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1  

INTRODUCTORY NOTES 

 

Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences 

International Conference-2017 jointly organized by Usak University Faculty of Economics 

and Administrative Sciences and AUTh School of Economics was held between 6-8 

September in Thessaloniki/Greece. In this book, we offer the papers presented at the 

Conference. 

In the second of the Conference, we had received 155 abstracts from fields of economics, 

public finance, accounting & finance, management, marketing, public administration, and 

international relations. But 77 of the 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 abstract or proceedings 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 books. 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 Rectors of both Universities, Dean of Usak University Faculty of Economics 

and Administrative Sciences and Head of AUTh School of Economics. 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 for their valuable support and encouragement from the 

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 the Future. 

 

 

 

 

 

 

 

 Assoc.Prof. Yilmaz Bayar     Assoc. Prof. Grigoris Zarotiadis 

 Conference Cochair      Conference Cochair 
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Helal Turizm Eğilimleri: Kastamonu İlinde Bir Uygulama  
 

 
Serkan Dilek (Sorumlu Yazar)1 Fatih Çakmak2 

 

 
Özet 

Tüketicilerin karar vermelerinde etkin olan faktörlerden biri de dini inançlardır. Dünyada en yaygın dinlerden 
biri olan İslamiyet’in kurallarına uygun “helal turizm” hem Türkiye hem Dünyada daha çok talep edilir duruma 

gelmektedir. Türkiye’de genelde toplumun muhafazakâr kesimi yapacakları tatilin İslami kurallara uygun 
olmasını talep etmektedir. Gelecekte helal turizm harcamalarının toplam turizm harcamaları içindeki payının 
artacağı tahmin edilmektedir. Artan “Helal Turizm” ihtiyaçlarına rağmen bu konuda yeterince akademik 
araştırma yapılmamıştır. Çalışmamızın amacı Helal Turizme olan tüketici eğilimlerinin araştırılması; bu 
eğilimlerin demografik unsurlar, gelir düzeyi gibi unsurlara göre değişip değişmediğini araştırmaktır. Böylelikle 
Helal turizm konusunda literatüre katkıda bulunulacaktır. Daha önceden Helal turizm hakkında yapılmış 

akademik çalışmalardan yararlanarak helal turizmin özelliklerini içeren bir ölçek geliştir ilmiş ve Kastamonu il 
merkezinde yaşayan tüketiciler üzerinde anket uygulanmıştır. 22 maddeden oluşan ölçek yardımıyla ortalamalar 
arası farklar incelenmiş, hipotez testleri yapılmıştır. Kastamonu merkezinde tüketicilerin helal turizme yoğun 
ilgisinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu ilgi helal turizm sektörünün gelecekte gelişmesi için gerekli altyapıyı 
sağlamaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: helal turizm, İslam ekonomisi, turizm pazarlaması 
 

JEL Sınıflandırması: M3, L8 

 

 
Halal Tourism Trends: An Application in Kastamonu 

 
Abstract 

One of the most important factors in making consumption decision is religional beliefs. Halal tourism is 

convenient to the rules of Islam, which is considered as one of the most prevalent religion in the World, and is 
demanding more in both World and Turkey. In Turkey, generally conservative part of society is demanding 
Halal tourism. In future the share of Halal tourism consumption in total tourism consumption is predicted to be 
increase. Though increasing needs of Halal tourism there is not enough researches in literature. The aim of our 
study is to search consumer trends on Halal Tourism and whether these trends differ according to factors such as 
demographic elements, income levels etc. By this way, our research will contribute to literature of Halal tourism. 

We developed a scale to measure trends on Halal tourism by using previous academic studies about Halal 
Tourism and we applied a survey to consumers who are living in Kastamonu center. We examined differences 
between means and make hypothesis tests by using scale that is made of 22 questions. It is revealed that 
consumers have intense interest in Helal Tourism in Kastamonu center. This interest is provided necessary 
infrastructure for development of Halal tourism sector. 
 

Keywords: halal tourism, Islam economics, tourism marketing 
 

JEL Codes: M3, L8 

 

1. Giriş 

Dini inançlar araştırılması gereken önemli kültürel elemanlardan biridir. Çünkü gerek bireysel 

gerekse sosyal seviyede insanların davranışları, değerleri ve eğilimleri üzerinde etkileri olan 

en etkin kurumlardan biridir (Akyol ve Kılınç, 2014:172). Ayrıca dini inançlara adanmışlık, 

                                                 
1 Doç.Dr., Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,  Kastamonu-Türkiye,  

serkan.dilek@gmail.com 
2 Arş.Gör., Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü,  
Kastamonu-Türkiye, fcakmak@kastamonu.edu.tr 
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tüketici davranışlarının en önemli faktörü olabilir. Dini inanç ve tüketici davranışları 

arasındaki ilişki amprik çalışmalarla incelenmiştir (Fam et.al, 2004; Battour et.al. 2013). Helal 

kavramı, Müslümanların tüketim kararlarında önemli rol oynamaktadır ve bu nedenle helal 

ürün ve hizmetlere olan talep giderek artmaktadır. İslamlaşma, Müslümanların ihtiyaçlarının 

giderek daha fazla farkına varmasına yardımcı olmaktadır . Uyumluluk, hijyen ve kalite 

nedeniyle gayrimüslim tüketiciler de helal ürünlere ilgi göstermektedir. Müslüman nüfusun 

Dünyada hızlı biçimde artması da Helal ürünlere olan talebi artırıcı bir unsurdur  (Hamza 

et.al.2012:88). Bu nedenlerden ötürü günümüzde helal piyasalar en etkin ve karlı piyasalardan 

biri haline gelmiştir. Helal sadece yiyecek ve içecek ile sınırlı bir kavram olmayıp ne satın 

alacağını, ne satacağını, ne zaman ve nereden alacağı gibi sorularda yönlendirme yaparak 

Müslümanların yaşamına yön vermektedir.  

Müslüman ve gayrimüslimlerin bir arada yaşadığı toplumlarda Müslümanlar, Büyük 

çoğunluğu Müslüman olan toplumlarda yaşayan Müslümanlara nazaran helal ve haram 

kavramlarına karşı daha hassas ve bilinçlidir (Akyol ve Kılınç, 2014:173). Firmalar ve 

markalar açısından Müslümanların ihtiyaç ve tüketim kararlarındaki hassasiyetleri anlamak 

önemlidir.  Fakat Müslümanların tüketim kararlarını dini kurallar (Kuran-ı Kerim ve Sünnet) 

dışında cinsiyet, yaş ve gelir gibi faktörler de etkilemektedir. Bu nedenle firmaların, tüm 

tüketicilerin aynı biçimde tüketim kararlarını verdiği kanaatine varmaları doğru olmayacaktır.   

Artan gelir ve eğitim seviyesi de Müslüman toplumun tüketim alışkanlıklarını (turizm 

harcamaları dahil) değiştirmektedir. Müslüman tüketiciler, Kuran-ı Kerim ve sünnete 

sadakatle bağlıdır. Turistik işletmeler dahil olmak üzere işletmeler, Müslüman tüketicilerin bu 

tüketim kararlarını dikkate almalıdır. Ürün ve hizmetlere yönelik olarak artan İslami 

hassasiyet nedeni ile Müslüman araştırmacılar çağdaş bilgi ve disiplinleri gözden geçirmeye 

yönelmişlerdir. İslami turizm günümüzde giderek büyüyen bir sektör konumundadır.  

Bu çalışmanın amacı Kastamonu tüketicilerinin Helal turizm kavramı hakkında algılarını 

ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle Helal turizm kavramı irdelenecektir. Daha sonra 

Kastamonu merkezde yapılan anket aracılığıyla Kastamonu’da halkın helal turizme olan bakış 

açısı ortaya konulacaktır.  
 

2. İslami Markalar ve Helal Piyasalar 

Dünyada 1.62 milyardan fazla Müslüman yaşamakta ve Dünya nüfusunun yaklaşık %23’ünü 

Müslümanların oluşturmaktadır (Akyol ve Kılınç, 2014:173; Yeşiltaş, 2012:197). Müslüman 

nüfusun artışı nedeniyle gelecekte Dünya nüfusu içinde Müslümanların oranının artacağı 

tahmin edilmektedir (Boğan et.al 2016). Müslüman nüfusun sadece ufak bir kısmı Arap 

Dünyasında yaşamaktadır ve en kalabalık Müslüman nüfus Endonezya’da yaşamaktadır. 

Avrupa ve Amerika kıtasında yaşayan Müslümanlar daha eğitimli ve daha yüksek gelir 

seviyesine sahiptir. Helal piyasası; yemek, malların üretim ve dağıtımı, ilaç, kozmetik, kişisel 

bakım ürünleri, giyecek, bankacılık, finans, otel, lokanta ve lojistik gibi pek çok alanı 

kapsamaktadır (Razalli et.al, 2012:92). 

Her dinin kendi inananları üzerinde belli bir etkisi vardır. Literatürde dini inançların 

insanların tüketim kararlarını etkilediğini ortaya koyan çalışmalara rastlanmaktadır (Tekin ve 

Yılmaz, 2016:2047). İslam dininde insanların ticari alışverişlerine, tüketimlerine, yaşam 

tarzlarına yön veren kanunlar Şeriat (İslami yasalar) olarak adlandırılmaktadır. Şeriat, 

insanların bu Dünyadaki diğer yaratıklarla ilişkilerini ve yaşamını etkileyen ilahi kural ve 

düzenlemeler dizisidir (Battour et.al, 2010). Gerçek İslam öğretisi Kuran-ı Kerim ve H. 

Muhammet (S.A.V) davranış ve sözlerinden (sünnet) oluşmaktadır. Şeriata göre izin verilmiş, 

meşru ve yasal olan şeylere helal; izin verilmemiş, yasaklanmış olan şeylere ise haram 

denmektedir. İslam’a göre insan belli bir amaçla varolmuştur ve Allah’ın koyduğu kurallara 

göre hak ve doğruluğu inşa etme sorumluluğuna sahiptir. Dolayısıyla insan, nefsinin her 

istediğini yapma özgürlüğüne sahip değildir. Şeriata uygun yaşayan insan, öldükten sonraki 

hayatında cennet ile ödüllendirilecektir. Diğer bir deyişle; İslam dini, koyduğu kurallar 
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çevresinde mensuplarının tüketim davranışları ve toplumsal yaşantısını şekillendirmektedir 

(Tekin ve Yılmaz, 2016:2047; Samori et.al. 2016:132). 

Ab Talib et.al (2013:2) Küresel Helal Yiyecek piyasasının hızlı biçimde büyüdğünü ve bu 

büyümede Müslüman nüfusunun artışının, Helal yiyeceklerin gayrimüslimler tarafından 

benimsenmesinin ve helal yiyeceklerin daha temiz ve sağlıklı olduğuna dair algıların 

bulunduğunu belirtmiştir. Helal, tüketici piyasasının büyümesi, firmalar açısından önemlidir. 

Çünkü helal sektörü yiyecek, kozmetik, ilaç, tekstil, finans, lojistik, pazarlama, seyahat ve 

turizm gibi piyasaları içermek suretiyle gündelik yaşamı önemli ölçüde etkilemektedir. Yani, 

helal sadece yiyecekten ötedir. Günümüzde Helal mal ve hizmet talebine sahip bireyleri pek 

çok sektörde (turizm dahil) görmek mümkündür (Arpacı ve Batman, 2015:74). Helal piyasası 

Alserhan (2010:38)’e göre yiyecek, yaşam biçimi ve hizmetler olmak üzere üç sınıfta 

incelenmektedir. Bu sınıfların her biri diğeri ile yakından ilişkilidir. İslami markalarda üç 

kategoride değerlendirilebilir (Alserhan, 2010). 

Uyumluluğa göre İslami Markalar: Bu markalar ağırlıklı olarak Müslümanlara 

hitap eder. Fakat bu markalar giderek gayrimüslimlere de yönelmektedir. Örneğin; 

İslami otellerin müşterilerinin büyük çoğunluğu gayrimüslimlerden oluşur. 

Orijine göre İslami Markalar: Bu markalar üretildikleri ülke Müslüman olduğu 

için İslami olarak nitelendirilir. Bu firmalar, kendilerini İslam’a uyumlu olarak 

nitelendirmezler. 

Tüketicilere göre İslami Markalar: Bu markalar, gayrimüslim ülkelerde üretildiği 

halde Müslüman tüketicilere yönelik olarak tasarlanırlar. Gayrimüslim orijinli çok 

uluslu firmalar (Nestle, Unilever vb), Müslüman tüketici ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere üretim yapmaktadırlar. İsviçre kökenli Nestle, 1980’den beri Helal 

sertifikasına sahiptir. 

Helal piyasası genelde Müslüman tüketicilere yöneliktir. Satın alma niyetlerini 

belirleyen öğeler; helal farkındalığı, helal sertifikası, ürün kalitesi ve markadır. Ancak bir 

malın helal olması aynı zamanda malın kalitesinin de yüksek olması manasına geleceği için 

gayrimüslimler için de cezbedici bir unsur olmuştur (Kurtoğlu ve Çiçek, 2013).  
 

3. Helal Turizm 
Helal piyasaların önemli kısımlarından birini de Turizm oluşturmaktadır. Turizm ve din 

arasındaki ilişki çeşitli akademik çalışmalar tarafından incelenmektedir (Battour et.al; 2010). 

Seyahat etmek, Kuran-ı Kerim’de çeşitli sürelerde desteklenmiştir (Samori, et.al, 2016:132). 

Seyahat, Müslümanın daha sağlıklı ve iyi olmasını sağlayacak, stresini azaltacak ve Allah’a 

daha iyi kulluk yapabilmesine yardımcı olacaktır (Farahani ve Henderson, 2010:80). Ancak 

İslami öğreti turizmi, şeriatın önemli amaçlarından beş gerekliliği (iman, yaşam, akıl, soy ve 

malın korunması) yerine getirecek biçimde düzenlemektedir. İslami öğretiyi anlamak ve 

uygulamak turizm ve konaklama piyasasında firmalar rekabetçi avantaj sağlayacaktır. Çünkü 

böylece muhafazakar Müslüman turistlerin memnuniyetini sağlayacaklardır ki diğer 

piyasalarda olduğu gibi turizm piyasasında da müşteri memnuniyeti firmaya rekabet 

üstünlüğü sağlayan unsurlardan biridir (Battour et.al. 2013).  

11 Eylül saldırılarından sonra Avrupa ve ABD’de ortaya çıkan önyargılar, Dünya turizm 

sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. Batı’da yanlış biçimde terörün kökeni İslam’a 

bağlanmış; bu nedenle Arap ve Müslüman turistlerin Avrupa ve ABD’ye seyahati 

engellenmeye çalışılmıştır. Diğer yandan Avrupa ve ABD’li turistlerin de Müslüman ülkelere 

olan seyahatleri azalmıştır. Müslüman turistlerin seyahat tercihleri hoş karşılanmadıkları ABD 

ve Avrupa destinasyonlarından Ortadoğu ve diğer Müslüman coğrafyaya doğru kaymıştır. 

Sonuç olarak Ortadoğu ve Müslüman ülkeler arasındaki iç turizm dikkate değer biçimde 

artmıştır. Helal turizm piyasası her geçen gün daha fazla popüler olmakta; küresel bazda ülke 

ve firmaların girmeyi kaçıramayacağı fırsatlar sunmaktadır (Nursanty, 2012). 2023 

hedeflerine ulaşmak için (63 milyon turist, 86 milyar $ turizm geliri) Türkiye’nin önündeki 
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önemli fırsatlardan biri de Müslüman turistlerin tercihleridir  (Pamukçu ve Sarıışık, 2017:86). 

Kültürel yapısı ve turizm endüstrisindeki tecrübesi nedeniyle Türkiye’nin İslami turizm 

piyasasında rekabet avantajı elde edebileceği görülmektedir (Tekin ve Yılmaz, 2016:2049). 

2012-2015 yılları arasında Türkiye’yi ziyaret eden Müslüman turist sayısının sürekli ve hızlı 

biçimde arttığı gözlenmektedir (Boğan et.al, 2016). Helal turizm açısından Türkiye, 

Malezya’dan sonra Dünya piyasasında ikinci sırada yer almaktadır (Mohsin et.al. 2015 ; 

Samori et.al. 2016:134). Helal turizm piyasasının, turizm piyasasından daha hızlı biçimde 

büyüyeceği tahmin edilmektedir (Pamukçu ve Sarıışık, 2017:89; Battour ve İsmail, 

2016:153). Müslüman turistlerin dini ve kültürel gereksinimleri, yeni destinasyonlar 

(Ortadoğu ve diğer Müslüman ülkeler) tarafından göz ardı edilmemiştir. Yapılan ampirik 

çalışmalar ülkelerin kişi başına gelirleri ile turist sayıları arasındaki doğru yönlü ilişkiyi tespit 

etmektedir (Sarıışık et.al, 2011:182). 

Hamza et.al (2012:87), Müslümanların herhangi bir endişeye kapılmadan helal gıda tüketmek, 

etkinliklerin aile bazlı olması açısından emin olmak istediğini ve bu nedenle helal turizm 

talebinin arttığını ifade etmektedir. Ayrıca Türkiye’de helal turizmi talep eden kesimlerin 

harcanabilir gelir düzeyinin artması nedeniyle de talep yönlü bir baskı ortaya çıkmıştır. Boğan 

et.al (2016), Helal turizme yönelik talep yönlü baskının nedenlerini; Müslümanların gelir 

seviyelerinin artması ve seyahate yönelme eğilimleri, Müslüman nüfusun artması, Müslüman 

tüketicilerin dini hassasiyetlerinin artması, eğitim seviyesi yüksek gençlerin İslami çağdaş bir 

yaşam sürdürme eğiliminde olması olarak sıralamıştır. Battour ve İsmail (2016:151) 

Müslümanların helal ürünler hakkında giderek bilinçlenmesinin de helal mallara ve özellikle 

helal turizme yönelik talebin artmasına neden olduğunu belirtmiştir. Talep yönlü baskı 

nedeniyle sadece Müslüman ülkelerde değil ayrıca Avrupa, Japonya, Filipinler ve Brezilya vb 

ülkelerde de İslami hassasiyetlere göre hizmet veren oteller ortaya çıkmaya başlamıştır 

(Yeşiltaş et.al, 2012:197; Samori et.al 2016:132; Battour ve İsmail, 2016:151). Bununla 

beraber Müslüman nüfusun ağırlıklı olduğu destinasyonların Helal turizm açısından önemli 

avantajları bulunmaktadır. Çünkü destinasyon imajı ve pazarlaması turistlerin kararlarında 

önemli faktörlerden (Uçkun et.al, 2016:197; Gümüş, 2017:301) ve destinasyonlara fırsat 

sağlayan etmenlerden biridir (Dilek ve Kesgingöz, 2016). Seyahat edilecek kent halkına ait 

dindarlık imajı da Turist kararlarını etkileyebilir (Demirel ve Yaşarsoy, 2016:5).  

Helal turizm pek çok tur paketini ve konaklama tesisinin verdiği hizmeti etkilemiştir. 

Pamukçu ve Sarıışık (2017); konaklama, seyahat, rekreasyon, ulaşım vb turizm 

faaliyetlerinden doğan ihtiyaçların İslami kural ve inanışlara göre karşılanması ile ilgili 

faaliyetleri helal turizm olarak nitelendirmektedir. Mohsin et.al (2015), Müslüman turistlerin 

İslami ihtiyaçlarının İslam kurallarına göre karşılanmalarını sağlayacak mal ve hizmetlerin 

sağlanmasını Helal Turizm olarak tanımlamaktadır. Helal turizm ile İnanç turizminin farkı; 

helal turizmde seyahat edilecek yerin İslamiyet ile ilgisinin bulunmamasıdır (Pamukçu ve 

Sarıışık; 2017:87). Ayrıca İnanç turizmi sadece İslamiyet dinini değil diğer dinleri de 

kapsamaktadır (Boğan et.al, 2016; Farhat et.al 2016:276).  

Helal turizm işletmelerinin beklenen özellikleri; rekreasyon alanlarının erkek ve kadınlara 

göre ayrılması, alkollü içkilerin satışı ve tüketiminin olmaması, müşterilerin rahatça ibadet 

edebilmeleri için yerlerin (mescit) olması, odalarda kıble yönünü işaret eden yerlerin olması, 

banyo ve yatakların kıbleye göre düzenlenmesi, erkek müşterilere erkeklerin; kadın 

müşterilere kadınların hizmet vermeleri, Helal yiyeceklerin sunulması, çalışanların çoğunun 

Müslüman olması, misafir ve çalışanların giyim kurallarının olması, işletmenin İslami Finansı 

tercih etmesi, heykel tarzı sanat eserlerinin bulunmaması  gibidir (Pamukçu ve Arpacı, 

2016:151; Akyol ve Kılınç, 2014:175-176; Tekin ve Yılmaz, 2016:2048). Helal turizm 

işletmelerine literatürde farklı isimler (İslami Otel, Şeriata uygun otel, tesettür otel, 

muhafazakar otel, Helal Dostu oteller, Müslüman dostu oteller vb) verilmektedir ve bu 

konuda bir uzlaşı görülmemektedir (Tekin ve Yılmaz, 2016:2047; Boğan et.al, 2016; Salleh 
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et.al, 2014). Literatürde en fazla Helal turizm ve İslami turizm kavramı kullanılmakta ve 

tanımları birbirine çok benzemektedir (Battour ve İsmail, 2016:150). Zamani-Farahani ve 

Henderson (2010), Helal Turizm ile İslami Turizm kavramının aynı olduğunu belirtmiş ve 

İslami Turizm kavramını Müslümanların kendi kültürleri ile beraber kalmaları durumu olarak 

nitelemiştir.  

Muhafazakar müslüman müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek için turizm 

işletmelerinin helal konsepte uygun mal ve hizmet sunmaları gereklidir (Arpacı ve Batman, 

2015:74). Pamukçu ve Arpacı (2016:150) Helal oteli, İslami kurallara göre dizayn edilmiş 

geceleme, yeme-içme ve eğlenme ihtiyaçlarını İslami kural ve inançlara uygun birimleri 

içeren oteller olarak tanımlamaktadır. Tekin ve Yılmaz (2016)’nın Türkiye’de faaliyet 

gösteren İslami konseptli oteller üzerinde yapmış oldukları çalışmalarda tamamının Helal gıda 

ürünleri sundukları, alkollü içecekleri sunmadıklarını, ortak ibadet mekanları olduğunu 

belirtmişlerdir. Büyük çoğunluğunda ise odalarda seccade, Kuran-ı Kerim bulunduğu, namaz 

vakitlerini bildiren sistem kullanıldığı, erkek ve kadınlar için ayrı havuz imkanları bulunduğu, 

dini günlerde etkinlikler düzenlendiği ortaya çıkarılmıştır. Helal turizm konusunda faaliyet 

gösteren işletmeler Türkiye’de 1996 sonrasında ortaya çıkmaya başlamış ve 2002 yılından 

sonra bu işletmelerin sayısında artış gözlenmiştir (Tekin ve Yılmaz, 2016:2048).  İşletme 

sayılarındaki artış ise piyasadaki firmaların üzerindeki rekabet baskısını artırmakta (Dilek, 

2016:95) ve turistlere daha fazla imkan sağlanmasına neden olmaktadır. Firmalar için 

avantajlı unsurlardan biri de tüketicilerin helal ürün satın almada fiyat hassasiyetlerinin fazla 

olmamasıdır (Kurtoğlu ve Çiçek, 2013:201). 

Helal turizmin işletmeler için sunduğu büyük fırsatlara, Dünya nüfusunda Müslümanların 

önemli paya sahip olmalarına rağmen Helal turizm ile ilgili olarak literatürde yeteri kadar 

çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Yeşiltaş et.al (2012) insanların dini emirler hakkındaki 

tutumları ile otel tercihleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu; namaz, oruç gibi ibadetleri 

düzenli yerine getirenlerin otel tercihlerinde İslami otellere daha çok yöneldiğini ortaya 

çıkarmıştır. Örneğin; düzenli olarak beş vakit namaz kılanların %93.2’sinin İslami otellerde 

kalmayı tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. 
 

4. Yöntem 
Kastamonu Merkezinde yaşayanların helal turizm algısını ölçmek amacıyla anket 

uygulanmıştır. Ankette ilk kısımda katılımcıların demografik özellikleri sorulmuştur. İkinci 

kısımda ise helal turizm algılarının ölçülmesi amacıyla bir ölçek uygulanmıştır. Bu ölçeğin 

hazırlanmasında Akyol ve Kılınç (2014) çalışmasında yer alan İslami otellerin özelliklerinden 

faydalanılmış ve beşli Likert (1:kesinlikle katılmıyorum, 2:katılmıyorum, 3:ne katılıyor ne 

katılmıyorum, 4:katılıyorum, 5:kesinlikle katılıyorum) kullanılmıştır . Kastamonu merkezinde 

115.000 kişi yaşamaktadır. Küçük (2016:95), evren büyüklüğü 1.000.000 ve üzeri olduğu 

durumlarda 384 kişilik örnek kütle büyüklüğünün %5 hata payı ile istatistiksel çalışma 

yapmaya yeterli olacağını belirtmektedir. Kastamonu merkezinde belirlenen 4 farklı noktada 

(Nasrullah Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Çengeller ve Barutçuoğlu AVM önü) 453 

katılımcıya anket uygulanmıştır. Söz konusu noktalar Kastamonu halkının tüm alt gruplarının 

en çok ziyaret ettiği merkezlerdendir. Ancak anketlerde eksik ve hatalı cevaplar elendikten 

sonra güvenilir olan 428 anket formu üzerinde çalışma yapılmıştır.  
 

5. Bulgular 
Uygulanan anketin ilk bölümü demografik soruları içermektedir. Anket sonucunda 

demografik bulgular aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.  
 

Tablo 1: Demografik bulgular 
Cinsiyet Frekans Yüzde Öğrenim   

Bay 222 51.9 İlk-Orta 188 43.9 

Bayan 206 48.1 Lise 162 37.9 
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Toplam 428 100 Üniversite 78 18.2 

Toplam 428 100 

Yaş   MEslek   

18-25 88 20.6 Devlet-Özel 120 28 

26-35 107 25 İşadamı-Esnaf 89 20.8 

36-45 96 22.4 Öğrenci 47 11 

46-55 78 18.2 Ev hanımı  128 29.9 

56+ 59 13.8 İşsiz 44 10.3 

Toplam 428 100 Toplam 428 100 

Siyasi Kimlik   Gelir   

Muhafazakar 150 35 0-1500 125 29.2 

Milliyetçi 189 44.2 1501-3000 179 41.8 

Laik Modernist 53 12.4 3001-5000 86 20.1 

Sosyal demokrat 36 8.4 5000+ 38 8.9 

Toplam 428 100 Toplam 428 100 
 

Cinsiyetlerine göre katılımcıların oranı birbirine yakındır. Katılımcıların %51.9’u bay iken 

%48.1’i bayandır. Katılımcılar arasında en kalabalık yaş grubu olan 26-35 yaş grubu toplamın 

%25’ini oluşturmaktadır. İkinci sırada toplamın %22.4’ünü oluşturan 96 kişi bulunmaktadır. 

18-25 yaş grubu ise %20.6 ile üçüncü sıradadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu kendisini 

milliyetçi (%44.2) veya muhafazakar (%35) olarak tanımlamıştır. Kendisini laik-modernist 

olarak tanımlayanlar sadece %12.4 ve sosyal demokrat olarak tanımlayanlar %8.4’dür. 

Kastamonu’da gerçekleştirilen seçim sonuçlarında milliyetçi ve muhafazakar siyasi partilerin 

(AK Parti ve MHP) daha başarılı olması itibariyle katılımcıların büyük çoğunluğunun 

milliyetçi muhafazakar olmaları olağan sayılmalıdır. Katılımcıların büyük çoğunluğu ilkokul 

veya ortaokul mezunudur (%43.9). Lise mezunu olanlar oldukça yakın (%37.9) orandadır. 

Üniversite mezunu olanlar ise sadece %18.2’dir. Üniversite mezunu oranının düşük olmasının 

nedenlerinden biri de Kastamonu ve civar illerde (Karabük, Sinop, Çankırı) üniversitelerin 

2006 ve sonrasında (yeni tarihli) kurulmasıdır. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%41.8’i) 

1501-3000 TL arası yani asgari ücretten biraz daha yüksek aylık gelire sahiptir. 0-1500 TL 

arası gelire sahip olan kesim ise %29.2 ile azımsanmayacak orandadır. 3001-5000 TL arası 

gelire sahip olanlar toplam katılımcıların %20.1’idir. Toplam katılımcıların sadece %8.9’u 

5000 TL ve üzeri gelire sahiptir. Katılımcıların %29.9’u ev hanımıdır ki bu sonuç bayanların 

işgücüne katılım oranının düşük olduğu biçiminde yorumlanabilir. 206 katılımcı bayanın 

yarısından fazlası (128) kişi ev hanımıdır. Katılımcılar arasında ikinci sırada %28’lik oran ile 

devlet veya özel sektörde çalışanlar yer almaktadır. İşadamı veya esnaflar toplam 

katılımcıların %20.8’ini oluşturmaktadır. İşsizler ise %10.3 ile en düşük orana sahiptir. 

Türkiye’de uzun yıllardır işsizlik oranının %9-11 aralığında olması da bu oranla uyumludur.  

Anketin ikinci bölümü ise helal turizm algılarını ölçmeye yönelik olarak hazırlanan 

sorulardan oluşmaktadır. Samori et.al (2016:134), Malezya’daki Müslüman dostu otellerin 

özelliklerini (helal yiyecek, alkol bulunmaması, odalarda seccade ve bide bulunması, bay ve 

bayanlar için ayrı aktiviteler, yetişkin animasyonunun bulunmaması, cami ve mescit 

bulunması, ezan okunması) saymıştır. Sorular helal turizm ile ilgili yapılan akademik 

çalışmalardan faydalanılarak hazırlanmıştır (Samori et.al. 2016; Battour ve İsmail, 2016;). 

Soruların güvenilirliğinin ölçümü için Cronbach Alfa testi yapılmış ve 0,89 değeri 

bulunmuştur. Kalaycı (2010:405), Cronbach Alfa katsayısının 0.80 ile 1 arasında alacağı 

değerler için ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu belirtmektedir. İkinci Bölümde 

yeralan sorular için ortalama, çarpıklık ve basıklık değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2: Betimleyici istatistikler 
Soru Ort. Çarpıklık Basıklık 

1-) Otelde alkollü içki servisi yapılmaması ve tüketilmemesi 
benim için önemlidir 

3.72 -,985 ,672 
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2-) Otelde ALLAH’ın adıyla kesilmiş helal yiyeceklerin 
sunulması benim için önemlidir 

3.70 -,990 ,573 

3-) Otelde domuz eti ve domuz ürünlerinin bulunmaması benim 

için önemlidir 

3.81 -1,009 ,816 

4-) Odalarda KURAN-I KERİM, Takke ve Tesbih,  Kıbleyi 
gösteren okların bulunması benim için önemlidir. 

3.00 -,348 -,672 

5-) Otel yönetiminin sadece katılım bankaları ile çalışması 
benim için önemlidir. 

2.29 ,201 -,499 

6-) Otel müşterilerinin İslami hassasiyetlerinin olması benim 
için önemlidir. 

2.98 ,011 -,942 

7-) Otel yönetiminin çalışanlara maaşlarını alın teri kurumadan 
hakkıyla ödemesi benim için önemlidir. 

2.21 ,552 ,790 

8-) Otelde çalışanların muhafazakar biçimde giyinmesi benim 
için önemlidir. 

2.56 ,130 -,760 

9-) Otelde bay ve bayanlar için ayrı rekreasyon alanlarının 

olması benim için önemlidir. 
2.12 ,165 -,419 

10-) Otel müşterilerinin kıyafetlerinin İslama uygun olması 
benim için önemlidir 

2.11 ,062 -,660 

11-) Otelde tamamen bekar bayanlar için ayrılmış katların 
bulunması benim için önemlidir. 

2.04 ,176 -,792 

12-) Otelin faizsiz finansman kaynakları kullanması benim için 
önemlidir. 

2.03 ,117 -,807 

13-) Otelde bekar bayanlara ait katlara bayan personelin; bekar 
baylara ait katlara ise bay personelin bakması benim için 
önemlidir. 

2.43 ,351 -,840 

14-) Yatak ve tuvaletlerin yüzünün Kıbleye yönelik olmaması 

benim için önemlidir 
2.09 ,601 ,995 

15-) Otelde animasyon hizmetinin İslami usüllere uygun olması 
benim için önemlidir. 

2.11 -,029 -,789 

16-) Otelde heykellerin bulunmaması benim için önemlidir. 2.14 ,251 -,189 

17-) Otelde muhafazakar televizyon kanallarının yayınlanması 
benim için önemlidir. 

2.56 ,314 -,884 

18-) Otelde yeterli sayıda ve nitelikli mescitlerin bulunması 

benim için önemlidir 
2.01 ,727 ,699 

19-) Odalardan insan resimlerinin bulunmaması benim için 
önemlidir. 

1.84 ,095 ,873 

20-) Otelde ağırlıklı olarak Müslümanların çalışması benim için 
önemlidir. 

2.42 ,371 -,847 

21-) Otelde yemek israfının minimum olması benim için 
önemlidir. 

3.32 -,783 -,914 

22-) Otelde gece kulübü tarzı eğlencelerin bulunmaması  benim 
için önemlidir. 

2.25 ,519 -,975 

 

Soruların ortalaması 1.84 ile 3.81 arasında değişmektedir. Küçük (2016) beşli Likert 

ölçeklerde ortalamanın 1.00-2.33 (Düşük); 2.34-3.66 (orta) ve 3.67 üstü (yüksek) olmak üzere 

üç kesimde incelenebileceğini ifade etmektedir. Bu duruma göre helal yemek hakkındaki ilk 

üç soru yüksek değere sahiptir. Dolayısıyla tüketicilerin helal yemek konusuna büyük 

hassasiyet gösterdikleri söylenebilir. Kalan soruların bir kısmı yüksek diğer kısmı ise orta 

dereceli skora sahiptir. En düşük ortalamaya (1.84) sahip soru ise odalarda insan resmi 

bulunmasına dair sorudur. Dolayısıyla tüketicilerin odalarda insan resmi bulunmasından 

büyük rahatsızlık duymadıkları görülmektedir. Ayrıca Morgan et.al (2004, s.49)’e göre tüm 

sorular için çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ve +1 aralığında bulunması normal dağılımın 

bir göstergesi olarak kabul edilebilir olduğu için bu sonuçlar parametrik testlerin 

kullanılmasına imkan vermektedir. Tüm soruların ortalaması 2.53 olarak bulunmuştur. 

Dolayısıyla tüketicilerin helal turizme yönelik ilgisinin orta seviyede olduğu ve geliştirilmesi 

için çaba harcanması gerektiği söylenebilir.  
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5.1 Hipotez Testleri 

İkinci aşamada ise ortalamalar arası farklar incelenerek aşağıdaki hipotezler test edilir. Tüm 

soruların çarpıklık ve basıklık değerlerinin (-1,+1) aralığında olması, örneklem sayılarının 

30’dan fazla olması nedeniyle parametrik testler tercih edilmiştir.  
 

H1: Cinsiyete göre helal turizme olan ilgi fark etmektedir.  

Veri setinin çarpıklık ve basıklık değerleri ile örneklem sayısının çokluğu parametrik bir test 

olan bağımsız örneklem t testi kullanmamıza vesile olmuştur bağımsız örneklem t testi 

kullanma nedenimiz cinsiyet açısından iki grubun (erkek ve kadın) karşılaştırılmasıdır. 

Erkeklerin helal turizme olan ilgisine ait ortalama 2.498 iken kadınlara ait ortalama 2.569 

olarak gerçekleşmiştir. Levene testi (Sig:0.89) varyansların homojen dağıldığını ortaya 

çıkarmıştır. Her ne kadar kadınların helal turizme olan ilgi ortalaması daha yüksek olsa da bu 

farkın %5 anlamlılık düzeyinde istatiski açıdan (Sig:0.328) önemli olmadığı ortaya çıkmıştır.  
 

H2: Öğrenim durumuna göre helal turizme olan ilgi fark etmektedir. 

H1 hipotezinde geçerli olan nedenlerden ötürü parametrik test kullanılmasına karar 

verilmiştir. Ancak bu sefer grup sayısının ikiden fazla olması (İlk-orta, Lise ve Üniversite) 

nedeniyle One Way Anova testi kullanılmıştır. İlk ve orta okul mezunu olan öğrencilerin helal 

turizme olan ilgi ortalaması 2.525; Lise mezunlarının ortalaması 2.5 ve Üniversite 

mezunlarının ortalaması ise 2.587 olarak bulunmuştur. Varyansların homojen olduğu kabul 

edilir (sig:0.264). Anova testi sonuçları da öğrenim gruplarına göre %5 anlamlılık düzeyinde 

ortalamalarda farklılık olmadığını ortaya çıkmıştır (Sig:0.934).  
 

H3: Yaşa Göre Helal Turizme olan ilgi fark etmektedir.  

H1 ve H2 hipotezinde geçerli nedenlerden ötürü parametrik test kullanılmasına karar 

verilmiştir. Toplam beş yaş grubu (18-25, 26-35, 36-45, 46-55 ve 56+) bulunmaktadır. Bu 

nedenle One Way Anova testi yapılmıştır. 18-25 yaş grubunun ortalaması 2.5645, 26-35 yaş 

grubunun ortalaması 2.5959; 36 ve 45 yaş grubunun ortalaması 2.4527; 46-55 yaş grubunun 

ortalaması 2.5981 ve 56 üstü yaş grubunun ortalaması 2.4118 olarak gerçekleşmiştir. 

Varyansların homojen olduğu kabul edilir (sig:0.492). Anova testi sonuçları da yaş gruplarına 

göre %5 anlamlılık düzeyinde ortalamalarda farklılık olmadığını ortaya çıkarmıştır 

(sig:0.399). 
 

H4: Mesleğe göre Helal turizme olan ilgi fark etmektedir. 

Önceki hipotezlerdeki geçerli nedenlerden ötürü parametrik test kullanılmasına karar 

verilmiştir. Toplam beş adet (Devlet-Özel, işadamı-esnaf, öğrenci, ev hanımı, işsiz) grup 

bulunduğundan One Way Anova testi tercih edilmiştir. Devlet ve Özel kesimde çalışanların 

ortalaması 2.5268; İşadamı ve esnafın ortalaması 2.4604; öğrencilerin ortalaması 2.4641; ev 

hanımlarının ortalaması 2.6633; işsizlerin ortalaması 2.3864 olarak gerçekleşmiştir. 

Varyansların homojen olduğu kabul edilir (Sig:0.181). Ev hanımlarının ortalamasının 

diğerlerinin ortalamasından biraz daha yüksek gerçekleştiği görülse de mesleğe göre %5 

anlamlılık düzeyinde ortalamalarda farklılık olmadığı görülmektedir (sig:0.154).  
 

H5. Siyasi Görüşe Göre Helal Turizme olan İlgi fark etmektedir. 

İlk dört hipotezdeki nedenlerden dolayı tekrar parametrik test yapılmasına karar verilmiştir. 

Toplam dört adet (Muhafazakar, Milliyetçi, Laik-Modernist, Sosyal Demokrat) siyasi görüş 

bulunmaktadır. Muhafazakar kesimin ortalaması 3.1791; milliyetçi kesimin ortalaması 

2.5483; laik modernist kesimin ortalaması 1.4057 ve Sosyal demokrat kesimin ortalaması 

1.4154 olarak gerçekleşmiştir. Levene testi yardımıyla varyansların homojen olmadığı kabul 

edilir (Sig:0.000). Anova testi gruplar arasında fark olduğunu ortaya koymaktadır (Sig:0.000). 

Varyanslar homojen olmadığı için Tamhane’s T2 testi kullanılarak hangi gruplar arasında fark 

olduğuna bakılmıştır. Tamhane’s T2 testi sonucuna göre kendini muhafazakar olarak 

tanımlayan kesimin helal turizme olan ilgisi diğer gruplardan farklıdır. Benzer biçimde 
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milliyetçi kesimin de helal turizme bakış açısında farklılık bulunmaktadır. Buna karşılık laik-

modernist kesim ile sosyal demokrat kesimin ortalamaları arasında %5 anlamlılık düzeyinde 

bir fark bulunmamaktadır. Sonuç olarak toplamda siyasi görüşe göre helal turizm ilgisi üç 

grupta incelenebilmektedir. Helal turizme en az ilgi Laik-Modernist ve Sosyal demokrat 

kesimde bulunmaktadır.  
 

Tablo 3: Siyasi görüşe göre helal turizm ilgisi (Tamhane’s T2 testi) 

Siyasi Kimlik Siyasi Kimlik Ortalamalar Arası Fark Stan. Hata Sig. 

Muhafazakar Milliyetçi 
,63075* ,04856 ,000 

Sosyal demokrat 
1,77343* ,06346 ,000 

Laik-Modernist 
1,76369* ,05938 ,000 

Milliyetçi Muhafazakar 
-,63075* ,04856 ,000 

Sosyal demokrat 
1,14268* ,05344 ,000 

Laik-Modernist 
1,13294* ,04853 ,000 

Laik-Modernist Muhafazakar 
-1,77343* ,06346 ,000 

Milliyetçi 
-1,14268* ,05344 ,000 

Sosyal Demokrat 
-,00974 ,06343 1,000 

Sosyal Demokrat Muhafazakar 
-1,76369* ,05938 ,000 

Milliyetçi 
-1,13294* ,04853 ,000 

Laik-Modernist 
,00974 ,06343 1,000 

 

H6. Gelir seviyesine Göre Helal Turizme olan İlgi fark etmektedir. 

Önceki beş hipotezde yapıldığı gibi parametrik testler tercih edilmiştir. Toplam dört adet gelir 

grubu (0-1500 TL, 1501-3000 TL, 3001-5000 TL ve 5000 TL üstü) incelenmiştir. Geliri 1500 

TL altında olan tüketicilerin ortalaması 2.6076; geliri 1501 TL ile 3000 TL arası olan 

tüketicilerin ortalaması 2.4492; geliri 3001 TL ile 5000 TL arası olan kesimin ortalaması 

2.6379 ve geliri 5000 TL üstü olan kesimin ortalaması 2.4402’dir. Levene testi varyansların 

homojen olmadığını ortaya çıkarır (Sig:0.000). Anova testi ise gruplar arasında fark 

olmadığını ortaya çıkarır (Sig:0.130). Geliri 3001 TL ile 5000 TL arasında olan tüketicilerin 

ortalaması diğer gelir gruplarından yüksek olmakla beraber aradaki fark %5 anlamlılık 

düzeyinde istatistiki açıdan önem arz etmez.  
 

H7. Tatile ayırdıkları bütçeye göre Helal Turizme olan ilgi fark etmektedir. 

Diğer hipotezlerde olduğu gibi parametrik testler tercih edilmiştir. Toplam üç grup (tatile 

bütçe ayırmayan, 0-2000 TL arası ayıran, 2001 TL üstü ayıran) incelenmektedir. Tatil için 

bütçe ayırmayan kesimin ortalaması 2.5240; 0-2000 TL arası bütçe ayıran kesimin ortalaması 

2.6034 ve 2001 TL üstü bütçe ayıran kesimin ortalaması 2.5326’dir. Levene testi varyansların 

homojen olmadığını gösterir (Sig:0.000). Anova testi gruplar arasında fark olmadığını ortaya 

çıkarır (Sig:0.630). Helal turizm piyasasının gelişmesi için tatil için 2001 TL ve üstü ayıran 

kesimin helal turizme olan ilgisini artırmak gereklidir.  
 

H8. Daha Önce İslami otelde kalmaya göre Helal Turizme olan İlgi fark etmektedir. 

H8 hipotezinde de parametrik test uygulanmıştır. Geçmişte İslami otelde kalanlar ile 

kalmayanlar arasındaki ortalama farkını dikkate alacağımız için Independent Sample T test 

kullanılmıştır. Daha önce İslami otelde kalanların ortalaması 2.9952 iken hiç İslami otelde 

kalmamış olanların ortalaması 2.4746 olarak gerçekleşmiştir. Levene testi sonuçlarına göre 

varyanslar homojen dağılmıştır (sig:0.000). Ortalamalar arasında görülen büyük farkın %5 

anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak önem arz etmektedir (sig:0.000). Bu sonuç islami 

otellerden memnuniyet düzeyinin düşük olmadığını göstermektedir. 
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5.2 Faktör Analizi 

Üçüncü olarak faktör analizi yapılacaktır. Daha önce belirtildiği gibi güvenilirlik testi 

Cronbach Alfa testinin değeri olarak bulunan 0.89 veri setimizin güvenilirliğinin sağlam 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bartlett testi sonucu (sig:0.000< 0.05) değişkenler arası yüksek 

korelasyonlar olduğunu ve verilerin çoklu normal dağılımdan geldiğini göstermektedir. 

Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) değeri (0.966) ise sonucun uygun olduğunu göstermektedir. 

KMO değerinin 0.50’nin altında olmasının kabul edilemeyecek, 0.90’nın yukarısında olması 

ise sonucun mükemmel olduğunu göstermektedir (Karagöz ve Kösterelioğlu, 2008:87). Örnek 

büyüklüğü yeterlidir ve faktör analizi yapılabilir. 

Verilere “Principal Component” analizi uygulanmış ve “Varimax” seçeneği tercih edilmiştir. 

Özdeğerleri (Eigenvalue) birin üzerinde olan veriler ele alınmıştır. Yükleme oranı 0,40 ve 

altında olan değerler değerlendirme dışında tutulmuştur. Özdeğeri bir ve birin üzerinde olan 

üç faktör bulunmaktadır. Bu sonuçlara göre değişkenler üç faktör altında toplam varyansı 

(farkı) %76.212 oranında tanımlamak suretiyle toplanmıştır. Toplam varyansın %50’sinden 

fazlasının açıklanması istatistiki açıdan yeterlidir. Faktörlerden birincisi toplam varyansın 

%36.685’ini; ikinci faktör toplam varyansın %26.987’sini ve son faktör toplam varyansın 

%12.539’unu açıklamaktadır. Faktör Analizinin özet sonuçları (Total Variance Explained) 

Tablo 4’de verilmiştir.  
 

Tablo 4: Total variance explained 

Component Inıtial Eigenvalues Rotation Sums Of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 14,259 64,814 64,814 8,071 36,685 36,685 

2 1,441 6,550 71,364 5,937 26,987 63,672 

3 1,067 4,848 76,212 2,759 12,539 76,212 

Ayrıca Şekil 1’de verilen Scree Plot grafiği de incelendiğinde üçüncü değerden sonra 

verilerde bir değişiklik olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu da üç faktör altında değişkenleri 

toplayabileceğimiz sonucunu doğrulamaktadır.  
 

Şekil 1: Scree plot 

 
 

Söz konusu 3 faktörün hangi maddelerden meydana geldiğini Tablo 5’de yer alan Pattern 

matrix ile inceleyelim. Birinci faktör toplam 10 adet sorudan; İkinci faktör toplamda 9 adet 

sorudan ve sonuncu faktör ise toplamda 2 adet sorudan oluşmaktadır. Tablo 5’de son satırda 

verilen beşinci sorunun ikinci ve üçüncü faktör yükleri arasındaki farkın 0,100’den aşağıda 
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olması nedeniyle beşinci soru (otel yönetiminin katılım bankaları ile çalışması) faktör 

analizinin dışında tutulmuştur. 
 

Tablo 5: Rotated component matrix 

F  1 2 3 

1 Otelde gece kulübü tarzı eğlencelerin bulunmaması  benim için önemlidir. 

(Soru:22) 

,895   

1 Otelde tamamen bekar bayanlar için ayrılmış katların bulunması benim için 

önemlidir (Soru:11) 

,858   

1 Otel müşterilerinin İslami hassasiyetlerinin olması benim için önemlidir 

(Soru:6) 

,828   

1 Otelde muhafazakar televizyon kanallarının yayınlanması benim için 

önemlidir (Soru:17) 

,801   

1 Otelde ağırlıklı olarak Müslümanların çalışması benim için önemlidir  

(Soru:20). 

,793   

1 Otelde bay ve bayanlar için ayrı rekreasyon alanlarının olması benim için 

önemlidir (Soru:9). 

,781 ,404  

1 Otelde animasyon hizmetinin İslami usüllere uygun olması benim için 

önemlidir (Soru:15). 

,763 ,456 ,418 

1 Otel müşterilerinin kıyafetlerinin İslama uygun olması benim için önemlidir 

(Soru:10) 

,761 ,448 ,415 

1 Otelde bekar bayanlara ait katlara bayan personelin; bekar baylara ait katlara 

ise bay personelin bakması benim için önemlidir (Soru:13). 

,730   

1 Otelde çalışanların muhafazakar biçimde giyinmesi benim için önemlidir 

(Soru:8). 

,700   

2 Odalardan insan resimlerinin bulunmaması benim için önemlidir (Soru:19).  ,771  

2 Otelde yemek israfının minimum olması benim için önemlidir (Soru:21). ,529 ,737  

2 Otelde yeterli sayıda ve nitelikli mescitlerin bulunması benim için önemlidir 

(Soru:18). 

 ,736  

2 Yatak ve tuvaletlerin yüzünün Kıbleye yönelik olmaması benim için önemlidir  

(Soru:14). 

 ,698  

2  Otelde alkollü içki servisi yapılmaması ve tüketilmemesi benim için 

önemlidir (Soru:1). 

,497 ,695  

2  Otelde ALLAH’ın adıyla kesilmiş helal yiyeceklerin sunulması benim için 

önemlidir (Soru:2). 

,496 ,690  

2 Otelde domuz eti ve domuz ürünlerinin bulunmaması benim için önemlidir 

(Soru:3). 

 ,683  

2 Odalarda KURAN-I KERİM, Takke ve Tesbih,  Kıbleyi gösteren okların 

bulunması benim için önemlidir (Soru:4). 

,526 ,630  

2 Otelde heykellerin bulunmaması benim için önemlidir (Soru:16).  ,537  

3 Otelin faizsiz finansman kaynakları kullanması benim için önemlidir 

(Soru:12). 

  ,728 
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3 Otel yönetiminin çalışanlara maaşlarını alın teri kurumadan hakkıyla ödemesi 

benim için önemlidir (Soru:7). 

  ,605 

 Otel yönetiminin sadece katılım bankaları ile çalışması benim için önemlidir 

(Soru:5). 

 ,498 ,567 

 

Birinci faktördeki sorular etkinlikler, müşteriler, çalışanlar ile ilgili olan sorulardan oluştuğu 

için birinci faktöre “Beşeri ve Etkinlik faktörü” ismi verilebilir. İkinci faktördeki sorular ise 

Helal yemek ve fiziki mekan hakkındaki sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle ikinci faktöre 

“Yemek ve Konfor” faktörü adı verilebilir. Üçüncü ve son faktör ise finansal sorulardan 

meydana gelmektedir. Bu nedenle son faktöre “Finansal faktör” adı verilmiştir. Kısaca helal 

turizme ilgiyi belirleyen üç faktör (Beşeri ve etkinlik faktörü, yemek ve konfor faktörü ile 

finansal faktör) bulunmaktadır. Beşeri ve etkinlik faktörünün (birinci faktör) ortalaması 2.365; 

yemek ve konfor faktörünün ortalaması 2.847 ve finansal faktörün ortalaması ise 2.176 olarak 

gerçekleşmiştir. 
 

Beşeri ve Etkinlik Faktörü:  

Beşeri ve etkinlik faktörünün toplam yükü 14,259; varyansı 64,859’dur. Faktörün içerdiği 10 

adet soru Turistik işletmede gerçekleştirilen etkinlikler, işletmenin çalışanları ve müşterilerine 

ait sorulardır. Bu nedenle faktöre Beşeri ve etkinlik faktörü adı verilmesi uygun görülmüştür. 

Beşeri ve Etkinlik faktörünün Rekabet ortamının giderek sertleştiği turizm sektöründe turistik 

işletmeler açısından animasyon aktiviteleri ile turistleri çekmek önem arz etmektedir (Koçak, 

2001). Farhat et.al (2016:276), pek çok Müslümanın İslami kültür ve değerlere saygı ile 

bakıldığı yerlere seyahat etmeyi tercih ettiğini belirtmektedir. Dolayısıyla Müslüman turistler 

açısından turistik işletmede çalışanlar ve diğer müşterilerin de Müslüman olması  veya en 

azından İslam dinine saygı göstermesi önem arz etmektedir. Ayrıca helal turizmin önemli 

öğelerinden biri de otelde İslam’a uygun olmayan etkinliklerin (Gece Kulübü, Casino vb) yer 

almamasıdır. Pamukçu ve Sarıışık (2017:87), Casino ve alkollü ürün sunan Pub ve barlara 

sahip işletmelerin Helal turizme yönelemeyeceklerini belirtmektedir.  Tekin ve Yılmaz 

(2016:2049); İslam’a uygun etkinlik imkanlarının olmasının; Bay ve bayanlar için ayrı 

etkinlik imkanlarının olmasının; Kumar, gece kulübü tarzı etkinliklerin olmamasının müşteri 

tercihlerini etkilediğini belirtmiştir. Muhafazakar Müslüman turistler açısından Türk Sanat 

Müziği, Tasavvuf Müziği, Türk Halk müziği, Semazen gösterisi, Dini günlerde Kuran-ı 

Kerim tilaveti gibi İslam’a uygun etkinliklerin tercihlerinde önemli rol oynamaktadır.  
 

Yemek ve Konfor Faktörü: 

Faktörün toplam yükü 1,441; varyansı 6,550’dir. Faktörün içinde bulunan 9 soru; turistik 

işletmenin odalar ve ortak alanlarının konforu ile otelde bulunan yemek imkanlarını 

içermektedir. Bu nedenle faktörün isminin yemek ve konfor olması uygun görülmüştür. 

Alkollü içki servisi yapılmaması, Helal yiyecekler ile domuz eti ürünlerinin kullanılmaması 

diğer bir ifadeyle gıda ile ilgili olan soruların ortalamasının oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Salleh vd. (2014:26), Müslüman turistlerin namaz ibadetlerini yerine daha 

rahat getirmesi için odalarda Kabe yönünü gösteren okların bulunmasını ve Helal yemekler 

sunulmasını önermektedir. Yeşiltaş vd. (2012:207), İslami otelde konaklayan turistlerin 

seçimlerini etkileyen en önemli faktörler arasında Domuz eti olmaması, Erkek ve kadınlar 

için ayrı havuzların olması, alkollü içeceklerin olmaması olduğunu yaptıkları çalışma ile 

ortaya çıkarmıştır. Dikkat edilmesi gereken yemek faktörüne ait olan soruların (alkollü içecek 

olmaması, Helal gıda ürünlerinin sunumu, Domuz eti ürünlerinin sunulmaması) yüksek 

ortalamaya sahip olmasıdır. Turistler helal gıda konusunda daha hassas oldukları 

görülmektedir. Yeşiltaş vd. (2012:208), klasik otelde konaklayan müşterilerin de yüksek 

oranda otelde domuz eti sunulmamasını (3.89) talep ettiklerini ortaya çıkarmıştır. 
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Finansal Faktör:  

Faktörün toplam yükü 1,067; varyansı 4,848’dir. Faktörün içinde bulunan iki soru; otelin 

faizsiz finans araçlarını kullanması ve otel yönetiminin çalışanlara maaşlarını alnının teri 

kurumadan ödemesi ile ilgilidir. Bu nedenle faktörün isminin finansal faktör olması uygun 

görülmüştür. Tekin ve Yılmaz (2016:2049), İslami otellerin islami kurallara uygun finansal 

çözümleri kullanması gerekliliğini belirtmektedir. Finansal faktöre ait olan iki sorunun 

ortalamalarının (2.03 ve 2.21) düşük olduğu gözlenmektedir.  
 

6. Sonuç 

Helal turizm Dünya’da hızla büyüyen sektörlerden biridir. Müslümanların gelir seviyelerinin 

artması ve seyahate yönelme eğilimleri, Müslüman nüfusun artması, Müslüman tüketicilerin 

dini hassasiyetlerinin artması, eğitim seviyesi yüksek gençlerin İslami çağdaş bir yaşam 

sürdürme eğiliminde olması gibi nedenlerden ötürü Helal turizm piyasasının büyümeyi 

sürdürmesi beklenmektedir. 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmak için Türkiye’nin rekabet 

gücüne sahip olduğu Helal turizm piyasası önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Türkiye’de 

de halkın helal turizme olan eğiliminin arttığı, helal turizm işletmelerinin sayısının giderek 

arttığı gözlenmektedir. Helal turizm işletmeleri açısından iç turizminde önemi bulunmaktadır.  

Amacımız iç turizm açısından fikir sahibi olmak açısından Kastamonu halkının helal  turizm 

konusundaki eğilimleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu amaçla Kastamonu’da halka anket 

uygulanmıştır. 

Kastamonu halkının genelde konaklayacakları turistik işletmede alkollü içecek sunulmaması, 

Helal yiyeceklerin sunulması, Domuz eti ürünlerinin bulunmaması konularında yüksek oranda 

hassas oldukları ve bu konularda talepkar oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca Kastamonu 

halkının genel olarak Helal turizme olan ilgisinin orta seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Siyasi 

düşüncelere göre Helal turizme olan ilginin farklılaştığı görülmüştür. Kendini muhafazakâr 

olarak tanımlayan kesimin helal turizme daha fazla ilgi gösterdiği; kendini milliyetçi olarak 

tanımlayan kesimin helal turizme olan ilgisinin de Laik-modernist ve sosyal demokrat kesime 

göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Helal turizm piyasasını geliştirmek için muhafazakâr 

ve milliyetçi kesim dışındaki kesimlerin de ilgisinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca daha 

önce Helal turistik işletmelerde konaklayan kesimin helal turizme olan ilgisinin daha önce 

konaklamamış olan kesime göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca cinsiyet, yaş, 

öğrenim durumu, mesleğe, gelir seviyesine ve tatile ayırdıkları bütçeye göre Helal Turizme 

olan ilginin fark etmediği ortaya çıkmıştır. Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda helal 

turizme olan ilginin üç alt faktöre ayrıldığı ortaya çıkmıştır. Bu faktörler; beşeri ve etkinlik, 

yemek ve konfor ile finansal faktördür.  

Helal Turizm ve İslami oteller hakkında akademik çalışmaların yoğunlaştırılması, Helal 

turistik işletmelerde konaklayan müşterilerin memnuniyet düzeyleri, müşteri sadakati, 

sunulması gereken hizmetler konusunda yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  Araştırma, 

zaman ve maddi kısıtlar nedeniyle Kastamonu il merkezinde gerçekleştirilmiştir. İleride  farklı 

hedef kitleler üzerinde araştırmalar yapılarak Türkiye geneli için fikir elde edilebilir. 
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İskandinav Ülkeleri İçin Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin 

Yakıt Tipine Göre Sınanması 
 

 
Bayram Veli Doyar (Sorumlu Yazar)1   Dilek Çetin2    Mine Kalay3 

 
Özet 

Çevresel Kuznets Eğrisi (Enviromental Kuznets Curve – EKC) hipotezinin ülkelerin gelir seviyesi arttıkça 
çevresel bozulmanın önce artıp belli bir seviyeden sonra azaldığı temel varsayımına dayanmaktadır. Bu 

çalışmada temel amacımız ters-U şeklinde olan EKC hipotezini İskandinav ülkeleri (Danimarka, Finlandiya, 
İzlanda, Norveç ve İsveç) için 1992-2016 yılları arası Dünya Bankası’nın Dünya Gelişme Göstergeleri 
kullanılarak test etmektir. Çevresel bozulma için toplam CO2’nin yanı sıra gaz, sıvı ve katı yakıt kullanımından 
kaynaklanan CO2 emisyonları kullanılmıştır. Ön esneklik tahmin sonuçlarına göre EKC hipotezi toplam CO2 ve 
katı yakıt kullanımından kaynaklanan CO2 için ters-U şeklinde iken gaz ve sıvı yakıt kullanımından kaynaklanan 
CO2 için U şeklindedir.  
 

Anahtar Kelimeler: EKC, çevre, CO2 
 

JEL Sınıflandırması: Q43, C33 

 

Test of  Enviromental Kuznets Curve In Terms of Fuel Type for 
Scandinavian Countries 

 
Abstract 

The main assumption of the Enviromental Kuznets Curve (EKC) hypothesis is that as the income level of the 
countries increase, the enviromental deteroriation will first increase up to a point and after that certain point it 
will dimishes eventually. In this study our main aim is to test the inverse-U shape EKC hypoothesis for Nordic 

Countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) between the years 1992 and 2016 with World 
Development Indicator data from World Bank. For the enviromental deteroriation, not only total CO2 emissions 
but also CO2 emissions from gas, liquid and solid fuel consumption are used. According to preliminary 
estimation results, EKC hypothesis is inverse-U shape for total CO2 and CO2 from solid fuel consumption 
although it is U shape for CO2 from gas liquid fuel consumption.  
 

Keywords: EKC, enviroment, CO2 
 

JEL Classification: Q43, C33 

 

1. Giriş 

Sanayi ekonomisinin gelişmesi ve ilerleyen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacı zaman içinde 

ciddi artışlar göstermiştir. Ülkeler ekonomik büyüme amacına yönelik olarak artan enerji 

ihtiyaçlarını çeşitli kaynaklardan karşılarken, bu durum çevre açısından olumsuz etkiler 

doğurmuştur. Enerji girdilerinin kullanımı, en bilineni karbondioksit (CO2) olmak üzere, 

atmosfere zararlı gazların salınımında artışa sebep olmaktadır. 

Enerji ekonomisi kapsamında, bu zararlı gazların üretimi sonucu kazanılan enerji ve elde 

edilen GSYH arasındaki ilişki iktisatçılar oldukça popüler bir konudur. Bu ilişki literatürde 

Çevresel Kuznets Eğrisi (Enviromental Kuznets Curve-EKC) yaklaşımı ile ele alınmaktadır. 

Çevresel Kuznets Eğrisi, ekonomik büyümenin başlangıç aşamalarında enerji tüketimine 

paralel olarak çevresel bozulmanın (CO2 salınımının) artacağını ve belirli bir düzeye 

ulaştıktan sonra azalacağını söylemektedir. Bu bağlamda Çevresel Kuznets Eğrisi gaz 
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emisyonları ile kişi başına GSYH arasındaki ilişkinin ters-U biçiminde olduğunu 

söylemektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar ilgili teoriyi çeşitli ülkeler açısından test 

etmiştir. 
 

2. Literatür Taraması 

EKC literatürünün kısa bir özeti Tablo 1’de verilmiştir. Öncelikle literatürde çevresel 

bozulma için birçok farklı değişkenin kullanıldığı söylenebilir. Geleneksel olarak kullanılan 

bağımlı değişken CO2 yerine, bazı çalışmalarda farklı çevresel bozulma değişkenlerinin tercih 

edildiği, bazılarında ise sektörel ve kaynaksal ayrıma gidildiği görülmektedir. Bunlara ek 

olarak, açıklayıcı değişkenler GSYH ve enerji tüketimine ek olarak modelde yer alması 

gerektiği düşünülen farklı birçok değişkenin (özellikle doğrudan yabancı yatırımlar ve dış 

ticaretle ilgili değişkenler) eklendiği gözlenmektedir. 

Zaman serileri çerçevesinde yürütülen çalışmalar ya tek ülkeyi kapsamakta ya da birden farklı 

ülke için ayrı ayrı analizler yapılmaktadır. Bu çalışmalarda EKC hipotezinin geçerliliğine 

yönelik bir fikir birliği mevcut değildir. Sonuçların verilere, ülkelere ve ekonometrik 

yöntemlere göre değiştiği açıktır. Bir kısım çalışma çeşitli ülkeler için EKC hipotezini 

destekleyen sonuçlar üretmiştir (Shahbaz, Mutascu ve Azim, 2011), (Tiwari, Shahbaz ve Hye, 

2013), (Balaguer ve Cantavella, 2016), (Shahbaz, Lean ve Shabbir, 2012), (Ang, 2007) ve 

(Lau, Chong ve Eng, 2014). Al-Mulali, Saboori ve Öztürk’ün (2015) çalışması EKC 

hipotezinin Vietnam için geçerli olmadığını göstermektedir. Karbondioksit emisyonlarını 

yakıt ve sektörlere göre ayıran Aslan ve Gözbaşı (2016) ise Çin için EKC hipotezinin tüm 

yakıt tipleri için, ancak sektörlerden sadece taşımacılıkta geçerli olduğunu tespit etmişlerdir.  

Zaman serilerinde olduğu gibi, panel veri analizi çerçevesinde yürütülen ve çok ülkeyi 

kapsayan çalışmalar da EKC hipotezinin geçerliliği konusunda kesin bir şey söylememekte 

olup, elde edilen sonuçlar benzer sebeplerden dolayı değişkenlik arz etmektedir. Panel veri 

analizi dahilindeki çalışmalardan Apergis ve Öztürk (2015), Jebli, Youssef ve Öztürk (2016), 

Lean ve Smyth (2010), Farhani vd. (2014) ve Farhani, Shahbaz ve Arouri (2013) ele aldıkları 

ülke grupları için EKC hipotezinin geçerli olduğunu göstermişlerdir. Ancak Özcan (2013) 

Orta Doğu ülkeleri için emisyonlar ve GSYH arasındaki ilişkinin ters-U biçimli olmadığını 

bulmuştur. 73 ülkeyi kapsayan çalışmasında Halkos (2003) GMM yöntemi ile elde ettiği 

sonuçlar EKC hipotezini desteklerken rassal etkiler yöntem ile elde ettiği sonuçlar reddeder 

niteliktedir. Çalışmalarında üç farklı ülke grubunu (Afrika, Latin Amerika ve Asya) inceleyen 

Cropper ve Griffiths (1994) EKC hipotezinin sadece Afrika ve Latin Amerika ülkeleri için 

geçerli olduğunu tespit etmişlerdir. 
 

Tablo 1: EKC literatür özeti 
 

Yazar(lar) 
Dönem ve 

Ülke 
Yöntem Değişkenler EKC Hipotezi 

Al-Mulali, Saboori 
ve Öztürk (2015) 

1981–2011 
Vietnam 

ARDL 

Fosil yakıt kaynaklı KB 
CO2, KBGSYH, sermaye, 
işgücü, ithalat, ihracat, 
fosil yakıtlardan ve 
yenilenebilir 

kaynaklardan elektrik 
tüketimi 

Hayır 

Shahbaz, Mutascu 

ve Azim (2011) 

1980-2010 

Romanya 
ARDL 

KB CO2, KBGSYH, 
KBGSYH2 ve KB enerji 
tüketimi 

Evet 
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Yazar(lar) 
Dönem ve 

Ülke 
Yöntem Değişkenler EKC Hipotezi 

Aslan ve Gözbaşı 
(2016) 

1981–2011 
Çin 

ARDL ve Granger 
nedensellik testi 

Yakıt tipi ve sektöre göre 

CO2, KBGSYH, 
KBGSYH2, enerji 
tüketimi, finansal 
gelişmişlik, ticaret oranı 
ve doğrudan yabancı 
yatırımlar 

Gaz, sıvı ve 
katı yakıt ve 
taşımalıcılık 

için evet 

Tiwari, Shahbaz ve 
Hye (2013) 

1966–2011 
Hindistan 

ARDL ve Johansen 

eşbütünleşme testleri 
ve VECM Granger 

nedensellik 

KB CO2, KB kömür 
tüketimi, KBGSYH, 
KBGSYH2 ve dışa açıklık 

Evet 

Balaguer ve 
Cantavella (2016) 

1874–2011 
İspanya 

ARDL 
CO2, GSYH, GSYH2 ve 
petrol fiyatları 

Evet 

Shahbaz, Lean ve 
Shabbir (2012) 

1971-2009 
Pakistan 

ARDL sınır testi, 
Gregory-Hansen 

eşbütünleşme, Granger 

nedensellik 

KB CO2, KBGSYH, 
KBGSYH2, KB enerji 
tüketimi ve dışa açıklık 

Evet 

Ang (2007) 
1960-2000 

Fransa 

Johansen 
eşbütünleşme, ARDL 
sınır testi ve ECM’ye 

dayalı nedensellik 

KB CO2, KBGSYH, 
KBGSYH2 ve KB ticari 
enerji tüketimi 

Evet 

Lau, Chong ve Eng 
(2014) 

1970-2008 
Malezya 

ARDL sınır testi, 
VECM Granger 

nedensellik 

KB CO2, KBGSYH, 
KBGSYH2, doğrudan 
yabancı yatırımlar ve dışa 

açıklık 

Evet 

Pao, Yu ve Yang 
(2011) 

1990-2007 
Rusya 

Johansen 
eşbütünleşme ve ECM 
Granger nedensellik 

CO2, GSYH, GSYH2 ve 
enerji tüketimi 

Hayır 

Özcan (2013) 

1990-2008 

Orta Doğu 
ülkeleri 

Westerlund 
eşbütünleşme, 
FMOLS, ECM 

Granger nedensellik  

KB CO2, KBGSYH, 

KBGSYH2 ve KB enerji 
tüketimi 

Hayır 

Apergis ve Öztürk 
(2015) 

1990–2011 
14 Asya ülkesi 

Nyblom–Harvey, 

Fisher–Johansen, 
Pedroni ve Kao 
eşbütünleşme, 

FMOLS, DOLS, 
PMGE, MG, GMM 

CO2, KBGSYH, nüfus 

yoğunluğu, alan, endüstri 
payları, politik istikrar, 
hükümetin etkinliği, 
yönetmelik kalitesi, 
yolsuzluk kontrolü 

Evet 

Jebli, Youssef ve 
Öztürk (2016) 

1980–2010 

25 OECD 
ülkesi 

Pedroni eşbütünleşme, 
VECM Granger 

nedensellik, FMOLS 
ve DOLS 

KB CO2, KB yenilenebilir 
ve yenilenemeyen enerji 

tüketimi, KBGSYH, 
KBGSYH2, KB ihracat ve 
KB ithalat 

Evet 

Lean ve Smyth 
(2010) 

1980-2006 

ASEAN 
ülkeleri 

Johansen-Fisher 
eşbütünleşme, DOLS 

ve ECM Granger 
nedensellik 

KB CO2, KBGSYH, 

KBGSYH2 ve KB elektrik 
tüketimi 

Evet 

Halkos (2003) 
1960-1990 

73 ülke 

Rassal katsayılar 

modeli ve GMM 

Sülfür emisyonları, 

KBGSYH ve KBGSYH2 

Evet (GMM 
ile) 

Hayır (rassal 
katsayılar ile) 

Cropper ve 
Griffiths (1994) 

1961-1991 

Afrika, Latin 
Amerika ve 

Asya 

Sabit etkiler modeli 

Ormansızlaşma oranı, 
kırsal nüfus yoğunluğu, 
nüfustaki % değişim, 
kereste fiyatı, KBGSYH 
ve KBGSYH2 

Afrika ve 
Latin Amerika 

için evet 
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Yazar(lar) 
Dönem ve 

Ülke 
Yöntem Değişkenler EKC Hipotezi 

Farhani vd. (2014) 

1990-2010 
10 Orta Doğu 

ve Kuzey 
Afrika ülkesi 

Pedroni eşbütünleşme, 
FMOLS, DOLS ve 

VECM Granger 
nedensellik 

CO2, KBGSYH, 

KBGSYH2, enerji 
tüketimi, dışa açıklık 
vedeğiştirilmiş insani 
gelişmişlik endeksi 

Evet 

Farhani, Shahbaz 
ve Arouri (2013) 

1980-2009 
11 Orta Doğu 

ve Kuzey 

Afrika ülkesi 

Pedroni eşbütünleşme, 
FMOLS, DOLS ve 

panel VECM Granger 

nedensellik 

CO2, KBGSYH, 
KBGSYH2, enerji 
tüketimi, dışa açıklık ve 

şehirleşme 

Evet 

KB: Kişi başına, ARDL: Gecikmesi dağıtılmış otoregresif yaklaşım, (V)ECM: (Vektör) hata düzeltme modeli, 
FMOLS: Tam değiştirilmiş en küçük kareler, DOLS: Dinamik en küçük kareler, GMM: Genelleştirilmiş 
momentler metodu, PMGE: Karma ortalama grup tahmini, MG: Ortalama grup tahmini 

 

Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada İskandinav ülkeleri için Çevresel Kuznets 

Hipotezi’ni detaylandırarak test etmek amacıyla yakıt tipine göre karbondioksit emisyonları 

kullanılarak panel eşbütünleşme analizi ve esneklik tahminleri yapılmıştır. Çalışmanın ikinci 

bölümünde veri, model ve metodoloji sunulmaktadır. Üçüncü bölümde ampirik bulgulara yer 

verilmektedir. Son bölümde ise sonuçlar ve tartışma yer almaktadır. 
 

