, yetenek havuzu oluşturulması, işe alma, eğitim 
ve geliştirme, performans değerlendirme, elde tutma ve bağlılık oluşturmaya dönük 
uygulamaları içermektedir.  

Günümüzde işletmeler varlığını devam ettirebilmek, rekabet gücünü artırabilmek ve 
verimliliği artırabilmek için çağdaş yönetim yaklaşımlarını ve yeni yönetim uygulamalarına 
müracaat ettikleri görülmektedir. Bu uygulamaların başında yetenek yönetiminin geldiği 
söylenebilir. 

Araştırmada yetenek yönetiminin işgören performansını olumlu yönde etkilediği tespit 
edilmiştir. Bu doğrultuda yetenek yönetimi ne kadar yüksek olursa işgören performansı o 
oranda artacaktır. İstenilen amaca ulaşabilmek için liderlerin birlikte görev yaptığı ast 
konumdaki personeliyle ilişkilerini gözden geçirerek olumlu ilişkiler geliştirmesi, karşılıklı 
etkileşimin artırılarak çalışma ortamının daha huzurlu bir yapıya kavuşturulması; çalışanların 
motivasyonlarının artmasına ve performanslarını artırmalarına neden olacaktır. Bu durum 
işletmelerin genel performansını artıracak olup verimliliği pozitif yönde etkileyecektir. 

Araştırma kapsamında genel bulgular incelendiğinde; katılımcıların çoğunluğunu evli 
erkekler oluşturmaktadır. Eğitim düzeyi olarak ecza deposu çalışanlarının yaklaşık %90’ı lise 
mezunlarından oluşmaktadır. Bu durum eğitime yeni ağırlık verilmeye başlandığı şeklinde 
yorumlanabilir. Ayrıca durumun bir diğer nedeni olarak çalışanların yaklaşık %85’inin destek 
birimlerinde istihdam edilmiş olmaları değerlendirilebilir. İşin niteliği gereği çalışma süresi iş 
tecrübesi olarak çoğunlukla 1-10 arasında seyretmekte ve 40 yaş altı işgörenlerden oluşmakta 
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olup, işi öğrenen çalışanların başka işletmelerdeki daha iyi pozisyonlara transfer oldukları 
şeklinde yorumlanabilir.  

Yapılan analizler sonucunda işte yetenek yönetimi ve performans algısı açısından 
cinsiyete göre erkekler lehine farklılık olduğu, yetenek yönetimi ve performans algısının 
ünvan değişkenine göre farklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca yetenek yönetimi ve performans 
arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu ve performansın %50 oranında yetenek 
yönetimi ile açıklanabileceği tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak bu çalışma, ecza deposu çalışanlarında yetenek yönetimi ile işgören 
performansı üzerine etkisini ortaya koymaktadır. Çalışma aynı zamanda kapsamı açısından, 
yetenek yönetiminin işgören performansı üzerinde etkisini inceleyecek olan gelecek 
araştırmalara da katkıda bulunacak niteliktedir. 
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POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK TÜRK TELEVİZYON 
DİZİLERİNDE ETNOGRAFİK İLETİŞİM KODLARIN 

KULLANIMI: DİRİLİŞ “ERTUĞRUL” DİZİSİ ÖRNEĞİ 
 

 
Melis Yalçın1 

 
 

Özet 
Kültür, insanların düşünce yapılarını, davranış kalıplarını etkilemekte ve bu durum, iletişim tarzlarının 

şekillenmesinde rol oynamaktadır. Kültürün iletişim üzerindeki etkilerini inceleyen etnografik iletişim, kişilerin 
sözlü ve sözsüz iletişimim biçimlerini kültürel bağlamda incelemektedir. Gerek gerçek yaşamda gerekse 
televizyon ekranlarında etnografik iletişim kodlarını görmek mümkündür. Özellikle belli bir tarihi dönemin 
anlatıldığı televizyon dizilerinde o döneme ilişkin insanların değerleri, giyim tarzları, haberleşme şekilleri, dil 
özellikleri, normları, inanç yapıları, ritüelleri vb. hakkında bilgiye ulaşılmaktadır. Bu kodlarla birlikte dizi 
karakterlerinin kullandıkları ve o dönemi çağrıştıran ürünler, tüketim aracı haline gelmekte, böylece kültürün 
ticarileştirilmesi olarak tanımlanan popüler kültür oluşmaktadır.  
     Günümüzde sosyolojik bir olgu olan popüler kültür, çeşitli alanlarda (sinema, müzik, kitap, spor vb.) 
olduğu gibi Türk televizyon dizilerinde de etkisini hissettirmektedir. Kitle iletişim araçlarından biri olan 
televizyonun etkili kullanımı, popüler kültürün yaygın hale gelmesini, daha geniş kitlelere hızlı bir şekilde 
ulaşılmasını kolaylaştırmaktadır. 
 Bu çalışma, Hymes’ın SPEAKING akronumuna göre Türk televizyon dizilerinden biri olan 
Diriliş“Ertuğrul” dizisinde kullanılan etnografik iletişim kodlarını incelemektedir. Çalışmanın amacı, popüler 
kültür ürünü olarak Türk televizyon dizilerinden seçilen örnek bir diziyi etnografik iletişim açısından 
değerlendirilmektedir. Böylece kültürel özellikler bağlamında Diriliş “Ertuğrul” dizisinde yer alan oyuncuların 
giyim tarzı, konuşma biçimleri, davranışları, kullandıkları iletişim araçları gibi etnografik iletişim kodların doğru 
bir şekilde okunması sağlanmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: popüler kültür, medya, etnografik iletişim, Türk televizyon dizileri 
 

 
USING OF ETHNOGRAPHIC COMMUNICATION CODES IN 
TURKISH TELEVISION MOVIES AS POPULAR CULTURE 

PRODUCT: AN EXAMPLE OF DIRILIS “ERTUGRUL” 
MOVIE 

 
Abstract 
    Culture, as it is known, affects human’s thoughts structures, behavior patterns and this situation plays role 
in formation of communication styles. Ethnographic communication examines person’s verbal and nonverbal 
communication form in context of cultural. It is possible to encounter with ethnographic codes in both real life 
and television screen. It can be reached to information about people’s values, clothing styles, communication 
styles, language features, norms, belief structures, rituals in especially television movies described a certain 
historical period. With these codes products using movies characters and reminiscenting that erahave become 
consumption tools. So popular culture is made as commercialization of culture.  
    Today, popular culture which is social phenomenon makes feel its effect in Turkish television movies as 
well as in various areas (music, book, spor..etc.). Using of television that is one of mass media tools effectively 
facilitates spreading of popular culture and reacing the wider audiences rapidly.  
     This study deals with ethnographic communication codes used in “Diriliş Ertuğrul” which is one of 
Turkish television movies according to SPEAKING acronym of Hymes. The purpose of study is that analyzing 
Turkish movies as product of popular culture in terms of ethnographic communication. In this way, the cultural 

1 Öğr. Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 
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context reading of codes such as clothing style, forms of speech, behaviors, communication tools of players in 
“Dirilis Ertugrul” movie is provided accurately.     
      
Keywords: popular culture, media, ethnographic communication, Turkish television movies 
 
1. Giriş 

Tüketim odaklı anlayış temeli üzerine inşa edilen popüler kültür, dizilerdeki 
karakterlerin kullandıkları ürünleri ve mekanları insanların tüketimine sunmaktadır. Bu 
sunum aşamasında ise kimi zaman etnografik unsurlardan yararlanılmaktadır. Söz konusu 
etnografik unsurlar, medya ekonomisi bağlamında kullanılmaktadır.  

Bireyleri ve toplumları etkileyen medyayla ilgili geçmişten günümüze çeşitli 
araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalarda ekonomik ve sosyolojik boyut ele 
alınmıştır. Medyanın ekonomik ve sosyolojik etkileri, çalışmaların çıkış noktalarını 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan bu çalışmanın ilk bölümünde popüler kültür 
kavramı tanımlanmakta, sonraki bölümlerde popüler kültür ürünü olarak Türk televizyon 
dizileri ele alınmakta ve bir Türk tarihi televizyon dizisi olan Diriliş “Ertuğrul” dizisi 
etnografik açıdan analiz edilmektedir. Gerçekleştirilen bu analize etnografik iletişimle ilgili 
literatüre önemli katkıda bulunan Hymes’ın SPEAKING akronumu dayanak oluşturmaktadır.  
 
2. Literatür İncelemesi 
2.1. Popüler Kültür Kavramı 

Popüler kültürü tanımlamadan önce popüler ve kültür kavramlarının taşıdıkları 
anlamlara değinmek gerekmektedir. Böylece iki kavramın birleşmesiyle ortaya çıkan popüler 
kültür kavramının daha iyi anlaşılacağı düşünülmektedir. 

Popüler kavramı bugün birçok kişi tarafından sevilen veya seçilen anlamında 
kullanılmaktadır. Popülerin kullanılışı yeni alanlarda, yeni ifade biçimleriyle devam 
etmektedir. Popüler TV programı, popüler film yıldızı, popüler sporcu ve genel olarak 
popüler ve pop kültür, buna örnek olarak gösterilebilmektedir (Erdoğan, 2004: 7).  Bir 
toplumda insanlar tarafından paylaşılan ortak değerler, inançlar, yazılı ve yazısız kurallar 
bütünü olarak tanımlanan kültür, “küreselleşme çağında küresel medya şirketleri tarafından 
bütün dünyaya dağıtılan medya içerikleri aracılığıyla insanların büyük bir kısmı tarafından 
paylaşılan anlamlardır” (Yaylagül, 2010: 125). 

Popüler kültür kavramı Mukerji ve Schudson tarafından bir toplumda ortak paylaşılan 
inançlar, pratikler ve bunların örgütlendiği nesneler anlamında kullanılmaktadır. Popüler 
kültür, pazar tarafından pazarda tüketim için “sipariş edilen, ısmarlama”  kitle kültürünün en 
çok kullanılan ürünlerin tüketilmesini teşvik edici düşünceler olarak ifade edilmektedir 
(Erdoğan, 2004: 2). Başka deyişle kültürün ticarileşmiş ve sanayileşmiş biçimidir. Tüketilmek 
ve alınıp satılmak üzere pazar için planlanarak üretilmiş kültür olduğu belirtilmektedir 
(Şentürk, 2007: 25). Gramsci’nin etkisinde kalanlar tarafından popüler kültür, bir tarihsel 
dönemden diğerine içerik bakımından değişen kültürel biçim ve pratikleri şeklinde 
tanımlanmaktadır (Erdoğan ve Alemdar, 1994: 108).Popüler kültür üzerine birçok tanım 
geliştirilmesine rağmen günümüzde eleştirmenler tarafından bu kavrama ilişkin ortak kabul 
gören bir tanım geliştirilememektedir (Mutlu, 2005: 213). Bununla birlikte popüler kültür, 
akademik alanda sanattan, edebiyata ve iletişime kadar çeşitli disiplinlerin incelediği bir konu 
olmuştur (Erdoğan ve Alemdar, 2011: 40). 
2.2. Popüler Kültür Ürünü Olarak Televizyon Dizileri 

İletişim teknolojisinde yaşanan gelişim, popüler kültür yaratmada önemli bir paya 
sahiptir. Popüler kültür, bu teknolojik çoğaltma ortamında kendini gösteren ve hızla 
yaygınlaşan bir olgu haline gelmektedir. Dolayısıyla, popüler kültürün şekillenmesinde 
iletişim teknolojisi ve bu teknolojinin yarattığı hızlı iletişimin etkisi görülmektedir (Şentürk, 
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2007: 32). Medya; film, müzik, moda, eğlence biçimleri, ilişkilere bakış açıları, sosyal 
sorunları değerlendirme biçimleri, dine, geleneğe, ahlaki davranışlara yaklaşım biçimleri ve 
insan hayatının çeşitli yönlerine denk düşen kültürel deneyimleri gibi popüler kültürün 
değişik formlarını sunmaktadır (Çakır, 2013: 7).  
 Etnografik araştırmalar, televizyona özel referans oluşturarak araştırmanın etnografik 
yöntemleri tarafından önerilenlerin, medya izleyicileri çalışmasına katkı sağlamaktadır. 
Antropolojiyle ilgisi bulunan bu yaklaşımlar, çoklu olarak yapılandırılmış eylem 
bağlamlarının analizi şeklinde tanımlanmaktadır. Televizyon izleme eyleminin yapısı; evsel 
çevre, ev ortamı ve dinamiklerinin içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla 
birlikte antropolojik bir bakış açısı araştırmacıya Televizyon izlemeye hem materyal hem de 
sembolik tüketim süreçlerinin bağlamında odaklanma fırsatı sunmaktadır. Kültürel çalışmalar 
izleyiciye medya mesajlarının kodlanması ve bu kodların çeşitli şekillerde açılmasına ilişkin 
bilgi sunmaktadır. Burada egemen ideolojik tanımların ve temsillerin dolaşımında ve 
sağlamlaştırılmasında medya önemli rol oynamaktadır. Kültürel çalışmaların güçlü olması ve 
özgün nitelik taşıması, medyaya sosyolojik olarak boyutlandırılmış bir içerik vermesinden 
kaynaklanmaktadır (Morley ve Silverstone, 1991, s. 149-150’den aktaran Süar, 2013: 43-44). 
Jean Baudrillard tarafından içinde yaşadığımız postmodern toplumun bir tüketim toplumu 
olduğu, bu toplumda taklidin sıkça görüldüğü, önceden tasarlanmış tüketim nesneleri ve 
biçimleri bulunduğu öne sürülerek, bu toplumun tüketime kodlanmış ve programlanmış, kendi 
kendini tüketerek denetleyen bir mekanizmayla varlığını sürdürdüğünü belirtmektedir. TV 
dizileri, izleyicilerin tüketim davranışlarını etkileme konusunda başarı göstermektedir. Dizi 
karakterlerinin dizilerde kişiselleştirdiği birçok ürün, tüketime sunulmuş ve modaya 
dönüşmektedir. Gerçek hayatta hiç olamayacağı bir karakteri dizi aracılığıyla yaşayan 
izleyiciler, karakterin her kullandığı ürün ve markayı kullanma ve onun gibi davranıp, onun 
gibi olma eğilimi göstermektedirler. Günümüz medyası, kendi etkinliğini sürdürebilmek için 
gerek görsel gerekse yazılı medyada ikonlar oluşturmaktadır. Bu ikonlar bir gün Prof. Dr. 
Ahmet Mete Işıkara ve Kemal Derviş iken; başka bir gün Fatih Terim ya da “gelinim olur 
musun” yarışmasının gözde kayınvalidesi Semra Hanım olmaktadır (Kellner, 1993:231-232 
ve Özdemir, 2001:166’den aktaran Şentürk, 2007: 32).  

Muhteşem Yüzyıl dizinin yayınlanmasıyla birlikte dizinin geçtiği Topkapı Sarayı daha 
fazla ziyaret edilmektedir. Padişahın eşine savaş dönüşü getirdiği kolonyalardan esinlenerek 
yaratılan Hürrem Sultan Kolonyaları’nın satışında artış görülmektedir. İnternet üzerinde kitap 
satışı yapan İdefix.com yayınevleri sorumlusu, Türkiye’de özellikle dizilerde adı geçen ya da 
diziye konu olan kitap satışlarının arttığını belirtmektedir. Dizinin sponsoru olan Boybeyi ise, 
dizi için birbirinden görkemli birçok takı tasarlamaktadır. Dizide özellikle Hürrem Sultan’ın 
kullandığı mücevherlere kadınların yoğun ilgi gösterdiğine değinen Boy beyi, dizinin yayına 
girmesiyle birlikte kadınlardan mücevherlere daha fazla talep olduğunu ifade etmektedir. 
Diziden sonra Altınbaş firması da özellikle elmas taşlı mücevherlerin satışında artış 
olduğunun altını çizerek mücevherlerde genellikle elmas, yakut, zümrüt ve safir taşlar 
kullandıklarını belirtmektedir(http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/15/01/2011). 
2.3. Etnografik İletişim Kavramı 

Etnografik iletişim, 1950 ve 1960’lı yıllarda özellikle kültürel çerçevede kullanılan dil 
analiziyle ilgilenen Gumperz tarafından tanımlanmaktadır (Gumperz, 1972: 205). Sosyo 
dilbilimin dallarından biri olarak etnografik iletişim, özellikle kültürel ya da sosyal ortamda 
sözlü ve sözsüz iletişimsel davranışın işlevlerini ve biçimlerini tanımlamayı amaçlamaktadır. 
Bu yüzden yapısal ve dönüşümsel dilbilim teorilerin aksine etnografik iletişim, dil ya da 
iletişimsel durumuyla ilişkisi olduğu anlaşılabilen ifadenin anlamına dayanmaktadır. İletişime 
etki eden sosyal ve kültürel değişkenlerle ilişki halinde bulunan dili incelemektedir. 
Etnografik iletişimin resmi tanımı, dilbilim konularına odaklanmaktadır. İletişimsel olayların 
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özelliği, örneğin konuşma durumları (kutlamalar), konuşma olayları (söylev, mahkeme ya da 
telefon görüşmeleri), konuşma olayları (selamlaşmalar, övgüler), kültürel olarak 
belirlenmektedir. Bu nedenle bir dili kullanmayı öğrendiğiniz zaman insanların dille belli 
şeyler yapmak için onu nasıl kullanacağı öğrenilmektedir. İletişimsel yeterlik terimi, bazen 
yetenek türü olarak da kullanılabilmektedir. Bu gibi yeteneklerde konuşmayla ilgili anlam 
çıkarma, anahtar bir rol oynamaktadır: Katılımcılar sözlü, sesli ve sessiz işaretleri söyleyişin 
içeriğini, özel değişimi anlayabilmeyi arka plandaki bilgiyi anlamaya bağlamaktadırlar 
(Torabi, 2004: 36). 

Hymes, bir kısaltma olarak iletişim bağlamında uygun faktörler için konuşma 
(SPEAKING) sözcüğünü kullanmaktadır. Hymes’ın SPEAKING akronumu şu şekildedir 
(Hymes, 1975: 62’den aktaran Torabi: 2004: 40-41): 
 S (Setting and Scene of Speech): Konuşmanın yeri ve çerçevesi, konuşma yapılan 
yerdeki gerçek durumları ifade etmektedir. Psikolojik düzen ya da sosyal durumun kültürel 
tanımıyla da ilgili olabilmektedir. İnsanların iletişim kurdukları ve etkilendikleri yer, görülen 
iletişim türünün etkileri ya da iletişime bütünüyle izin verilip verilmemesi, konuşma 
çerçevesinin önemli görüntülerini oluşturmaktadır. Kilise ya da mahkeme gibi 
kurumsallaşmış düzenlerde dilin etkisi yeterince açık olmaktadır; fakat her gün karşılaşılan 
sosyal durumlarda ve özellikle yabancı kültürlerde düzenleme ile dil arasındaki ilişki, keşif 
için çok zor olabilmektedir. Farklı zamanlarda ve yerlerde kullandığımız dilin kalitesi ve 
niteliği, sosyal değerlendirme ve onaya tabi olmaktadır. İnsanların farkına vardığı, kabul ettiği 
ya da karşı geldiği bu onaylar herhangi bir bağlamsal kimlik çalışmasında önemli bir 
faktördür.   
 P (Participants): Katılımcıları (konuşmacı-dinleyici, gönderici-alıcı gibi çeşitli 
birlikteliği) ifade etmektedir. Normalde yalnız bir insan, gönderici olarak davranmaktadır; 
fakat kurumların veya diğer ritüellerin, tüm sınıfın birlikte karşılık verebileceği grup 
öğretiminin ve politik konuşmalarla spor mücadeleleri esnasındaki popüler alkışlamaların 
tepkilerinden dolayı konuşma uyumuna izin vermek zorundayız. Böyle konuşmanın dilsel 
özellikleri, yalnız konuşan kişinin bulduklarından çok farklı olacaktır. 
 E(Ends): Sonu, geleneksel farkındalığı, belirli fırsatları yakalamak (başarmak) için 
katılımcıların araştırdığı kişisel amaçların yanı sıra bir değişimin beklenen sonuçlarını ifade 
etmektedir.  
 A(Act): Davranış sırası, söylenilen şeyin içeriği ve güncel formları: kullanılan kesin 
kelimeler, bu kelimelerin nasıl kullanıldığı ve yakın zamanda güncel konu için söylenilen 
şeyin ilişkisi anlamına gelmektedir. Dilbilimciler özellikle tartışılan söylev analizi ve 
sağladığı faydalar açısından bu konuşma yönüyle ilgilenmektedirler. 
 K (Key): Anahtar, ton, tutum ya da kodlanan belirli bir mesajdaki ruh hali ( yüzeysel-
samimi, ciddi, açık, ukala, alaycı, iğneleyici, kendini beğenmiş gibi) anlamına gelmektedir. 
 I (Instrumentalities): Araçlar, kanal seçimi, sözlü, yazılı ve dil, lehçe, kod ya da seçilen 
ses genişliği gibi kullanılan dilin güncel formları anlamına gelmektedir. Burada yazı dilinin 
çeşitli aktivitelerinin vurgulanması, aynı zamanda son derece özel tutumlarda (davranışlarda) 
sıklıkla yazı ortamında, özellikle baskıda görsel zıtlığın uygun olması sebebiyle durumun 
etkisinin gösterilmesi gerekmektedir.  
 N (Norms):Etkileşim ve yorumlama standartları, özel davranışlar ve konuşmayı 
bağlayan aynı zamanda bunları paylaşmayan sessiz, gürültüsüz birisi tarafından 
gösterilebileceği anlamına gelmektedir. 
 G (Genre): Üslup anlamına gelmektedir. Açık bir şekilde şiirler, atasözleri, vaazlar 
(söylevler), seminerler, makaleler, söyleyiş (ifade) türlerine ayrılmaktadır. Açıkçası konuşma 
yanlış gittiği zaman bazen gerçekten öyle olduğu için başarısızlık, sıklıkla, yukarıdaki zihinsel 
faktörlerden biri ya da daha fazlasının ihmali yönünden açıklanabilmektedir.  
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3. Türk Televizyon Dizilerinde Etnografik İletişim Kodların Kullanımı: “Diriliş: 
Ertuğrul” Dizisi Örneği 

     Tarihi dizilerde etnografik iletişim kodları, diğer dizilere oranla daha belirgin şekilde 
kullanılmaktadır. Böylece söz konusu dizilerde o döneme özgü sözlü ve sözsüz iletişim 
biçimlerini görmek mümkündür. Bu çalışmada dizi örneği olarak Diriliş: Ertuğrul dizisinin 
seçilmesindeki neden, bu dizinin televizyonda yayınlandığı zamanda izlenme oranının yüksek 
olmasıdır. Diriliş: “Ertuğrul” dizisinin 10 Aralık 2014 tarihinde ilk bölümü yayınlanmıştır. 
Dizi, iki sezondur TRT 1 kanalında yayınlanmaktadır. 

 
Kaynak: http://www.reytingsonuclari.com/2016/6/mayis-ayi-aylik-reyting-sonuclari-h1693.html 

 13. yüzyılın anlatıldığı Diriliş Ertuğrul dizisinde dünyaya yüz yıllar boyunca hükmetmiş 
Osmanlı Devleti’nin temellerinin atılma sürecini konu edinilmektedir. Bu bağlamda 
karşılaşılan zorluklara, yapılan mücadelelere, entrikalarla baş etme sürecine yer verilmektedir. 
Müslümanlara ve Türklere yapılan zulümden muzdarip olan Ertuğrul Gazi, dünyaya yıllarca 
hükmetmiş Türklerin bu durumuna dur demenin zamanının geldiğini anlamaktadır. Türk 
Beyleri arasındaki savaşı bitirmek ve Türklerin gelişmesini sağlamak için büyük bir devlete 
ihtiyaç duyarak bunun için girişimlerde bulunmaktadır. Babası Süleyman Şah‘ tan savaş 
ustalığını ve yürekliliği, annesi Hayme Anadan merhametliliği almaktadır. Türkleri tek çatı 
altında toplamayı hedef edinen Ertuğrul Gazinin bu yoldaki en büyük destekçileri ise Turgut 
Alp, Doğan Bey ve Bamsı Beyrek’tir (http://www.dirilisertugrul.org). 
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3.1. Hymes’ın SPEAKING Akronumuna Göre “Diriliş: Ertuğrul” Dizisinde Kullanılan Etnografik 
İletişim Kodları 

 
S: Durum, olay, konu Savaş, adalet, cesaret, fedakarlık, mücadele, aşk, 

entrika gibi konular işlenmektedir. 

P: Katılımcılar (Oyuncular) Ertuğrul Gazi, Halime Hatun, Gündoğdu, Süleyman 
Şah, Hayme Ana, Sungurtekin, Selcan Hatun, Turgut 
Alp, Bamsı Beyrek, Doğan Bey, Deli Demir, Titus, 
Bağcu Noyan, Kurdoğlu, kara Toygar, Akça Koca, El 
Aziz, Numan, Hamza Alp, İbn-i Arabi 

E:  Sonuç, Mesaj 
 

Dizide güçlü bir devletin temellerinin atılmasında 
adaletin, mücadelenin, başarılı yönetimin etkili olduğu 
ve milli değerlere sahip çıkmanın önemli olduğu 
mesajı verilmektedir. 

A: Davranışlar, Hareketler, Konuşmalar, Sözler, 
Söylemler 

 “Ahval”, “ahali”, “toy”, “pusat”, “alp”, “ata” “ana”, 
“avrat”, “otağ”, “oba”, “imdi”, “lakin”,o dönemde 
sıkça kullanılan ifadeler arasında yer almaktadır. Bu 
nedenle konuşmalarda bu ifadelere rastlanması, o 
dönemde kullanılan dil hakkında ipucu vermektedir. 
Eski Anadolu Türkçesinin kullanıldığı dizide 
tasavvufi ifadeler de sıklıkla geçmektedir. Örneğin; 
“Bir insan koca orduya değil de kendi öfkesine 
mağlup olur” ifadesinde tasavvufta yer alan nefisle 
mücadele belirtilmektedir. 

K : Ton, tutum, kodlanan belirli mesajdaki ruh 
hali 
 

Dizi bölümlerinin genelinde resmi, ciddi, saygılı bir 
ton görülmektedir. Oba Beyi dışındaki kişiler beye 
karşı saygılı bir üslup kullanmakta, padişah ise onlarla 
her zaman ciddi bir şekilde konuşmakta, bazı 
zamanlar kızdığında sert bir üslupla 
konuşabilmektedir.  

I: Araçlar, kanal seçimi (sözlü ya da yazılı) Fermanlar, mektuplar, ulaklar, mühür 
 

N: Normlar 
 

Anneye saygı (el öpme): Beylerin ve Bey 
hanımlarının annesine gösterdiği hürmet anlamına 
gelmektedir. Bunun yanı sıra oba beyinin karşısında 
eller bağlı şekilde önde tutularak boynu bükük 
durulması, otoritesinin kabul edilmesi, sırtını dönerek 
yürünmemesi, yüzüne doğru dönerek geri geri 
yürüyüp toydan ayrılması, ona duyulan saygının 
göstergesidir. 

G: Üslup (şiirler, ata sözleri, özlü söz…vs) 
 

Dizide seçilen karakterler aracılığıyla dini anlatılara,  
Türk halk hikayelerine, destanlara, atasözlerine ve 
özlü sözlere yer verilmektedir.  
Örnek:  “Aslan kapana girdi mi çakallar bile diş 
bilermiş” 
“Yeri dağlar, töreyi beyler tutar”  

  
  Dizide genel olarak Dede Korkut Hikâyeleri, Orhun Abideleri, Oğuz Kağan Destanı, 
Ergenekon Destanı, Türeyiş Destanı, İstiklal Marşı, Kürşad ve Kırk Askeri, tarih metinleri ile 
Kuran-ı Kerim ve peygamber kıssalarından alıntılar yapılmaktadır. İbn-i Arabi ve Deli Demir 
gibi karakterler aracılığıyla din ve kahramanlıkla ilgili anlatımlar gerçekleşmektedir. Buna 
ilişkin ad verme geleneği ve Alpliğin önemi ve Alplerin eğitiminden bahsedilmektedir. Bunun 
yanı sıra İbn-i Arabi tarafından Ertuğrul’a söylenen bir kahramanda bulunması gereken 
özellikler sıralanarak adil, cesur, akıllı, merhametli, sorumluluk sahibi ve kararlı olma gibi 
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vasıflar vurgulanmaktadır (Baki Nalcıoğlu, 2016: 62). Dizide bir sözlü kültür ürünü olarak 
dede korkut hikaye anlatılarına yer verilerek, medyanın sözlü kültür ürünlerini kullanma 
amaçlarıyla birlikte ulusalcılıktan popüler kültüre hitap edilmektedir (Uyanık, 2009: 32). 
Böylece Türk kültürel değerlerin medya aracılığıyla aktarımı söz konusu olmaktadır.  
 Adorno’nun kültür endüstrisinde bahsettiği üzere kültürden söz eden bir kişinin aynı 
zamanda yönetimden de söz etmektedir. Felsefe ve din, bilim ve sanat, yaşam tarzları ve 
töreler, kültürün kapsamına girmektedir. Bütün bu unsurları bir araya getirilmesi ve organize 
edilmesi, idari bir bakışla sağlanmaktadır. Dolayısıyla kültür ve yönetim arasında bulunan 
doğrudan bir ilişkiden söz edilebilmektedir (Adorno, 2007: 121). Diriliş “Ertuğrul” dizisinde 
egemenlik sembolü olarak at, bayrak, kılıç ve ferman kullanılmaktadır. Yönetim sürecinde 
önemli bir karar verilmeden önce toyun toplandığı ve yönetimde etkili olan kişilerin 
fikirlerinin alındığı, buna bağlı olarak çoğunluğa göre ortak bir karar verildiği için 
demokrasinin izleri görülmektedir. 
 
4. Sonuç 

Popüler kültüre ilişkin geliştirilen birçok tanım bulunmaktadır. Popüler kültürün 
gelişimini etkileyen televizyon dizileri aracılığı ile izleyenlere bir yaşam tarzı, mutluluk ve 
kimlik sunulmaktadır. Dizi karakterlerinin kullandıkları ürünler, bulundukları mekanlar, 
izleyenlerin kendilerini o karakterle özdeşleştirerek o ürünleri satın alması konusunda 
yönlendirmektedir.  

Kültürel kodlara televizyon dizilerinde yer verilmesi, bu dizilerin kültürel çerçevede 
kişilerin iletişim biçimlerini ele alıp inceleyen etnografik iletişim açısından incelenme 
ihtiyacını gündeme getirmektedir. Özellikle belli bir tarihi dönemi anlatan diziler, etnografik 
iletişim merceği altında onları incelemek isteyen araştırmacıya çok sayıda veri sunmaktadır. 
Dizi karakterlerinin giyim tarzları, dil özellikleri,  üslupları, kişiler arası iletişim biçimleri 
belli tarihi döneme ait olan kültürel özellikler hakkında bilgi vermektedir. Bu çalışmada 
Diriliş “Ertuğrul” dizisi, Hymes’ın SPEAKING akronomu doğrultusunda etnografik iletişim 
açısından değerlendirilmektedir. 

Milli değerlerin ön plana çıkarıldığı dizide Türk kültürüne ait aile yaşantısı, yönetim 
biçimi, inanç yapısı, davranış şekli (büyüklere saygı ve küçüklere merhamet gösterme), yerel 
kıyafetler ve konuşma biçimine yer verilmektedir. Etnografik iletişimin sözlü ve sözsüz 
iletişim tarzını şekillenmesinde etkili olan kültürel değerler, dizide sözlü ve görsel olarak 
işlenmektedir. Dizinin akışı içinde arka fonda çalan etnik müziklerin de dizinin vermek 
istediği mesajı daha etkili hale getirdiği söylenebilmektedir. Böylece izleyici, milli değerlerin 
kodlarını medyadan izlemekte ve dinlemektedir. 
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜT İKLİMİNİN ÖRGÜTSEL 
SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN ANALİZİ 

 
 

Ayhan Yalçınsoy1  Mustafa Zincirkıran2 
 

Özet 
Rekabet koşullarının her geçen gün daha da sertleştiği ekonomik ortamlarda işletmelerin her türlü geliştirme, 

iyileştirme ve sorunları çözme süreçlerini hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlandırması gerekmektedir. Her türlü 
geliştirme, iyileştirme ve sorun çözümü aşamasında işi yapan işgörenin konu ile görüşleri çok büyük önem arz 
etmektedir. Ancak son yıllarda araştırmacıların daha fazla dikkatini çekmeye başlayan örgütsel sessizliğin söz 
konusu olduğu örgütlerde işgörenler iş ve iş yeriyle ilgili bilgi, düşünce ve görüşlerini ifade etmekten 
kaçınmaktadırlar. Örgüt kültürü ve örgüt iklimi işgörenlerin davranışlarını belirleyici faktörlerdir. 
 Bu araştırma örgüt kültürü ve örgüt ikliminin örgütsel sessizlik üzerindeki etkileri incelenmiştir.   
Araştırma kapsamında ortaya konulan modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 46 ifadeden 
oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırma Diyarbakır ili sağlık sektörü çalışanı 296 personele yönelik olarak 
yapılmıştır. Araştırma sonunda örgüt kültürü alt boyutları ile örgütsel sessizlik alt boyutları arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Yine örgüt iklimi alt boyutları ile örgütsel sessizlik alt boyutları arasında pozitif 
yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Yapılan yazın taramasında işgörenleri sessizlik davranışına iten nedenlerin 
daha önce incelendiği fakat örgüt kültürü ve örgüt ikliminin sessizlik üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların çok 
az sayıda olduğu görülmüştür. Söz konusu değişkenlerin alt boyutları ile alınması sonucu elde edilen sonuçların 
literatüre katkı sağlayacağı ve sonraki çalışmalar için temel alınabileceği değerlendirilmektedir. 
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ORGANIZATIONAL SILENCE 

 
Abstract 

At economic environments in which every day more and more stiff the conditions of competition, 
enterprises should be concluded process of all kinds of development, improvement and problem solving in rapid 
and efficient manner. At any development, improvement and problem solving stage, contributions of employees 
doing that job is great importance. In recent years, however, researchers began to attract more attention 
organizational silence in organization which employee are reluctant to express their knowledge, thoughts and 
opinions about work and workplace. Organizational culture and climate are determining factor in behavior of those 
employees. 
 In this research was analyzed the impacts of the organizational culture and organizational climate upon 
organizational silence. A questionnaire consisting of 46 expressions was used in order to test the research model 
introduced in the context out of demographic variables. The survey was delivered to 296 health sector employees 
that working in Diyarbakır. As a result of the research, between sub dimensions of organizational culture and sub-
dimensions of organizational silence meaningful relations were found. At the same time between sub-dimensions of 
organizational climate and sub-dimensions of organizational silence meaningful relations were found. In the 
literature review conducted there are researches analyses courses which forced employee into behavior of silence 
yet there has not found enough study in the written sources. The results which found analyzing those latent with its 
sub-dimensions is expected to contribute the related literature and also bases for the future studies. 
 
Keywords: organizational culture, organizational climate, organizational silence 
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1. Giriş 
 Yönetim alanındaki gelişmelerle birlikte yeni yönetim teknikleri işgörenlerin bilgi, fikir 
ve görüşleri ile süreçlere katkı vermesini öngörmektedir. Ancak yapılan araştırmalar (Çakıcı, 
2007, 2008; Morrison ve Milliken, 2000) işgörenlerin çeşitli nedenlerle bilgi, fikir ve görüşlerini 
ifade etmediklerini göstermektedir. İşgörenlerin bu davranışı literatürde işgören sessizliği olarak 
tanımlanmaktadır. İşgören sessizlik davranışı örgüt içinde yaygın olarak gösteriliyorsa o örgütte 
örgütsel sessizlikten vardır denilebilir.  
 Örgüt kültürü, örgüte yeni katılanlara uygun bir şekilde düşünmeleri ve hissedebilmeleri 
için öğretilen, insanların dış uyum ve iç bütünleşme ile ilgili sorunları çözme yollarını mitler ve 
hikayeler aracılığıyla anlattıkları,  paylaşılan temel varsayımlar, değerler ve inançlar olarak 
tanımlanabilir (Schneider, Ehrhart ve Macey, 2013: 362). Bu bağlamda yapılan çalışmalar 
(Acaray, Gündüz Çekmecelioğlu ve Akturan, 2015; Aktaş ve Şimşek, 2014; Turhan, Ayyıldız 
Ünnü, İliç, Çapraz ve Kesken, 2016; Yaman ve Ruçlar, 2014) incelendiğinde örgüt kültürünün 
örgütsel sessizliği etkilediği görülmektedir. İşgörenlerin kendilerini ifade edebilmeleri için 
çoğulcu bir örgüt kültürünün olması gerekmektedir.  
 Örgüt iklimi, örgüt içindeki faaliyetlerin nasıl olması gerektiği ile ilgili beklentileriyle, 
bu beklentilerinin hangi ölçüde gerçekleştiğiyle alâkalı algılarının oluşturduğu hava olarak 
tanımlanabilir. İşgörenlerin örgüt kültürünü benimsemeleri durumunda örgüt ikliminin iyi, aksi 
durumda ise kötü ya da zayıf olduğu ifade edilmektedir (Büte, 2011). Bu bağlamda işgören 
tarafından algılanan örgüt ikliminin örgütsel sessiziliği etkilediği söylenebilir (Jahanbakhshian, 
Assadi ve Nejad, 2015). 
 Yazın incelendiğinde işgörenlerin neden sessiz kaldıkları ve hangi konularda sessiz 
kaldıkları irdelenmiştir. Lakin örgüt kültürü ve örgüt ikliminin sessizlik iklimi üzerindeki 
etkisini inceleyen çalışma yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada ise örgüt kültürü ve örgüt 
ikliminin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisi incelenmiştir.  
 
2. Literatür Taraması 
2.1. Örgüt Kültürü 
 Örgüt kültürü, örgüt mensuplarının fikir ve davranışlarını biçimlendiren baskın değer ve 
inançlardır (Güçlü, 2003; Yaman ve Ruçlar, 2014). Dinçer (1992) ise örgüt kültürünü, bir 
örgütün üyelerinin davranışlarını şekillendiren normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve 
alışkanlıklar sistemi (Güçlü, 2003; Karcıoğlu, 2001; Varol, 1989) olarak tanımlamıştır. Örgüt 
kültürü; paylaşılan değerler, inançlar, kahramanlar, liderler, öyküler, törenler ve efsanelerden 
oluşmaktadır. Bu tanımlardan yola çıkarak örgüt kültürü; bir grubun mensuplarınca benimsenen 
değerler, inançlar, normlar, algı ve semboller sistemi olarak tanımlanabilir (Bitsani, 2013; İşcan 
ve Timuroğlu, 2007). 
 Örgüt kültürü örgüt mensuplarını bir arada tutan tutumlar, davranışlar ve örgüt 
hafızasında birikmiş bilgilerin, normların ve değerlerin toplamından oluşmaktadır. Örgüt kültürü 
kişiler ile grup ve çevre arasındaki ilişkileri, faaliyetleri başka bir ifadeyle örgütsel yaşamı 
düzenler ve örgütün geleceğini tayin eder (Köse, Tetik ve Ercan, 2001). 
Örgüt kültürü, örgüt mensuplarına farklı bir kimlik kazandıran, üyelerini örgüte bağlayan ve 
örgüt mensupları tarafından benimsenen iç dinamikleri sunmaktadır. Bu bağlamda örgüt 
mekanizma veya canlı bir organizma olmanın ötesinde yeni bir anlam kazanmıştır (İşcan ve 
Timuroğlu, 2007). 
 Pettigrew, Hofstede, Schein, Schneider, Beach, Miles ve Snow, Pheysey, Cameron ve 
Quinn, Handy gibi araştırmacı ve teorisyenler örgüt kültürü ile ilgili çalışmalar yapmışlardır 
(Yaman ve Ruçlar, 2014). Bu çalışmalar kapsamında örgüt kültürü ile ilgili çeşitlik 
sınıflandırmalar bulunmakla birlikte Cameron ve Quin’in yapmış olduğu ve örgüt kültürlerini 
Adhokrasi, Klan, Hiyerarşi ve Pazar Kültürü olmak üzere dört grupta toplayan sınıflandırma 
yaygın biçimde kullanılmaktadır (İşcan ve Timuroğlu, 2007). 
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• Adokrasi kültürü (Girişimci Kültür): Örgütsel yapılaşma ve rehberliğin az olduğu, 
kişisel yaratıcılık ve yenilikçiliğin teşvik edildiği bir kültür tipidir.  Dinamik ve yaratıcı 
bir  ortamının bulunduğu bu kültürde tipinde işgörenlerin risk, yenilik ve deneyim ile 
bütünleşmesi beklenmektedir. Tek ve yeni ürün ya da hizmet sunmak başarı anlamına 
gelen bu kültüre sahip örgütler uzun dönemde büyüme ve yeni kaynaklar temin etmeye 
çalışırlar. Bu kültür tipine danışmanlık ve yazılım şirketleri örnek olarak gösterilebilir. 

• Klan Kültürü (İşbirliğine Dayalı Kültür): Geniş bir aileye benzeyen bu kültürün 
hakim olduğu örgütlerde, ortak değerlerin benimsenmesi, takım ruhu ve çalışması, 
işgörenlerin kendilerini geliştirmeleri ve kurumla özdeşleşmesi teşvik edilir. Bu örgüt 
tipinde, çalışanlar arasında dostça ilişkiler, sadakat ve bütünleşme vardır. Liderler emir 
komuta etmekten ziyade yol gösterici durumundadırlar. Bu kültürün hakim olduğu 
örgütlerde tüketici duyarlılığını sağlamak ve insanların ilgisini çekmek başarının 
göstergesidir. Bu kültür tipinin egemen olduğu örgütlere sağlık kurumları, üniversiteler 
ve bazı endüstri firmaları örnek gösterilebilir. 

• Hiyerarşi kültürü (Yapılaşmış Kültür): Açık bir yetki sınırı, standart kurallar, süreçler, 
ileri düzeyde resmiyet ve yapılaşmanın mevcut olduğu bu kültür tipi temel endüstri 
sektöründeki uzun ömürlü işletmelerde görülmektedir. Bu kültür tipinde liderler iyi birer 
koordinatör ve etkili birer organizatördürler. Örgütü bir arada tutan resmi kural ve 
politikalarıdır. Bu örgüt tipinin hakim olduğu örgütlerde istikrarı sürdürmek hayati 
öneme haizdir ve güvenilir teslimat, düzgün programlama ve düşük maliyet başarının 
göstergesidir. Doğal kaynak işletmeleri, dini, askeri ve resmi örgütler, gelişmiş fast-food 
işletmeleri hiyerarşi kültürünün hakim olduğu örgütlere örnek verilebilir. 

• Pazar Kültürü (Pazar Merkezli Kültür): Kararlı ve istekli liderlere sahip olan bu 
kültür tipideki örgütler piyasada önemli bir yere sahip olma eğilimi içerisindedirler.  
Üyeleri arasında kazanmaya dayalı bir bağ vardır ve kişiler örgüte kattığı değere göre 
sorumludurlar ve ödüllendirilebilirler. Uzun vadeli hedefleri olan bu örgütlerin liderleri 
hem üretken hem de sert rekabeti sevmektedirler. Bu örgütlerde pazara girme ve pazar 
payı elde etme başarının göstergesidir. Ayrıca pazar liderliği ve ve rekabetçi 
fiyatlandırma oldukça önemlidir. Bu kültürün egemen olduğu örgütlere, danışmanlık 
firmaları, General Elektrik, Pfizer örnek gösterilebilir. 

2.2. Örgüt İklimi 
 Örgüt iklimi örgüt kültürüne bağlı olarak örgüt içerisinde oluşan hava ya da atmosfer 
şeklinde ifade edilebilir(Varol, 1989). Örgüt İklimi; örgüt mensuplarınca hissedilen, sürekli, 
kararlı, değişmez nitelikle olan ve örgüt mensuplarının davranışlarını etkileyen ve kendisi de 
örgüt üyelerinden etkilenen somut olarak gözle görülemeyen ancak örgüt üyeleri tarafından 
algılanıp hissedilebilen psikolojik bir kavramdır(Bitsani, 2013; Karcıoğlu, 2001). 
 Dinçer (1991)’e göre örgüt iklimi örgüte kimliğini kazandıran, örgüt içindeki kişilerin 
davranışlarını etkileyen ve kişiler tarafından algılanan, örgütte hakim olan bir dizi özelliklerdir 
(Karcıoğlu, 2001). Ayrıca Dinçer (1996) örgüt ikliminin en az üç değişken grubu 
bulundurduğunu ifade etmiştir. Bunlar (1) çevresel değişkenler(örgüt yapısı gibi), (2) bireysel 
değişkenler(bireysel yetenek, davranış ve güdüler), (3) sonuç değişkenleri(tatmin, verimlilik 
gibi)’dir. Bu bağlamda örgüt iklimi bireysel ve çevresel değişkenler arasındaki bir etkileşim 
olarak tanımlanabilir (Güçlü, 2003). 
2.3. Örgütsel Sessizlik 
 Örgütsel sessizlik, işgörenin iş ya da iş yeriyle ilgili fikir, görüş ve önerilerini mevcut 
durumu değiştirebilecek ya da düzeltebilecek kabiliyete sahip kişilerden saklaması olarak 
tanımlanabilir (Bogosian ve Stefanchin, 2013; Dedahanov, Kim ve Rhee, 2015; Kahveci ve 
Demirtaş, 2013; Morrison ve Milliken, 2000; Pinder ve Harlos, 2001; Van Dyne, Ang ve Botero, 
2003). 
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 Kabullenici sessizlik işgörenlerin örgütteki mevcut şartları koşulsuz kabullenmesine 
bağlı olarak görüş, bilgi ve fikirlerini ifade etmek kaçınmasıdır (Durak, 2012). Bu sessizlik 
türünde işgörenler iş yerindeki şartlara boyun eğerler, üstleriyle konuşmaktan kaçınırlar, mevcut 
durumu değiştirmek için bir girişimde bulunmazlar (Ehtiyar ve Yanardağ, 2008; Van Dyne ve 
diğerleri, 2003). 
 Korunma amaçlı sessizlik, işgörenlerin iş ya da iş yeriyle ilgili problemler hakkında 
konuşmaları durumunda karşılaşabilecekleri tepkilerden korunmak maksadıyla bilgi, görüş  ve 
düşüncelerini gizlemesi olarak ifade edilebilir (Acaray ve diğerleri, 2015; Eroğlu, Adıgüzel ve 
Özü, 2011; Van Dyne ve diğerleri, 2003). 
 Koruma amaçlı sessizlik, diğer işgörenlere ve örgüte yararlı olmak maksadıyla özveri 
ve işbirliğine bağlı olarak iş ya da iş yeri hakkındaki bilgi ve görüşlerini gizlenmesi olarak 
tanımlanabilir. Özveride bulunarak ve diğer işgörenler ile örgüt yararı düşünülerek sergilenen bu 
tutum ve davranışta örgüt ve bireylerin menfaatleri kasıtlı olarak ön planda tutulur(Gül ve 
Özcan, 2011). 
 Örgütsel sessizliğin hem örgütsel hem de bireysel sonuçları vardır. Sessizliğin örgütsel 
sonuçları; işgörenlerin fikirlerinden yararlanılamaması, problemlerin gizlenmesi, olumsuz 
dönütten kaçınılması, bilgilerin süzgeçten geçirilmesi ve problemler karşısında kayıtsız kalma 
biçiminde görülmektedir. Bu tür davranışlar isabetli karar vermeyi, gelişmeyi ve performans 
artışını olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Çakıcı, 2008; Karaca, 2013; Morrison ve Milliken, 
2000; Premeaux, 2001). Sessizliğin işgörenler üzerindeki olumsuz etkileri ise işgörenin iş 
yeriyle alâkalı problemleri ve kaygılarını ifade etme konusunda kendisini güçsüz hissetmesi, 
örgüte güven, bağlılık, aidiyet, takdir ve destek duygusunda azalma, iş tatmini elde edememe, 
işten ayrılma isteği biçiminde kendini göstermektedir. Ayrıca tecrübe sahibi olduğu ve iyi bildiği 
konularda fikir, görüş ve önerilerini ifade edememek işgörenlere ızdırap verebilmekte, acizlik 
duygusu yaşamalarına ve kendilerini değersiz hissetmelerine neden olabilmektedir (Çakıcı, 
2008; Karaca, 2013; Milliken ve Morrison, 2003). Çakıcı (2008) bu olumsuz sonuçlara stres ve 
motivasyon kaybının da eklenmesi gerektiğini ifade etmiştir (Çakıcı, 2008). 
 
3. Veri ve Yöntem 
3.1. Araştırmanın Hipotezleri 
 Örgüt kültürünün örgüt mensuplarının davranışlarını belirleyen oldukça önemli bir etken 
olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda farklı kültürlere sahip örgütlerdeki bireylerin tutum ve 
davranışlarının farklılık gösterdiği söylenebilir (İşcan ve Timuroğlu, 2007). Benzer şekilde örgüt 
ikliminin de örgütsel kültüre göre farklılık göstereceği söylenebilir. Dolayısıyla örgüt kültürü ve 
örgüt iklimine sirayet etmiş örgütsel sessizliğin (Morrison ve Milliken, 2000) örgütlerdeki kültür 
türü ve iklime göre farklılık göstermesi mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda araştırmanın ana 
hipotezleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 
 H1: Örgüt kültürünün örgütsel sessizlik üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  
 H2: Örgüt ikliminin örgütsel sessizlik üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
3.2. Veri ve Veri Toplama Yöntemi 
 Verilerin toplanmasında, demografik bilgiler formu dışında, çalışanların örgüt kültürü, 
örgüt iklimi ve örgütsel sessizlik algı düzeylerini belirlemek amacıyla üç ayrı ölçekten 
yararlanılmıştır. Bu ölçekler Diyarbakır ilinde görev yapmakta olan sağlık sektörü çalışanlarına 
dağıtılmış olup 296 anket analiz için kullanılmıştır. Ölçekteki sorular 1'den 5'e kadar değişen 
puanlarla değerlendirilmiş olup, (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, 
(4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde düzenlenmiştir 
 a. Örgüt Kültürü Ölçeği: Quinn ve Cameron (2005) tarafından geliştirilmiş olup Klan 
Kültürü (4), Adhokrasi Kültürü (4), Hiyerarşi Kültürü (4), ve Pazar Kültürü (4) olmak üzere dört 
alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek için yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach Alpha katsayısı 
0.94 olarak bulunmuştur. 
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 b. Örgüt İklimi Ölçeği: Montes vd.’nin (2004) Koys ve Decotis’in (1991) oluşturduğu 
ölçeği temel alıp yeniden düzenlenmesiyle geliştirdiği ve Üstün desteği (4), İş Yükü Baskısı (3), 
Bağdaşıklık (4), İçsel Takdir (2) ve Tarafsızlık (2) olmak üzere beş alt boyuttan oluşan 15 
maddelik ölçek kullanılmıştır. Ölçek için yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach Alpha 
katsayısı 0.94 olarak bulunmuştur. 
 c. Örgütsel Sessizlik Ölçeği: Dyne, Ang ve Botero (2003) tarafından geliştirilen ve 
kabullenici (5), korunma amaçlı (5) ve koruma amaçlı (5) olmak üzere 3 boyuttan oluşan 15 
maddelik ölçek kullanılmıştır. Ölçek için yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach Alpha 
katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur.  
3.3. Verilerin Analizi 
 Verilerin değerlendirilmesinde PSPP 0.10.x istatistik analiz uygulaması kullanılmıştır 
Değişkenlerin kıyaslanmasında frekans, yüzde, korelasyon kullanılmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesi, katılımcıların her bir soruya verdikleri cevapların toplam puanları üzerinden 
yapılmıştır. Bu araştırmada, istatistiki anlamlılık düzeyi p<0.5 olarak kabul edilmiştir. 
 
4. Ampirik Analiz 
 Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların çoğunluğunu %64 (190) oranla Kadınlar, 
%69,59 (206) oranla Bekarlar, %77,70 oranla 20-30 yaş aralığındakiler, %56,08 oranla 
Üniversite mezunları, %68,92 (204) oranla 1-5 yıl iş tecrübesi olanlar ve %72,97 (216) oranla 
Hemşireler oluşturmaktadır. 