3. Veri, Model ve Yöntem 
 

3.1. Veri 

Çalışmada kullanılan değişkenler İskandinav ülkeleri (Danimarka, Finlandiya, İzlanda, 

Norveç ve İsveç) için 1992-2016 dönemini kapsayan toplam CO2 emisyonları (𝑐2), gaz yakıt 

kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonları (𝑐2𝑔), sıvı yakıt kullanımından kaynaklanan 

CO2 emisyonları (𝑐2𝑙), katı yakıt kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonları (𝑐2𝑠) ve kişi 

başına GSYH’dir (𝑔𝑑𝑝). İlgili veriler Dünya Bankası’nın World Development Indicators veri 
tabanından temin edilmiştir. 
 

Tablo 2: Veri seti 

Değişkenler Sembol Kaynak 

Kişi Başına GSYİH gdp World Bank (2016) 

Gaz Yakıt Kullanımından Kaynaklanan 
Karbondioksit Emisyonları 

(𝑐2𝑔) World Bank (2016) 

Sıvı Yakıt Kullanımından Kaynaklanan 
Karbondioksit Emisyonları  

(𝑐2𝑙) World Bank (2016) 

Katı Yakıt Kullanımından Kaynaklanan 
Karbondioksit Emisyonları  

(𝑐2𝑠) World Bank (2016) 

Kaynak: World Bank 
 

Her bir karbondioksit emisyonu için ayrı bir model olmak üzere, Çevresel Kuznets Eğrisi 

(EKC) panel veri formatında ekonometrik olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir:  

ln 𝑐2𝑔𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ln 𝑔𝑑𝑝𝑖,𝑡 + 𝛼2(ln 𝑔𝑑𝑝)𝑖,𝑡
2 + 𝑢𝑖,𝑡                                (1) 

ln 𝑐2𝑔𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝑔𝑑𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽2(ln 𝑔𝑑𝑝)𝑖,𝑡
2 + 𝑒𝑖,𝑡                                (2) 

ln 𝑐2𝑙𝑖,𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1 ln 𝑔𝑑𝑝𝑖,𝑡 + 𝛿2(ln 𝑔𝑑𝑝)𝑖,𝑡
2 + 𝜖𝑖,𝑡                                  (3) 

ln 𝑐2𝑠𝑖,𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 ln 𝑔𝑑𝑝𝑖,𝑡 + 𝛾2(ln 𝑔𝑑𝑝)𝑖,𝑡
2 + + 𝑖,𝑡                                (4) 

 

i altimi ülkeyi, t altimi ise yılı temsil etmektedir. 𝑢, 𝑒, 𝜖 ve  ise ilgili modellere ilişkin rassal 
hata terimleridir. Tüm değişkenler doğal logaritmik formlarında (ln) kullanılmıştır.  

Serilerin durağanlık durumları panel birim kök testleriyle incelendikten sonra4 değişkenler 

arasındaki uzun dönemli ilişkileri görmek için Pedroni (1999, 2004) tarafından önerilen 

                                                 
4 Test sonuçları istek üzerine gönderilebilir. 
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eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Bu yöntem panel veri modellerinde heterojenliğe izin 

vermektedir. Boş hipotezi “eşbütünleşme yoktur” olan Pedroni eşbütünleşme testinin iyi 

özellikleri arasında birden fazla bağımsız değişkene, eşbütünleşme vektörünün panelin farklı 

kesitleri boyunca değişmesine ve yatay kesit birimleri boyunca hatalarda heterojenliğe izin 

vermesi sayılabilir. Pedroni, panel içerisindeki kesit içi ve kesitler arası etkileri yakalamak 

için yedi farklı eşbütünleşme istatistiği önermiştir. Bu yedi test kendi içinde iki gruba 

ayrılmaktadır. İlk gruptaki testler (panel 𝜈, panel 𝜌, parametrik olmayan t ve parametrik t 

istatistikleri), kesit içi boyutu boyunca havuzlanmış dört testi içerirken, ikinci gruptaki üç test 

(parametrik grup 𝜌, parametrik olmayan grup t ve parametrik grup t istatistikleri) ise kesitler-
arası boyutunun havuzlanmasını kapsar (Asteriou ve Hall, 2007: 373-375). Eşbütünleşme 

testinin ardından esneklikleri tahmin etmek için Pedroni (2000, 2001) tam değiştirilmiş 

sıradan en küçük kareler (fully modified ordinary least squares-FMOLS) ve dinamik en küçük 

kareler (dynamic ordinary least squares-DOLS) yöntemleri tercih edilmiştir. 
 

4. Ampirik Analiz 

EKC hipotezinin İskandinav ülkeleri için geçerliliğini test etmeden önce bağımlı ve bağımsız 

değişkenler arasında gözle görünür bir ilişki olup olmadığını tespit etmek için serpme çizim 

tekniğiyle oluşturulan değişkenler arası ilişki grafiği Şekil 1’de verilmiştir. Şekilden de 

görüldüğü üzere değişkenler arasında belirgin bir ilişki mevcut değildir.  
 

Şekil 1: Serilere ilişkin dağılma diyagramları 
 

 
 

EKC hipotezinin 1992-2016 yılları arasında İskandinav ülkeleri için farklı yakıt tüketimlerine 

göre geçerli olup olmadığının sınanması için öncelikle Pedroni Eşbütünleşme Testi sonrasında 

da DOLS yöntemiyle modelin katsayıları tahmin edilmiştir. Test ve tahmin sonuçları Tablo 

3’te görülebilir.  

 

 

 

 
 

lc2g
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Tablo 3: Pedroni eşbütünleşme testi ve DOLS sonuçları 
 

Pedroni’nin Dinamik Panel En Küçük Kareler (P-DOLS) tahmini her ülke için ayrı ayrı 

tahmin yaptıktan sonra bunların Pedroni’nin group ortalamaları yaklaşımıyla panel için 

sonuçların birleştirilmesiyle oluşur. P-DOLS yönteminde modele gecikmeli ve ileriye dönük 

değişkenle eklenerek geribildirim (feedback) ve içsellik (endogeneity) probleminin önüne 

geçilmeye çalışılmaktadır.  P-DOLS yapılabilmesi için değişkenlerin arasında eşbütünleşme 

bulunması gerekmektedir.  

Ön analiz sonuçlarına, boş hipotezi eşbütünleşme yok olan Pedroni testine göre lnc2 ve lnc2s 

bağımlı değişkenleri için sadece PP-istatistiğine göre reddedilebilmektedir. Diğer değişkenler 

ve testler için boş hipotez reddedilememektedir. Lngdppc’nin katsayısı eşbütünleşme olmayan 

değişkenlerde anlamlı çıkmaz iken eşbütünleşme olan değişkenlerde hem anlamlı hem de 

ters-U şeklindeki EKC hipotezini doğrulamaktadır.  

Bir sonraki aşamada literatürde yer alan enerji tüketimi, doğrudan yabancı yatırımlar ve dışa 

açıklık değişkenleri de eklenerek modelin açıklama gücü arttırılmaya çalışılacaktır. Bunun 

yanı sıra tam değiştirilmiş sıradan en küçük kareler (FMOLS) yöntemi ile modelin tahmini 

planlanmaktadır.  
 

5. Sonuç 

Bu çalışmanın temel amacı, EKC hipotezinin geçerliliğini İskandinavya ülkeri için test 

etmektir. 1992-2016 yıllarına ait veriler Dünya Bankası’nın Dünya Gelişme 

Göstergeleri’nden indirilmiştir. İlgili hipotezi test etmek için son yıllarda literatürde sıkça 

kullanılan yöntem olarak Pedroni’nin esbütünleşme testi ve P-DOLS tahmini kullanılmıştır. 

Bu çalışmada diğerlerinden farklı olarak İskandinav ülkeleri için kullanılan yakıt tipine göre 

CO2’nin ayrıştırmasına gidilmiştir.  

Ön analiz sonuçlarına göre toplam CO2 ve katı yakıt kullanımından kaynaklanan CO2 

emisyonları için EKC hipotezinin ters-U şeklini doğrular iken gaz ve sıvı yakıt kullanımdan 

kaynaklanan CO2 emisyonları için hipotez doğrulanamamıştır. 
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Özet 

Gayrimenkullerin rekabet koşullarını tayin eden arz ve talep değişimleri, aynı zamanda gayrimenkul değerlerine 
de doğrudan yansımaktadır. Gayrimenkul piyasası içinde özellikle konutların arz ve talep değişimleri ekonomik 
büyümeyi önemli ölçüde etkilemektedir. Gayrimenkul değerlerindeki bu değişimin takip edilmesi ve değişime 
sebep olan ekonomik etkenlerin belirlenmesi objektif değerleme çalışmalarıyla mümkün olup, gerek akademik 

gerek ticari çalışmalarda değer tespit süreçlerinin kolaylaştırılabilmesi için hedonik değerleme modeli gibi 
birtakım istatistiki modeller geliştirilmiştir.  
Örnek olayda konut piyasalarında hedonik değerleme modelinin tahmini, sağladığı katkılar ve ilişkili olduğu 
konular, Ankara İli Çankaya İlçesi Çukurambar Bölgesi için geliştirilen hedonik regresyon modeli yardımıyla 
analiz edilmiş ve konutların sahip oldukları karakteristik özelliklerin değer üzerindeki marjinal etkisi hedonik 
değerleme modelinden yararlanılarak ortaya konulmaya çalışılmış, konut piyasalarında değeri etkileyen yapısal, 

çevresel ve konumsal faktörler tespit edilmiştir.  
Örnek olay analizinde geliştirilen hedonik regresyon modellerinin tahmin performansları ve işleyişleri bir model 
simülasyon tekniği olan Monte Carlo metodu yardımıyla karşılaştırılmış olup, konut satış değeri tahmininde en 
uygun model alternatifi adım adım regresyon modeli olarak belirlenmiştir. Konumsal verilerin dahil edilmesinin 
modelin açıklama gücünü artırmasına karşılık, yapısal özelliklerin çevresel ve konumsal özelliklere kıyasla değer 
üzerinde daha yüksek oranda (% 46) etkisi olduğu sonucu ortaya konmuştur. 
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Abstract 

Changes in supply and demand which determine the competitive conditions of real estate are also directly 
reflected in real estate values. In the real estate market, especially supply and demand changes of housing have a 
significant effect on economic growth. It seems possible to follow the change in real estate values and to 
determine the economic factors that cause change through objective valuation practices, and in both academic 
and commercial studies, several statistical models such as hedonic valuation model have been developed for 

facilitating the valuation processes. 
In the case study, estimation, contributions and related issues of the hedonic valuation model in housing markets 
were analysed by means of hedonic models developed for the Çukurambar Region in Çankaya District of Ankara 
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Province. The marginal effect of housing characteristics on house prices were examined by hedonic valuation 

model, and structural, environmental and spatial factors that affecting value in housing market were analysed. 
In the case study analysis, the predictive performances and also results of CLLS, stepwise regression and ANN 
models were compared with the Monte Carlo method, which is a model simulation technique, and the optimal 
model alternative in estimating the residential sales value was determined as the stepwise regression model. 
Although the use of spatial data in model increases the adjusted R², the conclusion is that the structural 
characteristics have a higher (46 %) contribution over value compared to environmental and spatial 

characteristics. 
 

Keywords: hedonic valuation, housing market, model estimation, Monte Carlo simulation 
 

JEL Classification: C10, R31, C13, C15 

 

1. Giriş 

Gayrimenkullerin rekabet koşullarını belirleyen arz ve talep değişimleri, gayrimenkul 

değerlerine de doğrudan yansımakta, özellikle konutların arz ve talep değişimleri, ekonomik 

büyümeyi ciddi ölçüde etkilemektedir. Gayrimenkul değerlerindeki bu değişimin izlenmesi ve 

değişime sebep olan ekonomik etkenlerin belirlenmesi, objektif değerleme çalışmalarıyla 

mümkündür. Ancak her gayrimenkulün birbirinden farklı ve özgün karakteristiğe sahip 

olması, değerlemeyi zaman alan ve yüksek maliyetli bir süreç haline getirmektedir . 

Türkiye’de mevcut durumda gayrimenkul değerlemenin bilimsel ilke ve esaslar ve 

uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaması nedeniyle, gerek akademik gerek ticari 

çalışmalarda değer tespit süreçlerinin kolaylaştırılması ve hedonik değerleme modeli gibi 

birtakım istatistiki modellerin geliştirilmesi gerekli bulunmaktadır. 

Hedonik değerleme süreci, gayrimenkullerin sahip oldukları karakteristik özelliklerin kitlesel 

anlamda büyük veri haline getirilmesi ve sahip oldukları bu özelliklerin fiyat (satış) ile 

ilişkilendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Geliştirilen hedonik yöntem ile beraber satış 

değer tespitinin standardize olmuş bir şekilde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Genel 

anlamda hedonik model, bir malın özelliklerinin fiyat üzerindeki etkisini incelemektedir. 

Gayrimenkul özelinde ele alındığında, gayrimenkullerin karakteristik özellikleri ve satış fiyatı 

arasında istatistiki ilişki kurmanın mümkün olduğu model hedonik değerleme modelidir 

(Palmquist ve Smith 2001). 

Çalışmada hedonik değerleme modelinin kullanımı, örnek olay çerçevesinde Ankara içinde 

özgün konuma sahip üç mahallenin çevrimiçi emlak sitesinden temin edilen satış verilerinin 

incelenmesi yoluyla ortaya konulmuştur. Seçilen mahalleler hem önemli akslara olan 

mesafeleri ve barındırdıkları fonksiyon türleri ile birbirinden ayrışmakta, hem de idari 

sınırların ötesinde bir heterojen yapı sergilemekte olduğundan, analizler gecekondu 

alanlarının yüksek yoğunluklu fiziksel bir dönüşüm geçirdiği Çukurambar Bölgesi ölçeğinde 

yapılmıştır. Türkiye’de gayrimenkul piyasasının en dinamik ve en çok dışsallık sağlayan 

sektörü konut sektörü olarak bilindiğinden çalışma, ilandaki konut satış verileri ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın kapsamı, gayrimenkul değerlerini ölçmek üzere 

kullanılabilecek kantitatif modellerin incelenmesi ve karşılaştırılması, en uygun modelin 

seçilmesi ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesinden oluşmaktadır. 

Araştırmada üç farklı model uygulanarak değer tahmin edilmeye çalışılmıştır. Uygulanan 

modeller CLLS (constrained linear least-squares (sınırlı doğrusal regresyon modeli)), SR 

(stepwise regression (adım adım regresyon)) ve ANN (artificial neural network (yapay sinir 

ağları)) olup, CLLS ve SR doğrusal, ANN doğrusal olmayan yapıya sahiptir. Regresyon 

modellerinde ilandaki satış fiyatı bağımlı değişken olarak tarif edilmiş, eşitliğin karşı 

tarafında ise sabit terim ve iki adedi kukla olmak üzere sekiz adet bağımsız değişken 

tanımlanmıştır. Modellerin hata oranlarına göre performansları karşılaştırılarak çalışmanın 

sonuçları değerlendirilmiştir. 
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2. Hedonik Değerleme Modeli: Kavramsal Çerçeve  

Büyük nüfus hareketleriyle bugünkü şeklini alan kentsel mekanlarda barınma ihtiyacına cevap 

veren kullanımların başında gelen konutlar, zaman içinde bireylerin sosyal davranışları, 

ekonomik statüleri ve talepleri ile form değiştirmiş, farklı niteliksel ve niceliksel özellikler 

taşımaya başlamış, hatta önemli bir yatırım ve finansman aracı olarak görülmüşlerdir. Bu 

durum, tüm gayrimenkul türleri içinde öncelikle konut piyasasına etki eden faktörlerin 

incelenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca Türkiye’de konut yatırımları hane halkının toplam 

varlığı içinde önemli bir paya sahip olduğundan, konut fiyatlarının ekonomik dinamikler 

üzerinde stratejik bir etkisi bulunmakta (Hülagü vd. 2016) ve gayrimenkulün ekonomi 

içindeki öneminin belirlenmesi ve piyasanın irdelenmesi için doğru ve güvenilir verilerin 

oluşturulması, analiz edilmesi ve sunulması gerekmektedir.  

Literatürde yaygın olarak “hedonik değerleme” yerine “hedonik fiyatlama modeli” olarak 

adlandırılmakta olan kavram (Tanrıvermiş 2016), yaygın olarak bir malın fiyat endeksinin 

oluşturulması, bir malın değerinin tahmin edilmesi ve kamu mallarının refah analizinin 

yapılması amacıyla kullanılmaktadır (Hidano 2002). Hedonik modeller regresyon analizleri 

yardımıyla tahmin edilmektedir. Talep veya değer tahmini yapılarak kullanıcı tercihlerinin ve 

bireysel zevklerin ortaya çıkarıldığı hedonik modeller ile piyasayı etkileyen her bir 

parametrenin ayrı ayrı ele alınması mümkün olabilmektedir (Boyacıgil 2003). 

Hedonik fiyatlama modeli, Lancaster’ın (1966) tüketici teorisine kazandırdığı yeni yaklaşımla 

ortaya çıkmış ve Lancaster Tercih Teorisi olarak adlandırılmıştır. Lancaster (1966) 

makalesinde, ürünün heterojen olmasından yola çıkarak bir ürünün yalnız başına tüketiciye 

fayda sağlamadığını, sahip olduğu karakteristiklerin faydaya neden olduğunu vurgulamıştır. 

Konut da her heterojen mal gibi birden fazla özelliği bünyesinde barındırmakta ve 

barındırdığı özelliklerin bir toplamı olarak satılmaktadır. Tek bir toplam fiyatla birden çok 

özelliğe sahip malların fiyatını belirtmek ve piyasasını analiz etmek oldukça güç olduğu için 

malın her bir özelliğinin fiyatının belirlenmesiyle malın fiyatı tespit edilmekte ve hedonik 

fiyat olarak adlandırılmaktadır (Yentürk 2011). 
 

2.1 Hedonik Modelin Değişkenleri, Tahmini ve Fonksiyon Seçimi 

Bir gayrimenkulü tanımlamak gerektiğinde onun yapısal, çevresel ve konumsal 

özelliklerinden faydalanılmaktadır (Gundimeda 2005). Söz gelimi konut için ele alındığında, 

yapısal özellikler konutun yaşı, yüzölçümü, oda sayısı, banyo sayısı, konut tipi, yapı 

malzemeleri, ısıtma sistemi, otopark varlığı gibi özellikleri; çevresel özellikler bulunduğu 

bölgenin hava kalitesi, su kalitesi, otoyollara ve havaalanına olan mesafesi gibi özellikleri; 

konumsal özellikler ise bulunduğu bölgenin gelir durumu, altyapı kalitesi, okul ve hastane 

gibi sosyal altyapılara erişim kolaylığı, toplu ulaşım araçlarına ve duraklara mesafesi, şehrin 

merkezi lokasyonlarına yakınlığı gibi özellikleri ifade etmektedir. Bireylerin sosyo-ekonomik 

durumlarına göre yapısal, çevresel ve konumsal özellikler için ödeme istekliliği oluşmaktadır. 

Modele dahil edilen her bileşenin gayrimenkul değerine belli bir oranda katkısı olmaktadır. 

Bu durumda modeldeki değişkenler, ödeme istekliliğine neden olan etmenlerin ölçülmesine  

de olanak sağlamaktadır.  

Temelinde bir regresyon denklemi olan hedonik modeller regresyon analizleri yardımıyla 

tahmin edilmektedir. Model, malların heterojen olduğu varsayımı üzerine kurulu olup, her 

mal bireysel özelliklerin toplamı olarak nitelendirilmektedir (Aliefendioğlu 2011).  Hedonik 

değerleme için literatürde sıkça kullanılan fonksiyon formlarının; 

• Doğrusal fonksiyon, 

• Tam logaritmik fonksiyon ve 

• Yarı logaritmik fonksiyonlar (doğrusal logaritmik ve logaritmik doğrusal)  

olduğu dikkati çekmektedir. Modelde sıklıkla benimsenen fonksiyonlar doğrusal, logaritmik 

ve logaritmik doğrusal fonksiyon formlarıdır (Aliefendioğlu 2011). 
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3. Konut Piyasalarinda Hedonik Değerleme Modeli Tahmini: Ankara İli Çankaya İlçesi 

Çukurambar Bölgesi Örneği 

Örnek olarak alınacak çalışma alanı, Ankara İli Çankaya İlçesi sınırları içinde, Eskişehir 

Yolu, Konya Yolu ve 1071 Malazgirt Bulvarı eşikleri arasında yer alan Çukurambar Bölgesi 

olarak belirlenmiştir (Şekil 1). Çukurambar, Kızılırmak ve Karakusunlar (İşçi Blokları) 

Mahallelerini kapsayan söz konusu bölge, kentin büyük ölçüde doygunluğa ulaşmış ve mekan 

kalitesi düşük bölgelerine müdahale edilmesiyle son yıllarda öne çıkmıştır. Bürokrasi ve 

kamu kurumları Eskişehir Yolu üzerine taşınmasıyla Çukurambar Bölgesi’nde nüfus 

hareketliliği artmış, 2002 yılında yapımına başlanan metro hattının 2014 yılında 

tamamlanarak faaliyete başlaması ve bölgedeki kentsel çalışma alanı imarlı arsalar üzerinde 

prestij kentsel projelerin geliştirilmesi ile bölgenin dokusu değişmiştir.  
 

Şekil 1: Çalışma alanının sınırları 

 
Kaynak: yandex.com.tr'den alınan harita üzerinde kişisel çizim 

Örnek alan olarak seçilen bölgede gayrimenkul piyasası genelinde yalnızca konut piyasası ele 

alınmıştır. Gayrimenkullerin farklı türlerde olmalarının daha ötesinde, sahip oldukları farklı 

konum, cephe, kat, yapı kalitesi gibi karakteristik özellikleri de her bir gayrimenkulü özgün 

kılmaktadır. Aralarındaki ayrımdan yola çıkılarak gayrimenkullerin fiyatlarını oluşturan her 

bir karakteristiğin değeri belirlenebileceğinden, hedonik değerleme modelinin teor ik yapısı 

konut piyasasından verilen örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu yolla alışveriş 

merkezleri ve önemli ulaşım bağlantıları gibi konumsal özelliklerin konut tercihlerine etkisi 

ifade edilebilecektir. 

Yapılan hedonik değerleme çalışmasında satış fiyatları ile konutun sahip olduğu yapısal, 

çevresel ve konumsal özellikler arasındaki ilişkiyi çözmek amacıyla regresyon analizi 

kullanılmıştır. Regresyon analizinde öncelikle hatalı veya eksik verileri modele dahil 

etmemek adına veri üzerinde bir filtreleme yapılmıştır. Ardından korelasyonu yüksek 

bağımsız değişkenlerin modele dahil edilmeden önce ayıklanabilmesi için çoklu doğrusal 

bağlantı (multicollinearity) testi uygulanmıştır.  
 

3.1 Verinin Temini, Betimleyici İstatistikler ve Değişken Seçimi 

Konutların yapısal özellikleri ve bulundukları konum olarak birbirinden ayrışması, oldukça 

heterojen yapıdaki konut piyasası için fiyat tahminini güçleştiren bir unsurdur (Hill 2011). 

Konut piyasasında güvenilir değer tahmini yapılabilmesi için, gerçekleşmiş satış verilerinin 

yanı sıra konutları birbirinden ayıran kalite özelliklerini ve konum bilgilerini de modele dahil 

etmek hem modelin açıklama gücünü artırmakta, hem de tahminin hata oranını 

düşürmektedir. Örnek çalışmada talep fiyatları kullanılarak örnek bir model oluşturulmak 

istenmiştir. Bu nedenle konutların sahip olduğu yapısal özelliklerin bilgisi erişim kolaylığı 

nedeniyle bir çevrimiçi emlak sitesi olan Hürriyet Emlak’tan (Anonim 2016a) çekilerek 
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kullanılmıştır. Toplam 163 adet konut için 01.01.2016 tarihinde çekilen yapısal özellik 

bilgilerini alan, oda sayısı, bulunduğu kat, gördüğü cepheler, binanın yaşı ve site içinde 

olması veya apartman dairesi olması olarak sıralamak mümkündür. 

Çukurambar’da konumlu 163 adet taşınmaza ait birim satış değerleri çevrimiçi emlak 

sitesinden elde edilmiştir. Başlangıçta 327 adet konuta ait veri elde edilmiş; ancak hedonik 

değerlemede güvenilir veri seti ile çalışılması gerekliliğinden dolayı verilerde filtreleme 

uygulanmış ve elde edilen verilerden en güvenilir % 50’si modelde kullanılmıştır. Çalışmada 

modelin sahip olduğu bağımsız değişken sayısını artırmamak adına konutların önceden 

belirlenen ana caddeye (Konya Yolu) ve metro istasyonuna (Söğütözü Metro İstasyonu) olan 

uzaklığı Google Maps API (application programming interface (uygulama programlama 

arayüzü)) (Anonymous 2016a) yardımıyla sorgulanmıştır. 

Verilerden yararlanılarak oluşturulan tanımlayıcı istatistiklere göre Çukurambar’da yer alan 

konutların ortalama birim fiyatı 3.985,00 TL/m², ortalama birim kirası 13,56 TL/m²’dir. Statik 

bir hesapla bölgede yer alan konut yatırımlarının ortalama 24 ((13,56 x 12 / 3.985,00)-1) yılda 

geri dönme ihtimali yüksek görünmektedir. O halde, yatırımcıların bölgede yer alan 

konutların zaman içinde prim kazanacağı beklentisi içine girdiği ve spekülatif davrandığı 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan hane halkının gelir artışının, konut satış fiyatlarında 

gerçekleşen artışın gerisinde kalmış olma ihtimali de bulunmaktadır. 

Konut tipi incelendiğinde, konutların ortalama 4 odaya ve 150,00-250,00 m² alana sahip 

olduğu görülmektedir. Ortalama kat adedi 11 olarak tespit edilmiş olsa da, 8-10 katlı yapılar 

çoğunluktadır. Bölgede ortalama bina yaşının 9 olduğu tespit edilmiştir. Modelde kullanılan 

konut verilerinin sadece % 21’i site içinde bulunmakta olup, konut verilerinin karakteristik 

özellikleri, 1991 yılında onaylanan 5’inci Etap Kentsel Servis Alanı Planı ve 2004 yılında 

onaylanan 3’üncü Etap Karakusunlar - Çukurambar Çevre Yolu Kuzeyi Uygulama İmar 

Planı’nın yürürlüğe girmesinin sonucunu yansıtmaktadır. 

Hedonik model tahmininde hangi bağımsız değişkenin modele dahil edileceği ve hangisinin 

ihmal edileceği önem verilmesi gereken konuların başında gelmektedir. Hedonik değerleme 

modelinde de benzer şekilde model kurulmadan önce bağımsız değişkenlerin belirlenmesi için 

birtakım testlerin yapılması gerekmektedir. Çalışma kapsamında rank eksilmesi sorununun 

ayrıntılı bir biçimde gözlemlenmesine olanak tanıyan çoklu doğrusal bağlantı 

(multicollinearity) testi yapılmıştır. Elde edilen serpiştirme grafikleri yardımıyla değişkenlerin 

birbirleriyle olan korelasyon ilişkisi tespit edilebilmiştir. 

Çoklu doğrusal bağlantı testi incelendiğinde, konutun oda sayısı ve alanı arasında % 84’lük 

yüksek bir korelasyon bulunduğu görülmektedir. Çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity) 

olup olmadığını anlayabilmek için VIF (variance inflation factor (varyans büyütme faktörü)) 

değerine bakılmalıdır. Buna göre uygulanacak yöntemlerden biri olan CLLS’de varyans 

büyütme faktörü testinden 5,00’in üzerinde değer alan değişkenlerin modelden çıkarılması 

beklenmektedir. Oda sayısı ve alan korelasyonunun yüksek olması nedeniyle, VIF değerlerine 

de bakılmış ve alan değişkeni için bu rakamın 5,00 sınırının altında (3,83) çıktığı görülmüş 

olup, sonuç olarak oda sayısı ve alan değişkenlerinin yüksek varyans büyütme faktörü 

değerine sahip olmalarına karşın modelden çıkarılmalarını gerektirecek düzeyde yüksek 

skorlar almadıkları görülmüştür. 

İstatistiksel testlere ait hesaplanan p-değeri “ilgili hipotez testi sonucunda anlamlı fark vardır” 

denileceği durumda hatalı karar verme olasılığını göstermekte ve p-değeri ne kadar küçük 

olursa H0 hipotezinin reddedilmesi için bir gerekçe oluşmaktadır (Kul 2014). Yapılan 

çalışmalarda p-değeri 0,05’ten daha düşük olan değişkenlerin modele dahil edilmelerinin 

anlamlı olacağı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda, adım adım regresyonda faydalanmak 

üzere çalışılan verilerin p-değerlerine de bakıldıktan sonra değişken seçiminin 

tamamlanmasının ardından regresyon modeline karar verilmelidir. Çalışmada literatürde 
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sıklıkla uygulanan modellerden CLLS, SR ve ANN ile modeller tahmin edilmiş, tahmin 

performansları karşılaştırılarak en uygun model tespit edilmiştir. 
 

4. Regresyon Modelleri Seçimi 

Çalışmada, en iyi parametre tahminlerini veren fonksiyonel formlarının tahmin edilmesi için 

ikisi doğrusal, biri doğrusal olmayan üç farklı model ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda her 

bir modelin tahmin gücü ölçülerek değer tespiti için en uygun model tespit edilecektir. 

Konumsal verileri elde etmenin zorluğundan dolayı, literatürde incelenen çalışmalarda konum 

verilerinin çoğunlukla modele değişken olarak dahil edilmedikleri görülmüş, dolayısıyla 

modelde konumsal özelliklerin kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlardaki tahmin düzeyler i 

de karşılaştırılmıştır. Böylece konum özelliklerinin modelin etkinliğini ne düzeyde artırdığını 

belirlemek mümkün olmaktadır. 

Literatür analizinde doğrusal regresyon modellerinden OLS, CLLS ve SR’nin; doğrusal 

olmayan regresyon modellerinden çok değişkenli doğrusal olmayan regresyon, ANN ve 

bulanık regresyonun sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir. Örnek olarak gerçekleştirilen 

çalışmada literatürde sıkça kullanılan ve uygulaması kolay CLLS, SR ve ANN olmak üzere 

üç farklı model tahmin edilmiştir. CLLS, hedonik regresyon çalışmasında bağımsız 

değişkenlere doğrusal sınırlar koyarak regresyon analizi yapılmasına olanak tanıdığından 

dolayı; SR, en uygun bağımsız değişkenlerin seçilmesiyle kurulan bir model olduğundan 

dolayı; ANN tüketici davranışlarının araştırılması söz konusu olduğunda diğer istatistiksel 

analiz yöntemlerine göre daha esnek ve gerçeğe yakın sonuçlar gösterebilmesinden dolayı 

(Tolon ve Tosunoğlu 2008) tercih edilmiştir. En uygun regresyon modelinin seçimi, 

modellerin tahmin performanslarına bakılarak yapılmış olup, CLLS, SR ve ANN modellerinin 

tahmin performanslarının karşılaştırılması için Monte Carlo simülasyonundan 

faydalanılmıştır. 
 

4.1 CLLS ile Doğrusal Model Tahmini 

Regresyon gerçekleştirmeden önce rank eksilmesini (rank deficiency) önlemek için bağımsız 

değişkenler içinden tüm değerleri sıfır olan değişkenler modelden dışlanmıştır. Ardından daha 

önce de bahsedildiği gibi çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity) sorununu çözmek için 

VIF testi uygulanmıştır. Test sonucuna göre oda sayısı ile alan değişkenlerinin 

korelasyonunun yüksek olması nedeniyle alan değişkeni için VIF değerine bakılmış ve 

modelden çıkarılmasını gerektirecek düzeyde yüksek skor almadığı belirlenmiştir.  

CLLS modelinin satış değer tahmini denklemi; 

Satış Değeri = β1 x Alan + β2 x Oda Sayısı + β3 x Bulunduğu Kat + β4 x Cephe Puanı + β5 x 

Site Puanı + β6 x Bina Yaşı + β7 x (1/Metro İstasyonuna Mesafesi) + β8 x (1/Konya Yolu’na 

Mesafesi) + β9  

Sınırlamalar: β1>0, β2>0, β3>0, β4>0, β5>0, β6<0, β7>0, β8>0, β9>0 

şeklinde tanımlanmıştır. Kullanılan parametreler içinden yalnızca artan bina yaşının değere 

olumsuz etkide bulunacağı tahmin edilerek, modelde bina yaşının β değeri sıfırdan küçük 

olarak belirlenmiştir. 
 

Tablo 1: GIS’in kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar için CLLS ile tahmin edilmiş 

modelin regresyon katsayıları 

Çukurambar  
GIS’in Kullanılmadığı 

Durumda 

GIS’in Kullanıldığı  

Durumda 

Veri Sayısı  163 163 

Alan (m²) 1.537,12 1.512,08 

Oda Sayısı  21.473,88 25.045,12 

Bulunduğu Kat 16.920,47 16.582,48 

Cephe Puanı  14.399,79 14.178,70 

Site Puanı  0,00 0,00 

Bina Yaşı  -21.093,69 -20.631,40 
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Çukurambar  
GIS’in Kullanılmadığı 

Durumda 

GIS’in Kullanıldığı  

Durumda 

Söğütözü Metro İstasyonuna Olan 

Mesafenin -1. Üssü 
- 5.371.619,14 

Konya Yolu’na Olan Mesafenin -1. Üssü - 4.408.602,16 

Sabit Terim 410.325,80 387.199,33 

R² 0,70 0,78 

Düzeltilmiş R² (R² Adjusted) 0,69 0,77 

Standart Sapma 262.098,60 262.098,60 

RMSE 142.125,60 139.254,30 
 

4.2 Adım Adım Regresyon ile Doğrusal Model Tahmini 

Adım adım regresyonda en iyi modelin elde edilmesi için her defasında yeni bir bağımsız 

değişken eklenmekte veya çıkarılmaktadır (Çakır Zeytinoğlu 2007). Regresyon uygulanırken 

öncelikle değişkenlerin p-değerlerine bakılmış olup, p-değeri 0,05’ten daha düşük olan 

değişkenlerin modele dahil edilmeleri anlamlı bulunmaktadır. oda sayısı ve cephe 

değişkenlerinin p-değerleri sırasıyla 0,0693 ve 0,0622 olarak (0,05’ten daha yüksek) tespit 

edilmiştir. Öncelikle modelden en yüksek p-değerine sahip olan oda sayısı (0,0693) 

değişkeninin çıkarılması gerektiği tahmin edilmiş (Tablo 2), oda sayısı değişkeni çıkarılarak 

yeniden test uygulandığında cephe değişkeninin p-değerinin 0,05’in altına düştüğü (0,0309) 

tespit edilmiştir (Tablo 3). 
 

Tablo 2: Değişkenlerin p-değerleri 
Değişkenler P-değerleri  

Alan (m²) 5,4742x10-9 

Oda Sayısı 0,0693 

Bulunduğu Kat 5,2779x10-7 

Cephe 0,0622 

Site İçerisinde Olma 0,0101 

Bina Yaşı 1,6082x10-9 

Metro İstasyonuna Mesafe 1,4361x10-7 

Konya Yolu'na Mesafe 0,0009 
 

Tablo 3: Oda sayısı çıkarıldıktan sonra değişkenlerin p-değerleri 
Değişkenler P-değerleri  

Alan (m²) 1,1122x10-7 

Bulunduğu Kat 4,8876x10-29 

Cephe 0,0309 

Site İçerisinde Olma 0,0028 

Bina Yaşı 3,0483x10-9 

Metro İstasyonuna Mesafe 3,1401x10-7 

Konya Yolu'na Mesafe 0,0024 
 

Değişken seçimi tamamlandıktan sonra adım adım regresyon uygulanarak değişkenlerin 

katsayıları bulunmuştur. Adım adım regresyonda CLLS’den farklı olarak katsayıların artı 

veya eksi değerleri model uygulandığında otomatik olarak belirlenmekte olup, konutun site 

içinde olmasının Çukurambar’da negatif etkiye sahip olduğu görülmektedir (Tablo 4). 

Böylelikle CLLS’de site puanının neden sıfır değerini aldığı ortaya çıkmıştır. Bu beklenmedik 

sonuca karşılık CLLS’de site içinde bulunma parametresinin olumlu bir etki yaratacağı 

varsayımıyla pozitif yönlü olarak belirlenmesi kararının gelecek çalışmalarda yeniden 

değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. 
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Tablo 4: GIS’in kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar için adım adım regresyon ile tahmin 

edilmiş modelin regresyon katsayıları 

Çukurambar  
GIS’in Kullanılmadığı 

Durumda 

GIS’in Kullanıldığı  

Durumda 

Veri Sayısı  163 163 

Alan (m²) 1.734,50 1.854,90 

Bulunduğu Kat 17.619,00 13.664,00 

Cephe Puanı  14.948,00 10.569,00 

Site Puanı  -73,816,00 -74.407,00 

Bina Yaşı  -21.064,00 -16.712,00 

Söğütözü Metro İstasyonuna Olan 

Mesafenin -1. Üssü 
- 100.680.000,00 

Konya Yolu’na Olan Mesafenin -1. Üssü - 24.110.000,00 

Sabit Terim 465.570,00 316.020,00 

R² 0,72 0,78 

Düzeltilmiş R² (R² Adjusted) 0,71 0,77 

Standart Sapma 262.098,60 262.098,60 

RMSE 142.000,00 125.000,00 
 

4.3 Yapay Sinir Ağları ile Doğrusal Olmayan Model Tahmini 

Doğrusal regresyonla kıyaslama ve sonuçları test etme ihtiyacından dolayı çalışmada yapay 

sinir ağlarıyla da model tahmin edilmiştir. Yapay sinir ağları sayesinde doğrusal o lmayan 

ilişki kurulabilmekte olmasına rağmen, sinir ağları arasındaki uzaklıkların 

ağırlıklandırılmasıyla oluşan yapı nedeniyle -doğrusal regresyonda olduğu gibi- model 

katsayılar cinsinden betimlenememekte, model çıktısı olarak salt konutun değeri tahmin 

edilmektedir. 

Model belirlenirken algoritma seçme ve topoloji özellikleri belirleme noktasında zorluklarla 

karşılaşılmıştır. Modelde gizli node sayısı, bağımsız değişken sayısının +1 fazlası olarak 

ayarlanmıştır. Öğrenme metodları olarak LMB (Levenberg-Marquardt backpropagation 

(Levenberg-Marquardt geri yayılım algoritması)) veya BRB (Bayesian regularization 

backpropagation (Bayesçi geri yayılım algoritması)) tercih edilmiş, performans kriterinin 

ölçümünde ise MSE (mean-squared error (ortalama karesel hata)) temel alınmıştır.  
 

4.4 Modellerin Karşılaştırılması ve En Üstün Performans Gösteren Modelin Seçimi 

Örnek çalışma Çukurambar Bölgesi’nde satış ilanındaki 163 adet konutun verileri üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında ikisi doğrusal (CLLS ve SR), biri doğrusal olmayan 

(ANN) üç farklı model uygulanmış ve her bir model için tahmin sonuçları elde edilmiş, söz 

konusu modellerin karşılaştırılması için Monte Carlo simülasyonundan faydalanılmıştır. 

Monte Carlo simülasyonu ile mümkün olan bütün çıktı dağılımları üretilmekte ve farklı 

alternatiflerin performans ölçümleri test edilebilmektedir. 

Önceki bölümlerde GIS’in dahil edildiği durumda RMSE değerlerinin daha düşük çıkmış 

olması nedeniyle Monte Carlo simülasyonunda konumsal değişkenlerin yer aldığı üç 

regresyon modelinin performansları karşılaştırılmış, modellerin örneklem dışı RMSE 

değerlerini temel alan performans kıyaslaması yapılmıştır (Tablo 5). RMSE, ölçüm değeri ile 
model tahmini arasındaki hata oranını belirlemek için kullanılan çıkarımsal istatistiki bir 

değerdir. RMSE değerinin sıfıra yaklaşması, tahmin edilen modelin gerçeğe yakın olduğunu 

göstermektedir. 
 

Tablo 5: Monte Carlo simülasyonu sonucu 

Sonuçlar 
Modeller 

CLLS SR ANN (BRB) ANN (LMB) 

Ortalama Değer Hatası (TL) 105.089 103.355 183.114 159.458 

Ortalama Yüzde Hata (%) 13 12 24 21 

Değerlerin Örneklem İçi Standart Sapması  251.558 251.558 251.558 251.558 
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Sonuçlar 
Modeller 

CLLS SR ANN (BRB) ANN (LMB) 

Örneklem İçi RMSE 138.284 121.212 76.050 176.156 

Değerlerin Örneklem Dışı Standart Sapması  286.986 286.986 286.986 286.986 

Örneklem Dışı RMSE 144.786 138.564 387.153 221.904 
 

Monte Carlo simülasyonu ile performans karşılaştırması sonucunda adım adım regresyonun 

örneklem dışı RMSE değerinin daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, adım adım 

regresyon modelinin, CLLS ve ANN ile oluşturulmuş modellere göre oldukça iyi performans 

sergilediğini söylemek mümkün görünmektedir. BRB öğrenme metoduyla oluşturulmuş 

yapay sinir ağları modelinin performansı ise ortalama yüzde hata ve örneklem dışı RMSE 

değerlerinden de anlaşılacağı gibi en düşüktür. Sonuç olarak, doğrusal bir model doğrusal 

olmayan bir modele göre, konumsal özelliklerin dahil edildiği bir model ise dahil edilmediği 

bir modele göre daha başarılı tahminlerde bulunmuştur. Dolayısıyla çalışmanın devamında en 

iyi tahmin performansına sahip adım adım regresyon modelinin analiz sonuçları 

değerlendirilecektir. 
 

4.5 En Üstün Performans Gösteren Model (Adım Adım Regresyon) ve Sonuçları 

Uygulanan regresyon modelleri arasından en üstün performans göstermiş olan adım adım 

regresyon yöntemi, bağımsız değişken sayısının fazla olduğu durumlarda modele en fazla 

katkı sağlayan az sayıdaki değişkenleri belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Çalışmada 

kurgulanan doğrusal modellerden birinde adım adım regresyon yönteminden yararlanılmış, 

değerlendirme ölçütleri ve istatistiksel anlamlılık düzeyi bakımından performansı üstün 

bulunmuştur. SR’de sergilenen yüksek performans, modele dahil olan değişkenlerin ve 

önlerindeki katsayı işaretinin model tarafından belirlenmiş olmasının; bir başka ifadeyle, SR 

modelinde değişkenler üzerine dışarıdan herhangi bir sınırlama getirilmemiş olmasının bir 

sonucu olarak görülmektedir. 

Çukurambar Bölgesi’nde konutların satış değer tahmini ve değeri etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi üzerine kurulan hedonik modelde toplam 8 adet açıklayıcı değişken olmasına 

rağmen modeli en iyi açıklayan 7 adet değişkene yer verilmiştir. Hedonik model; 

Satış Değeri = β1 x Alan + β2 x Bulunduğu Kat + β3 x Cephe Puanı + β4 x Site Puanı + β5 x 

Bina Yaşı + β6 x (1/Metro İstasyonuna Mesafesi) + β7 x (1/Konya Yoluna Mesafesi) + β8 

şeklinde tahmin edilmiştir. 

SR modelinde her bir gözlem için yapısal, konumsal ve çevresel özelliklerin yüzdesel etkisi 

incelenmiştir. Yapısal özellikler alan (m²), bulunduğu kat, cephe, site içinde olması veya 

olmaması, bina yaşı; konumsal özellik Söğütözü Metro İstasyonu’na olan mesafe; çevresel 

özellik ise şehirlerarası bir ulaşım aksı olan Konya Yolu’na olan mesafeyi ifade etmektedir. 

Konya Yolu’na olan mesafe konumsal bir özellik gibi algılansa da, yolun bir eşik niteliğinde 

olması nedeniyle çevresel özellik kategorisinde değerlendirilmesi daha uygun görülmektedir.  

Konumsal verilerin kullanıldığı adım adım regresyon modelinde R²=0,78 olarak 

hesaplanmıştır (Tablo 5). Bahsedilen oran, konut satış fiyatındaki farklılığın yaklaşık % 

78’inin modele dahil edilen değişkenlerle açıklandığını belirtmektedir. Yığılı sütun grafiğe 

bakıldığında ise ilk göze çarpan, yapısal özelliklerin fiyat üzerindeki etkisinin baskın olduğu 

ile konutların satış değerlerini sabit terimin % 38, yapısal özelliklerin % 46, konumsal 

özelliğin % 11 ve çevresel özelliğin % 5 etkilediğidir. Çukurambar Bölgesi konut piyasasına 

yatırım yapan bir yatırımcının, yaptığı yatırımın % 38’ini semtin ismine ödediğini söylemek 

mümkün olacaktır. 

Çukurambar’da konutların ortalama 4 oda ve 150,00-250,00 m² alana sahip oldukları ortalama 

değerlerden anlaşılmaktadır. Modelde konut alanı (m²) değişkeninin konut değerini en fazla 

etkileyen parametre olduğu sonucu elde edilmiştir. Hedonik regresyon sonucuna göre bölgede 

konut alanının 1,00 m² artması konut değerini 1.854,90 TL artırmaktadır. Bölgede ortalama 

kat adedi 11 olarak tespit edilmiş olup, modelden konutların bulundukları binaların alt 
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katlarında olmasının değerin düşmesine yol açtığı ve konutun 1 kat yukarıda olmasının konut 

değerini 13.664,00 TL artırdığı tespit edilmiştir.  

Konut tercihinde etki eden unsurlardan biri de cephedir. Yıllık ortalama sıcaklığın 12 0C 

olduğu (Anonim 2016b) Ankara İli’nde kullanıcılar konutun güneş görmesini tercih 

etmektedir. Çukurambar’da elde edilen sonuçlara göre, konutun diğer cephelere oranla güney 

cephede olması değeri olumlu etkilemektedir. Güney cepheden sonra değer üzerinde en 

olumlu etkiyi yapan cepheler sırasıyla doğu ve kuzey cepheleri olup, konutun ışığın keskin 

geldiği batı cephesine bakıyor olmasının değer üzerindeki etkisi düşük düzeyde kalmaktadır. 

Bu durumda binalardaki ortak kullanım mekanlarının batı yönünde kurgulanması isabetli 

olacaktır. Modelde konutlar gördükleri cephelerin adına ve sayısına göre puan almıştır. Söz 

gelimi, bir konut güney, doğu ve kuzey cepheleri olmak üzere 3 cepheye bakıyorsa, 

cephelerin toplam puanının (sırasıyla 4, 3 ve 2) 10.569,00 ile çarpılması 

(10.569,00x9=95.121,00), cephenin konut değeri içindeki katkısını ifade etmektedir. 

Regresyon analizinde konutlar site içinde olanlar ve olmayanlar olmak üzere 

gruplandırılmıştır. Örneklem kümesi içinde villa ve müstakil konut bulunmamaktadır. Elde 

edilen sonuçlara göre, konutun site içinde olması değeri olumsuz etkilemektedir. Site  içinde 

yer almasının her ne kadar konut değerinde olumlu yönde etki yaratacağı düşünülse de, 

aslında Çukurambar gibi ticari gayrimenkullerin yüksek prim yaptığı bir bölgede gayrimenkul 

projelerinde korunaklı bir kullanımın getirisi daha düşüktür. Planda konut altı ticaret işlevi 

tanımlanmış arsalar üzerinde, zemin ve asma katı ticari kullanıma sahip olarak inşa edilmiş 

tekil apartmanlar, arsa değerinin yüksek olmasından dolayı daha yüksek değerde alıcı 

bulmaktadır. Örneklem kümesindeki 163 adet konutun yalnızca % 21’inin site içinde yer 

aldığı ve site içinde bir konutun değerinin 74.407,00 TL düştüğü tespit edilmiştir.  

Taşınmazların yaşlarının artması genellikle bakım ve iyileştirme maliyeti doğurmakta ve 

bakım görmeyen taşınmazlar zaman içinde ekonomik değerlerini yitirme riski taşımaktadır 

(Winson-Geideman vd. 2011). Tarihi değeri olmayan taşınmazların değerleri ile bina yaşı 

arasında ters orantılı bir ilişki olması beklenen bir sonuç olmaktadır. Benzer şekilde, 

Çukurambar Bölgesi’nde bina yaşı 1 birim arttığında konut satış değerinin 16.712,00 TL 

düştüğü hesaplanmış ve bina yaşı değişkeninin konut değerini azaltıcı bir unsur olduğu 

saptanmıştır.  

Regresyon modellerinde konum parametrelerinin ilave edilmesiyle düzeltilmiş R² verisinin 

arttığı karşılaştırmalı olarak kanıtlanmıştır. Regresyon modelinde konumsal veri olarak 

Söğütözü Metro İstasyonu’na olan mesafe esas alınmıştır. Modelde konutların Söğütözü 

Metro İstasyonu’na yakın olmasının değeri olumlu etkileyeceği varsayımından yola çıkılarak, 

metre cinsinden mesafenin -1. üssü ile sabit terimin çarpılması ile bulunan rakam Söğütözü 

Metro İstasyonu’na olan mesafenin konut değeri içindeki katkısını ifade etmektedir. Konutun 

metro istasyonuna 500,00 m mesafede olmasının konutun değerini 201.360,00 TL ve 1,00 km 

mesafede olmasının konutun değerini 106.680,00 TL artırdığı tespit edilmiştir. 

Söğütözü Metro İstasyonu Eskişehir Yolu üzerinde bulunmakla beraber, Armada Alışveriş 

Merkezi’ne yaklaşık 250,00 m ve Next Level Alışveriş Merkezi’ne yaklaşık 300,00 m 

mesafede yer almaktadır. Kamu binalarının ve üniversitelerin etkisiyle önemi giderek artan 

Eskişehir Yolu ve bölgedeki ticari hareketliliği artıran alışveriş merkezlerinin gayrimenkul 

değeri üzerinde en az metro istasyonu kadar etkili olmasına rağmen, konumsal veri temin 

etmenin güç olması nedeniyle bütün değişkenlerin etkileme düzeyleri analiz edilememiştir. 

Elde edilen konumsal değişken katsayısının salt metro istasyonunun varlığından 

kaynaklanmadığı unutulmamalıdır. 

Regresyon modelinde Konya Yolu’na olan mesafe konumsal bir özellik gibi algılansa da, 

yolun bir eşik niteliğinde olması nedeniyle çevresel özellik kategorisinde değerlendirilmiştir. 

Konumsal özelliğin yarattığı etkiye benzer olarak, Konya Yolu’na yakın olmanın, değeri 

olumlu etkileyeceği varsayılmakta ve metre biriminden mesafenin -1. üssü ile sabit terimin 
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çarpılması ile bulunan rakam Konya Yolu’na olan mesafenin konut değeri içindeki katkısını 

ifade etmektedir. Konutun Konya Yolu’na 500,00 m mesafede olması konutun değerini 

48.220,00 TL artırırken, 1,00 km mesafede olması konutun değerini 24.110,00 TL 

artırmaktadır. 
 

5. Sonuç  

Bir gayrimenkule değer takdir etmenin en büyük zorluklarından biri değere etki eden 

faktörlerin ve etkileme düzeyinin tespit edilmesi işidir. Gayrimenkullerin farklılaşan 

değerleri, barındırdıkları özgün ayırt edici özelliklerle açıklanmaktadır. Her gayrimenkul 

birbiriyle yarışan birer heterojen mal olup, onları birbirinden ayıran özellikler yaygın olarak 

yapısal, konumsal ve çevresel özellikler olarak gruplandırılmaktadır. Ayırıcı özellikler bir 

araya gelerek, farklılaşan piyasa değerini ortaya koymaktadır. Hedonik yaklaşımla 

gayrimenkul karakteristiklerinin değere etkisini hesaplamak mümkün olabilmektedir. 

Hedonik yöntemin sağladığı en büyük avantaj faktörlerin analizine dayanması olup, hedonik 

yöntemle gayrimenkul değerlemede tamamen bilimsel ve yansız sonuçlar üretilmesi ile 

güvenilir piyasa analizleri yapılması olanaklı kılınmış olabilmektedir. 

Çalışmada gayrimenkul piyasalarında hedonik model kullanımı ve sağladığı katkılar 

incelenmiş, Ankara İli Çankaya İlçesi Çukurambar Bölgesi’ndeki konut piyasası, hedonik 

modeller ile analiz edilmiştir. Çalışmada, konut değerleri ile yapısal, konumsal ve çevresel 

karakteristikler arasındaki ilişki tahmin edilmiştir. Regresyon analizinde; CLLS, adım adım 

regresyon ve ANN modelleri karşılaştırılmış ve RMSE verilerine göre modeller arasında en 

üstün performans gösteren regresyon modelinin doğrusal bir model olarak kurulmuş olan, 

konumsal verilerin dahil edildiği adım adım regresyon modeli olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmada Çukurambar Bölgesi’nde yapısal özelliklerin, konumsal ve çevresel özelliklerden 

sıyrılarak değere daha yüksek oranda katkı sağlamakta olduğu sonucu ortaya konmuştur. 

Yapısal özelliklerden biri olan oda sayısı değişkeninin p-değerinin yüksek olmasından dolayı 

(>0,05) dışlanması gerektiği tespit edilmiştir. Modelde konut alanı (m²) değişkeninin konut 

değerini en fazla etkileyen parametre olduğu, konutların bulundukları binaların alt katlarında 

olmasının değerin düşmesine yol açtığı, bölgede bir konutun site içindeyse değerinin düştüğü, 

konutun diğer cephelere oranla güney cephede olmasının değeri olumlu etkilediği; buna 

karşılık değere en düşük etkiyi yapan cephenin ise batı olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmadan elde edilen en önemli çıkarım, konum özelliklerinin modele dahil edilmesinin 

anlamlı olduğu sonucudur. Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş (2015) tarafından da belirtildiği gibi, 

gayrimenkulün farklı konum özelliklerinin değere etkisinin ölçülmesi için gerekli 

araştırmaların yapılması ve gayrimenkul değerini etkileyebilecek olumlu veya olumsuz 

özelliklerin irdelenmesi, değerlemede karşılaşılan en önemli sorunlardan biridir. Çalışma, 

konum özelliklerinin kullanılmış olması bakımından önem taşımaktadır. Konum özelliklerinin 

kullanılmasının önemli bir sonucu olarak, benzer özellik gösteren Eskişehir Yolu ve Konya 

Yolu’nun konutlarda yarattığı değer artışının ciddi oranda farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Çalışmanın bir diğer önemli sonucu, değişkenlerin katsayı işaretlerinde sınırlama yapılmadığı 

zaman sonucun beklenenle örtüşmemiş olmasıdır. Söz gelimi regresyon sonuçlarına göre 

Çukurambar’da bir konutun site içinde yer alması değeri düşürmektedir. Tanımlayıcı 

istatistiklere göre de örneklem kümesindeki her 5 konuttan biri site içindedir. Ülkemizde bir 

konutun site içinde yer alması, sunduğu sosyal olanaklar ve hissettirdiği güven nedeniyle orta 

ve üst gelir grubu tarafından çokça tercih edilmektedir. Buna karşılık Çukurambar ticari 

fonksiyonla konut fonksiyonunun iç içe olduğu bir yapıya sahiptir. Diğer yandan bu durum 

konutların yer aldığı parsellerin imar durumlarıyla da ilişkili olabilmektedir. Böyle bir 

durumda gayrimenkul üreticilerinin rantı yüksek ticari kullanımdan faydalanmak adına zemin 

katı ticari, üst katları konut işlevli tekil apartmanlar üretme eğilimleri olası görünmektedir. Bir 

diğer önemli nokta da tüm çalışmayı gerçekleşmiş veri üzerinde test etmek ve sonuçları rapor 

etmek olacaktır. Çalışmanın zengin bir veri seti dahilinde gerçekleştirilmesi, aynı zamanda 



International Conference on “Scientific Cooperation for the Future        Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”                         6th-8th September 2017 

 

36 
 

modellerin daha sağlıklı bir şekilde test edilebilmesi için de önemli bir potansiyel 

oluşturmaktadır. 
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Türkiye’de Teknoloji Transferinin Ekonomik Büyüme Üzerine 
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Özet 

Teknoloji transferi, ülke ekonomilerinde yeni mal ve hizmet sunulmasını, yeni süreçlerin geliştirilmesini 
sağlayarak, ekonomiye dinamizm kazandırır ve ekonomik büyümeye katkıda bulunur. Günümüzde, yeni 
teknolojilerin ve globalizasyonun yarattığı rekabet ortamında, uluslararası rekabet gücüne ulaşma becerisinin 

aslında teknolojik yenilik konusunda yetkinleşmeye bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, teknolojik 
yeniliğin hızlı üretim ve gelir artışının olduğu kadar uluslararası rekabet gücü kazanmanın da en temel 
belirleyicilerinden biri olduğu genel kabul görmektedir. Globalleşen ekonomide teknolojinin önemi ve ekonomik 
gelişmeye etkisinin, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler bazında, genellikle rekabet edebilirlik bağlamında 
tartışma gündemini belirlediği görülmektedir. Bu çalışmada 1990 sonrasında Türkiye’de teknoloji girişi ile 
GSYİH arasındaki ilişki test edilerek teknoloji transferinin ekonomik büyüme üzerine etkisi analiz edilmektedir.  
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Technology Transfer and its Influence on Economic Growth in 
Turkey 

 
Abstract 

Technology transfer brings new goods and services in the country's economies and improves new processes, 
bringing economic dynamism and contributing to economic growth. Today, in the competitive environment 
created by new technologies and globalization, it has emerged that the ability to reach international 

competitiveness is in fact based on competence in technological innovation. Therefore, it is generally accepted 
that technological innovation is one of the most fundamental determinants of international competitiveness as 
well as rapid production and income increase. It is observed that the impact of technology on the global economy 
and the economic development is determined by the debate agenda in terms of competitiveness, generally in 
developed or developing countries. In this study, after 1990 the relationship between technology input and GDP 
in Turkey was tested and the effects of technology transfer on economic growth were analyzed. 
 

Keywords: technology transfer, economic growth 
 

JEL Classification: Q55, O10 

 

1. Giriş 

Teknoloji, bilim ile birlikte, günümüzde çok sık duyulan sözcüklerden birisi. Kolayca 

anlaşılması mümkün olmayan, ama herkesin yaşamını belli bir ölçüde, doğrudan ya da dolaylı 

olarak etkileyen bir kavram. Teknoloji, artan bir ivmeyle ekonomik gelişmenin en kritik 

girdilerinden birisi olmaya devam ediyor. 

Günümüzde uluslararası rekabet üstünlüğünü belirleyen temel faktör teknolojidir. Gelişmiş 

ülkeler araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine büyük fonlar ayırmak suretiyle 

teknolojilerini kendileri üretirler. Kalkınmayı öncelikli hedef olarak seçen gelişmekte olan 

ülkeler ise yeterli fiziki ve beşeri sermayeye sahip olmadıkları için var olan ve denenmiş 
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teknolojileri gelişmiş ülkelerden transfer etmek zorundadırlar (Çeştepe ve 

Tüylüoğlu,2006:46). 

Teknoloji üretim faktörlerinde, yöntemlerinde ve ürünlerde farklılık yaratmayı ve bu 

farklılıkların üretim ve verimliliği arttırması neticesinde kar artışı ve rekabet üstünlüğü 

yaratır. Tarih boyunca incelediğimizde teknolojik gelişmelerin ekonomik büyümeyle paralel 

ilerlediğini teknolojiye yapılan yatırımların üretimin artışı bakımından önemli olduğu 

görülmektedir(Malatyalı,2016:63). 

Bu çalışmada Türkiye’ye teknoloji girişi ile GSYİH arasındaki ilişki irdelenerek, Türkiye’de 

teknoloji transferinin ekonomik büyüme üzerine etkileri ampirik olarak analiz edilmiştir.  
 

2. Literatür Taraması 

Genel anlamda teknoloji transferi, bir firmanın veya başka bir kuruluşun ülke içindeki veya 

başka bir ülkedeki şubesine paket mahiyetinde aktaracağı teknolojileri kapsadığı gibi, 

teknolojinin bir diğer ülkedeki firmalarda doğrudan doğruya kullanılmak veya o ülkede 

kurulacak sermaye ortaklıklarına aktarılma işlemi olarak ta tanımlanmaktadır.  

Teknolojinin transferine yönelik bir çok araç bulunmasına karşın, bunlardan en çok 

kullanılanı ve bilineni “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarıdır”. Günümüzde gelişmiş ya 

da gelişmekte olan tüm ülkeler doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını özendirme 

konusunda, kendi koşullarına uygun politikalar uygulama çabasındadırlar. Bunun başlıca 

nedenleri arasında “istihdam” ve yurt dışındaki “teknolojinin transferidir”.  

Yabancı sermaye yatırımlarının en önemli yararlarından biri de teknoloji transferidir. 

Dünyada sürdürülen Ar-Ge faaliyetlerinin çok önemli bir kısmı büyük Amerikan, Japon ya da 

Avrupalı çokuluslu şirketler tarafından yürütüldüğü için bu şirketler doğal olarak yeni 

ürünlerin, üretim tekniklerinin, pazarlama yöntemlerinin ve yönetsel yaklaşımların elde 

edilebilmeleri bakımından da zengin kaynaklar olarak görülmektedirler. Söz konusu ülkelerin 

gelişmekte olan ülkelere olan yatırımları, teknolojinin de o ülkeye girmesi anlamına 

gelmektedir. Bunun yanında daha küçük ölçekli ve çoğunlukla gelişmekte olan ülke kaynaklı 

çokuluslu şirketler ise başka tür bir teknoloji transferine; gelişmiş ülkelerden elde edilen eski 

teknolojilerin gelişmekte olan ülke koşullarına nasıl başarıyla uyumlulaştırılabileceğine ve 

ileri teknolojilerin küçük ölçekte üretimi gerektiren durumlara nasıl aktarılabileceğine ili şkin 

bilgi ve tecrübe birikiminin transferine imkan sağlamaktadırlar. Bu bağlamda teknoloji 

transfer süreçlerinin önemli bir kriter olduğu ortaya çıkmaktadır(Şahin,2011:7) 

Bir ülkede üretilen mal ve hizmet miktarının zaman içinde artmasına ekonomik büyüme 

denir. Ekonomik büyüme, bir ülkede yaşayan insanların yaşam standartlarını sürekli bir 

biçimde yükseltmenin tek yoludur. Bu nedenle temel makro ekonomik hedeflerden bir tanesi 

hızlı bir ekonomik büyüme gerçekleştirmektir(Ünsal,2001:11-12). 

Neo klasik görüşte teknolojik gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ilk defa Solow 

belirgin bir şekilde kaleme almıştır. Solow bu değerlendirmeyi yaparken teknolojiyi dışsal 

olarak kabul etmektedir. İktisadi literatüre göre içsel büyüme modelleri ise 1980 ve 

sonrasında Solow modelinin dışsal olarak kabul ettiği teknolojik gelişmeleri içselleştirmiş ve 

teknolojik gelişmelerin ekonomik gelişme sürecinde belirleyici bir rol aldığının analizini 

yapmıştır. İçsel büyüme teorilerine ise ilk çalışmalar Lucas ve Romer tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Romer teknolojik gelişmeleri ekonomi de içsel faktör olarak belirlemiş. 

Lucas ise beşeri sermayeyi içsel faktör olarak Romer in modeline dâhil etmiştir.   

J Schumpeter’e göre bir ekonominin dinamik gelişimini-iktisadi büyümesini etkileyen 

unsurlardan birincisi, üretim faktörlerinin miktarındaki değişmelerdir. Diğeri ise yeniliklerdir. 

Schumpeter’e göre büyümenin gerçek nedeni, nüfustaki ve sermaye mallarındaki artışlar 

değil, yeniliklerdir. Schumpeter’in büyüme analizi her şeyden önce iktisadi büyümenin 

yenilikleri-teknolojik rekabeti-teknolojik ilerlemeyi hesaba katmadan incelenemeyeceğini, 

yeniliklerin-teknolojik ilerlemenin iktisadi büyümenin motoru olduğunu içerir 

(Ünsal,2007:74-75).  



International Conference on “Scientific Cooperation for the Future        Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”                         6th-8th September 2017 

 

39 
 

Ampirik literatür incelendiğinde, Lee (1995), 1960–1985 dönemi ve 89 ülke verileri analiz 

ettiği çalışmasında kişi başına gelirin büyüme oranı ile okullaşma oranı, yatırımların GSYİH 

içindeki payı ve nüfus artış hızı değişkenleri ile yerli yatırım mallarıyla ithal edilen yatırım 

mallarının oranını da dikkate almıştır. Çalışmasından elde ettiği bulgular, yatırımlardaki 

toplam yatırım malı ithalatının oranı ile kişi başına gelir büyümesi arasında özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde pozitif bir ilişkinin olduğunu saptanmıştır. Lee, ithal edilen yatırım 

mallarının yurtiçinde üretilen yatırım mallarına oranla daha yüksek bir verimliliğe sahip 

olduğu sonucuna varmıştır. 

Zhang ve Zou (1995), gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyüme ve yatırım malı ithalatı 

arasındaki ilişkileri ele aldıkları çalışmalarında, 1965–1988 dönemi ile 53 GOÜ için analizler 

yapmışlar ve GSYİH'da yatırım malı ithalatının payı ile yurtiçi yatırımların GSYİH içindeki 

payının, ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Araştırma bulguları yatırım 

malı ithalatının, ele alınan bütün GOÜ'lerin ekonomik büyümesi üzerinde pozitif bir etkiye 

sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yavuz (1999)’da yaptığı çalışmada Türkiye'nin 1980–1998 döneminde gerçekleştirdiği 

ekonomik büyüme ve dış ticaret performansını değerlendirmiştir. Uygulanan modeller 

sonucunda, ihracat ve ithalat ile GSMH arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisi olduğu 

belirlenmiştir. 

Pawlos (2004), 1960–2000 dönemi için Etiyopya'da aramalı ve yatırım malı ithalatının 

ekonomik büyüme üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkilerini araştırmıştır. Çalışmada aramalı 

ithalatının ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkilerine 

ulaşılmıştır ve aynı dönem için yatırım malı ithalatının reel GSYİH büyümesi üzerinde negatif 

etkilerine rastlanmıştır. 

Thangavelu ve Rajaguru (2004), Asya'nın hızlı büyüyen ekonomilerindeki verimlilik artışının 

ihracattan mı, yoksa ithalattan mı kaynaklandığını çok değişkenli VAR analizi ile 

incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda ithalattan verimlilik artışına yönelik nedensel lik ilşkisi 

bulmuşlar ve ithalatın, ticaret ve büyüme arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu 

belirlemişlerdir.  

Yardımcı (2007), Türkiye’de 1968–2002 döneminde dış ticaret ve ekonomik büyüme verileri 

arasındaki uzun dönemli ilişkileri eşbütünleşme analizine dayalı olarak incelemiştir. Yazar 

çalışmada eşbütünleşme için Johansen ve Pesaran Sınır Testi tekniklerinden yararlanmıştır. 

Çalışmanın sonucunda Türkiye'de incelenen dönemde ithalat politikalarının ve ithalattan 

kaynaklanan pozitif yayılmaların diğer değişkenlere göre ekonomik büyüme üzerinde daha 

belirleyici olduğu tespiti yapılmıştır. 

Uğur (2008) 1994:1-2005:4 dönemi verileri ile VAR Analizi yöntemiyle ara malı ve yatırım 

malı ithalatı ile GSYİH arasında karşılıklı bir nedensellik ilişki belirlemiştir.  Soyyiğit vd. 

(2010) 1990-2008 dönemine ait verilere Toda-Yamamoto Nedensellik Testi  uygulayarak 

imalat sanayi ihracatının ve GSYİH’nın ara ve yatırım malı ithalatına bağımlı olduğu  

sonucuna varmışlardır. 
 

3.Yöntem ve Bulgular 

Bu çalışmada, 1996:Q1-2016:Q4  arası dönem için  Türkiye’de teknoloji transferi ile 

ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmaktadır. Çalışmada kullanılan 

veriler TÜİK veri tabanından elde edilmiştir. Teknoloji transferini temsilen Türkiye’deki 

toplam yatırım malları ithalatı ($) ve ekonomik büyümeyi temsilen GSYİH ($) verileri 

kullanılmıştır.Veriler belirlenen dönemde üçer aylık alınmıştır. Analizlerde Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla(GSYİH) ve yatırım malları (YAT_MAL) serilerinin doğal logaritmaları kullanılmıştır. 

Değişkenlerin doğal logaritmalarının kullanılması durumunda tahmin edilen parametreler 

elastikiyete eşit olacak, bu da parametrelerin yorumunda kolaylık sağlayacaktır.  

Yatırım malları ile GSYİH arasındaki ilişkinin tahmini için kullanılacak yönteme karar 

vermek amacıyla ilk aşamada serilerin durağan olması gerekmektedir. Durağan olmayan 
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serilerde regresyon analizleri yüksek test istatistiklerine ve sahte regresyon sonuçlarına yol 

açabileceğinden nedensellik testinden önce serilerin durağanlığını belirlemek için birim kök 

testi uygulanmıştır. Durağanlık testlerinde kullanılan çok sayıda yöntem bulunmaktadır.  

Serilerin durağanlığı Dickey ve Fuller (1981) tarafından geliştirilen “Genişletilmiş Dickey-

Fuller” (ADF) birim kök testiyle incelenmiştir ve sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 1: Birim kök test sonuçları 
 

Seri Test İstatistiği 

LGSYİH  -1.176372 (0.6806) 

1. Farklar 

-6.152499 (0.0000) 

  
 

L YAT_MAL -0.659807 (0.8490) 

1. Farklar -2.642059 (0.0899) 
 

Tablo 1’den elde edilen sonuçlar her iki serinin de düzey değerlerinde birim kök içerdiğini 

yani durağan olmadığını göstermektedir. Serilerin durağan hale gelebilmesi için birinci 

farkları alınmış ve 1. Farklarda serilerin durağan olduğu görülmüştür. Durağanlık dereceleri  

I(1) olarak belirlenen seriler arasında uzun dönemli ilişki eşbütünleşme yöntemiyle ortaya 

konmaktadır. Bu ilişkiyi tahmin etmek için Johansen-Juselius Eşbütünleşme Yöntemi 

kullanılmaktadır. GSYİH ve yatırım malı değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişkiyi 

(eşbütünleşme ilişkisini) ifade etmede aşağıdaki denklemlerden yararlanılmaktadır:  

Yt   Xt  et 

 Xt   Yt  ut   

Burada Yt t zamanındaki LGSYİH, Xt t zamanındaki LYAT_MAL değişkenini,  ve  

parametreleri, et ve ut ise hata terimlerini temsil etmektedir. Eşbütünleşme analizi ile söz 

konusu değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek 

mümkündür. 
 

Tablo 2: Johansen eşbütünleşme testi sonuçları  

Tablo 2’den elde edilen sonuçlar iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Belirlenen dönemde GSYİH ve yatırım malı değişkenleri arasında 

eşbütünleşme vardır. Granger’e (1998) göre seriler arasında eşbütünleşme olması en azından 

bir yönlü nedensellik ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Bir sonraki aşamada uzun dönem 

ilişkiye ait katsayılar, Pedroni (2000) tarafından geliştirilen FMOLS tekniği ve Pedroni (2001) 

tarafından önerilen DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares: Dinamik En Küçük Kareler) 

yöntemi olmak üzere iki farklı eşbünleşme katsayı tahmincisi ile tahmin edilmiştir. 

 FMOLS (Full Modified Ordinary Least Square) tahmincisi, standart sabit etkili 

tahmincilerdeki (otokorelasyon, değişen varyans gibi sorunlardan kaynaklanan) sapmaları 

    
 

     

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value        Prob** 

     
     

None *  0.298101  29.35272 18.39771    0.0010 

At most 1 *   0.057719 4.221106  3.841466      0.0399  
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düzeltmektedir. DOLS tahmincisinin kullanılabilmesi için, seriler arasında eşbütünleşme 

ilişkisinin var olması gerekmektedir ve yöntem modele dinamik unsurları da dahil ederek 

statik regresyondaki (özellikle içsellik sorunlarından kaynaklanan) sapmaları da giderebilecek 

özelliğe sahip bir yöntemdir. 
 

Tablo 3: FMOLS sonuçları 
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LYAT_MAL 2.024896 0.283650 7.138717 0.0000 

C -12.44117 4.358914 -2.854190 0.0055 

     
     

R-squared 0.645085     Mean dependent var 18.65263 

Adjusted R-squared 0.640593     S.D. dependent var 1.397329 

S.E. of regression 0.837707     Sum squared resid 55.43850 

Long-run variance 2.306654    

     
     

 

Tablo 3 incelendiğinde FMOLS test sonuçlarına göre modelin yatırım malı değişkeni 

(YAT_MAL) ve sabiti (C) istatistiksel olarak anlamlıdır. FMOLS yöntemiyle tahmin 

ettiğimiz katsayı pozitif işaretlidir ve yatırım mallarındaki %1’lik bir artış GSYİH da % 

2.02’lik bir artışa neden olmaktadır. 
 

Tablo 4: DOLS sonuçları 
 

 
 

    
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LYAT_MAL 1.905890 0.280804 6.787261 0.0000 

C -10.59145 4.310395 -2.457189 0.0164 

     
     R-squared 0.691582     Mean dependent var 18.66413 

Adjusted R-squared 0.674448     S.D. dependent var 1.351097 

S.E. of regression 0.770897     Sum squared resid 42.78837 

Long-run variance 2.060781    

     
      

Tablo 4 DOLS test sonuçlarını göstermektedir. Yatırım malı değişkeni istatistiksel olarak 

anlamlı olmakla beraber tahmin edilen katsayı pozitif işaretlidir. Tahmin edilen katsayıya 

göre yatırım malındaki %1’lik artış GSYİH’da % 1.9’luk bir artışa neden olmaktadır.  

Görüldüğü gibi teknoloji transferi ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki 

bulunmuş ve uygulanılan her iki yöntemde elde edilen katsayılara göre de bu ilişki pozitif 

tahmin edilmiştir. 
 

Tablo 5: Yatırım malları ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik sonuçları  
 

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     LYAT_MALLGSYIH  79  0.11007 0.8959 

 LGSYIH LYAT_MAL  4.21352 0.0185 
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Tablo 5 incelendiğinde yapılan nedensellik anazi sonuçlarına göre yatırım mallarından 

GSYİH ‘ya bir nedenselliğin istatistiksel olarak anlamsız olduğu, uzun dönemde  GSYİH’dan 

yatırım mallarına doğru nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Sonucu ekonomik 

büyüme uzun dönemde teknoloji transferinin nedenidir şeklinde yorumlayabiliriz. 
 

4. Sonuç 

Gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinde olduğu gibi Türkiye de ihtiyaç duyduğu 

teknolojileri çeşitli teknoloji transferi kanallarını kullanarak gelişmiş ülkelerden edinmektedir. 

Türkiye’de teknoloji transferine ilişkin veriler tam olarak derlenmediği için ancak temsili 

değişkenlerle değerlendirme yapabilmek ve çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Türkiye 

ekonomisinde yatırım malları ithalatının toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı 

teknoloji transferinin   bir göstergesi olarak değerlendirildiğinde, sermaye (yatırım) malları 

ithalatının toplam sabit sermaye yatırımlarına oranı  genel olarak 1996-2016 arasındaki 

dönemde artış göstermektedir. Bu artış hem teknoloji transferinin hem de teknolojik 

bağımlılığın arttığını göstermektedir. 

Bu çalışmada Türkiye’de 1996:Q1-2016:Q4 dönemindeki yatırım malları ve GSYİH 

arasındaki ilişkinin tahmini için ilk olarak ADF birim kök testi ile değişkenlerin durağanlığı 

incelenmiştir. ADF birim kök testi sonuçlarına göre her iki serinin de birincil farklarının 

durağan olduğu sonucuna varılmıştır. Yatırım malları ve GSYİH değişkenlerinin birincil 

farklarının duranlığı sonucunda değişkenler arasındaki ilişkiyi tahmin etmek için 

eşbütünleşme yöntemi uygulanmıştır. Sonraki aşamada bu modelden elde edilen kalıntılara 

Johansen Eşbütünleşme Testi uygulanmış ve testin sonuçlarına göre değişkenler arasında 

eşbütünleşme olduğu sonucuna varılmıştır. Bir sonraki adımda ise değişkenler arasındaki 

uzun dönem eşbütünleşme ilişkisinin katsayıları FMOLS ve DOLS yöntemleri  ile tahmin 

edilmiş olup elde edilen sonuçlar neticesinde  yatırım malları ile GSYİH arasında pozitif bir 

ilişkinin varlığı sonucuna ulaşılmıştır. Uygulanan FMOLS Test sonuçlarına göre yatırım 

mallarındaki % 1’lik bir artışın GSYİH’da %2,02’lik bir artışa neden olduğu DOLS Test 

sonuçlarına göre ise yatırım mallarındaki %1’lik bir artışın GSYİH’da %1,9’luk bir artışa 

neden olduğu gözlenmiştir. Değişkenler arasındaki eşbütünleşme sonucu beraberinde 

nedenselliği getirdiğinden değişkenlere son olarak Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. 

Test sonucunda GSYİH’ dan yatırım mallarına doğru nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Sonuç olarak gelişmekte olan ülkeler için, ekonomik büyümeyi hızlandıracak ve kişi başına 

GSYİH’yı artıracak teknoloji transferine ağırlık vermeleri ve bu bağlamda uygulanacak 

politikalar ve stratejiler geliştirmeleri önerilebilir. 
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Din-İktisat İlişkisi: Riba, Rehin ve Ekonomik İşlem Kavramları 

Çerçevesinde Bir İnceleme 
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Özet 

İslam dini içerisinde önemli bir yeri olan riba kavramı kapsamında, İslam ile iktisat arasındaki ilişki ekonomik 
işlem üzerinden değerlendirilmektedir. İlk önce riba kavramının ekonomik işlem içindeki yeri ortaya 
konulmaktadır. Daha sonra ise İslam’ da ekonomik ilişkilerin devamlılığı için önemli bir kavram olan “rehin” 

konusunun yeri tartışılmaktadır. Dolayısıyla rehinden doğan işlem şeklinin riba kapsamında değerlendirilip 
değerlendirilmediğinin, yani rehin alan ile veren açısından oluşacak hizmet üretiminin riba ile benzer ve farklı 
yönlerinin olup olmadığının gösterilmesi amaçlanmaktadır. Kısaca, teorik bir yapıda şekillendirilen bu 
çalışmada, rehin konusu riba kavramı çerçevesinde araştırılarak ekonomik işlem noktasında 
değerlendirilmektedir. 
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Religion-Economics Relationship: An Evaluation within the 
Framework of the Concepts of Interest, Plegde and Economıc 

Process 
 

Abstract 

Within the framework of the concept of interest that has an important place in Islam, the relation between Islam 
and economy is evaluated in terms of economic process. Initially, the place of the concept of interest within 
economic process is asserted. Then the place of the pledge issue which is a crucial concept for continuity of 
economic relations is discussed. Therefore, the aim is to show whether the type of process that stems from 
pledge is included in interest or not, so whether the production of service realised by pledgee and pledger has 
similar or different qualities with interest or not. Briefly, in this study which is shaped in a theoretical structure, 

pledge issue is evaluated at the point of economic process by being explored within the framework of the 
concept of interest. 
 

Keywords: economic process, pledge, interest 
 

JEL Classification: A12, E43 

 

1. Giriş 

Hayatın içindeki haklar ve hukuksal konuların özünde ekonomi vardır; hayatın her alanında 

olduğu gibi bu konuya da değinen dünya dini İslam’ın riba (genel kabul olarak ülkemizde faiz 

denilmekte), zekat, miras, mülkiyet, rızık, ticaret, kar gibi temel ekonomik konulara 

değinmediğini düşünmek mümkün değildir. Bunların içinde “riba” konusu yani faiz en çok 

tartışılan konuların başında gelmektedir.  Faiz İslamiyet’ten önceki toplumlarda ticaretin 

önemli bir parçası olarak görülüp yaygın bir şekilde uygulama alanı bulmuştur. Ancak 

yarattığı fayda yanında doğurduğu sıkıntılar da söz konusudur. Kur’ an-ı Kerim’ de ve 

hadislerde “riba” olarak belirtilen yasak kesin olmakla birlikte türü hakkındaki görüş 
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ayrılıkları sürmektedir. Kavramsal bağlamda geçmiş ve günümüz açısından çok şeyin 

değişmediğini düşünsekte, günümüzün ekonomik işlemlerinde, mevcut işlemlerin içinde 

hangi işlem bu kapsamda ya da değilin tespitinde zorlanılabileceğini söylemek yanlış olmasa 

gerektir.  

Çalışmada, İslam dini içerisinde önemli bir yeri olan riba kavramı kapsamında, İslam ile 

iktisat arasındaki ilişkiyi ekonomik işlem üzerinden değerlendirmek amaçlanmıştır. İlk önce 

ekonomik işlem kavramı, daha sonra ise kredi ve riba kavramları anlatılarak ekonomik işlem 

ile ilişkisi üzerinde durulacaktır. Son olarak ise İslam’da ekonomik ilişkilerin devamlılığı için 

önemli bir kavram olan “rehin” konusunun yeri araştırılacaktır. Burada sadece kavramların 

ilgisi araştırılmak istenmektedir. Odaklanılan konu ise rehinle gerçekleşen işlemi, ekonomik 

işlem noktasında incelemektir. Borç almaktan farklı mıdır, eğer farklı ise farkı nedir, rehin ne 

şekilde gerçekleşir ve borç alma- rehin işlemleri arasındaki sonuçlar açısından ne gibi farklar 

olduğunu iktisat biliminin araçları açısından değerlendirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca burada 

rehinden doğan işlem şeklinin riba kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin, 

yani rehin alan ile veren açısından oluşacak hizmet üretiminin riba ile benzer ve farklı 

yönlerinin olup olmadığının gösterilmesi arzulanmaktadır. Kısaca, teorik yapıda 

şekillendirilecek olan bu çalışmada, rehin konusu riba kavramı çerçevesinde araştırılarak 

ekonomik işlem noktasında değerlendirilecektir. 
 

2. Ekonomik İşlem 

Ekonomi3 sözcüğü bir bilim dalının adı olmakla birlikte tasarruf anlamında da 

kullanılmaktadır. İnsanların ihtiyaçları sınırsız olup buna karşılık imkanları ise sınırlıdır, 

örneğin bir insanın günü 24 saat ile sınırlıdır. Ekonomi, bu sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı 

imkanları birbirine uyarlama işidir (Eğilmez, 2012: 11).  Bu uyarlama işi de ekonomi 

dilindeki en önemli kavramlardan biri olan “alternatif maliyet” ya da “fırsat maliyeti” 

kavramıyla tanımlanır. Bir şeyi diğerine önceliklemek fırsat maliyeti demektir. Ekonomi, 

insanların yaşamlarını nasıl sürdüreceklerini, yiyecek, barınak, giyecek ve bu dünyanın diğer 

nimetlerini ve konforlarını nasıl temin edebileceklerini incelerken ihtiyaçların şiddetine bakar 

(Parasız, 2006: 5). Şiddet kavramı ise iktisat dilinin diğer önemli kavramlarından olan 

“marjinal fayda” ve “azalan verimler yasası” kavramlarını bize sunmaktadır. Şiddeti en üst 

sırada olan ihtiyaç kendine en yakın olana tercih edilmiş ve ikinci sırada tercih edilen ilk 

sırada olanın fırsat maliyeti olmaktadır. Ancak ilk sırada tercih edilen ihtiyacın birer birim 

şeklinde giderilmesi ile şiddeti azalması azalan verimler yasası sebebi ile gerçekleşmekte ve 

marjinal faydası düşmektedir. Bu durumda da ikincil tercihin faydası ilk tercihinkinden 

yüksek olduğunda ikincil durumdaki ihtiyaçta giderilmeye başlamış olmaktadır.  

Ekonomi dilinde işlem maliyeti bir ürünün ya da hizmetin üretimindeki tüm aşamaları 

kapsayabileceği gibi ürün ve hizmetlerin el değiştirmesindeki “al-ver” kavramlarını da 

kapsamaktadır: Çok daha basiteştirilmiş hali ile tüm karmaşıklığına rağmen aslında ekonomi 

“al-ver” ekonomik işlemlerinin tekrarından oluşan basit bir mekanizmadır. Bu “al, ver” 

işlemleri “nakit” veya “kredili”4 işlemler olmak üzere iki türlüdür. Bu iki kavram işlem 

aşamaları açısından farklıdır. Nakit ekonomisinde (takas ekonomisi mantığında da mala karşı 

başka bir mal) alınan mal ve hizmetin karşılığı aynı anda karşılıklı olarak verilmiş olur. 

                                                 
3 İktisat yani tasarruf sözcük anlamı olarak (bir şeyi) dilediği biçimde kullanma yetkisi, kullanım ya da parayı ya 

da tüketilecek herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idareli harcama. Kaldı ki kullanılabilir gelirler veri iken 
bireyler bu gelirleri ya tüketim ya da tasarruf şeklinde kullanmaktadırlar. Tasarruflar gelirin harcanmayan 
kısmıdır. Gelirin tüketilmeyen kısmı olan tasarruflar üzerinde faiz hadleri ve fiyatların da etkisi bulunmaktadır. 
Ya da üretilen ürünün kullanılmayan kısmı olarak tanımlanmaktadır. 

 
4 Kredisiz bir ekonomi kavramsal açıdan mümkün değilse de burada para ile olan aynı anlı dönüşüm ve vadeli 
parasal borçlanmayı ifade etmekteyiz. 
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Ancak kredili yani vadeli durumda ise (takas ekonomisi kapsamında alınan malın karşılığı 

anlaşma kapsamında ileri bir tarihte sağlanmış olur) mal veya hizmet verilir karşılığında 

alınan belge günü geldiğinde mal veya hizmeti sağlayana aktarılmış olur. Rehin işlemlerinde 

böyle bir durum söz konusudur. 

Bu işlem şekli açısından iki işlem yerine üç işlem yapılması aynı zamanda toplumsal ve 

bireysel açılardan farklılık yaratmaktadır. Şöyle ki, kredili olmayan yani nakit işlemlerde 

ekonomi verimlilik artışı üzerine bina edilmiştir. Kredili dediğimiz işlemlerde ise kısa ve 

uzun vadeli kredili işlem olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Kredili işlem 

gerçekleştiği zaman kredi yaratıldığı anda borç demektir, yani borç kavramı kendiliğinden 

ortaya çıkmaktadır. Nakit ve kredili olmak üzere iki ana eksende gerçekleşen ekonomik 

işlemleri kısa ve uzun vadeli kredilendirme nedeni ile ekonomiyi üç temel üzerine inşa etmek 

mümkündür. Bu temeller bir bütün olarak düşünüldüğünde ekonomik hareketleri izlemek 

daha kolay olmaktadır.  

Nakti parasal işleme göre kredi, işlem olarak bir fazla aşama gerektirmektedir. Belki de bu 

nedenden dolayı ekonominin en büyük ve en oynak kısmını oluşturan kredi, ekonominin çok 

önemli fakat en az anlaşılabilen parçası durumundadır. Alıcıların ve satıcıların piyasaya 

gitmesi gibi, borç veren ve borçlu da aynı şekilde işlem yapmaktadır. Borç verenler, 

genellikle daha fazla para kazanma arzusunda iken, borçlular ise genellikle bir ev veya araba 

gibi paralarının yetmediği bir şeyi satın alma ya da yeni bir iş kurma gibi bir şeye yatırım 

yapma arzusunda olabilirler. Kredi hem borç verenin hem de borçlunun istediklerinin 

olmasına yardımcı olan bir mekanizmadır. Borçlular, anapara olarak adlandırılan ödünç 

aldıkları miktarı ve buna ilave “faiz” denen bir ek miktarı geri ödemek için söz vermektedir.  

Dolayısıyla şimdi daha fazla harcayabilmesi daha sonra gelirinden borç artı o borcun faizini 

ödemesi sebebi ile dalgalanmayı başlatmış olmaktadır. Birey açısından 7 ila 10 yıl kadar bir 

aralık sözkonusu iken, toplumsal anlamda 75 ila 100 yıllık bir süreyi kapsayabilmektedir. 

Kısaca nakit ekonomisinde elindeki kadar harcayabilen birey daha fazla harcayabilmek için 

daha fazla üretmek zorundadır. Bunu da ya daha fazla çalışarak ya da verimliliğini artırarak 

gerçekleştirmektedir. Ancak kredili ekonomide ise başkasının birikimini daha fazla 

harcamanın yolu ileride ana paraya bir ek ödeme sözü ile gerçekleştirilebilmektir ki bunu 

verimliliğini artırmadan yapabilmek mümkündür. Yani gelirinden fazla harcayınca 

harcamalarda önceleri bir şıçrama söz konusu olur yani değişim gerçekleşmekte, ancak daha 

sonra ise ödeme gerçekleşeceğinden gelirinin (gelirin artmadığı varsayımı altında) bir kısmını 

anaparaya ve anaparanın faizine ayıracağından dolayı ilk durumundan daha aşağı bir seviyede 

sürdürmek durumunda kalmaktadır. Tüm bu süreç yani önce bir artışla başlayan bir 

dalgalanma sonra eski seviyeye geri dönüş ve bundan sonra da daha aşağıda olmaktadır 

(Dalio, How The Economic Machine Works in 30 Minutes). 
 

3. Kredi Kavramı ve Riba İlişkisi 

Anaparanın ve faizin geri ödenmesi için gerekli para, mal ve hizmet satışıyla veya yeni 

borçlanmayla elde edilebilir. Paranın her kullanılışında aslında “satın aldığıma eş değerde bir 

mal ya da bir hizmet sundum” garantisinde bulunulmaktadır. Her borç alınışında, gelecekte 

buna eş değer bir mal veya hizmet sunulacağı söylenmiş olmaktadır. Bu herkesin yararına 

olmalı, çünkü armağanların ve gereksinmelerin yalnızca mekanlar ve meslekler ötesinde 

değil, zaman ötesinde de buluşturulmasına olanak sunmaktadır. Krediye dayalı para, şu 

andaki malları gelecekteki mallarla değiş tokuş etmektir. Bu durum armağan ilkelerine aykırı 

olmayıp şu anda alıp; gelecekte vermektir. Asıl sorun faizle birlikte ortaya çıkmaktadır. Her 

yeni paraya faizli borcun eşlik etmesi nedeniyle borç miktarı, mevcut para miktarının üzerine 

çıkmaktadır. Paranın yetersiz olması sonucu herkes rekabete zorlanıp, kıtlık sorunu gündeme 

gelmektedir. Sistemin bir parçası olan borç baskısı, bazı insanlar borçlarını geri ödeyebilse 

dahi sistemi giderek artan bir borçluluk içine girdirmektedir. Sürekli borç baskısı, güvencesiz 

ya da çaresiz durumda insanların her zaman olacağı anlamına gelmektedir. “Yeterli” miktara 
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hiçbir zaman ulaşılamamaktadır, çünkü faizli borç sisteminde kredi yalnızca “gelecekteki mal 

karşılığında şu andaki mallar” ı değil, gelecekteki daha fazla mal karşılığında şu andaki 

malları değiş tokuş etmektedir. Borçları ödeyebilmek hatta yalnızca yaşayabilmek için de ya 

birinden mevcut bir servetin alınması gerekmekte (dolayısıyla, rekabet) ya da ortak 

değerlerden beslenerek “yeni” servet yaratılması gerekmektedir (Eisenstein, 2012: 98). 

Burada kredi kavramını farklı şekillerde tanımlamak mümkündür. Latince’ de “inanma”, 

“güvenme” anlamına gelen kredi, “crede” sözcüğünden oluşmaktadır. Bu sözcük “saygınlık, 

itibar” gibi anlamlara da karşılık gelmektedir. Kredi genel olarak; “belirli bir süre sonra 

ödeme vaadi ile mal, hizmet ve para cinsinden satın alma gücünün sağlanması veya var olan 

satın alma gücünün belirli bir zaman sonra geri alınmak üzere başka bir kimseye 

devredilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Başka bir tanıma göre ise kredi; taraflardan birinin, 

diğer tarafa fonlarını karşılık isteyerek ya da istemeyerek kiralamayı kabul ettiği finansal veya 

ticari bir işlemdir. Kısaca kredi; “para ile ödeme vaadinin değiştirilmesi” olarak 

tanımlanmaktadır (Balkaş, 2004: 4). 

Kredi işlemlerinde, krediyi veren ve alan olmak üzere işlemi gerçekleştiren iki taraf 

bulunmaktadır. Krediyi veren taraf elindeki kaynağı gelecekte ortaya çıkacak olan bir ödeme 

vaadi ile değiştirirken; krediyi alan taraf ise bu ödeme vaadinde bulunarak kredi verenin arz 

ettiği kaynakları vade süresi boyunca kullanmaktadır. Bu anlamda kredi; kullanılmayan 

paranın gelecekte satın alabileceği mal ve hizmetleri, bugünden satın alabilme imkanı 

yaratarak ekonomideki işlem hacmini genişletmektedir (Balkaş, a.g.e.). 

Bir işlemde bir şey almak için bir şey vermek zorundasınız ve ne kadar aldığınız ne kadar 

ürettiğinize bağlıdır. Zamanla alınan eğitimin, bilgi birikiminin yaşam standartlarımızı 

yükseltmesine “verimlilik artışı” denilmektedir. Yaratıcı ve çalışkan olanlar ver imliliklerini 

ve yaşam standartlarını, kayıtsız ve tembel olanlardan daha hızlı artırmaktadır. Bu durum kısa 

vadede çok da önemli değilken, uzun vadede çok önemlidir. Fakat kredi kısa vadede daha 

önemlidir. Çünkü verimlilik artışı çok dalgalanmadığı için ekonomik dalgalanmaların temel 

sebebini oluşturmamaktadır. Temel sebep borçtur –bu borçlandığımız zaman ürettiğimizden 

daha fazla tüketmemize izin verip borcu geri öderken bizi ürettiğimizden daha az tüketmeye 

zorlamaktadır. Peki, kredisiz bir ekonomi düşünülebilir mi? Kredi neden bu kadar önemlidir? 

Çünkü bir borçlu kredi aldığında, harcamalarını artırabilmektedir. Harcamalar ise ekonomiyi 

canlandırmaktadır. Birinin harcaması, başka bir kişinin geliri olduğundan dolayı harcadığınız 

her bir lirayı aslında başkası kazanmaktadır ve kazandığınız her bir lira aslında başkasının bir 

harcamasıdır. O zaman daha fazla harcama yaptığımızda, başkası da daha fazla kazanacaktır 

(Dalio, a.g.e.). Kredili ya da kredisiz ekonomide alışverişte bir mağduriyet söz konusu 

olabilir, fakat kredili ekonomide alınan borca karşılık fazladan bir ödeme söz konusudur ki 

iktisatta bu durum “faiz” olarak ifade edilirken, İslam dini kapsamında ise “riba” olarak ifade 

edilmektedir.                                                                   

 “Faiz” kavramının farklı şekillerde iktisadi tanımları mevcuttur. Faiz, sermaye kullanımının 

karşılığında ödenen bedel veya sermayenin kirası demektir. Bir başka tanıma göre ise faiz 

“ödünç alınmış̧ paranın kirası” olarak belirtilmektedir. İktisatçılar, faiz konusunu ele alırken 

zaman tercihi yaklaşımı, mahrumiyet yaklaşımı, likidite tercihi yaklaşımı ve fırsat maliyeti 

yaklaşımı olmak üzere çeşitli yaklaşımlar sunmaktadırlar. Zaman tercihi yaklaşımındaki tema, 

şimdiki zamanın gelecek zamana olan teknik üstünlüğü sebebiyle insanların şu an 

kullanmaktan vazgeçtikleri, faydasını erteledikleri fonlarına karşı hak ettikleri bedel, faizdir. 

Bu noktada faize konu olan fonlarla kiraya konu olan mallar arasındaki farka dikkat 

çekilmektedir. Kiralanan bir mal, borç olarak verilmemekte ve kira o malın kullanımından 

doğacak fayda karşılığında istenilmektedir. Kiralanan mal üzerinde kiracının örneğin o malı 

satmak gibi bir tasarrufu bulunmazken o malın taşıdığı hasar görme riski de kiracıya ait 

değildir. Fonlarda ise risk borçlananın üzerindedir. Mahrumiyet yaklaşımında, insanların 

ellerindeki fonlarla yapabilecekleri tüketimi yapmayıp bu tüketimden vazgeçmeleriyle 
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mahrum kaldıkları faydaya bedel olarak faiz istenilmektedir. Likidite tercihi yaklaşımında ise 

faiz, bireylerin borç vermeleri halinde paralarının istedikleri zaman kullanılamayacak hale 

gelmesi nedeniyle paranın likiditesinden vazgeçmenin karşılığında istenen bir bedeldir. Fırsat 

maliyeti veya alternatif maliyet yaklaşımında ise bireylerin borç verdikler i para ile borç 

vermek yerine yapabilecekleri bir yatırıma karşılık elde etmeleri olası olan kazanca karşılık 

faiz istenilmektedir (Darçın, 2007: 13). 

Bu noktada faiz iktisadi dilde farklı türleri olsa da sonuçta piyasada oluşan herhangi bir mal 

veya hizmetin fiyatından farklı değildir. Ancak, İslam dininin takipçileri açısından ise en çok 

tartışılan konuların başında gelmektedir. Faiz İslamiyet’ ten önceki toplumlarda ticaretin 

önemli bir parçası olarak görülüp yaygın bir şekilde uygulama alanı bulmuştur. Ancak 

toplumda doğurduğu ekonomik ve sosyal sıkıntılar nedeniyle yasaklanmıştır. Kur’ an-ı 

Kerim’ de ve hadislerde “riba” olarak belirtilen bu yasak kesin olmakla birlikte kapsamı ve 

“faiz” ile “riba” nın tamamen aynı kavramlar olup olmadığı konusunda görüş ayrılıkları 

sürmektedir.  

Kur’an’da “riba” olarak verilen bu kavram sözlük anlamı  olarak “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). Borç mukabilinde 

alınan önceden belirlenmiş bir fazlalığı, anaparada meydana gelen artışı ifade etmektedir. Bu 

artışı, ticaretteki artıştan ayıran asıl nokta ise üstlenilen risk faktörüdür. Ticarette iki taraf da 

üstlendiği riske karşılık kâr elde ederken faizli bir işlemde risk tamamen borçlanan tarafın 

üzerindedir. Örneğin; bir malın kiraya verilmesinde, sözleşmeye konu olan malın taşıdığı 

hasar riski kiraya veren tarafın üzerine yüklenmektedir. Faizli bir işlemde ise  çalınma, 

kaybolma gibi tüm riskleri parayı ödünç alan taraf üstlenmektedir. Kur’an’da 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 meselesinden 

bahsedilmektedir. Riba tarif edilmez, ancak haram olduğu belirtilmektedir. Müslim ve Ebu 

Davut’taki Hadis-i Şerife göre, altında, gümüşte, hurmada, buğdayda, arpada ve tuzda riba 

aranmalıdır. O dönemde para altın ve gümüş olduğu için buradan kıyasla “parayla para 

kazanmak” haram kılınmıştır (Hekimoğlu İsmail, 2011: 138-139). 

Kur’an’ın yasakladığı ribanın, Cahiliye Dönemi’nde görülen ve borçluyu belirlenen sürede 

birikmiş̧ faiziyle birlikte anaparayı geri ödeyemeyecek duruma düşüren, borcun katlanması 

şeklinde uygulanan riba yani tefecilik boyutunda bir riba olduğu bazı düşünürlerce 

vurgulanmıştır. Diğer riba türlerinin5 bu yasak içinde olmadığını ifade etmişlerdir. İslam’ın 

ilk dönemlerinden günümüze kadar birçok İslam aliminin görüşüne göre, riba yasağındaki 

amaç, sosyal zararları olan finansal uygulamaları önlemek yönündedir. İslam iktisatçıları bu 

noktada faiz yasağını salt Kur’an’ın yasak kıldığı iddiasının ötesinde haklı gösterecek 

argüman arayışında büyük gayret göstererek şu görüşü benimsemişlerdir: Risk üstlenmeden 

para kazanmak haksızlıktır. Risksiz kazanç kavramının esası ne olursa olsun burada 

bahsedilen görüşün temel noktası, kazancın ancak bir riske karşılık geldiğinde meşru 

olduğudur. Bu nedenle bankacılığın faizi reddederek risk ve kazancı beraberce paylaşma 

esasına dayanması gerekmektedir (Darçın, 2007: 14-15). 

Rahman (1964: 5)’ te ribayı net bir şekilde yasaklayan ayetleri kronolojik sıraya göre 

inceleyerek, şu sonuca ulaşılabileceğini belirtmektedir:  

                                                 
5 Rahman (1964), riba kavramını detaylı bir şekilde tanımlayarak, ribayı banka faizinden ayrı tutmuştur. Kur’an-
ı Kerim’de ribayı yasaklayan ayetlerin kronolojik bir şekilde vahiy edilerek, Kur’an’ın açık ifadesinin “Sürekli 
iki katına çıkan riba kullanmayınız ” olduğunu ifade etmiştir. 
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i) İslamiyet öncesi dönemde riba yüksek faiz işlemi yoluyla toplam tutarın ikiye ve tekrar 

ikiye katlanmasını sağlayan bir sistemdi; 

ii) Toplam tutarı ikiye katlayan ve tekrar katlayan bu işlem nedeniyle Kur’an, ribayı adil bir 

ticari işlem türü olarak kabul etmeyi reddetti ve 

iii) Ticari kara izin vermesinin yanında vurgunculuğa karşı çıkan Kur’an işbirliği ruhunu 

teşvik etti. 

Diğer taraftan günümüzde faiz konusuna ilişkin tartışmalarda Kur’an’da yasaklanan 

uygulamanın faiz (riba) değil, riba olduğu; her ribanın faiz ancak her faizin riba olmadığı, 

ribanın tefecilik olduğu yönünde görüşler öne sürülmektedir. Ribadan farklı olarak, kimi 

mezheplerde caiz görülen, zaruret halinde –dinen– hileli yollardan gidilerek meşru sayılan ve 

kimi fıkıh alimlerinin fetvalarına dayanılarak helalliği savunulan faiz türünden bahsedenler de 

bulunmaktadır. Bu görüşü savunanlara göre aynı zamanda enflasyon kadar faizin de dinen 

sakınca taşımayacağı öne sürülmektedir. Faize dinen meşruiyet kazandırma çabaları 

kapsamında ileri sürülen bir görüş de Al-i İmran Suresi 130. Ayette geçen “Ey iman edenler! 

Kat kat artırılmış̧ olarak faiz yemeyin” ifadesine dayanarak faizin yalnızca kat kat olanının 

yasaklandığı ve buna karşılık yüzde olarak artan faizin haram hükmüne girmediğidir. Bu 

görüş̧ tefsir alanındaki otoritelerden olan Mısırlı ilahiyatçı Seyyid Kutub tarafından şöyle 

reddedilmektedir: “Kat kat artan ifadesi haramlığın şartı değil, mevcut uygulamanın sıfatıdır. 

Bakara suresindeki ‘faizden arta kalanı terk edin’ (Bakara 275-281) hiçbir şeklini istisna 

etmeksizin kati olarak faizi haram kılmaktadır” dedikten sonra kat kat artış̧ sıfatına ilişkin 

olarak izahatta bulunmaktadır. Buna göre yasaklanan bu sıfat sadece Arap yarımadasında 

Cahiliye Dönemindeki faizci uygulamayla ilgili olmayıp oranı ne olursa olsun faizli 

muamelelerin bulunduğu her yer için geçerlidir. Faiz, bir taraftan çok yönlü, diğer yandan 

sürekli bir muamele olduğu için şüphesiz zaman geçtikçe kat kat artacaktır. Yine aynı eserde 

Seyyid Kutub, faiz ile riba arasında bahsedilen türden bir ayrımı kabul etmemekte, faizin 

bütün çeşitlerinin dinen yasaklandığını, faiz türleriyle birlikte izah etmektedir. Kutub’un 

eserinde yer verdiği hadislerde de faiz türlerinden nesie faizinde temel nokta verilen borcun 

vadeye göre artmasıdır. Fadl faizinde ise aynı tür malın değişimindeki miktarca fark, yasağa 

esas oluşturmaktadır (Darçın, 2007: 14-15). 

Faizi ribadan ayırarak mübahlaştıran görüş̧, ribanın fahiş̧ bir artış̧ veya tefecilik yönlerinin 

bulunması temeline dayandırılmaktadır. Bu özellikler faizin haram kılınmasındaki asıl neden 

kabul edilirse, bunların ortadan kalkması ribanın mübahlaşması sonucunu ortaya çıkaracaktır. 

Ancak İslam hukukçularının çoğu faizin her türünün haram ve faiz yasağına esas teşkil eden 

noktanın fahiş artış değil vadeye göre borca eklenen fazlalık olduğu konusunda 

hemfikirlerdir. Burada tartışılan nokta hangi işlemin dinen faiz olup hangi işlemin olmadığı 

konusundadır. Şöyle ki hukuken temerrüt faizi olarak adlandırılan zararın tazmini, dinen faiz 

olarak kabul edilmemektedir (Darçın, 2007: 22). 
 

4. Rehin 

Rehin de riba gibi bir vadeli işlem türüdür. Peygamber’in zırhını rehin vermesi ve hatta 

alamadan vefat etmesi6 bu konuyu gündemimize getirmektedir. Riba, bir vadeli işlem türü, 

dinen yasaklanmasına rağmen, ödünç alıp vermek hayatın kaçınılmaz unsurlarındandır. Peki 

bu iki arasındaki ortak ve farklı nokta nedir?  Karşılıklı hoşgörü kapsamındaki değiş tokuşlar 

ya da ödünç alış-verişleri dışındaki tüm ekonomik işlemlerde riba unsuru ile 

karşılaşılmaktadır. Ödünç vermenin bir türü olan ödünç alınan bir mal veya hizmete karşılık 

                                                 
6 Bu konudaki rivâyetler, borcu ödeyemeden Resûlullah'ın vefat ettiğini, Hz. Ebû Bekr'in parayı ödeyerek zırhı 

rehinden kurtardığını ve Hz. Ali'ye teslim ettiğini belirtmektedir. Fakat, ölmeden önce borcu ödeyerek zırhı geri 
aldığı da rivâyet edilmiştir. Bu rivâyet zayıftır (URL-2). 
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karşılığında verilen teminat konusu da bu kapsamda değerlendirilmelidir diye düşünmekteyiz. 

Bu tür ekonomik işlemlere de “rehin” denilmektedir.           

İslam dini insanlar arasında ticarette, 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 sözleşmesine konu olan malın kural olarak satım akdine konu olan malda aranan 

özelliklere sahip olması gerekmektedir. 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 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" (Döndüren, 2012: 524). 

İslâmiyet’ ten önce Arap toplumunda rehin uygulaması bulunmaktaydı. Ancak vadesi gelen 

borç ödenmezse rehin alan rehnedilen şeyi sahiplenebiliyordu. İslâm ile rehin akdi müessesesi 

ıslâh edilerek her iki tarafın da hakları sağlam esaslara bağlanmıştır. Borç vadesinde 

ödenmediği takdirde, rehinin kendiliğinden rehin alanın mülkiyetine geçeceği âdeti 

yasaklanmıştır (Döndüren, 2012: a.g.e.). 

Rehin akdi gereği rehin verilen şey borç ödeninceye kadar alacaklının elinde kalma hakkı 

vermektedir. Rehin, eğer borçlu vadesinde borcunu ödeyemezse, alacaklıya rehin edilen malı 

sattırarak alacağını almasını sağlamaktadır.  

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 kullanabilmektedir. Rehinin meyve, süt gibi 

gelirlerinden faydalanabilmektedir. 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 

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-1). 

Kur' ân-ı Kerim' de Bakara Suresi 283. Ayette: "kabzedilmiş rehinler de yeter" 

buyrulmaktadır. Ayet, rehin hakkı sahibinin, rehini kabz hakkının bulunduğunu 
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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 hasen7 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). 

 

5. Sonuç 

Ekonomi aslında görülen bu şablondan çok daha karmaşıktır. Çalışmada ekonomik işlemi; 

faiz, kredi, rehin gibi önemli konularda inceleyerek İslami açıdan değerlendirip İslam 

ekonomisinin esasları tespit etmeye çalışıldı. İslam dininin hem ekonomik hem de hukuki 

yönü bulunmaktadır. Ekonomik açıdan İslam’ da alışveriş helal; faiz ise karşılıksız olan 

fazlalık olduğu için ayet ve hadislerde haram kılınmıştır.  

Bir ekonomik işlem olan riba aynı zamanda rehin kavramında da karşımıza çıkmaktadır. 

Hukuki açıdan rehinin ekonomik işlemle 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. Çalışmada özellikle rehin işlemine dikkat çekerek direkt alım-satımdan 

farkı yani iki aşamalı bir işlem yerine alım-rehin-satım şeklinde üç aşamalı bir işlem olduğu 

fark ettirilmek istenmiştir. 
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Abstract 

As reported in similar studies, the necessity for social cohesion and workers motivation has resulted in the 
adoption of EU 94/45/EC on European Works Councils (EWCs). This fact has been the cornerstone of the 
venture to establish a social dimension of the European Union, since it gives employees the right of access to 
information and consultation as part of the effort to develop a socially responsible transnational management.  
This paper includes several results and their assessment of a research conducted on the introduction and 

functioning of EWCs in a national industrial relations (IR) system. The research concentrated on the 
oil/lubricants and food/beverage sectors. More specifically, the aim of that paper is to examine the hypothesis 
that EWCs contribute to the Europeanization of the Greek IR at national and company levels and to explore the 
determining factors of that fact, using qualitative approaches in a combination with several case studies and 
interviews with employer and employee representatives. The findings indicate that EWCs contribute to the 
Europeanization of employee relations, and especially, to the co-ordination of social partners’ organizations at 

the European level,  the promotion of European Human Resources policies, the emergence of a European System 
of Industrial Relations, the improvement of labour-management communication and the convergence of 
employee relations within multinational groups. Although, pertinent EWCs’ contribution has been limited in 
those issues that are - if not wished -, fully controlled by the MNCs. 
 

Keywords: European Works Councils, europeanization, multinational companies 
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1. Introduction  

The continuous promotion of European integration, and in particular the acceleration of 

globalization, has important implications for both European and national IR systems. These 

implications are characterized by a tendency for additional decentralization of collective 

bargaining towards the enterprise level (in autonomous business units), as well as for their re-

centralization at the (European) level of the MNC group, a development not primarily 

resulting from an exogenous regulation, but from the necessity for internal coordination and 

control of the group management.  

More specifically, the management structures in many large European companies combine the 

centralization of strategic decisions (mergers, acquisitions, development of new products, 

etc.) in supranational headquarters by decentralizing the operating issues of the individual 

companies - members of the group, which are simply monitored by the headquarters.  

At the same time, "Europeanization" is now on the agenda of the labour relations arena 

(Marginson & Sisson, 1996a, 2001). Above all, these developments are linked to a change in 

the balance between the "multi-employer" sectoral level and the "single-employer" of the 

company in the employee relations to the detriment of the former. Thus, they reflect a 

growing divergence of interests between large and small employers with a view to further 

integration of the European market, whereby large employers are expected to gradually 
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abandon sectoral bargaining and to enter into their own enterprise level agreements, while 

small and medium-sized companies will continue to apply sectoral regulations for the terms 

and conditions of employment (Marginson & Sisson, 2001).  

Besides, these single-employer schemes are particularly helpful to MNCs management in 

their efforts to develop business-to-business employment systems, so as to reduce their costs, 

to establish tailor-made working regulations to their requirements and to ensure labour 

adaptability (Marginson & Sisson, 1996a, 1994) they need for intra-company employee 

relations beyond the Euro-sclerosis of the framework of regulation. Moreover, the question of 

"Euro-corporatism" is an argumentative field of the debate on the future of labour relations in 

the European Union (Kouzis, 2001: 329). 

Likewise, the multi-employer system of IR regulation does not serve the MNCs due to the 

increasing mismatch between the members of the employers' organizations and the activities 

of the MNCs, which can no longer be included in the traditional forms of the sectoral 

representations of employers' interests, while the benefits of the MNCs from the multi -

employer negotiations are rather negligible. As a result of this tendency, MNCs management 

may decide that a national system of IR is no longer useful for them and turn their strengths 

and interest in organizing their own business structure (Marginson & Sisson, 1996a). 

Those MNCs that develop their transnational dimension on the fruitful European region can 

coordinate and control the aspects of labour relations from one country to another, develop 

pan-European policies and practices, create new structures for industrial relations at European 

level, and finally, to grow “organization based” employment systems and , thus, threaten the 

dominant multi-employer sectoral bargaining (Marginson & Sisson, 1994).   

However, the impact of Euro-companies on national industrial relations systems is twofold. 

Given the latter's constraints on the approach feasibly taken by companies, and their degree of 

adaptation is therefore directly related to the different IR systems.  

In this setting, it is – according to Marginson - likely to emerge new patterns in labour - 

management relations, where: a) companies have a single ownership and management 

structure in Europe, produce similar products and services in different locations or integrate 

production into more business units, or have strong business reasons for the central 

management's involvement in a dialogue with trade unions, such as restructuring plans,  b) 

trade unions may create an “encompassing organization" covering all their members in the 

group, c) a company trade union already exists at the national level and d) important groups 

of the workforce develop a cross-border mobility within MNCs (1992:540).  

“Virtual Bargaining” that could be developed in Euro-companies could take on two main 

forms. The first - with the involvement of the EWC - can be realized (and it has already 

occurred in some cases) by providing joint opinions or framework agreements of employees 

and management on issues of the company / group employment policy. The second, is the 

form of “arm's-length bargaining”, in which there is no direct labour – management 

negotiation on a European scale, but the positions of the parties and the outcomes of the 

negotiations in the companies-members of the group at the national levels are being 

increasingly affected by cross-border coordination (Marginson, 2000:30).  

The consequences of the trend towards Europeanization of IR will be significant. Labour  

relations at European level are unlikely to follow a path of harmonization, since they will be 

hampered by historical differences in national labour institutions, while any regulations that 

will be developed at a European level will function in interaction with national institutions 

without being a replica of the latter (Streeck, 1998; 1997). This does not mean, of course, that 

the lack of EU regulation will lead national systems to "immobility", mainly due to national 

regulations formed, but as well as to the rapid expansion of internationalized markets. Hence, 

as Streeck (1998) points out, the main contradiction of national IR systems is that they are 

linked horizontally with market relations and vertically with institutional relations (due to the 
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corresponding supranational system) and therefore, the European integration that is drawn by 

the market forces restricts the interaction of national IR systems only to their cross-border 

coordination - obviously of subsidiarity nature.   

Nevertheless, as Streeck continues, the fundamental difference between harmonization and 

coordination is that the first conceals internal regime competition of IR regimes, and this is 

not the case with the latter (1998).  

In this background, the labour relations at national level tend to reduce their capacity as pillars 

of social protection and politics and they are oriented towards a more voluntary model, which 

is less based on punishments and compulsions and more on motivation. 

As a final point, the national IR systems seem to be absorbed by similar transnational 

structures, whereas the latter will continue to grow as extensions rather than substitutes for the 

formers. Additionally, the pressures on social re-regulation of labour relations will continue to 

be on the agenda of capital and labour in the EU, despite the promotion of economic 

liberalization, but similarly because of it (Streeck, 1998).                   
 

2. Literature Review 

The first effort to expand the various national IR systems in the European-transnational 

environment, which has been characterized as a major innovation, is the EWC Directive 

(Koutroukis & Petras , 1997). 

It has been argued that the EWCs could be a realistic response of the European labour the 

consequences of globalization, mainly through the "moral solidarity" among the workers of 

different productive units of a group, so that the trade unions develop a current labour 

internationalism (Wills, 2001). 

Therefore, the EWCs contribution of the establishment and operation to the Europeanization 

of the Greek IR system at the national / macroeconomic level and as well as the business / 

microeconomic level can be defined as the objective of this paper. Moreover, it will be 

attempted to explore the factors that have identified the effects of the EWCs on both 

aforementioned fields, as well as the perspectives of the EWCs. Then the main hypothesis of 

that paper has been setup: "The European Works Councils contribute to the Europeanization 

of Industrial Relations in Greece”.  

As it has been reported a significant part of the EWCs research output could be described as 

Europeanization studies, given that they study the contribution of the EWCs to the 

development of a European industrial relations system (Kerckhofs, 2000). 

As Lecher και Platzer have noted the Europeanization of Industrial Relations as any potential 

to trigger cross-border relationships between the social partners at various levels (Müller & 

Hoffman, 2001:113).  

This Europeanization of employee relations forms three main directions (Lecher, Platzer, Rüb 

& Weiner, 2002: 8): a) the promotion of greater interaction of national IR systems (horizontal 

Europeanization), b) the growing adoption of "European features" in the national industrial 

relations systems (e.g. EC Directives, Social Partners’ Pacts at the European level) (vertical 

Europeanization), combined with a more openness on European issues in national 

organization and activities of the parties involved in collective bargaining and c) the gradual 

emergence of a European-level of industrial relations.  

In an important study, Lecher, Nagel & Platzer (1999: 256) have argued that Europeanization 

of IR can take place in three fields / axes: 

 a) The social dialogue among European social partners could conclude in quasi "Euro-

state" regulations following the negotiations of the social partners and the relevant legislative 

regulation by the EU Council. 

 b) Transnational coordination and increasing integration of sectoral and regional 

negotiations into practice. 
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 c) Information and consultation procedures in large companies / groups with a parallel 

tendency towards concluding agreements at the level of new EWCs. 

In the literature on EWCs three theoretical approaches have been described (Lecher, et al., 

1999: 70-73). The first one is that of neo-corporatism, which states that in the era of 

neoliberal domination there is not much room for corporatist structures (such as the EWCs) 

and therefore the EWCs have some importance for trade unions, but not a remarkable 

"political" future in the European field of industrial relations. 

The second is the critical theory of modernization, which believes that EWCs Directive does 

not intend to establish a functional and autonomous system of worker representation, but 

rather a framework within which "pacts of productivity at the enterprise level" will be agreed, 

while the worker side will have limited influence to the central management. This theory, 

therefore, suggests that the establishment creation of the EWCs will not activate the 

"automatic" emergence of an autonomous system of industrial relations, but rather will be the 

model of a European forum of the stakeholders at the company level. Thus, EWCs run the 

risk of being "separated" from multi-employer systems of solidarity and regulation, 

weakening national systems of IR regulating, and developing into company-oriented forms of 

transnational worker representation.  

The third approach to the dynamic theory of modernization raises its argument for 

accelerating European integration since the mid-1980s, which has created new opportunities 

for trade unions to achieve their international coordination. The EWCs could provide 

important services to the European trade union organizations as a vehicle for transnational 

cooperation and the strengthening of the European labour side. In addition, the EWCs are 

considered to be potential "cells" of a complex European IR  system requiring the 

establishment and safeguarding of strong links between trade unions and the EWCs, but as 

well as the extension of the EU's political responsibilities to employment and social issues.  

In a pertinent study, Carley (2001) argues that the integration of economic activities on a 

European scale has led many multinational groups to reengineer their operations in order to 

create European management structures with the aim of integrating the production of 

distribution and marketing in Europe. Furthermore, MNCs are trying to diffuse the "best 

practices" of production, work and employment (mainly in the areas of labour organization, 

quality assurance, agreements on working time flexibility").  

Besides, according to Carley (2001: 3), another element of Europeanization or 

internationalization within the globalized multinational groups is the planning of regular 

meetings of HR executives from all countries and plants.   

Nevertheless, on the workers' side, the Europeanization of IR is manifested by a tendency to 

use international comparisons and transnational coordination and easier exchange of 

information – via EWCs - on working conditions, working hours, employment practices and 

wages, features that are commonly used in national collective bargaining. Furthermore, the 

EWSs support the transnational trade union cooperation and might play a role as a European 

negotiating mechanism with employers in the future (Carley, 2001:4). Besides, the former 

General Secretary of European Trade Union has also argued that "the EWC is not only an 

essential step towards the Europeanization of industrial relations, but also of innovation in 

European industry” (Buschak, 1996).      

Concerning the impact of the EWC on labour relations, Schulten (1996) has emphasized that 

the EWCs will create new forms of regulation that will lead to further weakening of the 

national IR systems. This could initiate a segmentation of IR in the EU into two distinguished 

systems: one for large integrated companies focusing on the plant level of the company/ group 

with parallel functioning of active EWCs, and the other one serving the smaller medium-sized 

domestic employers in rather sheltered markets, based on the various traditions and practices 

of each country. In this context, the EWCs also include the concerns that have been emerged 
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within many unions about the potential transnational "neo-syndicalism" that would challenge 

traditional country-oriented role of them (Schulten, 1996).   

Lamers (1998: 79) has also pointed out that the European level of consultation provided by 

the EWCs makes it possible for central management and labour representatives to gain a 

greater perception of the heterogeneity and mechanisms of parent companies and worker 

participation within the international group, and this fact gives the EWC a complex and 

multilevel character.  

It is also noteworthy the findings of such research (Lecher & Rüb, 1999), conducted with case 

studies of some multinational groups, where it was noted that the members of the EWCs are 

developing a new European collective identity, while the EWCs members play an equal role 

irrespective of their country of origin.  

The EWCs have also been considered by other scholars as representative examples of a new 

way of regulation in multinational companies, which most likely promote the weakening of 

current national IR systems and reinforce the trend towards more decentralized business like 

regulatory systems (Müller & Hoffman, 2001:111). Streeck’s view (1998), who argues that 

the EWCs are unlikely to make a positive contribution to the Europeanization of IR, is, 

however, different, while the EWCs will be strongly affected by the national IR system of the 

country of origin. MNCs will, in other words, form international extensions of the labour 

relations being in force in a country.  

It has also been claimed that in the future any negotiating relations between workers and 

employers in Europe are more likely to be developed at the Euro-company level than at a 

multi-sectoral level (Müller & Hoffman, 2001: 116), while some other scholars (Lecher et al., 

1999: 113) have pointed out that the EWCs will in the future be "business-centre European 

islands" in a sea of nationally fragmented industrial relations systems.  

Besides, Marginson & Sisson have stressed that  
 

“…« The establishment of EWCs will facilitate the deployment of cross-national comparisons 

of pay, conditions and working practices by trade unions in collective negotiations at national 

and local levels within MNCs. (…)It is possible to foresee greater intervention from 

international management, at corporate or divisional level, to coordinate management policy 

and practice on employment and industrial relations in the individual business operations.. 

(…)The overall effect of this „arms-length“ bargaining, in which the parties do not formally 

negotiate at European level, but in which they influence and anticipate the reactions of each 

other, could be a growing convergence in working practice and employment conditions from 

one European country to another. Even pay could be affected if there were a single currency - 

differences in pay levels would become more transparent. In these circumstances, EWCs may 

become the forum for joint opinions or framework agreements on aspects of employment and 

industrial relations policy. (…) we suggest that the most likely outcome is the development of 

«arms-length» bargaining, in which negotiations continue to be conducted through existing 

industry and enterprise structures at national and sub-national level, but where the positions 

of the parties are increasingly coordinated across European borders an outcomes are 

increasingly similar» (1996b). 

        

The question of the contribution of the EWC to the Europeanization of labour relations has 

even led many researchers to note certain research questions that need to be approached. 

Thus, Lecher has suggested as questions that need to be further explored the potential role of 

the EWCs in developing a European collective bargaining system and encouraging the 

convergence of national IR systems, the impact of the EWCs operation on the national 

participation schemes, the nature of the international agreements concluded by the EWCs and 

the contribution of the EWCs to the development of international trade union cooperation 

schemes in multinational companies and groups (Müller & Hoffman, 2001: 121-122).  
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Likewise, Knudsen (2000) proposes to investigate the contribution of the EWCs to the 

"concentration" of labour relations arrangements at the European level of multinational 

groups and the transnational harmonization of labour relations via the negotiation of EWC 

issues such as HR policy, training, health and safety, etc. 
 

3. Methodology 

The evidence used in that paper is drawn from two sectors (food-beverage, oil-lubricants) that 

have been selected as case studies (Yin, 1994). A qualitative approach was adopted because it 

combines exploratory and explanatory features and, it is considered to be ideal, when a 

pertinent theory does not exist.  

Furthermore, another crucial characteristic of the qualitative approach is that it is very useful 

when a study of the power and the change at the societal level is attempted (Whipp, 1998:58). 

In-depth interviews with social partners’ representatives of both employee and employer side, 

as well from the Ministry of Labour, took place to give insight in the experiences with the 

function of the EWCs and their implications on Industrial Relations and the Management.  

The in-depth interview was used as the main research tool. The main advantage of this tool is 

that it provides the chance to submit new questions or further more specialized ones.  

Thus, a semi-structured interview questionnaire (for the social partners representatives) with 

both open-ended and close-ended questions were created. The specific sectors were selected 

because: 

 a) They are very representative of industrial activity in Greece and globally and they 

meet different combinations of property, business culture, management style, workers 

representation and industrial relations tradition. 

 b) They have similar rates of trade union density.   

More specifically, all the companies in both industries that have an active EWC were 

contacted by the researcher, in order to assure the validity and the reliability of the research.  

The interviews were based on a common conceptual framework and interview guidelines. A 

number of five interviews were carried out and tape recorded.  

The interview questionnaire was an adapted and enriched version of research tools employed 

in similar studies all over Europe (Kerckhofs, 2007).  

The systematic and methodical registering of all the procedures of the survey ensured the 

possibility of its identical repetition in the future with a high probability of the same results 

arising (Wallis, 2000). 
 

4. Findings 

The main research findings are shown below. Table 1 reflects social partners’ role in the 

Greek IR system and their opinion on participation schemes. 
  

Table 1: Social partners’ profile 
Social Partner  Role   View on participation schemes  

Ministry of Labour Responsible for labour and 
employment policy  

Positive view concerning employee  
participation schemes and the 
adoption of pertinent European 
regulations 

Confederation of 
Greek Industries  

Main representative of Greek 
employers  in social dialogue 
procedures   

Information and consultation  support 
problem-solving in work organization 
and a framework of principles could 

help to adapt that partnership 
procedures  in the culture of each 
workplace  

General 
Confederation of 
Labour  

Main representative of Greek 
workers  in national  social 
dialogue and the procedures of 
minimum wage regulation  

Positive view and an effort to use 
those schemes to promote the goals of 
union movement  
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Social Partner  Role   View on participation schemes  

Greek Federation of 
Workers in Petro-

chemical Industries 

Employee representation in the 
sector of petro-chemical industry 

and the pertinent sectoral collective 
bargaining  

Positive view. The union has support 
works councils in the MNCs of that 

sector  

Federation of 
Industrial Unions 

Collective representative of various 
company-level unions  

Positive view, but participation 
schemes have not been established in 
all the companies  

Source: Data from the research conducted  
  

In table 2 and 3 it is obvious that α beneficial influence of EWCs are stressed only in the 

opinion of the union representatives and especially in the communication among the worker 

representatives, the information from the employer side, the information from the company on 

essential issues of its operation, the strengthening of trade union demands. However, no one 

claim that EWCS has negative effects.  

On the EWCs’ contribution to the Europeanization of the national IR system, it seems that 

participants agree that a similar development could be achievable in the future. Moreover, the 

participants believe that their organization might play a role in a form of European collective 

bargaining, while the worker side believe that the establishment and functioning of EWCs 

promote union cooperation at the European level.    
 

Table 2: Findings on EWCs (national organizations)  
Social partner Ministry of 

Labour 
Confederation of Greek 
Industries 

General Confederation of 
Labour 

Which are the beneficial 
effects of EWC function 

on the Greek Industrial 
Relations system?“ 

Participation is 
an old goal  

There are neither positive 
nor negative effects  in the 

Greek IR system form the 
EWC function, because they 
are established only in few 
companies  

They enforce the 
possibilities   of trade 

unions to promote better 
employee relations 

Which are the negative 
effects? 

There are no 
negative effects   

There are no effects 

Do you believe that 
EWCs contribute to the 
Europeanization of the 
national Industrial 

Relations system? 

No. It is likely 
to happen in the 
future. 

Maybe yes, because the 
European developments 
influence the national IR 
systems  

Yes, in the medium and 
long-run 

Do you believe that your 
organisation could play a 
role in European 
collective bargaining 
procedures in the future?  

Social Partners 
could find 
solutions to 
their problems 
through 
negotiations 

The organization participate 
indirectly in the European 
Level Consultations 
between UNICE and the 
ETUC, concerning labour 
and social issues.  

Yes, indirectly, through the 
European Trade Union 
Confederation  

Do you believe that 

EWCs promote the 
cooperation with pertinent 
social partners at the 
European level? 

Only with the 

Ministry of the 
Economy 

Probably no Yes 

Source: Data from the research conducted 
 

Table 3: Findings on EWCs (sectoral organizations) 
Social Partner Greek Federation of Workers in Petro-

chemical Industries 

Federation of Industrial Unions 

Which are the 
beneficial effects of 
EWC function on the 
Greek Industrial 
Relations system? 

Employer obligation to provide 
information is beneficial for the worker 
side ( i.e. financial results and data on 
investments) 

Communication among European 
colleagues,  better information on the 
European developments, a first step 
towards the Euro-Company 
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Which are the negative 
effects? 

There are not. Only certain negative 
effects from the national works councils, 

due to their conflict wi9th the unions.  

Various patterns of employee 
relations in each country, different 

perceptions on EWCs, limited 
possibilities of the union for the 
essential issues regarding workforce. 

Do you believe that 
EWCs contribute to the 
Europeanization of the 
national Industrial 

Relations system? 

They could. Trade unions have not 
achieved yet an equal cooperation at the 
European level, due to different cultures, 
and-perceptions, but the MNCs have 

done it.  

Yes 

Do you believe that 
your organization 
could play a role in 
European collective 
bargaining procedures 
in the future? 

It could. Some first movements has been 
done by the European Worker Federation 
of Energy   

Yes. A European collective 
agreement may be concluded within a 
multinational group. 

Do you believe that 

EWCs promote the 
cooperation with 
pertinent social 
partners at the 
European level? 

Yes Yes 

Source: Data from the research conducted 
 

As is shown in Tables 4 and 5 participants agree that EWCS broaden the possibility to 

promote a European HR policy in the pertinent MNCs, and most of the participants agree that 

EWCs be a part of an emerging European IR system.  

All the worker representatives agree that the functioning of EWCs is linked with the 

possibility to foster European collective bargaining in the long-run, given that unions in 

Europe remain the leaders of that effort. Nevertheless, the employer-side does not accept that 

argument.  

Furthermore, participants agree that EWCs support trade union cooperation in a European 

scale (that is wished by the unions), while employer-side had achieved an adequate 

cooperation before the implementation of the EWC Directive.  

EWC contribution in the convergence of employee relations at the group/company level will 

be a possible but uncertain development. 
 

Table 4: Findings on EWC functioning (national organizations) 
Social Partner Ministry of 

Labour 
Confederation of Greek 
Industries 

Greek Confederation of 
Labour 

Do you believe that 

EWCs broaden the 
possibility to promote a 
European HR policy by 
the MNCs? 

- HR policies already exist 

within MNCs before the 
establishment of EWCs. 
EWCs could probably 
contribute in a coordination 
of actions and the degree of 
implementation of those 
policies   

Yes, whether trade unions 

press to that direction 

Do you believe that 

EWCs are a part of an 
emerging European IR 
system? 

Yes, possibly. No. According the 

Maastricht and Amsterdam 
Treaties  via European 
Social Partners’ negotiations 
some agreements has 
already been achieved in 
certain issues taking into 

account the national 
particularities of the 
member-states 

Yes, whether a possibility 

of conclude European 
collective agreements will 
introduced  
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Social Partner Ministry of 
Labour 

Confederation of Greek 
Industries 

Greek Confederation of 
Labour 

Do you believe that 

EWCS might be a first 
step to the establishment 
of a collective 
bargaining procedure at 
the European level?  At a 
sectoral or group level? 

Social partners 

could not agree 
easily. .Maybe in 
the future they 
could.  

No Yes 

Dο you believe that 

EWCs will provide a 
possibility of 
cooperation among 
unions and social 
partners at the European 
level? 

Yes, definitely. Trade Union Coordination 

and Social Partners’ 
Cooperation at the European 
level exists before the 
adoption of the EWC 
Directive.  

Only if EWCs have been 

supported  by strong 
unions 

Do you believe that 

EWCs will contribute to 
a convergence of IR 
within multinational 
groups? 

- It is possible, but it depends 

on ha data of each company  

Yes 

Source: Data from the research conducted   
 

Table 5: Findings on EWC functioning (sectoral organizations) 
Social Partner Greek Federation of Workers in 

Petro-chemical Industries 
Federation of Industrial 
Unions 

Do you believe that EWCs broaden 
the possibility to promote a European 
HR policy by the MNCs?  

Employers have gone further than 
the unions, because MNCs has 
common policy. Unions’ structure 
has put limits to their possibility as 
their organizations is  different 

(ethno-centric)    

Yes 

Do you believe that EWCs are a part 
of an emerging European IR system?  

It could be, if unions and other 
interested parties support them.    

Yes. Europe has to keep its 
culture of a European social 
dimension 

Do you believe that EWCS might be 
a first step to the establishment of a 
collective bargaining procedure at the 
European level?  At a sectoral or 

group level?  

Yes, but not in the short-run Yes, there is a first step with 
the agreements in the 
framework of EWCS 

Dο you believe that EWCs will 
provide a possibility of cooperation 
among unions and social partners at 
the European level?  

Yes, definitely Yes, in a limited scale 

Do you believe that EWCs will 
contribute to a convergence of IR 
within multinational groups? 

 They could but coordination with 
other European colleagues is 
needed. 

Yes we have to promote the 
convergence of employee 
relations in terms of quality 

of life 

Source: Data from the research conducted   
 

5. Conclusion 

According to the results of the research, it has been accepted that the EWCs contribute to the 

Europeanization of IR in Greece. In particular, the EWCs: a) mainly promote the trade union 

cooperation and employer organization coordination at European level, b) extend the 

possibility of endorsing a European human resources policy within multinational companies, 

c) being a part of an emerging European system of industrial relations, d) constitute a 

communication channel between interested parties at European level and e) support the 

integration/ convergence of employee relations within the multinational groups.   
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The introduction of the EWCs in the national institutional framework of employee relations, 

in which there is no long tradition of participations schemes as in other European Union 

countries, has fostered a debate concerning the potential implications of the EWCs on the 

Europeanization of the Greek IR system.  

It is obvious that the concept of a European system of industrial relations is ambiguous, 

though any cooperation between worker and employer organizations at the national level does 

not necessarily reflect in MNCs. However, it likely that European social partners’ strategy 

(ETUC, UNICE etc.) could affect employee relations within MNCs in their multinational 

groups more than the national organizations could.  

This finding might support the Schulten's conclusion (1996) that MNCs with an active EWC 

tend to gradually being detached from their national IR systems to "Europeanized IR islands". 

On the contrary, the remaining small and medium - sized companies remain attached to the 

national IR system.                    

The comparative bi-sectoral analysis confirms the tendency of many MNCs to gradual 

decentralization towards autonomous business units and a concentration at the European level 

as well. In other words, the increasing transfer of competences to autonomous business units 

and the need for internal coordination and control are achieved through a tendency of 

centralization at the European / global level (Marginson & Sisson, 1996a).  

In conclusion, it seems to be the case that multinational companies are the leaders in the 

process of industrial relations internationalization. 

In this sense, the recent reorientation of industrial relations towards the European level seems 

to serve more fully the needs of companies to integrate and internationalize some of their 

operations despite the wish of the trade unions to create strong pillars of a European industrial 

relations system.  

It is therefore of great interest that while the European trade union movement has spent long-

run efforts to adopt the EWC directive, the MNCs get currently more benefits from the 

establishment and function of EWCs. Moreover, the EWC Directive has introduced in the 

European IR system, at a time when the worker participation was now reoriented towards 

mainly business and managerial purposes (wished by the management side) rather than 

democratic and humanitarian purposes (wished by trade unions).  

On the contrary, the expected crucial benefits of the labour side regarding its possibilities of 

concluding European collective agreements, the convergence in terms of employment within 

multinational groups, the activation of a European level of trade union activity, and finally the 

emergence of a European industrial relations system, it seems that they are currently remain 

inactive. The choices and the initiatives of the European Union and the social partners in the 

coming years within this field will prove whether a similar development is wished and, most 

importantly, achievable 
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Abstract 

Foreign Direct Investment (FDI) inflows are distributed among the geographical regions and play a crucial role 
on the social, political and financial condition of the recipient country. Certain areas manage to attract more FDI 
and therefore underdeveloped, developing and transition economies make efforts so as to absorb increased FDI 
inflows and to improve the political and socioeconomic conditions, focusing on the political stability, the external 
conflicts and the terrorist attacks. The purpose of the present paper is to empirically investigate and discuss the 
correlation between FDI inflows and terrorism in the developing Asian countries during the period 1984 – 2015. 

We aim at evaluating the impact of terrorism on the FDI inflows in the Asian developing economies, taking into 
consideration that they ranked first among the top FDI recipient countries in 2015. We conduct an extended 
literature review on previous empirical studies and we present an empirical model so as to investigate the 
interaction between terrorist attacks and FDI inflows, using a panel data analysis. We argue that terrorism has a 
negative impact on the FDI inflows of the studied countries. The contribution of the essay refers to the fact that it 
covers a larger period of time compared to previous studies, a large sample of countries and that it includes both 

fatalities and injuries occurring from international terrorist attacks.   
 

Keywords: foreign direct investment, international conflicts, terrorism, developing countries, Asia 
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1. Introduction  

The global capital distribution is determined by social, financial and political factors. Thus, 

multinational companies take into consideration the political stability and the governmental 

framework of the host economy when investing abroad. The socioeconomic and political 

conditions of the host country define the amount of foreign capitals absorbed. Therefore, the 

host countries make significant efforts so as to ensure the political stability and to become 

more attractive to multinational companies and foreign investors. Moreover, because of the 

remarkable increase in total terrorist attacks over the past decades, the host economies aim at 

improving the political and socioeconomic conditions through reducing the external conflicts 

and the terrorist attacks.  

The purpose of the study is to empirically investigate and discuss the interaction between 

external conflicts, focusing on terrorism, and foreign capital inflows, focusing on FDI inflows, 

in the developing Asian economies during the period 1984-2015. In addition, we focus on two 

factors that affect the host economy’s political stability and therefore we study the external 

conflicts and the terrorist attacks. Moreover, we focus on a specific type of foreign capital  

flows and therefore we study FDI inflows. We aim at investigating the impact of terrorism on 

the FDI inflows in the Asian developing countries based on the fact that during 2015 the 

region ranked first among the FDI recipient areas worldwide. 

Therefore, we conduct a literature review on empirical studies regarding the relation between 

FDI and terrorism in developing economies and mostly in the Asian developing countries. We 
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applied a Fixed Effects model in order to investigate the impact of terrorism on FDI inflows. 

We argue that terrorism has a negative impact on the FDI inflows of the studied countries 

which renders these economies less attractive to foreign investors. 

The main contribution of the study is the empirical investigation of a large time period, which 

extends from 1984 to 2015. Thus, we take into consideration several social, economic and 

political events, including the fall of the Berlin Wall, the Enlargement of the European Union 

and the recent financial crisis. Moreover, we limit the study to a specific geographical region 

based on recent evidence, as presented by the World Bank and UNCTAD, and therefore we 

study the case of the Asian developing economies that managed to attract the majority of the 

FDI inflows during the year 2015. Finally, we include both fatalities and injuries occurring 

from international terrorist attacks, as well as both Greenfield FDI and Mergers and 

Acquisitions (M&A).  
 