Tablo 1: Katılımcıların demografik bilgileri 
Cinsiyet n % Medeni Durum n % 

Kadın 190 64,19 Evli 90 30,41 

Erkek 106 35,81 Bekar 206 69,59 

Yaş n % Eğitim Durumu n % 

20-30 230 77,70 İlköğretim 2 ,68 

31-40 52 17,57 Lise 118 39,86 

41-50 14 4,73 Üniversite 166 56,08 

Görevi n % Lisansüstü 10 3,38 

Hasta Bakıcı 26 8,78 İş Tecrübesi n % 

Tıbbi Sekreter 10 3,38 1-5 204 68,92 

ATT 8 2,70 6-10 42 14,19 

Laborant 4 1,35 11-15 20 6,76 

Radyoloji 6 2,03 16-20 18 6,08 

Anastezi 4 1,35 20'den Fazla 12 4,05 

Hemşire 216 72,97    

Doktor 22 7,43    
Katılımcıların örgüt kültürü, örgüt iklimi ve örgütsel sessizlik algılarına yönelik yapılan 
tanımlayıcı istatistik analiz sonucuna göre Tablo 2’de görüldüğü üzere katılımcıların örgüt 
kültürü alt boyutlarından hiyerarşi kültürü algı düzeylerinin diğer kültür tiplerinden yüksek 
olduğu söylenebilir. Örgüt iklimi alt boyutlarından ise Baskı algı düzeyinin diğer boyutlardan 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Son olarak örgütsel sessizlik boyutuna baktığımızda ise 
katılımcıların korumaya dayalı sessizlik algılarının diğer sessizlik türlerinden daha yüksek 
olduğu söylenebilir. 
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Tablo 2: Katılımcıların örgüt kültürü, örgüt iklimi ve örgütsel sessizlik algı puanları 
Değişken Ortalama Standart Sapma 

Klan Kültürü 3,35 1,10 

Adhokrasi Kültürü 3,01 1,17 

Pazar Kültürü 3,25 1,09 

Hiyerarşi Kültürü 3,54 1,04 

Üstün Desteği 3,40 1,15 

İş Yükü Baskısı  3,94 ,99 

Bağdaşıklık  3,49 ,98 

İçsel Takdir 3,37 1,22 

Tarafsızlık  3,10 1,31 

Kabullenici Sessizlik 2,89 1,07 

Korunmaya Dayalı Sessizlik 2,54 1,16 

Korumaya Dayalı Sessizlik 4,00 ,87 
Örgüt kültürü, örgü iklimi ve örgütsel sessizlik değişkenlerinin ilişkisini incelemek üzere 
korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda örgüt kültürü, örgüt iklimi ve örgütsel 
sessizlik alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 
 
Tablo 3: Örgüt kültürü, örgüt iklimi ve örgütsel sessizlik alt boyutlarına ait korelasyon matrisi  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Klan Kültürü(1) 1,00            

Adhokrasi Kültürü (2) ,75 1,00           

Pazar Kültürü (3) ,60 ,72 1,00          

Hiyerarsi Kültürü (4) ,73 ,68 ,72 1,00         

Üstün Desteği (5) ,75 ,68 ,60 ,79 1,00        

İş Yükü Baskısı (6) -,18 -,19 -,05 -,07 -,14 1,00       

Bağdaşıklık (7) ,69 ,64 ,65 ,64 ,64 -,07 1,00      

İçsel Takdir (8) ,72 ,60 ,57 ,65 ,72 -,09 ,58 1,00     

Tarafsızlık (9) ,64 ,55 ,50 ,55 ,70 -,14 ,53 ,67 1,00    

Kabullenici Sessizlik (10) ,13 ,25 ,29 ,10 ,07 ,11 ,27 ,03 ,17 1,00   

Korunma Amaçlı Sessizlik (11) ,05 ,19 ,12 ,01 ,00 ,13 ,18 -,01 ,02 ,70 1,00  

Koruma Amaçlı Sessizlik(12) ,19 ,20 ,31 ,34 ,26 ,29 ,27 ,13 ,10 ,17 ,13 1,00 
 Tablo 3’de görüldüğü üzere Klan kültürü ile Kabullenici Sessizlik (r=0,13 p≤,05) ve 
Koruma Amaçlı Sessizlik (r=0,19 p≤,001) arasında pozitif yönlü ve zayıf bir ilişki tespit 
edilmiştir. Adhokrasi kültürü ile Kabullenici Sessizlik (r=0,13 p≤,05), Korunma Amaçlı 
Sessizlik (r=0,19 p≤,001) ve Koruma Amaçlı Sessizlik (r=0,20 p≤,001) arasında pozitif yönlü ve 
zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Pazar kültürü ile Kabullenici sessizlik (r=0,29 p≤,001), Korunma 
Amaçlı Sessizlik (r=0,12 p≤,001) ve Koruma Amaçlı Sessizlik (r=0,31 p≤,001) arasında pozitif 
yönlü ve zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Hiyerarşi kültürü ile Koruma Amaçlı Sessizlik (r=0,31 
p≤,001) arasında pozitif yönlü ve zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. 
 Örgüt iklimi alt boyutlarından Üstün Desteği ile Koruma Amaçlı Sessizlik (r=0,26 
p≤,001), İş Yükü Baskısı ile Koruma (r=0,13 p≤,001) ve Korunma Amaçlı Sessizlik (r=0,29 
p≤,001), Bağdaşıklık ile Kabullenici Sessizlik (r=0,27 p≤,001), Koruma (r=0,18 p≤,001) ve 
Korunma Amaçlı Sessizlik (r=0,27 p≤,001), İçsel Takdir ile Koruma (r=0,13 p≤,05) Amaçlı 
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Sessizlik ve Tarafsızlık ile Kabullenici (r=0,17 p≤,05) Sessizlik arasında pozitif yönlü ve zayıf 
ilişkiler tespit edilmiştir. 
 
5. Sonuç 
 Bu çalışmada Diyarbakır ilinde görev yapan sağlık sektörü çalışanlarının örgüt kültürü 
ve örgüt iklimi algıları ile örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma 
sonucunda örgüt kültürü, örgüt iklimi ve örgütsel sessizlik arasında anlamlı ilişkiler 
bulunmuştur. 
 Acaray ve arkadaşları (2015) yapmış oldukları çalışmada örgüt kültürü tipleri ile örgütsel 
sessizliğin alt boyutlarından kabullenici sessizlik ve korunmaya dayalı sessizlik arasında negatif 
yönde ve orta düzeyde; korumaya dayalı sessizlik davranışı arasında ise pozitif yönde ve orta 
düzeyde anlamlı ilişkiler tespit etmişlerdir. Yapılan çalışmada ise Klan kültürü ile kabullenici 
sessizlik ve koruma amaçlı sessizlik arasında pozitif ve zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. 
Adhokrasi ve Pazar kültürü ile örgütsel sessizliğin tüm alt boyutları arasında pozitif yönde ve 
zayıf bir ilişki bulunmuştur. Hiyerarşi kültürü ile örgütsel sessizliğin alt boyutlarından sadece 
koruma amaçlı sessizlik arasında pozitif yönlü ve zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bağlamda 
örgüt kültürün bir artış meydana geldiğinde örgütsel sessizlik düzeyini artıracağı ifade edilebilir. 
Bir başka sonuca göre örgüt iklimi alt boyutlarından Üstün Desteği ile Koruma amaçlı sessizlik; 
İş Yükü Baskısı ile Koruma ve Korunma Amaçlı Sessizlik; Bağdaşıklık ile örgütsel sessizliğin 
tüm alt boyutları; İçsel Takdir ile Koruma Amaçlı Sessizlik; Tarafsızlık ile Kabullenici Sessizlik 
arasında pozitif yönde ve zayıf ilişkiler tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre örgüt iklimi alt 
boyutlarında meydana gelecek bir artışın örgütsel sessizliği artıracağı söylenebilir. 
 Elde edilen başka bir sonuca göre ise katılımcıların bulundukları kurumlarda 
algıladıkları örgüt kültürü türü sırasıyla hiyerarşi, klan, pazar ve adhokrasidir. Örgüt iklimi alt 
boyutlarından İş Yükü Baskısı ve örgütsel sessizlik alt boyutlarında Koruma Amaçlı Sessizlik 
algılarının ortalamaları ise diğer boyutlardan daha yüksektir. Bu noktadan hareketle 
katılımcıların hiyerarşik bir örgütte ve iş yükü baskısı altında çalıştıkları ancak iş arkadaşlarını 
ve kurumlarını korumaya yönelik olarak sessiz kaldıkları söylenebilir. 
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AKÜ EMYO ÖĞRENCİLERİNİN E-TİCARET KULLANIMI 
VE E-TİCARET’E BAKIŞININ İNCELENMESİ 

 
 

M.Can Yardımcı1  Ayhan Çetin2 
 
 
Özet  

Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde hızlı bir ivme ile büyüyen e ticarete, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi’ne bağlı Emirdağ Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin nasıl baktıkları, en çok hangi sektörel ürünler 
için e ticareti tercih ettikleri, hangi sıklıkla kullandıkları ve  neden kullandıkları irdelenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: e-ticaret, e-ticaret kullanımı 
 
JEL Sınıflandırılması : A10,  A19, C42, Z10 
 
 
INVESTIGATION OF EMYO OF AKU OF STUDENTS USE OF 

E-COMMERCE AND E-COMMERCE OVERVIEW 
 
 
Abstract 

In this study, what the students, of EMYO (Emirdağ Meslek Yüksekokulu) of AKU (Afyon Kocatepe 
Üniversitesi) think about e-trade, growing with a great acceleration throughout  the World and in our country 
during the recent years, for which sectoral products they prefer e-trade and how often and for what reason they 
use e-trade are examined. 
 
Keywords: e-trade, usage of e-trade 
 
JEL Classification: A10, A19, C42, Z10 
 
 
1. Giriş 

Teknolojide son yıllarda meydana gelen gelişmelerin e-ticaretin oluşumuna ve 
gelişimine büyük bir ivme kazanmasına neden olduğu değerlendirilmektedir.  İnternet, günlük 
gazete okuma, iş başvurusu ve üniversite eğitiminde birçok kolaylıklar sağlamaktayken, 
pazarlama alanında da önemli gelişmelere neden olarak gösterilmektedir (Akar 2008, 203). 
İnternetin tüketiciler açısından daha önemli hale geldiği ifade edilmektedir (Kayabaşı 2010, 
23).  

Ekonomik gelişmelerin pek çok yenilikler getirdiği kabul edilmektedir. İnternet ve bilgi 
teknolojilerindeki gelişmeler kadar kargo şirketlerindeki nicel ve nitel gelişmeler nedeniyle e-
ticaret hızlı bir gelişme göstermiştir. E-ticarette müşteri sayısındaki artış, internet kullanıcı 
sayısından daha hızlı artarken internetten yapılan alışveriş hacmi de artış göstermiştir 
(Saprikis vd., 2010 ve TÜBİSAD 2016, 15-17). TÜBİSAD 2015 yılı raporuna göre ülkemizde 
e-ticaret hacmi gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük bir hacimde kalmaktadır. 
Kaldı ki gelişmiş ülkelerdeki bu hacim miktarı sürekli artış göstermektedir. Özellikle e-ticaret 
hacminin artacağı konunun uzmanlarınca, mesleki dernek raporlarında ve akademisyenlerin 
çeşitli çalışmalarında ifade edilmektedir. Çalışmanın ilerleyen kısmında bu konuda rakamlarla 
ilgili bilgi verilecektir. 

1 Dr., AKÜ. Emirdağ MYO., canyardim@aku.edu.tr 
2 Öğr.Grv., AKÜ. Emirdağ MYO., acetin@aku.edu.tr 
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Türkiye “Nüfusun Altın Penceresi” diye adlandırılan ve ülkemizde de demografik 
piramidin en büyük kısmını oluşturan “Genç Nüfus” önemli bir avantaj olarak 
değerlendirilmektedir. Çalışmada yaş grupları ve harcama miktarları sorgulanacaktır. 

OECD’nin e-ticaret tanımı şu şekildedir: “Birey ya da firmaların ses ve görsellerle 
dijital sistem üzerinden ticari faaliyetleridir” (Canpolat, 2001,13). 

Dünya Ticaret Örgütüne göre, “Mal ve/veya hizmetlerin reklam, satış ve pazarlamasının 
telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması” olarak tanımlanmaktadır (Kırçova, 1999,6).  

TÜBİSAD 2015 Türkiye’de e-ticaret raporunda e-ticaret, “Ürün ya da servis siparişi 
online kanaldan verilmektedir. Telefon, faks, çağrı merkezi, e-mail ve benzeri aracı kanallar 
aracılığıyla yapılan işlemler hariç tutulur.” diye tanımlanmaktadır. 

Uluçay (2012,85-86)’ın çalışmasına göre internet üzerinden alışveriş alışkanlıklarında 
en çok pay % 70 ile 56 yaş ve üstü katılımcılara aitken en düşük oran % 48 ile 18-25 yaş 
grubuna aittir. Buna sebep 18-25 yaş grubunun ekonomik özgürlüğüne yeterince sahip 
olamadıkları gösterilmektedir. Çalışmada yaş aralıkları ile internette yapılan alışverişler 
arasında bir ilişki olmadığı esas olan katılımcıların eğitim düzeyi ile gelir seviyesinin 
olabileceği ifade edilmiştir. 

Saydan (2008) çalışmasında 16-24 yaş grubunun internette en fazla alışveriş yaptığını, 
eğitim seviyelerinin yüksek ve çoğunlukla erkek oldukları sonucuna ulaşmıştır.  

Algür ve Cengiz (2011) Saydan’ın kullandığı anket formlarından yararlanarak 610 
kişiye anket uygulamış olup, genç eğitim düzeyi yüksek olan bireylerin internette alışverişi 
daha çok tercih ettikleri sonucuna ulaşmışlardır.  

Aydan ve Demir (2011) Fırat Üniversitesi’nde yaptıkları çalışmada internette alışveriş 
yapmama nedeni olarak “Güven eksikliği”ni ortaya koymuşlardır.  

Tatlı ve Korkut (2014, 74-75) Bingöl Üniversitesi’nde 350 kişi ile yaptıkları çalışmada 
internetten alışveriş yapma davranışı ile gelir, yaş, cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı 
sonuçlara ulaşmışlardır. Gelir, internetten alışverişi olumlu yönden etkilerken kadınlar 
erkeklere oranla internetten alışverişe daha çok güvenmektedir.  

TÜİK verilerine göre 2009 yılı Nisan ayı sonunda hanelerin internet erişim imkanı % 
30, 2010 yılı aynı dönemi için (% 41,6), 2015 yılı için (% 69,5)’tir.  

Hanelerde TÜİK 2015 yılı verilerine göre (% 96,8)’inde cep telefonu ya da akıllı 
telefon, (% 25,2)’sinde masaüstü bilgisayar, (% 43,2)’sinde taşınabilir bilgisayar ve (% 
20,9)’unda internete bağlanabilen tv’ler bulunmaktadır.  

Nisan 2014- Mart 2015 döneminde internet üzerinden kişisel kullanım amaçlı mal ve 
hizmet siparişi verme oranı (% 33,1) olarak gerçekleşmiştir.  

BKM verilerine göre 2011 birinci çeyreğinde internetten kartlı ödeme işlemleri yurtiçi 
ve dışı toplam 8.297.447 kez yapılırken işlem tutarı 1.284,68 milyon TL olmuştur. 2016 yılı 
birinci çeyreğinde yurtiçi ve dışı internet için yapılan kartlı işlem adeti 76.600.480 adet, işlem 
tutarı ise 15.765.21 TL olarak gerçekleşmiştir. 

TÜBİSAD 2015 raporuna göre KDV hariç 2013 yılında 14.0 milyar TL ciroya ulaşılmış 
ve bu yıllarda en çok harcamalar tatil ve seyahat ve online perakende sektöründe 
gerçekleşmiştir. 2013 yılından 2014 yılına artış (% 35), 2014 yılından 2015 yılına (% 31)’lik 
gelişme yaşanmıştır. Online alışveriş yapanlar gelişmiş ülkelerde (% 77 – 50) bandında, 
gelişmekte olan ülkelerde % 23 - 44 bandında gerçekleşmiştir. Türkiye’de 2014 yılında (% 
33), 2015 yılında (% 39) olarak gerçekleşmiştir. Yakın gelecekte ülkemizde bu oranların 
artması beklenmektedir (TÜBİSAD 2016, 11-15). Ülkemizde KBMG’in artması ve nüfus 
piramidi içerisinde yoğun olarak yer alan genç nüfusun istihdamına katılması ve gelir elde 
etmeye başlamasının e-ticarete olumlu katkılar yapacağı değerlendirilmektedir.  

Bu kadar genç nüfusa ve beş milyon yüksek öğrenim öğrencisine sahip olan ülkemizde 
yüksek öğrenim öğrecilerinin e-ticareti ne kadar kullandıkları, en çok hangi ürünleri tercih 
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ettikleri, kadın-erkek, sosyal teknik programı öğrencileri arasında bir ayrışmanın olup 
olmadığının sınanması başlıca cevap aranılacak sorular olacaktır. 

 
2. Yöntem 

SPSS 20.0 ile survey araştırması olarak yapılan çalışmada AKÜ EMYO öğrencilerinden 
örneklem seçilmiştir. Ölçme aracı olarak tarafımızdan geliştirilen anket uygulanmıştır. İki 
grup arasındaki farklılıklarda Pearson Chi-Square testi uygulanmıştır. Anlamlılık derecesi 
0.05 olarak alınmıştır. Örneklem grubunda 99 kadın, 98 erkek ve 133 sosyal program, 64 
teknik program öğrencisi bulunmaktadır. Öğrenciler yaş gruplarına göre de kategorize 
edilmişlerdir.  

 
3. Bulgular ve Yorum 

Çalışmaya katılan 197 öğrenciden 151 kişi (% 76,6) internetten alışveriş yapmıştır. 
İnternetten alışveriş nedeni birinci olarak ekonomik olması (% 44,2), ikinci olarak seçeneğin 
çok olmasıdır (% 27,4). Zaman tasarrufu en düşük (% 5,6) seçenek olmuştur. En çok 
kullanılan sosyal medya seçeneği Facebook ve Youtube (% 54,3 ve % 24,4) seçilmiştir. 
İnternetten en çok alınan ürünler giyim ürünleri (% 69,5) ve kitap (% 10,2) iken en az 
kozmetik ürünleri (% 3,6) olmuştur. İnternetten (% 34,5) kitap almış (% 65,5) hiç kitap 
almamıştır. İnternet üzerinden katılımcıların (% 21,8)’i satış yapmıştır. Yıllık alışveriş miktarı 
(% 3) 1600 + TL, 0-100 TL (% 44,2), 100-400 TL (% 15,2) ve 400-800 TL (% 8,1) olarak 
gerçekleşmiştir. Yurtdışı internet sitesinden alışveriş yapanların oranı (% 7,3)’tür. Müşteri 
yorumlarının okunma oranı % 73,1’dir. Satın alma kararını en çok etkileyen faktörler 
sıralandığında fiyat  (% 44,2) ile birinci, iade edilebilmesi (% 34) ile ikinci ve (% 16,2) ile 
müşteri yorumlarıdır. Alışveriş sitelerinden (% 38,1) ile Google/ Yandex ve (% 24,4) olarak 
arkadaşlarından haberdar olmaktadırlar. İnternetten alışveriş yapmama nedeni olarak (% 38,6) 
ile kredi kartının olmaması ve (% 29,4) ile ürünlere güvenilmediği belirtilmiştir. İnternetten 
yapılan alışverişte olumsuzluk yaşamayanlar yaşayanlara göre iki kattan fazladır (% 69,5 ve 
% 30,5). Ürünlerle ilgili fotoğraf ve bilgilerin alışveriş kararını kolaylaştırdığına dair verilen 
cevaplar şöyledir; evet: (% 47,7), belki (% 19,3), hayır ( % 14,2) ve kesinlikle hayır (% 5,6). 
İnternetten alışverişin sağladığı en büyük avantaj olarak (% 32) ile ulaşılamayan ürünlere 
ulaşma imkanı sağlaması, (% 24,4) ile çeşit/alternatif imkanı sağlaması, (% 22,3) ile kargo 
olarak belirtilmiştir. 

Çalışmada 17-19 yaş, 19-21 yaş, 21-23 yaş ve 23+ olmak üzere katılımcılar dört yaş 
grubuna ayrılmıştır. Tüm yaş gruplarında en çok Facebook’un kullanıldığı belirtilmiştir. Tüm 
yaş grubu internetten en çok giyim alışverişi yapmaktadır. İnternet üzerinden ürün satışında 
yaş grupları arasında net bir fark yoktur( % 16,7 ile % 21,8). Müşteri yorumlarının 
okunmasında yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. İnternetten alışveriş yapmama 
nedeni olarak tüm yaş grupları (% 50) kredi kartlarının olmadığını ifade etmiştir. 

Katılımcılar kadın ve erkek olarak karşılaştırıldığında; en çok kullanılan sosyal medya 
adresi ve en çok alışveriş yapılan ürünlerde bir fark olmadığı görülmektedir. Müşteri 
yorumlarının okunması, yabancı ülke internet sitelerinden alışveriş yapma, alışveriş 
sitelerinden haberdar olma, olumsuzluk yaşayıp/yaşamamak, internetten alışverişin avantajları 
konusunda verilen cevapların birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. 
 Ankete katılanlar sosyal ve teknik program öğrencileri olarak ayrı ayrı 
değerlendirildiğinde anket sorularına verilen cevaplarda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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Tablo 1: İnternetten yıllık alışveriş miktarı 
 
 Yıllık internetten alış veriş miktarı? Total 

0-100 TL 100-400 TL 400-800 TL 800-1200 TL 1200-1600 TL 1600 + TL 

Yaş 

17-19 
Count 9 5 1 3 0 0 18 
% within Yaş 50,0% 27,8% 5,6% 16,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

19-21 
Count 50 30 19 4 3 2 108 
% within Yaş 46,3% 27,8% 17,6% 3,7% 2,8% 1,9% 100,0% 

21-23 
Count 22 15 8 5 1 0 51 
% within Yaş 43,1% 29,4% 15,7% 9,8% 2,0% 0,0% 100,0% 

23+ 
Count 6 4 2 4 0 4 20 
% within Yaş 30,0% 20,0% 10,0% 20,0% 0,0% 20,0% 100,0% 

Total 
Count 87 54 30 16 4 6 197 
% within Yaş 44,2% 27,4% 15,2% 8,1% 2,0% 3,0% 100,0% 

 
Pearson Chi-Square testine göre 0,05 anlamlılık düzeyinde 23+ yaş grubunda yıllık 

internetten yapılan alışveriş tutarında anlamlı bir farklılık gözlenmektedir. Katılımcıların yaşı 
büyüdükçe internetten alışveriş tutarları artmaktadır. Yunanistan’da 2001 yılında yapılan 
araştırmada da benzer sonuca ulaşılmıştır (Vrechopoulos 2001,21). Donthu ve Garcia 1999 ve 
Tan 1999 çalışmalarında da internetten yapılan alışverişte yaş faktörünün harcama miktarı ile 
doğru orantılı olduğunu tespit etmiştir. 

 
Tablo 2: İnternet üzerinden ürün sattınız mı? 

 İnternet üzerinden ürün sattınız mı? Total 
Evet Hayır 

Cinsiyet 
Erkek 

Count 30 68 98 
% within Cinsiyet 30,6% 69,4% 100,0% 

Kadın 
Count 13 86 99 
% within Cinsiyet 13,1% 86,9% 100,0% 

Total 
Count 43 154 197 
% within Cinsiyet 21,8% 78,2% 100,0% 

 
İnternet üzerinden ürün satışında erkekler lehine farklılaşma görülmektedir. Yaklaşık 

olarak erkekler üç misli daha fazla ürün satmışlardır. 
  Ülkemizde kadın ve erkek istihdam oranlarına baktığımızda bu durum şaşırtıcı olarak 
değerlendirilmemelidir. Erkeklerin ekonomik ve sosyal hayatta kadınlara göre daha aktif 
oldukları kabul edilmektedir. 

Tablo 3: Programa göre sosyal medyada sık kullanılan siteler 
 Sosyal medyada sık kullanılan site? Total 

Facebook Youtube Linkedin Twitter Diğerleri 

Hangi 
programda 
okuyorsun? 

Harita 
Count 1 1 0 0 0 2 
% within Hangi 
programda okuyorsun? 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Bankacılık 
Count 41 21 3 4 18 87 
% within Hangi 
programda okuyorsun? 47,1% 24,1% 3,4% 4,6% 20,7% 100,0% 

Dış ticaret 
Count 0 0 1 1 0 2 
% within Hangi 
programda okuyorsun? 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Yapı 
denetimi 

Count 39 16 1 2 4 62 
% within Hangi 
programda okuyorsun? 62,9% 25,8% 1,6% 3,2% 6,5% 100,0% 
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İşletme 
Count 13 5 0 0 2 20 
% within Hangi 
programda okuyorsun? 65,0% 25,0% 0,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

Muhasebe 
Count 13 5 0 1 5 24 
% within Hangi 
programda okuyorsun? 54,2% 20,8% 0,0% 4,2% 20,8% 100,0% 

Total 
Count 107 48 5 8 29 197 
% within Hangi 
programda okuyorsun? 54,3% 24,4% 2,5% 4,1% 14,7% 100,0% 

 
Teknik program öğrencileri (% 90) oranında Facebook ve Youtube kullanırken bunlara 

ilave olarak Linkedin ve Twitter kullanmaktadırlar. Sosyal program öğrencileri yukarıda 
sayılan sosyal medya sayfalarına ilave olarak başka sosyal medya sayfalarını da 
kullanmaktadırlar. 

 
4. Sonuç ve Öneriler 

Teknolojik gelişmeler aile yapısı ve bireylerin yaşam standartlarını değiştirmektedir. 
Teknolojinin getirdiği yenilikler her ülkede aynı zaman diliminde olmasa da gecikmeli olarak 
diğer ülkelerde de benzer aşamalardan geçmektedirler. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler 
internet teknolojisini desteklemekte ve hızlandırmaktadır. Günümüzde işbaşvurusu, eğitim, 
bankacılık işlemleri vb. gibi faaliyetler internet üzerinden yapılabilmektedir. Bununla birlikte 
özellikle e-ticaret faaliyetleri BKM ve TÜBİSAD verilerine göre gerek dünyada gerekse 
ülkemizde işlem sayısı ve işlem tutarı olarak doğrusal bir grafik şeklinde ilerlemektedir. Bu 
çalışmada AKÜ EMYO öğrencilerinin e-ticaret kullanımları ve e-ticarete bakışı incelenmiştir.  

Çalışma anket yöntemiyle yapılmış olup katılımcılar yaş gruplarına, sosyal ya da teknik 
program öğrencileri ve kadın-erkek olarak ayrıştırılmıştır. 

Katılımcıların % 76,6’sı internetten daha önce alışveriş yapmışlardır. Alışveriş 
yapmama nedeni olarak sırasıyla “Kredi kartım yok.” % 38,6, “ Ürünlere güvenim yok.” % 
29.4 ve “Kredi kartı güvenliği yok.” % 13,4 cevaplandırılmıştır. 

En çok sosyal medya olarak Facebook ve Youtube toplamda % 80’e yakın 
kullanılmaktadır. İnternetten en çok giyim ürünleri ve kitap alınmaktadır. Katılımcıların % 
65,5’i hiç kitap almamıştır. İnternetten alışveriş yapılmasının nedeni olarak sırasıyla kredi 
kartının olmaması, ürünlere güvenin olmaması ve kredi kartı güvenliğinin olmaması ifade 
edilmiştir. Bu durum Armağan ve Turan 2014 çalışmasıyla Ayden ve Demir’in 2011 ve 
Farinnia’nın 2011 yılı çalışmalarıyla uyumludur. 

Müşteri yorumlarının okunması yaklaşık % 70 civarında iken satın alma kararını 
etkileyen birinci faktör fiyat olarak karşımıza çıkmaktadır. Alışveriş sitelerinden haberdar 
olmada sırasıyla Google/Yandex ve arkadaş faktörü gelmektedir. Literatürde de olduğu gibi 
internetten alışverişin en avantajlı tarafı olarak fiyat ve ürün çeşitliliği görülmektedir. 
Singapur’da 2001 yılında Liao ve Cheung tarafından yapılan çalışma, bulguları 
desteklemektedir. 

Yaş grupları 17-19 yaş, 19-21 yaş, 21-13 yaş ve 23+ yaş olarak ayrıştırıldığında 23+ yaş 
grubunda yıllık alışveriş miktarı 1600+ TL olarak önemli bir farklılık gözlenmiştir. Bu durum 
yaş büyüdükçe ekonomik bağımsızlığın kazanılması ile ilşkilendirilebilir. İnternet üzerinden 
ürün satışında erkekler lehine pozitif durum söz konusudur. Ülkemizde istihdam açısından 
baktığımızda erkekler daha yoğun çalışmaktadır, dolayısıyla bu beklenen bir durum olarak 
değerlendirilebilir. Sosyal medyada en çok kullanılan sitelerde sosyal ve teknik program 
öğrencileri açısından bir ayrışma söz konusudur. Teknik program öğrencileri belli sosyal 
medyayı kullanırken sosyal program öğrencileri daha çeşitli sosyal medya ağlarını 
kullanmaktadırlar. 
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Sonuç olarak bu araştırmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Emirdağ Meslek 
Yüksekokulu sosyal ve teknik program öğrencilerinin e-ticaret kullanımı ve e-ticarete 
bakışları incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre yaş grupları ile internette alışveriş yapma 
miktarı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. İnternetten ürün satışında kadınlara göre 
erkekler anlamlı bir şekilde daha çok satış yapmaktadırlar. Son olarak katılımcıları sosyal ve 
teknik program öğrencileri olarak ayırdığımızda sosyal program öğrencilerinin sosyal 
medyayı daha çeşitli kullanabildikleri ortaya çıkmıştır. 
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AKÜ EMYO’DAKİ ÖĞRENCİLERİN YAZILI BASIN VE 
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ 

 
 
 

M.Can Yardımcı1  Ayhan Çetin2 
 
 
Özet 

Ülkemizde günlük gazete, süreli dergi ve kitap okuma oranları gelişmiş ülkelerin ortalamalarından çok 
daha düşüktür. Günlük gazete satışlarının miktarı uzunca yıllardan beri artmamaktadır. Toplumda eğitim 
seviyeleri daha yüksek olan grupta yer alan üniversite öğrencilerinin gazete, haftalık/aylık dergi ve kitap okuma 
alışkanlıkları ve bunları etkileyen faktörler incelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: gazete, kitap, dergi, okuma alışkanlığı 
 
JEL Sınıflandırılması: A10,  A19, C42, Z10 
 
 

DETERMINATION OF WRITTEN PRESS AND READING 
HABIT OF STUDENTS OF EMYO OF AKU 

 
 
Abstract 

In our country, the proportion of reading periodical magazines and books are much more lower than the 
means of the developed countries. The amounts of sales of daily newspaper sales have not been increasing for 
many years . Reading (weekly/montly published magazines and books) habits of the university students, who are 
in the part of the highly educated people and the faktors affecting will be investigated. 
 
Keywords: newspaper, book, magazine, reading, habit 
 
JEL Classification: A10, A19, C42, Z10 
 
 
1. Giriş 
  Okuma ve /veya okuma alışkanlığı ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Tüm bu 
çalışmalarda okumanın önemine vurgu yapıldığı gibi ülkemizde okuma oranının düşüklüğüne 
de vurgu yapılmıştır. Okuma oranının yüksek olması her zaman arzulanan bir durum olarak 
değerlendirilmektedir. Günümüzün küreselleşme ve rekabetçi ortamında okuyan bireylerin bir 
adım öne çıktığı da kabul edilmektedir. 
  Yaşadığımız dönemde işgücü piyasasının talebi bilgiyi özümseyen, yorumlayabilen, 
iletişim becerileri yüksek, analitik düşünebilen hızlı karar alıp uygulayabilen, empati 
kurabilen bireyler yönündedir. Yukarıda sayılan özelliklerin iyi bir eğitim süreci ve bu sürecin 
sonunda okuma alışkanlıklarının devamıyla elde edebileceği konusunda görüş birliği olduğu 
kabul edilmektedir. 
  Okuma bireylerin metni okuyup, anlayıp yeni anlamlar ortaya koyması durumudur 
(Akyol, 2007:15). Türk Dil Kurumu sözlüğünde okuma; yazılı bir metin mesajını 
anlayabilmek, bir şeyin anlamını çözmek, değerlendirmek olarak ifade edilmektedir (TDK 
2012,742). 

1 Dr., AKÜ. Emirdağ MYO., canyardim@aku.edu.tr 
2 Öğr.Grv., AKÜ. Emirdağ MYO., acetin@aku.edu.tr 
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  Aktaş ve Gündüz (2004)’e göre okuma alışkanlığının güçlü bir şekilde oturabilmesi için 
erken yaşlarda kazanılmış olması gereklidir. Burada iki faktör önem kazanmaktadır. 
Ebeveynler ve kütüphaneciler ile eğitimciler. Okumayan ebeveynlerin ve eğitimcilerin okuma 
alışkanlığı kazandırabilmeleri pek mümkün görülmemektedir. Okuma alışkanlığı, çevreyi ve 
dünyayı bir araç olarak görmek ve kullanmak arzusudur (Kayalan 2000,16). UNESCO’nun 
okuma alışkanlığı tanımı şu şekildedir: Okumayı öğrendikten sonra bu eylemi istekli şekilde 
kazanma becerisi (www.cocukvakfi.org.tr). Okuma alışkanlığı kişinin okumayı ihtiyaç ve 
zevk unsuru olarak değerlendirmesi ve okuma eylemini yaşamı boyunca ve eleştirel bakış 
açısıyla gerçekleştirmesi olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz 1993,30). 
  Okuma alışkanlığından bahsedilebilmesi için; 

 a. Okuyucunun hangi yayınları okuduğu, 
 b. Hangi sıklıkta ve hangi tarzları ne ölçüde okuduğu, 
 c. Bir defada ne kadar okuduğu, 
 d. Bir defada ara vermeden ne kadar okuyabildiği, 

e. Okunan kitapların hangi şekilde temin edildiği (satın almak, ödünç almak, 
kütüphaneden almak vb.) gibi faktörlerin kullanılması önerilmektedir (Dökmen 
1994,34). 

  Okuma alışkanlığı seviyeleri için bir yılda okunan kitap sayısına göre bir sınıflandırma 
yapılabilir. 

 a. Bir yılda beşten az kitap okuyan “Az okuyan okur”, 
 b. Bir yılda 6-11 arası kitap okuyan “Orta düzey okur”, 
 c. Bir yılda 12’den çok kitap okuyan “Çok okuyan okur” olarak sınıflandırılır (Yılmaz 
2004,115) 

  Kişi başına düşen milli gelir, ortalama eğitim seviyesi gibi kitap ve/veya gazete okuma 
alışkanlığı da ülkelerin gelişmişlik düzeylerini kıyaslamada başvurulan ölçütlerdendir. İleri 
teknoloji üreten, çok sayıda patent alan ülkelerde okuma alışkanlığının yüksek olması normal 
bir durum olarak değerlendirilmektedir. 
  ODTÜ’de 1998 yılı 30 Kasım – 4 Aralık tarihinde düzenlenen kitap fuarında, ODTÜ 
İstatistik Topluluğunca öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı ile ilgili yapılan çalışmada ilginç 
sonuçlar elde edilmiştir. Kitap türüne göre öğrenciler % 52,7 ile siyasi kitapları en çok tercih 
ederken, bilimsel kitapları fazla tercih etmedikleri ortaya çıkmıştır. Fakültelere göre 
öğrencilerin kitap tercihlerinde ise Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin siyasal kitapları, 
Mimarlık Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin psikoloji kitaplarını, İİBF öğrencilerinin ise 
şiir kitaplarını tercih ettiği görülmüştür (www.po.edu.tr/2016)  
  Semerci (2002) tarafından Beden Eğitimim ve Spor Öğretmenliği öğrencileri arasında 
yapılan çalışmada öğrencilerin ders kitapları dışında kitap okumama nedenleri olarak; 
kitapların pahalı olması, televizyonun daha cazip olması, yönlendirme olmaması vb. nedenler 
tespit edilmiştir. 
  Ankara Üniversitesi öğrencileri ile yapılan çalışmada öğrencilerin % 46,1 en çok beş 
kitap okuduğu, % 4,6’lık grubun ise hiç kitap okumadığı tespit edilmiştir (Odabaş, Odabaş ve 
Polat,446) 
  Üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığının tespitine yönelik yapılan çalışmada 
katılımcıların % 20’ sinin süreli bir yayını takip ettikleri ortaya çıkmıştır (Esgin ve Karadağ 
2000,21) 
  Özten (2004) çalışmasında öğrenciler arasında gazete okuma alışkanlığının olmadığı, % 
32 ile en çok spor ve magazin, % 11 ile haber ve ekonomi, % 14 sanat ve % 24 oranında 
gazete eklerinin okunduğu bulunmuştur. 
  Öğretmen adayları arasında Saracaoğlu ve diğerleri (2003) yılında yaptıkları çalışmada 
öğrencilerin cinsiyetlerine göre okuma alışkanlıklarında önemli farklılıklar olduğu ve kitaptan 
ziyade gazete ve dergi okumayı tercih ettikleri ifade edilmiştir. Gazete, mizah dergisi ve 
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kültür kitaplarında istatistiksel olarak cinsiyetlerine göre farklılaşma tespit edilmezken; 
dergiler ve sanat kitaplarında bayanlar, bilim teknik dergileri ve bilimsel kitaplar yönünden 
baylar lehine istatistiki anlamlılık tespit edilmiştir (Saracalıoğlu, Yenice ve Karasakaloğlu 
2009 sayfa 200) 
  Kurulgan ve Çekerol (2008) Anadolu Üniversitesi Porsuk MYO Çocuk Gelişimi 
öğrencilerine yaptıkları çalışmada gazete okuma alışkanlıklarını, kitap okuma alışkanlıklarına 
göre daha zayıf olduğu ifade etmişlerdir. 
  Ülkemiz oldukça genç bir nüfusa ve azımsanmayacak sayıda _ilk, orta ve yüksek 
öğrenimde_ öğrenciye sahiptir. Öğrencilerin kaliteli eğitim almalarının ekonomik, siyasal, 
sosyal vb. pek çok alanda pozitif etkilerinin olacağı kabul edilmektedir. Eğitim sadece eğitim 
kurumlarında verilmesi beklenemez; eğitimi destekleyen unsurlar arasında en önemlilerinden 
bir tanesi de okuma alışkanlığının kazandırılabilmesidir. Bu çalışmada sayıları beş milyondan 
fazla olan yükseköğretim öğrencileri içerisinde yer alan AKÜ EMYO’nun öğrencileri ile 
yapılmıştır. Okuma alışkanlıklarında cinsiyet, yaş grupları, eğitim alınan bölüm ve 
öğrencilerin anne-babalarının eğitim düzeyleri ile bir ilişki olup olmadığı incelenecektir. 
 
2. Yöntem 
  SPSS 20.0 ile survey araştırması olarak yapılan çalışmada AKÜ EMYO öğrencilerinden 
örneklem seçilmiştir. Ölçme aracı olarak kendi tarafımızdan geliştirilen anket uygulanmıştır. 
Anket Pearson Chi – Square yöntemiyle değerlendirilmiştir. Anlamlılık derecesi 0.05 olarak 
alınmıştır. Örneklem grubunda 103 kadın, 134 erkek ve 75 sosyal program, 162 teknik 
program öğrencisi bulunmaktadır. 
 
3. Bulgular ve Yorum 
  Bu bölümde 237 öğrencinin anket sorularına verdikleri cevaplar cinsiyetlerine göre, yaş 
gruplarına göre, program ve anne-babalarının eğitim durumlarına göre değerlendirilecektir. 
Katılımcıların % 43,5’ i kadın, % 56,5’ i erkeklerden oluşmaktadır. 
  Kadın-erkek katılımcıların 152’ si hiç gazete almamaktadırlar. Bu tüm katılımcılarda % 
70’ lik bir oran tutmaktadır. Ancak gazete almama sebebi gazeteyi başka bir yerde okuma 
yada internetten okunması durumu ise şu şekildedir. 

Tablo 1: Gazete almama nedenleri 
 Gazete satın almasanız da bir yerde okur musunuz? Toplam 

Berberde Kuaförde Kafede Arkadaşımınkini Okumam 

Cinsiyet 
Erkek 37 21 40 11 25 134 
Kadın 2 14 34 32 21 103 

Toplam 39 35 74 43 46 237 
 
  Tablo 1’ de görüldüğü gibi gazete almayanların % 80’ i gazeteye sırasıyla arkadaşından, 
kafelerden ve kuaför ve berberlerden ulaşabilmektedirler. Erkekler açısından pozitif bir 
farklılık söz konusudur. Kadınlar daha çok arkadaşlarından gazete okurken, erkekler farklı 
işyerlerinde daha çok gazete okumaktadırlar. 

Tablo 2: İnternetten gazete okuma sıklığı 
 Gazete almasanız da, internette hangi sıklıkta okursunuz? Toplam 

Her gün 2 günde bir 2-5 günde 5-7  günde Hiçbir zaman 

Cinsiyet 
Erkek 63 12 22 14 23 134 

Kadın 29 9 25 28 12 103 

Toplam 92 21 47 42 35 237 
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  Tablo 2’ye bakacak olursak; Kadın-erkek katılımcıların 35 kişisi hiçbir zaman 
internetten okumazlarken diğer katılımcılar farklı zaman aralıklarında, 92 kişi her gün 
internetten gazete okumaktadırlar. Alınan gazete sayısı düşükken gazete almayanların 
gazeteyi internetten okudukları görülmektedir. Ancak % 15 katılımcı internetten hiç gazete 
okumamaktadır. 

Tablo 3: Gazete almama nedenleri 
 Gazete almıyorum, çünkü: Toplam 

Bütçem uygun değil İnternetten okuyorum İlgimi çekmiyor Gazete alıyorum 

Cinsiyet 
  Erkek 15 61 22 36 134 
Kadın 3 70 15 15 103 

Toplam 18 131 37 51 237 
 
  Gazete alınmaması ile gazetenin internetten okunması arasında güçlü bir ilişki 
gözlemlenmektedir. 131 kişi gazeteyi internetten takip ederken yalnızca 18 katılımcı 
bütçesinin gazete almak için uygun olmadığını ifade etmiştir. 

Tablo 4: Gazetelerin ilk okunan sayfaları 
 Gazete aldığınızda ilk hangi sayfalara bakarsınız? Toplam 

Spor Magazin Siyaset politika Ekonomi Diğer 

Cinsiyet 
Erkek 56 16 44 8 10 134 
Kadın 5 40 27 11 20 103 

Toplam 61 56 71 19 30 237 
 
  Kadınların ilk olarak en çok baktıkları magazin sayfaları olurken erkeklerde spor 
sayfasını tercih etmektedirler. Erkeklerin % 40’ ı spor, kadınların da % 40’ ının ilk tercihleri 
magazin sayfalarıdır. 
  77 kadın ve 93 erkek toplam 170 katılımcı haftalık/aylık/üç aylık hiçbir dergi satın 
almamaktadırlar. Bu kategorideki dergileri düzenli olarak 46 katılımcı almaktadır. 
  En son ne zaman kitap okudunuz, sorusuna “Son yedi gün içinde” cevabı yalnızca 74 
kişi tarafından verilmiştir. Okuma alışkanlığının katılımcılar arasında yaygın olmadığı 
görülmektedir. 

Tablo 5: Katılımcıların ödünç kitap alma durumu 
 Okumak için arkadaşınızdan/arkadaşınıza kitap alır yada verir misiniz? Toplam 

Evet Hayır 

Cinsiyet 
Erkek 62 72 134 
Kadın 88 15 103 

Toplam 150 87 237 
 
  Okumak için kitap alış-verişi güçlü bir şekilde yapılmaktadır. 165 katılımcı kitap 
fiyatlarını çok pahalı ve pahalı olarak değerlendirmektedir. 
  Erkek katılımcılar okumak için sırasıyla polisiye, anı, kişisel gelişim ve klasik türleri 
tercih ederken, kadın katılımcılarda tercih kişisel gelişim, polisiye, klasikler ve anı şeklinde 
oluşmaktadır. 

Tablo 6: Katılımcıların e-kitap okuma oranları 
 Hiç e-kitap okudunuz mu? Toplam 

Evet Hayır 

Cinsiyet 
Erkek 31 103 134 
Kadın 36 67 103 

Toplam 67 170 237 
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  Gazete almayanlar, internetten, arkadaşlarından gazete okuyabilmekte iken internet 
üzerinden e-kitap okuyan katılımcı sayısı kadınlarda 36 kişi, erkeklerde 31 kişide 
kalmaktadır. 
  Katılımcıların büyük kısmı ayrı ayrı olarak internet ve TV başında günde 1 – 2 saat 
geçirdiklerini ifade etmişlerdir. 

Tablo 7: Katılımcıların cep telefonu ile zaman geçirme oranları 

 
Bir günde cep telefonunuzda ne kadar zaman geçiriyorsunuz? 

Toplam 
1 saat 2 saat 3 saat 4 saat 4+ saat 

Cinsiyet 
Erkek 11 22 21 17 63 134 

Kadın 5 5 14 10 69 103 

Toplam 16 27 35 27 132 237 

 
  Kadınlar ile erkekler arasında 4+ saat cep telefonu kullanımında; kadınlar erkeklere 
göre daha fazla kullanım gerçekleştirmektedirler. 
  Ankete katılanlar yaş grubu olarak beş grupta kategorize edilmiştir. 18 – 20 yaş (% 
32,5), 20 yaş (% 24,1), 21 yaş (% 24,5), 22 yaş (% 7,2) ve 23+ yaş (% 11,8) şeklinde 
dağılmıştır. Yaş grupları arasında gazete satın alma ve okuma, internette gazete okuma, kitap 
ödünç alma/verme, bir günde TV izleme, cep telefonu kullanma gibi konularda anlamlılık 
bulunamamıştır. Bu durum yaş gruplarının birbirine çok yakın olması ile ilişkilendirilebilir. 
  Ankete katılanlar sosyal programlar ve teknik programlardaki öğrenciler olarak 
ayrıştırıldığında 75 kişi sosyal program (% 31,6) ve 162 kişi teknik program (% 68,4) olarak 
dağılmıştır. 

Tablo 8: Katılımcıların dergi alma bilgileri 
 Haftalık/Aylık/3 aylık dergilerden hangisini satın alıyorsunuz? Toplam 

Haftalık Aylık 3 Aylık Almıyorum 

Bölüm 
Sosyal 7 9 8 51 75 
Teknik 12 19 12 119 162 

Toplam 19 28 20 170 237 
 
  Teknik program öğrencileri düzenli olarak haftalık/aylık/üç aylık dergileri, sosyal 
program öğrencilerine göre 1 kat daha fazla almaktadırlar (% 14’ e % 29,3). Düzensiz 
aralıklarla söz konusu dergi alımlarında da yine teknik program öğrencileri % 50 daha fazla 
satın alma gerçekleştirmektedirler. 
  Anne ve babanın eğitim durumuna göre bakıldığında ankete katılanların annelerinin 
eğitim durumu ve yüzdeleri şu şekildedir: Okuması yok 15 kişi (% 6,3), İlköğretim 131 kişi 
(% 55,3), ortaöğretim 75 kişi (% 31,6), ve üniversite 16 kişi (% 6,8). Katılımcıların 
babalarının eğitim düzeyi ise, okuması yok 6 kişi (% 2,5), ilköğretim 104 kişi (% 43,9), 
ortaöğretim 91 kişi (% 38,4) ve üniversite 36 kişi (% 15,2). Anne ve babaların eğitim 
düzeyleri yukarıdaki gibi oluşurken anket sorularına verilen cevaplarda anne ve babaların 
eğitim seviyesiyle ilgili olarak anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 
 
4. Sonuç ve Öneriler 
  AKÜ EMYO’ unda yapılan bu çalışmadan aşağıdaki sonuçları sıralamak mümkündür: 
 Öğrencilerin gazete okuma alışkanlıkları kitap ve dergi okuma alışkanlıklarına göre 
daha güçlüdür. Gazete alma alışkanlıkları olmasa da fiziki olarak gazeteye berber, kuaför ve 
kafe gibi işletmelerde ulaşabilmektedirler. Bu işyerlerinden ulaşamasalar dahi yaygın olarak 
internet ortamında gazete okumaktadırlar. Maalesef % 10’ luk bir grup hiç gazete 
okumamaktadır.  Kadın katılımcıların % 40’ ı, erkeklerinde % 40’ ı öncelikli olarak magazin 
ve spor sayfasıyla ilgilenmektedirler. Yaş grubu, okunulan program ve ebeveynin eğitim 
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seviyesinin gazete okumasıyla ilgili olarak bir ilişkisi bulunamamıştır. Öğrencilerin gazete 
okumaya olan ilgisi (Russikoff ve Pilgreen, 1994, Sheorey ve Mokhtari 1994, Zhiming 2000) 
araştırmasıyla uyumludur. Gazete okumanın cinsiyete göre farklılaşmadığını Gömleksiz 
(2005) de ortaya koymuştur. 
 Haftalık, aylık, üç aylık dergilerin okunmasında yalnızca teknik program öğrencilerinin, 
sosyal program öğrencilerine kıyasla üstünlüğü vardır. Bu dergileri düzenli olarak alanlar az 
olsa da düzensiz yada ilgili sayıyı alanlarda bulunmaktadır. Diğer yönden kadın-erkek, yaş 
grubu ve ebeveynin eğitim seviyesi anlamlı bir ayrıştırma nedeni olarak bulunamamıştır. 
Öğrencilerin % 70’ i bu gruptaki dergilerden hiç almamaktadır. 
 Okunulan kitap türleri arasında kadın-erkek, sosyal program ve teknik program, yaş 
grupları ve ebeveynlerin eğitim durumları ile ilgili bir fark bulunamamıştır. Ağırlıklı olarak 
katılımcılar polisiye, kişisel gelişim, anı ve klasikleri tercih etmektedirler. Katılımcıların 
%28’i daha evvel e-kitap okuduklarını geri kalan % 72’si hiç okumadıklarını ifade 
etmişlerdir. Katılımcılar % 63 oranında arkadaşları ile kitap alışverişinde bulunmaktadırlar. 
 Çalışmada öğrencilerin günlük zaman dilimlerinin önemli sayılabilecek kadar zamanı 
TV, internet ve cep telefonlarında geçirdikleri görülmektedir. Bu durumun kitap okumayı ne 
yönde etkileyeceği ayrı bir çalışma konusu olabilir. Bu durumun kitap okumayı etkilemesi 
beklenebilir. 
 Anne ve babaların eğitim durumları ile gazete, dergi ve kitap okuma durumu arasında 
bir ilişki bulunamamıştır. Katılımcıların ebeveynlerinin eğitim durumunun çoğunlukla ilk-orta 
öğretim seviyesinde olduğu görülmektedir. 
  Odabaş (2005) çalışmasında Japonların bir yıllık sürede ortalama 25 adet, İsveçlilerin 
10 adet, ülkemizde ise 6 kişinin 1 adet kitap okuduğunu belirtmiştir. Ülkemizde son 20 yıldır 
günlük gazetelerin toplam tirajları 5 milyon adet civarında neredeyse sabitlenmiş durumdadır. 
Gazeteye sahip olmadan da ulaşabilen katılımcıların kitaplara da ulaşımlarının 
kolaylaştırılabilmesi kitap okuma oranını arttırılabilir. Telif haklarını devlet olarak e-kitap 
arşivi oluşturarak kitaplara ulaşımı kolaylaştırabilir. Yükseköğrenim öğrencilerine verilen 
burslarında küçük bir oranını yalnızca kitap ve dergi alışverişlerinde kullandırılabilir. Şehir ve 
üniversite kütüphaneleri zenginleştirilebilir. Üniversitelerin MYO’larına işlevsel kütüphaneler 
kurulabilir. 
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YEREL SİYASETTE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 
 

Erhan Ezici1 
  
Özet 

İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim süreci ve bu süreci takiben internet kullanımının 
yaygınlaşması, bireyler için internet kullanımı bir anlamda gereklilik haline gelmiştir. İletişim, alışveriş, 
araştırma, eğitim vb. gibi birçok nedenle kullanılan internetin, 2000’li yıllarda ortaya çıkan sosyal medya 
platformları ile beraber kullanıcı sayısı giderek artmıştır. İnsanlar arasında artan iletişim ve milyonlarca kişi 
tarafından kullanılan Facebook, Twitter, Instagram vb. sosyal medya araçlarının bu kadar sık tercih edilmesi, 
siyasetçiler içinde seçmenlerine kolay ve hızlı ulaşabilecekleri, karşılıklı iletişim kurabilecekleri bir platform 
oluşturmuştur. Böylece siyasi iletişim ve siyasal pazarlama için kullanılabilecek önemli bir alan ve araç ortaya 
çıkmıştır.  
 Gerek merkezi yönetimlerde gerekse de yerel yönetimlerde görev alan siyasetçilerin ya da adayların 
seçim süreci öncesi ve sonrasında potansiyel seçmenleri ile iletişim kurabilmek için sosyal medya 
platformlarından faydalandıkları görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’deki büyükşehir belediye 
başkanlarının sosyal medya kullanımı Twitter ve Facebook üzerinden analiz edilecektir. Bu analizde büyükşehir 
belediye başkanlarının sosyal medya kullanımları, kadın ve erkek belediye başkanlarının kullanım farklılıkları, 
başkanların aktif sosyal medya hesabı ile belediyenin aktif sosyal medya hesabı arasındaki ilişki gibi sınırlılıklar 
ve karşılaştırmalar göz önüne alınarak yer alacaktır. Bunun için ilgili büyükşehir belediye başkanlarının ve ilgili 
belediyelerin sosyal medya hesapları araştırılarak, çalışmamızın sınırlılıkları çerçevesinde incelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: büyükşehir belediyesi, siyasal iletişim, Twitter, Facebook 
 
JEL Sınıflandırması: D72, D73, H79. 

 
USAGE OF SOCIAL MEDIA IN LOCAL POLITICS: A 

RESEARCH ABOUT METROPOLITAN MUNICIPALITY 
MAYORS 

 
Abstract 

Internet access has become a sort of necessity for people with the rapid development process in IT 
technology and following widespread internet access. The internet utilized for several reasons like 
communication, shopping, research and education etc. has risen its number of users increasingly with the 
emergence of social media platforms after 2000’s. Increasing communication between people and frequent usage 
of social media tools like Facebook, Twitter, Instagram etc., has arisen a platform for the politicians to reach and 
communicate with their voters fast and easily. Thus social media has emerged as an important area and a tool 
that can be used for political communication and political marketing has emerged.  

It is observed that the politicians or candidates involved in local or central government should benefit 
from the social media platforms in both pre-election and post election process to communicate with their 
potential voters. Therefore the aim of this study is analyzing Turkish metropolitan municipality mayors’ use of 
social media through Twitter and Facebook. In this analysis limitations and comparisons such as social media 
usage of the metropolitan mayors, differences between women and male mayors' social media usage, the relation 
between active social media accounts of mayors and active social media accounts of municipality will be 
considered. In this context social media accounts of the mayors and municipalities will be analyzed. 

 
Keywords: metropalitan municipality, political communication, Twitter, Facebook 
 
JEL Classification: D72, D73, H79 

1 Arş.Grv., Uşak Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Uşak-Türkiye, erhan.ezici@usak.edu.tr 
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1.Giriş 

İletişim teknolojilerinin hızla gelişerek tüm dünyayı birbirine giderek artan bir biçimde 
bağlaması, iletişim ürünlerinin ve teknolojisinin kullanımını günümüzde çok önemli bir 
gereklilik haline getirmiştir. İletişim teknolojilerindeki gelişme ile birlikte iletişim kavramı da 
teknik anlamda “telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen 
bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon” (tdk.gov.tr, 2016) şeklinde 
tanımlanmaya başlamıştır. 1990 sonrasında ise bu araçlara internet eklenmiştir. Kimi 
yazarlarca Tarım ve Endüstri devrimi sonrası tarihin üçüncü büyük devrimi olarak 
nitelendirilen bu dönem “Bilişim Devrimi” Çağı (Kongar, 2007:102-103), kimi yazarlarca ise 
“Enformasyon Çağı” (Uğurlu, 2013:3) olarak adlandırılmıştır. Günlük hayatta kendisine 
gittikçe daha çok yer edinen ve insanlar için bir ihtiyaç haline gelen bilgisayar, akıllı telefon, 
tabletler vb. iletişim araçlarının teknolojilerindeki ilerleme, insanların bu araçlara ulaşımını 
kolaylaştırmış ve bu araçları kullanmayı bir ihtiyaç haline getirmiştir. 1990’lı yıllarda hızla 
kullanımı yaygınlaşmaya ve toplumsallaşmaya başlayan internetin, web siteleri ve portalların 
kullanılmaya başlamasıyla kullanıcı sayısı hızla artmaya başlamıştır.  

Sosyal medya platformlarının birçok amaçla kullanılmaya başlaması ise 
yaygınlaşmasını artıran bir diğer unsur olmuştur. İletişimi sürekli kılarak bir iletişim aracı ve 
insanlar arası etkileşimi artırarak bir yaşam alanına dönüşmesi, etkili bir pazarlama aracı 
olarak yükselişe geçmesi, radyo ve televizyona rakip olabilecek düzeyde bir yayın aracı 
niteliği kazanması ile içerisinde çeşitli işkollarını barındıran bir sektöre dönüşmesi sosyal 
medyanın kullanıcı sayısının gittikçe artmasına yol açan faktörler olarak dikkati çekmektedir 
(Çetinöz, 2013:152).  Bu kadar çok sayıda insan tarafından kullanılması, ulaşım imkanlarının 
kolay/ucuz olması ve iletişim hızının yüksekliği sonucunda sosyal medya platformları; 
insanlara ulaşmak için en tercih edilen yollardan birisi olmuştur. Nitekim 21.yüzyıl bu yeni 
medya araçları vasıtasıyla iletilen internet tabanlı mesajlaşmanın hızlı yükselişine tanıklık 
etmektedir. Bu araçlar farkındalık, bilgi edinme, kurallar, tutumlar, satın alma davranışı ve 
satın alma sonrası iletişim ve değerlendirmeyi içeren tüketici davranışlarını farklı açılardan 
etkileyen temel faktör konumuna gelmiştir (Mangold ve Faulds, 2009:358). Çok sayıda insana 
ulaşılmasını ve onların tüketim davranışlarını yönlendirebilme kapasitesi sahip bu araçlar, 
doğal olarak sadece ticari amaçla kullanılmamaktadır. İnsanlara ulaşmak amacıyla interneti 
kullanan bir diğer grubu ise siyasetçiler oluşturmaktadır. 

 
2.Siyasal İletişim ve Siyasal Pazarlama 

2000’li yıllar da sosyal medya araçlarının ortaya çıkışı ise, her kesimden çok sayıda 
insanın bu araçları kullanmasına giden yolu açmıştır. İnternetin bu şekilde farklı sebeplerle 
birçok kişi tarafından kullanılmaya başlanması ile bu alan, yeni medya olarak 
nitelendirilmeye başlamıştır (Çetinöz, 2013:151). Bu kapsamda sosyal medya araçları ya da 
sosyal ağlar, kullanıcıların istedikleri yerde ve zamanda profil oluşturabildikleri ve kişisel ağ 
kurabildikleri, diğer kullanıcıların da bu profil ve ağ üzerinden kendileri ile kişisel ya da 
profesyonel gibi çeşitli sebeplerle iletişim kurabildikleri çevrimiçi siteler olarak ifade 
edilmektedir (Dawley, 2009:111). Bir başka tanımda ise sosyal medya, etkileşimsel 
(conversational) medyayı kullanarak bilgi haber ve kuralları paylaşmak için çevrimiçi olarak 
bir araya gelmiş insanlar arasındaki aktiviteler, pratikler ve davranışları ifade etmektedir. 
Etkileşimsel medya ise kelime, resim, video ve ses gibi çeşitli formlarda içeriklerin yaratıldığı 
ve kolayca yayınlandığı internet tabanlı uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Safko ve 
Brake, 2009:6). Soysal medya sitelerinin kullanıcı sayılarının hızla artması, soysal medya 
sitelerinin sayılarında ve çeşitliliklerinde de bir artmaya yol açtığını söylememiz herhalde 
yanlış olmayacaktır. Bu nedenle sosyal medya araçları da kendi içlerinde, web sitesinde 
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paylaşılanlara göre farklı olarak sınıflandırılmaktadır. Örneğin Facebook, Twitter ve Myspace 
sosyal siteler içinde sayılırken, Youtube video paylaşım, Flickr ve Photobucket fotoğraf 
paylaşım siteleri olarak ifade edilmektedir. Bunlara ek olarak Linkedln ve Ning profesyonel 
ağ siteleri, blogger.com ve Wordpress blog siteleri, Wetpaint ve PBwiki wikiler, MERLOT ve 
Sloog içerik etiketleme siteleri, SL, Active World, There, Whyville, Club Penguin, HİPİHİ 
gibi sanal dünya siteleri sosyal ağlar içinde yer alan farklı örneklerdir (Dawley, 2009:111). Bu 
örneklere 2010 tarihinde kurulan ve çok sayıda kullanıcıya sahip fotoğraf paylaşım sitesi 
Instagram’ı da eklememiz gerekmektedir. Görüldüğü gibi ulaşılmak istenen kişilere, çeşitli 
sosyal ağ siteleri üzerinden farklı araçlar kullanılarak ulaşılabilmekte, kullanıcılar bu 
sitelerden istediklerini takip ederek, bu siteleri kendi istek, amaç, merak ve ilgilerine göre 
kullanmaktadırlar. Bu kullanıcılara ulaşmak isteyenler, bu kriterler çerçevesinde bir planlama 
ile hedef kitlelerine ulaşmayı amaçlamaktadırlar.  

Bu sitelerden yararlanmak isteyen önemli bir kesimi de siyasetçiler oluşturmaktadır. 
Seçmenler ile yüz yüze iletişim kurma fırsatının sürekliliği olmaması, seçmenlere her an ve 
kolayca ulaşılamaması vb. zorlukların giderilmesi amacıyla sosyal medya araçlarının 
kullanılması önemli bir alternatif araç olarak görülmekte ve siyasetçilerce sıklıkla 
kullanılmaktadır. Bu kullanım siyasetçilere seçmenlere kolay ulaşım, karşılıklı iletişim, seçim 
kampanyalarının yürütülmesi, yapılan hizmet ve projelerin duyurulması, düzenlenecek miting 
ve toplantıların duyurulması vb. gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu kapsamda siyasal 
iletişim’in nasıl kurulacağı ve sürdürüleceği önem kazanmaktadır. Siyasal iletişim, “siyasal 
aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, politikalarını belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da 
bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere 
çeşitli iletişim tür ve tekniklerini kullanmaları” (Aziz, 2013:3) olarak tanımlanmaktadır. Bu 
tanım dikkate alındığında siyasetçiler tarafından kullanılan sosyal medya araçları da  bir 
siyasal iletişim aracı olarak kabul edilmekte, ilgili siyasetçinin destekçilerine veya potansiyel 
destekçilerine ulaşmak için kullandığı önemli bir iletişim aracı durumuna gelmektedir.  

Siyasetçilerin seçmenlere kendilerini anlatmak için kullandıkları bir diğer kavram ise 
siyasal pazarlamadır. “… bir adayın potansiyel seçmenlerine uygunluğunu sağlamak, adayı 
en yüksek sayıdaki seçmen kitlesinin ve bu kitledeki her bir seçmenin tanımasını sağlamak 
rakiplerle –ve muhalefetle- farkını yaratmak ve minumum araçla, bir kampanyayı kazanmak 
için gerekli olan oy sayısını elde etmek için kullanılan tekniklerin tümü” (Bongrand, 1992:17) 
olarak tanımlanan kavram özelikle seçim dönemlerinde kullanılmaktadır. Bu yöntemde de 
sosyal medya araçları sıklıkla kullanılmaktadır. Siyasal pazarlamaya önem kazandıran bir 
diğer faktör ise, siyasal pazarlamanın seçmenlerin yanı sıra parti üyeleri, medya ve potansiyel 
fon kaynaklarıyla iletişim kurulması ile ilgili olmasıdır (Lock ve Harris, 1996:14). Nitekim bu 
kapsamda Amerika Birleşik Devletleri başkanı Barrack Obama’nın sosyal medya üzerinden 
yürüttüğü seçim kampanyası sık verilen bir örnek olarak öne çıkmaktadır.  

 
3.Büyükşehir Belediye Başkanları ve Sosyal Medya 

İl özel idarelerinden farklı olarak mekansal yönetim olarak nitelendirilen belediyelerin 
örgütlenmesinin temel özelliği, kentsel yerleşimleri yönetme modeli olmasıdır. Bu model 
içinde genel belediye yapısı içinde belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye 
başkanından oluşan üç organ yer almaktadır. 1963 yılına kadar belediye meclisi ve belediye 
encümeni halk tarafından seçilirken, belediye başkanı meclis içinden meclis tarafından 
seçilmekteydi. 1963 sonrasında ise belediye başkanı da doğrudan halk tarafından seçilmeye 
başlanmıştır. Böylece işlerin daha hızlı yürüyeceği amaçlanarak, “güçlü meclis” modelinden 
“güçlü başkanlık” sistemine geçilmiştir (Güler, 2013:289-292). Bu durum belediye 
başkanlığının önemli bir yerel yönetim kademesi haline gelmesini sağlamıştır. Süreç içinde 
belediye sınırları içinde yaşayan nüfusun artmasıyla yeni bir yapılanmaya gidilerek 
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büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. 2012 yılında ise 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir 
Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanun ile büyükşehir belediyesi sayısı otuz’a 
yükseltilmiştir.  

Yukarıda da ifade etimiz gibi siyasal iletişim ve siyasal pazarlama gibi kavramlar 
siyasetçilerce sıkça kullanılan araçlar olarak dikkati çekmektedir. Fakat bu araçların ne kadar 
etkin kullanıldığı önem taşımaktadır. Yerel yöneticilerin sosyal medya kullanımlarının etki 
düzeylerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi klout puanıdır.2  Klout puanı 
kullanılarak yapılan bir değerlendirmede Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’un puanı 
89, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun puanı 85, New York Belediye Başkanı Bill de 
Blaiso’nun puanı ise 80 olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de büyükşehir, il ve ilçe 
belediyelerinde görev yapan belediye başkanları arasında klout puanı en yüksek isim (72), 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’tir (Dijital Araştırmalar Derneği, 
2016:11-12).Bu durum Türkiye’de belediye başkanlarının ve belediyelerin sosyal medya 
kullanımında çok da aktif olmadığını göstermektedir. Nitekim 2015 yılı dijital varlık reytingi 
raporuna göre Türkiye’deki belediye başkanlarının 11 sosyal ağ aracını kullanımları üzerinde 
yapılan incelemede, belediye başkanlarının bu ağlar üzerinde 2640 hesap açmaları 
mümkünken bu sayının 970’te kaldığı belirtilmektedir. Bu verilere dayanarak belediye 
başkanlarının bazı sosyal medya araçlarına aşırı ağırlık verirken, diğer avantaj sağlayacak 
birçok işlevsel ağı gözden kaçırmaları gözlemlenen önemli eksikliklerden birisi olarak 
belirtilmiştir (Dijital Araştırmalar Derneği, 2016:11). Nitekim çalışmamızda da incelediğimiz 
gibi büyükşehir belediye başkanlarının yoğun olarak kullandıkları sosyal medya araçlarının 
başında Facebook ve Twitter gelmekte, bu araçları Instagram ve Youtube takip etmektedir. 
Aşağıdaki tabloda otuz büyükşehir belediyesi başkanları, cinsiyetleri ve internet kullanımları 
ile ilişkili olarak oluşturulmuş Tablo 1 yer almaktadır. Belediye başkanın ve belediyelerin 
Twitter ve Facebook hesaplarının takipçi sayılarının analiz edilmesi de tablonun 
oluşturulmasının temel amacını oluşturmaktadır.  

 
Tablo 1: Büyükşehir Belediye Başkanlarının Twitter ve Facebook takipçi sayıları3 

İl Başkan C Parti Web Başkan 
Twitter  

 

Belediye 
Twitter 

Başkan 
Facebook

 

Belediye 
Facebook 

2015 
Nüfus 

Adana Hüseyin 
SÖZLÜ 

E MHP Var 219674 22853 252357 79218 2183167 

Ankara Melih 
GÖKÇEK 

E AK 
Parti 

Var 3397455 253934 81159 34918 5270575 

Antalya Menderes 
TÜREL 

E AK 
Parti 

Var 243877 129793 148111 55350 2288456 

Aydın Özlem 
ÇERÇİOĞLU 

K CHP Var 34766 9654 35268 3673 1053506 

Balıkesir Ahmet Edip 
UĞUR 

E AK 
Parti 

Yok 15534 5997 71692 22947 1186688 

Bursa Recep ALTEPE E AK 
Parti 

Var 121106 111598 18918 26116 2842547 

Denizli Osman ZOLAN E AK 
Parti 

Yok 17049 5442 41685 17622 993442 

Diyarbakır Gülten 
KIŞANAK 

K HDP Yok 328320 52025 972352 139445 1654196 

2 Klout kavramı, “kişi veya kurumların sosyal medyada ve online dünyada ne kadar etkili olduğunu ölçen ve bu 
etki düzeyine göre bir skor veren araç” (Çetinöz, 2013:160) olarak tanımlanmaktadır. 
3 Tablo internet taraması sonucu 08-09 Ağustos 2016 tarihinde oluşturulmuş olup, son sütunda yer alan illerin 
2015 yılı nüfusu Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alınmıştır.  
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İl Başkan C Parti Web Başkan 
Twitter  

 

Belediye 
Twitter 

Başkan 
Facebook

 

Belediye 
Facebook 

2015 
Nüfus 

Erzurum Mehmet 
SEKMEN 

E AK 
Parti 

Yok 31103 9331 31222 26758 762321 

Eskişehir Yılmaz 
BÜYÜKERŞE

 

E CHP Yok 49283 1245 144691 30799 826716 

Gaziantep Fatma ŞAHİN K AKP Var 1212078 28971 1135514 132762 1931836 

Hatay Lütfü SAVAŞ E CHP Yok 14917 4987 120092 30896 1533507 

Mersin Burhanettin 
KOCAMAZ 

E MHP Var 6065 303 1836 24545 1745221 

İstanbul Kadir TOPBAŞ E AK 
Parti 

Var 1605543 208711 44783 37688 14657434 

İzmir Aziz 
KOCAOĞLU 

E CHP Var 285391 13221 38244 55922 4168415 

Kayseri Mustafa ÇELİK E AK 
Parti 

Var 10402 18641 34151 23909 1341056 

Kocaeli İbrahim 
KARAOSMAN

Ğ  

E AK 
Parti 

Var 22888 22915 25479 109502 1780055 

Konya Tahir 
AKYÜREK 

E AK 
Parti 

Yok 84050 74615 4037 36568 2130544 

Malatya Ahmet ÇAKIR E AK 
Parti 

Yok 34714 7544 18931 8751 772904 

Manisa Cengiz ERGÜN E MHP Var 9477 7391 52524 105929 1380366 

Kahraman
maraş 

Fatih Mehmet 
ERKOÇ 

E AK 
Parti 

Yok 30190 2859 24581 32153 1096610 

Mardin Ahmet TÜRK E Bağım
sız 

Yok 8534 775 96757 4396 796591 

Muğla Osman GÜRUN E CHP Yok 3008 3215 8237 21497 908877 

Ordu Enver YILMAZ E AK 
Parti 

Yok 56114 51931 3148 16254 728949 

Sakarya Zeki 
TOÇOĞLU 

E AK 
Parti 

Yok 23481 8040 - 48018 953181 

Samsun Yusuf Ziya 
YILMAZ 

E AK 
Parti 

Var 14072 43513 314 3389 1279884 

Tekirdağ Kadir 
ALBAYRAK 

E CHP Var 4413 17764 7816 19535 937910 

Trabzon Orhan Fevzi 
GÜMRÜKÇÜO
Ğ  

E AK 
Parti 

Var 5653 17516 2404 5209 768417 

Şanlıurfa Nihat ÇİFTÇİ E AK 
Parti 

Var 19330 21831 12879 15188 1892320 

Van Bekir KAYA E HDP Yok 68446 46232 - 17910 1096397 

 
Büyükşehir belediye başkanlarının Facebook ve Twitter takipçi sayıları incelendiğinde 

dikkati çeken ilk nokta, illerin nüfuslarına göre takipçi sayılarının çok az olmasıdır. 
Büyükşehir olabilmek için kanunen il nüfusunun en az 750 000 olması gerekmektedir. 
Yukarıdaki tablo incelendiğinde yirmi ilin nüfusunun bir milyondan daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Fakat bu sayı takipçi sayılarına yansımamış, büyükşehir belediye başkanı ve 
belediyenin Facebook ve Twitter hesaplarının takipçi sayıları çok düşük düzeyde kalmıştır. 
İncelenen tüm hesaplar göz önünde bulundurulduğunda, on iki ilde en az bir sosyal medya 
hesabının yüz bin takipçi sayısı üzerine çıktığı görülmektedir. Takipçi sayısında en yüksek 
isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Twitter hesabı (3397455) olarak 
göze çarparken, Gökçek’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Twitter 
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hesabı (1605453) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Twitter hesabı 
(1212078) izlemektedir. Büyükşehir Belediye başkanları içinde bir milyon takipçi sayısını 
sadece bu üç isimin aşmış olduğu görülmektedir. Facebook takipçi sayıları incelendiğinde ise 
bir milyon barajının üstüne çıkabilen tek ismin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin (1135514) olduğu görülmektedir. Sosyal medya hesaplarına ek olarak belediye 
başkanlarının kişisel web siteleri incelendiğinde, otuz belediye başkanı arasında on altısının 
web sitesine sahip olduğu görülmektedir.  

Otuz büyükşehir belediye başkanının sosyal medya hesapları incelendiğinde, bu 
başkanlar içinde sadece Aydın, Diyarbakır ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlarının 
kadın olduğu görülmektedir. Üç başkanında Twitter ve Facebook takipçi sayılarına 
bakıldığında, Facebook takipçilerinin daha çok olduğu görülmektedir. Fatma Şahin’in 
Facebook takipçi sayısında (1135514) ilk sırada yer almaktadır. Üç kadın belediye başkanının 
Twittter takipçi sayılarında ise Fatma Şahin’in bir milyon barajını aşan tek isim olduğu 
görülmektedir.  

Facebook ve Twitter kullanımları karşılaştırıldığında ise büyükşehir belediyeleri ve 
başkanlarının Facebook takipçi sayılarının çok daha fazla olduğu görülmektedir.  Adana, 
Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, 
Manisa, Mardin, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Şanlıurfa Büyükşehir belediyelerinin 
hem belediye hem de başkanlarının Facebook takipçi sayıları, Twitter takipçi sayılarından 
yüksek iken; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Facebook takipçileri daha yüksektir. 
Mersin, İzmir ve Kahramanmaraş’ta ise belediyelerin Facebook takipçi sayıları, Twitter 
takipçilerinden yüksektir. Yukarıda da görüldüğü üzere, Facebook ve Twitter hesapları 
dikkate alındığında otuz büyükşehir belediye içinde on sekiz büyükşehir belediyesinin hem 
başkanlarının hem de belediyelerin Facebook takipçilerinin daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Üç büyükşehir belediyesinin belediye adına açılmış Facebook hesaplarının 
takipçi sayısı daha yüksekken bir büyükşehir belediyesinde başkan adına açılmış Facebook 
hesabının takipçi sayısı daha yüksektir. Diğer dokuz büyükşehir belediyesinde ise Twitter 
takipçi sayılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Görüldüğü üzere büyükşehir 
belediyeleri göz önünde bulundurulduğunda, Facebook’un Twitter’a göre daha çok 
kullanıldığı ve daha fazla takipçi tarafından izlendiği görülmektedir.  

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 17’ye göre büyükşehir belediye 
başkanı, “…büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir”(5216 Sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2004). Ayrıca yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 1963 yılından 
itibaren doğrudan halk tarafından seçilmeye başlamasıyla güçlü başkan modeline geçilmiştir. 
Bu nedenle belediye başkanı, belediye teşkilatı içinde çok önemli ve güçlü bir konumda 
bulunmaktadır. Nitekim yerel seçimler de büyükşehir belediye başkanı adaylarına ayrı bir 
önem verilmesi ve güçlü isimlerin aday olarak gösterilmesi, başkanlığın önemini gösteren bir 
başka kanıt olarak kabul edilebilir. Bu nedenle büyükşehir belediye başkanlarının isimleri bir 
anlamda temsil ettikleri belediye ile özdeşleşmekte ve belediye ile beraber anılmaktadır. Fakat 
büyükşehir belediye başkanlarının Facebook ve Twitter hesapları incelendiğinde, var olan 
takipçi sayılarının bu önem ile paralellik göstermediği görülmektedir. Hatta Bursa, Mersin, 
İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, 
Trabzon, Şanlıurfa ve Van Büyükşehir Belediyelerinin Facebook takipçi sayıları, 
başkanlarının Facebook takipçi sayılarından daha fazladır. Aynı durum Gaziantep, Kayseri, 
Kocaeli, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyelerinin Twitter 
hesapları içinde söz konusudur. İki durum da göz önünde bulundurulduğunda görülmektedir 
ki, bazı illerde büyükşehir belediyelerinin kurumsal hesaplarını takip eden takipçi sayısı, 
başkanların hesabını takip edenlerden fazladır. Nitekim bu durum 2015 dijital varlık reytingi 
raporunda da, “…bazı belediye başkanlarının yöneticisi olduğu belediyelerin, bazı belediyeler 
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ise belediye başkanlarının performansının çok önünde kalmıştır” (Dijital Araştırmalar 
Derneği, 2016:17) biçiminde dile getirilmiştir. Bu durum doğal olarak belediye başkanlarının 
ve belediyelerin sosyal medya kullanım politikalarına bağlı olarak gelişmektedir. 

 
4. Sonuç 

İletişim teknolojilerin hızla geliştiği, teknolojik araçların giderek yayıldığı günümüzde, 
internet kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda 2000’li yıllar sonrasında ortaya 
çıkan sosyal medya araçlarının da, gün geçtikçe kullanıcılarının sayısı artmakta ve sosyal 
medya araçları çeşitlenmektedir. İnsanların sıklıkla kullandıkları internet dünyasında, eğitim, 
eğlence, alışveriş, kamusal işler vb. gibi faaliyetlerin gün geçtikçe artan düzeylerde 
yapılabilmesi, siyasetçilerin ve siyasal partilerin de kendi amaç ve hedefleri doğrultusunda 
internet teknolojilerinden yararlanmalarının önünü açmıştır. Bu kapsamda gerek merkezi 
düzeyde gerek yerel düzeyde siyaset yapan politikacılar, çok sayıda insana ulaşmanın 
mümkün olduğu sosyal medya araçlarını bir siyasal iletişim yöntemi olarak kullanmaya 
başlamışlardır. 

Türkiye’de otuz ilde görev yapan büyükşehir belediye başkanları da, günümüzün en 
popüler sosyal medya uygulamaları olan Facebook ve Twitter üzerinden seçmenlerine ya da 
potansiyel seçmenlerine ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Özellikle Avrupa ve Amerika 
ülkelerindeki örnekler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de görev yapan yerel yöneticilerin 
(takipçi sayıları dikkate alınarak) sosyal medyayı çokta etkin kullanmadıkları düşünülebilir. 
Nüfus ile kıyaslandığında takipçi sayıları çok düşük düzeylerde kalmakta, yerel yöneticiler 
bütüncül bir sosyal medya kullanımı planlaması yerine tekil olarak bazı sosyal medya 
araçlarının kullanımına yönelmekte, sosyal medya hesaplarının bir kısmında güncel olmayan 
bilgiler bulunabilmektedir. Ayrıca kimi yöneticilerde sadece seçim dönemlerinde bir siyasal 
pazarlama unsuru olarak kullandıkları sosyal medya araçlarını, yönetime geldiklerinde etkin 
olarak kullanmamayı tercih edebilmektedirler.  

Nitekim otuz büyükşehir belediyesinin kurumsal ya da başkan adına açılan sosyal 
medya hesaplarının takipçilerinin kimi örnekler dışında çok az olması, il ve ilçe 
belediyelerinde sosyal medya kullanımının çok daha az olduğunu düşündürmektedir. Bu 
durumun neden böyle olduğu sorusunun cevabı belki de yerel yönetimlerin/yöneticilerin 
sosyal medya kullanım politikalarında aranmalıdır. Ayrıca halkında neden bu platformlar 
aracılığıyla yerel yöneticilerle iletişim kurmadığı, var olan sosyal medya hesaplarına neden 
ilgi göstermediği noktaları da dikkate alınarak yapılacak daha kapsamlı çalışmalarla 
incelenmelidir. Ayrıca büyükşehir belediye başkanlarının ve belediyelerin kurumsal olarak 
halkla iletişim kurmak için sosyal medyayı nerede konumlandırdıkları, halkla iletişim 
kurmada hangi unsurların daha önemli kabul edildiği cevabı aranan bir diğer soruyu 
oluşturmaktadır.  
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4857 SAYILI İŞ KANUNUNDAKİ ESNEKLİK 
DÜZENLEMELERİ VE UYGULAMA PROBLEMLERİ 

 
 

Muzaffer Koç1 
 

 
Özet 

Çalışma hayatının dinamik yapısı, teknolojik gelişmeler, kıran kırana rekabet, mevcut çalışma biçimlerini 
değiştirmiş ve yeni çalışma biçimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Belirtilen gerekçelerden hareketle 
4857 sayılı İş Kanunu (2003) eski düzenlemelerin bazılarını yeniden düzenlemiş ve bazı yeni düzenlemeler 
getirmiştir.  

Bir mevzuatın başarısı, ülke şartlarına uygun hükümler içermesine ve gerektiği şekilde uygulanmasına 
bağlıdır. Uygulanabilir mevzuatın kabulü kadar, söz konusu mevzuatın uygulanabilmesi de önemlidir. 4857 
sayılı İş Kanunuyla, işçi ve işverenin çalışma şartlarını kendi ihtiyaçlarına göre farklı şekilde belirlenmesine 
imkân tanıyan geçici iş ilişkisi, kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine çalışma, denkleştirme süresi, telafi çalışması 
ve serbest zaman gibi birçok esneklik düzenlemesi getirilmiştir. Ancak söz konusu düzenlemeler uygulayıcılar 
tarafından yeterince bilinmemekte ve çoğunlukla da pratikte yanlış uygulanmaktadır. Bu çalışmada çalışma 
hayatının esneklik ihtiyacını karşılamak için kabul edilen düzenlemelerin uygulamadaki sorunları tartışılmış ve 
çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: 4857 Sayılı İş kanunu, esneklik, denkleştirme, atipik çalışma 
 
JEL Sınıflandırması: K31  
 
 
THE PROVISIONS OF FLEXIBILITY IN THE LABOUR ACT 

NO. 4857 AND THEIR IMPLEMENTATION PROBLEMS 
 
 
Abstract 

The dynamic nature of working life, technological advances, fierce competition has led to the 
change in the standard forms of employment, and has resulted with emergence of new forms of 
employment. Moving from this specified grounds, the Labour Act No. 4857 of 2003 has re-provisioned 
some of the old regulations and has brought some new regulations. 

The success of a regulation is directly linked to that, it includes provisions that are compatible with 
the country’s conditions and that can be implemented appropriately as required. As the adoption of the 
applicable legislation, the implementation of this legislation is important as well. By the Labour Act No. 
4857, many flexibility arrangements have been introduced such as temporary employment relationship, 
part-time work, on-call work, compensation work-time, compensatory work and free time, that are 
allowing employer and employees to able to determine the working conditions in different ways 
according to their needs. However, these arrangements are not known enough by the practitioners, and are 
often being implemented wrong in practice. In this study, practical problems of the working regulations 
that are being adopted to meet the needs of flexibility in the working life are being discussed, and several 
solution proposals are being presented. 
 
Keywords: Labour Act no. 4857, flexibility, equalization, atypical work. 
 
JEL Classification: K31 
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1. Giriş 

Çalışma hayatının dinamik yapısı, teknolojik gelişmeler, kıran kırana rekabet, mevcut 
çalışma biçimlerini değiştirmiş ve yeni çalışma biçimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Belirtilen gerekçelerden hareketle 4857 sayılı İş Kanunu (2003) eski düzenlemelerin 
bazılarını yeniden düzenlemiş ve bazı yeni düzenlemeler getirmiştir.  

4857 sayılı İş Kanunu, çalışma saatlerine esneklik kazandırılması, denkleştirme 
modelinin getirilmesi, serbest zaman imkânının tanınması gibi bir takım düzenlemelerle işçi 
ve işverenin çalışma şartlarını kendi ihtiyaçlarına göre farklı şekilde belirlenmesine imkân 
tanımıştır. Ancak söz konusu düzenlemeler uygulayıcılar tarafından yeterince bilinmemekte 
ve çoğunlukla da yanlış uygulanmaktadır.  

Bu çalışmada esneklik kavramı ve gerekçeleri tartışılmış, çalışma hayatını esneklik 
ihtiyacını karşılamak için kabul edilen düzenlemelerin uygulamadaki sorunları ve çözüm 
önerileri ele alınmıştır. 
 
2. Teorik Çerçeve 

Teknolojik gelişmenin hızlandığı, üretim faktörü olarak bilginin üretim sürecindeki 
konumunun arttığı, toplumsal değişimin hız kazandığı günümüzde, işçi-işveren ilişkilerinde 
de değişim söz konusu olmuştur. Özellikle 1980’li yılların ortalarından itibaren küreselleşme 
olgusu, tüm dünyayı etkisi altına almış ve çalışma hayatına yönelik kurumların ve ilişki 
biçimlerinin değişimine sebep olmuştur. 

Bilimsel ve teknolojik değişiklikler, iktisadî hayatı ve işçi-işveren ilişkisini etkilemiş, 
mevcut yapıların değişmesine, yeni gelişmelere ve rekabete uygun esnek yapıların ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur (Ateş, Çöpoğlu, 2015:111). Belirtilen değişiklikler ve gelişmeler 
özellikle esnek çalışma modellerinin iş hukukuna taşınmasına sebep olmuştur. Esnek çalışma, 
çalışanların belirli şartlara uyarak kişisel ihtiyaçlarına göre çalışma saatlerini 
ayarlayabilmesini ifade eder (Bilginoğlu,1997:399).  

Teknolojik gelişmeler, ekonomik ve sosyal gelişmeler çalışma ilişkilerindeki esneklik 
biçimini de değiştirmiştir. Bu bağlamda günümüzde esneklik kavramı yerini, esneklik 
(flexibility) ve güvence (security) kelimelerinin kısaltmalarından oluşan güvenceli esneklik 
(flexicurity) kavramına bırakmıştır (Gündoğan, 2007:23; Kuzgun, 2012:1). İşgücü 
piyasasında esneklik ve güvencenin bir arada sağlanabileceğini öngören güvenceli esneklikle, 
hem işgücü piyasasının esnekleştirilmesi ile işletmelerin rekabet gücünün ve değişen şartlara 
uyum yeteneğinin artırılması hem de işgücü piyasasında yer alan kişilerin istihdam ve gelir 
güvencesinin sağlanması hedeflenmektedir (ÇSGB, 2014:27). Ekonomik ve sosyal 
mülahazaların bağdaştırıldığı bir esneklik biçimi olan güvenceli esneklik, çalışanların mağdur 
olmamalarına yönelik önlemleri de anlatır (Süral, 2007:7).  

Güvenceli esneklik kavramı üzerinde sosyal taraflar arasında bir fikir birliği 
bulunmadığı gibi tarafların kavramdan beklentileri de farklılık göstermektedir. Sendikalar, 
güvenceyi, esneklik için bir ön şart olarak görürken işverenler ise istihdam güvencesinin 
sağlanmasında esnekliğin önemine vurgu yapmaktadır (Gündoğan, 2007:23). İşletmeler 
küresel rekabette konumlarını kaybetmemek için esneklik talep etmekte iken işçiler, istihdam 
güvencesi ve uygun bir hayat standardının sağlanmasını öncelikli olarak istemektedirler 
(Zeytinoğlu, 2006:200-201). 
 
3. 4857 Sayılı İş Kanununda Esneklik Düzenlemeleri 

4857 Sayılı İş Kanununun gerekçesinde yeni bir İş Kanununun hazırlanmasını zorunlu 
kılan sebepler ve gerekçeler “Yeni teknoloji nedeniyle yeni çalışma türleri hızla yaygınlaşmış, 
işin düzenlenmesinde yepyeni model ve uygulamalar ortaya çıkmıştır: Kısmi süreli, çağrı 
üzerine çalışmalar, ödünç iş ilişkileri, iş paylaşımı modelleri, belirli süreli hizmet 
sözleşmelerinin ve alt işveren uygulamalarının yaygınlaşması bu değişimin sadece bazı 
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örnekleridir. Bunlar gibi işsizliğin artık sadece gelişmekte olan ülkelerin bir sorunu olmaktan 
çıkarak evrensel bir boyut kazanması, buna karşılık ulusal ve uluslararası mevzuatın tasfiye 
etmeye çalıştığı özel istihdam bürolarının yasalarla düzenlenerek yeni işlevlere 
kavuşturulması da yaşanmakta olan değişmeler arasında belirtilebilir… Çalışma hayatını 
yakından etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar, Türkiye Cumhuriyetinin iş hukuku 
alanındaki yetmiş yıla yaklaşan birikimi, uygulamada karşılaşılan sorunlar, esnekleşme 
gereksinimi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına uyum sağlama 
zorunluluğu mevcut İş Kanununda bazı değişiklikler yapılması yerine yeni bir iş yasasının 
hazırlanmasını zorunlu kılmıştır.” (TİSK, 2013,72-73) şekilde özetlenmiştir. 

4857 Sayılı İş Kanunu iş sözleşmesini, “bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, 
diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme” 4857/8) olarak 
tanımlamış ve tarafların iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı 
kalmak şartıyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilmelerine imkân tanımıştır (4857/9). 

İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılabilir. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri 
bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli veya diğer türde oluşturulabilir 
(4857/9). Buna göre esnek istihdam biçimlerinin düzenlenmesi yasal sınır içinde tarafların 
anlaşmalarına bırakılmıştır. 

En yaygın esnek çalışma biçimleri; kısmi süreli çalışma, belirli süreli çalışma, özel 
istihdam büroları aracılığıyla geçici süreli çalışma, uzaktan çalışma, çağrı üzerine çalışma ve 
esnek zaman modeli ile çalışma şeklinde sıralanabilir (ÇSGB, 2014:28). İşgücü piyasalarının 
esnekliğinin artırılmasına yönelik olarak 4857 sayılı Kanun ile birtakım düzenlemeler 
yapılmasına rağmen Kanunda düzenlenen esnek çalışma biçimlerinin uygulamada yaygınlık 
kazandığını söylemek mümkün değildir (ÇSGB, 2014:30). 
 
3.1. Geçici İş İlişkisi 

Piyasa şartları ve çalışma hayatında esneklik ihtiyacı, farklı çalışma biçimlerini ortaya 
çıkartmaktadır. İlk kez 4857 Sayılı İş Kanunda yer alan ve İş Kanunu’nun en çok tartışılan 
düzenlemelerinden biri olan geçici iş ilişkisi, 2016 yılında yapılan değişikle farklı bir nitelik 
kazanmıştır. Buna göre geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla gerçekleşebileceği 
gibi holding bünyesi içinde/aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme 
yapılmak suretiyle de ortaya çıkmaktadır. 

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen 
özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini 
geçici olarak başka bir işverene devretmektedir. Kanunda devrin gerçekleşeceği alanlar ve 
süreler belirtilmiştir. Buna göre, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda 
kaldığı diğer hâllerde, mevsimlik tarım işlerinde, ev hizmetlerinde, işletmenin günlük 
işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından 
acil olan işlerde/üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde, 
işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını 
gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde ve mevsimlik işler hariç 
dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde geçici iş ilişkisi kurulabilir. Geçici iş ilişkisinde 
işveren özel istihdam bürosudur. Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici işçi 
ile iş sözleşmesi, geçici işçi çalıştıran işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmak 
suretiyle yazılı olarak kurulur.  

İşverenin, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisini, holding bünyesi 
içinde/aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde iş görme edimini yerine getirmek 
üzere geçici olarak devretmesi hâlinde de geçici iş ilişkisi kurulmuş olur. Geçici iş ilişkisinin 
gerçekleşebilmesi için, Kanunda holdinge/aynı şirketler topluluğuna bağlı işyeri şartı 
aranmıştır.  
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Uygulamada iş sözleşmeleri bağıtlanırken işçinin geçici iş ilişkisine onay verdiğine 
ilişkin hükümlere rastlanılmaktadır. Ancak Kanun, işçinin, geçici iş ilişkisine devirden önce 
“peşinen” rıza göstermesine engel olmak istemiştir. Buna göre, Kanun “devir sırasında” 
demekle, toplu sözleşmelerle sendikaların genel bir yetki almasının işçiyi bağlayıcı bir yönü 
olmayacaktır. Bunun dışında iş sözleşmesi yaparken yahut işçiyi işe alırken, “istediği zaman 
ödünç verebilir” gibi bir hüküm de işçiyi bağlamayacaktır. Devir sırasında, ödünç verme 
tarihini taşıyan bir muvafakatin alınması gereklidir (Şen, 2004).  

Aksi görüşler olmakla birlikte, yazılı şekil bir geçerlilik şartı kabul edilmelidir. Yazılı 
şekilden kasıt, adi yazılı şekildir. Başka bir ifadeyle, sözle rıza verme halinde, geçici iş ilişkisi 
kurulmuş olmayacaktır (Benli, 2006:6/a).  

Kanun, geçici iş ilişkisinin altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılacağını belirtikten 
sonra, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebileceğini hüküm altına almıştır. Uzatmaların her 
defasında işçinin rızasının alınması şarttır (Demir, Gerşil, 2008:80).   

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen 
ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden, devreden işveren ile 
birlikte sorumludur.  
 
3.2. Kısmi Çalışma 

En eski ve yaygın olarak uygulanan esnek çalışma biçimi olan kısmi süreli çalışma 
(ÇSGB, 2014:28), İş Kanunun getirdiği önemli düzenlemelerden biridir. Batı ülkelerinde 
oldukça yaygın bir uygulama olan kısmi çalışma, işçi ve işverenin anlaşarak normal çalışma 
süresinden daha az sürede çalışmasını anlatır. İş Kanunu kısmi süreli sözleşmeyi, işçinin 
normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli 
ölçüde daha az belirlenmesi durumu şeklinde tanımlamaktadır. Kısmı süreli çalışma, “işçi ile 
işveren arasında karşılıklı anlaşmayla oluşan ve normal iş süresinden daha az olan düzenli 
çalışma” olarak tanımlanabilir (Ünal, 2005). Uygulamada kısmi çalışma haftanın belirli 
günlerinde tam gün çalışma şeklinde gerçekleşebildiği gibi haftanın işgünlerinde belirli 
saatlerde çalışma şeklinde de ortaya çıkabilmektedir (Demir, Gerşil, 2008:75). 

İş Kanunu kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiye yönelik ayrımı yasaklamıştır. 
Söz konusu kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi salt iş sözleşmesinin kısmî süreli 
olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kanun, emsal işçi 
kavramı getirmiş ve emsal işçiyi, işyerinde aynı/benzeri işte tam süreli iş sözleşmesiyle 
çalıştırılan işçi olarak tanımlamıştır. Kısmi süreli sözleşmeyle çalışan işçiye yönelik olarak 
tam süreli çalışan işçilerle ilgili mevzuat hükümlerinin altında “kısmi süreli çalışan işçi 
aleyhine” düzenlemeler yapılamaz (Demir, Gerşil,2008:76). 

Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli 
emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. İş Kanunu’nun gerekçesinde de 
belirtildiği gibi, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi, bölünebilir haklardan, örneğin 
her yıl verilen yakacak yardımından çalıştığı süreye orantılı olarak yararlanacaktır. Örneğin 
işyerinde haftalık çalışma süresi 45 saat olan tam süreli çalışan işçi ayda 100 lira yakacak 
yardımı alıyorsa, haftada 22,5 saat kısmi süreli çalışan işçiye söz konusu yardım 50 lira olarak 
ödenecektir.  

Kısmi süreli çalışan işçinin bölünmeyen bir haktan yararlanması, tam süreli emsal işçiye 
göre bir farklılık göstermeyecektir. Örneğin kısmi süreli iş sözleşmelerindeki bildirim süresi, 
tam süreliden farklı olamayacaktır. Aynı şekilde deneme süresinde işçi ile yapılan iş 
sözleşmesinin tam süreli veya kısmi süreli olmasının bir önemi bulunmamaktadır. 

Kısmi çalışmanın işveren bakımından tercih edilmesinin gerekçesi özellikle hizmet 
yoğun ekonominin gelişmesi ve depolanmaları mümkün olmayan bu hizmetlerin tüketime 
bağlı olarak üretilmesine imkân sağlamasıdır. İşçiler bakımından ise, özellikle kadınlar başta 
olmak üzere iş ve sosyal hayatını bağdaştıracak bir çalışma düzeni oluşturulmasına imkân 
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tanımasıdır (Alpagut, 2008:28). Türkiye’de genellikle ev hanımları, öğrenciler ve emekliler 
kısmi süreli çalışmayı tercih etmektedirler. Batı ülkelerinde ise ücretten ziyade daha çok boş 
zaman talebiyle kısmi çalışma tercih edilmektedir (Şakar, 2009:178). 

Uygulamada kısmi süreli sözleşmeyle çalıştırılan işçilere yönelik hafta tatilinin 
kullandırılması ve ücretinin belirlenmesi, kıdem tazminatının ödenmesi, yıllık iznin 
kullandırılması gibi birtakım hususlarda sıkıntılar yaşanmaktadır.  

Çalışanların ruh ve beden sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyan dinlenme 
hakkı Anayasal bir hak olarak düzenlenmiştir. Gerçekten, haftanın bütün günlerini çalışarak 
geçiren bir insanın hem fizyolojik hem de ruhsal bakımdan hayatını uzun süre sağlıklı olarak 
sürdürmesi mümkün değildir. Bu yüzden kanunlar, haftanın bir gününde hafta tatili 
yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. İş Kanununun 46. maddesine göre, işçilere yedi günlük 
bir zaman dilimi içerisinde en az 24 saat hafta tatili verilmelidir. Örneğin, haftanın altı günü 
her gün 2 saat çalışan işçi de tam süreli çalışan işçi gibi hafta tatiline hak kazanabilecektir. 
Ancak belirtilmelidir ki, işçinin alacağı hafta tatili ücreti, günlük ücreti miktarı kadar 
olacaktır.  

İş Kanunu’nun 47. maddesine göre, İş Kanunu’nun kapsamına giren işyerlerinde çalışan 
işçiler, kanunlarda Ulusal Bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde 
çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak 
çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Kısmi çalışmalarda işçinin 
çalıştığı gün Ulusal Bayram ve genel tatil günlerine rastlarsa ve işçi işyerinde çalışırsa işçiye 
iş sözleşmesine göre çalışmadan hak ettiği ücrete ilave olarak çalıştığı süreye karşılık gelen 
ücreti de ayrıca ödenecektir.  

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 13. maddesi, kısmi süreli ve çağrı üzerine 
çalışmalarda yıllık ücretli izinlerini düzenlemiştir. Buna göre, kısmi süreli iş sözleşmesi ile 
çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi 
tutulamaz. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği süredeki her 
yıl için hak ettikleri izinlerini, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli 
çalışmalarına denk gelen iş günlerinde çalışmayarak kullanırlar. Başka bir ifadeyle, kısmi 
süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar işyerindeki kıdemine ve yaşına uygun olarak İş Kanunu’nun 
53. maddesindeki izin sürelerinden yararlanacaklardır; yani, işçi iznini kıdemine uygun olan 
süre ne kadar ise o kadar kullanacaktır. Örneğin, işyerinde kısmi süreli olarak bir yıldan beri 
haftanın iki günü ve günde iki saat çalışan işçi 14 günlük yıllık izne hak kazanacaktır. Yıllık 
izni 14 gün olmasına rağmen izin ücreti 8 saat olarak ödenecektir.  

Uygulamada kısmi süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatının hesaplanmasında 
sıkıntılar çıkmaktadır. Bazı uygulamalarda kısmi süreli bir iş sözleşmesiyle çalışan bir işçinin 
kıdemi, fiilen çalıştığı sürelerin birleştirilmesiyle bulunacak süre üzerinden hesaplanmaktadır. 
Ancak, kıdem tazminatının iş sözleşmesinin başlangıcı ile sona ermesi arasındaki çalışılan ve 
çalışılmayan günler ayrımı yapılmaksızın tüm süre üzerinden hesaplanması gerekir. 
 
3.3. Çağrı Üzerine Çalışma 

Teknolojik gelişme ve çalışma hayatının dinamik ve girift yapısı günümüzde çalışma 
ilişkilerinin daha esnek bir yapıya bürünmesine sebep olmuştur. Söz konusu esnek yapının bir 
yansıması da, işçinin devamlı olarak işyerinde bulunmasını gerektirmeyen bazı işlerin 
yaptırılmasını mümkün kılan “çağrı üzerine çalışma” modelidir. 1475 Sayılı İş Kanunu 
döneminde Yargıtay içtihatlarıyla fiilen kabul edilmiş olan çağrı üzerine çalışma, 4857 Sayılı 
İş Kanunu’yla yasal nitelik kazanmıştır (Şakar, 2009:187).  

Çağrı üzerine çalışma, işverene, işin yerine getirilmesini kendi durumuna göre ayarlama 
hakkı veren bir esnek kısmi çalışma türüdür (Demircioğlu, Centel,2012:85). Çağrı üzerine 
çalışma özellikle talebin arttığı dönemlerde konaklama ve eğlence yerlerinde, gazetecilik 
işletmelerinde, marketlerde, inşaat sektöründe, tahmil ve tahliye işlerinde ortaya 
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çıkan/çıkabilecek bir çalışma biçimidir (ÇSGB,2014:30). Çağrı üzerine çalışma, son 
zamanlarda özellikle otel, lokanta ve eğlence iş kolunda yaygınlaşmış olmasına rağmen 
Türkiye’de henüz çok sınırlı olan bir çalışma ilişkisidir (Eyrenci, 2003). 

Çağrı üzerine çalışmada; iş sözleşmesiyle işçinin hizmetine ihtiyaç duyulması halinde iş 
görme edimini yerine getireceği kararlaştırılmaktadır (Alpagut, 2008:30). İşçinin yapmayı 
üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine 
getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi olan çağrı üzerine çalışmaya dayanan iş 
sözleşmesinin yazılı olması zorunludur (Eyrenci, 2003).  

Çağrı üzerine çalışma sözleşmelerinde, işçinin haftada/ayda veya yılda kaç gün 
çalışacağı, çağrının kaç gün önceden yapılacağı, her çağrıda günlük çalışma süresinin kaç saat 
olacağı bilgilerine yer verilmelidir.  

İş Kanunu’nun 14. maddesine göre; taraflar sözleşme ile çalışma süresini hafta, ay veya 
yıla dayalı olarak herhangi bir şekilde belirlemedikleri takdirde, sözleşme süresi haftalık 20 
saat olarak uygulanacaktır. Ancak, aksi taraflarca kararlaştırılabilir.  

Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın 
ücrete hak kazanır. Böylece çağrı üzerine çalıştırılan işçinin ücreti güvence altına alınmıştır 
(Süzek, 2009:249). 

Çağrı üzerine çalışmada işçinin çalışmaya başlamasının belli bir süre önce haber 
verilmesi önem arz eder. İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep 
hakkına sahip bulunan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı 
zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır.  

Anlaşmaya uygun olarak yapılan çağrıya işçi icabet ederek iş görme edimini yerine 
getirmekle yükümlü olur. İşçi ne zaman çağırılırsa çağırılsın çağrıya icabet etmesi gerekir 
(Molamahmutoğlu, 2004). İşçinin uzun bir yol kat ederek çok kısa bir süre fiili çalışma 
yapmak suretiyle serbest zamanının bölünmesini engellemek için kanunda asgari bir süre 
öngörülmüştür (Eyrenci, 2003). Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, 
işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır. 
 
3.4. İş Sürelerinin Esnekleştirilmesi/Denkleştirme Modeli 

4857 Sayılı İş Kanunu, iş sürelerinin uygulanmasında önemli değişiklikler yapmıştır. 
4857 Sayılı İş Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunundaki katı çalışma süresine esneklik 
kazandırmıştır. Çalışma sürelerinde esneklik arayışının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu 
nedenlerden bazılarını; işletmenin rekabet gücünü korumak ve arttırmak, teknolojik 
gelişmeler ve bunların endüstriye uygulanması, işçiye zamanını dilediği şekilde düzenleme 
imkânı vermek ve istihdamın teşvik edilmesi ve işsizliğin azaltılması şeklinde sıralamak 
mümkündür (Demir, Gerşil, 2008:72). 

Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir (İş Kanununa İlişkin Çalışma 
Süreleri Yönetmeliği/3). Bu tanımdan anlaşılacağı gibi, iş süresi doğrudan işçi ile ilgili olup, 
işyeri veya yapılan işle ilgili değildir. İşçinin hem dinlenmesi hem de maddi ve manevi 
ihtiyaçlarını giderebilmesi için gerekli boş zamana sahip olması, dolayısıyla işgücünün 
verimliliği ve sürekliliği çalışma süresinin sınırlandırılmasıyla mümkündür. Çalışma süreleri, 
“hukuki anlamda işçinin hizmet akdinden doğan iş görme borcunu ifa ettiği veya ifa etmiş 
sayıldığı süreyi ifade eden bir kavramdır” (Subaşı, 2005:42). Bu bağlamda çalışma süresi, 
işçinin işyerinde ya da işverenin emri altında çalıştığı zaman dilimidir (Kutal, Erhan, 
1997:245). 

İş Kanunu’nun 63. maddesine göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 
kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit 
ölçüde bölünerek uygulanır (4857/63). 

İşçinin korunması ilkesinin bir yansıması da iş süresinin kısıtlanmasıyla ortaya çıkar. 
Zira sosyal ve fiziksel bir takım faktörlerden dolayı işçinin çalışma süresine sınır getirilmesi 
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gereklidir. 4857 Sayılı İş Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu’ndaki haftalık 45 saatlik çalışma 
süresini aynen korumuş; ancak, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya 
çıkan çalışma süresinin esnekleştirilmesi ihtiyacının giderilmesi amaçlanarak, çalışma 
süresinin farklı dağılımı öngörülmüştür.  

1475 Sayılı İş Kanunu’nun özellikle işveren kesimi tarafından en çok şikâyet edilen 
hususlarının başında, haftalık çalışma süresinin iş günlerine “eşit” dağıtılmasının emredici bir 
biçimde hükme bağlaması gelmekteydi (1475/61). 4857 Sayılı İş Kanunu ise, haftalık çalışma 
süresinin çalışılan günlere eşit dağıtılması esasını korumakla birlikte, bunun aksinin 
kararlaştırılabilmesine imkân hazırlamıştır (4857/63). Buna göre, hizmet akitleriyle veya 
tarafların anlaşmasıyla veyahut toplu iş sözleşmeleriyle, haftalık çalışma süresinin çalışılan 
günlere farklı şekilde dağıtılması mümkündür. Ancak Kanun, çalışma süresinin farklı 
dağıtılmasında 2 sınırlama getirmiştir. Buna göre günlük çalışma süresi 11 saati 
aşamayacaktır (günlük azami çalışma süresi). İki aylık denkleştirme dönemi öngörülmüştür. 

Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın 
çalışılan günlerine günde on bir saati aşmamak şartıyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, 
yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle 
çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi 
geçmeyecek şekilde denkleştirilir.  

Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile dört 
aya kadar artırılabilecektir. Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama 
çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş 
sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir. 

İki aylık veya dört aylık denkleştirme dönemi bir defaya mahsus olmayıp; iki veya dört 
aylık denkleştirme dönemi bittikten sonra, araya kısa bir fasıla girebilir, ondan sonra tekrar iki 
veya dört aylık denkleştirme dönemi uygulanabilir. Söz konusu denkleştirme dönemlerinin 
aynı takvim yılı içinde olması da şart değildir (Subaşı, 2005:57). Ancak, belirtilmelidir ki, iki 
veya dört aylık denkleştirme döneminin aynı takvim yılı içinde kalması şart olmamakla 
birlikte, bu dönemin birbirini izleyen aylar olması şarttır. Dolayısıyla, iki aylık denkleştirme 
süresi, bölüm halinde değişik zamanlarda kullanılarak daha uzun parçalara dağıtılamaz 
(Subaşı, 2005:58). Bu denkleştirme süresi, tarafların anlaşmasıyla dahi, yasada belirtilen 
süreyi aşamaz. Ancak, tarafların anlaşarak, bir önceki denkleştirme döneminin sona 
ermesinden sonra yeni bir denkleştirme dönemi belirlemeleri pekâlâ mümkündür (Demir, 
Gerşil, 2008:82). 

Denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri ile denkleştirme süresi 
uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenir. Denkleştirme süresi ayın herhangi bir 
gününde başlayabilir. İki aylık süre, denkleştirme esasının başladığı tarihten itibaren hesap 
edilir (Temir, 2004).  

Bazı durumlarda denkleştirme sistemi iki veya dört aylık kısıtlamalara bakılmaksızın 
kesintisiz uygulanmaktadır. Bazen de işçinin onayı alınmadan denkleştirme 
uygulanabilmektedir. Denkleştirme sistemine yönelik sağlıklı bir kayıt düzenin bulunmaması 
da taraflar arasında ihtilafı artırmaktadır. Bu nedenle iki aylık dönemi aşmayacak şekilde 
denkleştirme işçi onayı ile yapılmalıdır. Ayrıca denkleştirme süresinin sağlıklı bir belgeleme 
sistemi ile takip edilmesi gereklidir. Denkleştirme modeli dikkate alınmadan yapılacak 
çalışmalarda idari para cezaları söz konusu olabilecektir.  

Çalışma hayatında çalışma sürelerin tespiti önemli bir problem alanıdır. İş Kanununa 
İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 9. maddesine göre, işveren işçilerin çalışma sürelerini 
uygun araçlarla belgelemek zorundadır. Uygulamada ise çalışma saatlerinin belgelenmesi 
hususunda sıkıntılar bulunmaktadır (ÇSGB,2013b,29). Bu yüzden bazı yöntemlerle, örneğin 
işçinin giriş-çıkış saatlerinin yazıldığı imza çizelgeleriyle, puantaj çizelgeleriyle veya kart 
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basma makinalarıyla çalışma sürelerinin belgelenmesi ortaya çıkabilecek muhtemel 
ihtilafların azalmasına katkı sağlayacaktır. 
 