2. FDI and terrorism in developing countries 

There are several theoretical and empirical researches in the existing literature that focused on 

the interaction between FDI and terrorism in the developing countries. These studies 

concluded that numerous factor that influence FDI inflows in the developing countries. For 

example, when regarding to the impact of international terrorism on FDI inflows, Powers and 

Choi (2012) on a sample of 123 countries and for the period 1980-2008 observed a negative 

impact of terrorism on FDI inflows. This result is on accordance with the findings of Omay 

(2013), who investigated the case of Turkey for the period 1992-2003, the findings of Bezić et 

al. (2016), who studied 29 European countries for the period 2000-2013. Similarly, Enders and 

Sandler (1996) also concluded that there is a negative relation between terrorist attacks and 

FDI inflows in the cases of Greece and Spain for the period 1975-1990.  Moreover, it is 

observed that violence, internal and external conflicts are also associated negatively with FDI 

according to the findings of Blomberg and Mody (2005) in a sample of 43 countries during 

1981-1998, Ezeoha and Ugwu (2015) in a sample of 41 African countries during 1997-2012 

and Gupta et al. (2004) in a sample of 20 low and middle income countries during 1985-1999. 

In addition, it is argued that other factors influencing the FDI inflows in a host country are the 

institutional quality and the political risk. When regarding to the institutional quality Ali and 

Fiess (2010) in a sample 69 countries for the period 1985-2007 and Younas (2009) in a sample 

of 63 countries for the period 1982-2002 argued that FDI inflows are determined by the 

institutional quality of the host economy. Similarly, Daude and Stein (2007) in 152 countries 

for the period 1982-2002, as well as Buchanan et al. (2012) in 164 countries for the period 

1996-2006 also concluded that institutional quality is a determinant factor of FDI. Moreover, 

the political risk is considered a deterrent factor for the FDI inflows according to the findings 

of Qian and Baek (2011) in a sample of 166 countries during 1984-2008, Khan and Akbar 

(2013) in a sample of 94 countries during 1986-2009 and Hayakawa et al. (2011;2013) for the 

period 1985-2007 in samples of 93 and 89 countries respectively.  
 

2.1 FDI and terrorism in developing Asian countries 

In the present section we present the results of the empirical papers that studied the interaction 

between FDI and terrorism, focusing on the Asian developing economies. The specific region 

has been chosen over Africa, Latin America and the Caribbean, as well as over other groups of 

transition and developing countries because it attracted the majority of the FDI inflows in 

2015. Therefore, we limited our study on the specific region because it is the largest FDI 

recipient area worldwide. In addition, the region presents interest because of its high 

heterogeneity considering that it includes countries characterized by different level of 

development, varying from highly developed to least developed (UNCTAD, 2016).  

Through the literature review we reached to empirical studies that investigated the interaction 

between FDI and terrorism. The impact of terrorist attacks on the FDI inflows in the region 
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has been studied by Nazik et al. (2014) for the period 2000-2013, Anwar and Mughal (2016) 

for the period 2003-2014 and Rasheed and Tahir (2012) for the period 2003-2011, who argued 

that there is a negative impact of terrorism on FDI inflows in the case of Pakistan. Ullah and 

Rahman (2014) reached to similar results for Pakistan during the period 1995-2013, while 

Ullah and Inaba (2014) argued that consider conflict when investing in a sample of 9 Asian 

developing countries for the period 2001-2010; nevertheless, conflicts are not the most 

determinant factor of the foreign investors’ decision. The negative relation between terrorism 

and FDI in groups of Asian developing countries has also been investigated by Shah and Faiz 

(2015) for the SAARC countries during 1980-2012 and Mehmood and Mehmood (2016) in a 

sample of 7 countries of the region during 1991-2013. 

Finally, it has also been investigated the relation between the political risk and terrorism in the 

region. Thus Rauf et al. (2016) for the period 1970-2013, Najaf and Ashraf (2016) for the 

period 1981-2011, as well as Anwar and Afza (2014) and Afza and Anwar (2013) both for the 

period 1980-2010, argued that increased political risk has a negative impact on FDI inflows in 

Pakistan for the studied period.  
 

3. Data and Econometric Methodology 

It is observed from the above presented empirical studies that in the field of FDI data could be 

limited or unavailable across time.  

In order to proceed to the econometric analysis it is vital to choose the dependent and 

independent variables as dictated by previous studies, taking into consideration the data 

availability. Therefore in the present study we conduct a regression analysis based on the 

factors that affect the FDI inflows in the developing Asian countries. Thus, we study as 

control variables the GDP, the terrorist attacks, the political stability and the institutional 

quality, while we also study FDI inflows as dependent variable.  

  Therefore, the model to be estimated is: 

 

FDIit = β + β1i,tGDP + β2i,tTERROR + β3i,tPOLSTAT + β4i,tINST + εit  (1) 
 

where FDI: net Foreign Direct Investment inflows as % of GDP 

β: Intercept term 

GDP: Gross Domestic Product per capita growth 

TERROR: Number of Terrorist Attacks 

POLSTAT: Political Stability Index 

INST: Institutional Quality Index 

εit: Error Term 
 

3.1 Data 

The data for the dependent and independent variables are collected by international databases 

so as to be reliable. Thus, data for the FDI inflows, which represent the dependent variable, are 

collected from the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2016) 

and from the World Development Indicators (WDI) (2016). FDI inflows refer to the net FDI 

inflows as percentage of the host country’s GDP. The GDP has been chosen as a control 

variable so that the results flawed. Data for the host countries GDP are collected from WDI 

(2016) and represent data in current US$. The political stability and the institutional quality 

are also used as control variables. In particular, political stability and institutional quality data 

are collected by the International Country Risk (ICRG) (2016) and the World Governance 

Indicators (WGI) (2016). Finally, terrorist attacks are the main independent variable and 

represent the number of terrorist attacks observed in the studied countries, including both 

fatalities and injuries. Data for the terrorist attacks are collected by the Global Terrorism 

Database (GTD) (2016) and the International Terrorism: Attribute of Terrorist Events database 
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(ITERATE) (2016). It should be noted that data for the year 2016 were not available yet when 

conducting the present research.  
 

Table 1: Data description 

Variable Symbol Source 

Foreign Direct Investment (%GDP) FDI WDI, UNCTAD 

Gross Domestic Product (Current US $) GDP WDI 

Terrorist attacks TERROR GTD, ITERATE 

Political Stability POL ICRG, WGI 

Institutional Quality  INST ICRG, WGI 
 

Data covers the period from 1984 to 2015. We study a sample of 27 Asian developing 

countries, which according to IMF (2015) are the Islamic Republic of Afghanistan, 

Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, China, the Republic of Fiji, India, 

Indonesia, Kiribati, the Lao People’s Democratic Republic (PDR), Malaysia, Maldives, 

Myanmar, Nepal, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Solomon Islands, Sri 

Lanka, Thailand, Timor – Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu and Vietnam. It should be noted that 

Hong Kong despite the fact that it is among the Asian developing economies is not studied as 

a separate country but as s Special Administrative Region (SAR) of China. Among them it is 

observed that China and India are the top recipient countries of the region for the year 2015, 

according to IMF (2016), and it should be highlighted the fact that Thailand presented the 

highest increase in FDI inflows in 2015 compared to the rest Asian developing economies. 

Nevertheless, due to data unavailability regarding the number of terrorist attacks we exclude 

five countries (Kiribati, Samoa, Timor – Leste, Tonga, Tuvalu) and thus the sample is limited 

to 22 countries. Furthermore, there are no available data political stability and the institutional 

quality before 1984 (ICRG database). Therefore, we had to limit the studied period from 1984 

to 2015. 

We choose to apply a panel data analysis since we study a range of different countries over a 

time period. We applied various econometric methodologies in order to present the estimation 

results using EViews 9. In addition, we added the control variables sequentially so to avoid 

spurious results. We applied Fixed Effects in order to evaluate the country related factors that 

influence FDI inflows.   
 

4. Empirical Analysis 

Table 2 presents the results of the Fixed Effects. In order to determine the significance we 

applied tests at 0.5, 0.01 and 0.0001 level of significance. We applied Fixed Effects in order to 

estimate the coefficients in the above presented model.  
 

Table 2: The impact of terrorist attacks on net FDI inflows (%GDP) 

Independent variable Fixed Effects 

GDP 0.492** (0,244) 

Terrorist attacks -0.005 (0.004) 

Political Stability 0.003 (0.002) 

Institutional Quality 0.004(0.001) 

Constant -3.815** (1.136) 

F-test statistic 753.01 

Prob>F-test statistic 0.0000 

R-squared  
within 
between  
overall 

 
0.9267 
0.9456 
0.9329 

n 22 

N 2,860 

Note: *p<0.5, **p<.01, ***p<.001 
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It is observed that terrorist attacks have a negative and significant impact on the FDI inflows 

within the studied countries (p<0.01). Moreover, it is observed that the control variables are 

significant and we argue that they influence the FDI inflows positively. According to the 

results, the host economies that present improved institutional quality and are characterized 

politically stable are more likely to attract FDI inflows. The fact that both institutional quality 

and political stability are significant at the 0.01 level provides support that they are 

determinant factors of the FDI inflows. Therefore, foreign investors take into consideration, 

apart from the terrorist attacks, the institutional quality and the political stability when 

investing in the developing Asian countries.  
 

5. Conclusion 

The inflow of FDI in the developing countries is crucial because it enables the improvement of 

the socioeconomic, political and regulatory framework and eventually it promotes the 

economy’s economic growth. The purpose of the present study is the empirical investigation 

of the interaction between terrorist attacks and FDI in the Asian developing countries during 

the period 1984-2015.  

In addition, we argue that special attention should be paid on the cases of two countries. 

Firstly, it is observed that Pakistan has been investigated as a case study by the majority of the 

empirical studies compared to the rest countries of the region. Pakistan is a neighbouring 

country to Afghanistan, which faces severe political problems because of the conflicts with the 

USA. Moreover, it is observed that the number of terrorist deaths in Pakistan surpass the 

deaths because of terrorist attacks in both European and North American countries (Mehmood, 

2014). Secondly, the case of China presents several points of high interest. China is the largest 

FDI recipient economy among the countries of the region. Furthermore, it is observed that the 

rest developing and developed economies could imitate the case of China, regarding the 

applied policies and frameworks, via an imitation channel (Metaxas & Kechagia, 2013). 

From the present research several policy implications are evident. Firstly, it is suggested that 

the governments of the Asian developing economies apply solid so as to avert conflicts, 

violence and terrorist attacks and therefore to improve the country’s security framework. 

Secondly, the local and regional authorities should improve the democratic regulatory and the 

countries’ political institutions so as to render the host economies more attractive to foreign 

investors. The study is subject though to certain limitations considering that we have only 

studied the FDI inflows and therefore the FDI have not been investigated. Moreover, we 

limited the investigation on a specific geographical region and the results have not been 

compared to other regions, such as Africa, which could be a subject for a future study. Finally, 

future studies could focus on certain productive sectors, such as agriculture and constructions. 

Nevertheless, these limitations do not influence our empirical findings.   
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Vadeli İşlem Piyasası İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki 

İlişki:Türkiye’de Bir Uygulama  
 
 

Letife Özdemir1  

 

 
Özet 

Bu çalışmanın amacı, vadeli işlem piyasası ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
Çalışmada Ocak 2005 – Aralık 2016 tarihleri arasındaki aylık veriler zaman serisi analiz yöntemleri ile analiz 
edilmiştir. Vadeli işlem piyasası değişkeni olarak dolar vadeli işlem sözleşmesi ve makroekonomik değişken 

olarak dolar kuru, ihracat miktarı, ithalat miktarı, altın fiyatı, faiz oranı, sanayi üretim endeksi ve tüketici fiyat 
endeksi kullanılmıştır. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, dolar vadeli işlem sözleşmesinden dolar 
kuruna, altın fiyatına, ihracat miktarına, ithalat miktarına ve sanayi üretim endeksine doğru bir nedensellik 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca dolar vadeli işlem sözleşmesi ile faiz oranı ve tüketici fiyat endeksi değişkenleri 
arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir. Bu sonuçlara göre, döviz vadeli işlem sözleşme 
değerinde meydana gelen bir değişim olduğunda dolar kurunda, altın fiyatında, ihracat miktarında, ithalat 

miktarında ve sanayi üretim endeksinde bir değişim meydana gelmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: döviz vadeli işlem sözleşmesi, makroekonomik değişkenler, Granger nedensellik testi 
 

JEL Sınıflandırması: G14, L22, C19 

 

The Relationship Between Futures Market And  

Macroeconomic Variables: A Case Study of Turkey 
 
Abstract 

The aim of this study, examining the relationship between macroeconomic variables and futures market. In this 
study, monthly data between January 2005 and December 2016 were analyzed by time series analysis methods. 

Dollar  futures contract is taken as a futures market variable and also dollar exchange rate, export amount, import 
amount, gold price, interest rate, industrial production index and consumer price index  are taken  as 
macroeconomic variables in the study. According to the results of the Granger causality test, it is determined a 
causality from dollar futures contract to dollar exchange rate, gold price, export amount, import amount and 
industrial production index. Morever there is no causality relationship is found between the dollar futures 
contract, the interest rate and consumer price index variables. According to these results if there is a change in 

foreign exchange futures contract, there is a change  occur in dollar exchange rate, gold price, export amount, 
import amount and industrial production index. 
 

Keywords: dollar futures contract, macroeconomic variables, Granger causality test  
 

JEL Classification: G14, L22, C19 

 

 

1. Giriş 

Dünyada uluslararası ilişkilerin, ticaretin ve finansal piyasalardaki işlem hacminin, mal ve 

sermaye akımlarının artması, iletişim teknolojisindeki yenilikler gibi nedenler finansal 

piyasalarda hızlı bir değişime neden olmuştur. Finansal piyasalardaki gelişmelerle beraber 

riskler de artmış ve bu risklerin yönetimi büyük önem taşımaya başlamıştır. Bu nedenle, 

                                                 
1 Yrd.Doç.Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Lojistik Yönetimi 
Bölümü,  Afyonkarahisar-Türkiye, letifeozdemir@aku.edu.tr 
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finansal piyasalarda karşılaşılan risklerden korunmak ve riskleri daha iyi yönetebilmek 

amacıyla vadeli işlem piyasaları oluşturulmuştur. 

Yatırımcılar ticari faaliyetleri sonucunda döviz kurları, faiz oranları ve emtia fiyatlarında 

ortaya çıkan fiyat oynaklıkları nedeniyle karşı karşıya kaldıkları risklerden korunmaya 

çalışmışlardır. Bu sebeple vadeli işlem piyasaları yatırımcılar tarafından tercih edilir hale 

gelmiştir. Günümüzde vadeli işlem piyasalarında birçok varlık üzerine hazırlanmış vadeli 

işlem sözleşmeleri yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. 

Bu çalışmada vadeli işlem piyasası ile makroekonomik değişkenler arasındaki nedensellik 

ilişkisi incelenmektedir. Bu amaçla, döviz vadeli işlem sözleşmesi ile dolar kuru, ihracat 

miktarı, ithalat miktarı, altın fiyatı, faiz oranı, sanayi üretim endeksi ve tüketici fiyat 

endeksinden oluşan makroekonomik değişkenlere ait aylık veriler kullanılarak 02.2005-

12.2016 dönemini kapsayan bir analiz yapılmıştır. 

Vadeli işlem piyasası ile makroekonomik değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini analiz 

etmek için ilk önce zaman serilerinin durağan olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle kullanılacak verilere durağanlık testleri uygulanarak serilerin durağan olup 

olmadığı tespit edilmiştir. Durağanlık testinin yapılmasının ardından vadeli işlem piyasası ile 

makroekonomik değişkenler arasında ilişki olup olmadığını görmek için Granger nedensellik 

testi kullanılmıştır.  

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde daha önce yapılmış olan 

benzer çalışmalardan oluşturulan literatür taraması yer almaktadır. Üçüncü bölümde 

çalışmada kullanılan veriler hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde analizde kullanılan 

ekonometrik yöntemler incelenmiştir. Beşinci bölümde ampirik sonuçlar yorumlanmıştır. 

Çalışmanın sonuç bölümünde ise elde edilen ekonometrik bulgular doğrultusunda vadeli 

işlem piyasası ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin genel bir değerlendirmesi 

yapılmıştır. 
 

2. Literatür Taraması  

Spot piyasalar ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları; Zhao (2010), Asari vd. (2011), Ayaydın ve 

Dağlı (2012), Bekhet ve Mugableh (2012), Auboin ve Ruta (2013), Akdaş ve Akdağ (2013), 

Liang vd. (2013), Jain ve Biswal (2016), Giri ve Joshi (2017), Lodha (2017), Saleem ve 

Alifiah (2017) tarafından yapılmıştır. 

Diğer taraftan çeşitli vadeli işlem sözleşmeleri ile makroekonomik değişkenler arasındaki 

ilişkiyi inceleyen çalışmalar az da olsa mevcuttur. Bu çalışmalardan bazıları; Bailey ve Chan 

(1993), Sadorsky (2000), Bekiros ve Diks (2008), Narayan vd. (2010), Zagaglia (2010), 

Casassus vd. (2010), Lee vd. (2012), Joseph vd. (2014) tarafından yapılmıştır. Fakat döviz 

vadeli işlem sözleşmeleri ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı 

sayıda çalışma döviz vadeli işlem sözleşmesi ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi incelerken, 

döviz vadeli işlem sözleşmesi ile farklı makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışma yok denecek kadar azdır. Bu çalışmalar tablo 1’de özetlenmiştir. 
 

Tablo 1: Döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışmalar 
Makalenin 

Yazarı 
Yayın 
Yılı 

Değişkenler Dönem Yöntem Sonuç 

Crain ve 
Lee 

1995 Döviz Fiyat-Döviz Vadeli 
Fiyat 

(Eurodolar ve Deutsche 
Mark) 

24.09.1990
30.06.1993 

Granger 
Nedensellik 

Vadeli işlemlerden 
döviz piyasasına doğru 

tek yönlü nedensellik 
ilişkisi bulunmuştur. 
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Makalenin 
Yazarı 

Yayın 
Yılı 

Değişkenler Dönem Yöntem Sonuç 

Jochum ve 

Kodres 

1998 Döviz Fiyat-Döviz Vadeli 

İşlem Hacmi ve Açık 
Pozisyon 
(Meksika Pezosu, Brezilya 
Reali ve Macar Forinti) 

01.03.1994

04.04.1997 

SWARCH 

Granger 
Nedensellik 
 

 

Çift yönlü nedensellik 
ilişkisi bulunmuştur. 
 

Bhargava 
ve 
Malhotra 

2007 Döviz Fiyat-Döviz Vadeli 
İşlem Hacmi ve Açık 
Pozisyon 

(British Pound, Deutsche 
Marks, Japanese Yen ve 
Canadian Dolar) 

01.1982 
03.2000 

GARCH(1,1) 
Granger 
Nedensellik 

VAR 

 
Çift yönlü nedensellik 
ilişkisi bulunmuştur. 

 

Korkmaz 
ve 
Açıkgöz 

2007 Döviz Miktarı-Dolar Vadeli 
fiyat 

06.01.2006 
29.06.2007 

Granger 
Nedensellik 
VAR 

Vadeli işlemlerden 
döviz piyasasına doğru 
tek yönlü nedensellik 
ilişkisi bulunmuştur. 

Kim ve 

Min 

2008 Döviz Fiyat-Döviz Vadeli 

İşlem Hacmi ve Açık 
Pozisyon 
(Euro, İngiliz Poundu, 
İsviçre Frankı, Japon Yeni 
ve Kanada Doları) 

01.1999 

12.2005 

EGARCH 

Granger 
Nedensellik 
VAR 

 

Çift yönlü nedensellik 
ilişkisi bulunmuştur. 
 

Akçay, 
Özen ve 

Kula 

2009 Döviz Fiyat - Döviz Vadeli 
Fiyat 

(Dolar ve Euro) 

04.02.2005 
30.01.2009 

Granger 
Nedensellik 

Vadeli işlemlerden 
döviz piyasasına doğru 

tek yönlü nedensellik 
ilişkisi bulunmuştur. 

Demireli, 
Gülmez ve 
Akkaya 

2010 Döviz Fiyat - Döviz Vadeli 
Fiyat 
(Dolar ve Euro) 

04.02.2005 
25.12.2009 

Granger 
Nedensellik 

Döviz piyasasından 
vadeli işlemlere doğru 
tek yönlü nedensellik 
ilişkisi bulunmuştur. 

Özgümüş, 
Korkmaz 

ve Çevik 

2013 Vadeli Dolar ve Vadeli 
Euro Fiyat 

Makroekonomik 
Değişkenler 
(Altın, İthalat, İhracat, 
Enflasyon, Büyüme, vb.) 

02.2005 
11.2011 

Regresyon  Altın fiyatı ve ithalat 
miktarı dolar vadeli 

işlem piyasasını 
etkilemektedir. 
Altın fiyatı, ithalat 
miktarı, enflasyon ve 
büyüme euro vadeli 
işlem piyasasını 

etkilemektedir. 
 

3. Veriler 

Bu çalışmada, 2005:02-2016:12 dönemine ait aylık veriler kullanılarak Türkiye'deki vadeli 

işlem piyasası ile bazı makroekonomik değişkenler arsındaki nedensellik ilişkisi analiz 

edilmiştir. Çalışmada dolar vadeli işlem sözleşmesi, dolar kuru, ihracat miktarı, ithalat 

miktarı, altın fiyatı, faiz oranı, sanayi üretim endeksi ve tüketici fiyat endeksi ile ilgili finansal 

ve makroekonomik değişkenler kullanılmıştır. Kullanılan değişkenlere ait bilgiler tablo 2’de 

verilmiştir. 
 

Tablo 2: Veri seti 

Değişken Adı  Sembol Açıklamalar Kaynak Dönem 

Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Piyasası 

dVİS Dolar vadeli işlem 
sözleşmesi 

Borsa İstanbul 02.2005-12.2016 

Dolar Kuru Dolar  Merkez Bankası 02.2005-12.2016 

İhracat Miktarı İhracat  TUİK 02.2005-12.2016 

İthalat Miktarı İthalat  TUİK 02.2005-12.2016 

Altın Fiyatı Altın Külçe Altın Fiyatı Merkez Bankası 02.2005-12.2016 

Faiz Oranı Faiz Aylık vadeli mevduat faiz 
oranları 

Merkez Bankası 02.2005-12.2016 
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Değişken Adı  Sembol Açıklamalar Kaynak Dönem 

Büyüme SÜE Sanayi üretim endeksi  TUİK 02.2005-12.2016 

Enflasyon TÜFE Tüketici fiyat endeksindeki 
aylık% değişim oranları 

TUİK 02.2005-12.2016 

 

Değişkenlerin logaritmaları alınarak analize dâhil edilmiştir ve gösterim kolaylığı nedeniyle 

logaritmayı temsilen bir değişken kullanılmamıştır. Değişkenler aylık frekansta olduğundan 

mevsimsel etkileri içinde barındırma olasılığı söz konusudur. Bu nedenle değişkenler 

mevsimsel etkilerden arındırılmış ve analizlerde bu şekilde kullanılmıştır. Mevsimsellikten 

arındırma işleminde hareketli ortalamalar yöntemi kullanılmıştır. Değişkenler analiz edilirken 

Eviews 9 paket programından yararlanılmıştır. 
 

4.Yöntem 

Çalışmada, ekonometrik yöntem olarak zaman serisi analizi kullanılacaktır. Bu çerçevede, ilk 

olarak ADF testi kullanılarak değişkenlerin duranlık testi yapılmıştır.  Daha sonra, Granger 

nedensellik testi kullanılarak değişkenler arasındaki ilişkinin yönü tespit edilmeye 

çalışılacaktır. 
 

4.1.Durağanlık Analizi 

Zaman serilerin durağan olup olmadıkları birim kök testi ile araştırılır. Değişkenlerin durağan 

olup olmadıklarının tespit edilmesi için genişletilmiş Dickey Fuller (Augmented Dickey 

Fuller) birim kök testi yapılacaktır. ADF birim kök testi,  (1) , (2)ve (3) numaralı eşitliklere 

bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri eklenerek aşağıdaki gibi ifade edilir (Dickey ve Fuller, 

1981). 

∆y
t
=λy

t-1
+αi ∑ ∆

k

i=1

y
t-i

+u
t
                     (Sabit terimsiz ve trendsiz model)       (1) 

∆y
t
=μ+λy

t-1
+αi ∑ ∆

k

i=1

y
t-i

+u
t
                 (Sabit terimli model)                                (2)    

∆y
t
=μ+βT+λy

t-1
+αi ∑ ∆

k

i=1

y
t-i

+u
t              

(Sabit terimli ve trendli model)                (3)      

(1) ve (2) numaralı denklemde, ∆y
t
 farkı alınmış seri, λ , β, αi  parametreler, 𝜇 sabit terim, T 

trend faktörü, k gecikme uzunluğu, ut  hata terimini göstermektedir. ADF modeline göre test 

edilecek hipotezler, sıfır hipotezi, 𝜆 = 0; alternatif hipotez,  𝜆  < 0’dır. Tanımlanan sıfır 

hipotezi birim kök olduğunu, serinin durağan olmadığını ifade eder. Mutlak değer olarak 

hesaplanan t istatistiği, mutlak eşik tablo değerinden daha küçük ise sıfır hipotezi 

reddedilemez. Bu durumda serinin birim köke sahip olduğu, yani  durağan olmadığı söylenir. 

Hesaplanan t istatistiği mutlak değer olarak eşik tablo değerinden daha büyük ise sıfır hipotezi 

reddedilir. Yani bu durumda serinin durağan olduğu söylenir. 
 

4.2. Granger Nedensellik Testleri 

Nedensellik analizi, bir değişkenin gecikmeli değerlerinin, başka bir değişkeni açıklamada 

kullanılıp kullanılamayacağını analiz eder. Eğer örneğin X değişkeninin gecikmeli değerleri, 

Y değişkeni üzerinde anlamlı bir etkide bulunuyorsa, X Y’nin Granger nedenidir denir 

(Granger, 1988). Değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığının tespit 

etmekte kullanılan ve varsa ilişkinin yönünü belirleyen Granger nedensellik testi aşağıdaki 

denklemler yardımıyla yapılmaktadır (Gujarati, 2001). 

Yt=α0+ ∑ αi

m

i=1

Yt-i+ ∑ β
j

m

j=1

Xt-j+u1t                                                             (4) 
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Xt=α0+ ∑ λi

m

i=1

Xt-i+ ∑ δj

m

j=1

Yt-j+u2t                                                             (5) 

Buradaki m; gecikme uzunluğunu göstermekte olup, u1t ve u2t hata terimlerinin sıfır ortalama 

ve sabit varyansla dağılan ve ortak varyansları sıfır olan beyaz gürültü (white noise)  oldukları 

varsayılmaktadır. (4) numaralı denklem X’ten Y’ye doğru nedenselliği (5) numaralı denklem 

ise Y’den X’e doğru nedenselliği göstermektedir.  

(4) numaralı denklemde H0 hipotezi;  𝛽𝑗 = 0 ise, X, Y’nin nedeni değildir sonucuna varılır. H1 

hipotezi; 𝛽𝑗 ≠ 0 ise, X, Y’nin nedenidir denir. (5) numaralı denklemde H0 hipotezi;  𝛿𝑗= 0 ise, 

Y, X’in nedeni değildir; H1 hipotezi; 𝛿𝑗 ≠ 0 ise, Y, X’in nedenidir denir. 
 

5. Ampirik Analiz 

Vadeli işlem piyasasında işlem gören dolar vadeli işlem sözleşmesi ile makroekonomik 

değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini analiz etmek için ilk olarak zaman serilerinin 

durağan olup olmadığı incelenmiştir. Durağanlık testi yapıldıktan sonra değişkenler arasında 

nedensellik ilişkisini ölçmek için de Granger nedensellik testi yapılmıştır. 
 

5.1.Birim Kök Testi Sonuçları 

Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlıkları ADF birim kök testi ile araştırılmış ve ADF 

birim kök testinin sonuçları tablo 3’de sunulmuştur. Tablo 3 incelendiğinde serilerde birim 

kökün bulunduğuna dair sıfır hipotezinin reddedilmediği ve böylece değişkenlerin seviye 

değerinde durağan olmadığı görülmektedir. Değişkenlerin birinci farklarında birim kök 

taşıdığı sıfır hipotezi %1 anlamlılık seviyesinde reddedilmiştir. Böylece değişkenlerin birinci  

farklarında durağan I(1) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Tablo 3: Geliştirilmiş Dickey Fuller (ADF) birim kök testi sonuçları 
Değişkenler ADF Test Istatistiği  SONUÇ 

Düzey Birinci Fark 

dVİS -2,7988(6) -8,3023(5)*** I(1) 

dolar 1,1264 (2) -8,7117 (1)*** I(1) 

faiz -1,4416 (2) -6,6751 (1) *** I(1) 

altın -1,4808 (2) -8,6389 (1)*** I(1) 

ihracat -0,5612 (11) -3,9138 (10)** I(1) 

ithalat -0,5876 (7) -5,0457 (6)*** I(1) 

SÜE -1,1026 (12) -3,5580 (11)** I(1) 

TÜFE -0,8210 (4) -7,7017 (3)*** I(1) 

*** %1, ** %5, * %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
Optimal gecikme uzunluğu Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre hesaplanmış olup parantez içinde gösterilmiştir. 
Düzey ve birinci fark için MacKinnon  kritik değerleri; %1 düzeyinde   -4,0269 , %5 düzeyinde   -3,4432, %10 
düzeyinde   -3,1463 
 

5.2. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Zaman serilerinin durağan oldukları görüldükten sonra döviz vadeli işlem sözleşmesi ile 

makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçmek için Granger nedensellik testi 

uygulanmıştır. Değişkenler arasında Granger nedensellik incelenerek bir ilişkinin olup 

olmadığı, varsa bu ilişkinin hangi yönde olduğu tespit edilmiştir. Burada sınanan hipotez “bir 

değişkenin bir diğer değişkenin Granger nedeni olmadığı” şeklindedir. Granger nedensellik 

testinden elde edilen F istatistik ve olasılık değerleri tablo 4’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Vadeli işlem piyasasi ile makroeonomik değişkenler arasındaki nedensellik testi 

sonuçları 

Değişkenler Gecikme 

Uzunluğu 

F Değeri  Olasılık Nedenselliğin 

Yönü 

dVİS, dolar değişkeninin Granger nedeni değildir 

Dolar, dVİS değişkeninin Granger nedeni değildir 

6 2,7144 

0,4446 

0,0165 

0,8476 

 

dVİS              dolar 

dVİS, faiz değişkeninin Granger nedeni değildir 

Faiz, dVİS değişkeninin Granger nedeni değildir 

2 0,0096 

0,1662 

0,9904 

0,8470 

 

YOK 

dVİS, altın değişkeninin Granger nedeni değildir 

Altın, dVİS değişkeninin Granger nedeni değildir 

6 2,65221 

0,3735 

0,0187 

0,8946 

 

dVİS              altın 

dVİS, ihracat değişkeninin Granger nedeni 
değildir 

Ihracat, dVİS değişkeninin Granger nedeni 
değildir 

6 2,5718 

0,8174 

0,0221 

0,5584 

 

dVİS            ihracat 

dVİS, ihalat değişkeninin Granger nedeni değildir 

Ihalat, dVİS değişkeninin Granger nedeni değildir 

3 2,7104 

0,6655 

0,0477 

0,5747 

 

dVİS             ithalat 

dVİS, SÜE değişkeninin Granger nedeni değildir 

SÜE, dVİS değişkeninin Granger nedeni değildir 

3 4,6612 

2,0336 

0,0040 

0,1123 

 

dVİS              SÜE 

dVİS, TÜFE değişkeninin Granger nedeni değildir 

TÜFE, dVİS değişkeninin Granger nedeni değildir 

4 0,2288 

1,1355 

0,9218 

0,3428 

 

YOK 

Optimal gecikme uzunluğu Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre hesaplanmıştır. 
              Tek yönlü nedensellik ilişkisi vardır anlamına gelmektedir. 
 

Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, %5 anlamlılık düzeyinde dVİS değişkeninden 

dolar, altın, ihracat ve ithalat değişkenlerine doğru ve %1 anlamlılık düzeyinde dVİS 

değişkeninden SÜE değişkenine doğru bir nedensellik olduğu belirlenmiştir. Ayrıca dVİS 

değişkeni ile faiz ve TÜFE değişkenleri arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit 

edilememiştir. 

Bu sonuçlara göre, döviz vadeli işlem sözleşme değerinde meydana gelen bir değişmenin 

dolar kurunu, altın fiyatını, ihracat miktarını, ithalat miktarını  ve sanayi üretim endeksini 

etkileyeceği sonucuna varılmaktadır. 
 

5. Sonuç 

Bu çalışmada, vadeli işlem piyasası ile makroekonomik değişkenler arasındaki nedensellik 

ilişkisini incelemek amacıyla, vadeli işlem piyasasına ait döviz vadeli işlem sözleşmesi  ile 

dolar kuru, ihracat miktarı, ithalat miktarı, altın fiyatı, faiz oranı, sanayi üretim endeksi ve 

tüketici fiyat endeksinden oluşan makroekonomik faktörler analize dahil edilmiştir. Analize 

dahil edilen değişkenler Şubat 2005 ve Aralık 2016 dönemine ait aylık verilerden 

oluşmaktadır. 

Granger nedensellik testi sonucunda dVİS değişkeninden dolar, altın, ihracat ve ithalat 

değişkenlerine doğru ve dVİS değişkeninden SÜE değişkenine doğru bir nedensellik olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca dVİS değişkeni ile faiz ve TÜFE değişkenleri arasında herhangi bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Bu sonuçlara göre, döviz vadeli işlem sözleşme 

değerinde meydana gelen bir değişim sonucunda dolar kurunda, altın fiyatında, ihracat 

miktarında, ithalat miktarında ve sanayi üretim endeksinde bir değişmeyi meydana getireceği 

ifade edilir. 
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Çalışmada döviz vadeli işlem sözleşmesinden dolar kuruna doğru tek yönlü nedenselliğin 

bulunduğuna dair elde edilen sonuç, Crain ve Lee (1995)’in, Korkmaz ve Açıkgöz (2007)’nin 

ve Akçay vd. (2009)’un yaptıkları analizden elde ettikleri sonuçları desteklemektedir.  

Türkiye’de döviz vadeli işlem piyasası ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışma sayısı az olduğundan, bu çalışmanın, bu alandaki eksikliği gidereceği 

düşünülmektedir. Bu çalışma doğrultusunda, döviz ile işlem yapan yatırımcıların vadeli döviz 

sözleşme değerlerini takip ederek kendilerini risklerden koruma fırsatı bulabileceği 

söylenebilir. Ayrıca yatırımcılar bahsedilen makroekonomik değişkenlerde meydana 

gelebilecek değişikliği döviz vadeli işlem sözleşmelerini takip ederek tahmin etme imkanı 

bulabilecekleri sonucuna varılabilir. Kısacası bu çalışma, yatırımcılara yatırımlarında daha az 

risk katlanarak karlılıklarını artırabilme açısından yararlı olacaktır. 

İlerideki çalışmalarda vadeli işlem piyasasında işlem gören diğer vadeli işlem sözleşmelerinin 

de dahil edileceği uygulamalara yer verilebilir. Ayrıca, döviz vadeli işlem sözleşmelerin 

makroekonomik değişkenleri nasıl etkilediği yani artırıcı mı yoksa azaltıcı mı etki ettiği 

Vektör otoragresif (VAR) modeli analize dahil edilerek tespit edilebilir. 
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Abstract 

This study aimed to assess the determinants of bilateral trade between the Republic of Yemen and the Gulf 
Cooperation Council six countries (GCC) during the period 1995-2013 to know the affecting factors on the trade 
exchange volume in accordance with the gravity concept by using panel data over time. Gravity model was 
estimated via fixed and random effects techniques which correspond with the panel data. Also, the error 
correction model was estimated according to the way of the pooled mean group centre in order to avoid the 
disadvantages of the traditional methods in estimating panel models. The results of the standard study indicated 

that the fixed effect model is the most suitable to estimate the bilateral Yemeni Gulf trade determinants. Results 
showed that the volume of trade is determined positively and flexibly with the gross domestic product (GDP). It 
is affected negatively and flexibly by the population and the per capita of the GDP while statistical and economic 
significance of the variable geographical distance was not proven. With regard to the rest of the measuring 
results, the results of unit root tests showed that the variables are integrated of the first degree, its differences are 
integrated at zero and the error limit is integrated at zero, too. Co-integration test results showed that the volume 

of the trade exchange combines with its determinants in a common integrated relationship which means that there 
is a balanced relationship in the long term. The results of estimation error correction vector are explained in the 
framework of ARDL model and by using the pooled mean group PMG that's the significance error correction 
limit vectors estimator at 0.05, the expected negative referring indicate that the model includes a mechanism of 
modifying the balance error. The long-term estimates indicated influence of the trade volume positively with 
GDP and negatively with the population while the significance did not prove the per capita variable from the 

GDP. The short-term estimates did not demonstrate any significant variable. It can be said that the Yemeni Gulf 
bilateral foreign trade is associated with its determinants with an equilibrium relationship in the long term while 
there wasn't a dynamic relationship between them in the short term. 
 

Keywords: gravity model, bilateral trade, panel data analysis, Yemen, Gulf Cooperation Council  
JEL Classification: F02, F1, F15, C01, C33 

 

1. Introduction  

This study focused on the problem of identifying the most important variables and factors that 

affect the foreign trade of the Republic of Yemen with the Gulf Cooperation Council (GCC). 

It also focused on getting acquainted with the most important trading partners according to the 

concept of gravity model. It should be noted that the foreign trade of Yemen relies on a 

limited number of trading partners. Perhaps the most of those important partners are the Gulf 

Cooperation Council (GCC), but the volume of trade exchange between Yemen and the GCC 

is too weak which is estimated as an average rate of 0.21% of the total trade of the region 

during the study period. It doesn't correspond with economic, geographical and cultural 

potentials in the region. It was expected to see a remarkable development of the trade 

exchange between Yemen and the Gulf countries as these countries are members of the 

Greater Arab Free Trade Area GFATA since 1997and in light of Yemen efforts to be joined to 

the Gulf Cooperation Council (GCC). Moreover, the trade exchange was not in favor of the 
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Republic of Yemen over the years of this study .The trade balance suffered from a chronic 

deficit averaged 1144.340 million. According to 2013 data, the total value of Yemeni exports 

amounted to $ 8,300 million, of which 1126.989 million in exports to the GCC countries at 

13.58% while the value of total imports of the same year is 13,305 million dollars of which 

5044.303 million dollars and imports from the Council (GCC) cooperation and increased by 

31.91%.So, the deficit amount in the trade balance is $ 5005 million, of which US $ 3917.314 

million deficit of the trade balance with the Gulf cooperation Council, including a rate of 

78.27%. Therefore, it is noted that the foreign trade performance was not in the favor of 

Yemen that requires to address this deficit which will lead to reducing the deficit with the 

other countries. Thus, this study aims to identify the extent of the possibility of relying on the 

expansion and development of the Yemeni Gulf trade to be an entry point for economic 

integration that will lead to improve Yemen's foreign trade performance by highlighting the 

fact of the bilateral trade of Yemen with the Gulf countries and identify the most important 

factors that affect them by using the concept of gravity model. In this study, a set of variables 

was selected to be applied on Yemeni situation as agreed with the study objectives and 

problem and in light of the available data. These variables are: the dependent variable 

represented by the volume of foreign trade of the Republic of Yemen TRD. It was measured 

by exports value and added to it the imports value. Independent variables, GDP, geographical 

distance between the Capital of the Republic of Yemen (Sana'a) and the capitals of the Gulf 

Cooperation Council (GCC) air mileage, population, and the average per capita of GDP. In 

order to achieve the objectives of the study, basing on hypotheses, the study uses descriptive 

method in addition to the quantitative analysis based on references and literature on the 

research subject. The standard estimation of gravity model will be used through using the data 

panel for the six countries; (Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Oman, Qatar and Bahrain) during the 

period 1995-2013. Data was obtained from the World Bank. The data related to the Republic 

of Yemen was obtained from releases of the Central Bureau of Statistics and the Central Bank 

of Yemen. 
 

2. Literature Review 

Gravity model has been used in many studies as a tool to measure the impact of the 

independent variables on bilateral trade between a range of countries whether it is within 

economic and trade agreements or within a single geographical region and whether these 

countries are advanced or developing. The researcher went over some of these studies. He 

concentrated on studies which serve the research goals and problem. These studies are: 

Subhani, Osman and Khokhar's study(2011), the study concluded that the rate of inflation 

variables, remittances, the GDP of trading partners have no impact on exports or imports in 

both developing and developed countries. The distance between the trading partners affect 

negatively both exports and imports of the world. The population influences the partners 

trading negatively on exports and positively on imports of all the world while the exchange 

rate has shown a link of exports and imports but in a few developing countries. Wolde and 

Bhattacharya's study (2010), the study concluded that the variables used in the gravity model 

explain at least the part of the trade performance of the MENA region, especially with regard 

to exports, and the results showed that the special restrictions transport variables and 

inefficient customs clearance operations have an important role in the interpretation of weak 

trade performance in the region. Abdmulah's study (2009), the study indicated a positive effect 

of the volume of the economy on Arab exports and a negative impact on exports of the 

geographical distance. The results showed that the variables of a language, common borders 

and shared history have an important role in stimulating trade flows among the Arab countries. 

The study also showed that the four Arab regional agreements did not achieve the purpose of 

its creation according to what was expected of them and along the lines of what has been 

achieved and what was achieved for some European trading blocs, and North American Group 
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NAFATA. Rahman study (2003), the study concluded that the trade volume is positively 

influenced by the GNP, trade openness, and the difference in per capita of GDP and is 

negatively affected by the cost of transport, while exports variable is affected positively by the 

economic openness to Bangladesh, exchange rates, and demand for imports. Imports variable 

is affected positively by trade openness, the difference in per capita gross national product, the 

common borders, and inflation in Bangladesh while it is negatively affected by inflation in the 

partner countries. 
 

3. Gravity Model 

Gravity model takes its name from a form of Newton's law of gravity. It sets forth that the 

force of gravity between two objects is directly proportional to the result of multiplying their 

masses and inversely proportional to distances square between them. According to this 

concept, the bilateral trade between the two regions (countries)  is positively affected by 

economic size (GDP) and inversely by distance between them (Seyidoğlu, 2015).The gravity 

model was first used in the trade field in 1929 by the US economy; William Joseph Reilly and 

to analyze the patterns of shopping flights and retail for a number of US regions to explain the 

force of trade gravity in large areas of the model named (Retailing Model) which demonstrates 

that the city attracts retailers of customers in remote areas suited the population positively and 

inversely with the distance square that separates customers from the downtown. This model 

was developed in 1954 by the American economist Walter Izzard to evaluate the effectiveness 

of trade agreements among countries on foreign trade. The potential income concept was used 

as a measure of the size rather than the population (Paas, 2000). Gravity equation appeared for 

the first time in a study of the world economy by the German Economist Jean Tinbergen in 

1962 and in 1963Poyhonen introduced for the first Empirical Study of trade flows based on 

gravity equation. They were considered to be the first to develop a measuring model that 

measures and explains the bilateral trade volume among countries (Paas,2000).In 1966, 

Linnemann added more variables to the model and went on to provide theoretical justification 

through the system of the general balance of Walrasian. He pointed out that when considering 

the theoretical aspects of the gravity model for trade, there are three main factors that should 

be considered: the possible total width or (exports) from the country to the global market, the 

total potential demand or (imports) to the country from the global market, and the factors that 

create resistance for the trade. Consequently, it influences the level of trade intensity. These 

factors usually include customs barriers and the cost of transportation (Linnemann, 1966).  

Both Bergstrand (1985) and Anderson (1979) presented an addition to the gravity model by 

using incomplete competition model based on excellence in products. Both of them reached to 

important results on supporting variable income of the gravity model. Bergstrand stressed on 

the importance of the average per capita income in affecting the bilateral trade flows. It can be 

expressed as a simple gravity model according to the following form (Ata, 2012):  

𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖𝑗 =  
𝛼 . 𝐺𝐷𝑃𝑖 ∗ 𝐺𝐷𝑃𝑗

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑗
… … . (1) 

Where that:𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖𝑗: the bilateral trade value between the country I, j , 𝐺𝐷𝑃𝑖the gross domestic 

product of the state I, j.𝐺𝐷𝑃𝑗: The gross domestic product of the country j 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑗   the 

measure of distance between two countries I, j.   α Proportionality constant. 

By taking the logarithm of the gravity model equation (1), we get a written form of the model 

and the corresponding equation is as follows: 
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log 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖𝑗 =  𝛼 + 𝐵1 log  (𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝐺𝐷𝑃𝑗 ) + 𝐵2 log( 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑗 + 𝑈𝑖𝑗 … (2) 

Where: Parameters 𝛼 , 𝐵1 , 𝐵2.will be assessed.𝑈𝑖𝑗represents the errorlimit which includes any 

shocks or other events affecting the bilateral trade between the two countries.Equation (2) 

represents the core of the gravity model of the bilateral trade which is expected to be a positive 

relationship for the volume of the country economy and negative with the distance. 
 

4. Empirical Model 

This study part is specified to identify the affecting factors on Yemeni foreign trade with the 

GCC through the standard application of gravity model according to the following 

relationship: 

log 𝑇𝑖𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1 log 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛼2 𝑙𝑜𝑔𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛼3𝑙𝑜𝑔𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡 + 𝑙0𝑔𝑃𝐶𝑖𝑡+ 𝜗𝑖 + 𝜑𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  (3) 

 

Where that:log 𝑇𝑖𝑡The logarithm of the Yemeni trade volume with the country i in period 

t.log 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡The logarithm of the GDP of the country i in period t.log 𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡The logarithm of 

the country population i in period t.log 𝐷𝑖𝑑𝑡𝑖𝑡The logarithm of the distance between Yemen 

and the country i in period t.log 𝑃𝐶𝑖𝑡The logarithm of per of the GDP of the country i in period 

t.𝜗𝑖refers to the unnoticed cross-sectional effects that vary from a country to another, but 

remain constant during the time period.𝜑𝑡Indicates common subtle time differences between 

Yemen and the Gulf countries which change over time.𝜀𝑖𝑡 indicates the random error of the 

Yemeni trade volume with the country i in period t. It is supposed to be distributed similarly 

and independently𝜀it ~IDD(0, σε
2). The study countries index = Saudi Arabia, Emirates, 

Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain and the study period index t = 1995, 1996.1997, .......2013. 

It has been relying on the World Bank's database to get the GDP values of variables, 

population and per capita GDP, on the Central Bank of Yemen and the data of the Central 

Bureau for Statistics to get variable values of foreign trade volume. The geographical variable 

of distance was calculated by air mileage between the capital of the Republic of Yemen 

(Sana'a) and the capitals of the GCC, depending on the distance data on the site; 

www.timeanddata.com. the distance from Sana'a to the capitals of the Gulf countries are 

shown in table 1. 
 

Table 1: The distance between Sana'a and the capitals of the GCC by air mileage  

Manama Doha Muscat Kuwait Abu Dabi Riyadh 

853 831 1092 944 910 658 

Source: from the researcher's design based on the distance data on the websitewww.timeanddata.com 
 

Previous data will be analyzed by using them as panel data over time 1995-2013, using 

statistical analysis software Eviews 9. 

4.1. Unit Root Tests and Co-integration of Panel Data 

To estimate the error correction model, unit root tests of panel data will be first conducted. 

There are many developed tests in this regard, and perhaps the most important ones are: (Im, 

Pesaran and Shin test: 2003 - IPS), (Levin, Lin and Chu test: 2002 - LLC), (Fisher-type tests 

using ADF and PP tests-Maddal and Wu: 1999), (Choi: 2001 tests) and (Hadri test: 2000). In 

this study, tests LLC, IPS will be used to detect the stability of time-series of panel variables. 

After verifying the time-series stability degree of the panel variables, a test will be conducted 

if there is a co-integration between Yemeni and Gulf bilateral trade with their determinants. 

There are many modern tests to verify that there is a joint integration of the panel data. 

Perhaps the most common one is Pedroni test: 1999.2004 which is an expanded test to test the 

Engle-Granger of co-integration (2010 ,العبدلي) 

http://www.timeanddata.com/
http://www.timeanddata.com/
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4.2. Error Correction Model  
In order to avoid the problem of bias resulting from the disproportionate slopes parameters in 

dynamic panel models, the error correction model will be estimated using what is known as 

the method of estimator pooled mean group. This method combines between the method of the 

group mean; which allows varying all parameters of the model, with the classical pooled 

estimating method which only allows varying the constant in each country while restricting 

slopes of the model. Thus, the PMG has the efficiency of a merged estimate and avoid the 

problem of inconsistency resulting from the integration of dynamic heterogeneous relations. 

The EPMG approach is considered as a modern method in the dynamic panel data models, 

especially in the case of large samples which are characterized to adapt to the equilibrium 

relationship in the long term as well as with the process of heterogeneous dynamic 

amendment. So, it imposes homogeneity restriction on long-term transactions (equal for all 

countries). It allows varying both the short-term parameters, error correction limits, and error 

limit contrast(Pesaran, Shin and Smith, 1999) according to the following form:  

∆𝑇𝑅𝐷𝑖𝑡 =  ∅𝑖 𝑇𝑅𝐷𝑖,𝑡−1 + 𝐵𝑖
`𝑋𝑖𝑡 + ∑ 𝛾𝑖𝑗

∗𝑝−1
𝑗=1 ∆𝑇𝑅𝐷i,t−j + ∑ δij

∗`q−1
j=0 ∆𝑋i,t−j + 𝜗𝑖 + 𝜑𝑡 + 𝜀𝑖𝑡…..(4) 

 Where that:∆ 𝑇𝑅𝐷𝑖𝑡Yemen's trade volume with the country i in period t.∆ Xit the vector of 
Yemeni trade bilateral determinants with the country i in period t and includes explanatory 

model variants namely GDP, population and per capita GDP as in equation (3) after excluding 

the geographical distance variable for its economic   and statistical insignificance. ∅i refers to 

the imbalance correction. 𝐵𝑖  indicates the long term parameters. γij refers to the parameters 

variable vector of the time decelerator. δij indicates the parameters vector of explanatory 

variables, and the dynamic parameters relationship is represented in the short term.ϑirefers to 
the unobserved cross-sectional effects that vary from a country to another, but they remain 

constant during the time period.φtindicates subtle time variations.εit refers to a random error 

of the Yemeni trade volume with the country i in period t. It is supposed to be distributed 

similarly and independentlyεit ~IDD(0, σε
2) while q, p represents periods of delay, and they 

can vary from a country to another. 

5. Estimation Results 

The static panel model was estimated of the determinants of Yemeni Gulf bilateral trade 

according to equation (3).Three different models were estimated which are: fixed effects 

model, random effects, and pooled regression model. We got the results mentioned in Table 2. 
 

Table 2: The results estimating the static model of Yemeni Gulf bilateral trade determinants 

during the period 1995-2013 

Dependent Variable: ln TRD Method: Panel Least Squares 

Method of 
estimation 

pooled regression model     PM fixed effect model     FEM 
Random Effect Model     
REM 

Variable Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic 

C (constant) 826.865 3.242* 40.532 0.067 826.865 4.068* 

ln  GDP 126.825 3.427* 165.362 5.268* 126.825 4.299* 

ln  POP -125.101 -3.382* -163.934 -5.207* -125.101 -4.243* 

ln  PC -125.893 -3.397* -164.474 -5.240* -125.893 -4.262* 

ln  Dist 4.538 5.641* 159.235 1.542 4.538 7.077* 

Adjusted R-

squared 
0.72  0.72 

S.E. of 
regression 

1.118  1.118 

Sum squared 
resid 

136.177  136.177 
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S.D. dependent 
var 

2.127  2.127 

F-statistic 75.1  75.1 

  D-W  stat 0.52  0.52 

H  test -------- χ2   (4) =   66.894* 

Wald Test F(5,104) = 13.511* -------- 

Significant at 1% * 
 

The results mentioned in Table 2 shows: 

 Comparing the pooled regression model PM with fixed effects model FEM and through 

the Wald test, we find that statistic F is significant. Therefore, the null hypothesis is rejected 

which states there is homogeneity between parameters variables (a common constant) and 

acceptance of the alternative hypothesis which states that each country has its own constant. 

So, cross-sectional and time effects should be included in the model. This means that the most 

appropriate model is the fixed effects model FEM. 

 Comparing the fixed effects model FEM with a random effects model REM through 

Hausman test, we find that statistic χ2 is significant. Therefore, the null hypothesis is rejected 

of the estimator of random effects consistent, efficient and acceptance of the alternative 

hypothesis which states that the estimator of random effects is inconsistent. This means that 

the most appropriate model is the fixed effects model FEM. 

 By analyzing the results of fixed effects model FEM, we find that: GDP, population and 

per capita GDP variables of the GCC countries are the main determinants of the volume of 

Yemeni Gulf bilateral trade. Variable Parameters estimators of population size and per capita 

GDP was negative sign contrary to the study hypotheses and the results of previous studies. 

 The positive impact of the GDP variable on the bilateral trade volume is a highly 

elasticity. It is an increase at 1% in the GDP of the GCC countries that leads to increasing the 

bilateral trade volume by 125%.The negative impact of population volume variable on the 

bilateral trade volume is highly flexible. The population increases by 1% that leads to a 

reduction of the trade volume exchange by 163%.The negative impact of the variable per 

capita GDP of the GCC countries on the bilateral trade volume is highly flexible. The increase 

in per capita GDP by 1% leads to a reduction of the trade volume exchange by 164%. The 

negative impact can be explained in two ways; one leads to increase per capita income in the 

Gulf countries to reduce demand for Yemeni products and switch to other products. This is an 

indication for considering Yemeni products as inferior goods dropping in demand with the 

increasing per capita income. Therefore, Yemen's exports go down to the Gulf countries. On 

the other hand, the increase in per capita income leads to an increase in the Gulf's products 

prices.  The demand for them by Yemen is reduced. So, Yemen's imports drop from the Gulf 

countries. A parameter estimator of the distance variable came as a positive sign and contrary 

to the hypotheses of the study and the results of previous studies. It can be explained by 

Yemen's relying in its trade exchange with the Gulf countries on bilateral relations, especially 

political relations that play the biggest role in determining the volume of trade exchange, but 

the parameter significance of this variable wasn't proven. The adjusted determining factors 

value indicates that 82% of the variables in the bilateral trade volume interpreted by the 

explanatory variables of the model and the remaining rate 18% due to the included variables in 

the error limit. Darbon Watson's statistics D.W (0.91) indicate that there is a positive self-

correlation problem, but this problem is not seen if the variables are of common integration. 

Significant statistics F is a level of 1% . Therefore, the model is good and appropriate to 

estimate the relationship between Yemeni Gulf bilateral trade volume and its determinants.  
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5.1. The Results of the Unit Root Tests and Common Integration  
To verify the stability degree of the model variables, the unit root of panel data was tested by 

using tests. Tables (3,4) present the results of these tests. 
 

Table 3: The results of the unit root tests of the panel variables level 
IPS test LLC test 

Variable 
Prob Statistic Prob Statistic 

0.2100 -0.8063 0.0129 -2.2294 ln TRD 

0.9999 3.8281 0.7822 0.7798 ln GDP 

0.1502 -1.0557 0.0001 -3.8052 ln POP 

0.9812 2.0801 0.3055 -0.5086 ln PC 

 

From the results shown in table (3), it can be said that the variables contain a unit root at its 

level. The probability values of the test parameters are greater than the significant level of 

0.05. So, the null hypothesis cannot be rejected which indicates that there is the unit root, and 

for trade volume variable TRD, and the population size. The test results were opposite. The 

LLC test refers that the variables are static in the level. The IPS test indicates that they are 

non-stationary in level. So, the two variables will be dealt with that they are not static in the 

level that they contain a unit root. 

 

Table 4: Tests results of the unit root of the first differences of panel variables 
IPS test LLC test 

Variable 
Prob Statistic Prob Statistic 

0.0000 -8.1661 0.0000 -10.1634 ln TRD 

0.0000 -7.1010 0.0000 -9.3032 ln GDP 

0.0000 -5.6605 0.0000 -7.1881 ln POP 

0.0000 -7.1827 0.0000 -9.3254 ln PC 

 

From the results showed in the table (4), we can say that all the variables do not contain the 

unit root of their first differences. The probability values of the test parameters are less than 

the significance level 0.05.  So, the null hypothesis is rejected which indicates the existence of 

the unit root at the first differences of the variables and accepted the alternative hypothesis 

which indicates the variables stationary at the first differences. Therefore, the variables model 

is integrated at first class (I (1)) while the first differences are integrated at zero (I (0)). 

Knowing that the model variables are integrated of the first-class, the next step is to verify if 

there is a co-integration among variables. By applying Pedroni test, we got the results shown 

in Table 5. 
 

Table 5: The co-integration test results of the panel data by using Pedroni test 
Common regression self-parameter p (within-dimension) 

Test Statistic Prob. Weighted Statistic Prob. 

Panel v-Statistic -1.03174 0.8489 -1.24082 0.8927 

Panel rho-Statistic 0.288628 0.6136 0.569727 0.7156 

Panel PP-Statistic -3.76397 0.0001 -3.20179 0.0007 

Panel ADF-Statistic -5.65691 0.0000 -5.99687 0.0000 

Group mean co-integration tests. (between-dimension)   single regression self-parameter pi 

Test Statistic Prob. 

Group rho-Statistic 0.922687 0.8219 

Group PP-Statistic -4.43019 0.0000 

Group ADF-Statistic -6.95922 0.0000 
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From the result mentioned in the table (5), we can say that there is a co-integration between 

the study variables. The probability value of the significant tests parameters at 0.05. The null 

hypothesis is rejected which indicates that there is no common integration ρi = 1 and accept 
the two alternative hypotheses: Homogeneity hypothesis for a joint integration for all 

countries (ρ
i

< 1 𝑓𝑜𝑟𝑎𝑙𝑙𝑖) and the heterogeneity hypothesis for an individual joint integration 

for each country(ρ
i

< 1 𝑓𝑜𝑟𝑎𝑙𝑙𝑖). After verifying the joint integration between the Yemeni 

Gulf bilateral trade volumes with determinants, the next step is to estimate the error correction 

model ECM using equation (4). And then, the pooled mean group estimators PMG should be 

obtained of error correction model parameters which are the parameters of long-term, short-

term and the speed adaptation parameter by estimation model ECM. After calculating 

estimators PMG, we got the results shown in the Table 6. 
 

Table 6: The results estimating the error correction by using PMG model 
 

Coefficient t-Statistic Variable 

Long term estimations  
4.658* 3.288 ln𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 

-0.527 -0.00001 ln 𝑃𝐶𝑖,𝑡−1 

-2.206** -1.921 ln𝑃𝑂𝑃𝑖,𝑡−1 

Error correction limit coefficients  

-2.592* -0.687 𝑇𝑅𝐷𝑖,𝑡−1 

Short term estimations  

-2.822* -9.815 C (constant) 

0.667 0.108 ∆ln 𝑇𝑅𝐷𝑖,𝑡−1 

-1.845 -2.459 ∆ln𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 

0.964 0.00006 ∆ln 𝑃𝐶𝑖,𝑡−1 

-1.044 -17.430 ∆ln𝑃𝑂𝑃𝑖,𝑡−1 

Significance at 1% ** Significance at 5%* 

 

Some results mentioned in the table (6) show that: Estimates represent flexibilities of trade 

exchange between Yemen and the Gulf countries in terms of their determinants. The estimator 

of error correction limit coefficients is significant at 0.05. Referring to expected negative, it 

indicates that the model includes a balance error modifying mechanism. The proportion 

modifying the imbalance of Yemeni Gulf bilateral trade equivalent (0.69) from one period to 

another. It means that the speed of adjustment needs two years on average. The results 

estimating the volume effect index of economy represented by GDP on the foreign trade 

volume in the long term are compatible with the study hypotheses. There is a positive 

correlation between the two variables. The results indicate an increase in the GDP of the GCC 

countries by 1% which leads to increasing the bilateral trade volume with Yemen by 3.3% in 

the long term. We find that there is a negative impact of the product on the trade exchange 

volume in the short term, but the variable of the parameter estimator significance was not 

proven in this term. The results estimating the population indicator on the trade exchange 

volume show that there is a negative impact of population on the trade exchange volume in the 

long term as the population increases by 1% which leads to a decline in the trade volume by 

1.9% while the variable of the parameter estimator significance was not proven in the short 

term. The per capita GDP of the parameter estimator significance was not proven of in the 

short term or the long term parameter. 
 

6. Conclusion 

The study aimed to assess the determinants of Yemeni Gulf bilateral trade during the period 

1995-2013 to know the factors affecting the trade exchange volume in accordance with the 

gravity concept by using cross-sectional panel data. The gravity model was estimated via fixed 



International Conference on “Scientific Cooperation for the Future       Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”      6th-8th September 2017 

87 

 

and random effects techniques which are commensurate with the panel data. The error 

correction model was estimated according to the pooled mean group way in order to avoid the 

disadvantages of the classical methods in estimating the panel models. In accordance with 

standard results, it became clear that the fixed effects model is the most suitable model to 

estimate Yemen Gulf bilateral trade determinants. This suggests that the cross-sectional and 

time characteristics of the countries of the study are not homogeneous. The results of the effect 

assessment model established that the trade volume is determined positively and flexibly with 

the GDP and is affected negatively and flexibly with the population and the per capita of the 

GDP while the economic statistical significance of the geographical distance variable was not 

proven. The results of unit root tests proved the integrated variables of the first degree and 

integrated differences at degree zero and the integrated error term at zero. And co-integration 

test results showed that the trade volume is associated with its determinants with a common 

complementary relationship. It means that there is an equilibrium relationship in the long term. 

The results of estimating the error correction vector was explained in the ARDL model and 

using the pooled mean group PMG that the coefficient estimator of error correction 

significance is at 0.05 and referring to the expected negative which indicates that the model 

includes a mechanism of modifying the balance error. The long-term estimates indicated the 

positive effect of the trade exchange volume on the GDP and the negative effect of it on the 

population while the significance of the per capita GDP variable was not proven. The short-

term estimates did not demonstrate variable significance. 

From above, it can be said that Yemeni Gulf bilateral foreign tradewas associated with 

determinants with an equilibrium relationship in the long term while there was no dynamic 

relationship between them in the short term. These results are constrained within the limits of 

this study, in terms of the study sample, the time period, the study variables and the quality of 

the data used. Therefore, Yemen Gulf bilateral trade determinants cannot be only limited by 

these determinants. 

 

 

References 
Abdmoulah, W. (2009)."Arab Trade integration: An Augmented Gravity Model, presented at 

the 5the international conference on Global Research in Business and Economics, 

Kualalimpur, Malaysia. 

Anderson, J. (1979( .A Theoretical Foundation for the Gravity Equation ,”American 

Economic Review, Vol. 69, No. 1, PP. 106-116, (Mar, 1979). 

Artan, S. (2012). Çekim Modeli Türkiyenin Ticaret Akımlarının Belirleyicilerini ve Ticaret 

Potansiyelini Açıklayabilir Mi ? . Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:vö sayı: 1, Nisan 2012. 

Ata, S. (2012). Türkiyenin İhracat Potansiyeli: Çekim Model Çerçevesinde Bir İncelem. 

SESSION 2C: Uluslararası Ticaret II, S. 276-282. 

Bergstrand, J. H. (1985(. The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic 

Foundations and Empirical Evidence ,”Review of Economics and Statistics, Vol. 67, No. 

3, PP. 474-481, (Aug, 1985). 

Paas, T. (2000). "Gravity Approach for Modelling Trade Flows between Estonia and The 

Main Trading Partners" University of Tartu 2000, pp: 8-12. 

Pesaran, M.H., Y. Shin and R. Smith,(1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic 

Heterogeneous Panels, Journal of the American Statistical Association, 94, pp.621-34. 

1999. 

Rahman, M. (2003). A Panel Data Analysis of Bangladesh’s Trade: The Gravity Model 

Approach .University of Sydney, NSW2006 Australia. 

Seyidoğlu, H. (2015). Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Uygulama. Geliştirilmiş 20. Baskı, 

İstanbul, 2015. 



International Conference on “Scientific Cooperation for the Future       Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”      6th-8th September 2017 

88 

 

Subhani, M. OSMAN, A. Khokhar, R. (2011). The New Version of Gravity model in 

Explaining Bilateral Trade. A comparative study for developed and developing nations. 

Euro Economical, Vol.28, No. 2, pp. 41-50, 2011. 

Wolde, H. & Bhattacharya, R(2010) . Constraints on Trade in the MENA Region, (EPub), 

IMF Working Paper, 2009 International Monetary Fund, WP/10/31.  

http://data.albankaldawli.org/indicator 

https://www.timeanddate.com/worldclock/distance.html 
لة (. محددات التجارة البينية للدول اإلسالمية باستخدام منهج تحليل البانل. مج2010د. )العبدلي, عاب

.1, عدد: 16دراسات اقتصادية إسالمية, مجلد:  

الجمهورية اليمنية, البنك المركزي اليمني, التقرير السنوي, اعدد متفرقة.  
السنوي, اعدد متفرقة.الجمهورية اليمنية, الجهاز المركزي لإلحصاء, كتاب اإلحصاء   

 

http://data.albankaldawli.org/indicator
https://www.timeanddate.com/worldclock/distance.html


International Conference on “Scientific Cooperation for the Future       Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”      6th-8th September 2017 

89 

 

 

The Relation between Export and Growth in Yemen 
 

 
M. Hilmi Özkaya (Corresponding Author)1  Abdualaziz Saeed2 

 

 
 

Abstract 

This study analyse and assesst the relation between exports and economic growth in the Republic of Yemen during 
the period from 1995-2013 .To conduct that, a measuring model was assessed including three variables: a 
dependent variable, a gross domestic product (GDP) representing an economic growth and two explanatory 
variables: exports variable as an external economic factor and investment variable as an internal economic factor. 

The extent of stationary time series was tested for each variable by using the unit root test. Also, the level of co -
integration was tested (Co-integration test) and Granger causality. The measuring study showed that there is a 
positive impact of the economic growth on the exports growth. According to the results of the unit root test, it 
appears that the time series of all variables are stationary with the first difference. The study also showed there is 
a direction for the common integration among the variables and not to separate these variables from each other in 
the long term. Regarding the results of causality test Granger, the study has concluded that there is a causal 

relationship unidirectional causality in the short term moving from the GDP to the exports, from the GDP to the 
total fixed capital formation and fixed capital formation to the total exports. 
 

Keywords: export, economic growth, Yemen economy, cointegration, Granger causality 
 

JEL Classification: F10, F43, C01, C32 

 

 

1. Introduction  

Economic growth has represented3 a goal and an obsession for so long time which all peoples 

and nations of different cultures and ideologies seek to accomplish and the search for the factors 

and means that would raise the standard of living of the individual and society as a whole and 

the importance of knowing and identifying the factors influencing the economic growth. An 

economic theory engaged in studying and identifying the estimated explanatory functions of the 

nature and direction of the relationship between economic growth and other variables. The 

volume of exports are represented within the important economic changes that abound in the 

literature economic development, where many applied studies confirm its importance as one of 

the explanatory variables in a in the economic growth function. Yemen is considered to be 

among peoples, which seeks to raise the economic growth rate to achieve the well-being of 

members of the society since the goal of development represents a pivotal key goal in its 

development plans and economic policies, especially in light of its different economic 

conditions. Yemen is located between a groups of developing countries although it has valuable 

natural resources, but it's like the other developing countries suffering from utter imbalances in 

                                                 
1Assoc. Prof., Uşak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, 

Uşak-Turkey, mehmethilmi.ozkaya@usak.edu.tr  
2 Assistant lecturer at Taiz University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of 
Economics, Taiz - Yemen, and a PhD student at the University of Uşak – Turkey, abdullazız184@gmail.com 
3Economists distinguish between economic growth and the economic development. Economic growth means 
increasing the income or actual national product over the time. Economic growth is usually measured by growth 
rate in real per capita income. The concept of economic development includes structural changes in society with 

its different dimensions like regulatory, economic, cultural, political, intellectual ones to achieve the well-being 
of community members, for example Dr. Abid Ben Abid Albdali, assesses the impact of exports on economic 
growth in Muslim countries as a standard  analytical  study, Abdullah Centre Magazine complete Islamic 
economy, Al-Azhar University, the ninth year, Issue(27) 
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the economy. It's evident by the decline in average per capita income, unemployment and high 

inflation rates in addition to the chronic deficit in the balance of payments, the continuous 

decline in the currency exchange rates as well as the heavy debt burden, in addition to poor 

distribution of the revenue and wealth among the society classes. The majority of Yemen's 

exports are in raw agricultural products and some manufactured and semi-finished goods which 

constitute together an important sector among other economic sectors. The question that poses 

here is: What are the importance and role of the exports in the economic growth in the Republic 

of Yemen? This is what we will discuss in the research in following paragraphs. 
 

2. Theoretical Framework: Export Place in Economic Thought 

Economic thinking has had recent ideas over the past years that reflect the importance of the 

contribution of foreign trade to economic growth through performing distribution of productive 

resources and the world countries on the basis to ensure economic use of the best and the 

resulting trade to exploit the possibility of widening the market to improve the production and 

application of the principle of specialization and the international division of labor as the same 

economic thought that includes a number of ideas which are seen in export activity as an extreme 

importance and considered a cornerstone in the process of economic growth for developed and 

developing countries alike. A brief overview must be given for the different economic ideas, 

past and present, and its view towards export and its importance4. 
 

2.1. The Relationship between Exports and Growth in the Trade Thought 

Traders considered that achieving and making a constant surplus in the trade balance is the main 

source to achieve a great deal of wealth, which requires the country to restrict imports and 

encourage exports to get the purchasing power that it uses to get its needs from abroad. That 

was during the sixteenth and seventeenth and the early eighteenth century as they stressed the 

need for the country to increase what it had of the wealth as gold and silver, which gives strength, 

in their view, and here appears the importance and the need to promote exports because foreign 

trade allows a trade surplus by increasing exports to imports. Thus,  traders have looked into 

this sector as the only means to obtain wealth. Then, foreign trade occupied an important place 

in the trade thought among the aspects of the other economic activity. It included export 

promotion policy for the traders promoting exports of industrial goods by all means and work 

constantly to create and expand new overseas markets, especially in the newfound countries and 

providing support and financial aid to some export industries to enable them to foreign 

competition, establishing free zones and ports that would export development, creating large 

warehouses for goods processed for export and to reduce the production of goods for export 

through the discount wage policy costs and also returning some of the fees and taxes that are 

collectible when importing raw goods. Therefore, the traders have seen a country should 

intervene in economic activity by supporting and promoting exports on the one hand and 

reducing production costs by reducing the wages of workers on the other hand to achieve a 

surplus in the trade balance5. 
 