3.5. Serbest Zaman 

4857 sayılı İş Kanunu’nun, 1475 sayılı eski İş Kanunu’nda yaptığı önemli 
değişikliklerden biri de fazla çalışmaya ilişkin düzenlemedir. 4857 Sayılı İş Kanunu ile fazla 
çalışmanın 90 işgünü ve günde 3 saatlik sınırlaması, yılda 270 saat olarak düzenlenerek fazla 
çalışmaya bir esneklik kazandırılmış; 1475 sayılı Kanunda olmayan ve “fazla süreli çalışma” 
ismi ile yeni bir düzenleme getirilmiş; işçinin yaptığı fazla çalışmalara karşılık talep etmesi 
halinde serbest zaman kullanmasına imkân tanınmıştır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesi fazla çalışmayı “Kanunda yazılı koşullar 
çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışma” şeklinde tanımlamıştır.  

Fazla çalışmanın amacına uygun olarak sınırlı şekilde yapılması esastır. Nitekim Kanun 
fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 saatten fazla olamayacağını hükme 
bağlamıştır. Söz konusu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına 
ilişkindir. Fazla çalışma/fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan 
süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır. 

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına 
düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.  

İş Kanunu’nun fazla çalışma hususundan yaptığı en önemli değişiklerinden biri de fazla 
çalışma yapan işçinin istemesi halinde, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, serbest 
zaman olarak kullanabilmesine imkân tanımasıdır. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay 
zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanacaktır. 

4857 sayılı Kanun, fazla çalışma konusunda “fazla süreli çalışma” olarak 
isimlendirdiği yeni bir düzenleme getirmiştir. Kanun fazla süreli çalışmayı “haftalık çalışma 
süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda uygulanan ortalama 
haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar” şeklinde 
tanımlamıştır.  

Bu yeni düzenlemeye göre, çalışma saatlerinin haftada 45 saatin altında belirlendiği 
hallerde, örneğin 40 ve 42 saat gibi, 45 saate varıncaya kadar yapılan çalışmalar, fazla çalışma 
değil; fazla süreli çalışmalardır. Bunlar için fazla çalışma ücreti yerine, normal çalışma 
ücretinin saat başına miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesi ile bulunan miktar ödenecektir. 
Daha somut olarak, haftalık çalışma saatlerinin 40 saat olarak belirlendiği bir işyerinde, işçi 
şayet ilgili haftada 48 saat çalışırsa, kendisine 41-45 saatleri arasındaki 5 saat için, normal 
saat ücretinin % 25 fazlası, 46-48 saatleri arasındaki 3 saat için normal saat ücretinin % 50 
fazlası ödenecektir. 

Fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak şartıyla, bu 
çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat 
onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. 

İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi 
şartıyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren 
iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. 

Uygulamada kısmi süreli çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma yaptırılabilmektedir. 
Ancak, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilere fazla çalışma yaptırılamayacaktır (İş 
Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği/8). 

Uygulamada fazla çalışmalar için işçiden onay alınmadığı görülmektedir. İş 
Kanunu’nun 41. maddesi “fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.” 
demek suretiyle fazla çalışmanın işçinin onayına bağlı bulunduğunu net olarak ortaya 
koymuştur. İşçiden onay alınmadan işveren tarafında fazla çalışmaya zorlanamaz (Sümer, 
2015, 341).  
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Yönetmelik ayrıca, fazla çalışma ihtiyacı olan işverence söz konusu onayın her 
yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınacağını ve işçi özlük dosyasında saklanacağını 
düzenlemiştir. 

Bazı uygulamalarda denkleştirme dönemi ile fazla çalışma sonrası ortaya çıkan serbest 
zaman sistemi karıştırılmaktadır (ÇSGB,2013a,54,78). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından yapılan teftişlerde bazı işyerlerinde fazla çalışmaya yönelik sağlıklı bir kayıt 
sisteminin uygulanmadığı bilinmektedir (ÇSGB,2013a,83; ÇSGB,2013b,28). Fazla çalışma ve 
fazla çalışma ücretini uygulamadaki önemli problemlerin başında gelmektedir. İşçi fazla 
çalışma yaptığını, işverenin ise fazla çalışma ücretlerinin ödendiğini ispatlaması gereklidir 
(Erol, 2014:329). Yapılan fazla çalışmanın belgelendirilmesi gereklidir. Nitekim 
Yönetmelik’in 10. maddesine göre, işveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı 
işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin 
özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle 
çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32 ve 
34. maddeleri uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanunu’nun 37. 
maddesi uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir. 
 
Sonuç 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sosyal, ekonomik ve kültürel değişime sebep olmuş, 
işçi-işveren ilişkilerini etkilemiş, mevcut çalışma biçimlerinin değişmesine, yeni gelişmelere 
ve rekabete uygun esnek yapıların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ancak zamanla 
teknolojik gelişmeler, ekonomik ve sosyal gelişmeler çalışma ilişkilerindeki esneklik 
biçimlerini de etkilemiştir. Günümüzde esneklik kavramı yerini, güvenceli esneklik 
kavramına bırakmıştır. Ancak güvenceli esneklik kavramı üzerinde sosyal taraflar arasında bir 
fikir birliği bulunmadığı gibi tarafların kavramdan beklentilerinde de farklılık göstermektedir. 
İşçi tarafı güvenceyi, esneklik için bir ön şart olarak görürken işveren tarafı ise istihdam 
güvencesinin sağlanmasında esnekliğin önemine vurgu yapmaktadır.  

4857 sayılı İş Kanunu, çalışma saatlerine esneklik kazandırılması, denkleştirme 
modelinin getirilmesi, serbest zaman imkânının tanınması gibi bir takım düzenlemelerle işçi 
ve işverenin çalışma şartlarını kendi ihtiyaçlarına göre farklı şekilde belirlenmesine imkân 
tanımıştır. Kanunda düzenlenen esnek çalışma biçimlerinin uygulamada yaygınlık 
kazandığını söylemek mümkün değildir. Ayrıca, söz konusu düzenlemeler uygulayıcılar 
tarafından yeterince bilinmemekte ve çoğunlukla da yanlış uygulanmaktadır. 

4857 Sayılı İş Kanunu, iş sürelerinin uygulanmasında önemli değişiklikler yapmış, 1475 
Sayılı mülga İş Kanunundaki katı çalışma süresine esneklik kazandırmıştır. 4857 Sayılı İş 
Kanunu, haftalık çalışma süresinin çalışılan günlere eşit dağıtılması esasını korumakla 
birlikte, bunun aksinin kararlaştırılabilmesine imkân hazırlamıştır (4857/63). Buna göre, 
hizmet akitleriyle veya tarafların anlaşmasıyla veyahut toplu iş sözleşmeleriyle, haftalık 
çalışma süresinin çalışılan günlere farklı şekilde dağıtılması mümkündür.  

Çalışma sürelerinde esneklik uygulamasının başka bir yansıması da denkleştirme 
modeli ile ortaya çıkmıştır. Denkleştirme sistemine göre tarafların anlaşması ile haftalık 
normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak 
koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama 
çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası 
veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam 
çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir. 
Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile dört aya 
kadar artırılabilecektir. Denkleştirme süresinin sağlıklı bir belgeleme sistemi ile takibi 
gereklidir. Denkleştirme modeli dikkate alınmadan yapılacak çalışmalarda idari para cezaları 
söz konusu olabilecektir.  
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Çalışma hayatında çalışma sürelerin tespiti önemli bir problem alanıdır. İşveren işçilerin 
çalışma sürelerini uygun araçlarla belgelemek zorundadır. İşveren, çalışma sürelerine ilişkin 
olarak etkin/sağlıklı bir kayıt sistemi getirmelidir. Bu yüzden bazı yöntemlerle, örneğin 
işçinin giriş-çıkış saatlerinin yazıldığı imza çizelgeleriyle, puantaj çizelgeleriyle veya kart 
basma makinalarıyla çalışma sürelerinin belgelenmesi ortaya çıkabilecek muhtemel 
ihtilafların azalmasına katkı sağlayacaktır. 

Piyasa şartlarından dolayı kanundışı uygulamalar yerine İş Kanunda 
denkleştirme/serbest zaman gibi mevcut esneklik uygulamalardan yeterince yararlanılmalıdır.  
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THE EFFECT OF THE LAW NO.6360 ON THE 
FINANCIAL SYSTEM OF METROPOLITAN 

MUNICIPALITIES: THE CASE OF TR62 CITIES 
 

Zuhal Önez Çetin1  Neslihan Yilmaz2   Hulusi Eldem3 
 

Abstract 
The metropolitan municipalities’ public income composed both from their capital and the contribution of 

the central government for an effective and efficient provision of the public services to the local citizens in 
Turkey. In that regard, the Law No. 3030 that enforced in the year 1984 was a regulation that encompassing a 
starting point for metropolitan municipalities in related with the financial allocated pies; the metropolitan 
municipalities’ allocated financial pie was primarily designated with % 3 but launched to apply with %5 by the 
decision of the Ministry of Council. In this way, the first objective of the article is to examine the transition of 
the financial pies of the metropolitan municipalities before the enactment of the Law No 6360 entitled ‘The 
Establishment of Fourteen Metropolitan Municipalities and Twenty-Seven Districts and Amendments at Certain 
Law and Decree Laws’. The second objective of the study is examining related items of the Law No. 6360 about 
the financial system that creating changes on the allocated pies of the metropolitan municipalities for putting 
forth the effects of the Law No. 6360 on the transition of the financial system of the metropolitan municipalities. 
The allocated pies and the basis of allocation are re-regulated by the Law No 6360. Finally, new regulations of 
metropolitan municipalities after the enforcement of the Law No. 6360 is analyzed within the framework of the 
TR62 cities of Adana and Mersin regarding G.B.V.G. and per capita income. 
 
Keywords: metropolitan municipality income, Law no.6360, TR 62 cities, G.B.V.G., per capita income 
 
JEL Classification: H7, K4, P41 

 
6360 SAYILI KANUN’UN BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYELERİNİN MALİ YAPISI ÜZERİNE ETKİLERİ: 
TR62 İLLERİ ÖRNEĞİ 

Özet 
Büyükşehir belediyelerinin Türkiye’de vatandaşlara etkin ve verimli kamu hizmeti sağlayabilmek için 

kamu geliri hem kendi öz-kaynaklarından hem de merkezi hükümetin katkılarından oluşmaktadır. Bu kapsamda, 
1984 yılında yürürlüğe giren 3030 sayılı Kanun, büyükşehir belediyelerine mali kaynakların aktarımı konusunda 
bir başlangıç noktasını oluşturan bir düzenlemedir; büyükşehir belediyelerine aktarılacak oran öncelikle %3 
olarak belirlenmiş fakat Bakanlar Kurulu Kararı ile %5 olarak uygulamaya başlanmıştır. Bu doğrultuda, 
makalenin ilk amacı büyükşehir belediye mali paylarındaki dönüşümü 6360 sayılı  

“On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un yürürlüğe girmesinden önce incelemektir. 
Makalenin ikinci amacı 6360 sayılı Yasa’nın büyükşehir belediyelerinin finansal paylarında değişiklik yaratan 
ilgili maddelerinin 6360 sayılı Yasa’nın büyükşehir belediyelerinin mali sistemindeki değişimini ortaya koymak 
amacıyla incelenmesidir. 6360 sayılı Kanun ile tahsis edilen paylarda ve payların dağıtımı temelinde yeniden 
düzenlemeye gidilmiştir. Sonuç olarak, 6360 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonraki yeni düzenlemeler 
TR62 illeri olan Adana ve Mersin kentleri çerçevesinde Genel Bütçe Vergi Geliri (GBVG) ve kişi başına düşen 
gelir temelinde analiz edilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: büyükşehir belediyesi geliri, 6360 sayılı yasa, TR 62 illeri, genel bütçe vergi geliri, kişi 
başına düşen gelir 
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1. Introduction 
        The Municipal Law No. 6360 on The Establishment of Fourteen Metropolitan 
Municipalities and Twenty-seven Districts and Amendments at Certain Law and Decree 
Laws‟ enforced with the published Official Gazette dated 06.12.2012, and that relevant law 
led to the establishment of new metropolitan municipalities. By the enforcement of the law, 
lots of amendments occurred at the administrative and financial aspects of the metropolitan 
municipalities in Turkey. Within the context of the study, firstly the Law No.6360 has been 
examined with administrative and financial aspects. The new arrangements, the justifications 
and the main objectives of that relevant Law are examined, and that relevant Law’s effect on 
the administrative and financial formation has been analyzed in detail. At the second phase, 
the metropolitan municipalities’ general budget tax revenue transformation has been 
examined in a historical perspective. Lastly, by the help of the TR62 region cities case; the 
arrangements towards the financial structure of the metropolitan municipalities of TR62 
region cities have been analyzed. 
 
2. The Administrative and Financial Context of the Law No. 6360 on ‘The 
Establishment of Fourteen Metropolitan Municipalities and Twenty-Seven Districts and 
Amendments at Certain Law and Decree Laws’  
2.1. The Administrative Framework of the Law No.6360 

The Municipal Law No. 6360 on The Establishment of Fourteen Metropolitan 
Municipalities and Twenty-seven Districts and Amendments at Certain Law and Decree 
Laws‟ enforced with the published Official Gazette dated 06.12.2012 and numbered 28489. 
By the Law No.6360, the metropolitan municipality numbers increased from 16 to 30, and all 
metropolitan municipality borders were expanded to the provincial borders (Zengin, 2013: 5). 
By March 31, 2014 onwards, metropolitan municipalities are established at Aydın, Balıkesir, 
Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu4, Tekirdağ, Trabzon, 
Şanlıurfa and Van provinces, and their borders as provincial administrative borders and 
province municipalities of those related provinces are transformed to metropolitan 
municipality with the Law No. 6360 (Law No. 6360 Article / 1. Item).  

Furthermore, with those new provinces, the total number of metropolitan municipality 
number reached to 30. The village and the first-tier municipalities’ legal personalities have 
been abrogated, that are located within the territorial boundaries of districts that are tied to the 
provinces being a metropolitan municipality; and the districts as neighborhoods; and the 
municipalities as a single neighborhood joined to the district’s municipality that they are tied 
to (Law No. 6360 Article / 3. Item).  The abolished municipality and village personnel’s all 
kind of movable and immovable goods, rights, assets and debts; by the commission decisions’ 
according to its relevance transferred to the ministries, metropolitan municipality, tied 
institution or district municipality and that transition is foreseen to be implemented at the first 
local government general election (Temporary Article 1/ 3. Item) (Özaslan, 2014: 219). In 
that context, the new metropolitan system originated structural changes within the aspect of 
administrative, financial, zoning and planning. By the Law No. 6360, at the administrative 
formation; the removal of public legal personalities, the establishment of new public legal 
personalities, the amendment at administrative commitment, the changes at borders and 
division of powers have occurred. Furthermore, the local governments’ shares have been re-
determined at the financial system which is critical for that study. Likewise, the political 
geography is also affected by the amendment at the dimension of representation and 

4 The province of Ordu by the Law No. 6447 dated 22.03.2014 became a metropolitan municipality. 
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participation with the change at election zones. Lastly, there have also been changes in the 
development and planning order (İzci and Turan, 2013: 119). 
        The Law No. 6360 that came into force after 30 March 2014 General Elections for Local 
Governments put forth those following issues listed below;  

• 14 provincial municipality gained the status of new metropolitan municipality, the 
metropolitan municipalities that their numbers raised to 30; their borders’ were 
expanded to the provincial borders; metropolitan district municipalities boarders’ also 
overlaid with the district administrative borders. 

• 559 municipality having the population below 2000 transformed to the status of 
village; 1076 first-tier municipality and 16.500 village that their borders remained at 
the new metropolitan municipality lost their legal personalities and transformed to a  
neighborhood; and in addition to that the population threshold at the establishment of 
a neighborhood determined as 500. 

• The provision of being a metropolitan municipality that was exceeding the municipal 
population of 750.000 replaced with the determination of the province’s population 
over 750.000. 

• At the 14 provinces having new metropolitan municipality; 26 new districts 
established within the borders of the metropolitan municipalities; and the number of 
the metropolitan municipality district municipality raised from 143 to 549. 

• The population criterion is rearranged as 20.000 at being a district municipality of 
metropolitan municipality. 

• Liquidation and sharing commissions have been foreseen for the municipalities and 
villages closed and transformed into the neighborhood. 

• Special provincial administrations are abolished at 30 metropolitan municipalities. 
• Local governments go to liquidation whose targets have been eliminated by the 

abolition of the special provincial administrations and by the transformation of the 
villages to the neighborhoods. 

• The municipalities transferred shares from the general budget tax revenue were 
rearranged. 

• At the provinces gained the metropolitan municipality status; “Investment, 
Monitoring, and Coordination Directorates” have been established that are tied to the 
Governorates (Zengin, 2014: 103; İzci and Turan, 2013: 132-133; Genç, 2014: 4-5).  

At the justification of the Law No.6360; one of the reason at the establishment of 14 
metropolitan municipality is explained with those clarifications “as giving the authority to the 
lots of local administration in a specific geographic area led to not the provision of the 
planning and coordination of the local services and not facilitating from the economy of scale 
that causes the waste of resources”. In this context, there is a need of a strong local 
administration formation that can provide local services in an optimal scale from the aspect of 
administration, planning and coordination (Aksu, 2012: 1). In that framework, as a result of 
the enforcement of the Law, not only 20 special provincial administrations’ legal 
personalities, but also 1591 first-tier municipalities and 16.082 village administrations and 
municipalities legal personalities having population below 2000 were abolished (Duru, 2013: 
33). By the abolition of the public corporate entities and the establishment of new ones; at the 
national scale %36 of the special provincial administrations, %53 of the municipalities and 
%47 of villages were abolished. In addition to that, the removal of the legal entities of 
hundreds of small local government units; approximately 50.000 officials that came to power 
by election, statutes have been abrogated (Yıldırım, 2014: 81). In that scope, the Law No. 
6360 brings a new administrative systematic and targeted to solve the following problems 
listed below;  

1. Not the provision of planning and coordination, 
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2. Not benefiting enough from the economy of scale;  
3. The difficulty at the solution of the industrialization, transportation and environment 

based problems by the small scale local government units,  
4. The provision of the prevention of the waste of resources and their effective and 

appropriate usage,  
5. The meeting of the public services in a qualified, effective and efficient manner,  
6. The emergence of lack of coordination problems at the provision of public services,  
7. The requirement of the existence of strong local government formations that produce 

services at optimal scale, 
8. Insufficient financial resources,  
9. Inefficiency at the solution of environment, transportation, and similar problems by 

small scale municipality or villages (Çelikyay, 2014: 11).  
The metropolitan municipality model that provide local services at the provincial border 

is hoped to reveal those following positive developments; the local government units that 
provide services in a large scale can be equipped with advanced technology, qualified 
technical personnel can be employed at those local government units, and the efficiency will 
be raised by the specialized labor, the resources ensured from the central government can be 
used efficiently with the local government system formed by large scale local government 
units, effective usage of resources among local government units will be ensured with the city 
borders, a more fair structure can be formed in terms of newly gained opportunities, 
efficiency can be provided at the provision of the public services that required to be carried 
out in cooperation and unity such as zoning, planning, transportation (Çelikyay, 2014: 12). 
The Law No. 6360 has also an influential impact on financial structure; such as re-
determination of the share of the local governments; at the following sub-heading the 
financial share of local governments has been deeply analysed. 
2.2. The Financial Context of the Law No.6360 

The principles and procedures about the allocation of the general budget tax revenue to 
the local governments have been determined at the Law No. 2380 titled “Granting of General 
Budget Tax Revenue to the Municipalities and Special Provincial Administrations” dated 
1981. By that related Law, some of the allocated pies from the government tax to the 
municipalities and special provincial administrations have been removed (Toprak, 2006: 164-
165).  The first arrangement concerning the metropolitan municipalities launched at the 
Metropolitan Municipality Law No. 3030 dated 1984 and pies of the metropolitan 
municipalities identified as %3, and the Council of Ministers authorized at the augmentation 
of the pie to the proportion of %6. 5 In that scope, with the 85/9382 numbered and 1985 year 
dated Council of Minister’s decision that relevant ratio launched to be implemented as %5. 
The allocated pies towards the metropolitan municipalities, municipalities and special 
provincial administrations amended in years and those pies at the Law No. 2380 have been 
redefined with the Laws numbered 3004, 3239, 3986, and 4629.  

By the Law No. 3004 that entered into force in 1984 titled “Amendment at the 
Allocation of General Budget Tax Revenue to the Municipalities and Special Provincial 
Administrations” made changes at the Law No.2380. By that relevant Law; the financial 
shares allocated from the general budget for the municipalities connected to a four-year 
development phase; and the proportions determined as %7.15 for the year 1984, %8.15 for the 
year 1985, %9.30 for the year 1986 and %10.30 for the year 1987. As it is seen from the 
allocated shares for the four years period; the general budget tax revenue allocated ratio 
increased from %5 to %10.30  (Uzun, 2008: 41-42; Çınar, 2007: 15). In addition to that, by 

5 For detail, see, Gelir İdaresi Başkanlığı, G.B.V.G.’nden Mahalli İdarelere Verilen Pay Oranları, Yıllar (1985-2014),  
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_11.xls.htm. 
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the Law No. 3239 that entered into force in the year of 1985, led to changes at the Law No. 
3004. By this Law the municipality share is identified as %8.55; special provincial 
administration share determined as %1.20 for the year 1986; and the municipality share is 
identified as %9.25 for the year 1987 (Çınar, 2007: 15; Akçe, 2014: 37).  

Furthermore, by the enforcement of the Law No. 3986 titled “Economic Balance Tax 
Law” the municipality share is also amended and reduced to 7.55%. In that scope, by the 
Council of Ministers’ 2002/3548 numbered decision titled “The Allocated Pies to the 
Metropolitan Municipalities from the Total of the General Budget Revenue”, the ratio is 
applied as %4.1 for the year of 2002. The metropolitan municipality pie is determined as %5 
at the Metropolitan Municipality Law No.5216. The metropolitan municipalities have 
received %5 of that share between 1985-2001 years; that proportion reduced to %4.1 by the 
Law No.4626 in the year of 2002, but it increased to %5 by the Metropolitan Municipality 
Law No. 5216. That ratio had not been changed until the enforcement of the Law No.5779 
dated 2008 titled “The Law Related to the Allocation of Pies from the General Budget Tax 
Revenue to the Special Provincial Administrations and Municipalities”.  By the enactment of 
the Law No. 5779; it was determined that %2.85 of the general budget tax revenue allocated 
to the municipalities aside from metropolitan municipalities; %2.50 to the metropolitan 
district municipalities, and %1.15 to the special provincial administrations. The %5 of the 
total of the general budget tax revenue within the border of the metropolitan municipality and 
%30 of the metropolitan district municipality pie from the total of the general budget tax 
revenue were allocated as metropolitan municipality share. At that allocation and distribution, 
calculated on a monthly basis by the Ministry of Finance, only the population criterion was 
taken into consideration (İzci and Turan, 2013: 134; Demircan, 2009: 350). 

By the enactment of the Law No.6360, the change of municipal border led to the 
augmentation of the responsibility and authority of the local governments; in that scope at the 
general budget tax revenue pies have been altered within the framework of the metropolitan 
municipalities. One of the most significant changes within context of that related Law is the 
re-arrangement of the local government shares (İzci and Turan, 2013: 134). The enforcement 
of the Law No. 6360 led to some critical financial changes; such as within the context of the 
Article 25 (item 2), that following determination has been put forth concerning the local 
government shares “%1.50 of the general budget tax revenue allocated to the municipalities 
aside from metropolitan municipalities; %4.50 to the metropolitan district municipalities and 
%0.5 to the special provincial administrations”. An increase in the financial allocations has 
been provided to the new metropolitan municipalities, and the metropolitan and district 
municipalities whose borders have been expanded for their provision of effective service 
provision (Çelikyay, 2014: 18). 
 
3. The Case of Tr62 Region Cities 

TR62 Region including Adana and Mersin cities having similar economic, social and 
geographical characteristics’ stands out as a region that its two related cities gained the status 
of being a metropolitan municipality by the enforcement of the Law No.6360. Therefore, 
from this date the whole population of the region has now turned a city (urban) population. 
The selected sample is significant in terms of the “General Budget Tax Revenue” (G.B.V.G.) 
shares of transfer because the cities within the boundaries of the region reached the status of 
being a metropolitan municipality. The provinces of TR62 Region have been subject to new 
financial arrangements with the metropolitan municipality status since 2014. One of those 
new financial arrangements is their allocated pies from General Budget Tax Revenue. By the 
Law No. 6360; there is no change in terms of tax revenue of municipalities, factor and non-
tax revenue; only general budget tax revenue pies changed proportionally. For this reason 
within the context of the study, Adana and Mersin Metropolitan Municipalities allocated 
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general budget tax revenue pies proportional change with the last legal arrangements will be 
examined in detail. 

Within the framework of the arrangements put forth by the Law No. 6360; there is no 
change at the rate of %6 of the transferred pies to the local governments from the general 
budget tax revenue, but an increase is observed at the metropolitan municipality pies. In the 
scope of the study, the related proportional change will be analyzed in three-year periods such 
as the enforcement of Law No 6360, its prior and subsequent years, and this analysis is made 
around the proportion and percentage change of their received pies from the general budget 
tax revenue within the metropolitan municipalities total revenue.  

In this regard, firstly at the Figure 1. that is prepared from the Activity Reports of 
Ministry of Interior General Directorate of Local Authorities, the proportion and percentage 
of metropolitan municipalities received pies from the general budget tax revenue within their 
total revenue is illustrated. 
 

Figure 1: General budget tax revenue percentage at the total income of metropolitan municipalities 

 
 

As it is seen at the Figure 1, the metropolitan municipalities received pie from the 
general budget tax revenue is composed their %55 of their total income for the year 2009; the 
same pie raised to the %60 at their total income for the year 2010. In addition to that, %63 of 
their total income is composed of general budget tax revenue by the year 2011. As it can be 
seen from the figure, the general budget tax revenue ratios respectively increased as %1.2 and 
%1.5 before the enforcement of the Law No. 6360. Besides, between the years of 2014 and 
2015, the proportion of received general budget tax revenue at their total income was %67 at 
the first year of the application of the Law No. 6360 and %69 for the year of 2015. And lastly, 
for the year of 2016 this proportion is estimated as %73. In the light of these clarifications, it 
can be stated that the received general budget tax revenue weight in the total income 
continually increased within the years of 2009-2016. A sharp increase is not observed at the 
received general budget tax revenue, and this can be explained as the change in the area and 
population criteria at the Law No. 6360. 

By the Law No 6360 with the first Article, it was determined that at the first general 
elections of local governments dated 30 March 2014 after the enforcement of the Law No. 
6360, Adana and Mersin municipalities gained the status of being a metropolitan 
municipality. Within the framework of the study, the proportional change in the received 
general budget tax revenue is evaluated in the context of TR62 cities. Therefore, firstly the 
proportional change in the received general budget tax revenue of Adana and Mersin 
provinces between the years 2009-2012 will be examined.  At the figure 2, Adana and Mersin 
cities general budget tax revenues proportions between the years of 2009-2016 have been 
demonstrated. The Law No. 6360 started to be applied in April 2012 that before the 
application period of 2009-2012 March; TR62 cities have been examined with taking into 
account of their general budget tax revenue pies. As it is seen in the figure 2, the general 
budget tax revenue of Adana until the March of 2012 increased, whereas Mersin city ratio has 
an unbalanced characteristic, that relevant ratio firstly increased, but after March 2010 that 

0%

50%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

General Budget Tax Revenue within the Total Income of 
Meetropolitan Municipalities 

Percentage Share of
General Budget Tax
Revenue

1234 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
proportion decreased. After the enforcement of the Law this ratio for Adana city has increased 
and that ratio has started to increase in April 2013 but has launched to decrease after April 
2014 to the April 2016 for Mersin city. 

 
Figure 2: TR62 cities general budget tax revenue proportion between the years of 2009-2016 

 
Source: muhasebat.gov.tr. 

 
After the enactment of Law No. of 6360, TR62 cities having the metropolitan 

municipality status general budget tax revenue pies and annual per capita income were 
calculated. Thus, the following table shows the transformation of general budget tax revenue 
pies and annual per capita income before the enforcement of Law No. of 6360 and after its 
implementation period. For the analysis of this transformation annual per capita income rates 
of 2009, 2014 and 2016 have been also demonstrated at the following table. 

 
Table 1: 2009-2016 balance of general budget tax revenue pies, population and annual per capita income 

Years Provinces General Budget Tax 
Revenue Shares (TL) 

Population of the 
Metropolitan 
Municipalities 

Annual Per Capita 
İncome (TL) 

 
2009 

Adana 1.027.000 2.062.226 0.49 
Mersin 1.878.000  1.640.888 1.14 

 
2010 

Adana 2.231.000 2.085.225 1.06 
Mersin 2.477.000 1.647.899 1.50 

 
2011 

Adana 5.190.000 2.108.805 2.46 
Mersin 1.638.000 1.667.939 0.98 

 
2012 

Adana 5.697.000 2.125.635    2.68 
Mersin 1.542.000 1.682.848 0.91 

 
2013 

Adana 6.238.000 2.149.260 2.90 
Mersin 2.284.000 1.705.774 1.33 

 
2014 

Adana 7.729.000 2.165.595 3.56 
Mersin 

 
11.242.000 1.727.255 6.50 

 
2015 

Adana 8.970.000 2.183.167 4.10 
Mersin 8.054.000 1.745.221 4.61 

 
2016 

Adana 11.942.000 2.194.083 5.44 
Mersin 4.173.000 1.758.310 2.37 

Source: TUIK 2009-2015 years data and Activity Reports used at the preparation of the table. 
 
         According to the Table 1, after the enforcement of the Law No of 6360, annual per 
capita income rates have a remarkable increase in fiscal years of 2014 and 2015. General 
budget tax revenue which has a significant pie at the total income of metropolitan 
municipalities has different rates for each TR62 city. In addition to that, it has found out that, 
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the balance of the annual per capita income periodically increase and decrease in those years. 
And each city has a different service area in proportion to their population and area, and the 
variability of costs at the provision of those related services results in benefiting of each city 
from the proportional increase at general budget tax revenue in different size. 
 
4. Conclusion 

By March 31, 2014 onwards, metropolitan municipalities are established at Aydın, 
Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, 
Trabzon, Şanlıurfa and Van provinces, and their borders as provincial administrative borders 
and province municipalities of those related provinces are transformed to metropolitan 
municipality with the Law No. 6360 (Law No. 6360 Article / 1. Item). In that context, the new 
metropolitan system originated structural changes within the aspect of administrative, 
financial, zoning and planning. By the Law No. 6360; at the administrative formation; the 
removal of public legal personalities, the establishment of new public legal personalities, the 
amendment at administrative commitment, the changes at borders and division of powers 
have been occurred. Furthermore, at the financial system which is critical for that study; the 
local governments’ shares have been re-determined. Likewise, the political geography is also 
affected by the amendment at the dimension of representation and participation with the 
change at election zones. Lastly, there have been also changes at the development and 
planning order). By the enactment of the Law No.6360, the change of municipal border led to 
the augmentation of the responsibility and authority of the local governments; in that scope at 
the general budget tax revenue pies have been altered within the framework of the 
metropolitan municipalities. One of the most significant changes within context of that related 
Law is the re-arrangement of the local government shares (İzci and Turan, 2013: 119- 134). 

General budget tax revenue pies have a significant proportion at the local governments’ 
income resources. General budget tax revenue transfers have also a significant rate in the 
categorization of tax revenues and non-tax revenues. Thus the study aimed to examine the 
transformation of general budget tax revenue pies and their effects on the fiscal structure after 
the enforcement of the Law No of 6360 in TR62 cities. The transfers from the general budget 
tax revenues’ proportions development before the arrangements of area and population 
criteria and after the enactment of the Law and its arrangements analyzed with the accrual 
based data of TR62 cities. In this context, the observed increase is also confirmed with the 
increase at the general budget tax revue pies within the budget realizations of metropolitan 
municipalities. In that framework, the increase at the metropolitan municipalities’ proportion 
of pies from the general budget tax revenue is also an indicator of the dependency of the 
metropolitan municipalities to the transferred resources from the central government. As 
shown in the tables and data of the relevant years, by the enforcement of the Law No of 6360, 
the balance of the annual per capita income periodically increases. In this regard, the 
increasing of general budget tax revenue shares, annual per capita income rates and 
population data only examined in particular within the context of TR 62 provinces. So these 
rates and ratios cannot be generalized to other metropolitan municipalities. Consequently, 
gegional studies and data analysis have been required encompassing all regions to identify the 
impact of the Law No. 6360 on the financial structure of the municipalities. 
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LOCAL AUTONOMY LAW EFFECTS ON 
ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL STRUCTURE OF 

LOCAL GOVERNMENTS IN JAPAN 
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Abstract 
The local governments that have a significant pie within the central government expenditure furnished 

with vital responsibilities by the central government concerning the provision of the public services. Within the 
framework of the applications towards financial autonomy; the development of financial policies take attention 
in related with the stability of the responsibility and its financial share, and as a result of that, some reform 
implementations come to the front side. The continuously increasing budget deficit and the expected alterations 
at the fiscal federalism application field before the local government reform process do not abolish entirely to the 
dependency of local government to the central administration but reduce this dependency to a great extent. The 
local autonomy that was enforced in 2000, the limits of local autonomy that is attributed from the central 
government to the local governments revised and a large-scale and persistent proves of change is foreseen for the 
provision of the effectiveness at the regional scale. In this regard, some regulations come forefront having ties to 
strengthen local community and governance approach. In this study, the first objective is examining the 
administrative framework of the local governments in Japan before the enforcement of the Local Autonomy Law 
for grasping the main differences after the implementation of that related Law. The second target is analyzing 
deeply the Local Autonomy Law in related with the administrative and financially updated items. The third 
objective is putting forth reflections and effects of that related Law on the transformation of the financial 
structure of the local governments in Japan. 

Keywords: Japan local governments, local autonomy law, financial structure, administrative structure. 

JEL Classification: H7, K4, P41 

YEREL ÖZERKLİK YASASININ JAPONYA'DA YEREL 
YÖNETİMLERİN İDARİ VE MALİ YAPISI ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 
Özet 

Merkezi hükümet tarafından kamusal hizmetlerin sunumu ve finansmanı sürecinde sorumluluk alanları ile 
orantılı harcamalar dengesinin sağlanabilmesi açısından yerel yönetim birimleri önemli bir paya sahiptir. Bu 
kapsamda gerçekleştirilen reform uygulamaları mali özerkliği güçlendirmeye yönelik, hizmet sorumluluk alanı 
ile orantılı gelir tahsisi uygulamaları çerçevesinde istikrar sağlayıcı mali politikalar olarak belirlenmektedir. 
Yerel yönetimlerin sürekli artan bütçe açıkları, bu süreçlerde merkezi hükümete olan bağımlılığının artması, 
zaman içerisinde mali özerklik anlayışının gelişebilmesi adına bir takım reform uygulamalarını beraberinde 
getirmiştir. Japonya’da 2000 yılında yürürlüğe giren "Yerel Özerklik Yasası" kapsamında merkezi hükümet 
tarafından yerel yönetimlere atfedilen yerel özerklik sınırı revize edilmiş ve bölgesel ölçekte kalıcı değişimlerin 
gerçekleşebilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda yapılan düzenlemeler özellikle yerel toplum ve yönetişim 
anlayışının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yönüyle ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede, çalışmanın birincil 
amacı Yerel Özerklik Yasası’nın yürürlüğe girmesinden önceki idari ve mali yapılanma ile ilgili Kanun’un 
uygulanmasından sonra ortaya çıkan temel farklılıkların tespitidir. Çalışmanın ikinci amacı ise Yerel Özerklik 
Yasası’nın idari ve mali yapılanmasının güncel veriler eşliğinde analiz edilmesidir. Son olarak, Japon mali 
sisteminin dönüşümü ve ilgili Kanun’un söz konusu değişim süreci üzerindeki etkileri değerlendirilmeye 
çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Japonya'da yerel yönetimler, yerel özerklik yasası, mali yapı, idari yapı 
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1. The Historical Development of Financial Reform Application and the Local 
Autonomy Law 

Japan has not a long tradition concerning the power-sharing between central and local 
governments. Particularly, at the Meiji period (1968-1912); the ruling elites having the 
objective of the national modernization to build a strong centralized state. In that scope, 
government based on a centralized system is mostly perceived national unification as a 
significant task of the (Jain, 2000: 3). The country was having a unitary structure; divided into 
feudal principalities having a significant independence or units called “Han” which are 
smaller than provinces. In that framework, the feudal principalities under the modernization 
program of Meiji government abolished in the year 1871 (Ulusoy and Vural, 2001:25). In the 
year of 1871, an influential step had been taken on the establishment of a central government 
by the abolishing of the feudalism. On that scale, the Ministry of Interior was established in 
1872; and this process carried out by the standardization of the municipalities and 
establishment of more democratic authorities (Robson, 1933:579-580). In 1887, the Meiji 
administration decided to set up an autonomous local government system by the enforcement 
of a local government law. In that context, the municipalities were too small for the provision 
of public services such as to administer the basic educational services, to collect the tax and to 
register the residents that the government decided to combine the small municipalities. As a 
result of that in 1898 the number of municipalities reduced to 14.289 from 71.497 (Mabuchi, 
2001:1). The foundations of local governments had been set up in 1888 by province, district, 
and villages applications and in 1890 by governorates and region applications.  By the 1920s 
onwards, new arrangements came to the front side concerning local autonomy and 
strengthening of the local governments, and reducing the administrative tutelage of the central 
government. However, the military sized the power, and again the local governments entered 
into the strict control of the central government; the steps put forth during the war period 
oriented the country to the centralization. By the end of the war, the agenda changed towards 
the democratization, provision of autonomy of local governments, and strengthening of local 
governments (Choi and Wright, 2004:668; MİGM, 1999:668). 

The Japan’s local autonomy is founded on the Constitution of Japan which was put into 
effect in the year of 1946. By that relevant Constitution, the local governments reached to the 
guarantee of their autonomy and the local autonomy was mostly adopted as a significant 
element of democracy. In that framework, the local autonomy based articles have been 
located in Chapter 8 of the Japan’s Constitution (CLAIR, 2014: 1). In that context, at Chapter 
8 with the title of “Local Self-Government”; Article 92, 93, 94 and 95 are critical concerning 
with the local autonomy; 

Article 92. Regulations concerning organization and operations of local public 
entities shall be fixed by law in accordance with the principle of local autonomy. 
Article 93. The local public entities shall establish assemblies as their deliberative 
organs, in accordance with law. The chief executive officers of all local public 
entities, the members of their assemblies, and such other local officials as may be 
determined by law shall be elected by direct popular vote within their several 
communities. 
Article 94. Local public entities shall have the right to manage their property, 
affairs and administration and to enact their own regulations within law. 
Article 95. A special law, applicable only to one local public entity, cannot be 
enacted by the Diet without the consent of the majority of the voters of the local 
public entity concerned, obtained in accordance with law4.  

 

4 For details, see (http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government _of_japan/ constitution_e.html) 
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By the Local Government Act that put into force in 1947; the local governments’ tax 
revenues have been increased, and in 1948 local allocation tax system that is the basis of 
today’s local distribution tax put into effect for assisting administrations having a limited 
amount of taxed resources. American delegation chaired by Prof. Dr. Shoup invited to Japan 
by the government for making studies in related with Japan tax system in 1949. A wide-range 
reform had been implemented in 1950 in accordance with the Report entitled “The Proposals 
of Shoup”. In this context, “Local Fiscal Assistance Synchronization” system had been 
established in 1950 instead of local allocation tax by carrying out studies towards the 
transfers’ targeted assistance to local governments. Despite to those steps, the financial 
insufficiency problem cannot be resolved that forced the local governments to surpass the 
income deficit by debt and this process drag the local governments’ collapse of their financial 
system (Canpolat and Haktankaçmaz, 2007: 69). 

The reform towards local taxation started to be implemented in the year of 1951 within 
the framework of the Local Autonomy Law. According to the regulation, the fixing the rate of 
the corporation tax came to the forefront and the tax residence, and national health insurance 
tax applications take its place at the regulation and new taxation rates have been formulated. 
Besides, by the other arrangement that was implemented in 1952; financial tools out of 
taxation have been expanded in accordance with the control of the central government. The 
regulation put emphasis on the topics such as; the decline in the tax revenue and the 
expansion of the non-tax income category especially for the alleviation of the burden on the 
tax-payers. By this way, the decline occurred at the public income because of the decline in 
tax which has tried to be balanced by assistances and subsidy applications. By the reform 
application in 1953, the taxation process on property tax and exemptions applications took 
their place at the regulation. In this context, the local trade and commerce chambers, 
sanatoriums and hospitals, health insurance associations and agricultural cooperatives 
exemptions from the property tax took under the provision. By the reform process in 1954, 
focused on the strengthening and extending the use of taxation power by the governorates. 
The revisions in that scope are related to the application of the fixed property tax, alleviation 
of the tax rates, prefectural residence tax, the tobacco tax, and real estate transaction tax. 
Furthermore, technical financial arrangements implementation that covering the previous 
financial year came to the front side with the local tax reform in 1955 (Matsufuji, 2011: 16-
19).  

By the 1970s onwards, the social insurance expenditures raised and the social welfare 
state approach had been developed, and new reform applications came to the agenda because 
of many cyclical processes such as II World War, petrol crisis that have an effect on the 
financial structure and the alleviation of the income level. By the end of the 1970s, Japan 
local governments lived serious budget deficit, and they found the solution at the 
augmentation of the tax rates in line with the revisions of the formation of the minimal state 
(Tanaka, 2011: 5-6). Administrative and financial reform process in 1980 was adopted as a 
real financial autonomy approach and initiative, covering local citizens demands with having 
a difference from the previous reform applications (Yoshida, 1990: 131-132). At that term, 
Japan government the First Provisional Administrative Reform Council started to their 
activities concerning the reform in June 1983. At that framework; it was determined that the 
Council was mostly dealing with increasing the efficiency of administrative and financial 
management at national and local levels. One of the most significant initiatives of that 
Council is the provision of greater efficiency and expenditure restraint on local governments. 
On that scope, the government published the “Fundamental Principles of Local 
Administrative Reform” that demonstrated the way to be followed at the administrative 
reform process in January 1985. Each local government produced their fundamental 
principles, and those principles formed a document that demonstrates the basic direction of 
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the reform and the required planning devices. The administrative reform’s first phase ended in 
1986, and the Second Provisional Administrative Reform Council take over the responsibility 
from 1987 to 1990. At that point, at that period which was called as the second stage the 
decentralization from central government to local governments came to the political agenda 
(Tanaka, 2010: 5-6). 

Financial reform applications after the 1990s, within the framework of the 1999 
Omnibus Decentralization Law, took the attention in regard to financial autonomy and 
expansion (Tanaka, 2011: 6).  That period was mostly declared as a landmark for the 
decentralization reform; by that relevant law, the responsibility division between central 
government and local governments came to the political agenda. In that context, the period 
covering half decade of 1990s to the enforcement of the Omnibus Decentralization Law is 
mostly termed as the first stage of decentralization. However, when an evaluation was made 
concerning the 1990s; it was determined that “while there was a rise in expectations of 
improvements in administrative ability on the part of local governments (especially 
municipalities as the basic units of local government), at the level of individual local 
governments, there was no great change in the pattern whereby administrative reform with 
simplification and rationalization as the main objectives had been taken forward up to and 
through the 1980s” (Tanaka, 2010: 6-7). 

In that regard, by the Trinity Reform that was launched to be applied in the early 2000s; 
local governments’ financial formations tried to be strengthened. Within the framework of the 
reform, the objective of the central government is the alleviation or the abolition of the 
incentives, income transfer and allocation tax between the 2004-2006 years (CLAIR, 2010: 
53). By the 2000s onwards, when the Reform dated 2000 and Decentralization Act enter into 
force; the relation between central and local government reached to a more balanced structure, 
and collaborative relations have been raised in that framework. That related reform put into 
force for the provision of the effectiveness at the allocation of revenue and income between 
central and local government. That reform includes some provisions regarding the alleviation 
of the dependency of the local governments incomes’ to the central government and their 
reaching of a more flexible and autonomous structure. After the Omnibus Decentralization 
Act, financial reform application sustained with the opening of the council in regard to the 
decentralization reforms by the basic proposals towards economic, financial and structural 
policy. During the year 2000, the study launched in related with structural reforms on local 
public reform and tax income resources transfer. In the years covering 2003, 2004 and 2005 
within the context of Trinity Reform; fundamental regulations titled “Reform Initiative” 
applied with the decision of the Council of Ministers. In 2006, the initiatives towards the 
development and strengthening of decentralization had gained importance (Ikawa, 2007: 50). 
When the period after the reform has been evaluated in terms of taxation; the local 
governments gained the non-tax allowance allocation authority (Satoh, 2001: 1-5). While the 
precious reform applications towards the Japan’s local government units provide influential 
developments; the expected effectiveness from the Local Autonomy Tax applications have 
not been provided and it was built upon on weak foundations. In that context, the hoped 
benefit from the reform is the strengthening of the local autonomy, its simplification and 
providing its operation with making it rationalized. The earlier reform initiatives were not 
resulted with success in terms of economy and effectiveness that it led to the revision of the 
Local Autonomy Law and new reform applications including new provisions (Matsufuji, 
2011: 7).  The tax income that is obtained from the central government is approximately the 
double ratio of the local governments’ tax, so it is observed that the financial relations and 
dependency between the local governments and central government is quite high. Therefore, 
the budgets of the local governments’ important part are constituted from the transfer 
payments and subsidy (Su, 2006: 66). 
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2. Impact of the Local Autonomy Law on Financial Restructuring 

Before the reform process, the Government of Japan had 21 trillion ¥ special deficit; 
there were also national bonds and financial bonds. In this context, financial restructuring 
process launched for struggling high budget deficit (UNPA, 1996: 18). The local government 
revenues by the year 2000 reached 100 trillion ¥  but only 35 trillion ¥ could be obtained from 
local taxes. Those ratios demonstrated that the percentage of the financial autonomy of local 
governments is about % 30. It is also observed that the Governor's residence tax rate fall from 
6.3 trillion ¥ to  5.3 trillion ¥ and corporate residence tax rate was significantly decreased.  

 
In contrast, municipal real estate and residence taxes have % 45 shares of total tax 

revenues. Secondary significant revenue item of local governments is the local allocation tax, 
and it constitutes a share of 21.7 trillion ¥  after the reform (Shirai, 2004: 5-9). In 2006 some 
basic policies implemented that related with the economic and financial structural reform 
process. In this context, it was emphasized that the effective usage of the sources of income 
and audition of the expenditures should be ensured by the coordination between national and 
local governments with financial restructuring and fiscal balances (Ikawa, 2007: 14). Than, 
local tax revenues are shown on Figure 1 for evaluating the effectiveness of the reform 
process and balance of the income, and expenditure of local governments in Japan. 

 
Figure 1:  Japan local tax income (2015) 

 
Source: UDA, 2015. 

In Figure 1; the classification of the local tax income is illustrated. In that context; local 
tax classification has been composed of Corporate Tax Initiative, Corporate Residence Tax, 
Personal Residence Tax, Local Consumption Tax and Tax on Assets. The total income in 
2015 realized as ¥ 35 374 billion. At Figure 2, governorates 2015 year expenditures are given 
in the local government units of Japan. 

 
Figure 2: Japan governorate expenditures (2015) 

  
Source: UDA, 2015. 

 
According to Figure 2, 2015 year governorate expenditures realized as the total of ¥ 50 

053 billion in the classification such as public welfare, trade and industry, building, education 
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and public debt payments. Besides, at Figure 3; the other local government unit, municipality 
expenditures have been illustrated. 

 
Figure 3: Japan municipality expenditures (2015) 

 
Source: UDA, 2015. 

 
According to Figure 3, the realization of municipal expenditures for 2015 is realized as 

¥ 54 860 billion. When evaluating from the aspect of the expenditure; it is observed that the 
usual expenditures concerning public institutions and performance expenditures raised their 
importance at the categorization of expenditures (LAL, 2001: 5). In order to the evaluation of 
the effectiveness of the reform process; at Figure 4, medium and long-term local governments 
out-standing debt balance have been illustrated. 

 
Figure 4: Trends in long-term debt outstanding of Central and Local Governments (Trillion ¥) 
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Source: M.O.F. 2016. 
According to Figure 4, while at 30 year period lasted in the 1986 financial year; the 

local government out-standing debt balance was 61 trillion yen, during the 2000s that reform 
process of the Local Autonomy Law effects are seen and the rate is observed as 139 trillion in 
average. By the 2000s onwards, there is a clear difference between central and local 
government out-standing debt balance that it demonstrates the reform applications is an active 
process at the financial functioning of the local governments. When a comparison is made 
concerning the medium and long-term out-standing debt balance; it is seen that the 
applications realized in the framework of the reform process have an influential affect on 
financial balance.  
 
3. Conclusion 

The regulations of the Local Autonomy Law which provided high administrative and 
fiscal rights to the municipalities made significant changes in Japan local governments. These 
reforms affect the administrative and financial systems and the local 
governments’ responsibilities. Especially revising the national treasury subsidies and the 
central government’s shares in Japan local governments’ fiscal system provide the fiscal 
decentralization. So the Local Autonomy Law’s regulations and the reforms of administrative 
and financial structure supply the vertical and horizontal fiscal equality among the local 
governments which have large difference in their financial capability and area of 
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responsibility. Therefore ıt is important to encourage the decentralization of financial and 
administrative structure for providing efficiency of local governments. So according to the 
Local Autonomy Law the ordinary local public body shall have general and special accounts. 
And all estimated revenues and expenditures within each fiscal year shall be integrated into 
the budget of revenues and expenditures. Each ordinary local public body shall have the right 
to levy and collect local taxes, as determined by law. Each ordinary local public body shall 
bear the expenses necessarily incurred in the performance of its own affairs and other 
expenses falling to the ordinary local public body in accordance with laws or cabinet orders 
founded in law. Consequently, these reforms and regulations improve the fiscal relationship 
between central and local governments. 

At that point, when the impact of the local autonomy Law on financial re-structuring is 
evaluated it is observed that the local government revenues by the year 2000 reached 100 
trillion ¥ but only 35 trillion ¥ could be obtained from local taxes. Those ratios demonstrated 
that the percentage of the financial autonomy of local governments is about % 30. Besides, by 
the 2000s onwards, there is a clear difference between central and local government 
outstanding debt balance it demonstrates that the reform applications is an active process at 
the financial functioning of the local governments. Consequently, while local governments in 
Japan have been located at the administrative and financial reform process; the central 
government strong effect on local governments was still sustaining. In that framework; the 
reform applications and practices should be evaluated in a periodical context for a detailed 
analysis towards the transformation of the administrative and financial re-structuring. 
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AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE 
YARINI 

 
Taner Algan1 

 
Özet 

Bilindiği üzere toplumun en küçük birimini aile kurumu oluşturmaktadır. Aynı zamanda aile; insanlığın 
bir arada yaşamasıyla birlikte, bu bir arada yaşanmışlığı kurumsal hale getiren bir birim olarak 
tanımlanmaktadır. Ayrıca aile, hem üretim hem de tüketim birimi olması sebebiyle toplumların tamamı için 
evrensel özellikleri olan bir sistemdir. Geleneksel dönemde olduğu kadar modern dönemde de toplumlar 
tarafından vazgeçilmez bir kurum olarak kabul edilen aile; kadın-erkek ilişkisini sistematik hale getiren, evlilik 
kurumunu oluşturan, bir takım çeşitli ortak amaç ve çıkarlar (örn: çocuk sahibi olmak, ekonomik gelişim 
kaydetmek, mutlu olmayı istemek vb.) doğrultusunda gelişen bir yapıdır. Aile; toplumların temelini oluştururken 
çeşitli fonksiyonlara sahip olduğu gibi kendi içinde bazı sorunları da barındırabilmektedir. Buna göre, geleneksel 
toplumlardan modern topluma geçiş ile birlikte toplumda yaşanan bir takım değişim ve dönüşümler aile 
kurumuna da yansımış ve böylelikle aile içi ilişkilerde yeni algılar ve yeni yaşam biçimleri ortaya çıkarmıştır. 
Söz konusu bu dönüşümler aile içi ilişkilerin bozulmasına ve iletişim çatışmalarına sebep olmuştur. Örneğin; aile 
birliği algısının ve evlilik yapısının değişmesi, eşler arası iletişim sorunları, boşanma, aile fertlerindeki madde 
bağımlılıkları, ebeveynlerin yaşlanması sonucu ortaya çıkan problemler, ergenlik dönemindeki sorunlar, 
ebeveyn-çocuk arasındaki iletişimsizlik, vb. sorunlar; ailede meydana gelen problemlerin çözümüne yönelik aile 
danışmanlığı uygulamasını ortaya çıkaran bazı etkenlerdir. Bu çalışmada modernleşmeyle birlikte meydana 
gelen toplumsal dönüşümlerin, aile kurumuna etkisi sonucu ortaya çıkan bir takım sorunları çözmeye yönelik 
aile danışmanlığı uygulamasının geçmişten günümüze tarihsel süreçteki rolü incelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: aile, aile danışmanlığı, aile sorunları, toplumsal yapı, toplumsal dönüşümler  
 
JEL Sınıflandırması: Z00, Y80, Y90 
 
 
 

FAMILY COUNSELLING APPLICATION: THE PAST, 
TODAY AND TOMORROW 

 
Abstract 

The smallest unit of the society is apparently family institution. At the same time, it is defined as the unit 
that transformed co-habitation into to an institution when humans started cohabiting together. In addition, family 
is a unit that both produces and consumes and therefore is a system that carries universal properties for all 
societies. Family, which has been accepted as an essential institution in both the traditional and the modern 
periods, is a structure that systemizes the relation between men and women, that establishes the marriage 
institution and that is shaped in line with various common aims and interests (such as having children, improving 
economic status, the need to be happy, etc.). Since families assume certain functions while establishing the 
foundation of societies, they come across certain problems within themselves. Accordingly, with the 
transformation from the traditional society to modern society, the change and transformations observed in the 
social values have also affected the family institution and as a result, new concepts and new life styles have 
emerged regarding the familial affairs. These transformations have caused domestic affairs to deteriorate and 
communication conflicts to occur. The concept of family union and marriage structure to change, 
communication problems between spouses, drug addictions observed in family members, problems arising as a 
result of the parents getting old, the problems caused by the lack of communication between parents and children 
are some of the main driving forces behind the emergence of family counselling aimed at resolving these issues. 
In this study, the historical development and structure of family counselling application aiming to resolve 
problems emerging as a result of social transformation caused by modernization will be examined.   
 
Keywords: family, family counselling, family problems, social structure, social transformations 
 
JEL Classification: Z00, Y80, Y90 
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1. Giriş 

Yaşadığımız dünyada çok çeşitli toplumların ve dolayısıyla farklı aile yapılarının 
bulunması evrensel bir aile tanımının yapılmasını güçleştirmektedir. Bunun doğal bir sonucu 
olarak aileye dair yapılan tanımlamalar da bir o kadar çeşitli olacaktır. Bu nedenle aileye 
yönelik genel bir tanım yapmaktan ziyade içerdiği özellikler bakımından aileyi ele 
aldığımızda, ailenin; “hane halkı sayısı”, “hane halkının niteliği”, “aile içi iletişim”, 
“ekonomik yapı”, “akrabalık ilişkileri”, “aile bireylerinin birbirleriyle olan yatay ve dikey 
ilişkileri (otorite ve hiyerarşilik)”, “kan ve soy bağı”, “toplumsallaşma” vb. gibi her biri ayrı 
bir çalışmanın konusu olabilecek niteliklerin bir arada bulunduğu sistemli ve bütüncül bir 
kurum olduğu görülmektedir. Öte yandan ailenin evlilik sonucu oluşması, yani “aile ve 
evlilik”, “karı - koca ve ebeveyn - çocuk ilişkisi” gibi kavramlarının beraber değerlendirilmesi 
de ailede ön plana çıkan önemli bir fonksiyondur. Bu bağlamda aile, “evlilikle birbirlerine 
bağlanmış ve toplumsal ilişkileri belirli kalıplar içerisine yerleştiren bir sözleşmedir” 
denilebilir (Baltacı, 2010, s. 9). 

Toplumun temelini oluşturan aile, insanlığın varoluş süreciyle birlikte ortaya çıkmış bir 
kurumdur. Tarihsel süreçte birçok alanda olduğu gibi aile alanında da önemli değişiklikler 
meydana gelmiştir. Geniş aile yapısının çekirdek aile modeline dönüşmesi bu değişikliklerin 
en başında gelmektedir (Kır, 2011, s. 1). Çekirdek aileye geçişle birlikte çocukların 
ebeveynler tarafından denetimi azalmış ve çocuklar ile ebeveynler arasında iletişim ve kuşak 
sorunları ortaya çıkmıştır. Ayrıca kadınların çalışma hayatına girmesi ile birlikte çocuğun 
bakımı ve yetiştirilmesi ile ev içi roller ve ev işlerinin eşler arasında paylaşılması eşlere ekstra 
yeni yükümlülükler getirmiştir (Kandiyoti, 1984, s. 27). Çekirdek aileler; geniş aileye göre 
daha zayıf, yalnız, destekten yoksun ve savunmasız durumda olduğu için bu tür ailelerde 
ekstra sorumlulukları yüklenmeye hazır ol(a)mayan eşlerin zaman zaman rol çatışmalarına 
girmesi ve aralarında birtakım sorunların oluşması muhtemeldir (Yörükoğlu, 2007, s. 49). 
Yine günümüzde; değişen hayat formları, teknolojik ilerlemeler, gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin ekonomik durumları vb. etkenler aile kurumu üzerinde dönüşümlere neden 
olmaktadır. Birbirlerine sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde bağlı olan “modernleşme”, 
“küreselleşme”, “kentleşme”, “bireyselleşme” ve “sekülerizm” bu dönüşümleri tetikleyen 
temel faktörlerdir. Ayrıca, “Birlikte yaşamak”, “tek ebeveynli aileler”, “tek çocuklu aileler” 
vb. şeklinde aile türlerindeki çeşitlenmeler, evlilik oranlarının düşmesi, boşanmaların artması, 
evlilik dışı çocukların yaygınlaşması aile modelleri üzerinde önemli etkileri olmuştur (III. 
Aile Şurası, 1998). 

Bu değişmeler; “sağlıklı” olan ailelerin “sağlıksız” aile biçimlerine dönüşmesi ve 
ailelerin işlevlerini kısmen veya tamamen yerine getirememesi nedeniyle aile içinde çeşitli 
sorunlara yol açmıştır. Nihai olarak, modern toplum hayatında yalnız kalan aileleri bu 
sorunlardan kurtarabilecek ya da mevcut sorunları minimize edebilecek tedavi ve uygulama 
hizmetlerine olan ihtiyaç belirmeye başlamıştır. Bu noktada günümüzde ailelere üç farklı 
boyutta hizmet sunulmaktadır. Bunlar: 1. Danışmanlık ve Tedavi Hizmetleri (Aile 
Danışmanlığı veya Aile Terapisi/Tedavisi), 2. Eğitici Hizmetler (Aile Hayatı Eğitimi) ve 3. 
Savunuculuk Hizmetleri (Aile Mahkemeleri)’dir (Nazlı, 2014, s. 3). 

Bu çalışmanın amacı, toplumsal dönüşümlerin ailede meydana getirdiği sorunlara 
yönelik çözümler sunmak amacıyla hizmet veren Aile Danışmanlığı Uygulaması’nın 
kuramsal detayına girmeden tarihsel gelişimini ve genel yapısını teorik olarak tanıtmaktır. 
 
2. Aile Danışmanlığı Uygulaması (ADU) 
2.1 Kuramsal Çerçeve  

“Danışmanlık” ve “Terapi” kavramları literatürümüzde birbirlerinin yerine kullanılan 
kavramlardır. Bu konuda çeşitli görüşler olmakla birlikte kısaca diyebiliriz ki; Aile 
Danışmanlığı Uygulaması (ADU), “Aile Terapisi” diye adlandırılan hizmetin adıdır (Zastrow, 

1248 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
1995, s. 89-90) ve 1970’lerin sonlarına doğru aile danışmanlığı, “terapi” olarak kabul 
edilmiştir (Özabacı & Erkan, 2014, s. 27). Nitekim bu kavram karmaşasına detaylı olarak 
ASAGEM2 (2008) tarafından V. Aile Şurası’nda değinilmiştir: 

Aile için Rehberlik, Danışmanlık ve Terapi alanında, ülkemizdeki çalışmalar oldukça 
yeni sayılabilir. Bu nedenle, bu alanda kullanılan kavramların netleştirilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Komisyon çalışmalarının başında bu amaçla kavramların tanımı 
yapılmıştır. Bu amaçla, alana ilişkin literatür de dikkate alınarak aşağıdaki kavram 
tanımları benimsenmiştir: Aile Rehberliği: Rehberliğin bilgi verici, öğretici/eğitici ve 
yönlendirici işlevi bulunmaktadır. Bu bağlamda, aile rehberliği; ebeveynlere bireysel ya 
da gruplar halinde çocuk eğitimi, ana-baba tutumları ve sağlıklı iletişim gibi konularda 
bilgi verme hizmetidir. Aile Danışmanlığı: Danışmanlığın, içgörü ve farkındalık 
kazandırma, yeniden yapılandırma ve geliştirme işlevleri bulunmaktadır. Bu bağlamda 
aile danışmanlığı; sağlıklı bir iletişim ortamının yaratılması için tüm aile bireylerine 
yapılan psikolojik yardım hizmetidir. Ailenin yapısal, işlevsel ve gelişimsel özellikleri 
bakımından aile içi ve çevre ilişkilerinde karşılaştığı psikososyal işlevsellikle ilgili 
sorunların çözümüne yönelik uzmanlık gerektiren hizmetler bütünüdür. Aile Terapisi: 
Aile terapisinin biyopsikososyal açıdan iyileştirici ve tedavi edici özellikleri 
bulunmaktadır. Bu bağlamda, aile terapisi, sağlıklı bir aile ortamının yaratılması için 
gerektiğinde ruhsal hastalık tanısı koyma ve tedavi etme işlevlerini de içeren 
biyopsikososyal bir tedavi hizmetidir. (ASAGEM, 2008, s. 27-28). 

Aktaş (2015) ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmaktadır: 
Aile Danışmanlığı (Family Counselling): Eğitimli profesyoneller (psikolog, pskolojik 
danışman ve sosyal çalışmacılar) tarafından aile üyelerine veya ailenin bütününe verilen 
bireysel ve grup uygulamalarını içeren destek ve danışmanlık hizmetleridir. Aile 
Terapisi (Family Therapy): Ailenin problemlerini çözmek; onların daha fonksiyonel ve 
uyum içinde bir birliktelik haline gelmesine yönelik stratejik teknik ve uygulamaları 
içeren profesyonel müdahaleleri içerir. Bu, sıklıkla bir problem durumunda verilen 
hizmetleri içerir. Literatürde terapi ve danışmanlığın birbirlerinden farklılıkları 
vurgulanmaktadır. Aile terapisi; psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman ve sosyal 
çalışmacıların mezuniyet sonrası eğitimleriyle kazandıkları eğitimle yürütebilecekleri 
profesyonel müdahaleleri kapsar. Ülkemizde tedaviye dönük yapısı itibariyle terapistlik 
doktor tarafından üstlenilen bir roldür. Ancak herhangi bir hastalık tanısı olmayan 
bireyin, çiftlerin iletişim alanında yaşadıkları durumlarla daha etkili baş etmelerini 
sağlamak üzere erilen profesyonel işlemlerin de terapi içeriği vardır. Eğitimli psikolog, 
psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanları tarafından da yürütülebilir. Hem aile 
danışmanlığı hem de aile terapistliği metinde de vurgulandığı gibi bireysel tedavi ve 
danışmadan karmaşık ve kapsamlı bir beceriye ihtiyaç duyar. Bilindiği gibi her iki 
profesyonellik becerisinin de mezuniyet sonrası özel eğitim ve beceri geliştirme 
programlarıyla (1,5 ve 4 yıllık) sertifiye edilebilen ancak yaşam boyu öğrenciliğin 
bitmeyeceği bir ihtisas alanı olduğuna inanıyorum (Aktaş, 2015, s. 122-123). 

2.2. Tarihçe 
Aileye ve çiftlere yönelik danışmanlık ve terapilerin yapıldığı profesyonel derneklerin 

kurulması, şizofreniden etkilenen ailelerle yapılan çalışmalar ve II. Dünya Savaşı, aile 
danışmanlığının oluşumunu tetikleyen üç toplumsal hareket olmuştur (Nazlı, 2014, s. 4).  

Aile dinamikleri hakkında çalışan ilk kişi Freud olurken; aileyi ilk kez ayrıntılı 
inceleyen Alfred Adler’dir (Nazlı, 2014, s. 2). Bir başka ifadeyle ADU, 1920’lerde aile eğitim 
merkezlerini kuran Adler ile başladığı kabul edilir (Kuzgun, 1991, s. 88). Aile danışmanlığına 
ilişkin ilk ciddi adımların atıldığı dönem 1950-59 arası dönemdir. Aile danışmanlığının 

2 T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
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doğuşu olan bu dönemdeki gelişmeler, daha çok bireysel öncüler aracılığıyla gerçekleşmiştir. 
N. Ackerman, G. Baterson, M. Erickson, C.Whitaker ve Murray Bowen, alanda dönemin 
öncü isimleri olmuştur. Bu isimler 1950’lerden itibaren aile danışmasının disiplinler arası 
anlayışının oluşmasına katkı sağlamıştır. 1960’lara geldiğimizde danışmanlık ve terapi 
alanlarında çok hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde birçok teori ve kavramlar ortaya 
çıkmış ve artık ailelerle çalışma gerekliliğine dair bir düşünce ön planda olmuştur. Bu 
dönemin en önemli isimleri; Jay Haley, Virginia Satir, S. Minuchin ve J. Bell’dir. Yine C. 
Whitaker, N. Ackerman ve Murray Bowen bu dönemde de öncülüklerini devam ettirmişlerdir. 
1970’li dönemlerde, ADU’nun “Terapi” ve “Klinik Tedavi”ye dönüşümü ile birlikte aile 
danışmanlığı kuramları da sistematik hale gelmiştir. 3 AAMFT (Amerikan Evlilik ve Aile 
Terapisi Derneği)’nin büyümesi, Amerikan Aile Terapisi Akademisi (AFTA)’nın kurulması, 
ADU’nun Avrupa’da (özellikle İtalya ve İngiltere) hızlı bir büyüme göstermesi bu yılların en 
önemli gelişmeleridir. 1980'li yıllarda özellikle bayan araştırmacılar çalışmalarını 
yoğunlaştırırken, aile danışmanlığı ve terapisi alanlarına yönelim artmıştır. Yine bu on yılda 
aile terapisi alanı meslek olarak büyümeye devam etmiştir. Uluslararası Evlilik ve Aile 
Danışmanları Derneği (IAMFC) evlilik ve aileyi geliştirici eğitsel programlar oluşturmak 
amacıyla kurulmuştur. Daha önceki dönemlerde rastlamadığımız aile danışması araştırma 
teknikleri netleşmiş ve gelişmiştir. 1990’larda, aile danışmasına yönelik yeni kuramlar ve 
uzmanlık alanları ortaya çıkmıştır (Özabacı & Erkan, 2014, s. 31). 2000 ve sonrasında ise; 
aile danışmanlığı dünya çapında giderek tanınmaya başlayan ve sistematik hale gelen bir alan 
olmuştur. Ayrıca tüm kıtalarda aile danışması konusunda birçok çalışma, yayın ve araştırma 
yapılmaya başlanmıştır. Bununla beraber ADU, lisans ve lisansüstü ders olarak okutulacak 
seviyeye gelmiştir. Artık günümüzde aile danışmanlığı ve terapisi alanlarında belirli eğitim 
kurumlarında lisans ve/veya lisansüstü eğitimler verilmektedir. Buna göre, aile danışmanı 
veya terapisti olabilmek için alanda en az yüksek lisans eğitimi almış olmak zorunlu hale 
getirilmiştir (Gladding, 2015, s. 117-134). 

Türkiye’de aile danışmanlığı ve terapisinin seyri batı ülkelerine göre daha geç 
başlamıştır. İlk kez 1980’lerde aile terapisine duyulan ilginin bir sonucu olarak, “Aile 
Terapisi” adında üniversitelerde bir ders olarak okutulmaya başlatılmıştır (Korkut, 2001, s. 
115). 1983 yılında ise Türkiye Aile Planlaması Derneği’nin Mayıs 1983’te başlattığı “Aile 
Danışmanlığı” hizmeti bu alanlardaki ilk denemeler/girişimlerdir (Güran, 1983, s. 20). Ancak 
Korkut’a (2001, s. 115) göre, ülkemizde yurt dışında terapi ve danışmanlık alanlarında önemli 
bir konuma sahip olan Aile Terapileri Enstitüleri ile bağlantılı ve sistematik bir Aile Terapisi 
eğitimi olanağı bulunmamaktadır. 

Türkiye için Aile Danışmanlığının özellikle okul çağı çocuk ve gençlerin bulmaya 
ihtiyaç duyacakları yeni ve önemi giderek artan bir alan olduğu konuşulmaktadır. Aile 
Terapisi ve Aile Danışmanlığı uygulamaları üzerine Türkiye'de yapılmış çok az sayıda 
çalışma vardır. Okullarda ve özel psikolojik danışma merkezlerinde çalışan 
danışmanların, 'Aile Danışmanlığı' ya da 'Aile Terapisi' yaptıklarını bilmekteyiz. Ancak 
bu çalışmaların niteliği hakkında da bir bilgimiz yoktur (Korkut, 2001, s. 115). 

2.3. Aile Danışmanlığına Duyulan İhtiyaç  
Teknolojik bakımdan gelişmiş ülkelerde, toplumsal hayattaki hızlı değişmeler aile 

yapılarının da değişmesine (çekirdek aileye dönüşüm, tek ebeveynli ailelerin artması vb.) 
neden olmuştur. Kadınların belli bir ücret karşılığında ev dışı işlerde çalışmaya başlamasına 
bağlı olarak erkek ve kadın rollerinin değişmesi, aile içinde çocuğu yetiştirme 
yöntemlerindeki değişiklikler, ailenin üretim biçiminden çıkarak tüketim birimine evrilmesi, 
çocuğa meslek kazandıran aile kurumunun bu özelliklerini resmi eğitim kurumlarına 
devretmesi gibi (Kuzgun, 1991, s.88) çeşitli dönüşümler aileleri farklı şekillerde etkilemiş ve 

3 1920-1950 arasında aile danışmanlığı ve terapisinin fikirsel zemini oluşurken, 1950-1970 tarihlerinde ise aile 
danışmanlığı uygulamasının teorik ve klinik başlangıcı olmuştur (Özabacı & Erkan, 2014, s. 27). 
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kimi ailelerde bu dönüşümler sorun oluşturmuştur. Geleneksel ailelerdeki çocuk eğitimlerinde 
ebeveynler yalnız değillerdi. Çocuğu eğitirken ailede babaanne, büyükbaba gibi ailenin yaşlı 
ve tecrübeli bireylerinin tavsiye ve uyarıları doğrultusunda denetimli bir şekilde çocuklar 
eğitilmiş olmaktaydı. Modern döneme geldiğimizde çekirdek yapıya geçmiş olan ailelerde, 
ebeveynler yaşlı kuşakların tecrübelerinden yararlanma imkânlarından yoksun kalmışlardır. 
Ayrıca modern dünya, çağdaş toplumların beklentilerini karşılayabilecek ve hızlı yaşam 
temposuna ayak uydurabilecek bir şekilde atik, özerk ve kendine güvenen bireyler 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ancak aileler tarafından bu beklentiler tam olarak yerine 
getirilememektedir. Bu nedenle her toplum kendi çizdiği hedeflerini ve ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için yine kendi kurum ve hizmetlerini oluşturmaktadır. Bu minvalde modern 
toplumlar, çekirdek ailede yaşayan ebeveynlere ve eşlere ihtiyaç duydukları bilgi ve donanımı 
sağlayacak bir şekilde gerekli hizmetleri sunacak uygulamalar oluşturmuştur. Bunların 
başında da “Aile Danışmanlığı Uygulaması” gelmektedir (Kuzgun, 1991, s.88). 

Fenell ve Weinhold (1989, akt: Nazlı,2014,s.10) tarafından aile ile ilgili en yaygın 
sorunlar ve aile danışmanlığının gelişimini gerektiren nedenler bazı başlıklar altında 
toplanmıştır. Buna göre sorunlar; Eşlerin her ikisin de mesleğinin olması (Ev işlerinin 
paylaşılması ile ilgili sorunlar, Çocuk bakımı ile ilgili sorunlar, Evin geçimi ile ilgili 
sorunlar),  Evlilik ilişkilerinde bozulma, Tek ebeveynli aileler, İlaç ve alkol bağımlılığı, 
Okulla ilgili sorunlar, Çocuğun yönlendirilmesi ilgili sorunlar, Ergen depresyonu, Yaşlı anne 
babaya bakma, Evden ayrılan yetişkin çocuklarla ilgili sorunlar şeklinde gruplandırılmıştır. 

Göç (2006)’e göre ise; her ailenin kendine özgü sorunları olmakla birlikte bu sorunlar 
çeşitli kategorilerden oluşmaktadır. Buna göre Türkiye’de sıklıkla yaşanan aile sorunları 
kategorileri; ekonomik ve çevresel sorunlar, aile içi iletişim ve uyum sorunları, cinsel 
sorunlar, aile büyükleri ve akraba ilişkileri ile ilgili sorunlar, aile üyelerinin bazı kötü 
alışkanlıklarının bulunması, çocuklarla ve ailede bakıma muhtaç bireyler ile ilgili sorunlardır 
(Göç, 2006, s. 9). Kanaatimizce bu kategoriye “aile içi şiddet ile ilgili sorunlar” da eklenmeli 
ve bu sorunların her birine özgü ayrı ayrı çözümler üretilmelidir. Tam da bu noktada devreye 
yetkili kamu kurumları (ASPB, MEB, DİB, Üniversiteler, Sağlık Kurumları, Belediyeler vb.) 
ve bazı özel sektör alanları tarafından topluma sunulan aileye yönelik çeşitli danışma ve 
tedavi hizmetleri4 devreye girmektedir. Söz konusu sorunları çözmeye yönelik ön plana çıkan 
hizmetlerden bir tanesi de Aile Danışmanlığı Uygulaması’dır. 
2.4. Aile Danışmanlığının İçeriği, Amacı ve Terapiden Ayrılan Noktaları 

Kuzgun (1991, s. 90), ADU’nun içeriğini şöyle açıklamaktadır: Aile danışmanlığı, aile 
bireyleri arasında sağlıklı iletişim ortamının yaşatılması için aile bireylerine yapılan psikolojik 
bir yardımdır. Aile danışmanı aileyi bir bütün olarak ele alır. Sağladığı rahat ortamda 
bireylerin iletişim çatışmalarının kaynağını görebilmelerine ve iletişim çatışmalarına sebep 
olan etkenlerden uzaklaşıp iletişim geliştirecek yollar benimsemelerine yardımcı olur. 
Buradaki amaç, çocukların saygı, sevgi ve hoşgörünün egemen olduğu bir aile ortamında 
yetişmelerini sağlamaktır. 

Aile danışmanlığı, bireylerin iç dünyalarına hitaben, duygusal yönü ağır basan bir 
yardım şeklidir ve bu bakımdan aile rehberliğinden ayrılır. Ancak aralarında keskin bir çizgi 
çizmek çoğu zaman mümkün değildir. Yine, ADU, dayandığı kuramlar ve ilkelerle uyguladığı 
yöntem ve teknikler bakımından “Aile Terapisi”ne çok yakın bir yardım şeklidir. Ancak 
ADU, hafif ve yüzeysel sorunlar olan “normal” ailelerle, aile terapisi ise üyelerden biri veya 
bir kaçı ruh hastası olan ailelerle ilgilidir ve bu yönleriyle danışmanlık ile terapi birbirlerinden 
ayrılırlar (Kuzgun, 1991, s. 90). 

4 Aile Rehberliği, Aile Danışmanlığı, Aile Terapisi, Aile Destek Hizmetleri, Aile Eğitim Programları, Evlilik 
Öncesi Danışmanlık Hizmetleri, Boşanma Öncesi ve Sonrası Danışmanlığı, Aileye Yönelik Dini Danışmanlık 
Hizmetleri, Aile İrşat ve Rehberlik Büroları, Aile Danışma Merkezleri (ADM), Aile Hayatı Eğitimi (AHE) ve 
Aile Mahkemeleri… Aileye yönelik destek, danışmanlık ve tedavi hizmetleri veren uygulamalardan bazılarıdır. 
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“Aile konulu tüm çalışmalar, ailenin temel fonksiyonları, birey ve toplum yaşamı 
açısından önemi üzerinde ayrıntılı olarak durmaktadır. Bu konuda ileri sürülen görüşler 
yaygın bir kabul görmekle birlikte sözü edilen sağlıklı ve mutlu aile ortamının nasıl 
yaratılacağı, daha da önemlisi nasıl sürdürüleceğine ilişkin bilgi gereksinimi ön 
plandadır. Toplumsal yaşamın dinamizmi içinde her kesimden bireyin yaşamının bir 
döneminde, aile içi ilişkilerinin desteklenmesi için daha profesyonel bir yardıma 
gereksinim duyduğu söylenebilir. Bireylerin yaşam deneyimleri; tanık oldukları, model 
olan öğrenme süreçleri, komşu arkadaş dost paylaşımları sorunlar yaşandığında anlık 
rahatlamalardan öte rasyonel çözümler üretmemektedir. Çözümlenemeyen sorunların 
yarattığı birikimler nedeniyle aile ortamı giderek iletişimsizliğin ya da sınırlı 
diyalogların hâkim olduğu bir yapıya dönüşebilir. Bu durumda, aile üyeleri özellikle de 
eşler açısından aile, doyum sağlanan, destek alınan bir atmosfer olmaktan öte farklı 
boyutlarda katlanma süreçlerinin hüküm sürdüğü bir ortam haline gelebilir” (İl, 2001, 
s.50). Ülkemizde de bahsedilen bu aile ortamlarının düzeltilebilmesi, ailelerin işlevlerini 
daha iyi yerine getirebilmesi için hem kamu alanında hem de özel alanda aile 
danışmanlık hizmeti veren kurumlar bulunmaktadır. Aile Danışma Merkezleri (ADM) 
ailenin karşılaştığı toplumsal, ekonomik, psikolojik, hukuksal sorunlara, eşler arası 
uyumsuzluklara ve ebeveyn çocuk iletişiminden doğan sorunlara çözüm bulmada 
yardımcı olan, yeni evlenecek çiftlere aile sisteminin oluşturulmasında danışma ve 
rehberlik hizmeti veren merkezlerdir (Baltacı, 2010, s. 4). 5 

3. Sonuç 
ADU, Türkiye’de yeni yeni gelişen bir hizmet türüdür. Bu nedenle – kimi uzmanlar 

tarafından “danışmanlık” ile “terapi” arasındaki ayrım yapılmış olsa da – ülkemizde “Aile 
Danışmanlığı” ile “Aile Terapisi” arasında kavramsal ve içerik yönünden bir muğlaklık söz 
konusudur. Korkut (2001, s. 115)’a göre Aile Danışmanlığı; Aile Terapisi’nin ve Psikolojik 
Danışma Modeli’nin kesiştiği noktada yer almakla birlikte; tanımı üzerinde henüz net bir fikir 
birliğine varılmamış bir çalışma alanıdır. Ayrıca Aile Danışmanlığı, Aile Terapisi 
hizmetinden daha kısa vadeli bir uygulamadır. ADU’da hedef – terapi uygulamasının aksine – 
aile sisteminin değiştirilmesi değil güçlendirilmesidir. 

Türkiye’de Aile danışma hizmetleri henüz yolun başındadır. Ancak son yıllarda bu 
alanda ihtiyaç olduğu fark edilince gerek özel psikolojik danışma merkezlerinde gerekse 
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde bir takım 
pilot çalışmalar başlatılmış ve “Aile Danışma Merkezleri” adı altında hizmet verecek şekilde 
ADU giderek yaygınlaşmıştır.6 

Ülkemizde son yıllarda aile danışmanlığı alanında bilimsel çalışmalara yönelim artmış 
ve üniversitelerde “Aile Danışmanlığı” adıyla bir ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Aynı 
zamanda bununla da yetinilmeyip çeşitli üniversitelerin tezli veya tezsiz yüksek lisans 
programlarında da bir bölüm hüviyetinde “Aile Danışmanlığı Programı” adıyla eğitim 
verilmektedir. Bazı üniversitelerde ise; psikolojik rehberlik ve danışmanlık, sosyal hizmet, 
psikoloji ve sağlık bilimleri bölümlerinin yüksek lisans ve/veya doktora programlarında bir 
ders olarak okutulmaktadır. 7 

5 Aile Danışma Merkezi: SHÇEK kurumuna bağlı olarak, ailelerin karşılaştığı toplumsal, ekonomik, psikolojik, 
hukuksal sorunlara, eşler arası uyumsuzluklara ve ebeveyn çocuk ilişkisinde doğan sorunlara yardımcı olan ve 
yeni evlenecek olan çiftlere aile sistemin oluşturulmasında danışma ve rehberlik hizmeti veren merkezlerdir 
(Baltacı, 2010, s. 7). 
6 İlgili mevzuat için bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/02/20090225-4.htm 
7 SÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans 
Programı ve OMÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Evlilik ve Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
buna örnek gösterilebilir. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yüksek 
Lisans Programı’nda “Aile Sorunları ve Aile Danışmanlığı” yüksek lisans dersi buna bir örnek olarak 
gösterilebilir.  
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Sonuç olarak toplumsal yapıdaki dönüşümler doğrultusunda bir ihtiyaç haline gelen 
ADU, ülkemizde yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte ilerleyen süreçlerde daha da sistematik 
hale gelecektir. Hali hazırda henüz kurumsallaşma seviyesinde olmayan ADU gelecek 
yıllarda kurumsallaşmış bir yapıya bürüneceği kanaati yaygındır. Bu minvalde bu 
uygulamanın en önemli ayağı “aileyi anlamak”tır. Nitekim ailelerle çalışmak; çok fazla 
teknik (dinleme, soru sorma, mülakat) ve yöntemlerle (bireysel, aile grupları ve araştırma) 
yürütülecek profesyonel ve sistematik bir çalışmanın adıdır. Bu nedenle Aktaş’ın (2015, s. 
305) da belirttiği gibi, kültürel farklılıklara duyarlılık gösteren, bilgi ve beceri düzeyini sürekli 
geliştirerek büyüyen bir aile danışmasının aynı zamanda etik sorumlulukları da yerine 
getirmesi beklenmektedir. 
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TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN 
KURUMSALLAŞMASINDAKİ GECİKME VE GECİKMENİN 

MESLEĞE YANSIMALARI 

Cemile Zehra Köroğlu1  Gökçe Pınar Aksoy2 

Özet 
Sosyal hizmetlerin meslek olarak ortaya çıkması ve bilim kabul edilmesi 17. yy ‘a kadar dayanmaktadır. 

Sosyal hizmetler mesleği sanayi devriminin sonucunda sanayi devriminin beşiği olan Avrupa’da ortaya 
çıkmıştır. Köklü değişiklikler yaratan sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan sanayi toplumu tarım toplumundan 
farklı bir yapıya sahiptir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçen topluluklar, karşılaştıkları sorunlarla baş 
edebilmek ve değişen demografik yapı ile birlikte daha planlı bir hizmetin sağlanması için sosyal hizmetlere 
ihtiyaç duyulmuştur. Böylece sosyal hizmetler bu toplumlarda daha önemli hale gelmiştir. Sosyal hizmetler ilk 
olarak her ne kadar dini ve gönüllü amaçlarla yapılsa da sanayileşmeden sonraki göç, işsizlik, yolsuzluk, kadının 
iş hayatına katılması, yaşlı bireylerin değişen aile yapısına uyum sağlamasındaki olguların sonuçları sosyal 
hizmetlerin bir meslek olarak sistemleşmesini sağlamıştır ve mesleğin eğitimli kişiler tarafından yapılmasının 
önemini ortaya koymuştur. 19.yy da sosyal devlet anlayışını benimsenmesi ile kurumsallaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: sanayi devrimi, sanayi toplumu, tarım toplumu, sosyal hizmet, toplumsal değişim, sadaka 
toplumu 

JEL Sınıflandırması: I10 

THE DELAY IN THE INSTITUTIONALIZATION OF SOCIAL 
SERVICES PROFESSION IN TURKEY AND ITS 

REFLECTIONS TO THE PROFESSION 

Abstract 
The emergence of social services as a profession and a field of science can be dated back to the 17th 

century. It can be said that social services profession has emerged in Europe as a result of industrial revolution. 
Emerged with the industrial revolution which created radical changes, the industrial society has a more different 
structure than the agricultural society. The communities having passed to the industrial society from the 
agricultural society have begun to feel the need for social services to deal with the problems they face, and to 
ensure a more structured service with the changing demographic structure. Thus, social services have become 
more important in these communities. Even if social services were given for religious and voluntary purposes at 
first, the results of the events such as migration, unemployment, corruption, participation of women in working 
life, adapting to the changing family structure by the elderly have enabled the systematization of social services 
as a profession and revealed the importance of carrying out the profession by trained people. The profession was 
institutionalized through the adoption of the social state in the 19th century. 

Keywords: Industrial revolution, Industrial society, Agricultural society, Social service, Social change, Charity 
society 

JEL Classification: I10 
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1254 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences    Usak 
International Conference-2016     22nd-23rd September 2016 

1. Giriş
İnsanın tarih sahnesinde yer alması ve demografik olarak çoğalmaya başlaması birlikte 

yaşamayı gerektirmiştir. Bu birliktelik grup, topluluk ve toplum gibi sosyal formasyonları 
zorunlu kılmıştır. İnsanların bu sürece alışmaları ve bu süreçte karşılaştıkları sorunlarla baş 
etmeleri zor olmuştur. Başlangıçta karşılaştıkları sorunları birbirlerine destek olarak 
çözebiliyorlarken ilerleyen süreçte toplumda meydana gelen değişimlerin sonucunda bu 
desteğin yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Çünkü bireylerin karşılaştıkları sorunlar artık sadece 
kendilerine ait değil toplumdaki daha fazla kesimi ilgilendiren sosyal sorunlar halini almıştır. 
Buradan hareketle, sosyal hizmetin devlet tarafından düzenlenen ancak temelini 
toplumsallıktan alan bir sistem olduğunu ifade etmek mümkündür (Bingöl, 2015: 73). 

Bu sistem toplumsallıktan beslendiği için toplumsal sorunların artması sosyal hizmetin 
ve sosyal çalışmanın ortaya çıkıp kurumsallaşmasını sağlamıştır. Tarım toplumunda bireyler 
sorunlarını birbirine yardım ederek çözerken, sanayi toplumunda bireyin kendi sorununu bile 
çözememesi, sosyal çalışmanın ortaya çıkma nedenleri arasındadır. Başlangıçta dini 
kurumların aracılığı ile giderilmeye çalışılan sosyal sorunlar, ilerleyen zamanlarda 
profesyonel kişiler tarafından yapılmasının gerekliliği farkına varılması ile meslekleşmeye 
gitmiştir. Meslek ilk olarak yoksulluğun giderilmesini temel almış daha sonra barınma 
problemlerini, savaş dönemlerinde psikolojik desteği, sanayi döneminde işsizliği, yaşlı bakımı 
ve çocuk bakımı, sendika haklarını gündeme getirmiştir. Devlet anlayışı olarak refah 
devletinin ortaya çıkması ile kurumsallaşma başlamıştır.  

Dünyadaki bu gelişmeler gecikmeli de olsa Türkiye’yi de etkilemiş ve sosyal haklara 
yönelik düzenleme yapılma ihtiyacı hissedilmiştir. Türkiye’de sosyal haklar Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasında, devletin özelliklerini belirleyen 2. Maddesinde yer aldığı gibi; 
“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 
insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir” şeklinde garanti altına 
alınmıştır. 

Sosyal hakların savunuculuğunu üstlenen sosyal hizmet mesleğinin 
kurumsallaşmasındaki gecikme aynı zamanda hızla değişen toplumun ihtiyaçlarının da cevap 
verememesine sebep olmuştur. Artan nüfusla birlikte sosyal sorunlarında arttığı süreçte 
gerekli meslek elemanı bulunmaması mesleğin tanımlanamaması, meslek tanımını 
bilinmediği için görevlerinin ne olduğunun bilinmemesi sosyal hizmetlerin Türkiye’deki 
sorunlarını arasında yer almaktadır. 

Bu çalışmada, Sosyal Hizmetlerin Türkiye’deki meslekleşme sürecinde karşılaştığı 
sorunlara kısaca yer verilmiştir. Türkiye’de yeni gelişen, tanınan ve ihtiyaç duyulan bir 
mesleki alan olarak sosyal hizmetin sorunlarını tanımlamaya çalışmak aynı zamanda bir 
bilimsel alan ve meslek olarak sosyal hizmetin yarınına katkı olarak yorumlanmalıdır. 
Çalışma, gözlem ve literatür taraması çerçevesinde oluşturulmuştur. 

2. Sosyal Hizmetler Nedir, Sosyal Hizmetler Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Sosyal hizmet kavramı, herkesin zihninde farklı çağrışımlar yaratabilen bir kavramdır. 
Literatür incelendiğinde, birçok sosyal hizmet tanımından bahsetmek mümkündür. Genel bir 
fikir oluşturmak amacıyla bazı tanımlama denemelerinin üzerinde durmak faydalı olacaktır.  

Sosyal hizmet, toplumsalı hedef alan, bilimsel ilke, yöntem ve teknikler aracılığıyla da 
insanlara hizmet etmeyi amaçlayan bir dayanışma ve yardım etme amaçlı bir meslektir 
(Duyan,2010:  vii). Bu meslek, insan hakları ve sosyal adalet temelinde faaliyetler 
düzenleyen, insanların refahını geliştirmek için güçlendiren, insan ilişkilerinde ve iletişimde 
sorun çözmeyi amaçlar (Hablemitoğlu, 2016). Aynı zamanda bireylerin sosyal problemlerini 
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çözmeye çalışarak onları güçlendirerek, bağımsızlık kazanmalarını ön planda tutar (Genç, 
2015: 97). 

Sosyal hizmet bilim ve meslek iken sosyal hizmetler ise devletin vatandaşları için 
organize ettiği düzenli ve sistemli hizmetlerin genel adıdır (Genç, 2015: 97). 1983 tarihli 2828 
sayılı kanuna göre sosyal hizmetler: 

"Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında 
oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının 
karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını 
ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve 
programlı hizmetler bütünüdür.” 

Sosyal hizmetler; eğitim, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, sağlık ve konut hizmetleri 
gibi sosyal devletin görevleri arasında yer alan hizmetlerden oluşur (Genç, 2011:2). Bu 
nedenle sosyal hizmet, günümüzde hızlı gelişmelerin ilerleyen zamanlarda ulusal kalkınmanın 
sosyal yönlerini ve sonuçlarını önemseyen aynı zamanda gelişmiş, gelişmekte olan ve 
gelişmemiş toplumlarda sosyal refahın devam ettirilmesi için özel bilgi ve uzmanlık mesleği 
olarak kabul edilir (Kut, 1972: 157-158). Sosyal refah alanında yer alan tüm meslekler 
insanların sorun ve ihtiyaçlarının bir boyutu ile ilgilenmektedir. Sosyal hizmet ise insan 
yaşamında yer alan sorunları ve ihtiyaçları bir bütün olarak ele alarak mekanik aygıtlar gibi 
görmemektedir (Şahin, 2016). Bu kadar önemli ve işlevsel olmasına rağmen sosyal hizmetin 
bilimsel bir alan ve meslek olarak geç ortaya çıktığı söylenebilir. Bu da şartlar ve 
gereksinimlerle ilgili bir durumdur. Bu açıdan, bilim ve meslek olarak sosyal hizmet 
kavramının ortaya çıkışının izini, modern dünyanın temellerinin atıldığı yüzyıllarda aramak 
gerekmektedir. 

17.yy sonlarında gerçekleşen sanayi devrimi sonucunda sanayi toplumuna geçiş 
yapılması ile insanlar bir makine gibi görülmeye başlamış, çalışma koşullarının zorluğu ve 
alınan ücretlerin yeterli olmaması büyük bir sorun haline gelmiştir. Başlangıçta hızlı 
endüstrileşen ülkelerde iş koşullarının iyileştirilmesi için yapılan mücadelelerin devletin 
politikalarına yön vererek sendikacılık, sosyal refah ve sosyal güvenlik kavramlarını birlikte 
geliştirmiş ve toplumsal sorunları önlemeyi, insanlar arası sosyal ve ekonomik adaletsizlikleri 
azaltarak toplumun tümünün refaha ulaşmasını amaçlamıştır. Bu amaca ulaşmak için sosyal 
hizmet kurumsallaşmadan önce bu hizmetler dini kurumlar, vakıflar ve kişiler tarafından 
yapılmıştır. Sanayi devrimi ile pek çok sosyal sorun sosyal hizmetin sadece belli kişiler 
tarafından belli gruplara yapılmasının yetersiz olduğunun fark edilmesi sonucunda alternatif 
yollar aranmaya başlanmıştır. Buda sosyal hizmetin bir bilim ve meslek olarak sosyal adalet 
ve sosyal hak ekseninde ele alınmasına yol açmıştır (Kongar, 1972: 147) Bu da yavaş bir 
seyirle sosyal hizmet alanının ortaya çıkışını hazırlamıştır. Ancak alanın tam olarak kabul 
görüp yaygınlaşması yenidir. 
 
3. Sosyal Hizmetin Kurumsallaşması Süreci 

Sosyal sorunlar insanlık tarihi kadar eski olsa da kentleşme sonucu toplumun sorunlarını 
çözmek için ortaya çıkan sosyal hizmetlerin bir bilim ve meslek olarak tanınması 19.yy 
sonlarına kadar götürebilmektedir. 

ABD’de 1890’larda yaşanan ekonomik kriz, gönüllü hayırseverlik ve hayırseverlik 
teşkilatının toplumda etkin olmasını sağlamıştır. Bu dönemde sosyal bilimcilerin ve gönüllü 
sosyal refah kurumlarının liderlerinin, hayırseverlik faaliyetlerinin etkisini artırabilmek için 
ve genel ilkeleri hakkında uzlaşma sağlanmaya çalışılmıştır(Acar ve Duyan, 2003: 3). Bu 
paralelde ABD’de gönüllü organizasyonların liderleri ve bilim insanları sosyal hizmetlerin 
daha etkili ve verimli olarak nasıl sunulabileceği konusunda çalışmalar başlatmışlardır (Artan, 
2011: 17) . Aynı zamanda bu dönemde sosyal hizmetlerin bir meslek olup olmadığı ve sosyal 
bilim olarak sosyal hizmette eksik olan alanların neler olduğu tartışılmıştır. 
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Birinci dünya savaşını zamanlarında sosyal çalışmacılar orduda görev almıştır. Orduda 
yer alan askerlerin ailelerine sağlanan sosyal yardımlarda aile üyelerinin psikolojik 
sorunlarının olduğunun farkına varılması ile psikolojik sosyal hizmet ortaya çıkmıştır. 1935 
yılında sosyal güvenlik kanunu çıkana kadar devam eden süreçte ise toplum örgütlenmesi 
kavramının kabul edilerek kullanıldığı ve kamu refahının etkinliğinin artırıldığı bir dönem 
olarak kabul edilmiştir. Gönüllülerin yapmış oldukları ev ziyaretleri ile başlayan bu süreç, 
sosyal incelemelerde standartların belirlenmesi amacıyla formüle edilmesi gerekliliğini de 
beraberinde getirmiştir (Artan 2011: 17). Kentleşmenin getirdiği yeniliklere alışamayan 
bireyler yoksulluk dışında farklı sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bunların başında da kırdan 
kente çalışmak için göç eden insanların karşılaştığı barınma sorunu gelmektedir. Bu sorunu 
çözmek için geçici olsa da yerleşim evi adı verilen evler kurulmuştur. Yerleşim evleri,  
toplum örgütlenmesinin önemini göstererek sanayileşme sonucunda ortaya çıkan bireylerin 
sorunlarına yönelik bir süre daha insani yardımlar devam etmiştir. 

1940’lı yıllara gelindiğinde insanların karşılaştıkları sorunlara yardımcı olmaya çalışan 
sosyal çalışmacılar sadece bireye yardımla bu sürecin ilerlemediğini fark ettiler. Bunun 
üzerine farklı bakış açılarına ihtiyaç duyulmaya başlandı. Sosyal hizmet iki araçla birlikte 
çalışması gerektiği anlaşıldı. Birinci araç, sosyal çalışmacıların çalışanların kurumlarıyla 
sendika veya örgütlerle hareket ederek politik veya toplumsal harekete katılmalarıdır. Bu 
sosyal aksiyondur. İkinci araç ise sosyal sorunlar için sistemi sorgulayan bireyin sorunlarını 
kişileştirmeyen bireyle çalışmasıdır (Acar,1999: 95). 

İkinci dünya savaşına kadar sosyal hizmet daha çok tıbbi psikiyatri ve toplum alanında 
yer almış olması nedeniyle bu alanlarda kullanılan teorilerin ve kavramların (teşhis, hasta, 
değerlendirme, vb.) sosyal hizmet literatürüne katılmasını sağlamıştır. 
 
4. Türkiye’de Sosyal Hizmetin Gelişimi 

Türkiye’de sosyal hizmetin gelişim seyri dünyadan biraz daha farklı bir yol izlemiştir. 
Osmanlı döneminde vakıfların, loncaların, mahalle sandıklarının yer alması sosyal yardım 
anlayışı ile sosyal güvenlik sisteminin benzer fonksiyonunu yerine getirmiştir. Sosyal yardım 
kuruluşları Osmanlı döneminde 19 yy. da kurumsallaşmış ve Darülşafaka, Darülaceze ve 
Kızılay bu kurumların arasında yer almıştır. Türkiye’de devletin görevleri arasında sosyal 
yardım düşüncesinin yer alması Cumhuriyetin kabulü ile başlamıştır (Kut, 1972 : 155). 

Sosyal hizmet mesleği Türkiye’de yaklaşık olarak 60 yıllık bir geçmişe sahiptir. 
Tomanbay  (Tomanbay,2014: 14) Türkiye’deki bu geçmişi 3 aşamaya ayırmıştır: 

1.1959 da 7355 sayılı Sosyal Hizmet Enstitüsü Yasasının çıkarılması ile Sosyal 
Hizmetler Akademisinin kurulmasını sağlayan mevzuat 

2.1961’de açılan Türkiye’de ilk sosyal çalışmacı yetiştiren Sosyal Hizmetler 
Akademisinin kuruluşu 

3. 1963’de Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünün kurulması  
1960'lar da sosyal devlet kavramının ortaya çıkması ile sosyal hizmet kurumsallaşmaya 

başlamıştır. Özellikle sosyal devlet yaklaşımı ile birlikte sosyal adalet, sosyal eşitlik, hak 
temelli yaklaşımların benimsenmesi sosyal hizmeti farklı bir boyuta taşımıştır. Türkiye sosyal 
hizmetler ile 1960'lar da tanışmıştır. Dönemin sosyal, ekonomik toplumsal ve siyasi boyutu 
göz önü alındığında sosyal çalışma mesleğinin daha çok önem kazanmasını sağlamıştır. Bu 
nedenle sosyal hizmet alanı ile ilgili eğitime 1961 yılında “Sosyal Hizmetler Akademisi” ile 
başlanmış devamında ise 1967’de ikinci kuruluş olarak Hacettepe Üniversitesi’nde “Sosyal 
Çalışma” bölümü olmuştur. (Şeker 2012: 10). 
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5. Sosyal Hizmetlerin ve Sosyal Hizmetler Mesleğinin Karşılaştığı Sorunlar ve Nedenleri 

Türkiye sosyal hizmetler konusunda köklü bir geçmişe sahiptir. Osmanlı döneminden 
itibaren vakıflar, loncalar ve bazı meslek kuruluşları “Sosyal Güvenlik” ve “Sosyal Hizmet” 
alanlarında etkili çalışmalar yapmıştır (Güneş, 1991 :163). Fakat bu çalışmaları yapan bazı 
kuruluşların Cumhuriyet döneminde de etkisini giderek artırması sosyal hizmetin 
kurumsallaşmasında gecikmeye neden olmuştur. Çünkü bu kurumların varlığı devletin hak 
temelli olan bu mesleğin hayırseverlik ve başkasının inisiyatifine göre devam ettirmiştir. 
1959 yılında sosyal hizmet alanın tanınması ve bu alanda insan yetiştirilmesi için ilk Sosyal 
Hizmet Yasasının çıkarılarak Sosyal Hizmetler Akademisinin kurulması, Türkiye’deki sosyal 
hizmet alanındaki en önemli gelişmedir. Akabinde 1961 yılında Hacettepe Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulu kurulmuştur. 1961 yılında kurulan bu bölüm, toplumun dinamikleri göz önüne 
alınarak sosyal politika geliştirmek, sosyal hizmete özgü yöntem ve teknikleri öğrenmek, 
dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık sağlamak için başta bireyde sonra toplumda değişimi 
amaçlamıştır. 2002 yılına kadar mesleğe yönelik sadece bir okul varlık göstermiştir. Tek bir 
okul olarak kalması da sosyal hizmet mesleğinin öneminin farkına varılmadığının ve mesleğin 
toplumun çok az bir kısmı tarafından bilindiğinin göstergesidir. Bu durumda sorunun halen 
devam ettiğinin göstergesidir.  

Mesleki kazanımının gecikmesi ve kurumsallaşmadaki sorunların çözümü için sosyal 
hizmet uzmanı yetiştirmek günümüz de daha da önemli bir role sahiptir.  Bu rolü yerine 
getirmek için meslek edinmenin en önemli basamağını üniversite oluşturmaktadır. Yeterli 
sayıda akademik personel yetişmediği için örgün olarak açılamayan sosyal hizmet bölümleri 
için açık öğretim fakülteleri alternatif olarak sistemde yer almıştır. 2016 ÖSYM tercih 
rehberinde açık öğretim fakülteleri dahil 41 üniversitede sosyal hizmet bölümü yer 
almaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu yeni açılan bölümlerdir. Açılan bölümlerin ortak 
bir müfredatın bulunmaması, özellikle eğitim döneminde uygulama kısmında sorun 
yaşanması gibi problemlerin olmasının nedenleri arasında mesleki kurumsallaşmanın 
gecikmesi yer almaktadır. 

Sosyal hizmetlerin doğuşu, Batı toplumlarında olduğu için meslekte kullanılan 
kavramlarla ilgilide sorunlar yaşanmaktadır. Kullanılan kavramlar  yabancı literatürden 
Türkçeye aktarılmasında uygun bir karşılık bulunamadığı için farklı farklı kavramlarla 
karşılaşılmaktadır. Mesleğin terminolojisindeki terimlerin uygun karşılıklarının olmaması 
mesleğin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Doğal olarak, terminolojisi yetersiz ve 
yanlışlarla dolu olan meslekler etkili olmayan ve bundan dolayı gelişemeyen mesleklerdir 
(Tomanbay, 2014 :11). Mesleğin toplum tarafından kabul görmesini güçleştiren diğer bir 
etkense mesleğin tanımlanma sorunu olmuştur (Acar ve Duyan, 2003: 2). Mesleğin 
tanımlanma sorunu ise mesleğin görevlerini de tanımlamada sorun oluşturmaktadır. Bu 
nedenle toplumun büyük bir kısmı hala sosyal hizmetin ne olduğu ve sosyal çalışmacının ne iş 
yaptığı ile ilgili bir bilgiye sahip değildir.  
 
6. Sonuç 

Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan sosyal hizmet dijital devrimin yaşandığı 
günümüzde, toplumlardaki değişimler hızlı ve kısa sürede yayılan etkiler oluşturmaktadır. Bu 
değişimler toplumda ve bireylerde farklı sonuçlar yaratmaktadır. Geçmişten günümüze 
toplumlarda meydana gelen değişimler, sosyal hizmetin ve sosyal hizmetler mesleğinin 
gelişimini etkilemiştir.  

Türkiye’de değişim sürecini dünyadaki kadar hızlı bir şekilde yaşamasına rağmen 
mesleki gelişim açısından aynı durum söz konusu değildir. Bunun nedenleri arasında dini 
inanış ve gelenekler ile birlikte hayırseverlik yer almaktadır. Sosyal devlet anlayışı ortaya 
çıkana kadar sosyal hizmetleri gönüllü yardımseverlik yaklaşımı temsil etmiştir. Fakat 
ilerleyen süreçlerdeki değişimler, sosyal hizmetlerin kurumsallaşmasını ve sistemleşmesini 
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zorunlu kılmıştır. Türkiye’de sosyal hizmetlerin altın çağı olarak 2000 yıllar sonrası kabul 
edilebilir. Türkiye’de sosyal hizmet, hem geç meslekleşmenin hem de mesleğin kendisinden 
kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Başlıca sorunlar ise meslek tanımının 
farklılıklar göstermesi, mesleki kavramlarda ortak bir dil kullanılmaması, meslek elemanın 
görev tanımlarının  tam olarak anlaşılmaması gibi örnek verilebilir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle, mesleğin bir bilim olduğu ve insanı temel alan 
bilimlerden yararlandığı kabul edilmelidir. Önemi yeni yeni fark edilen sosyal çalışma 
mesleğine nitelikli çalışan yetiştirmek için açılan bölümlere yeterli öğretim elemanı 
sağlanmalıdır. Sosyal hizmetlerden mezun olan kişilerin akademide çalışmaları için 
özendirilmesi gerekmektedir. Sosyal çalışmacıların tek görevinin sosyal yardım olmadığının 
farkına varılması sağlanmalıdır. Bunun için Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı farkındalık 
çalışmaları yapmalıdır. Sosyal yardım dışında hangi konularda sosyal çalışmacıların yardımcı 
olabileceği ile ilgili kamuoyu bilgilendirilmelidir. Bunlar göz önüne alınarak yapılacak 
çalışmalar, sosyal hizmetler ve sosyal hizmet mesleğinin geç kurumsallaşmasının getirdiği 
sorunları daha kısa sürede çözmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda mesleğin toplum 
tarafından farkındalığı artacaktır.  
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TÜRKİYE’NİN MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELEDE 
ULUSAL VE ULUSLARARASI  STRATEJİLERİ 

Muhammet Ali Köroğlu1 Ertuğrul Hatipoğlu2 

Özet 
Kökeni milattan önce 4000’li yıllara dayanan uyuşturucu madde kullanımı, başlangıçta tıp alanında tedavi 

amacıyla kendini göstermiştir. Günümüzde uyuşturucu maddeler ve madde bağımlığı, gelişen teknoloji ve 
iletişim olanakları ile hem uyarıcı maddelerin çeşitliği hem de ulaşılabilirliğin kolaylaşması ile büyük bir sosyal 
sorun haline gelmiştir. 2015 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre, dünyada 12 milyon damar içi madde kullanan 
bağımlı bulunmaktadır. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM) tarafından en 
güncel rapora göre, Türkiye’de yaşam boyu bağımlılık yapıcı madde deneme oranı %2,7’dir.  Bu oran erkeklerde 
%3,1 kadınlarda ise %2,2 olarak ölçülmüştür. Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede Dünya’da ve Türkiye’de 3 
ana konu üzerine odaklanılmaktadır. Bu konular; arz azaltımı, talep azaltımı, uluslararası işbirliği, bilgi toplama 
ve koordinasyon çalışmalarıdır. 

Anahtar Kelimeler: madde, bağımlılık, madde bağımlılığı, ulusal stratejiler, uluslararası stratejiler 

JEL Sınıflandırması: I38, H11 

NATIONAL AND INTERNATIONAL STRATEGIES OF TURKEY 
IN THE FIGHT AGAINST DRUG ABUSE 

Abstract 
Drug abuse, based on 4000 B.C.,initially emerged in order to treat field of medicine. Today, drug and 

addiction have become a major social problem due to both developing technology, communication facilities, 
diversity of the drug, and ease of accessibility. According to the World Drug Report 2015, there are 12 million 
injecting drug users around the world. According to the latest report of Turkey Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction Turkey (TUBİM), lifelong addictive substances trial rate in Turkey is 2.7%.  This rate was 
measured as %3.1in men and%2.2 in women. In the fight against drug addiction focuses on three main issues in 
the world and Turkey. These issues; supply reduction, demand reduction, international cooperation, information-
gathering and coordination studies. 