2.2. The Relationship between Exports and Growth in Classical Thought 

Giving attention to foreign trade seems as the engine of growth of the contributions of business 

school that prevailed in the seventeenth century. Foreign trade was seen as a source of wealth 

of nations. International exchange by classic theoretical thought is on the basis of the different 

                                                 
4Mohammed bin Dulaim Al-Qahtani, the extent of  contribution of assessing export to enter the global market 
system, the second Arab Forum for marketing in the Arab world opportunities and challenges, the Arab 

Organization for Administrative Development, Doha-Qatar, in October 2003, S76-77 
5Bassam Hajjar, international economic relations organization for university studies, publishing and distribution, 
Lebanon in 2003, S55-56    
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comparative advantages of each country. A country that has a relative advantage in the 

production of goods to produce a lower level of another country exporting these low commodity 

in production compared to what it costs its production with other countries. It imports goods 

that can be obtained at a cost of less than what it costs produced in the overseas market. Classic 

thinkers called for full economic freedom and non-interference of the country in economic 

activity. Their justification  was to give full trade freedom. It will lead in the end that each nation 

specializes in the production of the commodity that enjoys the greatest relative advantage in the 

production . The international division of labor will increase the economic well-being of peoples 

and for the benefit of each country and the whole world. Their ideas introduced the idea of 

economic freedom which relies on the idea of automatic economic balance. Adam Smith 

considered that the market is a key determinant of economic growth.  Labor division leads to 

the breadth of the market size. He has stressed the importance of foreign trade in the distribution 

of the surplus of the industrial production. Ricardo explained later that international exchange 

is based on the different relative costs which allows to take advantage of specialization and 

division of labor on an international scale. The  classic clarified that the hinder of free trade 

would cause significant damage to economic growth, but Ricardo did not elaborate on the 

amount of earnings due to specialization, and this is what he has done.  John Stuart Mill added 

to the theory of Ricardo's interpretation swap proportions (trade exchange between the two 

commodities), depending on the relative productivity of the two countries. So,  that trade is  

happening between the two countries when the swap between the two prices relative to the two-

state rate, determined by the rate due to meeting demand in countries  or mutual demand. The 

balance is achieved at the point where equality of exports and imports for each country value. 

The international exchange by classic theoretical thought is based on the different relative 

advantages of each country.  A country that has a relative advantage in the production of goods 

that costs its production level of less than another country exporting this low commodity in 

production costs compared to what it costs their production in other countries and imported 

goods. That can be obtained at a cost of less than what it costs that's produced in the overseas 

market. 
 

Classical thought has explained the impact of foreign trade on the accumulation of capital and 

the role of exports in achieving increased the yield and expand the productive base of the 

economy resulting from that of a rise in real incomes and increased savings and providing 

investment incentives as a result of expansion of the size of the markets and to benefit from 

economies scale.  Exports are considered to have the driving power for growth. 
 

2.3. The Relationship between Exports and Growth in the Neoclassical Thought 

Swedish thinkers, Hkosher  and Olin,  both developed donations factors of production, foreign 

trade and an attempt to modify the classical theory of foreign trade. It came from Hkosher's and 

Olin's contributions through the introduction of another production element in the analysis in 

addition to the work element that's a capital element. The validity of  Hkosher –Olin's theory 

depends on the findings of the equal elements of production in countries where the  trade 

exchange is.  According to this theory, the countries that have an abundance of capital  should 

specialize in the production of intensive capital goods and export them while countries that have 

an abundance labor should specialize in the production of intensive work goods and export them. 

So,  the neoclassical theory views the importance of trade in a particular country as a semi-

assessed and determined by the relative advantages (donations factors of production) and the 

consequent effects of quantitative available factors on the domestic and international prices 

under the rule of full competition, limited resources, lack of technical movement and the rule of 

the stability of the yield with the size. Although the Hickcher –Ohlin's  theory played a big 

dominant role in the literature of international trade, it did not withstand the fragility of 

hypotheses which it was built on.Classical and neoclassical theories justified for the 
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international trade hypothesis relationship between trade and growth according to the 

commercial gains obtained by each country due to foreign trade. These gains are summarized 

in three types: 

Stationary or additional gains which are achieved according to the relative advantage law to 

Ricardoa a result of international specialization in production goods. Therefore,  the countries 

reap gains through the exchange of surplus in the production of goods for domestic demand 

provided that the international exchange rate of the two commodities within their  local 

exchange rate. 

Kinetic gains are represented that the country foreign trade represents a way to expand their 

exports and products sectors export market. These Kinetic commercial gains are more than the 

net gains if the functions of production are  subjected  to the law of increasing the yield including 

the other commercial gains reaped by countries of foreign trade. The trade represents an 

incentive to compete and a means to get the knowledge of new technologies and modern 

techniques in production, which in turn leads to the flow of capital and increase the rate of 

specialization which leads to modernize the methods and means of production which would lead 

to flowing of capital and increase specialization rate. This leads to modernize methods and styles 

of production(6). 

There are other gains which are the commercial gains through the disposal of surplus production 

or what is known as surplus port that's known to Adam Smith. The foreign trade is an outlet 

surplus for a country products from its domestic market to international markets. The 

accomplished gains come from the disposal of surplus production as a good reason to expand 

the volume of exports. The importance of trade gains becomes more through this port when the 

resources are used in the production and exported such surpluses that don't have any alternative 

uses and  cannot be changed for local use7. 
 

2.4. The Relationship between Exports & Growth (Keynesian thought) 

Changes of exports affect the national income. Increasing exports lead to increasing the national 

income and the lack of them leads to a decrease in the national income. Therefore, there is  a 

close association between foreign trade and national income; exports are not different from 

investing both as an injection into the national income and a basic idea of Keynes on the idea 

multiplier on the basis that when there is an initial increase in investment or exports, the national 

income will increase to quantity greater than the increase in investment or exports because of 

the multiplier mechanism. Keynesian theory emphasizes on the role of government in directing 

economic activity where exports increase to recover the internal market. The increase in 

spending leads to a doubling increase in the national income which is called a doubling 

mechanism, but this mechanism is found inactive in the developing countries because what these 

countries suffer from the lack of the efficient productive apparatus that can take the economic 

development from a particular level to a more advanced one. The effect of exports in developing 

countries is determined by the accelerator of the mechanism, and that's because of disguised 

unemployment spread in these countries, agricultural activity prevailing, sharp tendency 

towards consumption that depends on the government choices for savings to meet the 

development requirements or activating demand. Keynesian multiplier in developed countries 

work in a way which is entirely different  from the role that is used in developing countries. It 

is found that the disabled productive capacity, in developed countries, can be activated by 

stimulating the actual demand whereas devloping countries suffer from a lack of flexibility of 

                                                 
6Naser Addin Karibi, the impact of exports on economic growth unchanged study of Algeria, Master's thesis 
publication in Economic Sciences, Algeria 2014, S91-92 
7Abid Abdali,, op. Cit, S8-9-10-11  

 



International Conference on “Scientific Cooperation for the Future       Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”      6th-8th September 2017 

93 

 

the production machinery which cannot respond to such beats. Thus,  the multiplier effect of 

foreign trade is weak in these countries.  

 
 

2.5. The Relationship between exports & growth (Modern thought) 

Since the seventies, the signs of the modern theory of foreign trade began to be formed by 

essential contact to P.Krugmam's  addition that iddicates  the expansion of the market will enable  

the countries to benefit from the foreign savings of the size. The modern theory relied in its 

model on a basic productive element which is work, and also relied on two assumptions: first, 

increasing yield with the volume because of internal savings resulting from improved 

production efficiency, and the second: the dominance of monopolistic competition (not 

completely). So,  the expansion of the market for differentiated or different companies 

producing goods allows the economies scale. Then,  due to rising demand because of the 

increased size of the market, the cost of exports goes down, exports increase and the balance 

point rises to the level of higher production because of the low price of the commodity. 

Therefore,  the basic real wage increases. So, each country benefits from the high economic 

growth. Companies also benefit from the economies of the dynamic scale through the impact of 

production increase on the gain of learning and experience through work (Learning by Doing) , 

which leads to reduce costs and increase the country's power to export. And because 

international trade is increasing among the branches of a single company (intra-branches) across 

countries' borders. This trade depends on the book-entry restrictions. Their value are determined 

by multinational companies because of its control over the goods production mechanisms where 

these companies work. In the recent years, and until now,  they've begun to care of controlling 

factors that increase the competitive ability of a certain country in international trade.  In the 

light of the increasing calling for encouraging exports in order to increase the economic growth,  

Porter (M.porter ) defined a successful strategy of a certain company to increase its exports, 

whereas Porter (M.porter) sees to provide an appropriate environment for the work of the 

companies will increase its competitiveness in international trade which increase their exports 

and then increase the economic growth rate. 
 

3. The Development of Yemeni Exports Volume and Performance 
 

Table 1: The development of Yemeni exports and gross domestic product GDP in 1990-2013 
The contribution of 

exports to GDP%  
Gross domestic 

product 
Percentage of annual 

growth in exports% 
Export Year 

12.25 5647.252 0 692 1990 

11.11 5930.37 -4 659 1991 

10.19 6463.65 -6 619 1992 

11.38 5368.271 -1 611 1993 

22.41 4167.356 52 934 1994 

45.67 4258.789 108 1945 1995 

46.23 5785.685 37 2675 1996 

36.61 6839.039 -6 2504 1997 

23.65 6325.22 -40 1496 1998 

31.93 7641.101 63 2440 1999 

42.32 9636.342 67 4079 2000 

34.23 9854.042 -17 3374 2001 

31.20 10693.28 -1 3336.347 2002 

31.69 11777.77 11 3732.857 2003 

29.35 13873.5 9 4072.487 2004 

33.47 16753.77 37 5607.666 2005 

34.87 19081.73 18 6654.084 2006 

24.57 25633.67 -5 6298.943 2007 

24.94 30397.2 20 7583.784 2008 

21.99 28459.5 -17 6258.955 2009 
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The contribution of 

exports to GDP%  
Gross domestic 

product 
Percentage of annual 

growth in exports% 
Export Year 

26.20 30906.75 29 8100 1010 

31.21 31078.86 19 9700 2011 

25.87 32074.77 -14 8300 2012 

23.08 35954.5 0 8300 2013 

Source: World Bank 
Prepared by the researcher based on published data above-mentioned 
 

4. Study Model and Variables 

There are several models used in studies which dealt with the relation analysis between the 

variables of economic growth and exports. A model the three variables will be used in this study 

determined the GDP as a dependent variable that represents economic growth on the assumption 

that's a function in both an external exports economic variable and internal economic investment 

variable. The model appears in the following general mathematical formula:  

GDP = f (EXP, INVS)  (1) 
where: 

GDP is the gross domestic product value (EXP) the country's exports value of goods and 

services  
(INVS) the fixed capital gross formation value representing the Local Investment 
The data variables are at their true value and measured in US dollars. It has been extracted 

from the World Bank. The used statistics cover the period of 1995 
The model becomes in the possible following form in 2013:   

GDP= a+ 𝑏1EXP+ 𝑏2 INVS+ e+ (2) 
𝜕𝐺𝐷𝑃

𝜕𝐸𝑋𝑃 
>

∂𝐺𝐷𝑃

∂𝐼𝑁𝑉
 

The standard approach, used in the study, depended on a method of analyzing the estimated 

relation of time series in 1995 -2013 to include 19 time watching for each variable in the model. 

So, the form is as follows: 

 

  ln 𝐺𝐷𝑃 = 𝛼 + 𝛽1ln 𝐸𝑋𝑃𝑡 + 𝛽2 ln 𝐼𝑁𝑉𝑡 + 𝜀𝑡   (3) 
  

5. Standard and analyzing the results 
5.1. The results of time series stationary test 
 

We have been using equation (5) to test the stationary variables for each variable, and Table 1 

shows the results of tests stationary variables. As noted in the table, we have not been able to 

reject null hypothesis δ = 0 for the level of model variables. This means that the variables level. 
Namely, they're the GDP, exports and investment that are non-stationary variables. However, 

the unit root test of the first difference for each variable showed statistical significance in most 

cases when the significance level of 1%, which indicates that the first difference for each of the 

GDP, exports and investment are a stationary time series. Therefore, each integrated variable is 

considered be of the first class: 

GDP, EXPORT, INVESTMENT... ~ I (1) 

 As long as the first difference of each one is stationary or integrated of the class zero: 

D GDP, D EXPORT, D INVESTMENT.. ~ I (0) 

Therefore, the first difference of the variables are a stationary time series and eligible to enter 

into the regression  model rather than the level.  
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Table 2: The unit root test of model variables (Augmented Dickey-Fuller unit root test) 

 

test ADF for the first differences test ADF level 
Variables 

  Prob. t-Statistic   Prob. t-Statistic 

0.0075 -4.0292 0.4884 -1.5458 ln GDP 

0.0124 -3.8842 0.8870 -0.4017 ln EXP 

0.0074 -4.8470 0.5236 -1.4734 ln INV 

 

Going over the results mentioned in Table 2, which shows the test results of Dickey-Fuller clear 

to us. 

The time-series variables is non-stationary at the levels where all the estimated parameters for 

a t-statistic are less than the critical values which means that they aren't acceptable statistically 

at significant level of 5%. Therefore,  the null hypothesis theory can't be rejected that mentions 

the existence of the unit root for each time-series variables under study. 

The time series of stationary variables after taking the first differences, which notes that the 

calculated values of the statistic (t) is greater than the critical values, when the significant level 

of 5%.The null hypothesis alternative hypothesis interest is rejected and that there are no unit 

root that the series are stationary at the first differences, so the time series for all variables 

contain the unit root which is an integrated first-class.  
 

5.2. Results of the Co-integration Test 
The joint integration was tested by using the equation (7) and Table 2. It shows the results of 

tests Johansen co-integration 
 

Table 3: Co-integration test 

 

 

It is clear from Johansen's test results of co-integration that's illustrated in the previous table (2) 

that:  

- Calculated value of the vast potential (23.003) is greater than the critical value (21.132) at the 

5% significance level, therefore, we reject the null hypothesis that there is no common vector 

for integration and acceptance of alternative hypothesis the existence of any common vector 

integration 

-Calc ore, the null hypothesis is accepted the theory that there is one common vector integration. 

Which means a long-term relationship among the variables. These variables shouldn't move 

away from each other in the long term. Formulated the vast potential value (13.54) is less than 

the critical value (14.26) at the 5% significance level, theref 

 

Eigenvalue 
Likelihood 

Ratio 

 

Critical value Hypothesized No. Of CE(s) 

5% 

0.7416 23.0029 21.1316 r = o 

0.5490 13.5364 14.2646 r < = 1 

0.0810 1.4356 3.8415 r < = 2 
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5.3. Results of error correction model 
The error element was estimated by assessing the following equation: 

 

ln 𝐺𝐷𝑃 = 0.14 + 0.34 ln 𝐸𝑋𝑃𝑡 + 0.83 ln 𝐼𝑁𝑉𝑡 

                                                                                                                            t                             

(0.37)              (2.92)                           (7.71)   

                                                                                                R-2 = 0.98 

          F= 442.5       DW = 2.1 

 

The estimated statistical results agree with the equation above with the study hypotheses. It's 

noted that both variables (EXP), (INV) are linked to a positive relationship with GDP. The 

estimated parameters are statistically significant that supports this conclusion in addition to the 

quality of the other results of the factors of determination and testing of F. 

The error element was estimated from the previous equation (residuals) to conduct a test Dickey 

– Fuller the developer of residuals that turned out to be at a stationary level. It confirms that the 

variables and the study subject are integrated into a common complete integration.  

It has been estimated the gross domestic function using the error correction model in the 

following form:  

∆ln 𝐺𝐷𝑃 = 0.06 + 0.24 ∆ln 𝐸𝑋𝑃𝑡 + 0.38 ∆ ln 𝐼𝑁𝑉𝑡 − 0.35 𝑒−1 

                                                                                                          t                  (3.03)               (3.14)

                  (3.81)                            (-1.42) 

From those results,  we can say that the variables included in the equation agree with the 

hypotheses of the study in terms of a positive relationship between the dependent variable and 

independent variables. The parameter of the error term is negative, but it's not significant, and 

this an indication of the lack of a causal relationship in the long term, but there is a causal 

relationship in the short term because of the causal significant variables parameters. 
 

5.4. Results of Granger Causality 

To test whether there is a causal or correlation between the each of the explanatory variables 

covered by the standard model.  Granger causality test was used and Table 4 shows the results 

of Granger's causal test. It's clear to us from the results of the assessment results of the causal 

relationship in short-term changes in GDP that help to explain changes in the value of exports 

if they approach a statistical value F at about 6,56 in the second equation. It's a significant degree 

of confidence of 95%. Therefore, there is a causal relationship in the short term moving from 

the GDP to exports. 
 

Table 4: Results of Granger's tests of the causality 

The original hypothesis (null 

hypothesis) 

Period 

delay 
Counting 

Views 

F 

Statistic 

EXP does not Granger Cause 

GDP 

2 17 0.1357 

GDP does not Granger Cause 

EXP 

6.5643* 

INV  does not Granger Cause 

GDP 

2 17 2.4617 

GDP does not Granger Cause 

INV 

12.10* 
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INV  does not Granger Cause 

EXP 

2 17 4.3757* 

EXP does not Granger Cause 

INV 

1.4817 

* It is significant at 5% 

 

The direction of causality 

EXP → GDP 

GDP → GDP 

EXP → INV 

 

It's evident from the results that there is a unidirectional causality relationship of the GDP to 

gross fixed capital formation when the period of delay is two years. Also, results showed a 

unidirectional causal relationship of the fixed capital formation to the total exports in the delay 

of two years. 
 

6. Conclusion 

The study aimed to estimate and analyze the impact of exports on economic growth in the 

Republic of Yemen. The study aimed to estimate and analyze the impact of exports on economic 

growth in the Republic of Yemen. The previous studie, which deal with estimating this 

relationship in some developing countries,   have been displayed. These studies adopted a 

different standard for estimating the impact of exports on economic growth in terms of using of 

explanatory variables type.  These studies made several justifications for the importance of the 

exports impact on economic growth also through reviewing the literature of this relationship in 

economic theory. The researcher found a theoretical, root to the importance of the exports role 

in pushing the wheel of economic growth as exports represent an engine for growth in all sectors 

of the economy. That was justified by deepening the concept of specialization in production and 

trade gains earned by the country in accordance with the assumptions of the relative advantages. 

With regard to the nature of this relationship between exports and economic growth in Yemen, 

the positive effect of exports on economic growth shows clearly. The study assessed and 

analyzed the impact of the relationship between exports and economic growth during the model 

includes explanatory variables: the domestic investment variable to represent the impact of 

internal factors in the economy, economic growth, and exports variable to represent the external 

impact on growth during 1995-2013.The unit root test was conducted on variables model to 

know how stationarness of time series. The model variables are non-stationary in the level, but 

they are stationary in the first difference. After the common integration test was carried out in 

the existence of a common integration from the same level. The results concluded to the 

significance of in all which points to economic growth as a function in both export and 

investment size in the Republic of Yemen at the value of 98% from the economic growth 

contrast. This result agrees with the last studies which is supported literarily by the economic 

theory in this aspect. The causality test was also carried out among the study variables. It showed 

that there is a unidirectional causality relation in the short term heading from the GDP towards 

the exports, from the GDP to the fixed capital gross formation, and from the fixed capital 

formation to the gross exports. 

Although the results of the study are extracted statistical data, they are not perhaps accurate and 

reliable enough. However, some recommendations can be offered according to the study 

findings. One of these prominent recommendations is the necessity of guiding Yemen to 

embrace the policy of economic openness to enhancing the role of exports in economic growth 

as many previous studies have shown that trade contributes to the generation of technological 

progress and the degree of higher openness that allows small countries absorbing from the 
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developed countries at a faster rate and then the rapid growth. On the other hand, they must 

adopt the expansion of the base of exporting sectors and not to concentrate on the primary 

products such as raw materials, agricultural products and so on because of its lowering  prices 

in international markets and to take care of industrial sector, technological sector  , and services 

sectors in addition to what is required to achieve that like qualifying and training the human 

resources and investment in human capital and diversifying the product base in its economy. 
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Rebirth of Mercantilism in the Global Economy 
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Abstract 

The paper examines the extent to which mercantilism returned into economic policy, taking into account existing 

as well as announced economic policy of the leading world economies. Although it is a long-abandoned 
economic doctrine that dominated in the harsh period of transition to capitalism (1500-1750) during which 
continuous conflicts and wars between countries took place, changes in the economic policy of the United States 
which were announced, but also other changes that already happened, such as “brexit” (UK leaving the EU), as 
well as the uncertain responses of other major players, in many ways are reminiscent of mercantilist system. The 
paper studies to what extent the mercantilism has been present in the past decades, especially in the economic 

policy of China, which owes its development, to a large part, on the running mercantilist model of 
development. However the question that arises is why the industrialized economies that are considered as cradles 
of liberalism and after decades of domination of liberal paradigm in macroeconomic policymaking decided to 
take steps in this direction? The answer is connected with the influence of the global economic crisis (2007 -09), 
which consequences are still present, but also it is important to include consequences of the great geopolitical 
changes in the relations of economic power at the global level. These changes among other things had influence 

on worsening the welfare of people in leading economies, especially declining their prospects for the future well-
being. Because of such bad movements the electorate decided to support economic policymakers which promise 
significant changes not only in fiscal and monetary policy, but also in the model of development. 
 

Keywords: mercantilism, economic policy, global economy 
 

JEL Classification: B11, F02, F63 

 

 

1. Introduction  

The mercantilism is again in fashion, and not only in the economic policy. Even more it exists 

in the populist rhetoric of politicians all around the world. The reasons are numerous, 

including consequences of the last global recession (2007-09), but also post-recession weak 

global recovery and geo-political changes that happened in the world during previous period 

of several years. All that induced great changes of citizens’ economic prospects in 

industrialized economies, so many of them don’t believe anymore in their future well-being. 

That is why they choose today more populist and anti-system politicians – more in the 

political right, than in the left. At the same time, most citizens blame the processes of 

neoliberal globalization that has been dominated from the 1980s, for their bad economic 

position. That process induced instable character of capitalism becoming even more 

expressive with tendencies of worsening the position of some segments of population in 

industrialized countries (middle class and working class) and improving prospects of those in 

developing countries (economies with emerging markets and transition economies). These 

happened as consequence of making labor markets in developed countries more opened, 

together with processes of outsourcing production to less developed countries with lower 

working earnings. That could help developing countries to take advantage of these tendencies, 

so they are working hard to capture capital being invested in their economies.  Multinational 

corporations manufacture products in many countries and sell them to consumers around the 

world. In that way the global economic well-being rises, but at the same time some important 

tendencies are happening in the advanced economies – decreasing the wages of less-skilled 

                                                 
1 Full professor, University of Belgrade, Faculty of Economics, Belgrade, Serbia, alja@ekof.bg.ac.rs  



International Conference on “Scientific Cooperation for the Future        Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”                         6th-8th September 2017 

 

100 
 

workers, as well as demand for such workers, with increased unemployment and widening 

income inequality.  

However, not all countries followed the neoliberal approach of globalization. Some of them 

appointed more state intervention, including explicit protectionism and subsidies for national 

industries. Such activist measures which could be connected with the mercantilist approach 

helped improvement these economies, as well as their citizens. Most of these countries are in 

Asia (South Korea, Taiwan, Singapore, Japan), but above all of them is China with its rapid 

economic growth. Never the less, China does not represent capitalist economy, but specific 

system of state intervention which could be understand as a type of state capitalism with the 

leading role of the Chinese Communist Party. Although, the China is not market economy at 

the global level China operates very successfully wining the “economic war” with more 

developed countries. That is why it is not surprising that China has generated much of the 

global economic growth during last decades.    

That is why after decades of faith in liberal approach in economic policymaking, the change 

toward economic nationalism and state capitalism happened in developed industrialized 

economies. The coexistence of liberal and mercantilist system appeared to be impossible in 

future. Although that cohabitation in the past contributed to well-being of the both sides – 

liberally oriented countries with central place of consumers had benefits from cheap products 

made by economies in which exploitation of work force happened extensively together with 

other state measures including intensive industrial policy, manipulation with exchange rate 

policy, weak environmental policy etc. On the other side, countries with mercantilist practice 

have used an export demand or the world demand for their exports, in order to generate rapid 

economic growth. However, such tendencies don’t appear to be so much approvable any 

more. Given preferences of industrialized economies` citizens for fostering economic growth 

and improving job creation, many politicians started to plead for mercantilist state 

intervention and economic nationalism. In the basis of that change stands the concept of 

national competitiveness, including state measures which should be taken in order to improve 

prospects of future competitiveness and economic growth. This is particularly important in 

the period after the latest global economic crisis (2007-09) when raising economic 

competitiveness of the economy in both developed countries (the USA or the EU), and in 

those with emerging markets, proved decisive for accelerating recovery and removal of 

constant threats of the beginning of a new recession. 

Although the intended mercantilist practice seems to be acceptable, several important 

questions are imposed today. The first is related with the concept of globalization which is 

based on the international financial integration and free capital movement. It is questionable 

how intensive mercantilist practice could influence global tendencies of capital movements, 

perhaps inducing mistakes in global allocation of finances (savings) even decreasing 

economic growth and welfare around the world. On the other hand, it is questionable how the 

owners of the capital (the economic elite) could react on the mercantilist practice. Given that 

in democratic systems of highly industrialized countries, the politics are connected tightly 

with economic elites of society which means that preferences of individuals with substantial 

economic resources have influence over public policy the question is whether such policy 

change is in accordance with their interests. Apparently, it is. Or, it is for some of them. 

Having the mercantilist measures that insist on national competitiveness by providing 

cheapest possible goods and services could have negative implications on wages, working 

conditions and employees` rights, worsening their position even more than the process of 

neoliberal globalization already induced. So, how the “pro-business state” which is the 

meaning of mercantilism today, could help the majority of citizens in industrialized countries? 

Since the mercantilism could help improving position of certain nations the fourth question is 

how the mercantilist practice would influence global economic well-being, as well as 
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tendencies of global politics. The paper is structured to provide answers to these questions 

including the inevitable topic of development of economic thought from the mercantilism 

concerning the factors for increasing the wealth of a nation, as well as the national 

competitiveness (Roncanglia, 2006, p. 2-5).  
 

2. The Mercantislist System: How It Persisted for Centuries? 

The mercantilism originally means the economic doctrine which dominated during the harsh 

period of transition to capitalism (1500-1750) during which continuous conflicts and wars 

between countries took place. Mercantilist ideas were connected with the new requirements of 

the state in the period in which the capitalism emerged. During that period, central position 

was taken over by the ruler and the state, since changes in political and economic systems 

included strengthening of the central – national government. The rulers of European nations 

had new roles – to establish the national states, and if it is possible to expand their territory 

and ensure their domination over other states (and nations) – in military sense, but very soon 

it was obvious that it is even more important to improve their economic power. States became 

main competitors for dominance and power, and mercantilist writers provided explanations 

and recommendations to facilitate that. 

The central place of mercantilist ideas is related to the issues of policies that will increase the 

power and wealth of the nation. Therefore they were focused on macro level – to consolidate 

and develop national economies (Jakšić and Praščević, 2007). They were not interested in the 

wealth of individual economic agents, or trade within one economy, which according to them, 

would induce only redistribution of existing wealth within one country, which was not 

relevant issue for them. Instead, they tried to find how to increase wealth of a nation in 

allocation of fixed tangible wealth at the global level (among national economies), with the 

assumption that international trade among economies could provide benefit for those who 

exports, but at the expense of others – who imports.  

The national economies are perceived as competitors in the global market (similar to the 

modern concept of national economic competitiveness). Increasing the wealth of one 

economy must automatically mean a reduction in the wealth of other economies, just as the 

trade is a zero-sum game in which countries lose by paying for imports. Such understanding 

was supported by the idea that the wealth of a nation lies in the quantity of precious metals 

(gold and silver) and not in the quantity of goods produced by the economy. That is why 

international trade was seen as a particularly important activity – because it was the only 

activity able to provide increase in wealth at the level on national economies. The countries 

(especially those who were not privileged to have colonies rich in precious metals) observed 

the world market as a battlefield where nations compete and fight for their share in the global 

distribution of world wealth. 

Increase in economic wealth was achieved by providing positive trade balance of a national 

economy, which was the most important macroeconomic indicator during the mercantilist 

period (instead of GDP or GDP per capita). Economic activity on the level of national 

economy was motivated solely by need to ensure production of goods that could be exported, 

which would induce obtaining precious metals for the national economy (due to positive trade 

balance). For mercantilists, therefore, it was important to have export demand, while they 

were not interested in domestic consumption. They were even against the increase of 

domestic demand, which could lead to increase imports of foreign products and thus to reduce 

the national wealth. 

Mercantilist economic policy recommendations were supposed to facilitate winning in this 

continuous 'economic war' between countries. Therefore, mercantilist ideas were tightly 

connected with colonial powers of imperialistic European countries. These countries soon 

began a race for new territories (the over-sea colonies) whose raw materials could be 

exploited, as well as their labor force, with an additional benefit of expanding markets.  
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The common elements of very different original economic mercantilist policies could be 

summarized as follows: 

1. encouraging export of manufactured products, and forbidding export of agricultural 

products; 

2. applying subsidies for export industries in order to be more competitive at the global 

level; 

3. introduction of tariffs, quotas, and non-tariff barriers for imports of foreign 

manufactured products in order to discourage and reduce imports; 

4. encouraging monopoly of domestic manufacturers (producers) - so-called “export 

monopoly” (which remained present in some countries for centuries after 

mercantilism, even until present), according to mercantilists monopoly position and 

quasi-monopoly cooperation play important roles in international trade since the 

monopoly profits which are earned at the global level could be seen as “pure profit for 

the nation” (Schumpeter, 1975, p. 281);  

5. applying measures that affect domestic consumption – restrictions made on 

consumption of foreign products and introducing policy of income distribution;  

6. limiting wages of working class to encourage profitability of domestic producers and 

national competitiveness; 

7. controlling colonies by the Empire country (including control of their resources and 

trade – they could buy goods only from their empire country, and export only by using 

the empire merchant fleet); 

8. regulating and encouraging domestic merchant fleet (merchant marine) through some 

forms of 'navigation laws' (existed in the UK) which were aimed to ensure that 

domestic products are going to be transported by domestic fleets; therefore 

shipbuilding was encouraged, and also fishing as an important agricultural activity. 

In addition to positive effects on production, mercantilist system of ideas and practices had 

negative impacts, also. Primarily on expanding and strengthening commercial monopolies, 

which were enabled by fact that the mercantile representatives played a decisive role in the 

economic policymaking at the same time when they were in charge in large trading 

companies, such as East Indian Company in the UK. Therefore, to use the vocabulary of 

modern economics, they can be called 'rent-seekers'.  

That was the reason why mercantilism was replaced by the new and superior paradigm of 

liberalism, made by the British classicals (representatives of classical political economy – 

Smith and Ricardo). From these days we can observe two competing lines in economics, both 

in economic theory and economic policy. One is connected with mercantilism and state 

capitalism; another is connected with liberal paradigm and private capitalism.  

In the same way in which mercantilist ideas were “an intellectual reaction to problems of the 

times” (Landreth and Colander, p. 37), progressive for the period in which they were created, 

providing the framework for rapid economic development and the social and political 

changes, in mid-eighteenth century they became inadequate for further development. The 

changes required a new role of the state (new economic policy), but also a new economic 

theory, offered by the classical political economy. The Classical period (1776-1890) started 

with great technical inventions resulting in the Industrial Revolution, which found suitable 

grounds in classical assumptions of laissez faire policy. Changes were necessary in order to 

stimulate economic freedom of individual economic agents, to reduce the role of the state and 
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to provide universal economic laws, but also universal economic policy, which should 

essentially be liberal.  

The key element of classical system is production (not international trade), in which the value 

is created and which determines the wealth of nation – as the amount of goods and services 

produced in an economy. The production should be left to individual economic agents, who 

have personal interest in it (motivated by making profit), and who are characterized by 

rationality, so that they are guided by the 'invisible hand of the market' and no longer by the 

'visible hand of the state.' Such, rational behavior of atomized economic agents not only 

enhances their individual economic well-being, but also increases the well-being of the entire 

nation (economy), resulting in increasing the wealth of nations. Through the concept of 

liberty, Smith argued for removing all restrictions which states and rulers imposed on 

economy in the past (other than those relating to 'justice'), enabling free actions of individuals, 

whose free interaction does not result in chaos but in a logical consistent model (Schumpeter, 

1975, p.153).  

Thus, similar to mercantilism, emergence and development of classical political economy in 

Britain have a clear context in terms of economic and historical conditions in which the 

classical political economy emerged. The theory of Adam Smith arrived at the best moment 

for its success, which is fully deserved: “And it was good fortune of Adam Smith to 

completely agree with the atmosphere of the times. He advocated the things that were already 

on the horizon, and his analysis should have served them. It is not necessary to insist on how 

important it was for the accomplishment and success: where would The Wealth of a Nations 

be without free trade and laissez-faire?” (Schumpeter, 1975, p.153) So, the main differences 

are connected with the issues of economic policymaking, including international trade policy 

and national economic competitiveness. 

It is possible to identify two parallel lines in development of economic thought, as well as in 

economic practice, related to national competitiveness. The first line accepts the possibility of 

existence of national competitiveness, and begins with mercantilist economic thought, 

continuing with the historical school and institutionalism. According to them, we can talk 

about direct competition between the states. The second line, essentially based in liberal 

paradigm, does not take states as subjects of international competition. According to 

neoliberal approach, state can by no means be compared or equated with a company.  

Monopolistic practice that was the backbone of economic policy and business in the age of 

mercantilism, which received negative public opinion, involved the state measures with the 

aim of providing special position for individuals or certain groups in gaining profits through: 

1) restricted access for foreign producers and traders, 2) prohibition of trade even to its own 

citizens, outside the privileged groups, 3) restrictions of production made by privileged 

individuals and by regulating distribution of production on the markets in which products are 

going to be sold. (Schumpeter, 1975, p. 126) This practice was no longer necessary, or 

welcomed in Britain, because it had already fulfilled its development function – 

modernization of the state and its economy during the mercantilist period. The second goal of 

such policy and practice – personal gain of the ruler, who participates in the profit of 

monopolistic trade companies, became limited, or completely eliminated by the political 

changes imposed by the new form of governing. The British public, including business 

people, became strong opponents of privileged merchants promoted by the British monarchs. 

That is why the support of laissez-faire policy was the strongest in Britain, from where it 

naturally spread to the United States. 

However, a more detailed analysis of economic policies and business practices in these two 

economies, over the following centuries, indicates that the laissez faire is rather the myth than 

it was real economic policy framework, especially in the USA. This myth proclaimed selfish 

and heartless behavior, especially of business people who were exempt from any restrictions 
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of their behavior made by the state in order to achieve their own selfish interests. Practice, 

however, shows that the economic policy of the state still had a very important role – 

especially in the USA where, despite the development of a very cruel type of capitalism still 

existed “a unique blend of government and private enterprise” (Cameron and Neal, 2003, p. 

211), which was based on a pragmatic combination of individual freedoms and interests, on 

one hand and also on the needs of society and state. Such, so-called 'American system' implies 

“government as an agency to assist individual and private enterprise to hasten the 

development of the Nation's material resources.” (Cameron and Neal, 2003, p. 211)  

On the other hand, in continental Europe, liberal ideas and economic policy, despite having 

their supporters, never achieved success similar to that in Britain, mainly because these were 

economies that did not reached the same level of development as the Britain did, and often, 

areas devastated by wars and constant conflicts over territories. Those were the reasons why 

in these countries the state kept its key role in economy as well. In these countries, the laissez 

faire concept was often perceived solely as another British attempt to impose their power and 

hegemony on others, who did not yet reached its level of economic development. Such 

opinion was provided by the representatives of German Historical School. Among them was 

Friedrich List (1789-1846) who was at the same time the father of the American 

protectionism. In his book The National System of Political Economy (1841), List argued that 

the laissez-faire economic policy, advocated by British classicals was wrong for all 

economies that are at a lower level of development than Britain.  

Not only the German Historical School, but also American economic policy, required the use 

of some essentially mercantilist measures during the XIX century. The American economic 

thought has been developed under the influence of the historical school in the following 

period. This is primarily related to institutionalism and the ideas of Thorsten Veblen. The 

USA Hamilton's Report of Manufacturers which appeared in 1791 advocated for protection of 

American manufacturers from competition of more developed British industry. That report 

provoked List to conclude that economic development cannot occur spontaneously, but it 

requires state intervention and, to paraphrase List – that should be made through relevant 

public functions and legal framework, state administration and foreign policy, but primarily 

through the unity and power of the nation (List, 2005). List's economic nationalism was 

extremely pragmatic. He considered British commitment to free trade as hypocrisy, but also a 

very wise act in front of other countries that were at a much lower level of economic 

development. His insistence on the promotion of innovation and technological progress by the 

state is particularly important. In doing so, he was the forerunner of the theory of industrial 

strategy and national system of innovations. In that way, the economic policy can be directed 

in order to increase national economic competitiveness. 
 

3. The Mercantislist System and Practice in Recent Past 

Presented development of economic thought approved argument of Dani Rordick that the 

history of economics could be seen as a struggle between two opposing schools: “liberalism” 

and “mercantilism” (Rodrick, 2003). Such rivalry between two concepts – liberalism and 

mercantilism in economic theory is tightly connected with differences between private-

capitalism and state-capitalism. Both of these varieties of capitalism existed during the XX 

century and in the beginning of XXI century with several transitions from state-interventionist 

to more private capitalism, and vice versa, due to different reasons (economic and political). 

During XX century, that struggle was influenced by the processes of globalization and 

neoliberal revolution in economic policymaking, started from 1970s. The process of 

globalization includes international integration of goods, technology, labor, and capital. On 

the other side, the neoliberal or laissez-faire revolution started with monetarist revolution in 

macroeconomics and abandoning of the concepts of full-employment capitalism and welfare 

states which had their origins in the Keynesian tradition of macroeconomic policy-making in 
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the post-War period. It was also an ideological shift in managing the capitalist system, which 

meant to diminish the importance of labour (i. e. the working class) in favour of the capital. 

Instead of the state capitalism approach of the Keynesians, the neoliberal insistence on market 

solutions, followed by the processes of deregulation and intense globalization, re-emerged 

again the concept of private capitalism with great success (Praščević, 2015, 2016).  

Domination of liberal approach in both macroeconomic policy and macroeconomic theory in 

past decades (from 1970s until the last global recession) was connected with relatively 

smooth macroeconomic trends in industrialized economies characterized by long economic 

expansions with full employment and infrequent economic recessions. In addition, 

paradoxically the success was also supported by the debt crisis and significant 

macroeconomic instability in the Latin American countries, but also by the collapse of the 

Soviet bloc and the processes of economic transition and political democratization in the 

former communist European countries. 

In this context the "Washington Consensus" is of special importance as it due to its simplicity 

and clarity became the framework for the economic policymaking around the world, and has 

often been used as a synonym for the mainstream macroeconomics and model of 

development, based on liberal paradigm. Reducing the variability of economic activity and 

reducing inflation were considered as the most important consequences of applying liberal 

approach and private capitalism concept before the last global recession. The global economic 

recession (2007-09), however, as the longest and most severe recession in the post-war 

period, with the largest drop in income, consumption, investment and rising unemployment 

put the dominant macroeconomic theory and economic policymaking into the question 

(Praščević, 2012). The same could be found for the poor post-recessionary macroeconomic 

development which could be defined as secular stagnation with important features of low 

interest rates in long period, low inflation and very low economic growth with constant threat 

of starting a new recession.  

These are the key reasons why economic policymakers in the industrialized economies return 

to mercantilist propositions of “pro-business state”, according to which the state and private 

business should cooperate and operate together in order to achieve common goals, including 

promotion of well-being of all citizens. The mercantilist approach of “state-government 

collaboration” is based on privileged position of the producer, not of the consumer. That 

position should be obtained by the government intervention in the manner of state capitalism. 

The example of successful implementation of such approach in recent history (primary in 

China) encouraged conclusion that it creates the greatest prosperity, as well as national 

economic competitiveness.  

Modern understanding of the competitiveness of national economies associated with 

mercantilist views is based on similar manner of defining, as well as on competitiveness of 

individual companies – it is assumed that national economies compete with each other at the 

international level (in the global market), where success depends on numerous factors , the 

most important being: realized productivity and the available technologies, and that success 

depends primarily on unit labour costs. This is, according to Krugman how 'influential people' 

(incorrectly) understand competitiveness – in mercantilist tradition. That view has been 

enhanced by the issue of annual World Competitiveness Report of The World Economic 

Forum since 1980, as essential for performance evaluation of national economies (Krugman, 

1996, p. 17). 

According to the concept of national economic competitiveness we can talk about direct 

competition between the states for attracting foreign investments, access to foreign markets, 

the share in world trade and ownership of scarce resources (Green, Mostafa and Preston, 

p.14). Competitiveness, in particular, means that companies or industries which are not able 
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to have adequate market share and growth at a specified price, are not also not competitive in 

the market.  

In the current literature dealing with the issue of national competitiveness, the most common 

combination of theory is that of international trade and institutional economics, since it has 

been proved that the institutional development and the existence of trade advantage are 

complementary processes. Institutional economics is thereby not related solely to state 

intervention in the markets in order to eliminate various problems of market failure and 

externalities, but also to the interdependence of institutions and the state, on one hand, and 

economic performance of the country, on the other. 

Business operations in conditions of globalization require that multinational companies have 

the possibility to 'disaggregate' their production so that the production of various elements is 

located in different countries – in line with their conditions (both technological and socio-

economic), even though modern concept of competitiveness is primarily related to the 

accumulation of capital (physical and human). Therefore, today, competitive advantage can 

be 'constructed' - through state investment in knowledge and technology a country could 

become a leader in the production of certain products in whose production they did not have 

considerable experience before (e.g. South Korea). 

Differences in economic, social and historical conditions between countries have caused 

difference in varieties of capitalist economy, today. These differences cause the concept of 

comparative institutional advantage as the way by which companies develop corporate 

strategies to take advantage of the available institutional support – legal  frameworks, 

monetary regimes, etc. (Hall and Soskice, 2001). These are characteristics for each type of 

capitalistic economic system. There are many categorizations that distinguish “varieties of 

capitalism” – liberal market economies from coordinated market economies (Hall and 

Soskice, 2001), or “rational capitalism” from “stockholder capitalism” (Dore, 2002), or three 

types of capitalism – “market capitalism”, “managed capitalism” and “state capitalism” 

(Schmidt, 2002). These varieties are essentially connected with characteristics in: labor 

market institutions and regulation, the role of state, the nature of competition, the role of trade 

unions, fiscal policy, education policy, innovation and corporate governance and funding. 

Combination of these factors defines the specific national competitiveness in different models 

of capitalism and different economic policy measures taken to improve the competitiveness.   

Some similarities can be found between the original mercantilist proposals and contemporary 

practices in conducting economic policy according to the mercantilist tradition (primary in 

China), which are indicated in the table 1. 
 

Table 1: Similarities and differences between original and current “mercantilist” economic 

policy 
 

Original mercantilist ideas/circumstances in which 

they were originally implemented 

Modified mercantilist ideas/circumstances in which 

they are applied today 

State intervention  State intervention  

Production for export, not for domestic consumption Production for export, not for domestic consumption 

Positive trade balance for the inflow of precious 
metals 

Economic development based on export demand and 
keeping domestic consumption under control 

(exchange rate policy, increase of foreign currency 
reserve) 

State aid to economic agents in order to improve their 
position in the international markets - the 
establishment of large companies (privately owned) - 
trade monopolies to facilitate export of domestic 
products, organizing artisans into craft guilds 

Direct state aid (subsidies) to individual companies 
(not necessarily privately owned), state aid for 
companies (not only in commerce) to penetrate new – 
foreign markets 
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Original mercantilist ideas/circumstances in which 

they were originally implemented 

Modified mercantilist ideas/circumstances in which 

they are applied today 

Advocating low wages, in order to maintain low 

domestic consumption, as well as the interest of 
workers to work as long as possible (to avoid the 
income effect) 

Low cost of labor as the basis of competitiveness of 

the national economy - resulting in low production 
costs, non existence of consumer society at the 
national level (use of cheap local labor) 

State planning in the field of economy (planned 
economy), primarily for the purpose of waging wars 

Significant state planning in order to achieve adequate 
economic growth that also provides strengthening of 
the position of the state on the international political 
arena 

Public finance reform (taxation system) for the 

purpose of collecting larger state revenues to be used 
for luxury consumption of the rulers and military 
campaigns 

Tight public finances in accordance to economic goals 

of the country – to increase the competitiveness of the 
national economy and investment in certain sectors of 
the economy 

(Auxiliary) Economic policy measures that provide 
increased national competitiveness – development of 
domestic merchant fleet (and military fleet) for 
domestic products transportation  

Economic policy measures in the field of infrastructure 
development – state intervention with the aim of 
developing transport infrastructure (connecting the 
internal market) and creating conditions for the growth 

of transportation activities 

The importance of an educated workforce 
(particularly those with 'technical' education – 
artisans) and the prohibition of their migration abroad 

The importance of an educated workforce and direct 
enticement from the state for improvements of the 
educational structure of the population (investment in 
education by the state), as well as in science and 
research (in order to provide new technical and 
technological innovations, as well as copying the 

existing ones – developed in other economies) 

Changes in the political and economic system: The 
formation of nation-states with a strong ruler, the 
formation of a new privileged class - the merchant 
bourgeoisie (independence of trade and liberating it 
from the hands of feudal lords) 

Changes in the political and economic systems: the 
political system is based on a strong central 
government (dictatorship/semi-democratic regime or 
the dominance of one political party, for example, The 
Communist Party of China), increased internal 
inequality in the distribution of income and wealth 

Initial economic conditions: widespread poverty and 

misery of most of the population (low GDP per 
capita), with a recent religious restrictions on 
behavior (including economic activity), low level of 
education of the population 

Initial economic conditions: widespread poverty of the 

population (low GDP per capita), with recent 
political/religious restrictions of behavior of 
individuals (including economic activity) – a strong 
tradition of despotic governance, low level of 
education among the population with the state 
investment in its improvement 

The economic power of the state also ensures its 

political power - expansion of the national territory 

The economic power of the state is a prerequisite for 

its political power – the policy of imperialism (at the 
global or regional levels) 

Promoting economic prosperity at the national (rather 
than global) level –  'beggar-thy-neighbor': 
ECONOMIC NATIONALISM 

Promoting economic prosperity at the national (rather 
than global) level –  'beggar-thy-neighbor': 
ECONOMIC NATIONALISM 

 

The most prominent example of using mercantilist economic policy is Chinese policy based 

on capital controls and state intervention in economic systems. The elements of Chinese 
mercantilism include a variety of state measures that improve Chinese industries in order to 

increase export (usually by artificially reducing labor costs) and to decrease import. As the 

result, China accumulated huge exchange reserves, trade surpluses and instead of being 

capital importer it became capital exporter (world’s largest current account balance). 

Mercantilist economic policy in China implies not comparative, but absolute advantages of all 

industries, in trading with other countries. Chinese economic policy includes also 

manipulation by currency exchange rate, high tariffs and tax incentives for export, as well as 

different help for Chinese owned companies and discrimination of foreign owned companies 

(in discriminatory public procurements, or direct discrimination against foreign companies). 
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4. The Prospects of Re-emerging Mercantislist System in the Global Economy during 

the Age of Secular Stagnation 

The last global recession made even more problematic consequences in following years of the 

age of secular stagnation – the concept originally proposed by one of the most famous 

American Keynesians – Alvin Hansen (Summers (2014)), when the global economy stayed 

trapped in slow economic growth. In recent years the world economy records low growth 

rates due to weak global aggregate demand and increasing financial market volatility in major 

economies. Especially important features are connected to low growth rates of gross fixed 

capital formation, high levels of unemployment and low levels of inflation. After almost a 

decade from the beginning of the crisis, global growth prospects face considerable problems 

with persistent employment gap, high unemployment, growing dominance of part-time 

employment, job insecurity, stagnant real wages, with important features of low interest rates 

in long period, low inflation and constant threat of starting a new recession. Average global 

inflation continued to decline with the risk of deflation in developed countries (Japan, euro 

zone and USA). At the same time, unemployment in developed economies remains well 

above the pre-crisis level with high levels of long-term unemployment rates. Since the 

beginning of the global crisis, developing countries generated much of the global output 

growth. In developed economies, the pattern in labour market has been shifting towards more 

involuntary part-time employment, with adversely affected wages and earnings.  
This approves that low levels of inflation is neither a necessary nor a sufficient condition for reducing 
volatility in real activity or for stimulating economic growth, which is not in accordance with mainstream 
macroeconomics. That gives a chance to fiscal policy and some of the state capitalism proposals for 

boosting economic activity and employment. Following several years of austerity, the fiscal policy 

has become more neutral in most of developed countries with prospects of more fiscal expansion 

in future. In the past years the economic stagnation had one more stimulus – austerity 

measures.  The classical approach according to which austerity measures should result in the 

release of funds for private investments or for personal consumption, proved to be wrong. If 

the state consumes less, it would induce a smaller budget deficit and more funds remaining in 

the private sector – businesses and households, but that does not mean that they will actually 

consume and invest more (Praščević, 2015).  

Economic trends and possible swich in policymaking in the transition region`s economies are 

even more problamatic. Before the crisis the region recorder strong economic growth 

(cumulative in the period 2000-06 of 40.3 per cent) and althought most countries recorded 

upturn from 2010, the recovery was shown to be very weak with the persistant problem of 

unemployment and bad effects on housholds which are cofronted with wage reductions and 

delays. That is why these countries witness significantly lower levels of life satisfaction and 

optimism about the future, faith in the market, support for democracy, and trust in public 

institutions. It is also important that trere are significant differences between advanced 

European transition economies, which are close to the western European countries, and less 

advanced economies in the east.  

Broadly speaking, conceptual changes of economic policy would require wider social and 

political changes that would need a new social consensus in order to consider and include 

interests of all social groups and a new deal in the triangle between capital, labour and state  

(business – government – citizens). Fulfilling the objective of full employment today, similar 

to the 1930s, is achievement which guarantees not only economic stability and prosperity, but 

also the maintenance of political stability and democratic order in capitalism. This is 

applicable both in the advanced industrial economies (USA and EU), as well as in the 

emerging market economies, including economies in transition, which face the secular trends 

of stagnation.  
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Having that goal, economic policymaking in some countries has been moved toward 

protectionism and economic nationalism, as the key elements of mercantilist approach. 

Among them is the recently announced economic policy of the new American president 

Trump. That policy resembles to mercantilist ideas in several elements – both political and 

economic. First, he proposed more corporative approach in running politics, including 

economic policy, with intensive cooperation between American business and American state. 

That cooperation should result in job creation for American workers and in improvement of 

national competitiveness and in American economic growth. Different measures should be 

undertaken by the government, including help for American companies to remain their 

production in the USA, and imposing penalties to those who move their production abroad. 

Second, the most important array of policies are related to foreign trade, including renegotiate 

trade agreements in the American favor, by imposing higher tariffs, or import taxes, as extensive 

defense against low-cost imports into the USA. President Trump marked China and its 

aggressive mercantilist policy as the biggest threat to economic progress and prosperity of the 

United States. He appeals for free trade, but it should be “fair”, naturally for the USA. 

His commitment to the introduction of tariffs as the best solution for eliminating high imports 

goes in accordance to the common and not approvable view that exports are a measure of 

economic vitality while imports are evidence of national economy dependence, in the manner 

of mercantistic thinking. Such opinion ignores the views of the dominant economic - 

neoliberal paradigm according to which the macroeconomic goal should be to get as much 

volume of imports for smaller volume of exports, just as Milton Friedman proposed (1978). 

Although, the USA followed such recommendations as the promoter of the globalization 

process from the mid-twentieth century, some tariffs have remained in order to protect certain 

American industries.    

The next question that bothers the US president which is also in line with the mercantilist 

tradition is its preoccupation with the question of how the money flows from the USA to 

China (or Mexico, for example), as the wealth of the nation is in the quantity of money. In 

doing so, he does not take into account differences in the standard of living of citizens 

between the USA and other countries. For most of the US citizens their standard of living 

matters in a way of how much wealth (goods and services) they consume. They are not 

interested in how much money they hold. Thus, imposing tariffs on the imports as well as 

imposing an obligation to American factories to produce in America could be 

counterproductive for most people. In these circumstances the prices could rise and the 

standard of living could decrease in the USA. It would not be well received by the citizens of 

the United States, as it would not be well received a policy of placing under the control of 

domestic demand and raising the competitiveness of the USA economy by taking measures to 

reduce wages of American workers.  

It could be concluded that although the US president has received support from the US middle 

class and working class as they easily accepted his explanation that workers from other 

countries in which policymakers do not conduct a liberal economic policy are responsible for 

their poor economic status, his policy could be exactly at their expense, by decreasing their 

standard of living and their economic prospects. On the other side is the American business 

that could be concerned about consequences of many planned measures that could restrict the 

free movement of capital which is based on the maximization of profits. They might be 

interested in direct government support of certain industries and companies through state 

intervention and also in putting pressure on Chinese policy to change. That could result in 

some kind of rent-seeking activities through the process of lobbying which could also worsen 

economic performance and national competitiveness of American economy. That is why the 

conclusion that the only people who are going to benefit from such policy are the rich people, 

on the expense of the middle class and the poor, could be made.  
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5. Conclusions 

Last global economic crisis and the post-recession slow economic recovery imposed 

questions how to change the way economic policy conducting in industrialized economies. 

The liberal approach which has been implemented for decades in the past doesn’t appear to be 

applicable any more. For citizens and policymakers in these countries the conceptual change 

in direction of including more state intervention and protectionism in the manner of 

mercantilism and economic nationalism became popular. However, such changes could not be 

implemented easily and with assured positive consequences. Certain mercantilist propositions 

that are successfully applied in some Asian economies could not be applied in the USA, or in 

the EU economies. On the other hand, some of these measures could have even negative 

consequences on the national competitiveness of these economies, worsening the well -being 

of their citizens, especially of the ordinary people (working class and middle class), just as it 

was the case during the mercantilist period long ago, during the harsh period of transition to 

capitalism. Thus it could be concluded that the rebirth of mercantilism in the global economy 

would not encourage global economic growth in the manner the majority hopes that it will 

happen. 
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Abstract 
Construction sector has been increasingly given primary role in the economic growth of Turkey especially after 
the 2000s. This situation is not peculiar to Turkey. Capital accumulation has been relying upon production and 
reproduction of space more and more to be able to overcome its bottleneck. It is widely known that this is very 
closely related to the worldwide crisis, and financialization processes which are tightly interrelated with one 
another. In this study, sustainability of construction led accumulation is tried to be debated from different angles 
generally at first and for Turkey afterwards. It is argued that although spatial investments can revive economic 

growth and provide political benefits to the elites in power in the short run; focusing on spatial investments in the 
long run can lead serious economic, environmental, social and spatial problems by triggering instabilities. Thus 
relying upon construction led development is not sustainable in the long run.  
 

Keywords: construction led accumulation, sustainability, spatial investments, Turkey 
 

JEL Classification: B50, Q01, Q10, Q18, R00 
 

 

1. Introduction 

Construction sector has been increasingly given primary role in the economic growth of Turkey 

especially after the 2000s. This situation is not peculiar to Turkey and Istanbul. Capital 

accumulation has been relying upon production and reproduction of space more and more to be 

able to overcome its bottleneck almost throughout the world (see. Harvey, 1981, 2010; Smith, 

1982, 1986). It is widely known that this is very closely related to the worldwide economic 

crisis and financialization processes which are tightly inter-related with one another as well. 

This has been observed as mortgage/financial crises in numerous countries recently (US, Spain, 

Italy, Greece etc.). But the hardest and the most widely felt of all was 2008 crisis, which started 

in the US and spread all over the world through securitization.  

Construction industry accounts for 10-12 percent of the world GDP depending on how the 

sector is defined and it grew average 7 percent over the last 10 years outpacing that of global 

GDP growth and they both slowed down to 2.4 percent in 2015. Although the pace of decline 

varies, construction shares have dramatically declined from their peak since the global 

economic crisis in 2008. US, China and India are leading the way (Sun, Mitra and Simone, 

2013: 5, 18, 19; UNEP 2003: 5; Global Construction Report, World Bank). Construction sector 

grows faster in developing countries than developed ones since the 2012 (Sezgin and Aşarkaya, 

2016: 11). Global construction growth is expected to be 3.9 percent per annum to 2030 (PWC). 

The industry is generally small in size compared to other sectors; its activity has a large impact 

on output and employment of the whole economy given its close inter-linkages with other 

sectors. But the same links together with securitization can fuel widespread crisis in the 

financial sector and in the real economy as was the case in the 2008 crisis in the US. By the 

spring of 2009, the International Monetary Fund was estimating that over $50 trillion in asset 

values worldwide (roughly equal to the value of one year’s total global output of goods and 

                                                             
1 Assoc. Prof., Muğla Sıtkı Koçman University, Department of Economics., purkis@mu.edu.tr 
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services) had been destroyed (Harvey, 2010: 6). Consequently, capital has been flowing into 

financial sector where profit rates are higher than the real sector, hence industrial production is 

contracted, unemployment is increased, and wages are decreased, while major investment banks 

were bailed out with the tax payers’ money. Income distribution in the US and in the world 

became more unequal. Impoverished segments of the population have been pushed to the outer 

fringes of the cities. They have been excluded from the natural, economic, and cultural 

resources of the cities they live in as a result of gentrification and urban transformation projects. 

Cities became more segregated. Good quality and healthy housing, access to good services in 

safe and attractive neighbourhoods are concentrated in the exclusive parts of the city. Real 

estate investments are seen as one of the most profitable investments instead of one of the basic 

human needs hence left to the functioning of market forces. Developers of private housing 

favoured building houses for the higher income groups (UNHABITAT III, 2016: 9). 

According to Harvey (2010), channelling of liquid capital into the spatial investments to solve 

over-accumulation crisis can only postpone and deepen it by leading over-investments in built 

environment in turn. Spatial investments provide economic and political advantages during the 

periods of economic growth. In the short run, growth of this sector triggers rapid growth in the 

economy and new infrastructure projects, eye catching buildings, shopping malls, gated 

communities, office and residential towers, bridges and other grand projects create feeling of 

rapid growth and modernisation especially in the developing countries. These developments 

benefit the politicians who are in power at the time. Spatial investments have numerous negative 

economic, spatial, ecological and social effects when it is seen a way out of the crisis instead 

of meeting basic needs of large part of rapidly urbanising population in the long run.  

The organisation of physical space is a key to sustainable urban and territorial development in 

a world where 54 per cent of population live in urban areas (UN-HABITAT, 2016: 5). It can be 

successfully achieved through fair and comprehensive urban spatial strategies. As long as cities 

planned on the bases of sustainable development and re-development on a human scale, the 

satisfaction of basic needs as well as the protection of environment, urban life can be enjoyed 

by all. Therefore cities should be designed with the appropriate legislative and planning tools 

that guarantee the fair share from the wealth generated by urbanization processes, equal access 

to land and services, improve the living conditions of poor segments of societies (UN-

HABITAT, 2016: 9). According to Harvey (2008), right to the city is far from than the 

individual liberty to access urban resources. Instead of seeing cities as sites for the absorption 

of surplus capital, it is more appropriate to see cities as sites for re-making ourselves as well as 

dignified and fair access to shelter, shared services, employment and food security.  

Current urban development patterns do not meet these standards. Instead they have generated 

losses in economic productivity, accentuated existing inequalities and heightened 

environmental problems.  Around half of all non-renewable resources mankind consumes are 

used in construction, making it one of the least sustainable industries in the world (Dixon, 2010: 

2). Over expanding of cities to their rural hinterlands have led to serious environmental damage 

and contracted agricultural land at the expense of food safety. Thus, sustainable urban 

development has been put at severe risk by over consumption of land, and excessive use of non-

renewable resources to meet the extravagant lifestyles of small portion of world population, and 

consequently have led to increasing unequal distribution of resources among world population.  
 

2. Construction Sector in Turkey 

Construction sector has played an important role in Turkey’s economic growth since the 

Country’s foundation.  Nevertheless the sector has started to play the leading role in Turkey’s 

growth especially after the 2000s. Construction sector growth rate exceeded GDP growth rate 

since the 2002. The sector accounts for average 6 percent of GDP; when other related sectors 
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such as house ownership, real estate activities, logistic, and building materials, it forms around 

20-25 percent of the GDP (Dincel, 2015: 6).  

Productivity of construction led growth in the long term and sustainability of it are debatable. 

It is true that the sector has stimulating effects on several other economic sectors with its 

backward and forward linkages and has the higher capacity of creating employment 

opportunities compare to other economic sectors (7.4 per cent of existing employment).  But it 

has mainly labour intensive character in developing countries like Turkey and it also has weak 

forward linkages (Dincel, 2015: 4). Construction sector in Turkey does not stimulate 

technologically high manufacturing industry. It induces industrial products such as wooden 

products, metals, chemical products, non-metallic mineral products, furniture, electrical 

systems and equipment which are low value added and technologically standard products. 

These sub sectors has around 50 percent share of Country’s manufacture sector (Dincel, 2015: 

7). House investments forms around 80 percent of construction activities; only 10 percent of it 

is social housing. The rest is large public projects, such as investments of infrastructure, 

airports, bridges, marinas, etc., implemented and financed in collaboration with public-private 

sectors (Türkün, Ünsal and Yapıcı, 2014: 120). 

Turkey was able to use serious amounts of foreign resources and funded construction sector 

investments with the abundant global liquidity and cheap financing possibilities. As a result 

Turkey’s foreign debt increased more than 3 times since the 2000s. Turkey relied upon short 

term capital flows to fund its development. It accelerated the rate of growth at the beginning, 

but overvalued domestic currency (Turkish Lira) produced an economy dependant to import 

capacity as well as foreign debt in the longer run. Vibrancy of the economy gives way to 

contraction when short term capital flows away as it happened in the 2001 and 2008 crises. 

Short term capital inflows have tended to turn into outflows currently once more. When capital 

inflows increase, they are channelled to different sectors of the economy through the banking 

system. Housing credits increased nearly 5 times in the last ten years in Turkey. Banks also 

give credits to the builders. Countries which funnelled foreign funds into the real estate sector 

and household consumption faced rapid price increases in the real estate sector; outflow of these 

funds often leads sudden depreciation of domestic currencies, accelerates inflation, and 

increases prices; piling debts lead to bankruptcies in financial and real sectors, decreases 

investments, increases unemployment and poverty. Turkey went through similar processes in 

2001 and after the 2008 crises. Trends of some indicators show similar signs at the moment. In 

spite of increases in the mortgage credits and lower interest rates, sales of houses are slowing 

down. Nevertheless prices of them are still increasing. Deteriorating income distribution, 

decreasing wages, increasing unemployment prevent large part of population living in good 

quality houses or buying them. In the absence of appropriate social housing policies, investors 

produce houses for the people with higher incomes who invest in real estate for its profitability 

instead of meeting their housing needs. Rapidly increasing house prices provide profitable 

investment opportunities at the time of economic and political instabilities. While large portion 

of population lives inappropriate houses, there is a housing surplus in Turkey and also in 

Istanbul. It is estimated that there are nearly one million houses are empty only in Istanbul, a 

major city in Turkey and majority of them are not sold. While there is a housing surplus, lower 

parts of the society is experiencing a housing shortage (Purkis, 2016). Securitization of spatial 

investments is not succeeded even though demanded by the big investors, and mortgage credits 

are not as high as other countries which went through mortgage crises. But there is a serious 

gap between the house demand and supply especially in Istanbul. This has the potential to lead 

a widespread crisis. Even then, economic policies still rely upon increasing spatial investments. 

There are new regulations passes through the parliament almost every day opening new 

locations to the spatial investments.  More coastal areas, forests, olive groves, agricultural lands 

and national parks are opened to these kinds of investments. Construction led development 
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leads to rapid growth in the short run, but it gives rise to instabilities in the economy and has 

high social and environmental costs. Thus it is unsustainable. 
 

3. Conclusion 

Construction led development is relied upon in Turkey as well as in many parts of the world 

especially since the 2000s. In spite of its short term positive effects on the economic revival 

and growth, it becomes unsustainable in the long run by its negative effects on economic 

productivity, on arable lands, and on protection of environment. Investments in this sector are 

often not related to the better quality housing and infrastructure needs of large parts of 

population, nor does it guarantee a fair share from wealth generated by urbanisation processes. 

Instead, the sector provides profitable investment opportunities for the surplus capital 

temporarily. Nevertheless, over investment in the built environment exacerbates the very 

tendencies towards crisis that supposed to overcome, especially when it is combined with 

securitization. 

The process results in over expanded and unplanned cities full of empty or rarely used houses, 

while large parts of population in need of good quality housing; investment pressures on coastal 

settlements, forests and natural reserves; transition of resources to the higher social classes thus 

sharpening inequalities. Turkey is going through the similar process. 

Overinvestment in the built environment put sustainability of development at severe risk by 

prioritising sustainability of profits instead of sustainability of people and environment. 
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Üniversite Öğrencilerinin Turizmin Olumsuz Çevre Etkilerini 

Algılama Düzeyi: Kuzey Kıbrıs Örneği  
 
 

Okan Veli Şafaklı  

 

 
Özet 

Sürdürülebilir kalkınma açısından diğer sektörler gibi turizm sektörünün de çevreye etkisi minimum düzeyde 
olmalıdır. Bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs’taki bir üniversite öğrencilerinin turizmin çevresel etkilerine yönelik 
algıları ölçülmüştür. Olumlu karşılanacak şekilde olumsuz bir algıya rastlanmamıştır. Ancak, su kirliliği, arazi 
kullanımı, bitki örtüsü ve doğal çevre tahribatı ile yeşil alanlara duyarlılık konusunda kararsız tutum dikkat 
çekicidir.  Faktör analizi sonucunda turizmin çevresel etkisini açıklayan iki faktör önem sırasına göre “çevre 
kirliliği” ve ekolojik denge bozukluğu” olarak belirlenmiştir. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)  sonucuna 

göre T.C uyruklu öğrencilerin Kuzey Kıbrıs dışındaki diğer uyruklulara göre çevresel problem algıları daha 
yüksek bulunmuştur. Çoklu regresyon analizine göre ise, turizmin genel çevresel etkisi üzerinde her iki faktörün 
istatistiki açıdan açıklayıcı olduğu tespit edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: ekonomik kalkınma, çevresel etki, sürdürülebilirlik 
 

JEL Sınıflandırması: Z3, Q5, C83 

 

Perceptions of University Students on the Negative Environmental 

Impact of Tourism: Case of Northern Cyprus 
 
Abstract 

In terms of sustainable development, the negative impact of the tourism as other sectors on the environment as 
well should be minimal. In this framework, perceptions of university students on the environmental impact of 
tourism   in Northern Cyprus were measured. Fortunately, negative perception was not observed. However, the 
hesitant attitude towards water pollution, land use, vegetation and natural environmental damage is noteworthy. 
As a result of factor analysis, two factors as "environmental pollution" and "ecological balance disorder" by 
order of importance explaining the environmental impact of tourism were determined. According to the one-way 

analysis of variance (ANOVA), Turkish students stated higher perceived environmental problems than foreign 
students except Turkish Cypriots. According to the multiple regression analysis, both factors were found to 
statistically explain the general environmental impact of tourism. 
 

Keywords: economic development, environmental impact, sustainability 
 

JEL Classification: C3, Q5, C83 

 

 

1. Giriş 

Turizm özellikle hizmet sektörü olarak birçok ülkenin kalkınmasında öncelikli durumdadır. 

Kuzey Kıbrıs gibi küçük ada ekonomilerinde turizm lokomotif sektör olarak görülmektedir.  

Yükseköğretim de eğitim turizmi şeklinde dikkate alındığında turizm Kuzey Kıbrıs ekonomisi 

için belkemiği durumuna gelmektedir. Ancak,  turizmin olumlu yönleri yanında başta çevre 

olmak üzere olumsuz yönlerinin de sürdürülebilirlik açısından dikkate alınmalıdır.  

Yükseköğretim ile beraber turizmin hiç kuşkusuz çarpık yapılaşma, çevre ve hava kirliliği 

gibi olumsuz potansiyel etkileri ortaya çıkacaktır. Bu çerçevede, turizmin olumsuz çevre 

etkileri bazı yazarlara göre aşağıdaki gibi ortaya konmaktadır: 

                                                 
  Prof. Dr., Lefke Avrupa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,  Lefke-Kuzey 

Kıbrıs-Türkiye, osafakli@eul.edu.tr 
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 Issı  (1989) turizmin olumsuz çevre etkilerini bitki örtüsünün tahribatı, su kalitesindeki 

bozulma, doğal hayatın (fauna) tahribatı,  tarihi sit alanlarının ve peyzajın bozulması, 

gürültü kirliliği, mimari kirlenme, altyapıda meydana gelen yetersizlikler ve trafik 

sorunları şeklinde sırlamaktadır. 

 Doğan (2012) hazırladığı uzmanlık tezinde altyapı ve kaynakların kaldıramayacağı 
yoğunluk, turizm alanı açmak amaçlı doğa tahribatı, bölgeye özgü doğal değerlerin 

turistik öğe olarak sunulmasının meydana getirdiği zararlar, turistlerin meydana getirdiği 

çevre kirliliği ve doğal dengenin bozulmasını turizmin çevre üzerindeki olumsuz etkileri 

olarak sıralamaktadır. 

 Sunlu’ya (2003) göre doğal kaynakların tükenmesi, kirlilik ve fiziki etkiler turizmin çevre 

üzerindeki olumsuz etkileri şeklinde sıralanmaktadır. 

 Cengiz ve Kırkbir’e (2007) göre turizmin çevresel etkileri kirlilik;  trafik,  park, eğlence 
alanı ve tarihi doku üzerinde yoğunlaşmaktadır.  

 Bertan (2009) çalışmasında turizmin başlıca olumsuz etkilerini sırasıyla gürültü ve trafik 

karmaşası oluşturması, oteller ve turistik faaliyetlerin doğal çevreye zarar vermesi, çevre 

kirliliğini arttırması, doğal kaynakları olumsuz etkilemesi,  travertenlere zarar vermesi ve 

turizm işletmelerinin kullandığı yeraltı su kaynaklarına zarar vermesi olarak ifade 

etmektedir.  

 Ghulam Rabbany vd. (2013) turizmin çevre etkilerini su, hava, gürültü, katı atık ve çöp 
gibi doğrudan ve fiziki etkiler olarak açıklamaktadır 

 Türker ve Türker (2014), Cengiz ve Kırkbir (2007) gibi turizmin çevresel etkilerini çevre 
kirliliği, trafik yoğunluğu, park ve eğlence alanları ve tarihi doku ekseninde 

açıklamaktadır. 