Keywords : substance, addiction, drug abuse, national strategies, international strategies 

JEL Classification : M14, O17 

1. Giriş
Kökeni milattan önce 4000’li yıllara dayanan uyuşturucu madde kullanımı, başlangıçta 

tıp alanında, tedavi amacıyla kendini göstermiştir. Özellikle Sümerlerin tedavi amacıyla 
kenevir ve haşhaş kullandıkları kayıtlarda mevcuttur(Uyuşturucu Madde Olayları Genel 
Değerlendirilmesi, 1994, s. 5). Yine aynı şekilde Çin’de Afyon 7. yy’den itibaren Çin’de ilaç 
olarak kullanıldığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Hint kültüründe kutsal sayılan esrar, başarı 
ve mutluluk anlamına gelen “vişema” sözcüğü ile ifade edilmiştir. M.Ö. 484-425 yılları 

1 Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmetler Bölümü, muhammet.koroglu@usak.edu.tr,  
2 Arş. Gör. Ertuğrul HATİPOĞLU Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmetler Bölümü, 
ertugrulhatipoglu@hacettepe.edu.tr 
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arasında yaşayan Herodot, Mezopotamya’da yaşayan Asur ve Sümerliler ile Aral ve Hazar 
bölgesinde yaşayan İskitlerin kenevir olduğunu düşündüğü bir bitkinin yapaklarını ateşe 
atarak çıkan dumandan sarhoş olup neşelendiklerini yazmıştır(Doğan, 2015, s. 32). 

Uyuşturucu maddeler ve bağımlılık sorunu gelişen teknoloji ve iletişim olanakları ile 
günümüzde hem uyarıcı maddelerin çeşitliği hem de ulaşılabilirliğin kolaylaşması ile büyük 
bir sosyal sorun haline gelmiştir. 2015 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre Dünyada 12 
milyon damar içi madde kullanan bağımlı bulunmaktadır. 12 milyon bağımlıdan 1,65 milyonu 
HIV virüsü taşımaktadır. Madde bağımlılarından tedaviye ulaşım imkânlarına bakıldığında ise 
her 6 bağımlıda sadece 1’i Dünya genelinde tedaviye ulaşabilmektedir. 2014 yılında 
uyuşturucu maddeden ötürü dünyada 200.000 kişi hayatını kaybetmiştir(Crime United 
Nations Office on Drugs, 2015). Türkiye’deki istatistiklere bakılacak olursa, Türkiye 
Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM) tarafından sunulan en 
güncel rapora göre, Türkiye’de yaşam boyu bağımlılık yapıcı madde deneme oranı %2,7’dir.  
Bu oran erkeklerde %3,1 kadınlarda ise %2,2 olarak ölçülmüştür. Okullardaki durum ise 
öğrencilerin %26,7’si tütün ürünleri, %19,4’ü alkollü içecekleri, %1,5 ise herhangi bir 
yasadışı bağımlılık yapıcı maddeyi denediği göstermektedir. Yine Türkiye’de bağımlılar için 
toplamda sadece 22 yataklı merkez olduğu ve toplam kapasitesinin 544 olduğu 
görülmektedir(TUBİM, 2014).  

Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede Dünya’da ve Türkiye’de 3 ana konu üzerine 
odaklanılmaktadır. Bu konular arz azaltımı, talep azaltımı ve uluslararası işbirliği, bilgi 
toplama ve koordinasyon çalışmalarıdır. 

2. Türkiye’nin Madde Bağımlılığı Konusunda Tarihsel Geçmişi
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de madde bağımlılığı mücadelesi uzun bir tarihsel 

geçmişe sahiptir. Cumhuriyet döneminden itibaren madde bağımlılığı konusuna bakıldığında, 
Türkiye’de uyuşturucu madde kullanımının az olmasına rağmen sıkı bir şekilde denetlendiği 
görülmektedir. Anadolu’da uyuşturucu madde kullanımı hiçbir dönemde Uzakdoğu, Avrupa 
veya Amerika’da olduğu gibi tehlikeli sınırlara yaklaşmamıştır. Buna karşılık haşhaş 
bitkisinin ülke tarım ve ihracatındaki belirleyiciliği, Cumhuriyet döneminde artarak devam 
etmiştir. Cumhuriyet döneminde İngiltere, ABD, Fransa, İtalya, İsviçre, Almanya, Macaristan, 
Çekoslovakya, İsveç, Hollanda, Yunanistan, Batı Afrika, İspanya, Arjantin, Norveç ve 
Finlandiya’ya afyon ihraç edilmiştir. Ülke içinde afyon tüketimi düşük olan Türkiye, 1923-
1937 yılları arasında dünya ülkelerinin afyon ihracatının %34,03’nü karşılayarak birinciliği 
elinde tutmuştur. Ülke çapında geniş bir coğrafyada yetiştirilebilen afyon, köylünün yegâne 
geçim kaynağı olmuştur. Ekonomik olarak büyük zarar göreceği endişesi ile uluslararası 
sözleşmelere taraf olmaktan kaçınan Türkiye, 1935 Cenevre Sözleşmesi gereği Avrupa’daki 
büyük fabrikaların üretim alanlarını tıbbi gereksinimlerle sınırlandırılması üzerine dünya 
piyasasında daha da öne çıkmıştır (Uzun, 2009, s. 15; Doğan, 2015, s. 40).  

Madde bağımlılığı ve üretimi konusunda çalkantılı bir geçmişe sahip olan Türkiye, 
tüketim konusunda kendisini koruyabilmiş bir ülke konumundadır. Üretiminin büyük kısmını 
ihraç eden, iç pazar tüketimi oldukça düşük, insanların bağımlılık oranları Avrupa 
strandartlarının çok altındadır. Bunun nedenleri olarak gelenekler, aile bağlarının nispeten 
kuvvetli olması, aile kurumunun yapısının korunması, bireyselliğin benimsenmemesi, manevi 
duygular, dini öğretiler olarak birçok farklı etken sıralanabilir. Bu nedenle tüketimden yana 
muzdarip olmayan bir ülke konumunda olması sebebiyle, üretimden yana da bir beis 
görmemiş ve bundan faydalanmaya çalışmıştır.  

Türkiye’de her ne kadar madde bağımlılığı sorunu Avrupa’ya kıyasla daha iyi durumda 
olsa da, özellikle Afganistan’da üretilen uyuşturucu maddelerin Avrupa’ya ulaşması için 
izlenen güzergâhta köprü görevi görmesi, bu tehdidin her zaman mevcut olduğu 
unutulmamalıdır. Ayrıca değişen Dünyada, toplumların sosyolojik yapılarının bozulduğu, 
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kültürel yapılarının zarar gördüğü, insanların baş etmek zorunda olduğu sorunların arttığı ve 
çeşitlendiği, stres ve depresyonun deneyimlerinin sıklaştığı bir süreçte, madde bağımlılığı 
sinsi bir düşman gibi her an tetikte beklemektedir. Bu düzlemde Türkiye madde bağımlılığı 
konusunda önleme stratejileri geliştirmeye ve uluslararası işbirliğini korumaya devam 
etmiştir.  

Türkiye’de uyuşturucu politika ve stratejilerinin oluşumu, basın ve kamuoyunda madde 
bağımlılığı sorunun artması, buna bağlı ölümlerin görülme sıklığının artması ve sonucunda 
devlet mekanizmasının harekete geçmek zorunda kalması ile 1996 yılında Milli Güvenlik 
Kurulu gündemine girmesi ve bazı kararların alınması ile şekillenmiştir. Her ne kadar Milli 
Güvenlik Kurulu kararları yasal olarak bağlayıcılığı bulunmayan, tavsiye niteliğinde kararlar 
olsa da, uygulama sürecinde böyle bir kurumdan madde bağımlılığının gündeme gelmesi, 
sorunu milli varlığa tehdit bir unsur olarak görüldüğü ve devletin bu soruna dikkat çektiğini 
gösterir(Robins, 2009, s. 293; Işık & Erdal, 2015, s. 466).Milli Güvenlik Kurulu’nun 393 
sayılı tavsiye kararı ile başkanlığını Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın yaptığı 
"Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Mücadele Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu" ile 
"Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Mücadele Takip ve Yönlendirme Alt Kurulu" 
oluşturulmuştur.(Işık & Erdal, 2015, s. 466). 

Bu tarihe kadar dış mesele olarak görülen, sadece kaçakçılık bileşeni ile arz boyutunu 
azaltmaya çalışan Türkiye bu sorunu artık bir iç mesele, halk sağlığı sorunu, tedavi ve önleme 
stratejileriyle birlikte ele alması gerektiğini fark etmiştir(Robins, 2009, s. 293). Alınan kararda 
görüldüğü üzere, görev alması gereken kurumlar incelendiğinde de sadece adli ve arz boyutu 
ile değil, koruyucu, önleyici, bilinçlendirici boyutları ile bütüncül bir yaklaşım ile madde 
sorununun ele alındığı görülmektedir. İlerleyen süreçte özellikle 2000’li yıllara gelindiğinde 
Avrupa Birliğine uyum süreci son dönem uyuşturucu önleme politikasının diğer bir 
belirleyicisi koşulunu oluşturmaktadır.  

Türkiye’nin kendine özgü çalışmaları; tarihsel birikimleri; oluşturulan mevzuat; madde 
kaçakçılığı ve tüketimi ile ilgili geliştirilen politikalar ve uygulamaları; uyuşturucu Madde 
Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Üst ve Alt Kurullarının kurumsallaşması; 
oluşturulan Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi ile ona bağlı olarak gerçekleştirilen 
çalışmalar olarak değerlendirilmektedir. Değerlendirme çalışmaları kapsamında, ulusal 
politika ve strateji belgesinin Avrupa Birliği eylem planı ölçütlerine göre geliştirilmesi temel 
alınmış, madde kaçakçılığı ve tüketimi alanlarında Türkiye’nin kendine özgü konumu, 
sorununun yapısal boyutları ve görünümleri, duyulan gereksinimlerin nitelikleri dikkate 
alınarak ulusal politika ve stratejiler ile ulusal aktivitelere yol gösterecek açılımlar 
geliştirilmiştir. (Cılga, 2009, s. 8). 

Bugün kurumsal olarak TUBİM İç İşleri Bakanlığı bünyesinde Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı altından ülkenin hem uyuşturucu madde bağımlılığı ile 
ilgili politikasını ve stratejisini oluşturmakta hem de bu alanda çeşitli uygulamalar 
gerçekleştirilmektedir.  

 
3. Bağımlılık ile Mücadele Politika ve Stratejileri 

Türkiye’nin madde bağımlılığı ile mücadelesi uluslararası kriter, plan ve stratejiler 
doğrultusunda yürütülmeye çalışılmaktadır. Öncelikle uluslararası düzlemde konu 
incelendiğinde iki temel kavram ve anlayışa bağlı bir mücadele stratejisi geliştirildiği 
görülmektedir. Bazı farklılıklar olsa da yapılan bazı bilimsel çalışmalarda bahse konu 
spektrum içinde sekiz farklı rejim uygulamasının olduğu tespit edilmiştir. Bu uygulamalar 
başlıca üç ana kategoride özetlenebilir:  

1. Yasaklayıcı rejimler (prohibitoryregimes) (sıfır tolerans uygulamaları) 
2. Tıbbi müdahale rejimleri (prescriptionregimes)  
3. Düzenleyici rejimler (regulatoryregimes).  
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Bu ana kategorilerin altında ise modeller şu şekilde sıralanmaktadır; 
Salt Yasaklayıcı Model: Herhangi maddenin kullanımı mutlak surette suç olarak kabul 

eder, tedavi ancak cezaevi sürecinde mümkündür. 
Yasaklayıcı ve Tıbbi Müdahale Modeli: Kullanım yasak olmasına rağmen, doktor 

kontrolünde müdahale söz konusudur. 
İkame Modeli: Sıkı kontrol altında ve ilgili uzman gözetiminde uygulanan tıbbi 

müdahale yöntemi 
Düzenleyici Tıbbi Tedavi Modeli: Reçeteye bağlı olarak, belirli hastalıkların 

giderilmesinde kullanımın düzenlenmesi 
Pozitif Lisans Modeli: Güvenli kullanım garanti edildiğinde elde edilecek lisans ile 

maddenin yasal olarak temin edilmesi modeli 
Negatif Lisans Modeli: Belli şartları yerine getirdiği sürece madde kullanımına izin 

verilen model. 
Yetişkin Piyasası: Alkol ya da sigara benzeri belli yaş grubu üzerinde kullanımın 

serbest bırakılması 
Serbest Piyasa: Kahve ya da benzeri bağımlılık yapabilen maddeler gibi bütün 

bireylere kullanımın serbest bırakılması modelidir (Meclis Araştırma Komisyonu, 2008, s. 
258). 

Bu rejimler arasında Türkiye’nin uyguladığı model daha çok yasaklayıcı kapsamına 
girmektedir. Maddenin kullanılması, bulundurulması yasalar kapsamında suç kabul edilir ve 
cezalandırılır. Türkiye’deki uyuşturucu politikalarının temel unsurlarını şu şekilde 
sıralanabilir; 

• Madde kaçakçılığının ve kullanımının önlenmesi için talebin azaltılması,
• Madde arzının azaltılması ve kaçakçılıkla savaşın etkin bir düzeyde sürdürülmesi,
• Madde kullanımının tüm nüfus açısından önlenmesi,
• Risk gruplarının korunması için tüm vatandaşlarda mücadele ve önleme
çalışmalarına katkı verecek bir güç oluşturmaya olumlu yönde ve toplum yararını 
gözeten değer, tutum ve davranışların geliştirilmesidir(Cılga, 2009 :7-22.) 

Avrupa’da birbirlerinden çok farklı uyuşturucuyla mücadele stratejileri ve buna bağlı 
olarak belirlenmiş farklı politikalar bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında ise liberal 
Hollanda politikaları ile baskıcı ve yasaklayıcı İsveç politikaları arasında bir spektrumdan 
bahsetmek mümkündür. Bu alan içerisinde Avrupa ülkeleri farklı politikalar benimsenmiş 
olup, Avrupa Birliği ise belirgin olarak bir politikaya doğrudan taraf olmamaktadır. AB 
Komisyonu tarafından hazırlanan uyuşturucuyla mücadele strateji ve eylem planlarında bu 
denge hissedilmekle birlikte daha çok yasaklayıcı politikaların etkisi bulunmaktadır. İçlerinde 
Hollanda ve İsveç’in de bulunduğu 6 ülke arasında yapılan bir çalışmada Avrupa’da ulusal 
uyuşturucu politikaları hem yasaklama karşıtı hem de yasaklayıcı politikaların karışımından 
meydana geldiği tespiti yapılmıştır. Politikaların birbirinden farklı olmasının birçok nedeni 
olmakla birlikte, genel olarak kullanıcı düzeyi, yaygınlık, tedavi talepleri, madde bağlantılı 
ölüm düzeyleri, tarihsel etkenler vb. nedenler ön plana çıkmaktadır.(Meclis Araştırma 
Komisyonu, 2008, s. 259).  Bu bağlamda liberal Hollanda modeli ile yasaklayıcı İsveç 
modeline kısaca göz atmakta fayda görülmektedir. 

Hollanda politikası “normalizasyon” temeline dayanmaktadır. Normalleştirme 
uyuşturucunun bütün toplumu etkileyen bir süreç olarak kabul edilmesini gerektirmektedir. 
Bu anlamda Hollanda modeli uyuşturucuyu toplumdan izole olmuş anormal özellikler 
gösteren bireyin sorunu olarak görmez. Uyuşturucu kullanıcıları yardıma ihtiyacı olan hastalar 
olarak kabul edilmekte, cezalandırılması gereken suçlular olarak görülmemektedir. 
Uyuşturucu kullanan ve bu kişilerin çevresinde bulunanların öncelikle sağlıklarını korumak 
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amacıyla, Hollanda “zarar azaltımı” politikalarını uygulamaktadır. Zarar azaltımı kavramında 
esas olan anlayış, uyuşturucu kullanan kişilerin kullanımdan kaynaklanan sağlık sorunlarıyla, 
ikinci derecede ortaya çıkabilecek zararlardan kişi ve toplumu korumaktır. Bu nedenle 
Hollanda’da bağımlıların diğer ülkelere nazaran sayılarının daha fazla belirgin ve bilinir 
olduğu, baskıcı politika uygulayan ülkelere göre sağlık birimleriyle irtibat halinde oldukları 
ifade edilmektedir. (Meclis Araştırma Komisyonu, 2008, s. 260). 

Hollanda politikasının ikinci standardı ise uyuşturucu piyasasının ayrışmasıdır. 
Hollanda’da, “sert” ve “yumuşak” uyuşturucular arasında ayrım yapılmaktadır. Sert 
uyuşturucular eroin, kokain, “crack” ve amfetaminlerden oluşan topluma kabul edilemeyecek 
riskleri olduğu bilinen uyuşturuculardan oluşmaktadır. Bunun yanında esrar türü maddeler ise 
“yumuşak” uyuşturucular olarak nitelendirilmiş olup, daha az riskli kabul edilmektedir. 
Bununla birlikte yumuşak tabir edilen uyuşturucuların sert tabir edilen uyuşturuculara geçişte 
önemli rol oynadıkları bilinmekte, aynı zararlara neden oldukları ve bağımlılık risklerinin 
aynı olduğu bilinmektedir. Uyuşturucu piyasasının ayrıştırılmasının en önemli sonucu; 
Hollanda da yasal olarak belirli miktarlarda esrar kullanılabilen “coffe-shop” ların kurulması 
olmuştur. Bu konu Hollanda ve diğer ülkeleri birbirinden ayıran en önemli husus olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ancak Hollanda da yürürlükte olan mevcut kanunlar gereğince bu 
yerlerin madde temini ile ilgili düzenleme olmadığından madde temini yasadışı yollardan 
olmaktadır. (Meclis Araştırma Komisyonu, 2008, s. 260) 

Hollanda daha çok liberal yaklaşımlar sergileyerek insanların kişisel tercihi, özgürlükler 
ve birey davranışları olarak madde bağımlılığı konusuna yaklaşmaktadır. Bağımlıların 
toplumdan uzak, ayrılmış bölgelerde madde kullanımına izin veren yasal düzenlemeleri 
mevcuttur. Ancak buna karşın talep azaltımı konusunda, ciddi uygulamaları mevcuttur. 
Kısaca Hollanda özelinde uygulanan strateji madde kullanmayan insanları bilinçlendirme 
çalışmaları ve faaliyetleri ile korumak, aynı zamanda kullanan kesimi de kullanmasına özel 
izin verilen bölgelerde kamuya zarar vermesini önlemek olarak ifade edilebilir. 

Buna karşılık, temeli 1970’lerin sonunda atılmış olan İsveç modelinde ise toplumun 
tamamen uyuşturucudan arındırılması hedeflenmektedir. 1970’lerin başında İsveç, bugün 
Hollanda’da uygulanan politikalara benzer bazı uygulamalar başlatmış, ancak daha sonraları 
bu politikadan tamamen vazgeçerek 1980’lerin başında başlatılan yeni yasalarla her türlü 
uyuşturucu alımının (en küçük miktarda bile) mutlaka mahkeme önüne çıkarılması gerekliliği 
kabul etmiştir. 1980’li yıllarda uyuşturucu kullanımına karşı oldukça sert uygulamalar 
başlatılmış ve buna paralel hukuki düzenlemeler yapılmıştır. 1993’den itibaren polis 
uyuşturucu kullanımının tespiti amacıyla kan ve idrar testlerinde yetkilendirilmiş ve bu test 
sonuçları çoğunlukla mahkemelerde yeterli delil olarak kabul edilmiştir.  

İsveç’in 1995 yılında AB’ye girmesiyle birlikte politikaların bir kısmı Avrupa’da 
gelişen Liberal politikalarla paralellik arz etmeye başlamış, ancak genel hatlarıyla 
bakıldığında aynı sertlikte kalmıştır. Örneğin İsveç mücadeleyi hem kaçakçılık hem de 
kullanımla mücadele noktasında aynı değerlendirmiş, her kullanıcı ve satıcının mutlaka 
mücadele edilmesi gereken unsurlar olarak kabul etmiştir. Bazı ülkeler gibi mücadelenin 
sadece geniş çaplı kaçakçılık olaylarına yoğunlaşmasına, dolayısıyla küçük çaplı olayların ve 
kullanıcıların yeterince mücadele edilmemesine karşı çıkmıştır. İsveç, uyuşturucudan 
arındırılmış bir toplum için her kullanıcıyla ve satıcıyla mücadelenin şart olduğunu 
belirtmekte, buna karşılık Hollanda modelinin uyuşturucuyla mücadelede, uyuşturucudan 
arındırılmış toplumun en büyük düşmanı olduğunu ve mücadeleyi bırakma anlamına geldiğini 
ifade etmektedir. İsveç’in bu politikası toplumsal öncelik ve kültürel kabullere uygunluk 
göstermektedir. Bu nedenle uyuşturucu politikalarının siyasal değil, daha çok toplumsal 
gerçekler göz önüne alınarak oluşturulduğu kabul edilmektedir.(Meclis Araştırma 
Komisyonu, 2008, s. 261).  
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Özetlemek gerekirse, Hollanda politikası, “normalizasyon” temeline dayanmaktadır. 
Normalleştirme uyuşturucunun bütün toplumu etkileyen bir süreç olarak kabul edilmesini 
gerektirmektedir. Bu anlamda Hollanda modeli uyuşturucuyu toplumdan izole olmuş anormal 
özellikler gösteren bireyin sorunu olarak görmez. Uyuşturucu kullanıcıları yardıma ihtiyacı 
olan hastalar olarak kabul edilmekte, cezalandırılması gereken suçlular olarak 
görülmemektedir. Toplumu uyuşturucudan tamamen arındırmanın mümkün olmadığı 
varsayımından hareketle, uyuşturucunun ortaya çıkaracağı zararlarla mücadele etmenin daha 
gerçekçi bir tutum olacağını kabul etmektedir. Bu nedenle Hollanda’da uyuşturucu 
kullanıcıları toplumu rahatsız etmeyecek şekilde güvenli yerlerde tutulmakta ve bulaşıcı 
hastalıkları önleyici tedbirlere önem verilmektedir.  

Buna karşın İsveç, İsveç politikaları toplumun tamamen uyuşturucudan arındırılmasına 
yönelik olarak ortaya çıkmıştır. 1980’lerin başında başlatılan yeni yasalarla her türlü 
uyuşturucu alımının (en küçük miktarda bile) mutlaka mahkeme önüne çıkarılması gerekliliği 
kabul etmiştir. İsveç, uyuşturucudan arındırılmış bir toplum için her kullanıcıyla ve satıcıyla 
mücadelenin şart olduğunu belirtmektir. İsveç bu sıkı uygulamalarında ötürü 

• Bireysel haklara saygı göstermeme
• Tedavi ve rehabilitasyon politikalarıyla mücadele politikalarını dengeli
götürememe 
• Ülkede cezaevlerini aslında tedavi merkezlerinde olması gereken insanlarla
doldurma 
• Kullanıcıları marjinal kişiler olarak tanımlama ve kullanıma neden olan sorunları
göz ardı etme 
• Baskıcı mücadelenin kullanım, yakalama ve ölüm istatistiklerine olumlu
yansımasının bulunmayışı gibi konularda eleştirilmiştir. 
Bu iki uç uygulamada incelendikten sonra hangisinin daha verimli ve uygulanabilir 

olduğunun araştırılması gerekmektir. Bu konuda her iki ülkedeki bağımlılık verilerinin 
incelenmesi gerekmektedir. Resmi istatistikler, gerek Hollanda gerekse İsveç’in son 
dönemlerde gençlerde esrar kullanımında azalma tespit ettiklerini bildirmektedir. Bu azalmayı 
her iki ülkede uyguladıkları politikanın bir sonucu olarak ifade etmektedirler. Ancak, her iki 
ülkenin de veri toplama ve analiz sistematiği farklı olduğundan, bunlar benzer hale 
getirilmeden gerçek ve güçlü bir karşılaştırma yapmak oldukça zor görülmektedir. 

4. Sonuç
Genel olarak değerlendirildiğinde, madde bağımlılığının tarihi geçmişi ile birlikte, bir 

halk sağlığı problemi, sosyal bir sorun, politika ve ekonomi malzemesi olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Özellikle Osmanlı son dönemleri ve Cumhuriyet dönemindeki afyon krizi, 
dünya kamuoyunda bir politika enstrümanı olarak kullanıldığını göstermektedir. Yine aynı 
dönemde afyonun ülke ekonomisine olan etkileri, dünya piyasasındaki payına bakıldığında 
ekonomik bir yönünde olduğu görülmektedir. Günümüz dünyasında ise uyuşturucu ve madde 
bağımlılığı konusunun terörizm ile beraber anıldığı, terör örgütlerinin gelir kaynaklarının 
başında yer alan bir konu durumuna geldiği görülmektedir. Bu da uyuşturucu madde ile 
mücadelede kolluk kuvvetlerine bir otorite konumu vermektedir.  

Diğer taraftan madde bağımlılığı her geçen gün büyüyen ve çeşitlenen bir problem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Uyuşturucu Raporu’na (European Drug Report) göre 
2014 yılında, Üye Devletler Erken Uyarı Sistemi’ne daha önce hiç rapor edilmemiş 101 yeni 
psikoaktif madde bildirmiştir(European Drug Report, 2015, s. 32). Bu hıza yetişmek 
konusunda ülkemizde yeterleri araç, gereç ve koordinasyonun olmadığı söylenebilir. Yani 
kendini çok hızlı bir şekilde değiştiren ve geliştiren, hızla büyüyen bir kartopuna benzeyen 
uyuşturucu sorunu ile insanların karşılaşmadan önlenmesi daha da önem kazanmaktadır.  
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Uyuşturucu madde ile mücadele konusunda arz azaltımı süreçlerinin kararlılıkla devam 
ettirilmesi, ancak bu süreçte talep azaltımı ve önleyici çalışmaların kararlılıkla politika haline 
getirilmesi ve hızlı bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bunun içinde bütüncül bir bakış 
açısı ve disiplinler arası işbirliğinin sağlanması önem arz etmektedir. 

Uyuşturucu madde ve bağımlılıkla mücadele stratejisinin iki farklı temsili olan İsveç ve 
Hollanda örnekleri incelendiğinde Türkiye’nin politikasının daha çok İsveç’e yakın olduğu ve 
ağırlıklı olarak yasaklayıcı politikaların çözüme ulaştıracağı izlenimi görülmektedir. Burada 
kültürel yapı ve sosyolojik etkenlerin tesiri ve politik yapının yaklaşımı da stratejinin 
oluşmasında önemli bileşenlerden olduğu unutulmamalıdır.  
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MODERN DÖNEMDE MANEVİ SOSYAL HİZMETLER VE 
ÖNEMİ 
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Özet  

Günümüz sosyal bilimleri içerisinde Sosyal Hizmetler giderek önem kazanmaktadır. Sağlık alanında 
gerçekleştirilen yenilikler ve iyileştirmeler, ülkelerin sosyal refah devleti olma yönündeki politikaları sosyal 
hizmete ihtiyaç duyan bireylere ve gruplara yönelik sosyal hizmet uygulamalarını ön plana çıkarmıştır. Temel 
olarak sosyal hizmet uygulamaları, birey ve grupların maddeten ve manen rahat ve huzurunu sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

Sosyal hizmet uygulamaları, çalışılan gruplar açısından orijin itibariyle her zaman dini- manevi bir boyuta 
sahip olmuştur. Nitekim İslam dünyasında camii ve özellikle dini vakıflar aracılığıyla sosyal hizmet 
uygulamaları gerçekleştirile gelmiştir. Modern devletlerin kuruluşuyla birlikte adı konan ve kurumsallaşan 
sosyal hizmetlerin manevi boyutu ihmal edilmiş, sosyal hizmetler, yalnızca devlet kurumları tarafından 
gerçekleştirilen, toplumsal sorunları seküler yöntemlerle gidermeye odaklanan bir bilim disiplini haline 
gelmiştir. Ancak hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dünya ölçeğinde sosyal hizmetlerde de çok boyutlu 
değişimler meydana gelmektedir. Sosyal hizmetlerin maneviyatla ilişkisi kapsamında, bireysel ve toplumsal 
sorunların çözümünde gerek psikolojik, gerek pedagojik ve gerekse manevi uygulama ve sorun çözme 
yöntemlerine başvurulmaya başlanmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde sıkça karşılaşmış olduğumuz bu durum, 
ülkemizde de öncelikle akademik ilginin konusu haline gelmiş, sınırlı olmakla birlikte İlahiyat ve Tasavvuf 
Bilimi ile Sosyal hizmetler bilim disiplini bir araya getirilerek, sosyal hizmetlerde gerek manevi sorunların 
çözümünde gerekse sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan birey ve gruplara yaklaşımda manevi yöntemlerin 
kullanılması açısından değerlendirilmeye başlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler : sosyal hizmet, manevi sosyal hizmet, toplumsal değişim, toplumsal sorun, modernleşme 
 
JEL Sınıflandırması : M14, O17 
 
 

ON MORAL SOCIAL WORK IN MODERN ERA AND ITS 
IMPORTANCE 

 
Abstract 

Social Work is becoming important increasingly in today's social sciences. Innovation and improvements 
carried out in the field of health, social welfare policies of the countries have brought to the fore social work 
practices. Basically, social work practices aim to provide comfort and tranquility of individuals and groups 
materially and spiritually. 

Social work practices, in terms of worked groups, as origin always has been a religio-spiritual dimension. 
In fact, in the Islamic world, social work practices have been continued especially through mosques and religious 
foundations. Social work has been named and institutionalized with the establishment of the modern state. It’s 
spritual dimension has been  neglected, and it has become a science that performed only by government agencies 
and focuses on social issues to resolve with secular methods. However, in a world scale experienced rapid 
change and transformation, multi-dimensional changes occur in Social work. Within the scope of relationship of 
Social work with spirituality, in the resolution of individual and social problems, it has been started to resort both 
psychological, pedagogical and spiritual practices and problem solving methods. This situation that we have 
encountered frequently especially in developed countries primarily has become the subject of academic interest 
in our country, and Social work, Theology and Mysticism Sciences have been brought together, and it has been 
evaluated in terms of the use of spiritual methods for the solution of spiritual problems and approach to 
individuals and groups in need of Social work. 
 
Keywords : social work, moral social work, social change, social problem, modernization 
 
JEL Classification : M14, O17 
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1. Giriş 

Sosyal hizmet, Türkiye’de henüz gelişmekte olan bir alan olduğu için bazen alanda 
kullanılan kavramların işaret ettiği anlamlar açısından ciddi belirsizlikler yaşanmaktadır. Bir 
çok insanın zihninde sosyal hizmet, birden çok insanın ihtiyaçlarını karşılama işi olarak 
anlaşıldığı için alan, bilimsel bir literatürden ziyade eylemselliği ifade etmektedir. Böylece 
bilimsel ve mesleki bir alan olan sosyal hizmetten, topluma hizmet kavramına bile 
geçilebilmektedir. Oysa topluma hizmet ya da toplulukla çalışma, sosyal hizmet kavramının 
alt kategorilerinden birisidir. Bu çerçevede alanla ilgili birçok kavram kargaşasından 
bahsetmek mümkündür.  

Ülkemizde sosyal hizmet alanıyla ilgili kavramların tam olarak oturmamasının 
nedenlerinden birisinin de alanın pozitivist karakterinde ısrar edilmesi olduğunu iddia etmek 
mümkündür. Sosyal hizmet bilimsel bir alan olarak, Aydınlanmaya dayalı Pozitivist bilgi 
anlayışının en son doğurduğu bilimsel alanlardan birisidir. Bu açıdan seküler ve pozitivist 
yaklaşım ve tekniklerle insan sorunlarına odaklanması doğaldır. Ancak sosyal hizmet insan 
merkezli olmak ve sorun yaşayan aktör- insanın bakış açısından hareketle çözüm veya 
çözümler üretmek zorundadır. Bu nedenle bir bütün olarak insanın varlığını borçlu olduğu her 
şeye ilgi göstermek ve o şartlar içinde insanı anlamak zorundadır. Dolayısıyla, sosyal, 
kültürel, ekonomik, siyasal, dini ya da spiritüel şartlar, insan için hem sorunlar yaratmakta 
hem de çözümler sunmaktadır. Bu ölçüde geniş bir alanda insanı anlamak, sorunlarıyla ilgili 
teşhis koymak ve aktör için anlamlı çözümler üretmek, aktörün içinde yer aldığı imkân ve 
sınırlılıklarıyla ilgili hiçbir şeyi atlamamayı gerektirir. Sorun bazen, etnik ya da dini kimlikle 
ilgili olabilirken bazen de ekonomik ve siyasal şartlarla ilgili olabilmektedir. 

Sosyal hizmet, her ne kadar pozitivist yaklaşımın ağırlıkta olduğu bir alan olsa da her 
vaka için standart teşhis ve çözümlerden bahsetmek mümkün değildir. Sosyal bilimler 
içerisinde, insani farklılıkları en çok dikkate alan ve her vaka için ayrı çözüm ve teknikler 
öneren alan yine sosyal hizmettir. Bu nedenle sosyal hizmet açısından aktörün sahip olduğu 
din, etnik grup, kültür vb. kısacası aktörün konumu merkezidir. Bu nedenle evrensel kesin 
teşhis ve tedavilerden bahsetmek diğer bilimsel alanlar kadar mümkün değildir. Sosyal 
hizmet, birey ve topluma özgü olmak zorundadır. Norveçli bir yaşlının sorunu ve o’nu mutlu 
eden şeyle Anadolu’da yaşayan bir yaşlının sorun ve çözümü farklıdır. Sosyal Hizmet, 
Amerikalı bir iş adamının aile sorunu kadar Tibetli bir rahibin aile sorununa da çözüm 
üretmek zorundadır. 

Sosyal hizmet açısından bu farklılıklar çerçevesinde, dini ve spiritüel hayat da esas 
alınarak yeni yaklaşımlar ve teknikler geliştirmesi bir zorunluluktur. Özellikle, din- toplum 
ilişkisinin Batıya göre daha canlı bağlarla kurulduğu Doğu toplumlarında ve ülkemizde bu 
çok daha önemlidir. Bu açıdan çalışmamızda, sosyal hizmet kavramının tarihsel gelişimi, 
modern dünyada ortaya çıkışının sosyolojik şartları ve manevi sosyal hizmetin imkânı 
tartışılacaktır. 
 
2. Sosyal Hizmet Kavramı 

İnsanın bir varlık türü olarak sosyal olması, O’nu diğer varlıklardan ayıran en önemli 
sıfat olarak, Antik dönemden beri ifade edile gelmiştir. Antik dönemin ilk düşünürleri, insanın 
sosyal ve politik yönü üzerine dikkat çekmişlerdir. Buna göre insani etkinlikler ancak sosyal 
bir bağlam içerisinde anlam kazanabilir bunun aksi durumunda var olan insan ancak 
animallaborans olarak değerlendirilebilir(Arendt, 2003:58). Günümüz sosyal psikolojisinde 
de benzer yaklaşımlar esastır. 

Sosyal psikologlara göre insanı insan yapan bütün duygu ve düşüncelerde başkalarının 
varlığı esastır. Bu nedenle sosyal psikoloji, başkalarının varlığının bireyin duygu, düşünce ve 
davranışlarında yarattığı etkiyi belirlemeye çalışır ( Aranson, Wilson, Akert, 2012:31). Bu da 
insanın sosyal bir varlık olma zorunluluğunun temel kabulüyle işe başlamak demektir. 
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Bugün sosyal olmak; insanların kendi ülkeleri ve toplumlarıyla ilgili olarak, topluluk 
halinde, bir arada birlikte yaşamalarını ifade etmektedir. Birlikte yaşamanın dört temel 
kuralından bahsedilebilir. Ortaklaşa ve topluca yaşamak, kamu yararını gözetmek, karşılıklı 
insan severlik ve iyilik duyguları içinde yaşamak ( Tomanbay, 2007;10,11). Sosyal 
kavramının bir sıfat olarak çevresi içinde anlam kazanan insanı ve toplum olmayı ifade ettiği 
görülmektedir. Buradan hareketle Sosyal hizmetin sadece topluma hizmeti değil, birey, aile 
grup ve topluluk gibi farklı sosyal kategorilerle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal hizmet 
kavramını çeşitli açılardan tanımlamak mümkündür. Kongar, bu tanımlamaları, bireyin 
sorunlarının çözümüne yönelik mesleki bir yaklaşım olarak ele alan tanımlamalar ve sosyal 
refah alanına bağlı olarak yapılan tanımlamalar olarak ayırmaktadır (Kongar, 2007:4,18). Her 
iki kategoride birçok tanımı bulmak mümkündür. Uluslar Arası Sosyal Çalışmacılar Derneği 
sosyal Hizmeti; Sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik hallerinin geliştirilmesi için 
insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştireyi esas alan bir meslek olarak 
tanımlamaktadır. Buna göre Sosyal Hizmet, insan davranışı ve sosyal sistemlerle ilgili 
teorilerden yararlanarak, insanların çevreleriyle yaşadıkları uyumsuz ilişki noktalarına 
müdahale etmektedir ( aktaran: Seyyar, 2015:13). Sosyal hizmet kavramının bütün 
tanımlamalarında, birey, aile ya da grubun herhangi bir nedenden dolayı içinde yaşadığı 
toplumla olan bağının kopması ve bunun sonucu olarak bu birey ya da grupların sosyal 
işlevlerini yerine getirememesi durumu ve bu durumla ilgili yardım ön plana çıkmaktadır. 
Asıl amaç, toplumsal bütünle bağı kopan birey ve grupları yeniden toplumsal bütünle 
ilişkilendirerek, toplumun bütün birimlerinin işlevselliğini sağlamaktır. Bunu yaparken bütün 
insan bilimlerinden yararlanılmakta, bazen toplumsal kaynaklar kullanılmakta bazen de birey 
ya da grup kendi potansiyelini kullanma noktasında cesaretlendirilmektedir. 

 
3. Bilim ve Meslek Olarak Sosyal Hizmet 

Bu açıdan sosyal hizmet, her ne kadar bilimsel bir alan ve meslek olarak yeni olsa da 
toplumsal işlev ve ele aldığı olgular olarak insanlık tarihi kadar eskidir. Engellilik, yoksulluk, 
etnik ve dini azınlık sorunları, hasta ve çocuk bakımı vb. birçok toplumsal sorun hep var 
olagelmiştir. Bu sorunlara yönelik her toplum kendi içinde kendi gelenekleri bağlamında 
çözümler üreterek toplumsal değişimini sürdürmüştür. Günümüz sosyal hizmet anlayışı iki 
önemli toplumsal ve tarihsel gelişimin sonucudur. Bunlardan birisi Aydınlanma felsefesine 
dayalı evren, bilim ve insan anlayışıdır. Bu anlayış, sosyal hizmetin bilimsel boyutunu 
belirleyen bir anlayıştır. Buna göre sosyal hizmet, diğer bilimlerde olduğu gibi engelli, 
yoksul, mağdur vb. müracaatçı ile ilgili evrensel, genel geçer, mutlak bilimsel hakikatleri 
ortaya koyan bilimsel bir alan olarak ele alınmalıdır. 

Günümüz sosyal hizmet mesleğini belirleyen diğer bir unsur ise özellikle Sanayi 
Devriminden sonra ortaya çıkan toplumsal travmadır. Buna göre sosyal hizmet, geleneksel 
toplumsal kurumların işlevsizleşmesine karşılık yerlerine yeni kurumların konma ihtiyacının 
bir sonucudur. Sanayi devrimi ve sonrasındaki gelişmeler, Batı Toplumlarının yapısını kökten 
değiştirerek sosyal hizmetin içine gömülü olduğu birçok geleneksel kurumu işlev 
dönüşümüne uğratmıştır. Aile, ekonomi, siyaset vb. birçok kurum, geleneksel koruyucu 
işlevini kaybetmek zorunda kalmıştır. Özellikle, ekonominin hane dışına çıkarak, insanların 
geçimlerini kazanmak amacıyla başkasına ait iş yerleri özellikle fabrikalarda çok uzun süreler 
çalışmak zorunda kalması, bunun için kentlere akın etmesi birçok sorunu beraberinde 
getirmiştir. Sanayileşmenin erken dönemlerinde hane üyelerinin neredeyse tamamının çok 
uzun süreler çalışmak zorunda kalması sosyal hizmet açısından birçok sorunu beraberinde 
getirmiştir. Güvenlik, eğitim, yoksulluk, yaşlı ve hasta bakımı ilk hissedilen sorunlar 
arasındadır. Bu çerçevede, bilime dayalı olarak sosyal sorunların çözümünü sağlayacak bir 
meslek ve alan olarak sosyal hizmet ortaya çıkmıştır. 
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İlk olarak 1800’lü yılların başlarında özellikle kentsel bölgelerde sosyal hizmet ile ilgili 
kurumsal faaliyetler görülmektedir. Bu faaliyetlerin daha çok varlıklı kişilerin gönüllü 
katılımlarıyla gerçekleşen faaliyetlerdir. İlk odaklanılan konular ise gıda, barınma ve güvenlik 
gibi konulardır. Ancak daha sonra kentlerin ve yeni sosyal sorunların çözümünün daha 
yüksek bir planlama bilimsel çalışma ve koordinasyonu gerektirdiğinin anlaşılmasıyla, 
1800’lü yılların sonuna doğru sosyal hizmet, disiplinler arası bir bilim ve meslek olarak 
kurumsallaşmıştır ( Zastrow, 2010:2,3). Bu kapsamda bir meslek ve pozitivist bilimsel bir 
alan olarak sosyal hizmette üç yaklaşımın ortaya çıktığı ifade edilebilir. 

Öncelikle sosyal hizmet, “çevresi içinde insan” yaklaşımıyla bireyin sosyal çevre 
içindeki uyumsuz davranışlarına odaklanır. Bu sorunların kaynak ve sebepleri bulunduğunda 
çözüm için müdahale edilir. Yine sosyal hizmet yapısal ve işlevsel bir yaklaşımla sosyal 
yapıdaki aksaklıklar üzerinde durur. Bireyin uyumsuz davranışının sebebi, normal olmayan 
toplumsal yapı ve sosyal çevre içinde aranır. Dolayısıyla sosyal yapı düzelmeden sağlıklı 
birey mümkün değildir. Sosyal hizmetin kabul ettiği diğer bir yaklaşım ise sosyal risklerin 
varlığıdır. Buna göre birey, aile grup ve toplumun mutluluğunu engelleyen sosyo-ekonomik 
riskler ortadan kaldırılmalıdır ( Seyyar,2015:15,16).  Bu çerçevede meslek elemanları olarak 
sosyal çalışmacılar, mikro, mezo ve makro düzeyde uygulamalarda bulunurlar. Mikro 
düzeyde, bireyi etkileyen psiko-sosyal süreçler üzerinde durulur. Mezo düzeyde ise aile ve iş 
grupları gibi bireyi etkileyen küçük gruplara odaklanılır. Makro düzlemde ise bireyi etkileyen 
organizasyonlar, kurumlar, topluluk ve kültür gibi makro sistemler üzerinde durulur 
(Yıldırım, Yıldırım, 2008:51,52).  Bu perspektifler çerçevesinde, gerçekleştirilen uygulama ve 
bilimsel çabaların nihai amacı; toplumla bağı kopmuş ve bu nedenle toplumsal işlevselliğini 
kaybetmiş birey ve grupların yeniden toplumsal bütüne entegre edilerek, toplumsal dengenin, 
birey ve toplumun mutluluğunun sağlanmasıdır. Bunun sonucunda sosyal adaletin sağlanarak 
her bireyin toplumun kendisine sunabileceği imkânlardan maksimum düzeyde yararlanarak 
insan onuruna yakışan bir hayat yaşamasıdır. Ancak bu amaç ve idealleri tarihin hiçbir 
döneminde tam olarak gerçekleştiğini iddia etmek mümkün değildir. 

Günümüzde Sosyal Hizmet, bir taraftan sanayi toplumunun dağılıp yerine hizmet 
toplumunun geçmesiyle uygulama alanını genişletmekte diğer taraftan refah devletinin krizi 
ve sosyal bilimlerdeki paradigmatik dönüşümlerle yüzleşmek zorundadır. Sosyal hizmetin 
bilimsel bir alan olarak Aydınlanmaya dayalı pozitif boyutu diğer alanlardan daha çok 
göreceliliğe doğru kaymaktadır. Bu çerçevede, Sosyal hizmetlerde manevi boyut bir imkân 
olarak tartışılmalıdır. 
 
4. Manevi Sosyal Hizmet 

Sosyal Hizmet, Türkiye açısından değerlendirildiğinde gerek meslek gerekse bilimsel 
bir alan olarak henüz kendini kanıtlamış değildir. Özellikle mesleki bir alan olarak birçok 
kurum sosyal çalışmacının rol ve görev tanımlamasında zorlanmaktadır. Toplumun büyük 
kısmı sosyal çalışmacıdan nasıl yararlanacağı konusunda belirsizlik yaşamaktadır. Türkiye de 
sosyal çalışmacının aktif roller üstlenebileceği birçok konu hala toplumsal bütün içinde farklı 
geleneksel birim ve yollarla çözülmeye çalışılmaktadır.  

Aynı şekilde bilimsel bir alan olarak Sosyal hizmet alanında özgün bir literatürün 
oluşması noktasında da sıkıntılar göze çarpmaktadır. Türkiye’de Sosyal hizmetin ortaya 
çıktığı tarihsel koşulların gereği olan Aydınlanmacı ve pozitivist paradigma konusunda ısrar 
göze çarpmaktadır. Bunun yanı alanda yer alan çalışmaların büyük çoğunluğu Batı 
literatürünün transferi ya da o’nu merkeze alan çalışmalardır. Bu da yerel dinamiklerin 
merkeze alındığı özgün bir sosyal hizmet alanının oluşmasını engellemektedir. 

Günümüzde sosyal bilimlerde anlayıcı yaklaşımların daha ön plana çıktığı 
görülmektedir. Pozitivizm ötesi yorumlayıcı ve anlayıcı yaklaşımın ortaya koyduğu, bilginin 
elde edilmesi, örgütlenmesi ve sunulmasında tek ve mutlak bir yol yoktur prensibi daha ön 
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plana çıkmaktadır. Sosyal alandaki olay ve olgularla ilgili tek bir gerçeklik ve tek bir doğru 
yoktur. Aksine çoklu gerçeklikler ve çeşitli algılar söz konusudur. Sosyal olgularla ilgili katı 
kural ve genellemeler mümkün değildir ( Yıldırım, Şimşek, 2000:10). Özellikle postmodern 
yaklaşımlarla birlikte pozivist bilim, modernitenin idealleri ve dolayısıyla modernitenin bir 
ürünü olan Sosyal hizmetin eşitlik, özgürlük vb. idealleri de eleştirilmektedir ( Şaylan, 
2009:163). Bu paradigma değişini en çok dikkate alması gereken bilimsel alan Sosyal 
Hizmettir. Çünkü Sosyal hizmet, uygulama yönü ağır basan ve doğrudan insan hayatına 
dokunan bir alandır. İnsanın var oluşu ve kimliğinin ortaya çıkmasını sağlayan bir çok sosyal 
koşul söz konusudur. Etnik, kültürel, dini, siyasal vb. aidiyetler bunlardan bazılarıdır. Sosyal 
Hizmet sosyal sorunlara odaklanırken her bir vakayı kendi koşulları içinde ayrı ve özgün 
olarak değerlendirmek zorundadır.  

Bu açıdan, insan var oluşunun önemli bir özelliği olan tinsellik, içkinlik, aşkınlık, 
maneviyat, spiritüal boyut ve bununla ilgili olan din, birey ve toplum için ön plana 
çıkmaktadır. Şu ana kadar gerek Batı gerekse toplumumuzda bireysel ve toplumsal sorunların 
çözümünde bir imkân ve sınır olarak dinin bu rolü üzerinde pek durulmuş değildir. Oysa ilk 
insandan beri insanın kendi yapısındaki tinselliği tatmin etmek için çeşitli yollara başvurduğu 
bilinmektedir. Din, bunlardan birisidir. Özellikle Doğu toplumlarında ve toplumumuzda 
Sosyal hizmet, din kurumunun bünyesinde gelişim göstermiştir. Pratik olarak toplumumuzda 
bu ayrımı gerçekleştirmek kolay görünmemektedir. 

Sosyal hizmetin ortaya çıkış süreci dikkate alındığında Batı toplumları için de durum 
çok farklı değildir. 1800’lü yılların başlarında kentsel bölgelerde ilk örgütlü sosyal hizmet 
pratiğini geçekleştiren kişi ve gruplar, hayırseverler ve din adamlarıdır. İlk sosyal hizmet 
teknikleri dini sağaltım teknikleri ve ilk gönüllüler dini duygularla hareket eden çalışanlardır. 
Bir yüzyıl sonra bunlar profesyonel sosyal çalışmacılara dönüşerek, kurumsallaşma yoluna 
gitmişlerdir ( Zastrow, 2010:2,). Türkiye, Amerika ve birçok ülkede yapılan çalışmalarda din 
ve dindarlığın birçok insan için hala önemli bir referans kaynağı olduğu görülmektedir. Pek 
çok müracaatçı açından da tinsellik ve din önemlidir. Bu nedenle yardım sürecinin önemli bir 
kaynağı olarak değerlendirilmelidir. 

Dünyada pek çok kişi açısından tinsellik dinden kolayca ayrılamamaktadır. 
Kültürümüzde kullanılan maneviyat kavramı da benzer şekilde dinle özdeş kullanılmaktadır. 
Ancak bu ayrım teorik olarak yararlıdır. Çünkü derin bir tinsellik ya da maneviyata sahip 
değilmiş gibi görünen birçok insan dini aktivitelere katılabilmektedir. Bunun tersi de söz 
konusu olabilmektedir. Tinsellik ve maneviyat, her bireyde içsel ve kendine özgü olarak var 
olabilmektedir. İki insan aynı dini pratiği yaşıyor olsa bile tinsellikleri birbirinden oldukça 
farklıdır. Tinsellik ve maneviyat, içsel bir yolculuk kutsal bir özlem, anlam arzusu, kişinin 
kendi karakterinin ruhu, yaşamı devam ettirme şekli, kişinin iç huzursuzluklarını kanalize 
etme biçimi gibi farklı şekillerde anlaşılabilir. Gizem fikri de bu tür kavramların 
anlaşılmasında kullanılan bir temadır. Bu açıdan kişinin kendisinin gerçek olduğuna inandığı 
ancak tanım ve kavrayışının ötesinde kalan deneyim ve farkındalık olarak anlaşılabilir. Din 
ise tinsel ve manevi gelişimi destekleyen, sürdüren ve varoluşsal sorulara cevaplar sunan bir 
inanç ve pratikler dizisidir ( Sheafor, Horejsi, 2014:589,590). Dolayısıyla Sosyal Hizmet 
açısından, teşhis ve sorun çözme noktasında dikkate alınması gerekmektedir. 

Bugün birçok ülkede manevi ya da tinsellikle ilgili açılımlar bütüncül sosyal hizmet 
uygulamalarının bir parçası durumundadır. Maneviyat ya da tinsellik odaklı sosyal hizmet, 
çevresel ve sosyal şartlardan kaynaklanan dini ihtiyaçları dikkate aldığı gibi dini içerik 
taşımayan konuları da içermektedir. Bu açıdan manevi sosyal hizmet, sosyal hizmet 
faaliyetlerinin insanın, manevi boyutu da esas alınarak, milli ve manevi değerler temelinde 
yürütülmesidir. Başka bir deyişle manevi sosyal hizmet, sosyal hizmet anlayışının insanların, 
ruh, kalp, vicdan, akıl, irade din gibi manevi değer ve kaynaklara bağlı olarak 
biçimlendirilmesidir ( Sayar,2008:7,15,16) Sosyal hizmet tarihinde, yapısalcılık, işlevselcilik, 
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tıbbi model, bilişsel model gibi yaklaşımlar daha seküler bakış açıları ortaya koymuştur. 
Ancak Jung’un Psikoanalitik yaklaşımı, Frankl’ın varoluşsal yaklaşımı, Wilber’in 
transpersonel yaklaşımı, postmodern ve oluşturmacı yaklaşımlar manevi sosyal hizmetin 
imkanını daha çok arttırmaktadır ( Çekin,2014:21). Bu açıdan sosyal hizmetin bireye özgü ve 
birey merkezli olma ilkesinden hareketle, bireyin sahip olduğu manevi ihtiyaç ve değerler 
çerçevesinde hareket etmesi bir zorunluluktur. Özellikle toplumumuz açısından din, 
maneviyat, tinsellik birçok topluma göre daha önemlidir. Toplumumuzda yaşanan birçok 
olumsuz olay ve olgular dini ve manevi bakış açısıyla anlamlandırılır. Bu açıdan evrensellik 
ve mutlaklık iddialarından ziyade kültürümüze bağlı özgün bir sosyal hizmet anlayışı 
geliştirmek gibi bir zorunluluğumuz bulunmaktadır.  
 
5. Sonuç 

Sosyal Hizmet, kökenleri insanlık tarihinin başlarına kadar uzanan bir uygulama 
alanıdır. Çünkü toplumlar tarihin her döneminde, yaşlı, engelli, yoksul, hasta, kadın, çocuk, 
suçluluk vb. problemlerle yüzleşmişlerdir. 18. yüzyıla kadar, Sosyal Hizmet alanının meşgul 
olduğu sorunlar, toplumsal bütün içinde çözülmeye çalışılmış ve ayrı bir mesleki alana ihtiyaç 
duyulmamıştır. Sanayi Devrimiyle birlikte, toplumsal yapının her alanında meydana gelen 
değişimler, yeni kurumların ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır. Bilimsel bir alan ve meslek 
olarak Sosyal Hizmet, bu yeni şartların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal Hizmetin 
bilimsel yönü hiç kuşku yok ki Aydınlanmaya dayalı pozitif bilim felsefesine dayanmaktadır. 
Alan, her ne kadar Aydınlanmanın insan ve toplum ideallerine bağlı pozitivist bir anlayışa 
dayansa da toplumların geleneklerinden bağımsız kalamamıştır. 

Sosyal hizmet bir meslek ve uygulama alanı olarak, ilk ortaya çıktığı 1800’lü yıllarda, 
din kurumunun katılım, destek ve teşvikiyle kurumsallaşmıştır. 1800’lü yıllardaki ilk sosyal 
çalışmacılar, din adamları ve dini duygularla hareket eden gönüllülerdir. Yine ilk müdahale 
yöntemleri dini sağaltımdır. Daha sonra bilimsel ve mesleki alan olarak pozitivizm çok daha 
ağır basmıştır. Günümüzde ise insanla ilgili bilimlerde göreceliliğin esas alındığı yaklaşımlar 
daha önemli hale gelmektedir. Sosyal bilimlerde insanın varoluşuna katkı sağlayan her şey 
esas alınmakta, evrensel üniter bir özne tasarımıyla yola çıkılmamaktadır. Sosyal hizmet gibi 
mesleki ve uygulama yönü ağır basan alanlarda ise insanı nesneleştirmemek daha önemlidir. 
İnsana hizmet sunulmak isteniyorsa, insan merkezde olmak zorundadır. Bu açıdan eğer 
öznenin anlam dünyasında, din, maneviyat, tinsellik, vicdan, değer gibi öğeler varsa Sosyal 
Hizmet açısından bu dikkate değerdir. Özellikle İslam toplumlarında din, bireysel ve 
toplumsal hayatın birçok noktasında içkindir. Dolayısıyla din sosyal çalışmacı için bir kaynak 
olarak değerlendirilmelidir. Bu konuda, Batı’da özellikle sağlık hizmetleri başta olmak üzere 
yaşlı, engelli, bireysel psikolojik sorunlar gibi pek çok alanda müracaatçıların ihtiyaçlarına 
bağlı olarak manevi ve dini sistemlerden yararlanılmakta ve bu konularda çeşitli çalışmalar 
yapılmaktadır. Sosyal hizmet, araştırma ve uygulama boyutunda ilkesel olarak yerel 
dinamikleri esas almalıdır. Böylece bireysel farklılıkları esas alan, daha çoğulcu, daha 
özgürlükçü ve daha özgün bir Sosyal Hizmetin temellerini atabiliriz. 
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HANGİ KESİN BİLGİ? 
BİLİMSEL BİLGİNİN BELİRSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR 

DENEME 
 
 

İhsan Kutlu1 
 
 
Özet 

Bilimsel bilgi, bilgi çeşitleri içerisinde modern dönemde kendisini akla, deneye, gözleme ve çeşitli 
teknolojik araçlara dayandırarak doğruluğunu, geçerliliğini, evrenselliğini kanıtlamış görülen yegâne bilgi 
türüdür. Kendisini akla yani salt rasyonelliğe dayandıran modern bilim ve bilimsel bilgi kendi dışındaki diğer 
bilgi türlerini rasyonel olmadıkları gerekçesiyle reddetmiştir. Pre-modern dönemin varlık hiyerarşisinde tanrı en 
üst konumda yer almaktayken modern dönemde bu durum değişmiş ve artık tanrının yerini akıl almıştır. Ancak 
bilgi; kendisini sunmuş olduğu kadar nesnel, evrensel ve genel-geçer değildir. Çünkü bilgi yapısı gereği insani 
unsurlardan arındırılamaz. Dolayısıyla bilginin insani etkiye açık oluşu; onu modern bilimin iddiasının aksine 
kesinlikten uzaklaştırmaktadır. Bu durum hem doğa bilimleri hem de insani/toplumsal bilimler için geçerlidir. Bu 
çalışmada ise bilgi sosyolojisi ve bilim felsefesinin özellikle yakın dönemdeki söylemlerinden faydalanılmış ve 
modern bilimin birkaç farklı disiplininden örnek verilerek bilimin ve bilginin değişkenliği gösterilmek 
istenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: bilgi, bilim, rasyonalite, bilim sosyolojisi, güç 
 
 

 

WHICH CERTAIN KNOWLEDGE? 
AN ESSAY ON UNCERTAINTY OF SCIENTIFIC 

KNOWLEDGE 
 
Abstract 

In the modern era, scientific knowledge is the only type of information, that has proved its accuracy, 
validity, universality by basing itself to reason, experiment, observation and the various technological tools. 
Modern science and scientific knowledge has been refused on the grounds that other types of information not to 
be rational. In the hierarchy of existence of pre-modern era, god located in the top position but in modern era this 
situation has changed and the mind replaced god's place. But knowledge is not objective, universal and universal 
consent as presented itself. Because of the structure of the knowledge; it is not free of human factors. Because of 
humanitarian effect on knowledge; contrary to the claims of modern science it is away from the precision. This 
case is true for both natural sciences and the humanitarian/social sciences. In this work has benefited from the 
recent discourses of the sociology of knowledge and science and philosophy. And giving examples from several 
different disciplines of modern science was intended to show the variability of knowledge and science. 
 
Keywords: knowledge, science, rationality, sociology of science, power 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Sakarya Üniversitesi,  Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye, ikutlu@sakarya.edu.tr 
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Hangi Kesin Bilgi?: Bilimsel Bilginin Belirsizliği Üzerine Bir Deneme 

“Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs gibi adları konulmuş 
büyük gezegenlerin dışında, kimileri teleskopla bile 
görülemeyecek kadar küçük, yüzlerce gezegen 
olduğunu gayet iyi biliyordum. Bir gökbilimci 
bunlardan birini keşfettiğinde, isim yerine bir numara 
verir, “asteroid 325” der örneğin.” (Saint-Exupéry, 
2012: ss. 18-19) 

Epistemoloji, bilginin neliğine ilişkin bir tartışma yürütmektedir. “Doğru bilgi nedir?”, “Hangi 
bilgiye güvenilebilir?”, “Doğru bilgi yanlış bilgiden nasıl ayırt edilebilir?”, “Kesin bir bilgiye 
ulaşmak mümkün müdür?”, “Eğer kesin bilgi varsa; bunun kaynağı nedir?” gibi sorular 
felsefenin bu alanı için önemli sorulardır. 
Modern dönemde bilim ve bilimsel bilgi; epistemolojinin bu sorularına cevap vererek diğer 
bilgi kaynaklarına kıyasla daha ayrıcalıklı bir konuma kendisini yerleştirmiştir. Daha 
öncesinde insanların sorunlarını çözen, gündelik hayatlarında onlara yol gösteren mitik bilgi 
ya da dini bilgi yerine; aklı, deney ve gözlemi temel araç olarak kullanan modern bilim ve 
onun ürettiği bilgi geçmiştir. Arslan (2007) bu geçişin bir epistemik cemaat değişimi olduğunu 
söylemektedir. Epistemik cemaat kavramsal düzeyde; “bir bilme, bilgi, kavrama, anlama 
cemaatidir ve bilgiyi inşa eden, işleyen, geliştiren ve daha sonraki kuşaklara intikal ettiren, 
bilgiyi taşıyan insanlar topluluğunu ima eder.” (s. 6) Ayrıca; “Bilimsel bilgi dahil, bütün bilgi 
türlerinin varoluş temeli epistemik cemaattir.” (s. 1) Özünde modern dönemde bilimsel bilgiye 
geçişte de karşılaşılan şey, Arslan’ın vurgulamasıyla, mitik, dini, kilise epistemik 
cemaatlerinin yerini artık bilimsel (modern) epistemik cemaatlerin almasıdır. Buradaki asıl 
önemli noktalardan biri de bilginin toplumsal oluşudur. 
Tam bir tarih vermek mümkün olmasa da XVI. yüzyıl bu yer değiştirme süreci için bir 
başlangıç noktası olarak işaretlenebilir. Francis Bacon’un “idoller teorisi”, René Descartes’in 
“Cogito” argümanı, aslında Antik Yunan’dan beri devam eden felsefe pratiğinin bir kırılma 
yaşayarak yeni bir sürece girdiğini göstermektedir. 
Bilgi, pre-modern dönem içinde de vardı. Fakat o dönemin bilgisi ile modern dönemin bilgisi 
arasında temel birtakım farklılıklar vardır. Bunlardan biri varlık hiyerarşisiyle ilgilidir. Pre-
modern dönem için varlık hiyerarşisinin en üstünde bulunan varlık “Tanrı” iken; modern 
dönemde tanrının yerine “Akıl” geçmiştir. Akıl burada somut bir şeye tekabül etmemekle 
birlikte; bilimi, deneyi, gözlemi ve en önemlisi “özne”yi yanına alarak hareket etmiştir. 
Descartes’in birbirinden kesin biçimde ayırdığı “özne” ve “nesne” yeni dünyanın 
şekillenmesindeki başlıca unsurlar olmuşlardır. İnsan kendini doğa karşısında akıl sahibi 
düşünen özne olarak konumlandırmıştır. Doğa ise özne konumundaki insanın nesnesi 
yerindedir. Bacon’a atıfla “Knowledge is power.” (Bilgi, güçtür.) ve Descartes’in öznesi bu 
gücü elinde tutacak insandır. Yani modern dönemde özne olan insan; bilgiyi, kendi dışındaki 
dünya için güç olarak kullanabilecektir. Bilgi ve güç arasında kurulan bu bağı modern bilimin 
temel özelliği olarak görmek mümkündür. 
Felsefenin bilimlerin anası olduğuna dair yaygın görüş bugünkü tüm bilim faaliyetlerinin 
köklerinin antik çağa kadar uzanmasını sağlamaktadır. Bu anlamda bugünün modern bilimi 
bilhassa Antik Yunan atalarının devam eden felsefe faaliyetidir. Yani; modern bilim Batılı bir 
dünya görüşünün izlerini devam ettirmektedir. Bilginin Prometheus Miti’nde çalınan bir şey 
olmasından beri XVI. asırdan itibaren yaşanan tarihsel süreç ise kendi çizgisinde devam eden 
felsefe faaliyetinin hızlanması olmuştur. 
Bilgi hakkındaki klasik görüş, bilginin özne ve nesne arasındaki etkileşimin ürünü (subje-obje 
arasında) olduğunu söylemektedir. Bu tanım bilgi için oldukça objektif/nesnel bir tanımdır. 
Fakat burada eksik bırakılmış pek çok yön bulunmaktadır. Bunlardan biri; öznenin ne 
olduğuna veya kim olduğuna ilişkin bir bilginin verilmemiş olmasıdır. Yani “Nesneyle 
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etkileşime girecek olan özne kimdir?” sorusu cevapsız bırakılmıştır. Diğer yandan “Neyin 
nesne olduğuna nasıl karar verilecektir?”. Buradan hareketle bilgi için sadece özne-nesne 
etkileşimine dayalı bir tanım yapmanın yetersiz kaldığı söylenebilir. Bu eksikliğine rağmen 
modern bilim kendisini böylesi bir temel üzerine inşa etmiştir. 

Modern bilim ilk önce doğa biliminden; özellikle fizik ve astronomi alanından gelen 
bilgilerle varlık temellerini sağlamlaştırmıştır. Newton fiziği ile değişen evren algısı –evrenin 
bir saat gibi işleyen yapıda olduğu ve bu yapının kurallarının keşfedilerek dünyada iyi bir 
düzen kurulabileceği fikri- öncelikle doğaya karşı olan bakışı değiştirmiştir. Daha sonraları; 
doğanın kuralları olduğu gibi toplumun da kuralları olduğu düşüncesi modern sosyal 
bilimlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Pozitivist düşünce olarak adlandırılan bu 
biçimdeki bilim faaliyeti insanı ve toplumu bir inceleme nesnesi olarak kabul etmiştir. 
Sosyolojinin ve psikolojinin ilk çıkış noktası burasıdır. 

Comte başta olmak üzere, Marx, Weber, Durkheim, Simmel, Tönnies gibi isimler 
sosyolojinin kurulmasını, kendine bir alan açmasını kurumsallaşmasını sağlamışlardır. 
Sosyolojinin bu kurucu babalarının bazılarında olduğu gibi takip eden zaman dilimi içerisinde 
sosyoloji toplum içerisinde olan şeylere ilgisini yöneltmiştir. Bilgi ve bilim bu anlamda 
sosyolojisi yapılmaya başlanan alanlar olmuşlardır. Merton’un ismi burada özellikle 
zikredilmelidir. 

Bilgi ve bilimin sosyolojisi ve felsefesi bilimsel faaliyetin modern dönemde kendisi için 
inşa etmiş olduğu dokunulmazlık kafesini aşındırmıştır. Bilginin ve bilimin neliğine ilişkin 
tartışmalarda hem doğa bilimlerinden hem de hümaniter disiplinlerden eleştirel söylemler 
gelişmiştir. Newtoncu fiziğin sonu olarak Einstein’ın görüşleri ve devamında Heisenberg’in 
Belirsizlik İlkesi doğa bilimlerindeki kesinlik ve belirliliğin tartışılmasına imkan tanımıştır. 
Aynı şekilde Nietzsche’nin dil ve hakikat hakkındaki görüşleri, Husserl’in öğrencisi 
Heidegger’in fenomenolojisi, Merton’la birlikte bilim sosyolojisi, antropoloji çalışmalarından 
edinilenler, Gadamer’in hermeneutik ile söyledikleri, Feyerabend’in anarşist bilim görüşü, 
Kuhn’un paradigması, Fransız postyapısalcılığının söylemleri ve en nihayetinde postmodern 
paradigma bilimin kesinliğinin, evrenselliğinin, objektifliğinin, güvenilirliğinin tartışılıyor 
olmasının yolunu açmıştır. 

Bir şeyin neliğinin tartışılması yine Batılı felsefe geleneği içerisinde kalmayı gerektirse 
de zaten konu gereği modern bilim Batılı bir faaliyet olduğu için bu tartışmayı bu zeminde 
yürütmekte sakınca yoktur.   

Modern bilim; inanç ve bilgi arasını ayırmış olsa da; bilgi esasen kendisine inanılan 
şeydir. (İnsan bilgilerinin tümünün inanç olduğuna dair ayrıca bknz. Yılmaz Özakpınar, 2014: 
s. 24 vd.). 

Gerçekten de bilmek bir şekilde inanmayı gerektirir. Felsefeciler 
arasında bilgiyi “tasdik edilmiş doğru inanç olarak” tanımlama 
yaygındır. İnancın doğruluğundan şüphe duymadığımız, delillerin 
sağlam, şahitlerin güvenilir olduğu durumlarda inancımız bilgi 
düzeyine çıkar. Özetle ifade edecek olursak, her bilgi aynı zamanda 
bir inançtır, ama her inanç bilgi olmayabilir. (Adanalı, 2007: s. 117) 

Yani bilgi insanın dışında kendi halinde duran bir şey olarak değil; birilerinin ona 
inanması ile varolan bir şeydir. Modern bilimin inancı dışlayan, reddeden özelliği bilhassa 
din, batıl inanç ve diğer hurafeler için geçerlidir. Fakat son kertede insan inanan bir varlık 
olduğu için bu kez insanlar dinin ve diğer alanların bilgisine değil bilimin bilgisine 
inanmışlardır. 
Peki; ‘İnsan neye inanır?’ sorusu bu kez akla gelmektedir. İşte bu noktada insanın ontolojik 
özelliklerinden biri olan sosyal bir varlık olmasına göndermede bulunarak; içine doğmuş 
olduğu sosyal ilişkilerin inandığı/bildiği şeyler insanın inanç/bilgi dünyasını şekillendirdiği 
söylenebilir. Yani insanın dünyada insanlar arasında bir insan olması, onun bir şekilde belli bir 

1277 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
geleneğe atılmış olması, bu gelenekler içerisinde de en önemli geleneğin dil olması, daha 
başka bir ifadeyle geleneklerin dil ile taşınıyor olması insanın inanç/bilgi dünyasını 
şekillendirmektedir. Söz konusu edilen şey bilim olduğunda da durum değişmemektedir yani 
modern epistemik cemaatler için de aynı durum geçerlidir. “Modern epistemik cemaat ya da 
bilimsel cemaat yalnızca bir normlar cemaati ve lingüistik bir cemaat değildir; aynı zamanda 
diğer herhangi bir cemaat gibi bir inançlar ve dogmalar cemaatidir de” (Arslan, s. 106). 
İnançlar ağı içerisinde yaşanmadan yani inançlar şebekesi olmadan –Kuhn ve paradigma- 
bilimsel araştırma başlayamaz (s. 109). 

Foucault’un bilgi ve iktidar arasında kurduğu bağ bu noktada bilginin ve dolayısıyla 
bilimsel bilginin aslında kendini konumlandırdığı objektiflik ve dokunulmazlık zırhını 
delmektedir. “Bilginin nötr ve nesnel (pozitivizm) ya da özgürleşimci (Marksizm) olduğunu 
düşünen modern teorilere karşı, Foucault, bilginin iktidar rejimlerinden kopartılamaz 
olduğunu vurguladı.” (Best ve Kellner, 2011: s. 71). Foucault’un bu etkisi dolayısıyla temelde 
evrensellik, genel geçerlik, nesnellik iddiası taşıyan modern bilimsel bilginin bu özellikleri 
tartışılmaya daha açık hale gelmiştir. O halde bugünkü şartlarda bilginin geçerli, güvenilir ve 
bilimsel olmasını sağlayan şey nedir? Bu soruya cevap verebilmek için bilimin kurumsal 
olarak işleyişine bakılması gerekmektedir. 
Bilimin işleyişi için ilk olarak bakılabilecek yerlerden biri eğitim kurumlarıdır. Eğitim 
kurumlarında hocaların ve ders kitaplarının otoritesi söz konusudur. Arslan bu durumu şöyle 
ifade eder: 

Eğitim süreci içinde öğrencinin öğrendiği bilginin doğruluğuna 
duyduğu güven, hocaya duyduğu güvendir. Bilgininin güvenilirliği 
bilgide içkin özelliklerden doğmaz; daha çok hocanın otoritesinden 
doğar. Hocanın da otoritesinin üzerinde ders kitaplarının otoritesi yer 
alır. Bilimsel cemaatin entelektüel olarak inşa ettiği ders kitabı bilgisi 
öğrencisi tarafından doğru ve güvenilir bilgi olarak dikkate alınır. 
Aslında ders kitabının otoritesi, genelde bir tür entelektüel statüko 
göstergesidir ve sunduğu bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini 
sağlayan şey epistemik ya da bilimsel cemaatin otoritesidir. Bilimsel 
eğitim bu otoriteyi reddeden bilgileri nakletmez; onları cemaatin 
hiyerarşi ve uyumunu bozacakları için elimine eder ve otoriteye veya 
statükoya uyum gösteren, boyun eğen bilgileri nakleder. Bunlar 
gelenek (convention) oluşturucu bilgilerdir. Çünkü her türlü 
sosyalizasyon statükoya boyun eğilmesine bağlıdır; hocanın ve ders 
kitabının otoritesi son çözümlemede bilimsel cemaatin otoritesidir.  
(Hagstrom’den akt. Arslan, ss. 116-117). 

Bilim günümüzde devletin, özel teşebbüsün ya da firmaların araştırma merkezlerinde, 
ar-ge laboratuvarlarında ya da üniversitelerde icra edilmektedir. En azından bu durumun 
kendisi bilimin işleyişi hakkında fikir vermektedir. Çünkü bilimsel faaliyet kendini içinde 
bulunduğu toplumdan bağımsız biçimde gerçekleştirememektedir. O toplumun ihtiyaçları 
bilimin önceliği konumundadır. Toplumsal ihtiyaçlar masum görünse de zaman zaman yerini 
ekonomik çıkarlara bırakan bilimsel faaliyetten söz etmek mümkündür. Şöyle ki; bir ülke 
kendi vatandaşlarının çıkarını düşünerek silah/savaş sanayisini yani bu alandaki bilimsel 
etkinlikleri destekleyebilir. Yeri geldiğinde bu durum bir uzay araştırması, uzun menzillere 
ulaşabilme gücündeki bir silah teknolojisi, gıda, tıp ya da biyoloji çalışması olabilir. Bunlara 
paralel biçimde belli bir dünya görüşünü açıkça yansıtan insan ve toplum hakkındaki fikirleri 
de bilim çatısı altında takdim etmek mümkündür. Yani sosyal/hümaniter disiplinler bu 
durumdan azade değillerdir. 

Bilimsel faaliyetleri kimin finanse ettiği bilimin de yönünü belirlemektedir. Devletler ya 
da piyasadaki firmalar gücü elinde tutarak bilimi yönlendirebilmektedirler. Yani ekonomik ve 
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siyasi güçler bilimin arkasında duran ve ona yön verenler olma konumundadır. Böylesi bir 
ortamda bilimin bilimselliği tartışmaya açık durumdadır. 
Bilimsel faaliyetler belli güç odakları çevresinde yürütülmektedir. Ekonomik ve siyasi gücü 
elinde bulunduranlar aynı zamanda bilimsel gücü de ellerinde tutmaktadırlar. Pre-modern 
dönemde kilisenin sahip olduğu bu merkezi güç; sonrasındaki dönemlerde kilisenin kendi 
konumunu kaybetmesiyle devletin ve diğer mekanizmaların eline geçmiştir. Günümüzde 
dünyanın önemli siyasi ve ekonomik aktörleri kimlerse bilimsel alanda da etkin olanlar 
onlardır. Bilim bu anlamda tarafsızlık ve objektiflik iddiasından uzak durumdadır. En genel 
anlamda ifade etmek gerekirse modern bilim zaten Batılı bir faaliyet olduğu için Batı dışı 
toplumlarda yürütülen faaliyetlerin bilimselliği tartışmalıdır. Zaten merkez-çevre etkileşimi 
içerisinde düşünüldüğünde Batı bilimi merkezde yer almaktadır. Batı dışı bilimsel faaliyetler 
ise ancak uydu olarak çevreye yerleşebilmektedirler. Bu da, Batı dışı bir bilim faaliyetinden 
ortodoks Batı bilimini yanlışlayan; onu revize eden bir söylemin gelişmesini 
zorlaştırmaktadır. 

Bilimin güçle olan ilişkisi için P. Bourdieu’nün alan düşüncesine bakılabilir. 
Bourdieu’nün alan dediği şey, güç alanıdır. Ekonomik, dinsel, bilimsel alan; güç alanıdır. 
Bilimsel alanın ekonomik alandaki gibi egemenlik ve güçle olan ilişkisi şöyle örneklendirilir: 

Nasıl ki ekonomik alanda egemenler tarafından karar verilen bir fiyat 
değişikliği tüm şirketlerin içinde bulundukları ortamı etkiliyorsa veya 
nasıl ki 1950’lilerin entelektüel alanında Sartre, Heidegger veya 
Faulkner hususundaki duruşuyla dolaylı yoldan Bataille ve Blanchot 
tercihlerini belirlemişse, aynı şekilde bilimsel alanda da egemen 
araştırmacılar ve araştırmalar, verili bir dönemdeki önemli konuların 
bütününü, yani araştırmacılara önemli görünen, çalışmalarını 
yönlendirecekleri ve bir anlamda “getirisi olacak” soruların tamamını, 
araştırma dinamiğinin temerküz noktalarını tayin ederek belirlerler. 
(Bourdieu, 2015: s. 66) 

Bilimin bu şekilde yürütülen bir faaliyet olması onun insanî faktörlere ne kadar bağlı 
olduğunu gösterir niteliktedir. Diğer yandan bilimin teknik araçlarının da bilimsel faaliyeti 
yönlendirmesi söz konusudur. Arslan’ın dile getirdiği şekliyle bilimin yürütüldüğü zaman 
dilimindeki elde bulunan teknik imkanlar bilime yön vermektedir. Bir hücreyi, bir atomu ya 
da atomaltı parçacıkları görmeyi sağlayan mikroskoplar, ya da uzayı derinlikleriyle 
gözlemleyen teleskoplar buna örnektir. Yani bugün Hubble Uzay Teleskobunun görebildiği 
teknoloji yeterliliği kadar bilim yapılmakta, uzay gözlemlenebilmektedir. (Hubble Uzay 
Teleskobunun yerine yeni bir uzay teleskobu çalışması devam etmektedir. James Webb Uzay 
Teleskobu için bknz. https://tr.wikipedia.org..., 14.01.2016; ayrıca bu tartışma içerisinde 
Galieo ‘nun kullandığı teleskobun taşıdığı anlam için bknz. Arslan, s. 138). Ancak geçmişte 
en gelişmiş teleskop olarak Galileo’nun teleskobu ile gözlem yapılabilmekteydi. Bu durum 
zamansal olarak bilimde değişmelerin olabileceğinin göstergesidir. Aynı zamanda hakkı teslim 
edilmelidir ki; bilim için olumlu bir yön olarak da bilimin kendini geliştiren özelliğe sahip 
olduğuna işaret etmektedir. 
Bilginin ve bilimsel bilginin güçle olan bağına ilişkin Arslan şunları söyler: 

Bilgi meşrulaştırılmış güçtür; bilimsel bilginin gücü bilimsel cemaatin 
gücüdür… Bilimsel bilginin “evrenselliği”, bilimsel bilginin bir 
kısım” kendine içkin” özelliklerine atıfla açıklanamaz; bilimsel bilgi 
“doğasında” evrensel ögeler bulunduğu için evrensel değildir; onu 
üreten ve meşrulaştıran epistemik cemaat güçlü olduğu ve bu gücün 
meşruiyeti yaygın kabul gördüğü için evrenseldir. … bilimsel 
cemaatin gücü, bilimsel bilginin gücü ve meşruiyeti, bilimsel bilginin 
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evrenselliği ve güvenilirliği, arkasındaki müttefik hesaba katılmadan 
değerlendirilemez. (s. 146) 

Bilimsel faaliyetin işleyişine ilişkin Thomas Kuhn’un düşünceleri bilimsel buluşların 
nasıl ortaya çıkığını göstermesi bakımından önemlidir. Kuhn, bilimin klasik biçimde 
zannedildiği gibi laboratuvarlarda ve sistematik biçimde ilerlemediğini aksine; devrimlerle ve 
kırılmalarla ilerleyen bir bilim kurumundan söz edilebileceğini iddia etmiş ve bilimin 
paradigmalarla kendi yönünü tayin ettiği düşüncesini ortaya atmıştır. 2 Kopernik’in dünya 
merkezli evren yerine Güneş merkezli evren fikrini öne sürmesinin yarattığı değişim3 (Kuhn, 
2007 ve 2015), Newtoncu fizik paradigmasının mevcut bilimsel sorulara cevap veremediği ve 
yetersiz kaldığı durumda Einsteincı fizik paradigması sorulara cevap vermek için ortaya 
atılmıştır. Bu değişim bütünlüklü bir hamledir. Yani tek bir bilimsel problemin çözümünü 
değil bütünlüklü olarak bilimdeki problemlere bakışı değiştirmeyi hedeflemiştir. 

Bilimsel faaliyetin insanî yönüne yani sosyal/sosyolojik yönüne bir örnek Plüton 
Gezegeni(!)’dir. Plüton, Güneş Sistemi içerisinde yer alan, öteden beri kendi yörüngesinde 
dönmeye devam eden bir cisimdir. Bilimin ve bilim adamlarının belirleyici tavrı ile bu cisim 
bir kategoriye dahil edilmiştir. Burada belirtilmesi gereken ilk şey bilimin işleyiş mantığıdır. 
Bilim öncelikle belli kategoriler inşa eder. Sonra evrendeki nesneleri bu kategorilere göre 
tasnif eder.4 Buna göre gezegen olarak tasnif edilmek için öncelikle gezegenin ne olduğu 
tanımlanmıştır. İnsanlarca (bilim adamları, bilim merkezleri) tanımlanmış belli kriterleri 
taşıyan nesneler gezegendir. Yani gezegeni gezegen yapan şey onun kendisi değil; insanların 
onu öyle tasnif etmesidir. (Gezegen tanımlanma süreci ile ilgili bknz. http://www.tad.org.tr... 
14.01.2016) Plüton da bu tasnif şeması içerisinde gezegen olarak yerini almıştır. Ancak 
sonraları yine insanların belirlediği kriterlere dayanarak Plüton, gezegen olma özelliğini 
kaybetmiştir. Bir süre geçtikten sonra Plüton için yeniden tanımlama yapılmış ve Plüton şimdi 
cüce gezegen olarak varlığını sürdürmektedir. (http://www.sabah.com.tr... et. 14.01.2016) Bu 
hikayede Plüton için yarını neyin beklediğini bilmek güçtür. İronik biçimde dile getirmek 
gerekirse Plüton gece yatarken bir general olarak uyuyabilir; ancak bir sabah uyandığında 
rütbeleri sökülmüş bir ere dönüşebilir. 

Astronomi gibi gündelik hayatımızı etkilemekten nispeten daha uzak bir alan için 
böylesi bir olay yerine anne sütünün bir dönem tıp âlemince yasaklanmış, aşağılanmış ve hor 
görülmüş olmasını örnek olarak dillendirmek mümkündür. Bilimde oldukça ilerleyen tıp 
dünyası bir dönem anne sütünü çiğ olduğu gerekçesiyle yasaklamıştır. Daha doğru bir dille 
ifade etmek gerekirse anne sütü yerine bilimsel tekniklere uygun biçimde üretilmiş mamaların 
bebeklere yedirilmesini tavsiye etmişlerdir. İnsanlık tarihinde XX. asrın ikinci yarısında 
yaşanan bu gelişmenin yerini son yıllarda yeniden anne sütünün önemli ve olmazsa olmaz 

2“Kuhn’un düşüncesine göre bilim tarihi, bilimsel girişimin kesintisiz bir birikim halinde değil, aksine, bilgiyi 
büyük kesintilere, hatta kopmalara uğratan devrimci dönüşümlerle geliştiğini göstermektedir.” (Kuyaş, 1982: s. 
12) 
3 Kopernik Devrimi’nin yarattığı etkiyi Kuhn kitabında açıklar: “Bu devrimin taşıdığı anlamlar, bilimsel 
sonuçlarla da sınırlı değildir. Kopernik, politik, ekonomik ve entelektüel yaşamdaki hızlı değişimlerin, çağdaş 
Avrupa ve Amerika uygarlığının temellerini hazırladığı bir dönemde yaşamış ve çalışmıştır. Kopernik’in 
gezegenler kuramı ve ona eşlik eden Güneş merkezli evren kavrayışı, insanın evren ve Tanrı’yla ilişkisini etkiler 
gibi göründükleri için, ortaçağdan modern Batı toplumuna geçişte aracı olmuştur. Klasik astronominin yalnızca 
teknik ve ileri düzeyde matematiksel yöntemlerle gözden geçirilmesiyle başlayan Kopernik kuramı, Amerika’nın 
keşfini izleyen iki yüzyıllık dönemde, modern düşüncenin eğilimini belirleyen, din, düşün ve toplumsal 
kuramdaki büyük tartışmaların odaklarından biri oldu. …” (2007: ss. 28-29). 
4Bilimin ve daha genelde bilginin temel özelliklerinden biri onun toplumsal oluşudur. “Toplum en temel noktada 
bilgiyi düşünce kategorileri yoluyla belirler. Kategoriler, entelektüel hayatın bütün ayrıntılarını hakimiyeti 
altında tutan toplumsal varoluşlardır. Kategoriler, nesnelerin en genel nitelikleridir. Varlığın kaosu onlarla düzene 
sokulur. Kategoriler kavramlardır. Düşünce kategorilere, kategoriler dile, dilse topluma bağlıdır. Kategoriler 
bireylerden bağımsız bir varlığa sahiptirler ve toplumsal olgu olarak birey üzerinde bir dış baskı oluştururlar.” 
(Remmling’den aktaran Arslan, s. 21) 
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olarak aldığını söylemek gerekmektedir. (Bir dönem anne sütü yerine modern anneliğin 
simgesi olarak biberonla besleme için bknz. Samur, 2008: ss. 7-8) Buradaki tehlike bilimsel 
kriterlere, doktorlara, uzmanlara uyarak (inanarak) yetiştirilmiş bir neslin gelecekte neyle 
karşılaşacağının bilinmemesidir. Yani gelecekte belli hastalıkların ya da çeşitli tıbbi 
rahatsızlıkların ortaya çıkabileceği tehlikesi vardır.   

Bilimin bilimselliğine ilişkin yine bir başka örnek gıdalar konusundadır. Televizyon 
ekranlarına çıkarak insanlara ne yiyip yememelerini gerektiğini söyleyen uzmanlar arasında 
ciddi görüş ayrılıkları vardır. Benzer tartışmayı alternatif tıp faaliyetlerinde de görmek 
mümkündür. Bu konuda da söylenmesi gereken ilk şey neden normal tıp / alternatif tıp 
ayrımının yapıldığıdır. Yani “Neden biri diğerine alternatiftir?” Burada modern tıbbın 
egemen olduğu ve diğer tıp paradigmalarının ancak ona alternatif olabileceği bir durum 
vücuda gelmiştir. 
 
Sonuç 

Antik çağlardan itibaren süregelen felsefe ve beraberindeki bilim faaliyeti modern 
dönemle birlikte farklı bir kulvara girmiştir. Modern dönemde dini ve soyut alanla olan 
temasını yitirmesi salık verilen bilgi, insanın çevre/doğa/dünya karşısında egemen bir konuma 
yükselmesine sebep olmuştur. Fakat bilgi doğası gereği insanîdir. İnsan modern dönem için 
bilgiyi tarafsız ve dokunulmaz kılmak istemiş ancak bunu yapmanın çok uzağında kalmıştır 
ve bu süreçte pek çok bilgiye karşı yıkıcı bir tutum sergilemiştir. 

XIX. asır sonu itibariyle modern dönemin eleştirisine dair ilk örnekler gelmeye başlamış 
olup devam eden süreçte bilgi sosyolojisi, bilim sosyolojisi, bilgi/bilim felsefesi ve en 
nihayetinde postmodern paradigma bilimin ve bilimsel bilginin açıklarını gözler önüne 
sermiştir. Bilginin ve bilimin insanî ve toplumsal yönünün ortaya konması bilimin kendisi için 
refleksif ve olumlu bir eleştiridir. Sonuç olarak bilimin evrensel, genel-geçer, tarafsız 
olduğuna ilişkin klasik pozitivist bilim görüşü bugün savunulamaz durumdadır. Halen bilim 
adına konuştuğunu iddia eden ve bu yolla kendi iktidarını/konumunu/söylemini 
güçlendirmeye çalışan bilimadamları aslında bilginin/bilimin kendisi bile tarafsız değilken; 
bilim adamlarının tarafsızlığı gibi pek mümkün görünmeyen bir ihtimalden bahsetmektedir. 
 
Kaynakça 
 

Adanalı, A. H. (2007). İslam Dininde İnancın Bireysel Boyutu, İslam’a Giriş: Ana Konulara 
Yeni Yaklaşımlar, ed. Bünyamin Erul, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 653. İstanbul. 
ss. 114-126. 

Arslan, H. (2007). Epistemik Cemaat: Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi, Paradigma Yayıncılık, 
İstanbul. 

Best, S. ve Kellner, D. (2011), Postmodern Teori: Eleştirel Soruşturmalar, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul. 

Bourdieu, P. (2015). Bilimin Toplumsal Kullanımları: Bilimsel Alanın Klinik Bir Sosyolojisi 
İçin. Heretik Yayınları. Ankara. 

Kuhn, T. S. (2015). Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Kırmızı Yayınları, İstanbul. 
Kuhn, T. S. (2007). Kopernik Devrimi: Batı Düşüncesinin Gelişiminde Gezegen Astronomisi, 

İmge Kitabevi, Ankara. 
Kuyaş, N. (1982). Çevirmenin Sunuşu, Bilimsel Devrimlerin Yapısı (T. S. Kuhn) içinde. 2015. 

Kırmızı Yayınları, İstanbul. 
Özakpınar, Y.  (2014), İnsan İnanan Bir Varlık, Ötüken Neşriyat, İstanbul. 
Saint-Exupéry, A. (2012). Küçük Prens, Mavibulut Yayıncılık, İstanbul. 
 
 
 

1281 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 
Samur, G. (2008). Anne Sütü, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 726. Ankara. 
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/07/14/new-horizons-uydusunun-cuce-gezegen-

plutona-ucusu, et. 14.01.2016. 
https://tr.wikipedia.org/wiki/James_Webb_Uzay_Teleskopu , et. 14.01.2016. 
http://www.tad.org.tr/haberler/2008/basin-bildirisi-2006-03-1, et. 14.01.2016. 

1282 
 



Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences                     Usak 
International Conference-2016             22nd-23rd September 2016 
 

BAYESCİ FAKTÖR ANALİZİ VE   
MASLACH TÜKENMİŞLİK ENVANTERİ UYGULAMASI 

 
 

Funda H. Sezgin1 
 
 
Özet 
 Faktör analizi değişkenler arasındaki ilişkilerden yararlanarak birbiriyle ilişkili değişkenleri biraraya 
getirerek az sayıda ilişkisiz yeni yapılar oluşturmak ve değişken sayısını azaltmak amacıyla kullanılan bir 
yöntemdir. Kavramsal anlamlılık sağlanamadığında bir döndürme işlemine ihtiyaç duyulur. Bu işlemler 
sonucunda da anlamlı bir yapının oluşamaması durumuyla karşılaşmak mümkündür.  Bayesci faktör analizi, 
model parametrelerine ilişkin tecrübelerden ya da uzman görüşlerinden belirlenen bilgiyi ön dağılım içinde 
sunarak, bunun olabilirlik fonksiyonu ile birleşiminden elde edilen son dağılım yardımıyla modelin faktör yükü 
matrisini, faktör skorlarını ve hata kovaryans matrisini elde etmeyi amaçlar. Klasik faktör analizi sonucunda, 
gözlenen değişken kümesindeki ilişkiler az sayıdaki gözlenemeyen değişkenler veya gözlemlerin temelini 
oluşturan gizli faktörlerle açıklanamadığında ayrıca, gözlenen değişkenlerden anlamlı bir yapı 
oluşturulamadığında, Bayesci faktör analizi (BFA) gözlem üretme sürecinin açıklanmasında ve 
yorumlanmasında alternatif bir yöntem olmaktadır.    

Çalışmada, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerine Maslach Tükenmişlik 
Envanteri, BFA modeli yardımıyla analiz edilmiştir. Press ve Shigemasu tarafından uygulanan model (PS89)  
temel alınarak, ön bilgi seçiminde genelleştirilmiş doğal eşlenik dağılım, anakütle ortalamasının ve diğer 
parametrelerin tahmininde Gibss Örneklemesi tekniği kullanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bayesci faktör analizi, Gibss örnekleme, Maslach tükenmişlik ölçeği 

 
JEL Sınıflandırması: C4, C11, C13 
 
 

BAYESIAN FACTOR ANALYSIS AND APPLICATION OF 
MASLACH BURNOUT INVENTORY 

 
 
Abstract 

Factor analysis is a method which is used to form a few number of unrelated new structure and decrease 
the number of variables with the help of relationships among variables. A rotating procedure will be required 
when structural significance isn’t achieved. At the end of these operations, it can’t be possible to reach a 
significance structure. Bayesian Factor Analysis aims to estimate factor loading matrix, factor scores and error 
covariance matrix of a model with the help of posterior distribution using the experience related with model 
parameters and information obtained from expert’s opinion. At the end of classical factor analysis, if the 
relationship of the observed set of variables isn’t explained by a few number of unobserved variables or hidden 
factors and a significance structure can’t be formed for observed variables, Bayesian Factor Analysis (BFA) will 
be an alternative method for explaining and interpreting of the observation generating process.  

In this paper, a Maslach Burnout Inventory was applied to instructors of İstanbul University Engineering 
Faculy and analyzed with BFA model. Generalized natural conjugate distribution was used in the choice of prior 
information and Gibss Sampling was used in the estimate of other parameters related to the model applied by 
Press and Shigemasu (PS89). 
 
Keywords: Bayesian factor analysis, Gibss sampling, Maslach burnout inventory 
 
JEL Classification: C4, C11, C13 
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1.Giriş 
 

BFA modeli, Press ve Shigemasu (1989) tarafından, klasik faktör analizi modelinin 
başka bir şekli ele alınarak çözümlenmiştir. Literatürde, Press ve Shigemasu’nun önerdiği 
model PS89 olarak ifade edilmektedir. Bu yaklaşımda,  hata kovaryans matrisi diyagonal 
olmayıp, bu matrisin beklenen değeri, ortak ve özel faktörleri içeren faktör modelinin 
geleneksel görüntüsünü yansıtmak için diyagonal olarak belirlenmiştir. Ayrıca, hata 
kovaryans matrisinin pozitif tanımlı olduğu varsayılmaktadır. BFA modelinde de hataların 
sıfır ortalama, normal dağılım ve birbirinden bağımsızlığı varsayımlarının geçerliğinin 
yanısıra, örneklem ortalamasının anakütle ortalamasını tahmin etmede yeterli olduğu kabul 
edilmektedir. PS89 modeli,  x=µ̂  varsayımını kullanarak örnek ortalamasından anakütle 
ortalamasını tahmin etmeyi amaçlamaktadır. 

Bayes tahmin yönteminde başlangıç olasılıklarının bilindiği durumlarda son 
olasılıkların elde edilmesi sözkonusudur. Bir tesadüfi değişken kümesi için ya koşullu 
olasılıklar ya da birleşik olasılıklar başlangıçta bilinmektedir. Bilinen bu dağılımlar 
yardımıyla tesadüfi değişkenlerin marjinal olasılıklarının tahmin edilmesi işlemi değişken 
sayısının fazla olduğu ve dolayısıyla birleşik dağılımların elde edilmesinin güçleşeceği 
durumlarda Gibbs örnekleme yöntemi ile daha kolay elde edilebilmektedir. Buradan yola 
çıkarak, Rowe ve Press (1998) çalışmalarında BFA modelinde Gibss örneklemenin etkinliğini 
belirterek, PS89 modeline bir uygulama kolaylığı sağlamışlardır. Gibss örnekleme tesadüfi 
örneklerin üretilmesi aşamasında koşullu son dağılımlara ihtiyaç duyar. Özellikle anket 
verilerinde değişken sayısının fazla olması, BFA modelinde parametre tahminleri için Gibss 
örnekleme yönteminin kullanımının avantajını öne çıkarır ( Geman ve Geman 1984). 

Başarılı bir BFA sonucunda, boyut indirgemenin, diklik ya da bağımsızlığın elde 
edilmesinin ve kavramsal anlamlılığın sağlanması koşulları vardır. Kavramsal anlamlılığın 
sağlanması için, klasik faktör analizi modelinde olduğu gibi bir döndürme işlemine gerek 
duyulmaz, döndürme otomatik olarak gerçekleşir. Faktör ağırlıkları matrisinin belirli bir 
olasılık dağılımı vardır ve bu dağılımı istatistik olarak elde etmek mümkündür. Böylece 
döndürme tekniğinin seçimindeki problem de giderilmiş olacaktır.  

Bu çalışmanın amacı, klasik faktör analizi sonucunda kavramsal anlamlılığın 
sağlanamadığı durumlarda BFA yönteminin etkin bir alternatif olduğunu ortaya koymaktır. 
Buradan hareketle, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerine “Maslach 
Tükenmişlik Ölçeği” uygulanmış, klasik faktör analizi sonucunda kavramsal anlamlılık 
sağlanamamış ve BFA ile tekrar çözüm sonucunda ölçekteki önermelerin kavramsal 
anlamlılık doğrultusunda faktörleştiği ortaya konulmuştur. 
 
2. Bayesci Faktör Analizi Modeli 
2.1. Olabilirlik Fonksiyonu 
 
        ( ) jjjj ffx εΛµΛµ ++=,,| ,     m < p                              (1) 
              ( )1×p         ( )1×p        ( )mp×  ( )1×m          ( )1×p  
 

Bayesci faktör analizi modelinde; j = 1,..., n  olarak, xj  j.inci gözlem, µ anakütle 
ortalaması, Λ faktör ağırlıkları matrisi, fj j.inci gözlem için faktör skor vektörü ve εj hata payı 
vektörü olarak birbirinden bağımsız ve  normal dağılıma sahip N(0,Ψ) varsayılır. 

Faktör analizi modelinde  Ψ, ortak ve özel faktörlerin kolaylıkla ayırt edilebilmesi için 
diyagonal matris olarak ele alınmaktadır. Bayesci faktör analizi modelinde ise, Ψ’nin kendisi 
değil, beklenen değeri olan E(Ψ) diyagonal olarak ele alınmıştır. 
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Her bir jx ’nin dağılımı (2)’deki  gibi varsayılmaktadır.  

 

  ( ) ( ) ( ) ( )jjjj fxfxp

jj efxp
ΛµψΛµ

ΨπΨΛµ
−−−−−−−

−

=
1'

2
1

2
1

2 ||2,,,|         (2) 
          
 ( )ΨΛ ,,, Fµ  için olasılık fonksiyonu (3)’deki gibi elde edilecektir. 
 

  ( ) ( ) ( )''''
2
1

2
'1

||,,,|
Λ−⊗−Λ−⊗−−− −

∝Λ
FeXFeXtrn

nneFXp
µµψ

ψψµ              (3)        
                      

n gözlem üzerine kurulu p değişkenli gözlem vektörü ( )nxxX ,...,1
' = , faktör skorları 

( )nffF ,...,1
' =  ve gözlem hataları ( )nE εε ,...,1

' =  biçiminde ifade edilir (Rowe, 2003). 
 
2. 2. Ön Bilgi Gösterimi 

Bayesci çıkarımda kullanılacak ön bilgi, sahip olunan bilgi miktarına bağlı olarak bilgi 
vermeyen (noninformative) ya da bilgi veren (informative) biçiminde gruplanabilir. Bilgi 
düzeyinin belirlenmesi ise subjektif  bir yaklaşımdır (Press, 1982). 

 Parametre değerinin ön bilgisinin ön dağılımdan rastgele elde edildiği varsayımı ile 
bazı yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bunun yanısıra belirlenen ön dağılımın ilgilenilen 
parametrenin olası tüm değerleri içermesine karşılık dağılımın gerçek değer çevresinde 
yoğunlaşması gerekmemektedir (Yardımcı, 2000). 

Bilgi vermeyen ön dağılımlar çoğunlukla ön bilginin olasılık dağılımı biçiminde 
tanımlanmasının güç olduğu durumlarda kullanılır. Yapılan çalışmaya ait kişisel bilgilerin ve 
tecrübelerin anlamlı düzeyde olduğu durumlarda eşlenik (conjugate) ön bilgi uygun 
olmaktadır. Eşlenik dağılımların kullanımı ile her zaman aynı anakütleden yeni örnek 
bilgisinin alınması mümkün olmaktadır. Böylece parametreye ilişkin ön düşünceler yeniden 
gözden geçirilerek daha tutarlı sonuçlara ulaşılmaktadır (Yardımcı, 2000). 

Yalnız bu tür dağılımlarda ön beklentilerin oldukça güçlü olduğu varsayımında 
bulunulur (De Groot, 1970). BFA için,  bazı uygulamacılar anakütle parametresini bilgi 
vermeyen dağılım biçiminde ele alırken bazıları ise, eşlenik ön dağılımları kullanmışlardır. 
Rowe (2002) ve Rowe (2003) çalışmalarında,   genelleştirilmiş eşlenik ön dağılım 
(generalized conjugate prior distribution) ile BFA modelinin sonuçlarında kavramsal 
anlamlılığın belirlenmesi olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.  Bu çalışmada, 
ön bilgi belirlenmesinde Rowe’un önerisi dikkate alınmıştır.  
 
Böylece birleşik önsel dağılım;  
 
             ( ) ( ) ( ) ( ) ( )FppppFp ψΛµψΛµ ∝,,,                                                     (4) 
 
biçiminde elde edilecektir. Buradan yola çıkarak aşağıdaki ifadelere ulaşılacaktır. 
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2
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2
1 µµΓµµ
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ψν
ψψ                                                                      (7) 

 

( ) FtrF
eFp

'
2
1

−
∝                                                                                      (8) 

 
Γ, ∆, B, Ψ >0 ve B bir diyagonal matristir. Genelleştirilmiş eşlenik  normal dağılım anakütle 
ortalamasına ilişkin ön bilgiyi belirtmektedir. µ0 ortalama, Γ ise kovaryans 
hiperparametreleridir. Ψ matrisi ise, (ν, B) hiperparametreleri ile Ters Wishart dağılımına 
uyar. ( )'Λλ vec≡  vektörü ∆, ( )'00 Λλ vec=  ile kovaryans hiperparametrelerinin ve 
ortalamanın genelleştirilmiş eşlenik normal dağılıma sahip olması için belirlenmiştir (Kotz ve 
Johnson, 1985). 

 
2. 3. Birleşik Son Dağılım 
 

Bayes yaklaşımı gereği (3) ve (8) no.lu ifadeleri kullanılarak parametrelerin birleşik son 
yoğunluğu elde edilecektir (Rowe, 2003). 
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ψ              (9) 
2. 4. Koşullu Son Dağılım Yoğunluk Fonksiyonu 
 

Gibss örnekleme tekniğinin kullanımı için, koşullu son dağılımların oluşturulması 
gerekmektedir. Böylece (10) no. lu  ifadeye ulaşılacaktır. 

 
( ) ( ) ( )ψΛµµΨΛµ ,,,|,,,,| FXppXFp ∝  

                                                
( ) [ ]( )µµΨΓµµ ~)('~

2
1 11 −+−− −−

∝
n

e                                 (10)   
 
Buradan hareketle;      

                                    

[ ] [ ])()()(~ 1
0

1111 fxnn ΛψµΓψΓµ −++= −−−−−                                           (11) 
elde edilir. 

Faktör skorlarının ortalaması f  olarak gösterilmiştir. µ~  ifadesi içinde faktör skorları, 
faktör ağırlıkları ve hata kovaryans matrisi bilgileri yer almaktadır. Bu öğeler  normal 
dağılıma sahiptir. 

 
Faktör skorlarının koşullu son dağılımı aşağıdaki gibidir. 

 
( ) ( ) ( )ψµψµ ,,,|,,,| Λ∝Λ FXpFpXFp  

                                           
( )( )( )'~'~

2
1 1 FFIFFtr me

−ΛΛ+−− −

∝
ψ

                             (12) 
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(12) no.lu gösterime  bağlı olarak, 
 

( ) ( ) 11'1'~ −−− +⊗−= ΛψΛΛψµ mn IeXF  ifadesi yazılabilir. Faktör 
ağırlıklarının koşullu son dağılımı ise; 
 

( ) ( ) ( )ψΛµλψµΛ ,,,|,,,| FXppXFp ∝  

                                
( )[ ]( )'~~

2
1 '11 λλΨ∆λλ −⊗+−− −−

∝
FF

e                                      (11) 
biçiminde elde edilir.  
 
Bu ifadeden yola çıkarak, 
 

( ) [ ]*
1

0
1111 )'('~ λψλ∆Ψ∆λ FFFF ⊗+⊗+= −−−−−  

[ ])'~(')'( 1
* µλ ⊗−= −

neXFFFvec                                                  (12) 
elde edilir. 
 
Hata kovaryans matrisine ilişkin koşullu son dağılım, Ters Wishart dağılıma sahiptir ve 
(13)’de verilmiştir. 
 
( ) ( ) ( ) ( )ψΛµµψΛµψ ,,,||,,,| FXpXppXFp ∝                                                         
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Bu ifadeden hareketle (14)’ü yazmak mümkündür. 
 

( ) ( )
vn

BFeXFeX nn

+
+−⊗−−⊗−

=
''''~

' ΛµΛµ
ψ                                                     (14) 

 
(Rowe ve Press, 1998). 
 
2.5. Gibbs Örnekleme Algoritması 

Bayesci yaklaşımda, uygun yorumlamalar yapabilmek için parametrelerin marjinal 
dağılımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, birleşik son dağılımların karmaşıklığı 
nedeniyle, parametreler veya bunların fonksiyonlarının marjinal dağılımlarını analitik 
yöntemlerle elde etmek oldukça zor olmaktadır. Herbir parametreye ilişkin marjinal 
fonksiyonu elde etmede analitik integral yerine sayısal integral yöntemlerine gereksinim 
bulunmaktadır. Bu yöntemlerin ortak yönü, örneklemenin stokastik süreçle yapılmasıdır. Son 
dağılımdan alınan örneklemlerin Markov zinciri özelliği göstermesi,  Metropolis 
algoritmasının genelleştirilmiş şekli olan Markov-Chain Monte Carlo örnekleme yöntemlerini 
ve Gibss örnekleme yaklaşımlarının kullanımını gerektirmektedir. 

Gibbs örneklemesi algoritması, koşullu yoğunluk fonksiyonlarının tamamından 
örnekleme yaparak modeldeki bütün parametrelerin birleşik yoğunluk fonksiyonuna 
yaklaşımda bulunur. Bu yoğunluk fonksiyonlarının herhangi birini elde etmek amacıyla Gibbs 
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örneklemesini kullanmak için, değişkenlerin bir tanesine rastgele bir başlangıç değeri seçilir 
ve daha sonra aşağıdaki sıralamada koşullu yoğunluk fonksiyonlarından değerler üretilir. 
   
 Gibbs örnekleme son dağılımın tahmini   için   F, Ψ ve µ ’nun ilk değerleri olan 

( ) ( ) ( )000 ,, ΨveFµ  ile işleme başlar. Döngünün işleyişi aşağıdaki gibidir. 
 

( ) ( ) ( ) ( )( )XFp llll ,,,|1 ψµΛΛ =+ ’den bir tesadüfi örneklem. 
 

( ) ( ) ( ) ( )( )XFp llll ,,,| 11 ++ = Λµψψ ’den bir tesadüfi örneklem. 
 

( ) ( ) ( ) ( )( )XFpF llll ,,,| 111 +++ = ψΛµ ’den bir tesadüfi örneklem. 
 

( ) ( ) ( ) ( )( )XFp llll ,,,| 1111 ++++ = ψΛµµ ’den bir tesadüfi örneklem. 
 
 
İlk tesadüfi örneklem dışında kalan L örneklem için , 
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biçiminde marjinal son ortalama değerleri elde edilir (Gelfand ve Smith,1990). 
 

Gibbs örneklemesinin bazı özel problemler için nasıl uygulanacağı konusunda farklı 
görüşler vardır. Bazı uygulamacılar, Gibbs döngüsü sürecinin başlangıcında kaydedilen 
değerlerin bir kısmının atılmasını tavsiye etmektedirler. Bunun nedeni, ilk değerlerin anakütle 
parametresine yaklaşmaktan çok uzak olmalarıdır. Bazı uygulamacılar ise, sadece örneğin her 
onuncu değerinin kaydedilmesini tavsiye etmektedirler. Çünkü, birbirini takip eden örnekler 
arasında yüksek korelasyon bulunmaktadır. Ayrıca, sürecin farklı başlangıç değerleri ile 
yeniden başlatılmasından yana görüş bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (Fırat, 2001). 