 Gümüş ve Özüpekçe (2009)  turizmin çevresel etkileri ile ilgili sırasıyla yeşil alanlara 

duyarlılık, tarihsel doku, doğal çevrenin bozulması ve kıyı kullanımına vurgu 

yapmaktadır. 

Turizmin olumsuz etkilerinden hareketle bu çalışmada Kuzey Kıbrıs’taki bir üniversitedeki 

öğrencilerin turizmin çevresel etkilerine ilişkin algıları araştırılacaktır.  
 

2. Yöntem 

Yukarıda belirtildiği gibi bu çalışmada temel amaç üniversite öğrencilerinin turizmin çevresel  

etkilerine ilişkin algılarını tespit etmektir.  Çalışmanın evreni olarak KKTC Lefke Avrupa 

Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler seçilmiştir.  2015-2016 Akademik yılında Lefke 

Avrupa Üniversitesi’nde öğrenim gören toplam öğrenci sayısı 7054’dür (Sin, 2016). Bunların 

5540’ı Türk, 640’u, Kıbrıslı Türk ve 874 kişi de diğer uyruklu öğrencilerden oluşmaktadır. 

Genel istatistiki saptama olarak 8000’den oluşan bir evren için 367 kişilik bir örneklemin 

yeterli olacağı ifade edilmektedir (Sekaran ve Bougie 2013: 268).  Evren sayısı bilindiği 

durumlarda kullanılan aşağıdaki formüle göre ise yeterli örneklem sayısı 72 olarak 

hesaplanmaktadır (Kalıpsız, 1981; Akten, 2003: 119). 

 

        Z ²NPQ                                              1.96²x 7054 x 0.95 x 0.05 

n=-------------------  =========>   n=-------------------------------------------= 72 

      NQ² + Z² PQ                                 7054 x 0.05² + 1.96² x 0.95 x 0.05 

 

n= Örnek büyüklüğü 

Z= Güven katsayısı 

P= Ölçmek istediğimiz özelliğin kütlede bulunma ihtimali (çalışmada %95 olarak alınmıştır) 

Q= 1-P 

N= Ana kütle büyüklüğü (7054) 
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Araştırma 2016 Mayıs ayı içerisinde kolayda örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup  

elde edilen geçerli anket sayısı 594’dür. Bu rakam ise minumum örneklem sayısının oldukça 

üzerindedir.  Araştırmada kullanılan ölçek üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm cinsiyet 

ve uyruk olmak üzere 2 soruluk deneklerle ilgili demografik bilgi edinmeye yöneliktir.  İkinci 

bölüm, turizmin çevresel etkilerine ilişkin öğrenci algılarını tespite yönelik 17 sorudan 

oluşmaktadır. Üçüncü ve son bölüm ise turizmin çevre üzerindeki genel etki düzeyine ilişkin 

öğrenci algılarını belirlemeye yönelik 1 sorudan oluşmaktadır. Üniversite öğrencilerinin 

turizmin çevresel etkilerine ilişkin algılarını tespit için kullanılan ölçek Bertan (2009), Türker 

ve Türker (2014)  ve Gümüş ve Özüpekçe’nin (2009) çalışmalarından yararlanılarak 

oluşturulmuştur. Birinci bölüme yüzde analizi kullanılarak cinsiyet ve uyruktan oluşan 

demografik veriler yorumlanmıştır. İkinci ve son bölümde öğrencilerin turizmin çevresel 

etkilerine ilişkin tutumlarını belirlemek için olumsuzdan olumluya doğru oluşturulan 5’li 

Likert ölçeği (1=Hiç Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsız, 4=Katılıyorum, 

5=Kesinlikle Katılıyorum) kullanılmıştır.  

Araştırmada istatistiki verilere ulaşmak için SPSS paket programı kullanılmıştır. Öncelikle 

araştırmada kullanılan ölçek güvenilirliği için Cronbach Alpha testi esas alınmıştır. 

Öğrencilerin turizmin çevresel etkisine ilişkin tutumlarını belirlemede Likert ölçeği ile 

hesaplanan ortalamaların “Tek-grup t-testi” yapılmıştır. Turizmin çevresel etkisine ilişkin 

tutumları yansıtan 17 değişken faktör analizine tabi tutularak ortak özellik taşıyan daha az 

sayıdaki faktörler ve bu faktörlerin turizmin çevresel etkisine ilişkin tutumları ne derece 

ölçtükleri belirlenmiştir. Faktör analizi sonucu elde edilen faktörler ile turizmin çevre 

üzerindeki genel etki düzeyi hakkındaki tutum arasındaki istatistiki ilişkiyi belirlemek için ise 

çoklu regresyon analizi yapılmıştır. 
 

3. Veri Analizi 

Turizmin çevre etkisine yönelik 17 sorudan oluşan  ölçeğin güvenilirliğini ölçmek için 

hesaplanan Cronbach alfa değeri  (0.899>.7) ölçeğin  oldukça güvenilir olduğunu 

göstermektedir ( Altunışık vd. 2004 :113-116). 
 

3.1. Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin % 59.3’ü erkeklerden;  %63.5’i Türkiye Cumhuriyeti (T.C), 

% 19.9’u Kuzey Kıbrıs uyruklu ve %16.7’si üçüncü ülke uyruklulardan oluşmaktadır (Tablo 

1). 

  Tablo 1: Örneklemin demografik özellikleri (%) 

Faktör Kategori ve Yüzdesi 

Cinsiyet 

(%) 

Kadın 

(40.7) 

Erkek 

(59.3) 

 

Uyruk 

(%) 

T.C 

(63.5) 

K.K.T.C 

(19.9) 

Diğer 

(16.7) 
 

3.2 Turizmin Çevresel Etkileri 

KKTC’de adı geçen üniversite öğrencilerinin turizmin çevresel etkilerine ilişkin algılarını 

belirlemede yöneltilen 17 adet önerme için 1 ile 5 arasında verilen değerlerin genel ortalaması 

hesaplanmıştır. Buna göre, en yüksek ortalamaya sahip olan değişken, en önemli çevre sorunu 

şeklinde yorumlanabilir. Tablo 2’de yer alan “Tek-grup t-testi” sonuçlarına göre ortalaması 

3’den büyük olan bir değişkenin bulunmaması turizmin olumsuz çevre etkisinin yokluğunu 

göstermektedir. Ancak,  Tek-grup t-testi ”ne göre algının kararsız olarak yorumlanabileceği 

bazı değişken ortalamalarının 3’den istatistiki olarak farksız olduğu tespit edilmiştir. Şöyle ki,  

su kirliliği, arazi kullanımı, bitki örtüsü ve doğal çevre tahribatı ile yeşil alanlara duyarlılık 

konusunda kararsız tutum dikkat çekicidir 
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Tablo 2:  Turizmin çevresel etkileri 

S.No 

 

Değişkenler 

 
Aritmetik 

Ortalama 

Test değeri=3  

Sig. (2-tailed) 

1 Turizm gürültü ve trafik karmaşası oluşturur. 2,42 0,00 

2 Turizmin çevre üzerindeki etkisi olumsuzdur. 2,51 0,00 

3 Turistik faaliyet ve yatırımlardaki artış iklim 

değişikliğine neden olabilmektedir. 2,54 0,00 

4 Oteller ve turistik faaliyetler, doğal çevreye zarar 

vermektedir. 2,66 0,00 

5 Turistik faaliyet ve yatırımlardaki artış alt yapıda 

yetersizliklere neden olmaktadır. 2,68 0,00 

6 Turizm çevre kirliliğini arttırmaktadır 2,68 0,00 

7 Turistik faaliyet ve yatırımlardaki artış hava 

kirliliğine neden olmaktadır 2,68 0,00 

8 Turizm, doğal kaynakları olumsuz etkilemektedir 2,74 0,00 

9 Turistik tesisler kıyı kullanımı açısından daha çok 

olumsuz etki yaratmaktadır. 2,79 0,00 

10 Tarihsel doku turizm faaliyetlerinden zarar 

görmektedir. 2,80 0,00 

11 Turizm trafik yoğunluğuna neden olmaktadır 2,86 0,00 

12 Turistik faaliyet ve yatırımlardaki artış su 

kalitesindeki bozulmaya neden olmaktadır. 2,86 ,174* 

13 Turistik faaliyet ve yatırımlardaki artış doğal 

hayatın  (Fauna) tahribatına neden olmaktadır. 2,89 0,02 

14 Turistik faaliyet ve yapılaşmadaki artış arazi 

kullanımında tahribata (Tarihi sit alanlarının ve 

peyzajın  bozulması) neden olmaktadır. 2,92 ,113* 

15 Turistik faaliyet ve yatırımlar bitki örtüsünün 

tahribatına neden olmaktadır. 2,93 ,144* 

16 Turizm tesisleri, yapım aşamasında ve sonrasında 

doğal çevreyi bozacak etkiler yaratmaktadır. 2,96 ,387* 

17 Turizm tesisleri yeşil alanlara duyarlı değildir 2,97 ,641* 
Ölçek değerleri: 1=Hiç Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsız, 4= Katılıyorum,  5= Kesinlikle   
Katılıyorum 

*İstatistiki olarak 3’e eşittir (p0.05) 
 

3.3 Turizmin Çevre Etkilerini Ölçen Faktörler 

Öğrencilerin  turizmin çevresel etkilerine yönelik algısını yansıtan 17 unsurlu değerlendirme - 

ortak özellik taşıyan temel başlıklara (faktör) indirgenmek için - faktör analizine tabi 

tutulmuştur. Faktör analizi uygulamadan önce, örneğin faktör analizine  yeterliliğini ölçmek 

için yapılan Kaiser-Meyer-Olkin testi (measure of sampling adequacy-KMO:0,927>0.5) ve 

araştırma verilerinden anlamlı faktörler çıkarılabileceğini gösteren küresellik derecesinin 

belirlenmesi için yapılan Bartlett testi (Bartlett’s Test of Sphericity) sonuçları (3315,546 ve 

p:0,000<.05) kullanılan verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. İlgili ön 

koşullar sağlandıktan sonra, turizmin çevresel etkisini ölçmeye yönelik 17 değişkene varimax 

rotasyonlu temel bileşenler faktör analizi uygulanmıştır (Saruhan ve Özdemirci  2005: 151-

156). Faktör analizi sonucunda, öncelikle faktör değeri 0.5’in altında olan 9, 11 ve 12 nolu 

değişkenler değerlendirme dışı bırakılarak 17 değişken için özdeğeri 1’den büyük 2 faktör 

elde edilmiştir (Tablo 3). Bu 2 faktör, toplam varyansın %52.44’ini açıklamaktadır. Bu 
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paralelde, her bir faktörün varyanstaki açıklama değeri ise sözkonusu faktörlerin göreceli 

önemini ortaya koymaktadır. Öğrencilerin turizmin çevresel etkilerini ölçmede önceliklerini 

yansıtan sözkonusu 2 faktör, değişkenlerin özellikleri dikkate alınarak Tablo 3’de görüldüğü 

gibi sırasıyla  1) Çevre Kirliliği ve  2)  Ekolojik Denge Bozukluğu şeklinde adlandırılmıştır. 

 

Tablo 3: Turizmin çevresel etkilerine ilişkin 17 değişkenin 2 faktöre ayrılmış faktör analizi 

sonuçları 

Faktörler ve Değişkenler Özdeğer Faktör 

yükleri 

Varyans 

yüzdesi 

Kümülatif 

varyans 

Faktör 1: Çevre Kirliliği 6,097  28,895 28,895 

 Oteller ve turistik faaliyetler, doğal çevreye 

zarar vermektedir. 
 0,761 

  

Turizmin çevre üzerindeki etkisi 

olumsuzdur. 
 0,740 

  

Turistik faaliyet ve yatırımlardaki artış iklim 

değişikliğine neden olabilmektedir. 
 0,726 

  

Turizm çevre kirliliğini arttırmaktadır  0,618   

Turistik faaliyet ve yatırımlardaki artış hava 

kirliliğine neden olmaktadır 
 0,606 

  

Turizm, doğal kaynakları olumsuz 

etkilemektedir 
 0,593 

  

Turistik faaliyet ve yatırımlardaki artış alt 

yapıda yetersizliklere neden olmaktadır 
 0,586 

  

Turizm gürültü ve trafik karmaşası 

oluşturur. 
 0,582 

  

Faktör 2: Ekolojik Denge Bozukluğu 1,245  23,448 52,443 

Turizm tesisleri, yapım aşamasında ve 

sonrasında doğal çevreyi bozacak etkiler 

yaratmaktadır. 

 

0,819 

  

Turizm tesisleri yeşil alanlara duyarlı 

değildir 

 
0,765 

  

Turistik faaliyet ve yatırımlar bitki 

örtüsünün tahribatına neden olmaktadır. 

 
0,737 

  

Tarihsel doku turizm faaliyetlerinden zarar 

görmektedir. 

 
0,623 

  

Turistik faaliyet ve yapılaşmadaki artış arazi 

kullanımında tahribata (Tarihi sit alanlarının 

ve peyzajın  bozulması) neden olmaktadır. 

 

0,550 

  

Turistik faaliyet ve yatırımlardaki artış 

doğal hayatın  (Fauna) tahribatına neden 
olmaktadır. 

 

0,521 

  

 

3.4 Demografik Algı Farklılıkları  

Turizmin çevresel etkilerini açıklayan yukarıdaki faktörlere yönelik algıların demografik 

açıdan  farklılaşıp farklılaşmadığını tespit için Bağımsız Örneklemler İçin t-Testi ve Tek 

Yönlü Anova Testi uygulanmıştır.  Öncelikle cinsiyete göre algıların farklılaşmadığı tespit 

edilmiştir. Ancak,  öğrencilerin uyruklarına göre algıların istatistiki olarak farklı olduğu 

ortaya çıkmıştır. Tablo 4’de görüldüğü gibi T.C uyruklular ile üçüncü ülke uyrukluların 

algıları farklılaşmaktadır. Şöyle ki, Tek yönlü Varyans Analizi (ANOVA)  sonucuna göre T.C 
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uyruklu öğrencilerin Kuzey Kıbrıs dışındaki diğer uyruklulara göre çevresel problem algıları 

daha yüksek bulunmuştur. 

Tablo 4: Faktör algılarının uyruğa göre farklılığı 

Bağımlı 

Değişken 

(I) Uyruk (J) Uyruk Ortalama Ortalama Farkı 

(I-J) 

F1 TC TC 2,7855  

KKTC 2,6568 ,12870 

Diğer 2,5442 ,24129* 

KKTC TC 2,7855 -,12870 

KKTC 2,6568  

Diğer 2,5442 ,11259 

Diğer TC 2,7855 -,24129* 

KKTC 2,6568 -,11259 

Diğer 2,5442  

F2 TC TC 2,8426  

KKTC 2,6751 ,16748 

Diğer 2,5606 ,28201* 

KKTC TC 2,8426 -,16748 

KKTC 2,6751  

Diğer 2,5606 ,11454 

Diğer TC 2,8426 -,28201* 

KKTC 2,6751 -,11454 

Diğer 2,5606  

*Ortalama farkı 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

3.5 Araştırma Modeli 

Faktör analizi sonuçlarına dayanılarak Şekil 1’de  gösterilen tanımlayıcı araştırma modeli 

geliştirilmiştir. Bu modele göre, faktör analizi sonucunda belirlenen turizmin çevresel 

etkilerini açıklayan faktörler (bağımsız veya açıklayıcı değişkenler),  turizmin çevresel etkisi 

(bağımlı değişken) üzerinde etkilidir. 

 

Şekil 1: Faktör analizi sonuçlarına göre geliştirilen araştırma modeli 

 
 

3.6 Çoklu Regresyon Analizi 

Faktör analizi sonucunda 2’e indirgenen değişkenlerin faktör değerleri (skorları) kukla veriler 

olarak kabul edilmiş ve bu faktörler ile bağımlı değişken “ Turizmin Çevresel Etkisi” 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır .  Bu analizin sonuçları 

Tablo 5’de yeralmaktadır. Araştırma modelinin statistiki açıdan anlamlı olduğu F testi 

sonucunda anlaşılmaktadır (F=303,300 ,R²=0.511, p=.000<.01). Bu modele göre, bağımsız 

değişkenler bağımlı değişkendeki değişimin sadece % 51.1’lık kısmını açıklayabilmektedir. 

Her iki faktör de turizmin çevresel etkisi üzerinde istatistiki açıdan etkili bulunmuştur. Şöyle 

ki, ”Turizmin Çevresel Etkisi (Y)” ile “Çevre Kirliliği (X1)” (.443)  ve “Ekolojik Denge 

Turizmin Çevresel Etkilerini Açıklayan 

Faktörler 
 

 1) Çevre Kirliliği (X1) 
 2) Ekolojik Denge Bozukluğu (X2) 
   
 

 
Turizmin Çevresel 

Etkisi (Y) 
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Bozukluğu (X2)” (.336) değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı (p<0.01) ilişkiler 

sözkonusudur. Başka bir ifade ile, bu iki değişkendeki artışlar, turizmin çevresel etkisinde 

artışa neden olacaktır. Standardize katsayılardan da anlaşılacağı gibi turizmin çevresel etkisini 

artırmada potansiyel olarak en fazla etkiyi  “Çevre Kirliliği (X1)” yaratmaktadır.  
 

Tablo 5: Turizmin çevresel etkisi üzerine çoklu regresyon analizi sonuçları 

 Standardize 

katsayılar 

  

 a)Turizmin Çevresel Etkisine İlişkin Faktörler  

(Açıklayıcı Faktörler) 

Beta t Sig. 

(Constant) -0.155 -1,283 ,200 

Çevre Kirliliği (X1) 0,443 11,323 ,000* 

Ekolojik Denge Bozukluğu (X2) 0,336 8,579 ,000* 

Çoklu belirlilik katsayısı (R Square)  : ,511 

F Testi                                                :  309,300                        Signif. F: 0.000* 

b)Bağımlı değişken: Turizmin Çevresel Etkisi (Y) 

(*) 0.01 önem derecesinde anlamlı 
 

Faktör analizi ve regresyon sonuçlarına göre kentsel turizmin çevresel etkisine ilişkin 

aşağıdaki denklem kurulmuştur. 

 

                    Y= -0,155 + 0,443X₁+ 0,336X₂ 

 

Bu denkleme göre “çevre kirliliğine” yönelik tutumdaki 1 birimlik olumlu gelişme turizmin 

çevresel etkisine yönelik algılamada 0,443 birimlik olumlu gelişme yaratırken, “Ekolojik 

Denge Bozukluğun”a  yönelik tutumdaki 1 birimlik olumlu turizmin çevresel etkisine yönelik 

algılamada 0,336 birimlik olumlu gelişme ile sonuçlanacaktır. 
 

4. Sonuç 

Küçük ada ekonomilerinde kalkınmada öncelikli sektörler hizmet sektöründe 

yoğunlaşmaktadır. Bu özelliğe sahip Kuzey Kıbrıs’ta ise turizm ve yükseköğretim lokomotif 

sektörler olarak belirlenmiştir. Yükseköğretim sektörü de eğitim turizminin bir türü olarak 

kabul edildiğinden turizm Kuzey Kıbrıs ekonomisin bel kemiği olma niteliğini taşımaktadır. 

Diğer sektörlerde olduğu gibi turizmin kalkınmaya etkisi değerlendirilirken sürdürülebilirlik 

olgusu esas alınmalıdır. Şöyle ki, özellikle turizm yatırımları gerçekleştirilirken ve tesisler 

faaliyetlerini yürütürken çevre tahribatını önlemek yanında korumak ve geliştirmek için 

gerekli önlemlerin alınmasına özen gösterilmelidir. 

Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında bu çalışmada; Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Lefke 

Avrupa Üniversitesi öğrencilerinin turizmin çevresel etkilerine yönelik algıları ölçülmüştür. 

Araştırma sonuçları itibariyle olumsuz bir algıya rastlanmamıştır. Ancak, su kirliliği, arazi 

kullanımı, bitki örtüsü ve doğal çevre tahribatı ile yeşil alanlara duyarlılık konusunda kararsız 

tutum dikkate alınmalıdır.  Faktör analizi sonucunda turizmin çevresel etkisini açıklayan iki 

faktör önem sırasına göre “çevre kirliliği” ve ekolojik denge bozukluğu” olarak belirlenmiştir. 

Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)  sonucuna göre T.C uyruklu öğrencilerin Kuzey Kıbrıs 

dışındaki diğer uyruklulara göre çevresel problem algıları daha yüksek bulunmuştur. Bu 

durum, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin çevre bilinçlerinin de farkl ılaşacağı şeklinde 

yorumlanabilir.  

Çoklu regresyon analizine göre, turizmin genel çevresel etkisi üzerinde her iki faktörün 

istatistiki açıdan açıklayıcı olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizi bulguları ile örtüşür şekilde 
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çevre kirliliğindeki değişim ekolojik denge bozukluğuna göre turizmin çevresel etkisini daha 

fazla açıklamaktadır. 

 

Kaynakça 

Akten, M. (2003). Isparta İlineki Bazı Rekreasyon Alanlarının Mevcut Potansiyellerinin 

Beleirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , Seri: A, Sayı: 

2, Yıl: 2003, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 115-132 

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2004). Sosyal Bilimlerde 

Araştırma Yöntemleri,  3. Baskı, Sakarya Kitabevi. 

Bertan, S. (2009). Turizmin Çevre Üzerinde Yarattığı Etkiler: Pamukkale Örneği, Anatolia: 

Turizm Araştırmaları Dergisi, 20(2): 204-214. 

Cengiz, E., & Kırkbir, F. (2007). Yerel Halk Tarafından Algılanan Toplam Turizm Etkisi İle 

Turizm Desteği Arasındaki İlişkiye Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi. Sosyal Bilimler 

Dergisi, 2007/1: 20-36. 

Doğan, Tayfun (2012), Turizm Ve Çevre İlişkisi Bağlaminda Ekoturizmin Çevre Üzer ine 

Etkileri, Uzmanlık Tezi, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa 

Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,Ankara.  

GhulamRabbany, Md., Sharmin Afrin,  Airin Rahman, Faijul Islam ve Fazlul Hoque (2013), 

Environmental Effects Of Tourism, American Journal of Environment, Energy and 

Power Research, 1(7): 117-130. 

Gümüş, N. & S. Özüpekçe (2009). Foça’da Turizmin Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Çevresel 

Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Görüşleri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2): 

398-417. 

Issı, Yasemin (1989), “Türkiye Turizminin Yapay ve Doğal Çevre Üzerindeki Etkileri”, 

İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt. 47, Sayı. 1, ISSN: 1304-0235, (115-131). 

Kalıpsız, A., (1981). İstatistik Yöntemler, İ.Ü. Orman Fakültesi, Yayın No: 2837, O.F. Yayın 

No:294, İstanbul 

Saruhan, Ş. C. ve Özdemirci, A. (2005). Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Alkım Yayınevi. 

Sekaran, U & R. Bougie (2013). Research Methods for Business, Sixth Ed., Wiley, United 

Kingdom. 

Sin, Tuğba (2016). KKTC Ekonomik Göstergeler Raporu, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kei 

Ofisi,  09 Aralik 2016. [Online] at http://www.kei.gov.tr/media/1344/12-

aral%C4%B1k-2016-kktc-ekonomik-goestergeler-raporu.pdf 

Sunlu, U. (2003). Environmental impacts of tourism. In Conference on the Relationships 

between Global Trades and Local Resources in the Mediterranean Region. 

Türker, G.Ö. & A. Türker (2014). Yerel Halkın Turizmin Etkilerini Algılama Düzeyi Turizm 

Desteğini Nasıl Etkiler, Electronic Journal of Vocational Colleges, May/Mayıs 

2014:81-98. 

 

http://www.kei.gov.tr/media/1344/12-aral%C4%B1k-2016-kktc-ekonomik-goestergeler-raporu.pdf
http://www.kei.gov.tr/media/1344/12-aral%C4%B1k-2016-kktc-ekonomik-goestergeler-raporu.pdf


International Conference on “Scientific Cooperation for the Future        Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”                         6th-8th September 2017 

 

125 
 

 

Ekonomik Büyüme, Borç ve Enflasyon İlişkisi: AB 15 Üzerine Bir 
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Özet 
Kamu borcunun hem kısa hem de uzun dönemde ülke ekonomisine önemli etkileri vardır. Geleneksel görüşe 
göre, borç kısa dönemde toplam talebi ve hasılayı harekete geçirebilir, ancak sermayeyi dışlar ve uzun dönemde 
hasılayı azaltır. Küresel ekonomik ve finansal krizin sonucu olarak gelişmiş ülke borçlanmalarındaki hızlı artış 
mali sürdürülebilirlik konusunda ciddi endişelere yol açmıştır. Yaşanan kriz Avrupa Birliği ülkelerinin kamu 
maliyesinde de büyük negatif etkiler yaratmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde ulusal otoriteler tarafından 

sıkıntıdaki finansal kuruluşları kurtarmak için alınan tedbirler, ekonomik durgunluğun kamu gelirleri ve 
harcamalar üzerindeki çevrimsel etkileriyle birlikte birçok ülkede bütçe dengesinin önemli düzeyde bozulmasına 
ve kamu borcunun sürdürülemez seviyeye yükselmesine neden olmuştur. AB ülkelerinde kamu maliyesinin ciddi 
bir şekilde bozulmasıyla finansal ve makroekonomik istikrar üzerinde önemli etkileri olan yeni bir devlet borç 
krizi ortaya çıkmıştır. Bu durum AB ülkeleri için büyüme, borç ve enflasyon ilişkisinin araştırılmasının önemini 
beraberinde getirmiştir. 

Bu çalışmada, AB 15 ülkelerinin yer aldığı 1960-2010 dönemini içeren 50 yıllık bir panel oluşturulmuş, kamu 
borcunun ve enflasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkileri heterojenlik ve yatay kesit bağımlılığı 
problemlerini dikkate alan genişletilmiş ortalama grup tahmincisi (AMG) ve Ortak Bağıntılı Etkiler Ortalama 
Grup (CCEMG) tahmincisi yöntemlerine ek olarak Ortalama Grup (MG) tahmincisi ile heterojenlik ve 
otokorelasyonu dikkate alan Panel-Düzeltilmiş Standart Hata (PCSE) yöntemlerinin trendli opsiyonlarıyla analiz 
edilmiştir. 

Analizden elde edilen sonuçlara göre enflasyon ve kamu borcu artışının büyüme üzerindeki etkisi negatif ve 
anlamlı olarak gözlemlenmiştir. Karşılaştırmalı sonuçlar incelendiğinde, farklı yöntemlerden elde edilen 
enflasyon ve kamu borcu değişkenlerinin birbiriyle oldukça tutarlı katsayılar ve katsayı işaretlerine sahip olduğu 
görülmektedir. Bütün yöntemlerde bağımsız değişkenler % 1 düzeyinde dahi istatistiksel olarak anlamlı ve aynı 
zamanda iktisat teorisiyle uyumlu katsayı işaretlerine sahiptir. Farklı yöntemlerde enflasyonun büyüme 
üzerindeki negatif etkisinin -0.12 ile -0.30 aralığında değişen değerler almaktadır. Kamu borcunun büyüme 

üzerindeki negatif etkisi ise yaklaşık olarak -0.06 ile -0.13 bandında değişmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: ekonomik büyüme, kamu borcu, enflasyon, panel veri analizi 
 

JEL Sınıflandırması: O400, F340, E310, C230 

 

Economic Growth, Debt and Inflation Relationship: A Case of 

EU- 15 
 

Abstract 

Public debt has significant effects on a country's economy both in the short and long term. According to the 
traditional view, debt can move the total demand and revenue in the short term, but it crowds out capital and 

reduces revenue in the long run. As a result of the global economic and financial crisis, the rapid increase in the 
debt of developed countries has led to serious concerns about fiscal sustainability. The current crisis has also had 
a great negative impact on the public finance of the EU countries. Measures that are taken to bail out financial 
institutions in distress by the national authorities of EU countries have led to a significant deterioration in the 
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budget balance in many of them and caused public debt rise to unsustainable levels together with the cyclical 

effects of economic recession on public revenues and expenditures. A serious state debt disruption in the EU 
countries has created a new state debt crisis, which has important effects on financial and macroeconomic 
stability. This condition has brought about the importance of research on growth, debt and inflation relations for 
EU countries. 
In this study, we used a sample of the 1965-2010 period which includes 50 years for EU 15 countries. We 
analyzed the effects of government debt and inflation on economic growth with the Augmented Mean Group 

estimator (AMG) and Common Correlated Effects Mean Group estimator (CCEMG) which consider 
heterogeneity and cross sectional dependence problem. In addition, we analyzed trending options of Mean Group 
estimator (MG) and panel-corrected standard errors (PCSE) which consider heterogeneity and autocorrelation 
problem. 
According to the results obtained from the analysis, the effect of inflation and public debt increase on growth 
was observed negative and statistically significant. When comparative results are examined, the inflation and 

public debt variables obtained from different methods have relatively consistent signs and magnitude of 
coefficients. Explanatory variables were statistically significant even at 1% level in all methods. At the same 
time, coefficient signs are consistent with economic theory. In different methods, the negative effect of inflation 
on growth is in the range of -0.12 to -0.30. The negative effect on growth of public debt is in the range of 
approximately -0.06 and -0.13. 
 

Keywords: economic growth, public debt, inflation, panel data analysis 
 

JEL Classification: O400, F340, E310, C230 

 

  

1. Giriş 

Euronun piyasaya sürülmesinin ardından, birkaç Euro bölgesi ülkesi, -kendileri için yeni bir 

durum olan- daha gevşek mali kısıtlamalarla birlikte düşük faiz oranı ve düşük enflasyon 

ortamına girmiştir. Böylece iç talep artışına neden olan geniş bir kredi patlaması yaşanmıştır. 

Buna örnek olarak İspanya ve İrlanda'da inşaat finansmanını ve Yunanistan ve Portekiz'de 

gerçekleşen tüketimi verebiliriz. Büyük sermaye akımları, bankacılık sistemi vasıtasıyla diğer 

Euro bölgesi ülkelerinden bu ülkelerdeki hane halkları ile mali ve mali olmayan şirketlere ve 

hükümetlere kanalize edilmiştir (Mongelli, 2013).  

2008 yılında ABD’de patlak veren ve ardından küresel bir kapsama bürünen ekonomik ve 

finansal kriz sonucunda birçok ülkede mali dengesizlikler yaşanmıştır. Avrupa’da ise, mali 

dengesizlikler Yunanistan’da başlayıp ardından tüm Avrupa bölgesi ülkelerini etkileyen bir 

kamu borç krizine neden olacak şekilde büyümüştür. Avrupa bölgesi kamu borç krizi, borç 

krizinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri konusundaki tartışmaları tekrar canlandırmıştır.   

2009 yılının başında Yunanistan’ın bütçe açıklarını ilan etmesinin ardından mali açığın keskin 

bir biçimde artışıyla ilgili piyasa endişeleri ve Avrupa genelinde kamu borcu sorunu su 

yüzeyine çıkmaya başladı. Sadece bazı çevre/ komşu Avrupa ülkelerinde kamu borçları güçlü 

bir şekilde artmış olsa da, yüksek kamu borçlarının ekonomik büyümeye zarar verdiğine 

ilişkin inanışlardan dolayı bu durum Euro para birimini kullanan tüm bölge için hızla bir 

sorun haline gelmiştir. 

Bu süreçte kamu borçları ile ekonomik büyüme arasındaki bu negatif ilişki, sektörler 

arasındaki ilişkilerle ayrıntılı bir biçimde Şekil 1’de gösterilmektedir. Birçok Avrupa 

ülkesinde kamu otoritelerinin ekonomik yavaşlamaya, vergilerin düşürülmesi ve kamu 

harcamalarının yükseltilmesi biçiminde tepki vermesi ve sıkıntıdaki bankalara finansal destek 

vermesi nedeniyle kamu borçları yükselmiştir. Daha sonra ekonomideki aşağı yönlü gidiş 

devam etmiş ve kredi kuruluşlarının aktivitelerinin önemli ölçüde aksaması riski yükselmiştir . 

Böylelikle kamu borç krizi, bankacılık krizine dönüşme eğilimi göstermiştir ve kredi 

darlıklarına bağlı olarak finansman krizi yaşanmıştır (Roman ve Bilan, 2012). Bu durumdan 

yalnızca bankacılık sektörü değil, kredi olanaklarının azalması ve kredi maliyetlerinin 

yükselmesi nedeniyle daha ziyade reel sektör zarara uğramıştır. Bu senaryo, ekonomik 
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resesyonu genişletme ve daha yüksek bütçe açıkları ile daha yüksek kamu borçlarına yol açma 

biçimindeki bir kısır döngüyü tetikleme potansiyeline de sahiptir. 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
Kaynak: Roman ve Bilan, 2012: 765. 

 

Teoride kamu borçları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki hakkındaki geleneksel görüş, 

kamu borcunun kısa vadede toplam talebi ve hasılayı canlandıracağı, ancak uzun vadede 

sermayeyi dışlayacağı ve hasılayı azaltacağı yönündedir.  

Bu görüşlere paralel olarak Kumar ve Woo (2010), büyümenin diğer belirleyicileri kontrol 

altına alındığında, yüksek borcun bir sonraki dönem büyümeye negatif etki yaptığını öne 

sürmüşlerdir. 1970-2007 dönemini analiz eden yazarlar, Borç/GSYH oranındaki yüzde 10'luk 

bir artışın, yıllık reel kişi başı GSYH büyümesinde yaklaşık yüzde 0,2 oranında bir düşüşe yol 

açtığını, bu etkinin gelişmiş ekonomilerde daha küçük olduğunu (yaklaşık 0,15) belirtmiştir. 

Borç düzeyi yükseldikçe, borcun büyüme üzerindeki negatif etkisi de kuvvetlenmektedir. 

Caner, Grennes ve Koehler-Geib (2010) çalışmasında da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Hem 

sanayileşmiş ülkelerden, hem de gelişmekte olan ülkelerden oluşan ve 1980-2008 dönemini 

kapsayan geniş bir veri setiyle çalışan yazarlar, ılımlı düzeylerdeki kamu borçları/GSYH 

durumunda, yatırımların artması nedeniyle GSYH büyümesinin hızlandığını, ancak 

borçlanma arttıkça GSYH büyümesi üzerindeki etkinin negatife döndüğünü belirtmiş lerdir. 

Abbas ve Christensen (2010) ise, düşük gelir grubundaki ülkelerde ve yükselen ekonomilerde 

kamu borcu ile büyüme ilişkisini ele alan bir diğer çalışmadır. Çalışmada, ılımlı düzeylerdeki 

kamu borçlarının, GSYH büyümesi üzerinde pozitif etkileri olduğu belirtilmiştir. Öte yandan, 

borç stoku yükselmeye devam ettikçe (banka mevduatlarının % 35’ini aştığı zaman) 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, enflasyonist baskılar ve özel sektör yatırımlarının 

dışlanması sonucunda negatife dönmektedir. 

Cecchetti vd. (2011) ise 18 OECD ülkesi için 1980-2010 verileriyle bir analiz yapmış ve 

kamu borçlarında meydana gelen yüzde 10 oranındaki bir artışın, reel kişi başına gelirde yıllık 

yüzde 0.17 oranında bir azalmaya yol açtığı sonucuna ulaşmıştır. 

Checherita ve Rother (2012) Euro alanındaki 12 ülkede kamu borçlarının kişi başına gelir 

büyümesi üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışmanın sonuçları, % 90-100’ün üzerindeki 

kamu borcu/GSYH düzeylerinin uzun dönemde büyümeyi azalttığını göstermektedir. Borcun 

büyüme üstündeki negatif etkisi, % 70-80 düzeylerinde başlamaktadır. Ayrıca, kamu 

borcu/GSYH ve bütçe açığı/GSYH oranlarındaki yıllık değişimler de büyümeyi negatif yönde 

Reel sektör 
(Yavaş/negatif büyüme, işsizlik artışı) 

KAMU BORÇ KRİZİ 
(Yüksek ve sürdürülemez kamu borçları, 

devlet tahvili getirilerinin yükselmesi, 

yeniden finansman zorlukları, devletin 

borçlarının ödeyemez hale düşmesi) 

BANKACILIK KRİZİ 
(Likidite darlığı, düşük ödeme gücü 

oranları, düşük karlılık, iflaslar) 

Düşük vergiler, 
yüksek kamu 
harcamaları 

Kredilerin daralması, 
düşük yatırım düzeyi 
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ve piyasa koşullarının 
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varlık satın alma programları borç 

garantileri) 
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etkilemektedir. Yazarlara göre, ister borç düzeyi bakımından olsun, ister yıllık değişim olsun, 

kamu borçları büyümeyi özel tasarruflar, kamu yatırımları, toplam faktör verimliliği ve uzun 

dönemli nominal ve reel faiz oranları kanallarıyla etkilemektedir . 

Presbitero (2012) çalışmasında, yükselen ekonomilerde kamu borçları ile büyüme ilişkisini 

incelemiştir. Bu ülkelerin çoğunda borçlanma düzeyinin krizden önce yükselmeye başladığı 

belirtilen çalışmada, düşük ve orta gelir grubundaki ülkeler 1990-2007 dönemi verileriyle 

analiz edilmiştir. Sonuçlar, bu ülke grubunda da kamu borçlarının hasıla büyümesi üzerinde 

negatif etkileri olduğunu göstermektedir.  

Baum vd.’nin (2013) Euro alanındaki 12 ülkenin 1990-2010 dönemi verilerini kullanarak 

yaptıkları çalışmada, kamu borcunun kısa dönemde GSYH büyümesi üzerinde pozitif bir 

etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan % 67’nin üstündeki kamu borcu/GSYH 

oranına ulaşıldığında kamu borcunun büyüme üzerindeki olumlu etkisi ortadan kalkmakta, % 

95’in üzerindeki yüksek kamu borcu/GSYH durumunda ise kamu borcunun büyüme 

üzerindeki etkisi negatif yönlü olmaktadır. 

Pescatori vd. (2014) çalışmasında ise, gelişmiş ekonomiler yüz yıldan uzun veri setleriyle 

(reel kişi başına düşen gelir ve borç/GSYH serileri) analiz edilmiş ve yüksek düzeydeki kamu 

borçlarının hasılanın oynak olmasına yol açan mali ve parasal politika tepkilerinden sorumlu 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Afonso ve Alves (2015) kamu borçlarının yıllık ve beş yıllık ortalama büyüme üzerindeki 

etkilerini 14 Avrupa ülkesinin 1970-2012 dönemi verileriyle analiz etmiştir. Bu çalışmada 

ulaşılan bulgular da, kamu borçlarının büyümeyi negatif yönde etkilediğini göstermektedir. 

Kamu borçlarındaki yüzde 1’lik bir artış, yıllık büyüme oranı ve beş yıllık ortalama büyüme 

oranları üzerinde sırasıyla % 0.03 ve % 0.04 oranında azalmalara yol açmaktadır. 

Matei (2016) Euro alanındaki 18 ülkede borç krizinin GSYH üzerindeki kısa ve uzun dönemli 

etkilerini incelemiştir. Çalışmanın sonuçları Euro alanı ülkelerinde, kamu borç krizinin hasıla 

üzerinde uzun süren ve büyük kayıplara yol açtığını göstermektedir. 

Teoride enflasyonun büyüme üzerindeki etkisinin pozitif veya negatif olduğunu kanıtlayan 

çalışmalar yer almaktadır. Geleneksel görüşe göre, düşük düzeylerdeki enflasyon genel 

ekonomik aktiviteyi hareketlendirmekte, öte yandan yüksek enflasyon ekonomide dağıtımsal 

etkinliği ve ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilemektedir. Bir başka deyişle, kısa 

dönemli Phillips Eğrisi’nde enflasyon toleransının daha yüksek düzeyde büyüme ile ilişkili 

olduğu varsayılmaktadır. Israrcı yüksek enflasyon ise uzun dönemde ekonomik büyümeyi 

yavaşlatmaktadır (Mohaddes ve Raissi, 2014).  

Roubini ve Sala-i Martin (1992) enflasyon ile büyüme arasındaki ilişkiyi 98 ülkenin 1960-

1985 dönemi verileriyle analiz etmiştir. Analiz sonuçları, enflasyon artışının ekonomik 

büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.  

Judson ve Orphanides (1999) hem enflasyonun büyümeyi yavaşlattığını belirtmiş, hem de 

enflasyondaki volatilitenin yatırım kararlarını olumsuz yönde etkileyerek büyümeyi 

yavaşlattığını ifade etmiştir. 

Khan ve Senhadji (2001) çalışmalarında enflasyon ile büyüme arasındaki ilişkiyi analiz 

etmiştir. Yazarların ulaştığı sonuçlara göre, gelişmiş ülkelerde % 1-3; gelişmekte olan 

ülkelerde ise % 11-12’nin üzerindeki enflasyon oranları, ekonomik büyümeyi güçlü bir 

şekilde negatif yönde etkilemektedir.  

Rousseau ve Wachtel (2001) bu iki değişken arasındaki ilişkiyi 84 ülkenin 1960-1995 dönemi 

verileriyle incelemiştir. Yazarlara göre de enflasyonun büyüme üzerinde anlamlı ve negatif 

bir etkisi bulunmaktadır. 

Barro (2001) enflasyon ile ekonomik büyüme arasında anlamlı ve güçlü bir negatif ilişki 

bulunduğunu belirtmiştir. Bunun temel nedeni enflasyonun yatırımları ve verimliliği 

azaltmasıdır.  
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Bick (2010) ise enflasyon ile büyüme arasındaki ilişkiyi 40 ülkenin 1960-2004 dönemi 

verileriyle analiz etmiştir. Bu çalışmada ulaşılan sonuçlar da düşük düzeylerdeki enflasyonun 

ekonomiyi bir miktar canlandırabileceğine, öte yandan belli bir oranın üzerindeki enflasyonun 

ekonomik büyümeyi yavaşlattığına işaret etmekte, bir başka deyişle enflasyon ile ekonomik 

büyüme arasında doğrusal olmayan bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir.  

Barro (2013) çalışmasında enflasyonun ekonominin performansı üzerindeki etkisini 

incelemek üzere 100 ülkenin 1960-1990 dönemi verilerini kullanmıştır. Çalışmanın sonuçları, 

yıllık ortalama enflasyonda gerçekleşen % 10’luk bir artışın, reel kişi başına düşen gelir 

büyümesini yılda % 0.2-0.3 azalttığını, yatırım/GSYH oranını ise yıllık % 0.4-0.6 azalttığını 

göstermektedir. Yazara göre enflasyonun büyüme üzerindeki negatif etkisi görece küçük 

görünse bile, uzun dönemde yaşama standartları üzerindeki etkisi oldukça önemli düzeylerde 

olmaktadır. Örneğin para politikasında, uzun dönemli enflasyonu yıllık % 10 artıracak yönde 

bir kayma gerçekleşmesi, reel GSYH’yi 30 yılda % 4 ile % 7 arasında azaltacaktır. Bu bulgu, 

enflasyonun büyüme üzerindeki negatif etkisinin ve fiyat istikrarının öneminin altını 

çizmektedir.  

Mohaddes ve Raissi (2014) ise, Hindistan’ın 1989-2013 dönemi verilerini kullanarak çeşitli 

analizler yapmış ve enflasyon ile ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Yazarların analiz bulgularına göre bu negatif ilişki % 5.5’in üzerindeki 

enflasyonun varlığında daha belirgin hale gelmektedir.  
 

2. Yöntem, Veri Seti ve Uygulama 

2.1. Yöntem 

Çalışmada kullanılan temel iki yöntem, genişletilmiş ortalama grup tahmincisi (AMG) ve 

Ortak Bağıntılı Etkiler Ortalama Grup (CCEMG) tahmincisi  yöntemleridir. Bu yöntemlerden 

elde edilen sonuçlar Ortalama Grup (MG) tahmincisi ve Panel-Düzeltilmiş Standart Hata 

(PCSE) yöntemleriyle de desteklenmiştir. AMG ve CCEMG tahmincilerinin tercih 

edilmesinin nedeni, panel veri regresyon analizlerinde sıklıkla karşılaşılan yatay kesit 

bağımlılığı, heterojenlik ve serilerin durağan olmaması durumlarında dahi kullanılabilmesidir. 

Bu avantajlarına ek olarak değişkenlerin bütünleşme derecelerinin aynı olması koşulunu da 

gerektirmemektedir. 

Pesaran (2006), panel veri analizlerinde yatay kesit bağımlılığının mutlaka araştırılması 

gerektiğini ve eğer yatay kesit bağımlılığı varsa buna uygun yöntemlerin kullanılması 

gerektiğini Monte Carlo simülasyonu ile göstermiştir. Bu noktadan yola çıkarak yatay kesit 

bağımlılığını dikkate alan Ortak İlişkili Etkiler (CCE) tahmincilerini geliştirmiştir. Bu yöntem 

heterojen panel veri regresyon modeline dayanmaktadır (Pesaran, 2006: 971). 

Pesaran, CCEMG tahmincilerinin bağımsız değişkenler ve gözlenemeyen ortak etkilerin 

durağan ve dışsal olduğunu varsaymakla birlikte serilerin durağan, fark durağan ve/veya eş 

bütünleşik olduğu durumlarda da tutarlı sonuçlar verdiğini ifade etmektedir (Pesaran ve 

Yamagata, 2006: 969). 

Genişletilmiş ortalama grup tahmincisi (AMG) ise Marcus Eberhardt ve Francis Teal (2010) 

tarafından, Pesaran (2006) CCEMG yöntemine alternatif olarak geliştirilmiş ve yazarlar 

tarafından özünde toplam faktör verimliliğini hesaplayabilmek için kullanılmıştır. Pesaran 

(2006) CCEMG tahmincisine benzer şekilde AMG tahmincisi de serilerde birim kök olsun 

veya olmasın, seriler eş bütünleşik olsun veya olmasın ve ek olarak yatay kesit bağımlılığının 

varlığında dahi etkin sonuçlar vermektedir (Eberhardt ve Teal 2010).  

Ortak İlişkili Etkiler-Ortalama Grup Tahmini yöntemi (CCEMG), AMG yöntemiyle benzer 

nitelikler taşımakla birlikte CCEMG yönteminden ayrıldığı nokta yatay kesit bağımlılığını 

"Ortak Dinamik Süreç (Common Dynamic Process)" yöntemiyle içsel bir şekilde analize 

dâhil etmektedir (Eberhardt, 2012: 64). 

Bu yöntemleri uygulamak için kurulan model aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 
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  𝑔𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑑𝑔𝑑𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑑𝑝𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  

 

𝑖 = 1,2,3, … ,15   
𝑡 = 1960,1961, … ,2010 
 

(1) 

Modelde "𝑔𝑖,𝑡" değişkeni GSYH büyüme oranı, "𝑑𝑔𝑑𝑖,𝑡" değişkeni Kamu Borcu/GSYH 

büyüme oranı ve "𝑑𝑝𝑖,𝑡" değişkeni enflasyon artış oranı olarak ifade edilmiştir. 

Sabit parametre "𝛼", eğim parametreleri "𝛽" ve hata terimi ise "𝜀" ile sembolize edilmiştir. 

Denklemde "𝑖" alt indisi birimleri (ülke) "𝑡" alt indisi de zamanı (yıl) göstermektedir. 
 

2.2. Veri Seti ve Uygulama 

Bu çalışmada, kamu borcu/GSYH(dgd) büyüme oranının ve enflasyon(dp) artış oranının 

büyüme üzerindeki etkilerini incelemek için AB 15 ülkelerinin yer aldığı 1960-2010 

dönemini içeren 50 yıllık bir panel oluşturulmuştur4. Enflasyon serisi OECD tüketici fiyat 

endeksi verilerinden, büyüme serisi Penn World Table 9.0 (PWT) GSYH serilerinden 

hareketle 2005 baz yılı alınarak hesaplanmıştır. Kamu Borcu/GSYH oranı, Reinhart ve 

Rogoff (2010) “Growth in a Time of Debt” veri setinden elde edilmiştir. 

Çalışmada heterojenlik ve yatay kesit bağımlılığı problemlerini dikkate alan genişletilmiş 

ortalama grup tahmincisi (AMG) ve Ortak Bağıntılı Etkiler Ortalama Grup (CCEMG) 

tahmincisi yöntemlerine ek olarak Ortalama Grup (MG) tahmincisi ile heterojenlik ve 

otokorelasyonu dikkate alan Panel-Düzeltilmiş Standart Hata (PCSE) yöntemleri trendli 

opsiyonlarıyla uygulanmıştır. 
 

Tablo 1: Tahmin sonuçları 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Değişkenler AMG 
AMG 
trend 

CCEMG 
CCEMG 

trend 
PCSE 

ar1 
PCSE 
psar1 

MG 
MG 
trend 

dp -0.161*** -0.140*** -0.199*** -0.183*** -0.126*** -0.120*** -0.139*** -0.305*** 

 (0.0317) (0.0299) (0.0601) (0.0584) (0.0392) (0.0397) (0.0261) (0.0420) 

dgd -0.0558*** -0.0574*** -0.0768*** -0.0801*** -0.0775*** -0.0739*** -0.126*** -0.112*** 

 (0.0176) (0.0176) (0.0268) (0.0272) (0.0116) (0.0111) (0.0283) (0.0277) 

_dy   0.989*** 0.987***     

   (0.0531) (0.0423)     

_dp   0.192* 0.177*     

   (0.104) (0.104)     

_dgd   0.0690** 0.0711**     

   (0.0295) (0.0296)     

c 0.964*** 0.972***       

 (0.0497) (0.0393)       

trend  3.82e-05  -7.26e-06    -0.0009*** 

  (6.83e-05)  (8.83e-05)    (9.74e-05) 

Sabit terim 0.0694*** 0.0679*** -0.000171 -5.15e-05 0.0418*** 0.0410*** 0.0429*** 0.0723*** 

 (0.00364) (0.00474) (0.00271) (0.00519) (0.00254) (0.00255) (0.00291) (0.00511) 

         

RMSE 0.0194 0.0192 0.0186 0.0183 0.0293 0.0289 0.0286 0.0263 

         

                                                 
4 AB-15 Ülkelerine ait veri kısıtları nedeniyle, AB-15’i temsilen 13 ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Portekiz, Yunanistan) analize dahil 
edilmiş, verilerine ulaşılamayan 2 ülke (Lüksemburg ve İrlanda) analiz dışında tutulmuştur.   
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Değişkenler AMG 
AMG 
trend 

CCEMG 
CCEMG 

trend 
PCSE 

ar1 
PCSE 
psar1 

MG 
MG 
trend 

Artık 
Durağanlığı 
CADF Testi 

I(0) 
-9.503*** 

[0.000] 
 

I(0) 
-8.841*** 

[0.000] 
 

I(0) 
-9.845*** 

[0.000] 
 

I(0) 
-9.697*** 

[0.000] 
 

I(0) 
-7.033*** 

[0.000] 
 

I(0) 
-7.032*** 

[0.000] 
 

I(0) 
-8.802*** 

[0.000] 
 

I(0) 
-8.107*** 

[0.000] 
  

Gözlem Sayısı 642 642 642 642 642 642 642 642 

Ülke Sayısı 13 13 13 13 13 13 13 13 

Standart hatalar parantez içerisinde verilmektedir *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Köşeli parantez içindeki 
değerler ise CADF test istatistiğinin olasılık (prob) değerleridir. 
c: ortak dinamik süreç katsayısı 
trend: Grup spesifik trend değişkeni 
(1) AMG Genişletilmiş Ortalama Grup (Augmented Mean Group) tahmincisi, CCEMG Ortak Bağıntılı  

Etkiler Ortalama Grup (Common Correlated Effects Mean Group) tahmincisi, MG Ortalama Grup (Mean 
Group) tahmincisi, PCSE Panel-Düzeltilmiş Standart Hata (Panel-corrected standard error) tahmincisidir. 
(2) CCEMG sütunlarında verilen _dy, _dp, _dgd değişkenleri CCEMG tahmincisinin stata programı ile 
otomatik olarak yarattığı algoritmik değişkenlerdir. Bu nedenle söz konusu değişkenlerin yorumlanmasına gerek 
yoktur. 

 

Uygulamalardan elde edilen sonuçlara göre enflasyon ve kamu borcu artışının büyüme 

üzerindeki etkisi negatif ve anlamlı olarak gözlemlenmiştir.  

Karşılaştırmalı sonuçlar incelendiğinde, farklı yöntemlerden elde edilen enflasyon ve kamu 

borcu değişkenlerinin birbiriyle oldukça tutarlı katsayılar ve katsayı işaretlerine sahip olduğu 

görülmektedir. Bütün yöntemlerde bağımsız değişkenler % 1 düzeyinde dahi istatistiksel 

olarak anlamlı ve aynı zamanda iktisat teorisiyle uyumlu katsayı işaretlerine sahiptir. Farklı 

yöntemlerde enflasyonun büyüme üzerindeki negatif etkisinin -0.12 ile -0.30 aralığında 

değişen değerler almaktadır. Kamu borcunun büyüme üzerindeki negatif etkisi ise yaklaşık 

olarak -0.06 ile -0.13 bandında değişmektedir. 

AMG ve CCEMG tahmincileri PCSE ve MG yöntemlerine göre daha günceldir ve yatay kesit 

bağımlılığı ile durağan olmama durumlarını hesaba katan heterojen panel veri tahmincileridir. 

Bu duruma ek olarak AMG ve CCEMG yöntemlerinden elde edilen RMSE (Root Mean 

Squared Error) değerleri PCSE ve MG yöntemlerinden elde edilen değerlerden daha düşüktür. 

Bu nedenle katsayıların yorumlanması sadece AMG ve CCEMG yöntemleri için yapılacaktır. 

Birinci sütunda verilen sonuçlar yorumlanacak olursa, enflasyon oranında ortaya çıkan %1 lik 

bir artış, büyüme oranını yaklaşık olarak % 0.16 kadar azaltmaktadır. Kamu borcu/GSYH 

oranında ortaya çıkan %1 lik bir artış ise büyüme oranını yaklaşık olarak % 0.06 kadar 

düşürmektedir. Üçüncü sütunda verilen CCEMG sonuçlarına göre ise enflasyon oranında 

ortaya çıkan %1 lik bir artış, büyüme oranını yaklaşık olarak % 0.20 kadar azaltırken Kamu 

Borcu/GSYH oranında ortaya çıkan %1 lik bir artma ise büyüme oranını yaklaşık olarak % 

0.08 seviyesinde düşürmektedir. 

AMG yönteminde, diğer yöntemlerden farklı olarak modele ortak dinamik süreç katsayısı (c: 

common dynamic process) eklenebilmektedir. Katsayı pozitif ve istatistiki olarak anlamlıdır. 

Eberhardt ve Teal (2012)’den hareketle, Ortak dinamik süreç katsayısı; bir ülkede büyümeyi 

arttıran farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkabilecek gözlemlenemeyen etkilerin, diğer 

ülkelerdeki büyüme düzeyini artırabileceği şeklinde yorumlanmaktadır. 

Grup spesifik trend değişkeni AMG ve CCEMG yöntemlerinde % 5 önem düzeyinde 13 ülke 

için istatistiksel olarak anlamsızdır. MG yönteminde ise trend değişkeni %1 önem düzeyinde 

anlamlı fakat katsayı olarak çok düşük bir değere sahiptir.  

Nokta tahminiyle birlikte katsayıların güven aralığı tahmini incelendiğinde her yöntemden 

elde edilen güven aralıklarının nokta tahminiyle tutarlı olduğu görülmüştür. Enflasyon (dp) 

değişkeninin katsayısına ilişkin aralık tahmini (güven aralığı) negatiftir ve pozitif kısma 
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kaymamaktadır. Benzer şekilde Kamu Borcu/GSYH (dgd) değişkeni ait katsayıların güven 

aralıkları da negatifte kalmakta pozitif kısma kaymamaktadır. Bu bulgular tahmin 

sonuçlarının güvenirliğini artıran olumlu bir durumdur. AMG yönteminden elde edilen 

enflasyon değişkeni katsayısının nokta tahmini -0.16 iken güven aralığı -0.23 ve -0.10 

arasındadır. Aynı değişken için CCEMG yönteminde elde edilen nokta tahmini yaklaşık 

olarak -0.20 iken aralık tahmini -0.32 ve -0.08 değerlerini almaktadır. AMG yönteminden 

elde edilen Kamu Borcu/GSYH değişkeni katsayısının nokta tahmini yaklaşık olarak -0.06 

iken güven aralığı -0.09 ve -0.02 arasındadır. Aynı değişken için CCEMG yönteminde elde 

edilen nokta tahmini yaklaşık olarak -0.07 iken aralık tahmini ise -0.13 ve -0.03 arasındadır. 

Son olarak, her bir tahminci yöntemi için regresyon artıklarına yapılan birim kök testi 

yapılmıştır. Veri seti dengesiz panel olduğu için heterojenliği ve yatay kesit bağımlılığını 

dikkate alan Pesaran (2007) CIPS birim kök testine olanak vermemektedir. Bu yüzden 

regresyon artıklarına yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Pesaran (2003) CADF birim kök 

testi yapılmıştır. Test sonuçları bütün regresyon yöntemlerinden elde edilen artıkların durağan 

olduğunu birim kök içermediğini göstermektedir. Bu sonuç yöntemlerden elde edilen ve 

yorumlanan katsayıların sahte (spurious) olmadığının önemli bir işaretidir. Sahte regresyon 

sorununun yaşanmaması panel veri regresyon yöntemleriyle yapılan analizlerin anlamlı 

sonuçlar gösterdiğini işaret etmektedir. 
 

3. Sonuç 

Bu çalışma iktisat literatüründeki diğer çalışmalarla ulaştığı sonuçlar açısından benzerlik 

göstermekle birlikte, ülke grubu, zaman periyotu ve uygulanan ampirik yöntem bakımından 

farklılıklar göstermektedir.  

Söz konusu dönem ve ülke grubu için enflasyonun büyüme üzerindeki negatif etkisi -0.12 ile 

-0.30 aralığında değişirken, kamu borcunun büyüme üzerindeki negatif etkisi ise yaklaşık 

olarak -0.06 ile -0.13 bandında değişmektedir.  

Elde edilen başka bir bulgu, bütün tahmin yöntemlerinde uzun dönemde enflasyon artışının 

kamu borcu artışına oranla büyüme üzerinde daha olumsuz etkisi bulunmaktadır.  Bu bulgu, 

ısrarcı enflasyonun uzun dönemde ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı görüşüyle 

örtüşmektedir. Enflasyonun büyüme üzerindeki negatif etkisi, uzun dönemde yaşama 

standartları üzerinde önemli düzeylerde olmaktadır. Kamu borcundaki artış uzun dönemde 

büyüme hızını düşürmektedir. Bu durumun dışlama etkisi nedeniyle ortaya çıktığı 

düşünülmektedir. Dolayısıyla sonuçlar bize AB-15 ülkelerinde hem mali hem de parasal 

disiplinin ekonomik büyüme için önemli olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Maastricht 

Kriterleri’nin uygun gördüğü bütçe açığı, kamu borcu ve enflasyon oranı seviyelerinin 

hedeflenmesi ve bu hedeflerin sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir.  

Yapılan analizde kullanılan yöntemler heterojenlik, yatay kesit bağımlılığı, birim kök ve 

otokorelasyon durumlarında kullanılabilen tekniklerdir. Nokta tahmini ile aralık tahmininden 

elde edilen katsayı işaretlerinin birbiri ile uyumlu olması ve regresyon artıklarının birim kök 

içermemesi elde edilen katsayıların güvenilir olduğunun, sahte regresyon probleminin 

olmadığının önemli işaretledir. 

Dinamik süreç katsayısının pozitif ve anlamlı olması bir ülkede büyümeyi arttıran farklı 

zaman dilimlerinde ortaya çıkabilecek gözlemlenemeyen etkilerin, diğer ülkelerde büyüme 

düzeyini artırabileceği anlamına gelmektedir. Avrupa Birliği’nde yer alan ülkelerin coğrafi 

yakınlığı, gümrük birliği ilişkileri, parasal birlik, ekonomi politikalarının benzerlik göstermesi 

gibi faktörleri göz önüne aldığımızda bu durumun ortaya çıkması beklenen bir sonuçtur.  
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Demand Analysis: A Simulation Case Study 
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Abstract 

Stock-out events are one of the crucial problems that supply chain managers have to prevent and cope with. 
Efficient planning of product supply flows apart from the design, execution, and control of the related logistics 
processes. The configuration of an appropriate demand forecasting system that will provide the decision maker 

with the necessary information for the determination of the customers supply needs is required. 
In the current paper, using data from a major Greek retailing firm an analysis regarding the behaviour of demand 
for selected consumer goods is conducted. This analysis actually indicates that available demand data consists of 
three different data sets, which correspond to periods that differ as a result of variations in the promotional 
activity of product manufacturers. The ability to distinguish the different demand periods from each other 
enables the use of more efficient forecasting methods, which in turns make possible the rationalization of the 

inventory levels at the firm stores. Hence, this approach facilitates the decision processes for supply chain 
managers while customer demand is satisfied without excessive inventories and costly stock outs. The results of 
the proposed model are evaluated by both a simulation model and an error analysis model which verify that the 
increased forecasting accuracy reduces considerably stock out events. 
 

Keywords: management, operations research, statistics, demand forecasting, simulation, inventory management, 
behavioural data analysis, error analysis 
 

JEL Classification: C44, C52, C53, C55, C61, C63, M10, M11 

 

 

1. Introduction  

We had the opportunity to obtain some core data from Diamantis Masoutis S.A, a well-known 

Greek retailing company. The initial attempt was to identify customers’ behaviour by 

analysing the given data set. We conclude that this is the proper path to follow in order to 

predict future demand. Thence, the creation of the proper forecasting models regarding the 

characteristics of the data set is attempted. Afterwards, an error analysis is created in order to 

obtain an evaluation system of effective performance and a simulation is developed in order 

to examine the stock-out events. Meanwhile, a distinction between the different levels of 

demand due to the unusual behaviour of the given product is adapted and the benefit of the 

current distinction is examined. The final attempt was to propose an alternative process which 

guides to a more prosperous result. 
 

2. Literature Review 

Knowledge empowers companies with many abilities which guide them to predict future 

situations, alleviate potential errors, and maintain a competitive advantage. Liao (2003) points 

out that special techniques may embrace the knowledge management. Bevington and 

Robinson (2003) stipulated that both errors and uncertainties must be decimated through 

experiments and measurements. In the current paper, an effort to minimize the demand side 

uncertainties is attempted. Nahmias (2009) highlighted the significance of forecasting, which 

is a procedure that combines past available information in order to predict its future values. 

Forecasting methods are distinguished into two major categories: subjective; and objective. 

                                                 
1 Department of Economics, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, rtegou@gmail.com  
2 Department of Economics, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, cziko@auth.gr 
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We focus on objective methods and mainly on time series analysis. Alongside, it is a dire 

need to oversee the forecasting method accuracy by examining the forecasting accuracy 

measurements. 

          Error: 𝒆𝒕 = 𝑫𝒕 − 𝑭𝒕  (2.1) 

    Mean Square Error: 𝑴𝑺𝑬 =  ∑
(𝑫𝒕−𝑭𝒕)𝟐

𝒏
= 𝒏

𝒕=𝟏 ∑
𝒆𝒕

𝟐

𝒏

𝒏
𝒕=𝟏     (2.2) 

   Mean Absolute Deviation: 𝑴𝑨𝑫 =  ∑
|𝑫𝒕−𝑭𝒕|

𝒏
= 𝒏

𝒕=𝟏 ∑
|𝒆𝒕|

𝒏
 𝒏

𝒕=𝟏    (2.3) 

   Mean Absolute Percentage Error: 𝑴𝑨𝑷𝑬 =  ∑
|𝑫𝒕−𝑭𝒕|/|𝑫𝒕|

𝒏
= 𝒏

𝒕=𝟏 ∑
|𝒆𝒕|/|𝑫𝒕|

𝒏
 𝒏

𝒕=𝟏   (2.4) 

The presented product adopts steady demand. Hence, we focus on Single Exponential 

Smoothing because this model is quite accurate and increased weight (parameter a 𝝐 (0,1]) is 

given to the most recent observations. 

     Ft+1 = ∑
𝐹𝑡

𝑛
 𝑛

𝑡=1  , t=0  (2.5) and Ft+1 = Ft + a (Dt – Ft) , t ≠ 0  (2.6) 

Confidence interval (CI) is a commonly used method that help us determine the uncertainty 

related to a given data- set (𝒁𝒂/𝟐: 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐜𝐨𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 , a: confidence level, σ: standard 

deviation, x: mean value, and n: sample size). 

   Margin error: 𝐌𝐄 =   
𝝈∗𝒁𝒂/𝟐

√𝒏
  (2.7) → 𝐂𝐈 =   𝒙 ±

𝝈∗𝒁𝒂/𝟐

√𝒏
  (2.8), 

Technology integration is an embedded part of a company’s life. To begin with, the 

completion of the current paper is based on Microsoft Excel, a widely used tool which 

provides an essential way to manipulate data. Alongside, simulation is an indicative tool to be 

used (e.g., Kelton et al., 2002, Groenewoud, 2011, and the office of science, 2000) mainly 

when the models become complex. Finally, SPSS is a marked software tool for any kind of 

statistical analysis (Field, 2005 and Morgan et al., 2004). 
 

3. Analysis of product 

3.1 Behavioural data analysis and forecasting 

Our analysis is based on approximately 680 data points which correspond to daily demand 

between 2014 and 2015. Additionally, data for the 25 periods with promotional activities is 

obtained. The special emphasis of this work is on the examination of weekly demand since 

correlated managerial decisions are based on it. Hence, a separate analysis of data points that 

correspond to weeks with or without any promotional activities has been conducted. Table 1 

summarizes the results of the respective analysis. To begin with, the peak amplitude equals to 

the Maximum Value minus the Average Value and the range equals to the Maximum Value 

minus the Minimum Value. Alongside, the Average deviation equals to the average of the 

absolute deviations of a set of data points from their mean. 
 

Table 1: Summary statistics of weekly sales 

  
Demand with 
promotions  

Demand 

without 
promotions  

Low demand 

without 
promotions  

High demand 

without 
promotions  

Demand on 
promotions 

Average Value 786,74 300,70 155,92 695,55 2447,38 

Standard Deviation 1145,86 276,87 56,78 251,81 1415,72 

Maximum Value 4304,00 1400,00 289,00 1400,00 4304,00 

Minimum Value 53,00 53,00 53,00 392,00 91,00 

Peak Amplitude 3517,26 1099,30 133,08 704,45 1856,63 

Range 4251,00 1347,00 236,00 1008,00 4213,00 

Average deviation 830,86 211,87 46,35 186,20 1165,20 
 

In the current analysis, the focus is on the periods without any promotional activities. Figure 

1(a) illustrates the weekly sales excluding the impact of sales promotion. 

 

https://www.google.gr/search?client=firefox-b-ab&q=essential&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjE3NqZp_TQAhUFDCwKHTOQB4oQvwUIFygA


International Conference on “Scientific Cooperation for the Future        Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”                         6th-8th September 2017 

 

136 
 

 Figure 1: Weekly overall (a) – Low (b) - High (c) demand without promotions  

  (a)      (b)      (c) 
 

The product has a steady demand and adapts a rather unusual behaviour. In some cases the 

demand shows an upward trend even in periods without any promotional activities. This 

behaviour can be explained due to a competitor’s action such as store restructuring, 

replacement or entrance of new similar products, false advertising, and change of the location 

of the products in the stores. Alongside, sometimes demand increases sharply even before 

launching a new promotion. A new promotional activity may affect consumer behaviour or 

products arrival at the store before the official launching of the promotion may also explain 

this effect. In addition, in some cases demand does not decrease immediately after the end of 

a new promotional activity, as expected. Perhaps the promo affects the consumer behaviour.  

Finally, there are some cases that demand decreases sharply during an ongoing promo, which 

should be attributed to stock-out events. 

A natural way to continue this analysis, due to the unusual behaviour, is to divide sales 

without promotion data into two groups (Figures 1(b) and 1(c)). The value of 380 units is 

considered as the limit that separates the low and the high values of demand. Comparing left 

side of Figure 1 to both mid and right side of Figure 1, it is observed that the fluctuations in 

demand decrease and indicative parameters such as standard deviation, peak amplitude, range, 

and average deviation fall significantly. The module of input analyzer (Arena Simulation) is 

used in order to identify the indicative distribution of our dataset related to both low and high 

value demand. Hence, the proper distributions that fit are “Normal” (mean value equals to 156 

and standard deviation equals to 56.3) and “Exponential” (λ equals to 304), respectively. 

Single exponential smoothing is used as a forecasting method for weekly demand. Regarding 

the low levels of demand, the minimum of MAD yields when value of the constant a equals to 

0.67 (𝑭𝒕 = 𝟏𝟎𝟕. 𝟕𝟏 , a = 0.67, MSE = 2867.08, MAD = 39.82). On the other hand, MSE is 

minimized when a = 0.40 (𝑭𝒕 = 𝟗𝟖. 𝟓𝟓 , a = 0.40, MSE = 2733.65, MAD = 41.13). As it 

concerns the high levels of demand, the minimum of MAD yields when value of the constant 

a equals to 0.58 (𝑭𝒕 = 𝟕𝟓𝟐. 𝟏𝟑 , a = 0.58, MSE = 107691.35, MAD = 239.14). On the other 

hand, MSE is minimized for a = 0.23 (𝑭𝒕 = 𝟖𝟒𝟒. 𝟒𝟔 , a = 0.23, MSE = 94177.37, MAD = 

241.19). 
 

3.2 Error analysis 

In the current error analysis we investigate parameter  𝒆𝟏 . In this case: 

𝒆𝟏 = |𝒆𝒕|  = |𝑫𝒕 − 𝑭𝒕|  
The single exponential smoothing method (SES) is applied by distinguishing the cases which 

minimize both MAD and MSE. Thus, we investigate these methods regarding the whole data 

set (Overall), the low (Low), and the high values of demand (High). This analysis focus on 

the evaluation of 95% and 90% CI. We use expressions 2.7 and 2.8 in order to calculate the 

proper standard normal variable z. In case of 95% (Figure 2(a)) and 90% CI (Figure 2(b)), the 

formulas used are: 

𝑷(−𝟏. 𝟗𝟔 < 𝒛 < 𝟏. 𝟗𝟔) = 𝟎. 𝟗𝟓 , 𝑳 = 𝝁 ± 𝟏. 𝟗𝟔*σ/√𝒏 
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𝑷(−𝟏. 𝟔𝟒𝟓 < 𝒛 < 𝟏. 𝟔𝟒𝟓) = 𝟎. 𝟗𝟎 , 𝑳 = 𝝁 ± 𝟏. 𝟔𝟒𝟓*σ/√𝒏 

respectively, where L: upper and lower limits, μ: mean value, n: sample size, σ: standard 

deviation 

To begin with our separate analysis, we use SPSS in order to evaluate forecast error 𝒆𝟏. In 
Figures 2, the x-axis represents the examined models. Alongside, the y-axis represents the 

values of the examined error and the circle represents the average value of 𝒆𝟏. The horizontal 

lines indicate the endpoints of the confidence interval (CI).  
 