 
3. Uygulama 

Çalışmada, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi toplam 178 kişiye 
Maslach Tükenmişlik ölçeği  uygulanmıştır. İş ortamındaki doyum ve mutluluk, çalışanların 
sadece fiziksel ve zihinsel durumunu değil aynı zamanda bireysel, fizyolojik ve ruhsal 
durumunu da olumlu yönde etkiler. Tükenmişlik kavramı Freudenberger (1974)  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 (2003)’e 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. Maslach, tükenmişlik 
kavramını duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç boyutu olan bir 
süreç şeklinde değerlendirmektedir. Maslach modeline göre, insanların psikolojik taleplerine 
daha fazla cevap veremeyecek konuma gelen çalışanlar ilk olarak duygusal tükenme 
yaşamaktadır.  

İş ortamındaki aşırı taleplerle başa çıkamayan çalışanlar hizmet verdikleri insanlara 
karşı mesafe alarak duyarsızlaşırken; içinde bulundukları topluma ve çalıştıkları kuruma 
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yapmayı bekledikleri katkı ile mevcut davranışları arasında uyumsuzluk olduğunu fark 
etmekte ve kişisel başarılarının yetersiz olduğunu düşünmektedir (Cordes ve Dougherty, 
1993).  

Duygusal, zihinsel ve fiziksel sonuçları olan tükenmişlik kavramı mumun eriyerek 
sönmesi metaforunda olduğu gibi insanın enerjisinin kalmamasıyla açıklanmaktadır 
(Schaufeli vd., 2009). Çalışanların hizmet verdikleri insanlarla ilişkileri bağlamında yaptıkları 
içsel değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan tükenmişliğin olumsuz sonuçları hem çalışanlara 
hem de hizmet verdikleri insanlara yansımaktadır. Hayes ve Weathington (2007) çalışmasında 
bireylerin işlerine ilişkin konularda nadiren hissedilen yorgun ve sinirli olma veya bunalımda 
hissetme gibi duygusal durumların seyrek olmaktan çıkarak sürekli hale gelmesi durumunu 
tükenmişlik olarak açıklamaktadır.  

İnsanların fiziksel ihtiyaçları, tutkuları, arkadaşları ve aileleri ile ilişkileri üzerinde etkili 
bir kavram olan tükenmişlik sürece bağlı bir gelişim izlemektedir. Çalışanlar, iş ve aile 
ortamında girdikleri etkileşimler sonucunda tükenmişliğe yönelik bazı fiziksel, zihinsel, 
duygusal ve davranışsal belirtiler göstermektedir. Tükenmişlik yaşayan çalışanlarda; enerji 
düşüklüğü, kronik yorgunluk, güçsüzlük, bitkinlik, uyku problemleri, sıklıkla tekrarlanan 
soğuk algınlığı ve baş ağrısı gibi fiziksel belirtiler gözlenmektedir  (Lambie, 2007).  

Tükenmişlik konusunda otorite sayılan Maslach ve Jackson (1981) tarafından 
geliştirilen bu araç Maslach Tükenmişlik Ölçeği (Maslach Burnout Inventory-MBI) olarak 
literatüre geçmiştir. Toplam 22 maddeden oluşan ölçek,  duygusal tükenme (emotional 
exhaustion), duyarsızlaşma (depersonalization) ve kişisel başarı duygusunda azalma (personal 
accomplishment) olmak üzere üç alt boyutta değerlendirmektedir. 

Duygusal tükenme alt boyutu (DT), iş hayatında aşırı derecede psikolojik ve duygusal 
taleplere maruz kalmaktan dolayı yaşanan enerjinin bitmesi durumunu ifade etmektedir. Bu 
alt boyutta yorgunluk, bıkkınlık ve duygusal enerjinin azalması ile ilgili 8 madde yer 
almaktadır. Ölçekteki 1, 2, 3, 6, 8, 13, 16 ve 20.ci maddeler bu boyutu ölçmeye yöneliktir. 

Duyarsızlaşma alt boyutu (DU), bireyin bakım ve hizmet verdiklerine karşı, duygudan 
yoksun bir biçimde, bireylerin kendine özgü birer varlık olduklarını dikkate almaksızın 
davranmalarını tanımlar. Altı maddeden oluşan duyarsızlaşma alt boyutunda 5, 10, 11, 15, 21 
ve 22.ci maddeler yer almaktadır. 

Kişisel başarı duygusunda azalma alt ölçeği (KB), insanlarla yüz yüze çalışılan 
mesleklerde kişinin kendisini işinde yeterli ve başarılı hissetmesi durumunu tanımlamaktadır. 
Bu boyut 8 maddeden oluşmakta ve 4, 7, 9, 12, 14, 17, 18 ve 19.cu maddelerini içermektedir . 
Ölçek 5’li likert biçiminde düzenlenmiştir. 
 

• Duygusal tükenme alt boyutunda 30 ve üzeri puanlar tükenmişlik olarak kabul 
edilmekte, elde edilen puanlar 19-29 arasında değişiyor ise orta, 8-18 arasında ise 
düşük düzeyde kabul edilmiştir. 

• Duyarsızlaşma, alt boyutunda 23 ve üzeri puanlar tükenmişlik olarak kabul edilmekte, 
elde edilen puanlar 15-22 arasında değişiyor ise orta, 6-14 arasında ise düşük düzeyde 
kabul edilmiştir. 

• Kişisel başarı alt boyutunda ise 30 ve üzeri puanlar yüksek tükenmişlik olarak kabul 
edilmekte, elde edilen puanlar 19-29 arasında değişiyor ise orta, 8-18 arasında ise 
düşük düzeyde kabul edilmiştir. 

 
3.1. Bulgular ve Yorum 

Çalışmanın ilk aşamasında anket katılan öğretim üyelerine yönelik tanımlayıcı 
istatistikler yorumlanmıştır. Katılımcıların %46’sı kadın ve % 54’ü erkektir. Ayrıca,  %32’ si 
araştırma görevlisi, %28’ i yardımcı doçent, %21’ i doçent ve % 19’u profesördür. 
Katılımcıların %25’ i meslekte 1-10 yıl, %32’ i 11-20 yıl ve % 21’i 21-30 yıl, % 22’si 31 yıl 
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ve üzeri yıl çalışmaktadır. Katılımcıların %67’ si evli, %33’ü bekardır. Yaş dağılımı açısından 
%27’ si 20-30 yaşında, %45’i 31- 40 yaşında, % 28’i 41 yaş ve üzeridir. Katılımcıların %13’ü 
aldığı ücreti yeterli bulurken, %87’si aldığı ücretin yeterli olmadığını düşünmekte, %78’i iş 
arkadaşlarından destek görmediğini, buna karşılık %22’si destek gördüğünü ifade etmiştir. 
Öğretim üyelerinin % 56’sı üstlerinden takdir görmediğini, %44’ü ise, takdir gördüğünü 
belirtmiştir. 

 
Tablo 1 : Ölçek için belirlenen puan değerleri 

 Yüksek Orta Düşük 
Duygusal tükenme %62 %23 %15 
Duyarsızlaşma %54 %32 %14 
Kişisel başarı %52 %31 %17 

 
Tablodan görüleceği üzere, görüşülen öğretim üyeleri duygusal tükenme, duyarsızlaşma 

ve kişisel başarı açısından “yüksek” kategoride puan olarak tükenmişlik yaşamaktadır. 
Elde edilen verilere SPSS 22.0 sürümü yardımıyla klasik  faktör analizi uygulanmıştır. 

Yapılan ön testlerden, Barlett Testine ilişkin gözlenen p değeri 0.0012 olup 0.05 anlamlılık 
düzeyinde ‘anakütle korelasyon matrisi birim matristir’ şeklindeki sıfır hipotezi 
reddedildiğinden, faktör modelinin kullanılabileği anlaşılmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
ölçütü 0.868 çıkarak iyi düzeyde çıkarak faktör analizinin uygunluğu anlaşılmıştır. Ankete 
yönelik Cronbach Alpha değeri 0.92 çıkmıştır. 
 Faktör analizi sonuçlarında, ilk üç faktörün varyansa katılma miktarının (özdeğeri) 1'den 
büyük olduğu görülmüştür. Böylece  ölçeği açıklayan üç adet faktör tespit edilmiştir. Bu 
faktörler, toplam varyansın yüzde 79.22’sini açıklamaktadır. Varimax döndürme yöntemi 
uygulanarak analiz yapılmış ve Tablo 2’de sonuçlar verilmiştir. 
 

Tablo:2  Varimax döndürme metodu faktör ağırlıkları 
Değişkenler (Önermeler) Faktörler 
 
 

1 (DT) 2 (DU) 3 (KB) 
1. İşimden soğuduğumu hissediyorum. 
 

0.876   
2. İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum. 
 

0.771   
3. Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı hissediyorum. 
 

0.672   

4. Öğrencilerimin ne hissettiğini hemen anlarım. 
 

  0.802 
5. Bazı öğrencilere sanki insan değillermiş gibi davrandığımı fark ediyorum. 
 

  0.673 

6. Bütün öğrencilerle uğraşmak benim için gerçekten çok yıpratıcı. 
 

  0.852 

7. Öğrencilerin sorunlarına en uygun çözüm yolunu bulurum. 
 

 0.563  

8. Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum. 
 

0.635   
9. Yaptığım iş sayesinde öğrencilerin yaşamına katkıda bulunduğuma 
inanıyorum. 
 

   

10. Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karşı sertleştim. 
 

 0.884  

11. Bu işin beni giderek katılaştırmasından korkuyorum. 
 

 0.563  

12. Çok şeyler yapabilecek güçteyim. 
 

  0.841 

13. İşimin beni kısıtladığını hissediyorum. 
 
 

  0.785 

14. İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum. 
 

  0.736 

15. Öğrencilere ne olduğu umurumda değil. 
 

 0.552  
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16. Doğrudan doğruya öğrencilerle çalışmak bende çok fazla stres yaratıyor. 
 

0.926   

17. Öğrencilerle aramda rahat bir hava yaratıyorum. 
 

  0.452 

18. Öğrencilerle yakın bir çalışmadan sonra kendimi canlanmış hissediyorum. 
 

  0.601 

19. Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim. 
 

  0.342 

20. Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. 
 

 0.998  
21. İşimdeki duygusal sorunlara serinkanlılıkla yaklaşırım. 
 

 0.507  

22. Öğrencilerin bazı problemlerini sanki ben yaratmışım gibi davrandıklarını 
hissediyorum. 
 

  0.864 

 
Bu aşamadan sonra,  faktörlerin kavramsal anlamlılığının sağlanması kontrol edilecektir. 

Tablo 2’ den görüleceği üzere önerme 5, 6, 7, 13, 20 ve 22 kavramsal anlamlılığı bozmuş ve 
orijinal ölçekten farklı bir dağılım göstermiştir. Bu nedenle, Varimax döndürme yöntemine 
alternatif olarak Quarimax ve Oblimin döndürme yöntemleri denenmiştir. Her iki sonuç için 
kavramsal anlamlılık sağlanamamış alt faktörler dağılımı orijinal ölçekten farklı sonuçlar 
göstermiştir. Buradan hareketle,  BFA modeli alternatifi denenerek kavramsal anlamlılığın 
sağlanması amaçlanmıştır.  

MATLAB R2015a paket programı yardımıyla Rowe tarafından geliştirilen algoritma 
kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir. Burada üzerinde durulması gereken nokta, BFA 
yönteminin işlerliği için faktör analizi ön testlerinin olumlu sonuçlar vermesine dikkat 
edilmesidir. Bu çalışmada, ön testler faktör analizinin uygulanabilirliğini belirlemiştir. 
    

Tablo 3: BFA modeli için Gibss örnekleme faktör ağırlıkları tahminleri 
Değişkenler (Önermeler) Faktörler 
 
 

1 (DT) 2 (DU) 3 (KB) 
1. İşimden soğuduğumu hissediyorum. 
 

0.966   

2. İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum. 
 

0.628   

3. Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı 
hissediyorum. 
 

0.951   

4. Öğrencilerimin ne hissettiğini hemen anlarım.   0.563 

5. Bazı öğrencilere sanki insan değillermiş gibi davrandığımı fark 
ediyorum. 
 

 0.227  

6. Bütün öğrencilerle uğraşmak benim için gerçekten çok yıpratıcı. 
 

0.765   

7. Öğrencilerin sorunlarına en uygun çözüm yolunu bulurum. 
 

  0.761 

8. Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum. 
 

0.564   

9. Yaptığım iş sayesinde öğrencilerin yaşamına katkıda bulunduğuma 
inanıyorum. 
 

  0.844 

10. Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karşı sertleştim. 
 

 0.352  

11. Bu işin beni giderek katılaştırmasından korkuyorum. 
 

 0.663  

12. Çok şeyler yapabilecek güçteyim. 
 

  0.507 

13. İşimin beni kısıtladığını hissediyorum. 
 

0.565   
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14. İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum. 
 

  0.392 

15. Öğrencilere ne olduğu umurumda değil. 
 

 0.891  

16. Doğrudan doğruya öğrencilerle çalışmak bende çok fazla stres 
yaratıyor. 
 

0.987   

17. Öğrencilerle aramda rahat bir hava yaratıyorum. 
 

  0.539 

18. Öğrencilerle yakın bir çalışmadan sonra kendimi canlanmış 
hissediyorum. 
 

  0.672 

19. Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim. 
 

  0.551 

20. Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. 
 

0.564   

21. İşimdeki duygusal sorunlara serinkanlılıkla yaklaşırım. 
 

 0.307  

22. Öğrencilerin bazı problemlerini sanki ben yaratmışım gibi 
davrandıklarını hissediyorum. 
 

 0.508  

 
Birinci faktör duygusal tükenme,  ikinci faktör duyarsızlaşma, üçüncü faktör kişisel 

başarı olarak her bir önermenin orijinal haline göre dağıldığı belirlenmiştir. Böylece BFA 
sonucunda kavramsal anlamlılığın sağlandığı görülmüştür.  

Gibss yaklaşımında zincirin uzunluğu yakınsaklık için önemli olmaktadır. Yirmi 
değişkenli bu veri kümesi için başlangıç iterasyon sayısı, kaçıncı iterasyonun kaydedileceği, 
toplam döngü sayısı gibi bilgiler Rowe’un önerdiği doğrultuda çeşitli örneklem boyutları için 
denenmiştir. Yakınsama için Raftery ve Lewis’in (1992) yöntemi kullanılarak atılması 
gereken başlangıç adımlarının sayısının ihmal edilebilir olduğu kabul edilmiştir. Böylece 
yakınsama 1000 adımla başarılmıştır. Simulasyonlarda 10.000 defa tekrarlanan veri setinin 
her biri için 1000 adımlık Gibss örneklemesi kullanılmıştır. 
 
4. Sonuç 

Bu çalışmanın amacı, klasik faktör analizi sonucunda kavramsal anlamlılığın 
sağlanamadığı durumlar için, araştırmacılara alternatif bir yöntem olan BFA’nın işlerliğini 
ortaya koymaktır. BFA modeli, veri indirgeme ve değişken sayısının azaltılmasında Bayes 
yaklaşımını kullanarak, tecrübelerden ve uzman görüşlerinden belirlenen ön dağılım 
yardımıyla model parametrelerine ilişkin kullanılabilir bilgiyi içerir. Değişken sayısının fazla 
olduğu durumlarda, birleşik son dağılımların elde edilmesinin zor olması nedeniyle, koşullu 
olasılık fonksiyonlarının tamamından örnekleme yaparak parametrelerin birleşik yoğunluk 
fonksiyonuna çıkarımda bulunan Gibss örnekleme yöntemi kullanımı BFA uygulamalarında 
sıkça kullanılmaktadır. Özellikle psikolojik ölçek çalışmalarında, bazı soruların yapısı gereği, 
faktör analizi yardımıyla kavramsal anlamlılığın sağlanamaması durumlarında, BFA analizi 
kavramsal anlamlılığın sağlanmasında etkin yöntemlerden biri olmaktadır. Çalışmada, 
tükenmişlik ölçeği öğretim üyeleri araştırması sonuçları, BFA içinde Gibss örnekleme tekniği 
yardımıyla anlamlı biçimde faktörleşme göstererek, yöntemin etkinliği ortaya konulmuştur.  
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET 
UYGULAMALARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI 

 
 

Derya Alimanoğlu Yemişci1   Perihan Şara2 
 
Özet 

Üniversitelerin birçok bölümlerinde olduğu gibi, öğretmen yetiştiren fakültelerin ders programlarına 
"Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi ile öğretmen adaylarının gönüllülük ilkesi çerçevesinde, toplumun güncel 
sorunlarını belirleyebilmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlaması hedeflenmektedir. Bu ders 
kapsamında öğretmen adaylarının işbirliği, dayanışma, sosyal sorunlara yönelik problem çözme, eleştirel 
düşünme, farklı kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurabilme becerileri geliştirilmektedir.  
 Bu araştırmada öğretmen adaylarının sosyal sorunlar kapsamında topluma hizmet uygulamalarını nasıl 
algıladıkları, bu doğrultuda hayata, çevreye ve olaylara nasıl baktıkları konusunda metaforlar bir araç olarak 
kullanılmaktadır. Araştırmanın amacı; topluma hizmet uygulamalarının öğretmen adayları gözüyle nasıl 
tanımlanıp yorumlandığını metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Öğretmen adaylarının topluma hizmet 
uygulamalarına ilişkin algılarını belirleyebilmek için “ Topluma Hizmet Uygulamaları ...ya benzer ya da ... 
gibidir. Çünkü ...” ifadesinin yer aldığı yarı yapılandırılmış formlara düşüncelerini aktarmaları istenmiştir. 
Araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim öğretim yılında, Uşak Üniversitesi’nde topluma hizmet 
uygulamaları dersi alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplama ve yorumlama sürecinde nitel araştırma 
yöntemleri desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 
kullanılarak elde edilen 78 metafor, ortak özellikleri dikkate alınarak adlandırılmış ve 12 kategori içerisinde 
değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: topluma hizmet uygulamaları, öğretmen adayı, sosyal sorun, metafor 

 
 

METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE 
TEACHERS ON SERVICE-LEARNING PRACTICES  

 
Abstract 

As in the many departments of universities, it is targeted to let the preservice teachers define the recent 
problems of the community and prepare projects intended to solve these problems within the framework of 
volunteership principle by the course of “Service-Learning Practices” included in the course program of faculties 
educating preservice teachers. The talents of preservice teachers on co-operation, collaboration, problem solving 
towards social problems, critical thinking, building efficient communication with various establishments are 
developed within the scope of this course. 
 In this research, metaphors are used as an instrument in order to define how the preservice teachers 
perceive the service-learning practices and thus how they see the life, environment and incidents within the 
scope of social issues. The aim of the research is; to put forward how the service-learning practices are identified 
and interpreted from the perspective of preservice teachers by the help of metaphors. Preservice teachers are 
requested to transmit their thoughts into semi-structured phrases in which the statement of “Service-Learning 
Practices are like …. or are…… . Because….” exists in order to identify their perceptions on service-learning 
practices. The sample of the research consists of the preservice teachers who took the course of service-learning 
practices at Usak University in the academic year of 2015-2016. Within the process of data collection and 
interpretation, the phenomenon science pattern, which is one of the qualitative research methodology patterns, is 
used. Content analysis is used for the analysis of the data and 78 metaphors are named by taking their common 
characteristics in to consideration and evaluated within 12 categories. 
 
Keywords: service-learning practices, preservice teacher, social issue, metaphor 
 
 
 

1 Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü, derya.yemisci@usak.edu.tr. 
2 Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, perihan.sara@usak.edu.tr. 
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1. Giriş 

Topluma hizmet uygulamaları kavramı ilk olarak 1967 yılında Robert Sigmon ve 
William Ramsey tarafından kullanılmıştır. Günümüzde orjinali “Community Service-
Learning” olarak bilinen ve dilimize “Hizmet Ederek Öğrenme” olarak çevrilen öğrenme 
öğretme yaklaşımı, üniversitelerin programlarında  “Topluma Hizmet Uygulamaları” şeklinde 
yer almıştır (Küçükoğlu vd., 2014). Topluma hizmet programları öğrencilerin bir yandan sınıf 
etkinliklerine katılmalarını sağlarken, diğer yandan topluma anlamlı hizmet sunmalarını 
sağlar. Topluma hizmet hareketleri 1980’li yılların ortalarından beri hız kazanmıştır. Ulusal 
ve Topluma Hizmet Kanunu’nun (1993), hayata geçmesi ile topluma hizmet daha etkili hale 
gelmiştir. Yüzlerce kolej ve üniversite, öğrencilerin toplumsal tecrübelerini akademik 
öğrenimleri ile bütünleştirmek için bürolar, programlar ve hizmetler geliştirmişlerdir (Gellata, 
Gilliam, 2003) . 

Topluma hizmet uygulamalarının pek çok tanımı bulunmaktadır. Giles, Honest ve 
Migliore (1991), topluma hizmeti, bir program tipi ve eğitim felsefesi olarak tanımlamışlardır. 
Eğitimsel felsefe olarak topluma hizmet, kişisel gelişimden çok toplumun iyiliği için tecrübe 
edinmeyi amaçlar. Olney ve Grande (1995), topluma hizmet uygulamalarını üç aşamada 
değerlendirmektedir. Topluma hizmet çalışmalarında; öğrenciler toplumsal sorunlarla ilgili 
konularda gönüllü olarak aktif rol aldıkları keşfetme aşamasıdır. İkinci aşama ise öğrencilerin 
toplumsal öğrenimleri ve akademik öğrenimleri birleştirip toplumsal hizmet uygulamalarını 
yapmaya başladıkları gerçekleştirme aşamasıdır.  Bu aşama, öğrencilerin sosyal 
sorumluluklara ilişkin algılarını geliştirmektedir. Üçüncü aşama olan içselleştirme aşamasında 
öğrencilerin vatandaşlık yükümlülüklerine sahip olması, sosyal adalet ile farkındalıklarının 
gelişmesi ve sosyal eşitlik ve adaletin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmaları 
amaçlanmaktadır. 

Üniversitelerin birçok bölümlerinde olduğu gibi, öğretmen yetiştiren fakültelerin ders 
programlarına "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi ile öğretmen adaylarının gönüllülük 
ilkesi çerçevesinde, toplumun güncel sorunlarını belirleyebilmesi ve bu sorunların çözümüne 
yönelik projeler hazırlaması hedeflenmektedir. Bu ders kapsamında öğretmen adaylarının 
işbirliği, dayanışma, sosyal sorunlara yönelik problem çözme, eleştirel düşünme, farklı kurum 
ve kuruluşlarla etkili iletişim kurabilme becerileri geliştirilmektedir. Mesleki açıdan 
kazanılması istenen diğer özellikler, öğretmen adayının işini sevmesi, işinden zevk alması ve 
başarmayı istemesini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda öğretmen adaylarının toplumsal 
sorunları gözlemleyerek tespit etmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik panel, konferans, 
sempozyum, kongre, proje hazırlama gibi faaliyetlerde bulunması beklenmektedir (YÖK, 
2007). Elma vd.(2010), öğretmen adaylarının gönüllü veya isteğe bağlı olarak toplum yararına 
olacak projelerle topluma destek olması ile hem  toplumsal bir soruna çözüm olacak hem de 
toplum refahına katkı sağlayabileceklerini belirtmişlerdir. Yapılan projelerle toplumsal 
sorumluluk bilinci aratan ve deneyim kazanan öğretmen adayları mesleklerinde daha etkili ve 
yararlı olabileceklerdir. Ayrıca bu projelerle gelecekte yetiştirecekleri öğrencilere sorumluluk 
bilinci aşılamış olacaklardır. Bu nedenle eğitim fakültelerinin toplumsal sorumluluk ve 
gelecek nesiller için bilinç oluşturmada önemli bir misyonu bulunmaktadır. Yapılan 
açıklamalardan anlaşılacağı üzere, THU dersinde öğretmen adaylarında toplumsal anlamda 
bilinç, farkındalık ve sorumluluk duyguları geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde 
adayların daha kolay yaşanır bir dünya düzeni için toplumsal sorunlara karşı bilgi sahibi 
olması ve çözüm üretmesi mümkün olacaktır.  

Öğretmen adaylarının sosyal sorunlar kapsamında topluma hizmet uygulamalarını nasıl 
algıladıkları, bu doğrultuda hayata, çevreye ve olaylara nasıl baktıkları konusunda metaforlar 
bir araç olarak kullanılabilir. Metafor Türkçede “mecaz” olarak ifade edilmekte ve “Bir 
kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma” 
olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2016). Saban’a göre (2004), metaforlar, olayların oluşumu ve 
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işleyişi hakkında düşüncelerimizi yapılandıran, yönlendiren ve kontrol eden en güçlü zihinsel 
araçlardan biridir. Lakoff ve Johnson’a göre (2015), metaforlar fiziksel ve sosyal tecrübemiz 
konusunda bildiğimiz şeyleri kullanma imkânı veren temel bir zihin mekanizmasıdır ve 
metaforların algı ve eylemleri farkında olmadan şekillendirdiğini dile getirmişlerdir.  

  Kövecses (2010), metaforu sadece kelime veya dilsel ifadelerin konusu değil, 
kavramları başka kavramlar açısından düşünmek olarak ifade etmiştir. Kövecses’e göre 
(2010) metaforlar, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Kalıplaşmış sözler, işlevsellik, doğa ve 
metaforun genellik düzeyinde göre metaforlar çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Kavramsal 
metaforlar somut olmayan kavramları anlamak amacıyla kullanılırlar, bu nedenle anlaşılması 
zordur. Eraslan (2011), metafor kavramını sosyolojik açıdan tanımlamış ve metaforu bir 
kavramın bireyde oluşturduğu etiket, anlam ya da kavramsal ifade olarak tanımlamış, 
metaforun bir görme ve anlama süreci olduğunu; metaforun güçlü bir zihinsel üretim 
olduğunu dile getirmiştir. 

Son yıllarda eğitim araştırmalarında metaforlarla ilgili yapılan çalışmaların sayısının 
arttığı görülmektedir. Metaforlar, eğitimde öğrenme ve öğretme teorileri, politikaları gibi 
eğitimin farklı alanlarında kullanılmakta, çeşitli konu alanlarındaki kuram ve modellerin 
temelini oluşturmaktadır (Bota, 2009). Eğitim araştırmaları ile ilgili metafor çalışmaları 
incelendiğinde, metaforların herhangi bir konunu öğretilmesinde bir öğretim aracı olarak 
kullanıldıkları, kişilerin belirli bir kavranma yükledikleri anlamları ortaya çıkarmak için 
kullandıkları görülmektedir. 

Güler ve diğerleri (2012) öğretmen adaylarınınım matematik, Keçe (2014), öğretmen 
adaylarının tarih, Eraslan (2011), lisans öğrencilerinin sosyoloji, Yalçın ve Erginer (2012); 
öğrenci, öğretmen, veli ve yöneticilerin okul müdürü, Semerci (2007), öğretmenlerin program 
geliştirme, Gültekin (2013), öğretmen adaylarının eğitim programı, Pekdoğan ve Kanak 
(2015), öğretmen adaylarının yaratıcılık, Giren ve Durak (2015), okul öncesi öğretmenlerinin 
oyuncak, Soydemir (2011) okul öncesi öğretmen ve ebeveynlerinin birbirlerini ve okul öncesi 
çocukları, Saban (2004), sınıf öğretmeni adaylarının, öğretmen kavramlarına ilişkin ürettikleri 
metaforları ortaya çıkarmışlardır. 

Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına 
ilişkin algılarını metafor yöntemini kullanarak tespit etmektir. Bu genel amaç doğrultusunda 
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1.Öğretmen adayları topluma hizmet uygulamalarını hangi metaforlarla 
özdeşleştirmektedir? 

2.Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin olarak sahip oldukları 
metaforlar, ortak özellikleri dikkate alındığında hangi kavramsal kategoriler altında 
toplanabilir? 
 
2. Yöntem 

Nitel bir yapıda olan bu çalışmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgu bilim 
araştırmaları nitel araştırmanın doğasına uygun olarak kesin ve genellenebilir sonuçlar 
vermemek ile birlikte bir olguyu daha iyi anlamımıza yardımcı olacak veriler sunar (Yıldırım 
ve Şimşek, 2006). Olgu bilimi, insanların olguları nasıl algıladıkları, nasıl betimledikleri, olgu 
hakkında ne hissettikleri ve nasıl anlamlandırdıklarını keşfetme üzerine odaklanır. Bu nedenle 
olguların özenli ve derinlemesine betimlenmesi gerekmektedir (Patton, 2014). Bu doğrultuda 
araştırmada elde edilen veriler, gruplama yapılarak ortak görüşlerin belirlenmesi amacıyla 
içerik analizi tekniği ile irdelenmiştir. 

Araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim öğretim yılında, Uşak Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alan; Sınıf, Türkçe, Matematik, Sosyal 
Bilgiler, Fen Bilgisi Öğretmenlikleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde 
okuyan 187 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 
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belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden “ölçüt örnekleme” yaklaşımı tercih 
edilmiştir. Bu çalışma için katılımcılarda aranan ölçüt, öğretmen adaylarının topluma hizmet 
uygulamaları dersini almış olma durumlarıdır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 64’ü 
(%34) erkek, 123’ü (%66) kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların bölümlerine göre dağılımı 
Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 1: Katılımcıların okumakta oldukları bölümlere göre dağılımı 

 
 

Şekil 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 39’u (%20,86) 
Türkçe, 35’i (%18,72) Fen Bilgisi, 33’ü (%17,65) Matematik, 32’si  (%17,11) Rehberlik ve 
Psikoljik Danışmanlık, 28’i (%14,97) Sınıf Öğretmenliği, 20’si (%10,7) Sosyal Bilgiler 
öğretmenliği bölümünde öğrenim görmektedir. 
  Araştırmada veri toplama aracı oluşturulmadan önce alan yazın taranmış ve öğretmen 
adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin algılarını belirleyebilmek için “ Topluma 
Hizmet Uygulamaları ...ya benzer ya da ... gibidir. Çünkü ...” ifadesinin yer aldığı yarı 
yapılandırılmış formlara düşüncelerini aktarmaları istenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen 
adaylarına metafor üretmenleri esnasında herhangi bir yönlendirme yapılmamış, sadece kendi 
düşüncelerini ifade etmeleri istenmiştir.  

Öğretmen adayları tarafından oluşturulan 187 metaforun 183’ü geçerli kabul edilmiştir. 
Güvenirliği sağlamak için uzman görüşü alınarak 4 metafor, metaforun konusu ve kaynağı 
nedeniyle herhangi bir kategoriye girmediğinden değerlendirme dışı bırakılmıştır. 
Araştırmada üretilen metaforlar ilk olarak alfabetik sıraya konularak numaralandırılmıştır. 
Metaforların konusu, atıfta bulunduğu düşünce ve kaynağına göre analiz edilerek ortak 
özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Daha sonra öğretmen adaylarının geliştirdiği 
metaforların frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Son olarak araştırmacılar tarafından 
metaforların ortak özellikleri belirli kategoriler altında toplanarak frekans ve yüzdeler yeniden 
hesaplanmıştır. Araştırmacılar tarafından ayrı ayrı yapılan eşleştirmeler ile kategoriler 
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda Miles ve Huberman’ın (1994), “görüş birliği” ve “görüş 
ayrılığı” sayıları tespit edilerek araştırmanın güvenirliği ,91 olarak belirlenmiştir. Şekil 2’te 
öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarına ilişkin geliştirdikleri metaforlar ortak 
özellikleri bakımından 12 kategori içerisinde değerlendirilmiştir.  
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Şekil 2: Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin geliştirdikleri metaforların 

kategorileri 

 

Duygular

Değerler

Sosyalleş
me

Öğretim

Olumsuz 
Algılanış

Din 
Unsuru

Sorun 
Çözücü

Kurum 
Olarak

Özdeğer.

Ekonomi

Doğa

Temel 
İhtiyaçlar

 
TOPLUMA 

HİZMET 

 
Şekil 2’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının Topluma Hizmet kavramına ilişkin 

oluşturduğu metaforlar “Değerler”, “Sosyalleşme”, “Öğretim”, “Olumsuz Algılanış”, “Din 
Unsuru”, “Sorun Çözücü”, “Kurum”, “Özdeğerlendirme”, “Ekonomi”, “Doğa”, “Temel 
İhtiyaçlar” ve “Duygular” olarak kategorilendirilmiştir. 

 
3. Bulgular ve Yorum  

Bu bölümde öğretmen adayları tarafından üretilen metaforlardan elde edilen bulgular 
yer almaktadır. Öğretmen adaylarının “Topluma Hizmet Uygulamaları” kavramına yönelik 78 
metafor geliştirdikleri görülmektedir. Bu sayının yüksek olması öğretmen adaylarının topluma 
hizmet uygulamaları kavramı ile ilgili olarak zihinlerinde çok fazla sayıda farklı imgeye sahip 
olduklarını göstermektedir. Tablo 1’de katılımcıların topluma hizmet kavramına yönelik 
metaforları gösterilmektedir. 

 
Tablo 1: Katılımcıların topluma hizmet kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlar 

 
Metafor Frekans (f) Yüzde (%) Metafor Frekans (f) Yüzde (%)  

Yardımlaşma 29 15,51 Ev 1 0,53 
Kızılay 11 5,88 Faydalı olma 1 0,53 
Gönüllülük 9 4,81 Hamallık 1 0,53 
İşbirliği 8 4,28 Hayrat 1 0,53 
Vakıf 8 4,28 Işık 1 0,53 
Melek 5 2,67 Izdırap  1 0,53 
Mutluluk 5 2,67 İlkyardım 1 0,53 
Ağaç 4 2,14 Kardeşlik 1 0,53 
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Metafor Frekans (f) Yüzde (%) Metafor Frekans (f) Yüzde (%)  
Aile  4 2,14 Karşılıksız sevgi 1 0,53 
Dayanışma 4 2,14 Kitap 1 0,53 
Güneş 4 2,14 Kredi Yurtlar Kurumu 1 0,53 
Hayırseverlik 4 2,14 Kuş 1 0,53 
Vicdani sorumluluk 4 2,14 Maddi destek 1 0,53 
Annelik yapmak 3 1,60 Merhamet 1 0,53 
İmece 3 1,60 Mevlana 1 0,53 
Kalkınma 3 1,60 Nehir 1 0,53 
Sorumluluk 3 1,60 Okul 1 0,53 
Sosyal faaliyet 3 1,60 Oruç 1 0,53 
Arı 2 1,07 Oyun Hamuru 1 0,53 
Dernek 2 1,07 Oyuncak 1 0,53 
Hobi 2 1,07 Öğretmen 1 0,53 
Kampanya 2 1,07 Para 1 0,53 
Karınca 2 1,07 Politika 1 0,53 
Mecburiyet 2 1,07 Pollyannacılık 1 0,53 
Sevap 2 1,07 Proje yapmak 1 0,53 
Sosyal Dayanışma 2 1,07 Rehberlik 1 0,53 
Su 2 1,07 Resim/boya 1 0,53 
Amelelik 1 0,53 Seçmeli Ders 1 0,53 

Amme hizmeti 1 0,53 Sosyal destek 1 0,53 
Ayna 1 0,53 Sosyal hizmet 1 0,53 
Balık tutma 1 0,53 STK 1 0,53 
Bereketli Yağmur  1 0,53 Su /Hava 1 0,53 
Birlik olmak 1 0,53 Şefkat eli 1 0,53 
Boşluk doldurmalı soru 1 0,53 Telefon 1 0,53 
Cankurtaran 1 0,53 Tip Box/Şefkat 1 0,53 

Cevizin içi 1 0,53 Toplum 1 0,53 
Değerlerin somut hali 1 0,53 Toprak 1 0,53 
Dönüt vermek 1 0,53 Uzay 1 0,53 
Dünya 1 0,53 Üşüyünce ısınmak 1 0,53 
Eğitim 1 0,53 Yanlışları düzeltmek 1 0,53 
Ekmek / Su 1 0,53 Yararlı hissetmek 1 0,53 
 

Tablo 1 de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının, topluma hizmet kavramına ilişkin 
olarak geliştirdikleri metaforlar  nicelik bakımından sıraladığından en çok yardımlaşma 29 
(%1551), Kızılay 11 (%5,88), gönüllülük 9 (% 4,81), işbirliği 8 (% 4,28), vakıf 5 (4,28), 
melek 5 (% 2,67) ve mutluluk 5 (% 2,67) metaforlarını üretmiştir.  Öğretmen adayları farklı 
bakış açısıyla ağaç, aile dayanışma, güneş, hayırseverlik, vicdani sorumluluk, annelik 
yapmak, imece, kalkınma,  sorumluluk, sosyal faaliyet gibi metaforlar da üretmişlerdir.  
  

Ayrıca öğretmen adayları topluma hizmet kavramına olumsuz anlamlar da 
yüklemişlerdir. Bunlar sırasıyla; Amelelik 1 (% 0,53) , Hamallık 1 (% 0,53), Izdırap 1 (% 
0,53), Mecburiyet 2 (%1,07) , Oyuncak 1 (% 0,53), Pollyannacılık 1 (% 0,53) olarak 
görülmektedir. 
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Tablo 2: Topluma hizmet uygulamalarına ilişkin oluşturulan metaforların kategorileri 
 

Kategoriler  Metaforlar Frekans 
(f) 

Yüzde 
(%) 

Değerler  Sevgi, Sorumluluk, Dayanışma, Yardımlaşma, Hayırseverlik, 
Değerlerin Somut hali, İşbirliği, Vicdani Sorumluluk, 
Mutluluk, Birlik olmak, Merhamet, Faydalı olmak, Balık 
Tutmak 

48 26,23 

Sosyalleşme Sosyal Dayanışma, Sosyal Hizmet, İmece, Aile, İşbirliği, 
Yardımlaşma, Gönüllülük, Sosyal Faaliyet, Sosyal Destek, Ev, 
Hobi 

32 17,49 

Öğretim Unsuru 
 

Boşluk Doldurma, Dönüt vermek, Kitap, Öğretmen, Proje 
yapmak, Rehberlik, Seçmeli Ders, Yanlışları düzeltmek, 
Sosyal faaliyet, Oyun Hamuru, Resim Boya, Eğitim 

12 6,56 

Olumsuz Algılanış 
Biçimi 

Amelelik, Hamallık, Izdırap, Mecburiyet, Oyuncak, 
Pollyannacılık 

7 3,83 

Din Unsuru Oruç, Hayrat, Sevap, Vicdani Sorumluluk 6 3,28 
Sorun Çözücü İlkyardım, Anne, Melek, Öğretmen, Aile, Cankurtaran, 

Kardeşlik, Amme Hizmeti 
14 7,65 

Kurum Dernek, Kızılay, STK, KYK, Vakıf, Okul 24 13,11 
Öz değerlendirme Cevizin içi, Ayna, Mevlana 3 1,64 
Ekonomi Kalkınma, Kampanya, Maddi destek, Para, Politika, Tip Box 9 4,92 
Doğa Toprak, Nehir, Ağaç, Güneş, Karınca, Arı, Bereketli yağmur, 

Işık 
15 8,20 

Temel İhtiyaçlar Üşüyünce ısınmak, Ekmek, Su, Su/hava 4 2,19 
Duygular Mutluluk, Su, Şefkat, Merhamet, Güneş, Kuş 9 4,92 
 

Tablo 2 de öğretmen adaylarının “topluma hizmet” kavramına yönelik olarak 
geliştirdikleri metaforlara ait kategoriler görülmektedir. Buna göre; Değerler Eğitimi 
kategorisi (f=48, %26.23) altında toplanan metaforları üreten öğretmen adaylarının topluma 
hizmet uygulamalarını bir değer olarak gördükleri söylenebilir. 

… Değerlerin somut haline benzer. Çünkü unutulmuş değerlerimizi, insanlığımızı bize 
anımsatıyor. 

…İşbirliğine benzer. Çünkü işbirliği birlik ve beraberliği, dayanışmayı gerektirir.  
… Yardımlaşmaya benzer. Çünkü yardım içeren bir etkinliktir. Toplumda yardıma 

ihtiyacı olanları belirleyip gerekli yardımlar sağlanır. Eksiklikler bu uygulama ile bir nebze 
olsa da giderilir. Topluma faydalı işler yapılır. 

… Balık tutmaya benzer. Toplumsal sorunları gidermek için çabalamak ve olumlu 
sonuç almak için sabretmek gerekir. 

…Hayırseverliğe benzer. Çünkü toplumsal fayda gözeten toplum için yapılan faydalı 
etkinliklerdir. Toplumun ihtiyaçlarını maddi bir karşılıksız gözetmeksizin karşılanmaya 
çalışılır. 

… Vicdani sorumluluğa benzer. Çünkü vicdanlı olan her birey toplumun her alanında 
elinden geldiğince katkı sağlamalıdır. İnsan olmayı hatırlatır. 

 
Sosyalleşme kategorisi (f=32, %17,49) içerisinde yer alan metaforları geliştiren 

öğretmen adayları, topluma hizmet uygulamalarını sosyalleşmeyi sağlayan bir unsur olarak 
değerlendirmişlerdir. 

… Dayanışmaya benzer. Çünkü dayanışma sayesinde insanlara ulaşabiliriz. 
… Eve benzer. Çünkü ev ortamındaki gibi sıcak ve yalnız olmadığını hissettirir. 
… Gönüllüğe benzer. Çünkü gönüllü olarak topluma yardım edilir. Toplum için 

insanların bir araya gelerek gönüllü olarak yapılan etkinlikler amacına ulaşır.  
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…İşbirliğine benzer. Çünkü toplumu ilgilendiren sorunlara işbirliği içinde çözüm 
arayarak alternatif fikirler üretilir.  

 
Kurum kategorisi (f=24, %13,11) içerisinde ise, öğretmen adayları topluma hizmet 

uygulamalarını Kızılay, STK, KYK, vakıf, dernek, okul gibi kurumlara benzeterek, bu 
kurumlar aracılığı ile topluma yararlı işler yapılacağını ifade etmiş ve oluşturdukları 
metaforların kaynağı ile konusu arasında ilişki kurmuşlardır. 

…Yardımlaşamaya benzer. Çünkü insanların gönüllü olarak toplumda yardıma ihtiyacı 
olan kurumlara yardım edilir. 

…Kızılay’a benzer. Çünkü Kızılay toplum yararına çalışır. İnsanların ihtiyaçları 
doğrultusunda toplum yararına hizmet eder.  

… Vakıf gibidir. Çünkü yardıma muhtaç kişilere vakıflar gönüllü olarak  yardım eder. 
Toplum yararına faaliyetler yaparlar. 

 
Doğa kategorisi (f=15, %8,2) içerisinde ise, öğretmen adayları topluma hizmet 

uygulamalarını toprak, nehir, ağaç, güneş, karınca, arı, bereketli yağmur, ışık gibi doğa 
unsurlarına benzetmişlerdir. 

…Ağaca benzer. Çünkü insanlara ne kadar yardım edersek ağacın meyvesi o kadar çok 
olur. Toplumun ihtiyaçlarına cevap verir. Hizmet yapıldıkça dalları genişler. Ne kadar iyi 
bakarsak o kadar gölgesinde yaşarız. 

… Bereketli yağmura benzer. Çünkü yağdıkça yağmur suladıkça çiçeği gelecek günler 
daha güzel olur. 

…Güneşe benzer. Çünkü toplumu ihtiyaç duyulan konularda her türlü faaliyetlerle 
aydınlatmaktır. İnsanları yaşama karşı aydınlatır. Toplumda eşitlik sağlanmayan durumları 
eşitlemeye çalışarak insanların dünyaları aydınlatılabilir. 

… Karıncaya benzer. Çünkü karınca gibi sürekli çalışırsak, toplumsal sorunları 
azaltmış oluruz. 

 
Sorun çözücü kategorisi (f=14, %7,65) içerisinde ise, öğretmen adayları topluma hizmet 

uygulamalarını toplumda sorun çözen bireyler ile hizmet sunan kamu kuruluşları ile 
ilişkilendirmişlerdir. 

…Anneliğe benzer. Çünkü anneler nasıl çocukları için fedakârlık yapar, çocuklarının 
iyiliğini isterse, topluma hizmet de toplum yararını gözetir. Anneler karşılık almadan yardım 
eder. Menfaat gütmeden topluma faydalı olmaktı. 

… Cankurtarana benzer. Çünkü insanların ihtiyaç duydukları zamanda yardıma yetişir. 
… Meleğe benzer. Çünkü melekler karşılık beklemeden insanlara yardım ederler. 
İnsanların ihtiyacı olduğu anda onlara yetişir. 
 
Öğretim unsuru kategorisi (f=12, %6,56) içerisinde öğretmen adayları, topluma hizmet 

uygulamalarını boşluk doldurma, dönüt vermek, kitap, öğretmen, proje yapmak, rehberlik, 
seçmeli ders, yanlışları düzeltmek, sosyal faaliyet, oyun hamuru, resim/boya ve eğitime 
benzetmişleridir. 

… Boşluk doldurmalı soruya benzer. Çünkü toplumun ihtiyaçlarını tespit edip, 
eksiklikleri tamamlamak, yardım götürmek, toplumdaki boşluklara her türlü katkıyı 
sağlamaya çalışmaktır. 

… Dönüt vermeye benzer. Çünkü toplumda aksayan ya da eksik olan bir yönü düzeltmek 
için çalışmalarda bulunulur. 

… Proje yapmaya benzer. Çünkü toplumun yararına olan her türlü sosyal ve bireysel 
araştırmaları uygulamaya koymaktır. 
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Ekonomi kategorisi (f=9, %4,9) içerisinde ise, öğretmen adayları topluma hizmet 
uygulamalarını kalkınma, kampanya, maddi destek, para, politika, tip box gibi kavramlara 
benzeterek, topluma hizmet uygulamaları ile ekonomi arasında bağlantı kurmuşlardır. Bu 
nedenle öğretmen adayları topluma hizmet uygulamaları bir kalkınma aracı olarak da 
değerlendirmektedirler. 

… Yardımlaşamaya benzer. Çünkü toplumun ya da bireyin kalkınması için 
yardımlaşma ve paylaşma gereklidir. 

… Kalkınmaya benzer. Çünkü toplumun huzuru ve refahı için bir şeyler yapılır. 
Topluma hizmet kişinin kendisine, ülkesine hizmettir. Toplumun tüm kesimlerini sosyal, 
ekonomik ve kültürel açıdan kalkındırma faaliyetleridir. 

…Kampanyaya benzer. Çünkü vatandaşlara çeşitli uygulamalarla fayda sağlanır. 
Örnek kitap toplama kampanyası toplum yararına yapılan işlerdir. 

 
Duygular kategorisi (f=9, %4,9) içerisinde ise, öğretmen adayları topluma hizmet 

uygulamalarını dersinde yapmış oldukları faaliyetlerde hissettikleri duyguları dile 
getirmişlerdir. 

…Güneşe benzer. Çünkü insanların yüzleri güldükçe etrafa ışık saçarlar. 
…Kuşa benzer. Çünkü yardım ettikçe kalbimin kuş gibi pırpır ettiğini düşünüp 

heyecanlanıyorum. 
…Mutluluğa benzer. Çünkü topluma yararlı şeyler yapmak insanı mutlu eder. 

Hizmette bulunduğumuz toplum yaptıklarımızdan mutluluk duyuyor. İhtiyaç sahipleri mutlu 
oluyor. 

 
Olumsuz algılanış kategorisi (f=7, %3,83) içerisinde ise, öğretmen adayları topluma 

hizmet uygulamalarına amelelik, hamallık, ızdırap, mecburiyet, oyuncak, Pollyannacılık 
gözüyle bakmaları; öğretmen adaylarının bazılarının toplumsal sorunlara duyarlı 
olmadıklarını, bu faaliyetlere katılmaya istekli olmadıklarını göstermektedir.  Öğretmen 
adaylarından biri ise yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı bu faaliyetleri yük olarak 
görmektedir. 

… Hamallığa benzer. Çünkü taşımak zorundasın. 
… Izdıraba benzer. Çünkü öğrenciye zulüm demektir. Çünkü parası olmayan 

öğrencinin hergün günlük 1 TL. otobüs parası vermesi demektir. 
…Mecburiyet gibidir. Çünkü gönülsüz olarak, not için yapılan bir faaliyettir. 
… Polyanacılık gibidir. Çünkü her ne kadar topluma yardım ettiğimizi düşünsek de 

topluma yardıma ihtiyacı olan insanların sayısı çok fazla. 
 
Din unsuru kategorisi (f=6 %3,28) içerisinde ise, öğretmen adayları topluma hizmet 

uygulamalarını oruç, hayrat, sevap, vicdani sorumluluk gibi dini unsurlar açısından 
değerlendirmişlerdir. 

 
… Oruca benzer. Çünkü oruç tuttukça aç insanların halinden anlarsın. İyilik yaptıkça 

da kötü durumda olanları anlarsın. 
… Sevaba benzer. Çünkü iyilik yapıldığı için sevap kazanılır. Yaptığımız her yardım 

aslında kendime hizmettir, sevap kazanırız. 
 

Temel ihtiyaçlar kategorisi (f=4 %2,19) içerisinde ise, öğretmen adayların bazıları 
topluma hizmet uygulamalarını hayatlarını devam ettirebilmek için gerekli olan, ekmek, su, 
hava, ısınma gibi temel ihtiyaçlar olarak görmektedirler. Bu düşünceye sahip olan öğretmen 
adaylarına göre topluma hizmet uygulamaları hayatın vazgeçilmez ihtiyaçları arasındadır.  
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… Ekmek / su  gibidir. Çünkü toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak bir insanlık 
görevidir. 

…Üşüyünce ısınmaya benzer. Çünkü temeli yardımlaşmaya, insanlığa faydalı olmaya, 
onları mutlu etmeye dayanır. 

 
Öz değerlendirme kategorisi (f=3 %1,64) içerisinde ise, öğretmen adayları topluma 

hizmet uygulamalarını cevizin içi, ayna, Mevlana’ya benzetmeleri, bu uygulamaları ile kişinin 
özüne dönmesinde bir araç olarak gördüklerini göstermektedir. 

… Aynaya benzer. Çünkü, İnsanın kendisini görmesini, tanımasını sağlar. 
… Cevizin içi gibidir. Çünkü, yardım yaptıkça insan özüne döner. 
… Mevlana gibidir. Çünkü, insanlara yardım etmek kişinin özüne dönmesi,  Mevlana 

gibi el uzatmasıdır.  
 

4. Tartışma ve Sonuç 
Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları kavramına yönelik metaforlarını 

incelemeyi amaçlayan bu çalışmada topluma hizmet uygulamalarının değişik kavramlarla 
ilişkilendirildiği görülmüştür. Buna göre, öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu topluma 
hizmet uygulamalarını değerler, sosyalleşme, öğretim unsuru, din unsuru, sorun çözücü, 
kurum, öz değerlendirme, ekonomi, doğa, temel ihtiyaç, duygu olarak nitelendirdikleri 
sonucuna varılmıştır. Genel olarak öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları ile 
ilgili olumlu görüşlere sahip oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Kocadere ve Seferoğlu (2013) 
ile Elma vd. (2010)’nin yapmış oldukları araştırma bu araştırmanın sonucunu destekler 
niteliktedir.  

Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarını 
zihinlerinde sorun çözücü olarak algılamaları Tülüce (2014)’nin araştırma sonuçları ile 
benzerlik göstermektedir. Tülüce (2014), yapmış olduğu araştırmada topluma hizmet 
uygulamalarının öğretmen adaylarını kişisel, mesleki, duygusal ve sosyalleşme boyutları 
bakımından geliştirdiğini ifade etmiştir. Gene aynı şekilde Antonio, Astin ve Cress (2000), 
yapmış oldukları araştırmada, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesinde topluma hizmet 
uygulamalarının önemli olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının topluma hizmeti 
duygu olarak nitelendirmeleri Kocadere ve Seferoğlu’nun araştırma bulguları ile 
örtüşmektedir. Kocadere ve Seferoğlu (2013), yapmış oldukları araştırmada öğrencilerin 
topluma hizmet uygulamaları ile toplum hizmeti bilincini kazandıklarını ve bu hizmeti 
yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirmişlerdir. 

Araştırma sonucunda elde edilen metaforlar, öğretmen adaylarının topluma hizmet ile 
ilgili var olan algılarını ortaya koyduğu için, topluma hizmet kavramının şekillenmesi 
açısından önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının topluma hizmet algılarıyla ilgili olumlu 
bakış açısına sahip olmaları, bu uygulamaların önemini ortaya koymaktadır. Bununla beraber 
bazı öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları ile ilgili olumsuz algıları, dersi veren 
öğretim elemanlarının bu uygulamaları yeniden gözden geçirmeleri ve buna göre faaliyetleri 
düzenlerken, öğrencilerin durumlarını dikkate almaları bakımından gereklidir. Olumsuz bakış 
açısına sahip öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarını hamallık, ızdırap, not için 
yapılan bir mecburiyet, topluma yardım edilmesi konusunda bir kandırmaca olarak görme 
nedenleri dersin uygulanmasında gönüllülük ilkesinin göz ardı edildiğinin bir göstergesi 
olabilir. Bununla beraber olumlu algılara sahip olan öğretmen adaylarının topluma hizmet 
uygulamalarını bir değer olarak algılamaları, bu uygulamaların evrensel bir nitelik taşıdığını 
göstermektedir. 

Özetle, topluma hizmet uygulamalarını daha etkili hale getirmek açısından, öğretmen 
adaylarının bu kavramla ilgili zihinlerindeki algılarını ve bu algıların zihinde nasıl 
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şekillendiğini ortaya çıkarmak önemlidir. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak şu öneriler 
getirilmiştir: 

 
1.Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarına ilişkin olumsuz metaforlar 

kullanılmalarının nedenleri daha detaylı bir şekilde araştırılabilir.  
2. Öğretim elemanlarının topluma hizmet uygulamalarına bakış açıları benzer yollarla 

belirlenebilir. 
3.Topluma hizmet uygulamaları dersinin gönüllülük ilkesine uygun olarak, öğrenci 

durumları göz önünde bulundurularak, planlı ve programlı bir şekilde proje tabanlı 
yürütülmesi önerilebilir. 
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