Table 2: Error analysis 

Methods 
Standard 
deviation  

Average  
Upper limit 
95% CI 

Lower limit 
95% CI 

Upper limit 
90% CI 

Lower Limit 
90% CI 

Overall SES 222,41 163,69 215,06 112,31 206,81 120,57 

Low SES min MAD 36,16 39,82 49,85 29,80 48,24 31,41 

Low SES min MSE 32,61 41,13 50,17 32,09 48,72 33,55 

High SES min MAD 234,72 239,14 371,94 106,33 350,60 127,68 

High SES min MSE 198,18 241,19 353,32 129,06 335,30 147,08 
 

To be more specific, regarding Figure 2 and Table 2, we observe that the average value of 𝒆𝟏, 
for High Demand when MSE is minimized, equals to 241.19. Furthermore, the 95% CI for the 

value of MAD in the same category is between 129.06 and 353.32, whereas, the 90% CI for 

the value of MAD in the same category is between 147.08 and 335.30.  
 

Figure 2: Error analysis of Ε1 for 95% (a) and 90% (b) CI 

    (a)        (b) 
 

Regarding an integration analysis, by focusing on the overall analysis excluding the 

promotional periods, the average value of 𝒆𝟏  equals to 163.69. On the other hand, as it 

concerns the distinction of low and high demand, the integrated average value of 𝒆𝟏 equals to 

79.12. We are able to assure that dividing the overall data set in two areas (high and low 

level) is a proper forecasting attempt, because the overall value of 𝒆𝟏 falls dramatically when 
the distinction between high and low levels of demand is adapted. 
 

3.3 Simulation case study with Arena 

Alongside with the error analysis, we use simulation to examine if the distinction between 

high and low demand is beneficial. Thence, we examine if the introduction of emergency 

deliveries can decrease considerably the number of stock-out events. We evaluated three 

different cases. The first scenario examines an inventory policy with distinction between high 

and low demand periods. Alongside, the second scenario examines the current inventory 

policy, which treats in the same manner high and low demand periods and the third scenario 

is similar to the first one but it also adapts emergency deliveries when a stock-out event 

occurs. 
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The initial inventory level equals to 162 units (i.e., demand forecast of the second case 

scenario) is assumed. There is a determined planned delivery once a week. We examine the 

coordinated “periodic-review, order-up-to-level” policy (T, S). In the current cases, T = 6 

days due to the current number of working days for retail stores. The delivery arrives every 

Monday morning (t = 1 day) and a new order is placed every Saturday (t =6 days). The lead-

time of this determined Weekly Delivery is assigned to “0”. Every Saturday the value of 

order-up-to level S is determined, which obviously coincides with initial on-hand inventory 

level of next week. The order quantity is equal to the difference between S and the current 

inventory level. It is worth mentioning that the distribution of the available demand data set 

can be consider Normal. We explain this part thoroughly afterwards. Hence, 

𝐒 = 𝑭𝒕 + 𝝈 ∗ 𝒛 ∗ √(𝑻 + 𝑳)  (3.1) and 𝐳 = 𝜱−𝟏[(𝑭𝒕 − 𝛍)/𝛔], (3.2) 

where 𝑭𝒕: demand forecast, σ: standard deviation, z=0.99 is the normal distribution service 

factor based on desired service level, T=6 the number of days between orders, and L=0 is the 

lead-time. The standard deviation is calculated using daily sales data. Additionally, the value 

0.99 is assigned to z because it is a quite good approximation in order to minimize the stock-

out events. 

Initially, we calculated our daily sales using the given data-set excluding the promotional 

periods. Hence, regarding our daily analysis for the emergency orders, we divide our daily 

samples into two major categories. The first category contains the low levels of demand 

(almost 73% in our sample excluding the impact of sales promotion) and the second category 

includes the high levels of demand (almost 27%). We use properly the aforementioned 

proportions on a daily basis in order to identify if we are dealing with weeks of low or high 

levels of demand. We consider the value of Demand equals to 50 as the upper and lower limit 

in both cases, respectively. Arena input analyzer is used in order to define this proper 

distribution in each category of sales. Regarding the low levels of demand on a daily basis, we 

assume Normal distribution with μ = 22.40 and σ = 12.00. In this specific case, it is observed 

that there is a possibility for a negative demand to occur. Apart from that, there is also a small 

possibility for a demand greater than 50 items to appear. Hence, we restrict the allowable 

values of the aforementioned distribution between [0, 50] items. For high levels of demand, 

we assume Normal distribution with μ = 119.00 and σ = 58.10.The allowable values are 

restricted between [51, 373] items which indicate the maximum and minimum values of the 

initial given data-set, respectively. 

Figure 3 illustrates the simulation model built using Arena simulation software. Firstly, we 

specify the type of the week (73% low level and 27% high level). If the week is characterized 

by low (or high) demand, then on each day of the six will be assigned a low (or high) demand 

value. The restrictions of allowable values of Demands are adapted. In addition, we use a 

variable (𝑫𝒕) in order to calculate the total amount of sales of the last week and to calculate 
the Demand Forecast. It is worth mentioning that in cases of distinction between high and low 

values of demand, the total amount of sales of both last low and high level’s Demand weeks 

are stored. After calculating the daily Demand, the current inventory level  

𝑰𝒕 = 𝑰𝒕 − 𝑫𝒕 (𝟑. 𝟑) 

is updated. Afterwards, we examine the cases in which inventory level drops below zero. In 

our model, the total amount of lost sales and the total number of stock-out events are 

recorded. In addition, the stock-out events which occur during high or low levels of demand 

are distinguished. At the end of each period with t<6, the day index is updated (t = t + 1).  By 

the end of the week (t=6), based on a random selection it is determined if the next week faces 

high or low levels of Demands. Thence, we calculate the values of Demand Forecasting, S 

parameter, and Order Quantity. Eventually, we reset t (t=0), update the inventory level and set 

it equal to current S value. The simulation is executed for a period equal to ten years (3120 

days). 
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Figure 3: Simulation model developed using Arena software 

 

First case 

Regarding the examined forecasting on a weekly basis, we choose the following initial value 

of Demand Forecasting for Low values of Demand ( 𝑭𝒕𝟎 = 𝟏𝟎𝟖,  a = 0,67, and MAD is 
minimized). The following expression indicates the proper value of the S parameter 

(expressions 3.1, 3.2) for a Low level Demand period (in this case σ equals to 12). 

𝐒 = 𝑭𝒕 + 𝝈 ∗ 𝟐. 𝟒𝟐 →  𝐒 = 𝑭𝒕 + 𝟐𝟗. 𝟎𝟒 

Apart from the initial value 𝑭𝒕𝟎, the following equation indicates the current Demand 

Forecasting (𝑫𝒕 : Demand of previous week, α: 0.67). 

𝑭𝒕 =   𝑭𝒕−𝟏 ∗ (𝟏 − 𝒂) + 𝒂 ∗  𝑫𝒕  (3.4) → 𝑭𝒕 =   𝑭𝒕−𝟏 ∗ 𝟎. 𝟑𝟑 + 𝟎. 𝟔𝟕 ∗ 𝑫𝒕 

Value 𝑭𝒕𝟎 differs regarding the high level demand periods. We have similarly excluded from 

our previous forecasting demand analysis the initial value of Demand Forecasting for High 

levels of Demand (𝑭𝒕𝟎 = 𝟕𝟓𝟐 ). The following expression illustrates the proper value of the S 
parameter (associations 3.1, 3.2) for a High level Demand period (in this case σ = 58.1).  

𝐒 = 𝑭𝒕 + 𝝈 ∗ 𝟐. 𝟒𝟐 → 𝐒 = 𝑭𝒕 + 𝟏𝟒𝟎. 𝟔𝟎 

Apart from the initial value 𝑭𝒕𝟎 for high values of demand, the following equation indicates 

the current Demand Forecasting (𝑫𝒕 : Demand of previous week, α: 0.58). 

𝑭𝒕 =   𝑭𝒕−𝟏 ∗ (𝟏 − 𝒂) + 𝒂 ∗  𝑫𝒕   (3.4) → 𝑭𝒕 =   𝑭𝒕−𝟏 ∗ 𝟎. 𝟒𝟐 + 𝟎. 𝟓𝟖 ∗ 𝑫𝒕 

 

Second case 
In this case, in order to achieve minimization in MAD, after applying the forecasting method, 

we select proper initial Demand Forecasting value (𝑭𝒕𝟎 =  𝟏𝟔𝟐).  We estimate the standard 

deviation taking into consideration the values of σ in both low (𝝈𝟏) and high (𝝈𝟐) levels of 

demand and the percentage that both low (𝒑𝟏) and high (𝒑𝟐) values occur on a daily basis in 
our data-set. 

σ = 𝝈𝟏 ∗  𝒑𝟏 +  𝝈𝟐  ∗  𝒑𝟐   →  σ = 24.45. 

 

Alongside, the S parameter is estimated by the following expressions (associations 3.1, 3.2). 

𝐒 = 𝑭𝒕 + 𝝈 ∗ 𝟐. 𝟒𝟐 →  𝐒 = 𝑭𝒕 + 𝟓𝟗. 𝟏𝟕 
 

Apart from the initial forecasting demand value (𝑭𝒕𝟎), we use expression 3.4 in order to 

calculate the current Demand Forecasting (𝑫𝒕 : Demand of previous week, α: 0.90). 

𝑭𝒕 =   𝑭𝒕−𝟏 ∗ (𝟏 − 𝒂) + 𝒂 ∗  𝑫𝒕 (3.4) →  𝑭𝒕 =   𝑭𝒕−𝟏 ∗ 𝟎. 𝟏𝟎 + 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝑫𝒕  

 

Third case 
This approach is similar to the first scenario. An additional variable is introduced which is the 

threshold that justifies that the dispatch of an emergency delivery is necessary. If the value of 

the current inventory level is greater than s parameter then an emergency delivery appears. 
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Two separate cases are examined. Initially, it is assumed that s = 50 (case 3a - s equals to the 

limit between high and low levels demand periods) but the results were not as promising as 

expected. Hence, another case is examined in which s is equal to the average value of a daily 

demand during a low level demand period, s = 25 (case 3b).  

Regarding the emergency delivery, adapting fixed values for both order quantity and updated 

inventory level is avoided. The opposite action could easily lead to another supplementary 

emergency delivery on the same week or excessive quantities of products in inventory. 

Hence, we decided that the total amount of updated inventory level is a function related to 

both the last S parameter and the remaining days of the week (difference between the weekly 

days and the current day Τ).  

𝑺𝒆𝒎𝒆𝒓𝒈𝒆𝒏𝒄𝒚 = 𝑺 ∗ (𝟔 − 𝒕) (3.5) 

𝑶𝒓𝒅𝒆𝒓 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕𝒚  =  𝑺𝒆𝒎𝒆𝒓𝒈𝒆𝒏𝒄𝒚 − 𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒍 (3.6) 

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒍 𝑼𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆𝒅 =  𝑺𝒆𝒎𝒆𝒓𝒈𝒆𝒏𝒄𝒚(𝟑. 𝟕) 

Results 
 

The aggregated results are summarized and presented in Table 3. 

 

 Table 3: Overall results 

 

To sum up, we are able to confirm that the number of stock-out events, the total number of 

lost sales, and the average values of lost sales show a downward trend when we adapt the 

distinction between high and low levels demand periods. Alongside, by insisting on the 

distinction between high and low levels of demand, the number of stock-out events decrease 

when high levels demand periods appear. These findings change when examining a policy 

without the distinction between high and low level demands since the number of stock-out 

events is considerably higher for high demand periods. In the contrary, regarding the low 

demand periods, the number of stock-out events decrease in the second scenario. The 

differences regarding the stock-out events, the total amount of lost sales, and the average 

value of lost sales on a daily basis between the first and the third scenario are limited. 

Additionally, in first scenario, the average lost sales per stock-out event hits its lowest point. 

Alongside, it is worth mentioning that in the third scenario, as opposed to the other scenarios, 

the company has to bear additional financial burden due to the cost of the emergency 

deliveries. To sum up, the first scenario seems to be by far the preponderant scenario due to 

both practical and financial impacts. 
 

4. Conclusion and further research 

The principal objective of the current paper was to define the appropriate demand forecasting 

system. Some intermediate goals are established. The completion of the behaviour analysis of 

the given demand was the primary intermediate scope. Distinguishing the available data sets 

became a necessity in order to better understand demand behaviour. This distinction was 

related to different demand types which enabled the development of more efficient 

forecasting methods that can help management cope with both excessive inventories and 

 

Total 
Stock-
outs 

Stock-

outs on 
high 
value 

demand 

Stock-

outs on 
low 

value 
demand 

Total 
amount 
of lost 
sales 

Average 

lost 
sales on 
a daily 
basis 

Average 

lost 
sales per 
stock-
outs 

Emergency 
deliveries 

Emergency 

deliveries 
on low 
value 

demand 

Emergency 

deliveries 
on high 
value 

demand 

Case 1 138 26 112 3994 1,28 28,94 0 0 0 

Case 2 548 526 22 57234 18,34 104,44 0 0 0 

Case 3a  110 26 84 3873 1,24 35,21 93 88 5 

Case 3b  95 24 71 3765 1,21 39,63 177 168 9 
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stock-out events. The aforementioned models were evaluated by an error analysis model and 

by a simulation model. Hence, it is verified that the increased forecasting accuracy reduces 

considerably stock out events. 

Regarding future research, it would be interesting to focus on the correlation between the 

competing products and the products bundle (offering several products as one combined 

product). This investigation may reveal some significant outcomes. Eventually, the study of 

consumer’s behaviour and competitors actions could increase comprehension of customers’ 

attitude.  
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İşlem Tutarı Bazında Kredi Kart Kullanımının Enflasyon ve Para 

Arzı İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama 
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Özet 

Çalışma, literatür araştırmalarının doğrultusunda Türkiye‘de işlem tutarı bazında kredi kart  kullanımı ile 
enflasyon ve para arzı arasında bir ilişkinin var olup olmadığını incelemek amacıyla yapılacaktır. Bu çalışmadaki 
değişkenler arasındaki ilişki, zaman serisi analiziyle aylık veriler kullanılarak araştırılacaktır. İşlem tutarı 
bazında kredi kartı kullanımı verilerini; Bankalararası Kart Merkezi’nden, enflasyon verileri; TÜİK’den tedarik 

edilmiştir. İşlem tutarı bazında kredi kartı kullanımı ile enflasyon değişkenlerine ait veriler 2009-2015 dönemini 
kapsamaktadır. Çalışmada işlem tutarı bazında kredi kartı kullanımı ile enflasyon arasındaki ilişki, ARDL 
koentegrasyon ve Toda Yamato nedensellik testleri kullanılarak araştırılacaktır.  
 

Anahtar Kelimeler: kredi kart kullanımı, enflasyon,  para arzı, ARDL, Toda Yamamoto nedensellik testi  
 

JEL Sınıflandırması: G21, E31, C22 

 

Relationship between Inflation, Money Supply and Use of Credit 

Card on Transaction Amount: An Application on Turkey 
 

Abstract 

The study aims to investigate whether there is a relationship between inflation, money supply and the use of 
credit cards on the basis of the amount of transactions in Turkey in the light of literature. The study utilizes time 
series analysis with monthly data to examine the relationship between variables. Transaction-amount-based 
credit card usage data were obtained from the Interbank Card Center, and inflation data were obtained from 
Turkish Statistical Institute. The data on transaction-amount-based credit card usage and inflation variables 
covers the 2009-2015 period. The study uses ARDL cointegration and Toda Yamato causality tests to investigate 

the relationship between inflation and the transaction-amount-based use of credit cards. 
 

Keywords: credit card use, inflation, money supply, ARDL, Toda Yamato causality test 
 

JEL Classification: G21, E31, C22 

 

 
1. Giriş 

19. yüzyılda ABD’de kullanılmaya başlanan kredi kartları; para taşıma riskini azaltmış, itibar 

işareti olmuş, alternatif alışveriş imkanı sağlamış ve ödeme kolaylığı sağlayarak giderek 

yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte kredi kartı kuruluşlarının hizmetleri de gelişme yönünde 

hareket etmektedir. Türkiye’de de kısa sürede kredi kartları, bankacılık sektörü için önemini 

ortaya koymuştur. Bankalar müşterilerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün 

çeşitlendirmesi ile kredi kartı kullanımını ve tüketim harcamalarını arttırmışlardır.  

Tüketim harcamalarının artması ekonomilerde üretim artışına paralel olarak seyrederse 

enflasyonist etkiye neden olmamaktadır. Fakat gelişmemiş veya gelişmekte olan 

ekonomilerde toplam talebi arttırarak enflasyonist etki ortaya çıkarmak sık görülen bir 
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durumdur. Toplam talebi arttıran faktörler; tüketim harcamaları ve para arzı olarak sayılabilir. 

Günümüzde hızla artan bir harcama mekanizması olarak kredi kartı kullanımının ve para 

arzının enflasyonist etkisinin ampirik olarak araştırılması literatürde eksik olan bir yöndür.  

Bu çalışmada işlem tutarı bazında kredi kartı kullanımı ve para arzının enflasyon ile arasında 

bir ilişki olup olmadığı incelenmektedir. Bu amaçla, işlem tutarı bazında kredi kartı kullanımı, 

para arzı ve enflasyon değişkenlere ait aylık veriler kullanılarak 2009-2015 dönemini 

kapsayan bir analiz yapılmıştır. 

İşlem tutarı bazında kredi kartı kullanımı, para arzı ve enflasyon değişkenleri arasındaki 

ilişkisinin analizinde öncelikle zaman serilerinin durağan olup olmadığının incelenmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle değişkenlere ait verilere durağanlık testi uygulanarak serilerin 

durağan olup olmadığı tespit edilmiştir. Durağanlık testi sonuçları, değişkenler arasında ilişki 

olup olmadığını ARDL yaklaşımı ve Toda-Yamamoto nedensellik analizleri kullanarak 

belirleyebileceğimizi göstermiştir.  

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde işlem tutarı bazında kredi 

kart kullanımı ve enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen benzer çalışmaların literatür 

taramasına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veriler hakkında bilgi 

verilmiştir. Dördüncü bölümde analizde kullanılan ekonometrik yöntemler incelenmiştir. 

Beşinci bölümde ise ampirik sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise elde 

edilen ekonometrik bulgular doğrultusunda işlem tutarı bazında kredi kart kullanımı, para arzı 

ve enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen değişkenler arasındaki ilişkinin genel bir 

değerlendirmesi yapılmıştır. 
 

2. Literatür Taraması 

Kredi kart kullanımı ve enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar aşağıda kısaca 

özetlenmiştir. Aşağıdaki çalışmalarda kredi kartı kullanımı ve enflasyon arasındaki ilişkileri 

ekonometrik çalışma olarak ele almamışlardır. 

 Geanakoplos ve Dubey (2010), çalışmalarında kredi kartlarının sayısının ve kullanımının 

artması piyasadaki para hızını arttırdığını ve enflasyona neden olduğunu bahsetmişlerdir. Para 

otoriterleri enflasyon yaşanmadan önceki fiyat seviyelerine ulaşmak için para arzını 

azaltmaktadırlar. Kredi kartının kullanımının artması ile piyasadaki nakit para kullanılmadan 

harcama imkanı sağlayarak talebi artırıcı etkisi ile enflasyona neden olabileceği 

vurgulanmıştır. 

Raj (2010), çalışmasında kredi kartı kullanımının ekonomik etkilerini araştırmıştır. Son 

zamanlarda kredi kartına sahip olma moda ve sosyal statü haline gelmiştir. Kredi kartının 

borçlanma kültürüne teşvik ettiğini ve toplumdaki ekonomik eşitsizliğe zemin hazırlayarak 

enflasyona neden olduğunu söylemiştir. 
 

Tablo 1: Türkiye’de işlem tutarı bazında kredi kart kullanımı ile para arzı, enflasyon ilişkisini 

araştıran ampirik literatür çalışmaları 
Makalenin 

Yazarı 
Değişkenler Dönem Yöntem Sonuç 

Yardımcı Kredi Kartı Harcamaları 
Enflasyon 

1994-2004 
çeyrek 

dönem  

Eşbütünleşme 
ve hata 

düzeltme 
analizleri ve 
Granger 
nedensellik testi 

Kredi kartı harcamaları 
artışının enflasyon üzerindeki 

etkisi anlamlı ve pozitif yönde 
ilişki 

Uzgören  Kredi Kartı Yurtiçi 
Kullanım Cirosu - 
Enflasyon 

1994-2004 Çoklu regresyon 
analizi 

Kredi kartı kullanım cirosu ile 
enflasyon arasında doğru 
yönlü ilişki 
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Makalenin 
Yazarı 

Değişkenler Dönem Yöntem Sonuç 

Arı Kredi Kartı Ve Banka 

Kartı Kullanımı -  Nakit 
Para Miktarı 

Ocak 2002 

Aralık 2007  

En Küçük 

Kareler 
Yöntemi 

Banka kartından yapılan nakit 

çekme işleminin reel 
dolaşımdaki para ile ilişkisinin 
negatif, kredi kartı ile yapılan 
alışverişlerin reel dolaşımdaki 
para ile ilişkisi pozitif 

Arslan -
Yapraklı 

Banka Kredileri -  
Enflasyon 

1982-2007 Eşbütünleşme - 
hata düzeltme 

analizi ve 
Granger 
nedensellik testi 

Uzun dönemde enflasyonun 
banka kredilerini negatif, kısa 

dönemde banka kredileri 
enflasyonu pozitif etki 

Bilgen Özel Tüketim 
Harcamaları - Ticari 
Bireysel Krediler 

Ocak 2002 – 
Mart 2008 

Koentegrasyon 
analizi -  Engle 
ve Yoo üç 
aşamalı 

modelleme 
yöntemi 

Tüketim harcamalarında artış 
üretim ve istihdamı arttırarak 
milli gelire olumlu yönde etki, 
kredi kartlarının harcamayı 

arttırıcı etkisi, kişilerin kredi 
kartı yükümlülüklerini 
kapatabilmek için ticari ve 
bireysel kredilerinde artış 

               
Ezengin 

Bireysel Kredi Kart 
Kullanım Miktarı - 
Enflasyon 

Ocak 1997 – 
Kasım 2008  

Granger 
nedensellik 
analizi 

Bireysel kredi kartları 
kullanım miktarından 
enflasyona doğru tek yönlü 

ilişki 
 

3. Veriler 

Çalışmada, 2009-2015 dönemine ilişkin aylık veriler kullanılarak Türkiye'deki işlem tutarı 

bazında kredi kartı kullanımı ve M1 ile enflasyon değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisi 

incelenmiştir. İncelenen değişkenlere ait bilgiler, Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2: Veri seti 

Değişken Adı  Sembol Kaynak 

İşlem Tutarı Bazında 
Kredi Kartı 
Kullanımı 

KK Bankalararası Kart Merkezi 

Para arzı M1 TCMB 

Enflasyon TÜFE TUİK 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Değişkenlerin önce logaritmaları alınmış, aylık seriler olması nedeniyle daha sonra da 

mevsimsellikten arındırılmıştır. Ekonometrik analiz, E-views 9.0 paket programı ile 

gerçekleştirilmiştir. 
 

4. Yöntem 

Çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması için ekonometrik yöntem olarak 

zaman serisi analizi kullanılmıştır. Ekonometrik analizde öncelikle değişkenlere ait serilerin 

durağan olup olmadıklarının araştırılması gerekmektedir. 
 

4.1. Durağanlık Analizi 

Değişkenlerin durağanlığının araştırılmasında genişletilmiş Dickey Fuller (Augmented Dickey Fuller) 

birim kök testi yapılmıştır. Dickey ve Fuller (1981), zaman serilerinin durağanlığının 

incelenmesinde çok yaygın olarak kullanılan bir durağanlık testidir. ADF testi, aşağıda şöyle 

yer almaktadır. 

tX  =   +  t +  X 1-t  + 


k

1i

 i 1-tX  + t        
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X t  =  X t  - X 1-t  t     : Trend Değişkeni t  : Stokastik Hata Terimi 

t  hata terimi için; E ( t ) = 0   Var ( t ) = 2

t
  cov ( t , s-t ) = 0   s 0 

 

4.2. ARDL (Autoregressive Distibuted Lag) Yaklaşımı 

Serilerin durağanlıkları araştırıldıktan sonra seriler arasındaki koentegrasyon (eşbütünleşme) 

test edilmelidir. Durağanlık düzeyleri farklı olan zaman serilerine koentegrasyon analizinin 

yapılamama sorununa Pesaran ve Shin (1995) ve Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen 

ARDL (Autoregressive Distibuted Lag) yaklaşımı çözüm olmaktadır. Bu yaklaşım, 

değişkenlerin durağanlık derecelerine dikkat etmeden değişkenler arasındaki koentegrasyon 

ilişkisinin var olup olmadığını araştırmaktadır. 

ARDL yaklaşımına göre aralarında uzun dönem ilişki tahmin edilen değişkenler aşağıdaki 

denklemde yer almaktadır. 

zt = μ + γt + ∑ ϕ
p
i=1 Zt−i + εt    t = 1, 2, 3, … 

zt = [Yt,  Xt
′ ]′   Yt  :  Bağımlı değişken   Xt : Bağımsız (açıklayıcı) değişken  

Bu durumda Yt ve Xt serileri I(0) veya I(1) olabilir (Pesaran vd., 2001). 
Var (p) tahmini, vektör hata düzeltme modeline (VECM) göre aşağıdaki gibidir. 

Δzt = a0 + a1t + ∏zt−1 + ∑ Γi
p−1
i=1

Δzt−i + εt      t = 1, 2, 3, … 

Δ = 1 – L       L = Gecikme sayısı 

𝜞  : Kısa dönem karakteristik matrisi,  ∏ : Uzun dönem çarpım matrisi  

Koentegrasyon analizi için ARDL yaklaşımındaki Yt ve Xt değişkenleri arasındaki ilişkinin 

kısıtlanmamış hata düzeltme modeline (Unrestricted Error Correction Model-UECM) göre 

tahmin edilen denklemi aşağıdaki gibi yazılabilmektedir.  

ΔYt = c0 + c1t + πyyYt−1 + πyx,xXt−1 + ∑ ψi
′ Δp−1

i=1 Zt−i + ω′ΔXt + ut 

ARDL yaklaşımı, Yt ve Xt arasında düzey ilişkisinin varlığını test ederken bu değişkenler 

arasındaki koentegrasyon ilişkisinin olmadığını da sıfır hipotezi bağlamında F-testini (Wald 

test) kullanarak göstermektedir. 

H0;  πyy = 0, πyx,x=0' (Sıfır hipotezi) 

H1; πyy≠ 0, πyx,x≠ 0' (Alternatif hipotez) veya 

H1;  πyy≠ 0, πyx,x= 0' (Alternatif hipotez) veya 

H1;  πyy= 0, πyx,x≠ 0' (Alternatif hipotez) 

Kısa dönem ilişkisi, ARDL yaklaşımına göre bir hata düzeltme modeli ile aşağıdaki gibi 

yazılmaktadır. 

ΔY = a0 + a1(hatat−1) +  ∑ a2iΔYt−i + ∑ a3iΔXt−i + ut
m
i=1

m
i=1  

hatat−1; Uzun dönem ilişkisinden elde edilen hata terimleri serisinin bir dönem gecikmeli 

değeridir. Hata düzeltme değişkenin katsayısı olan a1, kısa dönemdeki durumun ne kadarının 
uzun dönemle karşılanabileceğini ifade etmektedir ve işaretinin negatif olması 

beklenmektedir. Hata düzeltme değişkeninin katsayısının l’den büyük olması, sistemin 

dalgalanarak dengeye geldiğini ve bu dalgalanmanın da giderek azalan bir şekilde uzun 

dönemde dengeye dönüşü sağladığını göstermektedir (Pesaran vd., 2001). 

ARDL yaklaşımı ile kısa ve uzun dönem esneklikler de hesaplanabilmektedir. Kısa dönem 

esneklikler, UECM’deki açıklayıcı değişkenlerin cari dönem farklarına ait katsayılar olarak 

hesaplanmaktadır (Pesaran vd., 2001). 
 

4.3. Toda-Yamamoto Nedensellik Testi 

Zaman serisi değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi araştırmalarında faydalanılan bir analiz 

şekli de Toda-Yamamoto nedensellik analizidir. Bu analizin tatbik edilmesi iki bölümde 

olmaktadır. Birinci bölüm, zaman serisi değişkenlerinin maksimum entegrasyon mertebesinin 

(d) ve gecikme uzunluğunun (k) tayin edilmesini ihtiva eder. VAR yönteminin müsait 
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gecikme yapısının tayin edilmesi için Akaike minimum Final Prediction Error (FPE),  Akaike 

Information Criterion (AIC), Schwarz Criterion (SC) ve Hannan-Quin (HQ) ölçütlerinden 

yararlanılmaktadır (Awokuse, 2003). 

VAR (k)’nın seçimi ve entegrasyon mertebesinin (dmax) tayin edilmesiyle, p = (k+dmax) 

gecikmelerinin toplamı ile VAR modeli tahmin edilebilir. İkinci bölümde, ilk k VAR katsayı 

matrisine (tüm gecikmiş katsayılara uygulama yapmadan) Granger nedensellik testine sonuç 

çıkarmak için standard Wald testi tatbik edilerek 𝜆1𝑖 = 0 ve 𝜙1𝑖 = 0 hipotezleri sınanmaktadır 

(Awokuse, 2003). 
 

5. Ampirik Analiz 
  

5.1. Birim Kök Testi Sonuçları 

Çalışmadaki değişkenlerin durağanlık sınamaları ADF birim kök testi ile yapılmıştır. ADF 

birim kök testinin sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3’deki serilerden TÜFE değişkeni 

için birim kökün bulunduğuna dair sıfır hipotezinin reddedilmediği yani bu değişkenin sabit-
trendli seviye değerinde durağan olmadığı görülmektedir. TÜFE değişkenin birinci farkı 

alındığında, birim kök taşıdığı sıfır hipotezi %1 anlamlılık seviyesinde reddedilmiştir. 

Böylece TÜFE değişkeni, birinci farkında durağan I(1) hale gelmiştir. Diğer değişkenler KK 

ve M1’in ise birim kökün bulunduğuna dair sıfır hipotezi reddedilir. Bu değişkenlerin sabit-

trendli düzey değerlerinde durağan oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. 

 

Tablo 3: Geliştirilmiş Dickey Fuller (ADF) birim kök testi sonuçları 
Değişkenler ADF Test İstatistiği  Sonuç 

Düzey Birinci Fark 

TÜFE -0,4747(7) -4,1657(6)*** I(1) 

KK -4,8557 (11) -5,5990 (11)*** I(0) 

M1 -9,2072 (0) -6,5175 (4) *** I(0) 

*** %1, ** %5, * %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
Optimal gecikme uzunluğu Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre hesaplanmış olup parantez içinde gösterilmiştir. 

MacKinnon  kritik değerleri; %1 düzeyinde  -4,0724, %5 düzeyinde   -3,4649, %10 düzeyinde  -3,1590 
 

5.2. ARDL Sonuçları 

Zaman serileri için durağanlık araştırılması yapıldıktan sonra işlem tutarı bazında kredi kartı 

kullanımı ve M1 ile enflasyon değişkenlerinin bütünleşme derecelerinin farklı olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Oluşturduğumuz modeldeki değişkenlerden KK ve M1 düzeyde durağan yani 

I(0) iken, TÜFE değişkeni ise birinci farkında yani I(1) durağan hale gelmektedir. 

Bütünleşme dereceleri aynı olmayan değişkenlere ait zaman serilerinde koentegrasyon 

(eşbütünleşme) ilişkisinin araştırılmasında, Pesaran ve Shin (1995), Pesaran vd. (1997) ile 

Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL (Autoregressive Distributed Lag) yaklaşımı 

kullanılmaktadır. 

Çalışmamızda yer alan farklı bütünleşme derecelerine sahip KK, M1 ve TÜFE değişkenleri 

için koentegrasyon (eşbütünleşme) ilişkisi, ARDL yaklaşımına göre analiz edildiğinde 

hesaplanan t istatistiğinin %1 anlamlılık seviyesinde üst kritik değerini aştığı görülmektedir. 

Bu durumda bağımlı değişken TÜFE ile  bağımsız değişkenler KK ve M1 arasında bir 

koentegrasyon ilişkisinin olduğu görülmektedir.  
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Tablo 4: TÜFE ve KK, M1 değişkenleri için koentegrasyon ilişkisinin ARDL yaklaşımına 

göre sonuçları  
 

Bağımsız Değişken Sayısı 

(k) 

 
F İstatistiği 

%1 Anlamlılık Seviyesinde Kritik 
Değerler 

Alt Sınır 

I(0) 

Üst Sınır 

I(1) 

2 24.6571 4.13 5 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Değişkenler arasında bir koentegrasyon (eşbütünleşme) olması nedeniyle uzun ve kısa dönem 

ilişkilerinin belirlenmesi için ARDL modeli oluşturulabilmektedir. ARDL modelinin 

oluşturulması için öncelikle maksimum gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. 

Maksimum gecikme uzunluğunun nasıl belirlendiği Tablo 5’de gösterilmiştir.   
 

Tablo 5: Maksimum gecikme uzunluğunun belirlenmesi  
Gecikme Sayısı  

(m) 
 

AIC 
 

SC 
 

HQ 

0 0.212954 0.304957 0.249723 

1 -5.658714 -5.290704* -5.511639 

2 -5.847500* -5.203482 -5.590119* 

3 -5.5821765 -4.901738 -5.454078 

* Maksimum gecikme uzunluğunu sağlayan en küçük kritik değer 
Kaynak: Yazar tarafından AIC, SC ve HQ analiz sonuçlarına dayanılarak oluşturulmuştur. 

 

Maksimum gecikme uzunluğu 2 olarak Akaike (AIC), Schwarz (SC) ve HQ kriterlerine göre 

ortak şekilde belirlenmiştir. Maksimum gecikme uzunluğunun 2 olarak tespit edilmesiyle KK, 

M1 değişkenlerinin 2 gecikmeli değerleri ile TÜFE değişkenine ait ARDL (2,2,2) modeli 

tahmin edilmiştir. Tahmin edilen modele ait sonuçlar Tablo 6’de verilmiştir. 

 

Tablo 6: ARDL (2,2,2) modelinin tahmin sonuçları 
Değişkenler Katsayı t-İstatistiği 

C 0.129520 0.978302 (0.3312) 

𝑙𝑛𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−1 -1.949257 -9.925438 (0.000) 

𝑙𝑛𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−2 0.298148 2.628631 (0.0105) 

𝑙𝑛𝐾𝐾𝑡−1 -0.007952 -0.346012 (0.7303) 

𝑙𝑛𝐾𝐾𝑡−2 -0.006507 -1.304960 (0.7769) 

𝑙𝑛𝑀1𝑡−1 -0.012367 -1.304960 (0.1961) 

𝑙𝑛𝑀1𝑡−2 0.004660 0.048806 (0.9612) 

*Parantez içindeki değer P-olasılık olarak ifade edilmektedir. 

 

Modelin uzun dönem katsayıları, beklenen işaretlere sahip ancak istatistiksel olarak anlamlı 

değildir. Tahmin edilen ARDL (2,2,2) modelinin uzun dönem hesaplanan katsayıları Tablo 

7’da verilmiştir. 

 

Tablo 7: ARDL (2,2,2) modelinin uzun dönem katsayıları 
Değişkenler Katsayı t-İstatistiği 

C 0.066446 0.985922 (0.3275) 

lnKK 0.003424 0.481782 (0.6314) 

lnM1 -0.003158 -0.837809 (0.4049) 

*Parantez içindeki değer P-olasılık olarak ifade edilmektedir. 
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Tablo 8: ARDL (2,2,2) hata düzeltme modelinin kısa dönem ilişkisini gösteren sonuçları 
Değişkenler Katsayı T İstatistiği 

C 0.129520 0.978302 (0.33) 

Δ𝑙𝑛𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−1 -0.651110 -5.747108 (0.000) 

Δ𝑙𝑛𝑇Ü𝐹𝐸𝑡−2 -0.298148 -2.628631 (0.0105) 

Δ𝑙𝑛𝐾𝐾𝑡 -0.007952 -0.346012 (0.7303) 

𝑙𝑛𝐾𝐾𝑡−1 0.008118 0.244865 (0.8073) 

𝑙𝑛𝐾𝐾𝑡−2 0.006507 0.284397 (0.7769) 

𝑙𝑛𝑀1𝑡  -0.012367 -1.304960 (0.1961) 

𝑙𝑛𝑀1𝑡−1 0.006677 0.702913 (0.4844) 

𝑙𝑛𝑀1𝑡−2 -0.000466 -0.048806 (0.9612) 

𝐸𝐶𝑀𝑡−1 -1.949257 -10.135980 (0.000) 

 

Kremers vd. (1992)’ne göre hata düzeltme teriminin (𝐸𝐶𝑀𝑡−1) gecikmeli beklenen değerinin 

negatif işarete sahip ve anlamlı olması, ele alınan dönemde dengeden herhangi bir şekilde 

sapmanın gelecek dönemde düzeltilecek olduğunu göstermektedir. Modelimizde hata 

düzeltme teriminin katsayısı -1.949257 şeklinde bulunmuştur. Katsayının işareti negatif ve 

%5’de anlamlıdır. Dolayısıyla hata düzeltme teriminin katsayısına göre kısa dönemde 

meydana gelecek dengesizliğin ancak yaklaşık %2’si uzun dönemde düzeltilebilecektir.    

Tablo 8’daki ARDL (2,2,2) hata düzeltme modelinin kısa dönem ilişkisini gösteren sonuçlara 

göre hata düzelme modeli aşağıdaki gibi yazılabilmektedir. 

ECM = lnTÜFE - 0.003424*lnKK + 0.003158*ln M1 - 0.066446*C 
 

5. 3. Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları  

Çalışmamızda Toda-Yamamoto nedensellik testinin ilk aşaması olarak işlem tutarı bazında 

kredi kartı kullanımı, para arzı ve enflasyon verilerinin düzey değerleri kullanılarak standart 

VAR modeli belirlenmiştir. VAR modeli belirlenirken gecikme uzunluğunun seçiminde 

Akaike (AIC), Schwarz Bayesian (SBC) ve Hannan ve Quinn (HQC) bilgi kriterleri dikkate 

alınmıştır. Bilgi kriterleri 2 gecikmeyi gösterdiği için standart VAR modelinin gecikme 

uzunluğu da 2 olarak belirlenmiştir.  

Toda-Yamamoto nedensellik testinin ikinci aşamasında ise değişkenlere ait zaman 

serilerinden İşlem Tutarı Bazında Kredi Kartı Kullanımı (0), Para Arzı (0) ve Enflasyon I(1) 

olduğu için entegrasyon derecesi (dmax) 1 olarak belirlenmiştir. Entegrasyon derecesi 

(dmax), standart VAR modeline ilişkin gerçek gecikme uzunluğu 2’ten küçüktür. Dolayısıyla 

standart VAR modeline entegrasyon derecesi (dmax) ilave edilerek gecikme uzunluğu 3’e 

yükselmiştir.  

Gecikme uzunluğu değiştirilerek oluşturulan yeni VAR modeli Seemingly Unrelated 

Regression (SUR) yöntemi ile tahmin edilmiştir. SUR yönteminin kullanılmasının nedeni, 

model tahmini kısmında tahmin edilen nedensellik analizine yönelik denklemlerin hata 

terimlerindeki heteroskedastisitiyi (değişen varyans) ve hata terimleri arasındaki korelasyonu 

(otokorelasyon) dikkate almasıdır. 

Yukarıdaki açıklamalardan sonra olarak İşlem Tutarı Bazında Kredi Kartı Kullanımı, Para 

Arzı ve Enflasyon değişkenleri için Toda-Yamamoto nedensellik testinin sonuçları Tablo 9’da 

gösterilmiştir. 
 

Tablo 9: Toda-Yamamoto nedensellik testinin sonuçları 
 
 

Bağımlı Değişken 

 
MWald Test İstatistikleri 

 
 

Nedensellik Yönü  
lnTÜFE 

 
lnKK 

 
lnM1 

 
lnTÜFE 

 
_ 

 
1.4023 

(0.4960) 

 
0.6901 

(0.7082) 

 
lnTÜFE       lnKK 
lnTÜFE                   lnM1  
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Bağımlı Değişken 

 
MWald Test İstatistikleri 

 
 

Nedensellik Yönü  

lnTÜFE 

 

lnKK 

 

lnM1 

 
lnKK 

0.3318 
(0.8471) 

_ 0.5776 
(0.7492) 

 lnKK           lnTÜFE     
lnKK                     lnM1 

 

lnM1 

1.3548 

(0.5079) 

3.2012 

(0.2018) 

 

- 

lnM1                   lnTÜFE 

lnM1                   lnM1 

*Tabloda verilen istatistikler, 𝜒2 değerleridir. Parantez içindeki değerler ise P-olasılık değerleridir. 
 

MWald testi sonuçlarına göre işlem tutarı bazında kredi kartı kullanımı, para arzı ve enflasyon 

değişkenleri arasında bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Dolayısıyla işlem tutarı 

bazında kredi kartı kullanımında ve para arzında meydana gelebilecek bir değişiklik 

enflasyonu etkilemezken, enflasyondaki bir değişikliğin de işlem tutarı bazında kredi kartı 

kullanımını ve para arzını etkilemediği sonucu ortaya çıkmıştır. 
 

5. Sonuç 

İşlem tutarı bazında kredi kartı kullanımı ile makroekonomik değişkenlerin özellikle de 

enflasyon ve para arzı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı çok az olduğundan, bu 

çalışmanın literatüre katkı yapacağı düşünülmektedir.  

Çalışmamızda, Türkiye’nin 2009-2015 dönemine ait aylık verileri kullanılarak işlem tutarı 

bazında kredi kartı kullanımı, para arzı ve enflasyon değişkenlerinin arasındaki ilişkiyi 

incelemek için ARDL (Autoregressive Distibuted Lag) yaklaşımı ve Toda-Yamamoto 

nedensellik testi kullanılmıştır.  

Türkiye’de 2009-2015 döneminde işlem tutarı bazında kredi kartı kullanımı, para arzı ve 

enflasyon değişkenleri arasında eşbütünleşme bulunmuş fakat bu değişkenlerin birbirlerine 

doğru bir nedensellik ilişkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. İncelenen dönem için enflasyonu 

etkileyen faktörlerin sadece işlem tutarı bazında kredi kartı kullanımı ve para arzı olmadığı 

sonucuna varılmıştır. Bu durumda Türkiye’de belirtilen dönemde gerçekleşen enflasyonun 

ortaya çıkış nedeni önem kazanmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin o dönemde içinde bulunduğu 

konjonktüründe detaylı incelenmesi gerekmektedir.  
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Türk Vergi Mevzuatında İhbar İkramiyesi  
 

 
Mahmure Eşgünoğlu (SorumluYazar)1 Selçuk Buyrukoğlu2 

 

 
Özet 

Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğu günümüzde, kimi mükellefler vergi kaçırma yoluna başvurarak 
ödemeleri gereken vergiden daha az vergi ödemektedir. Bu durum illegal bir şekilde gerçekleşmekte ve vergi 

toplayıcısı konumunda olan devletin bu durumdan haberi olmamaktadır. Nihayetinde, kamu gelirlerinde başrol 
sahibi olan vergi gelirleri azalmakta ve kamu hizmetlerinin sunumu eksik veya gecikme li bir şekilde 
sunulabilmektedir. Bu sorunun ortadan kaldırılmasında devletin yapacak olduğu denetlemelerin yanısıra bilinçli 
vatandaşlara da büyük rol düşmektedir. Vergi kaçıranları devlete ihbar etmenin bir vatandaşlık görevi olduğunu 
nüfuz eden bireyler, kanunların suç saydığı vergi kaçakçılığını yetkili merciilere haber ederek devletin 
uğrayacağı vergi kaybının önüne geçeceklerdir. Böyle bir durumda ise devlet, suç sayılan işlemleri yetkili 

makamlara haber verenleri teşvik etmek amacıyla belirli konularda ve şartlarda ihbarcıya ikramiye ödeyerek bu 
yönde bir teşvik uygulamaktadır. Ancak bu uygulama, birçok vatandaş tarafından bilinmemekte ve ihbarı yapan 
kişilerin muhbir olarak adlandırılmak istememeleri gibi birtakım sebeplerden dolayı tam olarak 
işleyememektedir. Bu çalışmada ihbar ikramiyesinin yasal dayanaklarına, şartlarına ve mevcut veriler eşliğinde 
sayısal değerlendirmeler ile ihbar ikramiyesinin vergilendirilmesine yer verilecektir.  
 

Anahtar Kelimeler: ihbar, ihbar ikramiyesi, vergi ödevi 
 

JEL Sınıflandırması: H26, K34 

 

Denouncement Prize in Turkish Tax Legislation 
 

Abstract 

Nowadays, when taxpayers are a citizen’s duty, some taxpayers pay less taxes on their taxes by applying for tax 

evasion.This situation happens illegally and the state, which is in the position of tax collector, is not aware of this 
situation. Eventually, tax revenues, which are the main role in public revenues, are decreasing, and the 
presentation of public services can be presented incomplete or delayed. In addition to the audits that the 
government will take to overcome this problem, conscious citizens also play a big role. Individuals who 
penetrate that it is a duty of citizenship to denunciation the tax evaders to the state will inform the competent 
authorities of the tax evasion of the criminal acts and will prevent the tax loss to the state. In such a case, the 

state imposes an incentive in this respect by paying a punitive punishment on certain issues and conditions in 
order to encourage the authorities to denouncer the authorities of their criminal proceedings. However, this 
practice is not known to many citizens and can not fully function due to a number of reasons, such as the fact 
that those who make an notification do not want to be called denouncers. In this study, the legal basis of the 
notification fee, the conditions and the digital evaluation and the taxation of the notification fee in the presence 
of the existing data will be included. 
 

Keywords: denouncement, denunciation prize, tax duty 
 

JEL Classification: H26, K34 
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1. Giriş 

Anayasanın 73. maddesinin 1. fıkrasına göre; herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali 

gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Ancak bazı mükellefler vergi ödemekten kaçınarak 

vergi gelirlerinde kayba yol açmaktadır. Aynı zamanda kayıt dışı faaliyette bulunan 

mükellefler de vergi gelirleri üzerinde olumsuz etki yaratabilmektedir. Bu durum karşısında 

devlet, denetim faaliyetleri ile vergi gelirlerinin azalışının önüne geçmeye çalışsa da her 

zaman başarılı olamayabilir. Bu durumun temel gerekçesi olarak ise denetim elemanlarının 

yetersizliği gösterilebilir. Tam da bu noktada bilinçi bireyler devreye girmektedir. Bireyler 

karşılaşmış oldukları vergi kayıp ve kaçağının meydana geldiği olayları vergi dairelerine 

bildirerek devlete yardımcı olabilecektir. Bu bildirime bağlı olarak ise, devlet muhbirlere 

“teşvik” niteliğinde olan ihbar ikramiyesi ödemektedir. Ancak, mevcut veriler incelendiğinde 

ihbar ikramiyesi uygulamasının etkin olarak işlediğini söylemek mümkün değildir.  
 

2. İhbar Kavramı 

İhbar, kelime olarak bildirme, haber verme, suçlu saydığı birini veya suç saydığı bir olayı 

yetkili makama gizlice bildirme, ele verme; ihbarcı, haber veren, bildiren kimse, muhbir 

demektir. Muhbir ise haber ulaştırıcı, haber veren kimse, yasa dışı olan bir durumu yetkili 

makamlara bildiren kimse, ihbarcı demektir (Uğur, 2013: 384). Vergi hukukunda ihbar ise, 

vergisel yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınan mükellefleri ilgili birimlere bildirme 

olarak tanımlanabilmektedir. Devletin kayıt dışı ekonomi ile mücadele yöntemlerinden birisi 

de vergi kaçıran mükellefleri ihbar edenlere yapılan ödül niteliğindeki ödemelerdir. İhbarda 

bulunan bireyler bu ihbarı ahlaki sorumluluk bilinci içerisinde yapmaktadır. Devlet ise kayıt 

dışı ekonomi noktasında farkındalık ve vergi kayıp ve kaçaklarını minimum seviyeye 

indirmek gayesiyle bildirimde bulunanlarla iş birliği yapmaktadır. Bu noktada kayıt dışı 

ekonominin bir sonucu olan vergi kayıp ve kaçağının azaltılmasında büyük bir fonksiyonu 

olan “vergi konusunda duyarlılık ve hassasiyet gösteren vatandaşlara” her zamankinden daha 

fazla ihtiyaç duyulmaktadır (Türkay, 2008).  
 

3. İhbar İkramiyesinin Yasal Dayanağı 

Kişi ve kurumları kayıt dışı ekonomi ile mücadelede aktif hale getirmek amacıyla getirilen ihbar 

ikramiyesi uygulaması, kayıt dışı çalışarak vergi kaybına neden olanları yetkili makamlara 

bildiren gönüllülere, kayıt dışı çalışanlar tarafından ödenmeyen vergilerin belirli bir kısmının ödül 

olarak ödenmesini öngörmektedir (Akkoç, 2010: 82). Vergi kaçıran mükellefleri ilgili birimlere 

ihbar edenlere kanuni sınırlar çerçevesinde ikramiye ödemesi yapılmaktadır. İhbar 

ikramiyesinin yasal dayağı ise, 31.12.1931 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

giren ve halen uygulanmakta olan 1905 Kanun No’lu Menkul ve Gayrimenkul Emval ile 

Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye 

Hakkında Kanun’dur. 1905 sayılı Kanun ile mevcut vergi kayıp ve kaçağının vergi idaresine 

haber verilmesi ve sonucunda kesinleşecek vergi ve cezalara uygulanacak belirli nispetlerde 

ikramiye verilmesi öngörülerek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amaçlanmıştır (Şenses, 

2015). İhbar ikramiyesi, ilgili kanunun 6. maddesinde yer alan; “Bina, arazi ve arsalardan 

tahrir harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar, veraset ve intikal, muamele, dahili istihlak ve 

damga gibi daimi vergilerden yanlış beyanname vermek veya çift defter tutmak veya sair 

suretlerle ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk edecek vergi ve misil cezaları 

mecmuu üzerinden aşağıdaki nispetler dahilinde ikramiye verilir” hükmüne istinaden 

verilmektedir. Ayrıca, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun kapsamında vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek 

amacıyla Vergi İletişim Merkezi (VİMER) kurulmuştur. 5345 sayılı kanun neticesinde Maliye 

Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurulması ile yaşanan değişim ve gelişim vergi 

kayıp ve kaçaklarının önlenmesi ve gelir idaresinin etkinliğinin arttırılması gibi temel bazı 

amaçların gerçekleştirilmesini hedeflenmektedir (Akkoç ve Demir, 2011: 3). Maliye 
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Bakanlığına intikal ettirilen ihbarlarda da; 1993/2 ve 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgeleri 

ile Maliye Bakanlığı’nın 1990/1, 1992/1, 2000/1 Vergi İhbarları İç Genelgelerinde belirtilen 

esaslar dikkate alınarak ihbar ve şikayetler değerlendirilir  (Canbek, 2014: 116). 
 

4. İhbar İkramiyesine İlişkin Genel Şartlar 

İhbar ikramiyesinin oluşabilmesi için birtakım şartların oluşması gerekmektedir. Bunlar şu 

şekilde sıralanabilir (Gınalı, 2010: 145; Budak, 2009: 54; Akın, 2006; Baştuğ, 2014: 79; Göç, 

1985); 

 Bir muhbir tarafından herhangi bir mükellef hakkında vergi kaçakçılığına ilişkin 
olarak yapılan ihbarın somut olaylara ve delillere dayanması gereklidir. Ayrıca, ihbar 

konularının vergi incelemesi sonunda bulunan matrah farkları ile bağlantısı olmalıdır. 

Yoksa herhangi bir mükellef hakkında vergi kaçakçılığı yaptığı yönünde ihbarda 

bulunup, verginin hangi şekilde kaçırıldığının açıklanmaması, somut olaylar 

gösterilmemesi ve deliller verilmemesi durumlarında ihbar ikramiyesinin ödenmesi 

mümkün değildir. Ancak ihbarcı somut bir bilgi veya delil ibraz etmemiş olsa da sözlü 

olarak verdiği bilgilere dayanılarak yapılan inceleme sonucunda matrah farkı tespit 

edilmiş ise bu durumda ikramiye almaya hak kazanır. 

 Hangi vergilerin ihbara konu olabileceğini 1905 sayılı Kanunun 6. maddesinde 

düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeye göre, ihbar ikramiyesinin konusunu devlete ait 

gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, gider vergisi ve 

veraset ve intikal vergisi gibi devamlılık arz eden vergiler oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla, bir defaya mahsus olarak çıkartılan olağanüstü vergiler3 ve buna bağlı 

cezalar ikramiye uygulamasında dikkate alınmamaktadır. Sürekli yükümlülükler ise 

vergiyi doğuran olayın tekrarlanması veya sürdürülmesi dolayısıyla birden fazla 

dönemde devam eden yükümlülüklerdir. Ayrıca süreklilik niteliği tarhiyat usulüne 

bağlı değildir, vergiden muaf olunması da süreklilik niteliğini değiştirmez. 

 Kanunun 6. maddesine göre ise, vergiye ilişkin ihbarlarda, mal memurları ile 
vergilerle ilgili komisyon üyelerine, vergilerin tarh ve tahakkukunda görev alanlara 

ikramiye ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.4 

 Vergiye ilişkin ihbarlar neticesinde, vergi inceleme elemanlarınca bir vergi inceleme 

raporu tanzim edilmesi gerekmektedir. Bu rapor tanzim edilirken muhbir kendisini 

gizlememeli ve vergi inceleme elemanına yardımcı olmalıdır. 

 İhbar dilekçesinde dilekçe sahibinin adı, soyadı, iş veya ikametgah adresi ve telefon 
numarasının bulunması gerekmekte olup; şayet muhbir ihbar ikramiyesi talep ediyorsa 

bu isteğini ihbar vasıtalarında açıkça dile getirmelidir. 

 İhbar, vergi kanunlarının tarh zamanaşımı (5 yıl) içinde her zaman yapılabilir.  
 

5. İhbar İkramiyesinin Hesaplanması ve Ödenmesi 

1905 sayılı Kanunun 6. maddesinde verilecek olan ikramiye tutarlarına ilişkin düzenlemeler 

bulunmaktadır. Burada, vergiye ilişkin ihbar ikramiyelerinin tutarının hesaplanması ve ödeme 

şekli şu şekildedir: 

Bina, arazi ve arsalardan tahrir harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar, veraset ve intikal, 

muamele, dahili istihlak ve damga gibi daimi vergilerden yanlış beyanname vermek veya çift 

defter tutmak veya sair suretlerle ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk edecek vergi 

ve misil cezaları mecmuu üzerinden aşağıdaki nispetler dahilinde ikramiye verilir:  

 

 

                                                 
3 Olağanüstü dönemlerde bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan vergiler (Net Aktif Vergisi, Ekonomik Denge 
Vergisi, Ek Kurumlar Vergisi) ile ilgili olarak ihbar ikramiyesi ödenmez (Aslan, 2008: 169). 
4 Bkz: Danıştay 3.D., 12/04/2007, K:2007/1160, E:2006/2241. 
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Tablo 1: İhbar ikramiyesi tutarları 

500 liraya kadar yüzde 15 

5.000 liraya kadar, 500 liradan yukarı olan kısım için yüzde 30 

15.000 liraya kadar, 5.000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 20 

15.000 liradan yukarı olan kısım için yüzde 10 

Kaynak: 1905 Sayılı Kanun/6. Madde 
 

Bu nispetlere göre hesap olunacak ikramiyenin üçte biri verginin kati surette tahakkukunda ve 

üçte ikisi verginin tahsili akabinde verilir. 

Burada önemli olan matrah farkı dolayısıyla tarh edilen vergi ve cezaların ödenecek aşamaya 

gelmesidir. Yani mükellef tarafından ilgili tarhiyata dava açılmış ise yargı yolunun tüketilmiş 

olması, uzlaşma talep edilmiş ise uzlaşmaya varılmış ve uzlaşma tutanağının imzalanmış 

olması veya indirim talep edilmiş ise bu talebe göre tahakkukunun verilmiş olması 

gerekmektedir. Vergi incelemesi raporuna istinaden tarh edilmesi gereken vergiler ile bunlara 

bağlı kesilecek cezalar açısından muhbirin bu matrah farkına katkı oranının belirtildiği ihbar 

ikramiyesi raporuna göre hesaplanan ikramiye tutarı muhbire vergilerin kesin tahakkuku 

verildikten sonra 1/3’ü ödenir. Geri kalan 2/3’ü ise verginin tahsilatından sonra ödenir 

(Gınalı, 2010: 149). 

Örneğin:Yapılan ihbar sonucu düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden mükellefe 2009 

yılı için 100.000-TL Kurumlar Vergisi ve 100.000-TL vergi ziyaı kesin tahakkuk ettirilmiştir. 

Vergi ihbar raporunda muhbirin matrah farkına katkısının %60 olduğu tespit edilmiştir. Buna 

göre toplam 120.000-TL matrah üzerinden aşağıda tabloda belirtildiği şekilde ihbar 

ikramiyesi hesaplanacaktır. 
 

Tablo 2: Vergi ihbarının hesabı 

İkramiye hesaplanmasında esas vergi 
ve ceza 

Oran % İkramiye Tutarı 

İlk 500.-TL İçin 15 75 

Sonraki 4.500.-TL İçin 30 1.350 

Sonraki 10.000.-TL İçin 20 2.000 

Kalan 105.000.-TL İçin 10 10.500 

Ödenmesi Gereken İkramiye Tutarı -- 13.925 

Ödenmesi gereken ikramiye tutarı Kat’i surette tahakkukunda ödenecek 

miktar (1/3) 

Tahsilat sonucu ödenecek 

miktar (2/3) 

13.925 TL 4.641,66 TL 9.283,34 TL 

Kaynak: Gınalı, 2010: 151. 
 

6. İhbar İkramiyesine İlişkin Veriler 

01/01/2012- 31/12/2016 tarihleri arasında vatandaşlar tarafından vergi idaresine verilen ihbar 

sonucunda ihbar ikramiyesi ödenen kişi sayısı ile ihbar ikramiyesi tutarlarına ait veriler tablo 

3’de yer almaktadır. İhbar ikramiyesi ödenen kişi sayısı ile muhbirlere ödenen ikramiye 

tutarları da göstermektedir ki, vatandaşlarımız ihbar müessesesini yeterince 

kullanmamaktadır. Bu durum ise devlete düşen denetim görevini artırmakta ve kayıt dışı 

ekonominin artışına sebep olmaktadır.  
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Tablo 3: 1905 sayılı kanuna göre ihbar ikramiyesi verileri 

Yılı İkramiye ödenen kişi sayısı Ödenen ihbar ikramiyesi (TL) 

2012 196 3.082.853 

2013 462 7.105.157 

2014 296 6.202.554 

2015 338 6.045.626 

2016 240 3.142.130 

Kaynak: GİB, İlgili Yıllara Ait Faaliyet Raporları. 
 

Tablo 3’e göre, ihbar ikramiyesine ilişkin veriler dalgalı bir görünüme sahiptir. Kimi yıllar 

artış gösterirken, kimi yıllar azalış göstermiştir. 2012-2016 yılları arasında en fazla ihbar 

ikramiyesinin ödendiği yıl 2013’tür. Ayrıca, ihbar ikramiyesinin ödendiği kişi sayısı da en 

fazla 2013 yılında gerçekleşmiştir. İhbar ikramiyesinin en az ödendiği ve ihbar 

ikramiyesinden faydalanan kişi sayısının en az olduğu yıl ise 2012’dir. Tablodan 

çıkarılabilecek en önemli sonuç ise, ihbar ikramiyesinin etkin bir şekilde işlemediğidir. Bu 

durumun gerekçesi olarak, kişilerin toplum tarafından olumsuz karşılanan “muhbirlik” 

faaliyetine katılmak istememeleri gösterilebilir. Yine vergi bilinci yerleşmemiş bireyler vergi 

kaçıran bireyleri görmezden gelebilecektir. Nihayetinde kendisi vergi kaçıran bir bireyden 

vergi kaçıran bir bireyi ihbar etmesi anlamsız bir beklenti olacaktır. Toplum içerisinde ihbar 

ikramiyesi müessesesinin tam olarak bilinmemesi de ilgili rakamların düşük olmasında etken 

olabilir. Vergi mevzuatlarına bile tam olarak hakim olmadan yükümlülüklerini yerine 

getirmeye çalışan mükelleflerin ihbar ikramiyesinden habersiz olmaları da ihtimaller 

çerçevesindedir.  
 

7. İhbar İkramiyesinin Vergilendirilmesi 

Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet veren mükellefleri vergi dairesine bildiren muhbirlere 

yapılan ihbar ikramiyesi ödemesinin vergilendirilmesi  şu şekilde olmaktadır. Gelir Vergisi 

Kanununun 2. maddesinde gelire giren kazanç ve iratları sıralanmıştır. Bunlar; “Ticari 

kazançlar, Zirai kazançlar, Ücretler, Serbest meslek kazançları, Gayrimenkul sermaye 

iratları, Menkul sermaye iratları, Diğer kazanç ve iratlardır. Bu kanunda aksine hüküm 

olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile 

nazara alınır.” denilerek gelir vergisinin konusu sınırlandırılmıştır. Muhbirlere ödenen ihbar 

ikramiyesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2. maddesinde belirtilen gelirin unsurları 

arasında yer almaz. Yani ihbar ikramiyesi almaya hak kazanan muhbir gelir  vergisine tabi 

olmayacaktır.  

İhbar ikramiyesi ivazsız bir iktisap olduğundan 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanununa (VİVK) göre, veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaktadır (Budak, 2009: 57). 

2017 yılı itibariyle ivazsız suretle intikallerin 4.086 TL’si veraset ve intikal vergisinden 

istisna olacaktır. Arta kalan tutar ise muhbir tarafından 3 yılda ve her yıl mayıs ve kasım 

ayında ödenecek ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/6’ncı maddesi gereği tahakkuk ettirildikleri 

yıl kazancından gider olarak indirim konusu yapılacaktır. Yani, ihbar ikramiyesi alan kişiler 

gelir vergisinden müstesna iken, Veraset ve İntikal Vergisi mükellefi olacaktır. Ayrıca ödemiş 

olduğu verasat ve intikal vergisini kazancından gider olarak indirebilecektir.   
 

8. Sonuç 

Kamu giderlerinin finansmanında vergiler oldukça önemli bir paya sahiptir. Vergi gelirlerinin 

olması gereken seviyede bulunması ise vergi kayıp ve kaçaklarının mümkün olduğunca var 

olmayışına ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Ancak günümüzde 

bahsedilen gelişmelerin yaşanması neredeyse imkansızdır. Bunun bilincinde olan devletler 

asgari kayıplarla vergileri tahsil ederek devlet olmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye 
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çalışmaktadır. Vergi gelirlerinin yüksek olmasında ise bilinçli mükellefler, iyi bir denetim 

yapısına sahip vergi teşkilatı ile denetim faaliyetlerinde tali role sahip bireyler önemli bir paya 

sahiptir. Vergi bilincinin yüksek olduğu ülkelerde denetim elemanlarına çok fazla iş 

düşmemektedir. Ancak tersi bir durumda vergi denetim elemanları vergi kayıp ve 

kaçaklarının önlenmesi adına denetimler gerçekleştirerek vergi gelirlerini olması gereken 

seviyeye çekmeye çabalayacaktır. Türkiye özelinde vergi denetim elemanlarının yetersiz 

olduğu düşünüldüğünde ise vergi kayıp ve kaçakları kaçınılmaz bir gerçek olacaktır. Devlet 

istenmeyen vergi kayıp ve kaçakları noktasında bireylerden de yardım bekleyebilir. Türk 

vergi mevzuatında ihbar müessesesi olarak bilinen uygulama ile bil inçli mükellefler devlete 

yardım maksadıyla vergi kaçıranları ihbar etmektedir. Yapılan ihbar neticesinde vergi 

kaybının önüne geçilebilecektir. İhbarı yapan kişi veya kurum ise ödüllendirilerek bu tür 

faaliyetlerin devamı amaçlanmaktadır. Ancak günümüz itibarıyla ihbar müessesesi oldukça 

verimsiz çalışmaktadır. Gelirler İdaresi Başkanlığı faaliyet raporları incelendiğinde ihbar 

ikramiyesi alan bireylerin sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. Bu noktada yapılması 

gereken ise toplum içerisinde olumsuz bir kavram olarak anılan ihbar (muhbirlik) kavramının 

devlet adına yapıldığında bir vatandaşlık görevi olduğunun anlatılmasıdır.  
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Bilirkişilik Müessesesi ve Vergilendirilmesi 
 
 

Ahmet Güler (SorumluYazar)1 Coşkun Karaca2 

 
 

Özet 

Hâkimlerin yargıya gelen uyuşmazlıkları çözmek ve karara bağlamak zorunluluğu vardır. Hâkimler önlerine 

gelen bu davalardan (kanunda belirtilen haller hariç) çekinemezler. Açıkça kanunda belirtilen bu durum 
karşısında hâkim, uzmanlık alanına girmediği, teknik ve özel bilginin gerektiği davalarda yardım alabilmektedir. 
Bu durum bilirkişilik müessesesini ifade eder. Kanunlar hâkimlerin bilirkişilerden faydalanabileceği 
belirtilmekte ve bilirkişiliğin görev alanını, sınırlarını ve denetlenmesini de ilgili mahkemelere bırakmaktır.  
Bu çalışmada öncelikle bilirkişilik müessesesine ve hukuktaki yerine değinilerek, bilirkişilerin elde ettikleri gelir 
üzerinden nasıl vergilendirildiği ortaya konularak, değerlendirme ve öneriler sunulacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: bilirkişi, ücret, gelir, vergilendirme 
 

JEL Sınıflandırması: K34, H27 

 

Expert Examination and Its Taxation 
 

Abstract 

Judges have to resolve disputes and adjudicate judicial disputes The judges can not with draw from these cases 
(except in cases which specified by law). The judge may be able to receive help in case of technical or special 
information that does not fall into the field of expertise. This situation implies expert examination The law states 
that judges can benefit from expertise and to permission to the relevant courts the scope, boundaries and 
supervision of the expertise. 
In this study, firstly it will be referred to the expert examination and in the law of expertise It will be revealed 

how the experts are taxed on the income they have earned, evaluation and suggestions related to the subjec twill 
be presented. 
 

Keywords: expert, wage, revenue, taxation  
 

JEL Classification: K34, H27 

 

 

1. Giriş 

Görülmekte olan bir davanın sonuçlandırılması gereği, hâkim teknik ve özel bilgi gerektiren 

durumlarda bir takım kişi veya kişilerden destek alabilmektedir. Bu durum karşımıza 

bilirkişilik müessesesini çıkarmaktadır. Şöyle ki bilirkişi kimseler yargının kararını 

etkileyecek yorum ve değerlendirmelerden uzak, teknik bilgiye dayalı bir rapor hazırlamakta, 

hakimler de (bu rapora bağlı kalmaksızın-bağlayıcılığı yok) davayı neticelendirmektedir. 

Bilirkişilik müessesesinin işleyişine yönelik bazı kanunlar olmasının yanında 2016 yılında 

ayrıca Bilirkişilik Kanunu çıkartılmış ve bilirkişilik kurumsal hale dönüştürülmüştür. 

Çalışmanın birinci bölümünde bilirkişiliğin tanımı yapılmış ve hukuki dayanakları 

incelenmiş, ikinci bölümde bu kimselerin hizmetleri sonucu elde ettikleri gelirlerin hangi 

kapsamda değerlendirildiği ve vergiler karşısındaki durumu tespit edilmiştir. Son bölümde ise 

genel sonuç ve değerlendirmeler sunulmuştur. 

                                                 
1Arş. Gör., Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Denizli-Türkiye,  

ahmetg@pau.edu.tr 
2Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Sivas/Türkiye, 
ckaraca@cumhuriyet.edu.tr 
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2. Bilirkişilik Müessesi ve Hukuksal Niteliği 

2.1. Bilirkişiliğin Tanımı 

Toplumsallaşmanın bir sonucu olarak gerek özel kişilerin kendi aralarında gerekse devlet ile 

vatandaş arasında uyuşmazlıklar meydana gelmekte ve uyuşmazlıklar idari veya yargısal 

açıdan çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Özellikle yargıya taşınan uyuşmazlıkların 

çözümü ve neticelendirilmesi zorunluluğu mevcuttur. Bu zorunluluk göz önüne alındığında 

hâkimin uzmanlık alanına girmediği, teknik ve özel bilginin gerektiği davalarda uzman kişi 

veya kişilerden yardım ve destek alması muhtemeldir. Bu kimseler “bilirkişi” olarak ifade 

edilir. Başkaca bir ifadeyle bilirkişi3, görülmekte olan bir davanın konusuna ilişkin uzman 

olan, olayların saptanması, aydınlatılması ve değerlendirmesinde bilgi, görüş ve öneri sunarak 

hakime yardımcı olan kimselerdir4. Hakimlerin davanın sağlıklı bir şekilde 

neticelendirilmesinde bir netlik ve destek sağlayan kimselere ihtiyaç duymaları da –özellikle 

teknolojinin hızlı gelişimi ile- yadsınamaz bir gerçekliktir. 

Bilirkişi üzerine yapılan tanımların bazıları şunlardır. Bilirkişi; davada hâkimin uzmanlık 

alanı dışında olan özel bilgi ve teknik gerektiren durumlarda görüşü alınan üçüncü kişiler 5, 

delillerin değerlendirilmesi ve karar veren hâkime bu konuda görüş bildirilmesi hususunda 

teknik konularda uzman kimseler6, olayların değerlendirilmesinde bilgisine ve görüşüne 

başvurulan hâkime yardımcı olan kimselerdir7. Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere 

bilirkişinin somut olayla ilgili özel ve teknik bilgiye sahip olması önem arz etmektedir.  

2.2. Yargılama Usullerine Göre Bilirkişilik Müessesesinin Hukuksal Niteliği 

24 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile bilirkişilik 

müessesesine yapılan eleştiri ve eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Bu yasa ile bilirkişiliğin 

kurumsal bir kimlik kazanması, oluşturan başkanlık ve kurulların görev ve yetkilerinin 

belirlenmesi, bilirkişiliğin tanımı, niteliği ve denetlenmesi ile bu müessesenin etkin ve verimli 

kullanılması amaçlanmıştır. Yapılan bu kanunun haricinde başkaca kanunlarda da bilirkişilik 

müessesesine değinilmiştir. Bu başlık altında yargılama usullerinde bilirkişiliğin hukuki 

boyutu incelenecektir. 

2.2.1. Hukuk Yargılama Usulünde Bilirkişilik 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 266 ila 287. maddeleri arasında 

bilirkişilik müessesesinden bahsedilmiştir. 266. madde hükmüne göre; bir davanın 

çözümlenebilmesi için özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda bilirkişinin görüşü 

alınabilir. Bunun haricinde eğer dava hukuki bilgiyi gerektiriyorsa bilirkişiye gerek yoktur. 

Ayrıca hukuk öğrenimi görmüş kimselerin başkaca bir uzmanlığı yok ise bilirkişi olarak 

görev yapamayacaktır.  

266. maddede taraflarının birinin talebi veya resen bilirkişi görevlendirilebileceği de 

belirtilmiştir. Ancak bazı kanunların maddelerinde8 bilirkişilik zorunlu tutulmuştur. Dikkat 

edilmesi gereken konu bilirkişinin hazırladığı rapor takdiri bir delil olmaktadır. Bunun anlamı 

                                                 
3Hasan Köroğlu, Türk Mahkemelerinde Bilirkişilik ve Bilirkişi Kurumları, Seçkin Yayınları, Ankara, 2001, s.31. 
4Anayasa 138. maddesi göz ününe alındığında buradaki yardımın davanın sonucuna doğrudan etkilediği veya 

yön verdiği şeklinde anlaşılmamalıdır.  Zaten 6754 sayılı kanunda bilirkişilik; özel ve teknik bilgi gerektiren 
hallerde görüşü alınan kimseler olarak belirtilmiştir.” 
5Baki Kuru vd, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 23. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s. 429. 
6Nurullah Kunter, vd, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 16. Baskı , Beta Yayınevi, 
İstanbul, 2008, s.640. 
7Şükrü Kızılot, Zuhal Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Güncellenmiş 18. Baskı , Yaklaşım Yayıncılık, 

Ankara, 2010, s. 724. 
8Borçlar Kanunu 224. md  (hayvan alım satımında, hayvanın ayıplı olup olmadığı), Kamulaştırma Kanunu 15. 
md. (Kamulaştıralacak gayrimenkulün değer tespiti)… 
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rapor bağlayıcı değildir. Hakim isterse tekrar bilirkişi incelemesi yaptırabilir veya davanın 

çözümünde bir gerekçe ile bilirkişi raporu ile ortaya çıkan neticeden farklı bir karar verebilir9. 

2.2.2. Ceza Yargılama Usulünde Bilirkişilik 

Ceza yargılama usulünde bilirkişilik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 62 

ila 73. maddeleri arasında düzenlenmiştir. CMK’da da HMK’de yer alan hükmün bir benzeri 

yapılmaktadır. Bilirkişilik incelemesine başvurmada yetki hakimlere tanındığı gibi aynı yetki 

cumhuriyet savcıları içinde geçerlidir. Bilirkişiler raporlarında özel bilgi ve teknik bilgileri 

dışında hukuki nitelendirme ve değerlendirme yapamayacaklardır . 

2.2.3. İdari Yargılama Usulünde Bilirkişilik 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

Kanunu’nun bilirkişilik ile ilgili maddelerinde uygulama HMK hükümlerine ve Bilirkişilik 

Kanunu’ndaki hükümlere bağlanmıştır10. 

2.2.4. Vergi Yargılama Usulünde Bilirkişilik 

İYUK’un 31/1. maddesinde “… Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıfta bulunulan 

haller saklı kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanır” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla İYUK’un yanı sıra vergi 

yargılamasında bilirkişilik için Vergi Usul Kanunu’nda da (VUK) düzenlenmiştir.  

VUK’ un bilirkişilik ile ilgili maddeleri incelendiğinde karşımıza çıkan temel durum için 

komisyonlara yardımcı olmak üzere değer tespitlerinde (örneğin arsa ve araziler için, sanat 

eserleri telif hakları… değerlemede) bilirkişiden yararlanılabilmektedir. 

Vergi yargılamasında bilirkişiliğin amaçları şunlardır11; 

- Aslında bir özel hukuk ilişkisi de olan vergiyi doğuran olayın ispatı 

- Vergi idaresinin veya mükellefin yaptığı işlemler hakkında (örneğin ikmalen yapılan 

tarhiyatta matrah farkının sağlıklı bir şekilde tespit edilip edilmediği)  

3. Bilirkişik Müeessesinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu 

3.1. Gelir Vergisi Kanunu Açısından 

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’na göre bölge kurullarınca bilirkişiliğe kabul edilen kimseler, 

bilirkişilik faaliyeti gerçekleştirmesi durumunda gelir elde etmektedir. Bu gelirleri açısından 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinin maddenin üçüncü fıkrasının 5 numaralı 

bendiyle “bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü 

yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin” ücret sayılacağı 

hüküm altına alınmıştır. 

Bilirkişilik tanımı itibari ile özel ve teknik bilgiye sahip kimselerdir ve bunlar serbest meslek 

erbabı olarak da gelir elde edebilirler. Dolayısıyla bu kimselerin bilirkişilikten elde ettikleri 

gelir ücret, diğer faaliyetleri var ise bunlar da diğer gelir unsurları için kanunda belirtilen 

hükümler uygulanacaktır. Başkaca bir ifadeyle özünde serbest meslek faaliyeti olan 

bilirkişilikten elde edilen gelirin ücret kapsamında olması bu kimseleri maddi ve şekli 

ödevlerden kurtarması gibi bir avantaj ve kolaylık sağlamaktadır. 

GVK’nın 61. maddesinde “Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara 

hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen 

menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, 

zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında 

                                                 
9İbrahim Organ, Cansu Sevinç, “Vergi Yargılamasında Bilirkişilik Kurumu ve Bilirkişilik Kanun Tasarısının 
Getireceği Yenilikler“, Maliye Dergisi, Sayı: 170,  Ocak-Haziran 2016, s.119. 
10 “Bilirkişiler, bilirkişilik bölge kurulları tarafından hazırlanan listelerden seçilir ve bilirkişiler hakkında 

Bilirkişilik Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır” 
11Organ ve Sevinç, a.g.m., s. 120. 
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ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir 

yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü ile ücretin 

tarifi yapılmaktadır. Hükmün devamında ayrıca bilirkişilik faaliyeti sonucu elde edilen gelirin 

ücret geliri olarak sayılacağı belirtilmiştir. 62. madde de bir önceki maddeyi tamamlayıcı 

olarak işverenin tarifi yapılmıştır. Bu maddeye göre “İş verenler, hizmet erbabını işe alan, 

emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir” denilmekte ve “61 inci 

maddenin 1 ila 6 numaralı bentlerinde yazılı ödemeleri yapanlar bu kanunda yazılı ödevleri 

yerine getirmek bakımından işveren hükmündedir.”.  

Yukarıda hükümler ışığında bilirkişilere yapılan ödemeler ücret gelirlerinin 

vergilendirilmesinde ana yöntem olarak kaynakta kesinti uygulanmaktadır. GVK’nın 94. 

maddesinin birinci fıkrasında, “kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair 

kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî 

işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur 

olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı 

esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak 

ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir 

vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar” denilmiş ve maddenin devamındaki 

bentte “Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61’inci maddede yazılı olup ücret sayılan 

ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104’üncü maddelere göre”  ifadesi ile 

yapılacak tevkifatın ne şekilde olacağı hükme bağlanmıştır. 

Ücret gelirlerinin ayırt edici bir unsuru işverene tabi olunmasıdır. Bilirkişilikte işveren, 

bilirkişileri görevlendiren ve ödeme yapan mahkemeler ile icra ve iflas müdürlükleridir 12. Bu 

açıklamanın önemi ise ücret gelirleri elde eden kimselerin beyanname verip vermeyeceği 

konusudur. Şöyle ki bu konuya ilişkin düzenleme GVK’nın 86. maddesinde belirtilmektedir. 

Bu maddeye göre tek işverenden elde edilen gelir üzerinden yapılan stopajın nihai olduğu, 

başkaca gelirleri için beyanname verilse dahi ücretin beyannameye dâhil edilmeyeceği 

belirtilmektedir. Hükmün devamında ise şayet birden fazla işverenden gelir elde edilmiş ise 

birinci işveren hariç sonraki işverenlerden elde edilen ücretlerin toplamının ilgili yıldaki 

tarifenin ikinci dilimini aşması durumunda ücret gelirlerinin topluca beyannameye dâhil 

edileceği yönündedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan özelgelere göre bilirkişilere 

yapılan ücret ödemelerinin tek vezneden yapılan ödemeler için tek işverenden e lde edilen 

gelir olarak değerlendirilmesi, ayrı ayrı veznelerden ödeme yapılmış ise her bir veznenin 

işveren olarak değerlendirilmesi yönündedir13. Kanun hükmü itibari ile bilirkişilerin elde 

ettiği gelirlerin farklı veznelerden ödenmesi halinde birden sonraki işverenlerden elde edilen 

ücretler olarak değerlendirileceği ve tarifenin ikinci dilimi aşması durumunda beyanname 

verileceği veyahut beyannameye dâhil edileceği olarak anlaşılmaktadır. 

3.2. Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından 

Vergi hukukunda somut olay ile soyut hukuk kuralının örtüşmesi gerekmektedir. Buna göre 

kanunda açıkça vergilendirilmesi gereken bir fiil gerçekleşmiş ise o vergiye ilişkin vergiyi 

doğuran olay ortaya çıkmış sayılır. Tersi bir ifade ile kanunda yazılmayan bir durumun 

gerçekleşmesi ile vergi ortaya çıkmayacaktır. Buradan hareketle bilirkişiliğe yapılan ödemeler 

için KDV hesaplanmayacaktır. Çünkü 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. 

maddesine göre “Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti  

çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler; her türlü mal ve hizmet ithalatı; diğer faaliyetlerden 

doğan teslim ve hizmetler” katma değer vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Bilirkişilikten 

elde edilen gelirlerin ücret olarak tanımlanması bu faaliyetin KDV’nin kapsamında 

                                                 
12Mehmet Yücel, Bilirkişi Ücretlerinin Mahiyeti, Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni, 
http://www.vergistan.com/bilirkisi-ucretlerinin-mahiyeti-vergilendirilmesi-ve-belge-duzeni, (01.05.2017) 
13GİB, B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-61-4-607 sayılı ve 28/09/2010 tarihli özelgesi 

http://www.vergistan.com/bilirkisi-ucretlerinin-mahiyeti-vergilendirilmesi-ve-belge-duzeni


International Conference on “Scientific Cooperation for the Future      Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”      6th-8th September 2017 

 

163 
 

olmadığını göstermektedir. Bilirkişi kimsenin ayrıca KDV mükellefiyeti var ise de bilirkişilik 

ücreti KDV konusu içinde değerlendirilmeyecektir. 

3.3. Damga Vergisi Kanunu Açısından 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde verginin konusu kanuna ekli 1 sayılı 

tabloda yer alan kâğıtlar olarak belirtilmiştir. Bilirkişiliği ücret olarak değerlendirilmesi 
neticesinde ilgili kanuna ekli 1 sayılı tablonun IV/1-b de belirtildiği üzere “Maaş, ücret, 

gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, 

tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak 

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına 

açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu 

takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar” ın binde 6 nispetinde14 damga vergisine tabi 

olduğu hükme bağlanmıştır. 

4. Sonuç, Değerlendirme ve Öneriler 

Bilirkişilik davaların çözümünde önemli bir yardımcı unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hukuksal zeminde getirilen eleştirilere yönelik olarak 2016 yılında çıkartılan kanun 

bilirkişiliğin kurumsallaşması açısından oldukça önemli bir adım olmuştur . 

Adalet Bakanlığı’nca her yıl bilirkişilere yönelik ücret tarifesi yayınlanmaktadır. Bu tarifedeki 

parasal tutarlar davanın görülmekte olduğu mahkemeye göre veya görülen davanın türüne 

göre (hakim takdiri ile) değişebilmektedir. 
 

Tablo 1: 2017 yılı bilirkişi ücret tarifesi 

a) Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için  165,00 TL 

b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için  165,00 TL 

c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 275,00 TL 

ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL 

d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL 

e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL 

f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 TL 

g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 330,00 TL 

ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için 330,00 TL 

 

Verilen bu tarife brüt tutar olup bilirkişinin eline geçecek ücret kesintilerden sonra 

oluşacaktır. Bilirkişi ücretlerine yönelik önceki uygulamalarda bilirkişilikten elde edilen 

gelirler istisna edilmişken sonrasında artan oranlı tarife uygulanarak yapılacak stopaj nihai 

vergilemeye dönüşmüştür. Ancak, çalışma içerisinde belirtildiği gibi ayrı ayrı veznelerden 

yapılan ödemeler için her bir vezne işveren olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla 

beyannamenin verilip verilmeyeceği birinci işverenden sonraki ücretlerin toplamı dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında bilirkişilere 

yönelik bütün bilgiler sistemde gözükmektedir. Özellikle farklı veznelerce yapılan ödemeler 

açısından, ödemelerin tamamının tek bir noktada takip edilebilmesi, incelenebilmesi işveren 

algısını teke düşürmekte yeterli görülmektedir. Bu bağlamda değerlendirdiğinde tek işverenin 

yaptığı stopaj nihai olmakta ve bu şekli ile bir uygulamanın, bilirkişiliğin gelirin ücret unsuru 

tanımlamasındaki amaca (şekli ve maddi ödevlerde kolaylık sağlama) paralellik gösterdiği 

söylenebilir. 

 

 

                                                 
14Uygulanmakta olan oran binde 7,59’dur 
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Özet 

Günümüz devletleri geleneksel kamu hizmetleri yanında toplumsal pek çok hizmeti yerine getirmek için yüksek 
miktarda kamu harcaması yapmakta ve bu harcamaların finansmanını sağlamak için sağlam gelir kaynaklarına 
ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışma Türkiye’de kamu gelirlerinin artırılması amacıyla etkin bir vergilemenin nasıl 
olması gerektiğine ilişkin politika önerisi sunmakta ve vergilemeden beklenen etkinliğin sağlanması için ulusal 

vergi politikalarının nasıl dizayn edilmesi gerektiğine odaklanmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: vergilemede etkinlik, Türk Vergi Sistemi 
 

JEL Sınıflandırması: H21, H26 

 

Policy Recommendations for Installing an Effective Tax System in 

Turkey 
 

Abstract 

Today's governments spend a high amount of public expenditure to fulfill public services as well as traditional 
public services, and they need sound sources of income to finance these expenditures. This paper presents a 

policy proposal on how an effective taxpayer should be in order to increase public revenues in Turkey and 
focuses on how national tax policies should be designed to ensure the expected efficiency from taxation. 
 

Keywords: tax efficiency, Turkish Tax System 
 

JEL Classification: H21, H26 

 

 

1. Giriş 

Devletler, insanların toplum halinde yaşamalarının bir gereği olarak ortaya çıkmış ve 

toplumsal yaşam için gerekli ihtiyaçları karşılama görevini üstlenmiştir. Geçmişten günümüze 

devletlerin kamusal ihtiyaçların finansmanını sağladığı en önemli gelir kaynağı ise vergiler 

olmuştur. Vergilerin toplumsal ve ekonomik dönüşümle birlikte geçirdiği evrim vergilemenin 

çok sayıda amacın yerine getirilmesinde önemli bir rol üstlenmesini sağlamıştır.  

Vergiler; devletin veya devletten vergilendirme yetkisini almış diğer kamu tüzel kişilerinin 

fert ve kurumlardan, hukuki cebir altında, kanunda belirtilen kurallara göre ve karşılıksız 

olarak aldıkları ekonomik değerlerdir. Bir ülkede belli bir dönemde uygulanmakta olan 

vergilerin bütününe ise vergi sistemi denilmektedir. Çağdaş toplumlarda hükümetlerin vergiyi 

optimum şekilde tahsil edebilmesi, etkin ve işlevsel bir vergi sisteminin oluşturması ile 

mümkündür. Ülkelerde uygulanan vergi sistemleri ihtiyaç duyulan gelir artışını sağlarken 

aynı zamanda piyasada vergilemeden doğan bozulmayı en aza indirmeyi amaçlamalıdır. Vergi 

sistemlerinde muafiyet, istisna ve indirimlerin çokça yer aldığı karmaşık bir vergi yapısından 

ziyade hukuki boşlukların olmadığı basit bir vergileme yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

                                                 
1 Arş. Gör., Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü,  Denizli-Türkiye,  
ahmetg@pau.edu.tr 
2 Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü,  Sivas/Türkiye, 
ckaraca@cumhuriyet.edu.tr  
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çerçevede etkin ve işlevsel bir vergilemede uyulması gereken temel esaslar vergi idaresine 

işlerlik kazandırılması, vergi yükünün optimal hale getirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi, 

vergi kayıplarını asgariye indirecek tedbirlerin alınması ve vergilerin piyasada etkinliği 

bozmayacak tarafsızlığa sahip olmasıdır. Bu esasların herhangi birinden ödün verilmesi 

vergilemeden beklenen etkinliğin bozulmasına ve vergi hasılatının düşmesine yol açmaktadır. 

2. Vergilemede Etkinliği Sağlamaya Yönelik Politika Önerileri 

İktisadi ve toplumsal yaşamdaki değişimlerle birlikte vergilemeden beklenen amaç ve 

fonksiyonlarda zamanla bazı değişimler gerçekleşse de “kamusal mal ve hizmetlerin 

finansmanını sağlamak” şeklinde ifade edilen “mali amaç” günümüzde halen verginin en 

önemli amacı olmaya devam etmektedir. Mali amaç içerisinde yer alan vergilemede etkinlik 

kavramı ise ekonomideki refah kaybını en aza indirecek fakat yüksek vergi hasılatı 

sağlayacak vergilemeye işaret etmektedir.   

Nasıl ki bir işletme verimliliğini artırmak için yeni bir politikayı hayata geçirir ve kârını 

artırmayı başarırsa hükümetlerin de vergi sistemlerinde yapacakları reformlarla vergi 

hasılatını artırması mümkündür. Kamu kesiminin ürettiği bazı mal ve hizmetlerde birim 

bazında ölçümün zor olması özel sektör tarafından süreçteki iyileşmeyi işaret eden verimlilik 

kavramını kullanmayı zorlaştırmakta ve kamu kesiminde sağlanan iyileşme etkinlik 

kavramıyla ifade edilmektedir. Bu bağlamda vergilemede etkinlik devletin kamu hizmetlerini 

karşılayabilmek için optimal düzeyde gelir sağlama amacına hizmet etmektedir. Vergiler 

hazineye bol, yeterli ve sağlam kaynak sağladığı ölçüde etkinlik amacına ulaşmış olur. Ancak 

etkinlik amacının yerine getirilmesi bazı esaslara bağlıdır. Bunlardan ilki vergi yükünün 

mükellefler arasında adil dağılımıdır. Diğer bir deyişle, daha fazla ödeme gücüne sahip 

kişilerin, düşük ödeme gücüne sahip olanlardan daha çok vergi ödemeleri ve vergi ödeme 

gücü açısından eşit durumda olanların da eşit vergilendirilmesi sağlanmalıdır. Vergilemede 

sonraki esaslar ise vergilemenin minimum tarh ve tahsil maliyetleri ile elde edilmesi, vergi 

tabanının genişletilmesi, vergi kayıp ve kaçakları asgariye indirecek tedbirlerin alınması ve 

vergilerin piyasa etkinliğini bozmayacak tarafsızlığa sahip olmasıdır. Bu esaslar çerçevesinde 

aşağıda Türkiye’de vergilemede etkinliği bozan bazı uygulamalar anlatılmış ve etkin bir vergi 

sisteminin oluşturulmasına yönelik politika önerileri getirilmiştir. 

2.1. Vergi Yükünün Optimal Hale Getirilmesi 

Özellikle gelir, servet veya tüketim üzerine konulan vergilerin, mükellefin varlıkları ve 

harcamalarında nispi bir azalmaya neden olarak maliyet ve faydasında etkinlik kaybı ortaya 

çıkarması, “vergi yükü” kavramıyla açıklanmakta ve bu kayıpların daha da artış göstermesi 

“vergilemede aşırı yük” oluşmasına neden olmaktadır. Bu yükler mükelleflerin üretim, 

tüketim ve yatırım kararlarını olumsuz etkilemekte ve artan vergi yükü bu yükten kurtulmak 

isteyen mükellef davranışlarına sahne olmaktadır. Özellikle vergi tabanının dar olduğu 

gelişmekte olan ekonomilerde vergisini dürüstçe ödeyen mükellefler üzerindeki vergi yükü 

daha da artacağından dürüstlük pahalı hale gelecek ve vergi kaçırmanın mükellefe yararı 

artmış olacaktır (Karaca, 2016b: 76). Bu nedenle vergi yükünün adaletsiz dağıldığı inancı 

mükelleflerin vergi kaçakçılığına teşebbüsünde önemli rol oynamaktadır. Adil bir vergi 

sistemi, vergi yükünün mükellefler arasında eşit dağılımını ifade ettiğinden vergi sisteminin 

amacı, kamu hizmetlerini gerçekleştirmek üzere alınacak vergilerin toplumu oluşturan kişiler 

arasında hak ve adalete uygun şekilde dağıtılması olmalıdır (Edizdoğan, 2007: 229).  

Yüksek vergi oranlarının vergi kaçırmayı teşvik ettiği bir dizi akademik çalışmada da ortaya 

konmuştur. Batırel (1994) yüksek marjinal vergi oranlarının vergiden kaçınma ve vergi 

kaçakçılığını arttırdığını, vergiye uyumu zayıflattığını ifade etmiştir. Vergi oranları arttıkça ve 

gelir vergisinin artan oranlı tarifesi dikleştikçe mükelleflerin vergiye karşı tepkileri de 

artmakta ve bu durum vergi matrahını erozyona uğratmaktadır. Düşük vergi oranlarında ise 

mükellef sayısı arttığından vergi tabanı genişlemekte ve vergi hasılatı artmaktadır. İstanbul 

Ticaret Odası (1997) tarafından 525 işyeri üzerinde yapılan anket sonuçları adaletsiz bir 
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vergilemenin varlığı, toplanan vergilerin etkin kullanılmaması ve yüksek vergi oranlarının 

vergi kaçırma davranışı üzerinde önemli rol oynadığını göstermiştir. Ankete katılanların 

%87’si vergi kaçakçılığının yüksek vergi oranlarından kaynaklandığını ifade etmiştir.  

Bu soruna çözüm olarak İbn-i Haldun ve Arthur Laffer ülkelerde daha düşük oranlı vergilerin 

uygulamaya konulmasını önermiştir. Bu görüş vergi oranlarını düşürmenin ekonomik 

büyümeyi ve vergi hasılatını artıracağını ileri sürmektedir. 18. yüzyılda David Hume  de 

benzer şekilde yüksek vergi oranlarının endüstriyi tahrip edeceğini ve ekonomiye zarar 

vereceğini ifade etmiştir. Arz yanlı iktisadın ekonometrik analizini yapan bir başka iktisatçı 

Michael Evans farklı bir yaklaşımla dengeli bir arz yönlü iktisat poli tikasının amaçlarını 

ortaya koymuştur. Buna göre gelir ve kurumlar vergisinde yapılacak bir indirimin kamu 

harcamalarını azaltacağını; yasal ve kurumsal serbestleşmeyi içeren böyle bir politikanın 

yüksek büyüme ve düşük enflasyonu sağlayacağını ileri sürmüştür (Aktan, 2000: 61-64). Arz 

yanlı iktisatçılar gelir vergisi indirimlerinin hem girişimcileri teşvik ederek yeni yatırımlara 

yönlendireceğini hem de vergi indirimleri sonrası sağlanan fonların yatırıma aktarılacağını 

savunmaktadır. Bu anlayışa göre vergi oranlarındaki azalışlar yeni yatırımların 

uygulanmasına paralel olarak üretimde artış sağlayacağı için vergi gelirlerini de artırarak 

hükümetlere ilave gelir sağlayacaktır (Toprak, 1997: 122-129; Aktan, 2004: 53-70). 

Sonraki dönemlerde vergi indirimlerinin vergi hasılatı ve ekonomik büyüklükler üzerindeki 

etkilerini araştıran ampirik çalışmalar da arz yanlı iktisadı doğrular nitelikte sonuçlara 

ulaşmıştır. King ve Robelo (1990) ülkelerin vergi oranlarını yüzde 10 arttırdığında büyümede 

yıllık yaklaşık yüzde 2 küçülme olduğunu gözlemlemişlerdir. Padovano ve Galli (2001) ise 

1950-1990 periyodu için OECD ülkelerinde yüksek marjinal vergi oranlarının ve verginin 

artan oranlılığının uzun dönemli ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği yönünde bulgulara 

ulaşmıştır. Sonuçların da gösterdiği üzere yüksek vergi oranlarıyla mükellefler üzerindeki 

vergi yükünün artırılması ekonomik bileşenlere zarar vererek hükümet gelirlerini 

azalttığından vergi oranlarının yüksek olduğu bir vergi sisteminde ısrar etmek vergilemenin 

etkinliğine zarar vermektedir.  

Türkiye açısından vergi yükü değerlendirmesi yapıldığında dolaylı vergi lehine gelişen bir 

yapının ortaya çıktığı görülmektedir. Dolaylı vergilerin objektif bir yapıya sahip olması ve 

şahsileştirmeye imkân vermemesi vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını 

engellemektedir. Çünkü dolaysız vergilerde mükellefin ödediği vergi ile ödeme gücü arasında 

ilişki kurmak mümkün iken dolaylı vergilerde bu ilişkinin kurulması çoğu zaman mümkün 

değildir. Türkiye’de dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı %70’leri bulurken 

AB ülkelerinde bu oran %35 civarındadır. Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu düşük ve 

sabit gelirli bireylerden oluşmaktadır. Dolaylı vergilerin nispi ağırlığının yüksek olduğu böyle 

bir ortamda gelirlerinin büyük bir kısmını tüketime ayıran bu kişiler yüksek vergi yüküyle 

karşı karşıya kalmakta ve bu durum kişilerin bu yükten kurtulma arzusuyla vergi ödememe 

davranışına itmektedir. Dolayısıyla bu sorunun çözülebilmesi, bireylerin ödeme gücünü daha 

iyi yansıtan gelir ve servetin tüketime göre daha fazla vergilendirilmesiyle mümkündür 

(Karaca, 2016a: 199-200). 

2.2. Vergi Kayıplarını ve Kayıtdışılığı Önleyecek Vergi Politikası Önlemleri 

Kapitalist ve karma ekonomiye sahip ülkelerde, devlet gelirleri içindeki payı %90’ı aşabilen 

vergiler, genellikle kişilerin gelir, tüketim ya da servetleri üzerinden alındığına göre, bu 

kaynaklardan her biri, alınan vergi tutarında azalış göstermektedir. Bu nedenle vergi 

yükümlüleri, kendileri için yük oluşturan bu zorunlu ödemelerden mümkün olduğu kadar 

kurtulmak ve böylece daha yüksek gelir elde edebilmek için çaba göstereceklerdir (Karaca, 

2016a: 175). 

Devletler, pek çok şekilde mükellefler tarafından vergiden mahrum bırakılabilmektedir. 

Bunların bazıları teknik açıdan yasaldır ve bu durumlarda kullanılan terim vergi kaçırma değil 

vergiden kaçınmadır. Çoğu zaman sermaye birikimi için başvurulan ve vergi kanunları 
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tarafından da desteklenen bu davranışlarda, üst gelir grubu ve büyük çaplı şirketler oldukça 

başarılıdır (Altuğ, 1999: 19). Ancak vergi kanunlarının vergi konularını açıkça ortaya 

koyduğu buna rağmen mükelleflerin vergiyi doğuran olay gerçekleşmesine rağmen vergi 

ödemekten kaçındığı çokça işlem bulunmaktadır. Gelir kaynaklarının gizlenmesi veya eksik 

beyan, sahte ve yanıltıcı fatura düzenlenmesi veya belgeye bağlanmadan satış yapılması ve 

muhasebe hileleri gibi pek çok işlem vergi kaçırma davranışını oluşturmaktadır. Yasalara 

aykırı şekilde gerçekleşen ve devleti vergi kaybına uğratan bu faaliyetler, kayıt dışı ekonomi 

unsurları içinde yer almakta ve vergi kaçakçılığı olarak tanımlanmaktadır. Bu faaliyetler 

mükellefin sahip olduğu sosyal ve psikolojik unsurlar neticesinde ortaya çıkabileceği gibi 

vergi idaresi veya vergi sisteminin etkinsizliği nedeniyle de oluşabilmektedir  (Karaca, 2016a: 

175). 

Vergi kaçakçılığını mükellef psikolojisi yaklaşımıyla ele alan araştırmalar mükellefleri vergi 

kaçakçılığına iten üç önemli faktör üzerinde durmaktadır. Bunlar kamu gelirleri ve 

harcamaları, vergi yükü ve kamu harcamalarından elde edilen faydadır (Özsoylu, 2006: 113-

115):  

Vergi mükellefi kamunun ne kadar gelir elde edip, ne kadar harcama yaptığını; sonuç olarak 

devlete ödediği paranın nerelere harcandığını bilmek ister. Vergi mükellefinde, toplanan 

vergilerin israf edildiği izlenimi uyandığında, vergi ödeme konusunda isteksizleşip, vergi 

kaçırmaya çalışacaktır. Bu konuda kamu harcamalarının, kamu gelirlerinden fazla olması 

yeterince ikna edici değildir. Önemli olan vergi veren mükellefin ödemiş olduğu vergilerle 

verimli alanlara yatırım yapılmış olmasıdır. Vergi ödeyen mükellef devlete olan inancını ve 

güvenini yitirmiş ise vergi kaçırmaya çalışacak ve vergisini ödemeyecektir.  

Psikolojik yaklaşımın vergi kaçırmanın nedeni olarak öne sürdüğü ikinci önemli unsur vergi 

yüküdür. Vergi mükellefi çok fazla vergi ödediği kanısında ise gerek yasal gerekse yasal 

olmayan yollardan vergi ödememeye çalışacak ve vergi kaçıracaktır. Konu ile ilgili bir başka 

nokta ise vergi sisteminin adaletsiz olduğu inancının vergi mükellefleri arasında yaygın 

olmasıdır. Türkiye’de vergi uyumuna yönelik çok sayıda anket çalışması sonuçları, 

mükelleflerin neredeyse tamamının yüksek vergi oranlarından şikâyet ettiğini ve zenginlerin 

daha az vergi ödediğini göstermiştir. 

Psikolojik yaklaşımın öne sürdüğü üçüncü önemli unsur vergi mükellefinin kamu 

harcamalarından elde ettiği faydadır. Vergi mükellefi ödediği vergisine karşılık, devletten 

elde ettiği faydaları karşılaştıracaktır. Karşılıklı fayda değişimi anlayışına dayanan bu 

yaklaşım, kamu harcamalarından elde edilen faydanın yanı sıra kamu harcamalarının etkinliği 

ve dağılımıyla da yakın ilişkilidir. Türkiye açısından düşünüldüğünde, vergi kaçakçıları ve 

devletten elde ettikleri faydalar ve vergilerini dürüstçe ödeyenler arasındaki "adaletsizlik" ön 

plana çıkmaktadır. Vergi mükelleflerinin bu gelişmelerin farkında olmaları vergi 

kaçakçılığının önemli bir nedenidir. Türkiye’de vergi kaçakçılığının nedenlerine yönelik 

yapılan bir araştırma farklı dönemlerde vergi uyumuna yönelik çalışmaları karşılaştırmış ve 

özellikle 1990’lı yıllarda yapılan anket çalışmalarında vergiye karşı direncin hükümetin 

savurgan davranışlarına bir tepki olarak gerçekleştiği yönünde bulgulara ulaşmıştır.  

Kayıt dışılıkla mücadelede üzerinde önemle durulması gerekli konu vergi uyumudur. Vergi 

yükümlülüğünün mükellefler tarafından doğru şekilde yerine getirilmesi olarak tanımlanan bu 

kavram ülkedeki mükelleflerin vergi bilinci ve ahlakının geliştirilmesiyle mümkün 

olmaktadır. Mükellefin vergiye uyum sağlamasında etkin rol oynayan devlet, mükellefin vergi 

uyumsuzluğu göstermesine de neden olabilmektedir. Hükümetin yaptığı işlere yönelik 

vatandaşların duyduğu tatmin, onların yasalara olan uyum düzeylerini de etkilemektedir. 

Türkiye’de yapılan bir araştırmada vergi mükelleflerinin %97’si ödedikleri verginin layıkıyla 

gerekli yerlere sarf edilmediğini belirtmişlerdir (Kızılot ve Çomaklı, 2004: 133). Örneğin 

geçmişte hükümetlerin devlet bütçesini savurganca yönetmesi, etkin denetimi 

gerçekleştirememesi ve halkın ihtiyaçlarına cevap verememesi ve en önemlisi ekonomik, 

sosyal ve siyasi istikrar gösterememeleri mükellefin adalet duygusunun zedelenmesine ve 
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kayıt dışı faaliyetlere yönelmesine neden olmuştur. Eğer mükellefler ödedikleri verginin 

hizmete dönüştüğüne ve bu hizmetlerin adil biçimde bölüştürüldüğüne olan inançlarını 

kaybetmişlerse vergi ödeme motivasyonlarını kaybedebilirler. Dolayısıyla mükelleflerin vergi 

uyumunun sağlanması; denetim sıklığı, para ve hapis cezaları gibi polisiye önlemlerin dışında 

vergi oranlarının ılımlı olması, hükümet birey ilişkileri, vergi yönetiminin etkinliği ve 

hükümetlerin mükelleflerin algısında iyi bir yönetim sergiliyor olabilmesiyle mümkün 

olmaktadır (Karaca, 2016a: 325-326). 

2.3. Vergi Muafiyet ve İstisnalarına İlişkin Öneriler 

Vergi harcaması olarak da bilinen vergi muafiyet ve istisnaları, vergi mükelleflerine tanınan 

ayrıcalıkların neden olduğu vergi kayıplarını işaret etmektedir. Vergi harcaması devletin 

ekonomik, mali ve sosyal gerekçelerle tahsil edeceği vergilerden kısmen veya tamamen; 

geçici veya süresiz vazgeçmesidir (Öz, 2002: 11). Uygulanan vergi harcamaları gereksiz 

boyutlara ulaştığında idare ve mükellefler açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır 

(Akdoğan, 2009: 155).  

Vergi harcamaları amaç dışında kullanıldığında bu istisnalardan yararlanması gerekenlerin 

yanında kapsama alınmamış olanların da yararlanması nedeniyle vergi hasılatında aşınma 

ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle yükümlüler kanuni boşluklardan yararlanarak –normal 

şekilde yapılması halinde mükellefiyet doğurucu olayın meydana gelmesine neden olacak 

hukuki muameleyi şu veya bu şekle dönüştürebilmekte ve böylece vergiden muaf olma 

hususunda birçok olanağa sahip olabilmektedir (Turhan, 1998: 48). Bu bakımdan vergi 

sisteminde yer alan ve vergi kaybına neden olabilecek muafiyet, istisna ve indirimlerin 

sınırlarının dikkatle belirlenmesi gerekmektedir. 

Özellikle vergi bilinci ve ahlakının gelişmemiş olduğu toplumlarda mükelleflere tanınan vergi 

muafiyet ve istisnalarının vergi erozyonuna neden olması kaçınılmazdır. Türkiye’de gelir, 

kurumlar ve servet vergilerinin neredeyse tamamında vergi muafiyet ve istisnalarına çokça 

yer verildiği görülmektedir. Türk vergi sisteminde vergi harcamalarının çokluğu efektif vergi 

oranının kanuni vergi oranlarının altında kalmasına neden olmaktadır. Gerçek vergi yükünü 

yansıtan efektif vergi oranına ilişkin Ünlükaplan ve Arısoy (2011) tarafından yapılan çalışma 

ülkemizde gerçek (efektif) vergi oranının, kanuni vergi oranından ne denli düşük olduğunu 

göstermesi bakımından önemlidir. Çalışma sonuçları kişisel gelir üzerindeki vergi yükünün 

%10,6 olduğunu göstermiştir. Konunun daha iyi anlaşılması için bu sonuçların açıklanması 

faydalı olacaktır. Bilindiği gibi ülkemizdeki gelir vergisi kanuni oranı artan oranlıdır ve 

matrah arttıkça matraha uygulanacak oran da artmaktadır. Buna göre en düşük vergi oranı 

%15 ve en yüksek vergi oranı ise %35’dir. Ancak çalışma sonuçlarından görüldüğü üzere 

Türkiye’de kişiler ne %15 ne de %35 oranında vergi ödemektedir. Yani 100 TL gelir elde 

eden bir kişinin ödediği marjinal gelir vergisinin gelir tarifesine bağlı olarak en az 15 TL en 

fazla 35 TL olması gerekmektedir. Buna rağmen çalışma sonucunda ödenen verginin gerçekte 

10,7 TL olduğu tahmin edilmiştir. Bu halde yukarıda bahsedilmiş olan muafiyet, istisna vb. 

yollara başvurma konusunda vergi mükelleflerinin sınırlı imkâna sahip olması kanuni vergi 

oranlarının efektif vergi oranlarına yaklaşmasını sağlayacaktır (Karaca, 2016a: 329). 

Literatürde vergi harcamalarının zararlarını ortaya koyan çalışmalar bu sorunlara çözüm 

olarak düz oranlı vergi sistemini önermektedir. Düz oranlı vergi sistemi, “geniş bir gelir 

tanımına dayanan, düşük gelir gruplarını vergi dışında tutmayı ve üretimi artırmayı 

hedefleyen, adil, basit ve etkin bir vergileme sistemi” olarak tanımlanmaktadır (Gerçek, 1999: 

126). Düz oranlı vergiye geçişin ülke vergi gelirlerinde artış sağladığını çeşitli ülke 

örneklerinde görmek mümkündür. Bu ülkelerden biri olan Rusya, 2001 yılında daha önce 

%12,2 ve %30 oranına sahip gelir vergisi sisteminde değişikliğe giderek 13% olan yeni bir 

düz oranlı vergi sistemine geçmiştir. Marjinal vergi oranlarındaki belirgin düşüş vergi 

hasılatında önemli miktarda artış sağlamış ve ülkede düz oranlı vergiye geçişi takip eden yıl 
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kişisel gelir vergisi hasılatı GSYH’ye oranla reel olarak %26 artış göstermiştir (Ivanova, 

2005: 399). 

2.4. Kaynak Dağılımında Etkinliği Sağlayacak Vergi Politikasının Tesisi 

Klasik iktisat anlayışının temellerinin atıldığı 18. yüzyıldan bu yana piyasanın tam istihdam 

düzeyindeki işleyişinin, ihtiyaçlar ile iktisadi kaynaklar arasındaki dengeyi sağlayan fiyat 

mekanizması yoluyla sağlandığı görüşü hâkimdir. Piyasa aksaklıklarının olmadığı ve tam 

rekabet koşullarının sağlandığı varsayımı altında göreli fiyatlar ve göreli kârlar optimum 

toplam faydayı (pareto optimum) sağlamakta ve piyasa kendiliğinden kaynak dağılımında 

etkinliği gerçekleştirmektedir. Birincil en iyi teoremi yansıtan bu görüşün aksine piyasada 

çoğu zaman tam rekabet şartlarının çoğu sağlanamamakta ve piyasa başarısızlıklarının neden 

olduğu sorunlar devletin kaynak dağılımında etkinliği gerçekleştirmek için piyasaya 

müdahalesinin haklı gerekçesini oluşturmaktadır (Karaca, 2016a: 309). 

Hükümetler kaynak dağılımında etkinliği engelleyen fiyat oluşumlarına müdahale ederek mal 

ve hizmetlerin göreli fiyatlarını etkilemektedir. Bu müdahaleler verginin yapısına bağlı olarak 

değişmektedir. Örneğin düşük gelire sahip kişilerin daha çok tükettiği mal ve hizmetlerin 

vergi oranlarının düşürülerek bu grupların vergi nedeniyle düşen maldan daha fazla 

yararlanmaları sağlanabilir. Aksine yüksek gelir gruplarının yararlandığı lüks tüketim 

mallarının vergi oranlarının yükseltilmesi de bu mallara olan talebi düşürebilir. Bu yolla 

hükümet kaynak dağılımını belli kişi ve gruplar lehine/aleyhine yönlendirilebilir. Benzer 

durum dolaysız vergiler için de geçerlidir. Bölgeler arasındaki eşitsizliği gidermeyi 

amaçlayan bir hükümetin dolaysız vergiler yoluyla gelir ve istihdam düzeyi düşük olan 

bölgelerde daha düşük oranda kurumlar vergisi oranı belirleyerek firma yatırımlarını artırması 

veya emek üzerindeki vergi yükünü düşürerek daha çok istihdam sağlaması bu vergilerle 

ekonomide kaynak dağılımını değiştirebileceğini göstermektedir. Veya kaynakların varlıklı 

kimselerce daha fazla tüketilmesini engellemeye yönelik vergi politikasında ise gelir ve 

servete artan oranda vergi uygulanması da söz konusu olabilir. Bu örneklerden hareketle kıt 

kaynakların en iyi yerlerde ve en verimli şekilde kullanmasıyla kaynak dağılımında etkinlik 

sağlanmış olmaktadır (Karaca, 2016a: 309). 

2.5. Optimal Vergi Matrah Tespit Yönteminin Belirlenmesi  

Vergilemede etkinliğin sağlanmasına ilişkin bir başka konu da vergi matrahının beyanına 

ilişkindir. Özellikle kurumsal alt yapının gelişmediği, vergi bilinci ve ahlakının toplum 

geneline yayılmadığı ve vergi idaresinin etkinliğinin zayıf olduğu Türkiye gibi ülkelerde vergi 

matrahının beyan usulü ile bildirilmesi vergi etkinliğini zedelemektedir. Gelirini en iyi bilecek 

olanın mükellefin kendisi olduğunu temel alan bu yöntemde mükellef gerçek vergi matrahı 

yerine daha düşük tutarda matrah beyan etmektedir. Bu durum hem potansiyel vergi hasılatına 

ulaşmayı hem de mükellefler arasında vergi yükünün adil dağılımını engellemektedir. Bu 

sorunun giderilmesinde verginin kaynakta kesilerek (stopaj) vergi sorumlusu tarafından 

kanuni mükellef adına vergi dairesine ödenmesi çözüm olabilir (Karaca, 2016a: 201).  

Stopaj yönteminin beyan usulüne göre daha fazla vergi hasılatı sağladığı Türkiye’de gelir 

vergisi hasılatına bakılarak anlaşılabilir. 2015 yılı Kasım ayı itibariyle gelir vergisinin %94’ü 

kaynakta kesinti suretiyle elde edilirken geri kalan %6’lık kısım ticari, zirai ve mesleki kazanç 

sahiplerinin beyanları sonucunda tahsil edilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası’nın 2011 yılı raporu ise sayıları 5 milyona yaklaşan asgari ücretlinin 

Türkiye’nin en büyük 90 firması kadar vergi ödediğini ortaya koymaktadır. Daha özet bir 

ifadeyle Türkiye'de 10 ücretlinin ülkedeki büyük bir şirketten daha fazla vergi ödediği 

anlaşılmaktadır (Karaca, 2016a: 201). 

Beyan esasında gelir tespiti yapılırken kayıt ve belgeler esas alınmaktadır. Ancak belge 

düzeninin mükellefi kayıt altına alabilecek biçimde yerleşebilmesi; alıcı ile satıcının devlete 

karşı çıkar birliği içerisinde olmaktan çıkarılıp çıkar ayrılığına dayalı bir sisteme geçilmesiyle 

mümkündür (Tosuner, 1995: 67). Örneğin katma değer vergisinde olduğu gibi bir mükellefin 
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geliri diğer bir mükellefin gideri olduğundan belge alıp verme kendiliğinden 

yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle vergi sisteminin oto kontrolü sağlayabilecek bir kayıt 

düzeninin yerleşmesine yardımcı olacak şekilde dizayn edilmesi vergi güvenliğinin 

sağlanması için önemli bir adımdır (Bozdoğanoğlu, 2011: 83).  

Stopaj yöntemini uygulamanın zor olduğu durumlarda mükellef beyanının gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığını tespit etmenin bir başka yolu belirli karineler esas alınarak beyan edilen 

matrahın denetim altında tutulmasıdır. Bunun için gelir ve kurumlar vergisinde ortalama kâr 

haddi, hayat standardı gibi uygulamalarla vergi matrahının doğru beyan edilip edilmediği 

araştırılmaktadır. Vergi denetim önlemi olarak gerçekleştirilen bu tür uygulamaların etkin 

sonuçlar vermesi mükellef istihbarat arşivlerinin matrah kayıplarını gösterecek biçimde 

dizayn edilmesiyle mümkündür. Özellikle vergi kayıplarının önlenmesinde caydırıcılık 

sağlaması ve mükellefin beyanı dışında sağlıklı veriler yardımıyla denetime imkân vermesi 

sağlıklı bir istihbarat yapısının önemini daha da artırmaktadır. Bu tür bir istihbarat ağında 

kurumlararası koordinasyon da önemli hale gelmekte bankalardan sigorta kuruluşlarına, araç 

ve inşaat şirketlerinden gıda sektörüne kadar pek çok kuruluştan alınan bilgiler müke llefin 

harcamaları üzerinden gelir tayini yapmaya imkân vermektedir. Özellikle vergi inceleme 

elemanlarının zaman açısından kazanç sağlayacağı bu tür bir istihbarat yapısı tüm 

mükellefleri takip etmek yerine riskli olanların ortaya çıkmasını sağlamakta ve denetimlerin 

daha etkin yapılmasına zemin hazırlamaktadır.    

AB ülkelerinin ve gelişmiş ülkelerin pek çoğunda, mükelleflerin gayrimenkul ve otomobil 

alımı, banka hesabındaki artış, edindiği menkul kıymetler ile beyan ettiği kazanç 

kıyaslanmakta, arada olumsuz bir fark varsa, nedenleri sorulmakta, açıklanamaması halinde 

de cezalı vergilendirme yoluna gidilmektedir (Kızılot ve Çomaklı, 2004). Örneğin İngiltere’de 

gelir ve servetin beyan dışı kalmasının engellenmesi için harcamalar takip edilerek kaynağı 

sorgulanmaktadır. Beyan döneminde kazanç ve irat bildirimi yanında güvenlik önlemi olarak 

kişilerin servet bildirimi yapmaları da istenmektedir (King ve Fullerton, 2010: 31). Fransa’da 

ise pek çok vergiye esas karineler mevcuttur. Kişinin ödeyeceği vergi belli  bir yaşam 

standardı çerçevesinde belirlenecek miktarın altında olamayacaktır (Erol, 1990: 18). Fransız 

vergi yasalarına göre bir yükümlünün beyan ettiği gelir ile yaşam biçimi arasında açık bir 

orantısızlık bulunduğu takdirde vergiye esas matrah, o yükümlünün yaşam tarzını oluşturan 

unsurların götürü bir miktarına eşitlenmek suretiyle belirlenmektedir (KPMG, 2014). Bu 

yöntemde mükellefin yaşam tarzı sahip olduğu otomobilden yarış atına kadar gelir ve 

harcamaları ile ilişkili pek çok faktöre göre belirlenmektedir. Bunun yanında bu ülkelerde 

mükelleflerin harcama ve gelir hareketlerinin izlenmesi amacıyla etkin bir alt yapı ve 

kurumlararası koordinasyon oluşturulmuştur. Türkiye’de ise bir yandan servet artışı ile gelir 

arasında ilişki kuran herhangi bir düzenlemenin olmaması diğer yandan gelir ve tüketim 

arasındaki ilişkiyi izleyebilecek alt yapıdan yoksunluk, kayıt dışı faaliyetlerdeki artışı 

izlemeyi ve bu yönde işlem yapmayı güçleştirmektedir (Karaca, 2016a: 190). 

Ancak Türkiye’de ise servet artışı ile gelir arasında ilişki kuran herhangi bir düzenlemenin 

olmaması veya harcamanın kaynağına ulaşmanın mümkün olmayışı, kayıt dışı faaliyetlerdeki 

artışı izlemeyi ve bu yönde işlem yapmayı güçleştirmektedir. Bu noktada kayıt dışılığı 

önlemek için tapu veya nüfus müdürlüğü gibi kamu kurumları, elektrik ve doğal gaz dağıtım 

şirketleri, bankalar ve sigorta şirketleri ile tamamen entegre olmuş otomasyona dayalı bir 

sistemin kurulması şarttır. Veya vergi ahlakının Türkiye’den daha yüksek olduğu 

Danimarka’da kayıtdışılığın olduğu bazı sektörlerde nakit kullanımı yasaklanmış ve tüketim 

harcamalarının izlenmesi kolaylaşmıştır. Bu ve bunun gibi önlemlerin alınmasıyla ülkemizde 

inceleme ve denetimlerin tam zamanlı yapılması ve zamanında önlem alınması sağlanacaktır. 

Benzer bir otomasyon sisteminin muhasebe programlarına da getirilmesi ve denetimlerin e-

teftiş yoluyla yapılabilmesi de kayıt dışı faaliyetlerin kontrol altına alınması için önemlidir 

(Karaca, 2016a: 207). 
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2.6. Denetim ve Cezalara İlişkin Önlemler 

Hükümetlerin vergi hasılatını azaltacak davranışları nedeniyle mükelleflere uyguladığı 

caydırıcı politikalar mükelleflerin vergiye uyumunu artırmakta ve kayıt dışılığı 

engellemektedir. Rasyonel seçim teorisine göre bireyi gönüllü uyuma (voluntary compliance) 

yönlendiren ve faaliyetlerini kayıt altına almaya zorlayan faktörler, etkin vergi denetimi ve 

cezaların caydırıcı gücüdür (Aktan, 2012: 15).  

Mükellefler vergi kaçırma davranışını gerçekleştirmeden önce “cezalandırılma olasılığına 

karşı, gelirinin ne kadarını vergi otoritelerine bildirmesi gerektiğinin” cevabını aramakta ve 

faydasını en yükseğe taşıyacak matrah beyanında bulunmaktadırlar (Pyle, 1989: 87-89 

aktaran Savaşan, 2011: 17). Bu durumda birey, öncelikle vergisel işlemlerinde dürüst olup 

olmayacağı kararını vermektedir. Mükellef, ekonomik, psikolojik ve sosyal pek çok faktörün 

etkisinde kalarak verdiği bu kararı vergi kaçırma yönünde kullandığında, rasyonel olmakla 

beraber dürüst davranmamış olmaktadır (Savaşan, 2011: 17). 

Böyle bir durumda kayıt dışılığın kayıt altına alınmasında kamu otoritelerince yapılan 

denetimlerin sıklığı ve etkinliği ile mükellefin vergi kanunlarına aykırı hareket ettiği durumda 

karşılaştığı ceza düzeyinin önemi büyüktür. Ülkede etkin bir denetim olmadan mükelleflerin 

vergi kanunlarına uygun hareket ettiğinin anlaşılması mümkün değildir. Etkin bir denetim 

kişileri yasalara uymaya zorlamaktadır (Karaca, 2016b: 77). Türkiye’de kayıt dışı ekonominin 

ortaya çıkışı ve yüksek boyutlara ulaşmasına neden olan faktörlerin başında, vergi idaresinin 

denetim konusunda etkin olamadığı görüşü, bugün hemen herkes tarafından kabul 

edilmektedir (Aydemir, 1995: 223). Vergi kanunları ne kadar mükemmel olursa olsun, bu 

kanunları uygulayacak ve denetleyecek birimlerin yetersiz veya niteliksiz olması potansiyel 

vergi hasılatına ulaşmayı engellemektedir (Sarılı, 2002: 42). Türkiye’de 2012 yılı itibariyle 

incelenen mükellef sayısı bir önceki yıla göre %188 artış göstererek 46.845 mükellef sayısına 

ulaşmıştır. Ancak 2012 yılı potansiyel mükellef sayısının 31.800.642 olduğu dikkate 

alındığında incelenen mükellef sayısının %1,5 dahi olmadığı görülmektedir (GİB, 2013). Bu 

durum, kayıt dışı işlem yapanların ortaya çıkartılma olasılığının çok düşük olduğunu ve 

mükelleflerin kayıt dışı yollara başvururken, yakalanmaları yönünde, fazla bir endişe 

taşımadığını göstermektedir. 

Mükelleflerin elde ettikleri fayda vergi kaçırması halinde kesilen cezadan büyükse rasyonel 

bir mükellef vergi kaçırma yoluna giderek faydasını artırmaya çalışacaktır. Dolayısıyla 

hükümetlerin vergi dışına çıkan geliri kayıt altına alabilmesi için etkin bir vergi mevzuatı 

hazırlaması ve optimal bir ceza sistemi kurması gerekmektedir (Karaca, 2016b: 92). Portekiz 

ve İtalya’da doktorlar, avukatlar ve gelir düzeyi yüksek diğer meslek erbapları beyan ettikleri 

gelir ile yaşam standartları arasında açık bir fark olması durumunda vergi müfettişleri 

tarafından dava edilmektedir. Yine İtalya’da kayıt dışı ekonominin önlenmesi için 2006 

yılında geniş kapsamlı ve katı cezalar içeren “Bersani Kararnamesi” çıkarılmıştır.  Bu yasa ile 

hükümet, 5 yıl içinde 3 kez üst üste fiş/fatura vermediği anlaşılan perakendecilere geçici 

işyeri kapatma cezası vermektedir. Bunun yanında ülkede yapı sektöründe faaliyet gösteren 

bir firmanın müfettişler tarafından kayıt dışı işçi çalıştırdığının tespiti halinde inşaat 

şantiyeleri kapatılmaktadır (Schneider, 2011: 6). 

Mükellefler üzerindeki vergi yükünün artış gösterdiği ülkelerde, kayıt altında çalışmayı 

gerektiren “dürüstlük” pahalı olacağından denetimler üzerindeki yük de artmış olacaktır.  

Nitekim büyük maliyetlerle yapılacak denetim yerine mükellefler üzerindeki vergi yükünün 

azaltması, mükelleflerin kendiliğinden kayıtlı ekonomiye geçmesini sağlayacağından 

denetime olan ihtiyaç da azalacaktır (Sugözü, 2008: 183). 

2.7. Gelir, Harcama ve Servetin Kayıt Altına Alınması ve Elektronik Ödemelerin 

Yaygınlaştırılması 

Mükelleflerin vergi matrahını azaltmak adına nakit para kullanımını daha çok tercih ettiği 

kabul edilmektedir. Aksine kredi kartı kullanımı veya banka hesabı yoluyla yapılan ödemeler 
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dijital iz bıraktığından vergi matrahını azaltan faaliyetlerin kamu otoriteleri tarafından 

izlenmesi kolaylaşmaktadır. Bu nedenle, vergi kayıp ve kaçaklarını azaltmak isteyen 

hükümetlerin elektronik ödemelerin yaygınlaşması yönünde adım atması büyük önem 

taşımaktadır (Karaca, 2016b: 91). Bu konuda bazı AB ülkeleri tarafından alınan önlemler 

vergi hasılatında ortaya çıkan kayıpların bir nebze olsun önüne geçmiştir. Örneğin AB üyesi 

10 ülkede ödemelerin elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlamak ve kredi kartı kullanımını 

teşvik etmek üzere bankalar tarafından alınan kart aidatlarının alımı yasaklanmıştır. Yine 

2010 yılında İtalya, ticari faaliyetler çerçevesinde işlem tutarının 5.000 Avro’yu geçtiği 

işlemlerde elektronik ödemelerin (bankalar gibi) kullanılmasını zorunlu tutmuştur. Fransa, 

Bulgaristan ve Türkiye’de de nakit ödemelere ilişkin benzer bir limit uygulaması mevcuttur. 

Buna göre nakit ödemelerde belli bir üst limiti geçen işlemlerin elektronik ödemeler yoluyla 

yapılması zorunludur. Yunanistan 2010 yılında, bakkallar, taksiler ve nakit ödemelerin yaygın 

olduğu bazı faaliyetlerde fatura/makbuz kullanma zorunluluğu getirmiş ve tüm sektörler için 

2012 yılında 1.500 Avro’yu geçen işlemlerde elektronik ödemeyi zorunlu tutmuştur 

(Schneider, 2011: 8). 

Ülkelerin tüm sektörlerde kısa dönemde elektronik ödemeyi yaygınlaştırması kolay değildir. 

Ülkelerde kayıt dışı işlemlerin daha yaygın olduğu belirli sektörler seçilerek elektronik 

ödemelerin yaygınlaştırılmasına bu sektörlerden başlanabilir. Araştırmalar elektr ik, sağlık ve 

finansal hizmetler gibi sektörlerin diğer sektörlere göre daha az kayıt dışı çalıştığını 

göstermektedir. Buna rağmen yapı sektörü, ulaşım, restoran ve otel hizmetleri, perakende ve 

toptan satışın olduğu sektörlerde kayıt dışılık yüksek boyutlara ulaşabilmektedir (Schneider, 

2011: 9-10). Ancak elektronik ödeme yoluyla veya kart kullanarak ödeme yapılmasının vergi 

kayıplarını önlemede tek başına yeterli olmayacağı da altı çizilmesi gereken önemli bir 

husustur. Bunun yanında ilgili kamu birimlerinin kredi kartı ile yapılan harcama ve gelir 

tutarlarını takip etmeleri gerekmektedir. Örneğin Türkiye’de Ekim 2008 öncesinde POS 

cihazlarıyla yapılan alışverişlerin fatura veya fiş ile belgelendirilip belgelendirilmediği birkaç 

yıl geriden denetleniyordu. Ancak Ekim 2008 tarihinden itibaren bu incelemeler aylık olarak 

yapılmaya başlanmış ve bu tarihi takip eden dönemlerde mükellefler tarafından kredi kartı ile 

yapılan alışverişlerin beyanında artış görülmüştür. Örneğin Haziran 2008 döneminde 

bankaların bildirdiği POS satış bilgisine göre eksik KDV beyanında bulunan mükellef sayısı 

yaklaşık 100 bin iken bu sayı denetimlerin aylık yapıldığı dönemi takiben 20 binin altına 

düşmüştür (Karaca, 2016b: 92; GİB, 2009). Bu uygulamanın yanında ülkemizde vergi 

kayıplarını önlemeye yönelik bir başka başarılı çalışma bazı ürünlerin bandrol sistemiyle 

izlenmesine ilişkindir. Türkiye’de 2007 yılında uygulamaya konulan Bandrol Ürün İzleme 

Sistemiyle üretilen her tütün ve alkollü içecek daha üretim bandında kayıt altına alınmakta ve 

satışı çevrimiçi takip edilmektedir. Ürün izleme sisteminin getirilmesiyle söz konusu tarihten 

sonra Türkiye’de kayıt dışı tütün ve alkollü içki satışı azalmış ve uygulamaya başladıktan 

sonraki 2008 yılında alkollü içkilerden elde edilen ÖTV gelirleri 124 milyon TL fark ile %12 

artış göstermiş, sigarada ise bu artış 487 milyon TL ile %15 olmuştur. Dolayısıyla bu tür bir 

izleme sisteminin vergi kayıplarının yoğun biçimde yaşandığı mal grupları ve sektörler 

itibariyle aşamalı olarak tüm ürünlere ve sektörlere yayılması kayıt dışılığın önlenmesinde 

dikkate alınması gereken önemli bir seçenektir (Karaca, 2016a: 207). 

2.8. Kurumsal Hizmet Kalitesinin Artırılması 

Vergi mükellefleri devletin ne kadar gelir elde edip, ne kadar harcama yaptığını; devlete 

ödediği paranın nerelere harcandığını bilmek ister. Vergi mükellefinde, toplanan vergilerin 

israf edildiği izlenimi uyandığında, mükellef vergi ödeme konusunda isteksizleşip vergi 

kaçırmaya çalışacaktır. Vergi mükellefi için önemli olan ödemiş olduğu vergilerle verimli 

alanlara yatırım yapılması ve refahının hissedilir biçimde artış göstermesidir (Özsoylu, 2006: 

113). Eğer ülkedeki vergi sistemi mükellefler arasında eşitsizlik ortaya çıkarıyor ve kamu 

harcamalarındaki savurganlık mükellefin yeterli kamu hizmeti  almasını engelliyorsa bu 
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durumda mükelleflerin mevzuata aykırı davranışlarda bulunması ve ülkedeki vergi hasılatının 

düşmesi kaçınılmazdır (Karaca, 2016b: 79). 

Mükelleflerin vergi ödeme neticesinde katlandıkları vergi yükü ile kendisine sağlanan kamu 

hizmetlerinin yeterliliği arasında yakın bir bağ vardır. Bazı vergileme teorileri birey ile devlet 

arasında hizmet alış verişi ve karşılığında vergi ödeme ilişkisinin yer aldığı bir mübadelenin 

olduğunu savunmaktadır. Buna göre birey vergi yükünü hesaplarken ödemiş olduğu vergiden 

devletten aldığı hizmetin faydasını düşmektedir (Webley vd., 1991: 17). Karşılıklı fayda 

değişimi anlayışına dayanan bu yaklaşım, kamu harcamalarından elde edilen faydanın yanı 

sıra kamu harcamalarının etkinliği ve dağılımıyla da yakın ilişkilidir. Özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde vergi kayıplarının ortaya çıkışında vergi kaçakçıları ve vergilerini dürüstçe 

ödeyenler arasındaki "adaletsizlik" ön plana çıkmaktadır. Vergi mükelleflerinin bu 

gelişmelerin farkında olmaları vergi kaçakçılığının önemli bir nedenidir. Türkiye’de vergi 

kaçakçılığının nedenlerine yönelik yapılan bir araştırmada farklı dönemlerde vergi uyumuna 

yönelik çalışmalar karşılaştırılmış ve özellikle 1990’lı yıllarda yapılan anket çalışmalarında 

vergiye karşı direncin hükümetin savurgan davranışlarına bir tepki olarak gerçekleştiği 

yönünde bulgulara ulaşılmıştır (Özsoylu, 2006: 115). Kızılot ve Çomaklı (2004) tarafından 

kayıt dışı faaliyetlerin nedenlerinin araştırıldığı bir başka çalışma, Türkiye’de toplanan 

vergilerin gerekli yerlere sarf edilmediğini düşünen bireylerin oranının %97 olduğunu 

göstermiştir. 

2.9. Vergi İdaresi 

Ülkelerde toplam bütçe gelirleri içinde en yüksek paya sahip olan kalemin vergi gelirlerinin 

olması, vergi konusunda uygulanacak politikalara daha hassas yaklaşılmasını 

gerektirmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülke (GOÜ)’lerdeki kurumsal altyapı eksikliği ve 

vergi idaresinin etkinsizliği bu ülkelerde vergi tahsilatını ve gelir oluşumunu engellemektedir 

(Gordon ve Li, 2009:856). Vergi politikasının ve yönetiminin güçlendirilmesi çoğu ülkede 

vergi oranlarının değiştirilmesiyle elde edilen gelirden daha büyüktür. Öyle ki vergi tabanının 

dar, vergi denetim ve yönetiminin etkin olmadığı birçok ülkede, vergi oranlarında ortaya 

çıkan düşme çoğu zaman bütçe gelirlerinde ciddi bir azalmaya neden olmaktadır. Özellikle 

yönetimi zor olan KDV gibi harcama vergilerinde bu durum daha belirgin olduğundan kısa 

vadede bu olumsuzluğun giderilmesi için etkin bir ceza sisteminin geliştirilmesi, vergi affı 

gibi kurumlardan vazgeçilmesi, vergi ödeme prosedürlerinin basitleştirilmesi, izleme ve 

denetleme gibi vergi idaresindeki zayıflıkların giderilmesi gereklidir (World Bank, 2006:113; 

World Bank, 2007:2). Ancak bu reformlarla birlikte düşük gelirli ülkelerde cari vergi oranları 

arttırılmasa bile yönetimsel iyileştirmeler (sadece vergi yönetimi değil harcama da bütçe de 

olabilir) ile birlikte vergi tahsilatları dolayısıyla hükümet gelirleri arttırılabilir (Culpeper ve 

Kappagoda, 2007:14). İyi bir vergi idaresi sayesinde az gelişmiş ve düşük gelirli ülkelerin 

kalkınma harcamalarına GSYİH’nin %5-%11’i arasında kaynak aktarılırken bu oran gelişmiş 

ülkelerde GSYİH’nin %10-%14’ü civarındadır (UN, 2005:296). Etkin çalışan bir vergi idaresi 

mükellefi eğitebilen, tahsilatı adil ve düzgün yapabilen, enformasyon teknolojisi ve eğitim 

düzeyi yüksek bir personel yapısına sahip, sistematik ve periyodik denetimler yapabilen 

özellikler taşımalıdır (Emil ve Yılmaz, 2003:13).  

3. Sonuç 

Artan kamusal ihtiyaçların giderilmesinde vergilerin çok önemli olduğu kaçınılmaz bir 

gerçektir. Hükümetler vergileme yetkisinde tekel gücüne sahip olmasına rağmen bu yetkiyi 

kullanmanın bazı siyasi maliyetleri bulunmaktadır. Aynı zamanda seçmen olan vergi 

mükellefleri yüksek vergi yükü karşısında siyasi otoriteye karşı tavır almaktadır. Bu nedenle 

tekrar seçilmek isteyen bir hükümetin sağlam bir gelir kaynağına ulaşmasında ilk çıkar yolu 

etkin bir vergi sistemini oluşturmaktan geçmektedir. 

Etkinlik açısından bakıldığında en az refah kaybı ve düşük maliyet ile en fazla vergi 

hasılatının elde edilmesi için ekonomik faaliyetleri olumsuz şekilde etkilemeyecek optimal 
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vergi sisteminin tesis gereklidir. Bu bağlamda ülkemizde vergi oranlarının düşük, vergi 

muafiyet, istisna vb. harcamaların olmadığı, mükelleflerin gönüllü uyumunu sağlayacak 

şekilde basit, sade ve anlaşılır bir vergi mevzuatına ihtiyaç vardır. Uygulanan vergi sisteminin 

başarısı kamuoyunun rızasını kazanmasına yani kabul edilebilir olmasına bağlıdır.  
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İkiz Açık Hipotezi: 2006-2016 Türkiye Literatürü 
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Özet 

İkiz Açık Hipotezi, bütçe açığı ve cari işlemler açığı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.  1980 ve sonrası 
dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde başta olmak üzere çoğu gelişmekte olan ülkede araştırma konusu 

yapılan Hipotez'e göre; bütçe açığı ve cari işlemler açığı arasında pozitif ilişkinin olduğu vurgulanır. Literatür 
incelendiğinde, Geleneksel Keynesyen Yaklaşım, bütçe açıklarının cari işlemler açıklarına neden olduğunu 
savunmaktadır. Ricardocu Denklik Yaklaşımına göre ise, böyle bir ilişki söz konusu değildir.  
İkiz Açıklar Hipotezi'nin test edilmesi ile ilişkili son on yılda Türkiye'de yapılan araştırmaların ulaştığı 
sonuçların literatür taraması olarak yer aldığı çalışmada, öncelikle, İkiz Açıklar Hipotezi açıklanmıştır. Daha 
sonra, Türkiye'de 2006-2016 döneminde Hipotezin geçerliliğini test eden araştırmalar ortaya konmuştur. Sonuç 

olarak, kimi çalışmalar Türkiye'de İkiz Açıklar Hipotezi'nin geçerli olduğu savunurken kimileri geçersizliği 
yönünde bulgulara ulaşmışlardır.      
 

Anahtar Kelimeler: ikiz açık hipotezi, bütçe açığı, cari işlemler açığı 
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Twin Deficit Hypothesis: 2006-2016 Turkish Literature 

 
Abstract 

Twin Deficit Hypothesis reveals the relationship between budget deficit and current account deficit. According 
to the Hypothesis, which was the subject of research in most developing countries, especially in the United 
States during 1980 and beyond, It is emphasized that there is a positive relationship between budget deficit and 
current account deficit. When examined in the literature, the Traditional Keynesian Approach argues that budget 
deficits lead to current account deficits. According to the The Ricardian Equivalance Hypothesis, such a 

relationship is not the case. 
The study includes the analyzes and the results of testing the Twin Defict Hypothesis made in Turkey during the 
last decade. Firstly, the hypothesis is explained. Later, Literature that tests the validity of the hypothesis is given. 
As a result, while some studies claim that the Twins Deficit Hypothesis is valid in Turkey, some have come to 
the conclusion that they are invalid. 
 

Keywords: twin deficits hypothesis, budget deficits, current account deficits 
 

JEL Classification: F32, H62, N14 

 

 

1. Giriş 

Keynesyen Teori’ye göre bütçe açıkları ile cari işlemler açığı arasında güçlü bir ilişki 

bulunmaktadır. Bu ilişki literatürde “İkiz Açıklar Hipotezi” olarak ifade edilmektedir 

(Şahin,2015:49). 1980’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’ nde bütçe açıkları ile dış ticaret 

açıklarının eş anlı seyir izlemesi konunun literatürde değerlendirilmesine neden olmuştur 

(Deltoro,2015:3).   Bu kapsamda literatürde bütçe açığı ile cari işlemler açığı arasında bir 
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ilişkinin var olup olmadığı şayet var ise bu ilişkinin nasıl gerçekleştiğini ve ikiz açığın 

azaltılması için nasıl önlemler alınması gerektiğine dair çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu 

kapsamda çalışmamızda ikiz açıklar hipotezi ile ilgili kavramsal açıklama yapıldıktan sonra 

2006-2016 yılları arasında Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezi’nin geçerliliğini test eden 

çalışmalar değerlendirilecektir. 
 

2. Kavramsal Çerçeve 

İkiz Açıklar Hipotezi’ni açıklayabilmek için öncelikle bütçe açığı ve cari açık kavramlarının 

kısaca tanımlanması faydalı olacaktır. Bütçe açığı; bütçe dengesinden sapma olup kamu 

giderlerinin gelirlerine göre fazla olmasını ifade etmektedir. Cari açık ise; ödemeler 

bilançonsun en önemli hesabı olan cari işlemler hesabının açık vermesidir  (Şahin,2011:48).  

Ödemeler bilançosu ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkilerinin izlendiği önemli bir belge 

niteliğindedir. Ödemeler dengesi bilançosunda, cari işlem degesi, sermaye hareketleri 

dengesi, rezerv hareketleri ve net hata-noksan olmak üzere dört temel bölüm mevcuttur. 

Bunların en önemli ana hesaplarından biri cari işlemler dengesidir (Kayalıdere, 2014:41).  

Cari işlemler dengesi de, dış ticaret (ihracat-ithalat dengesi), hizmetler (hizmet alımları-

hizmet satımları), yatırım (net faktör) gelirleri (dış yatırım gelirleri -dış yatırım giderleri) ve 

cari transferler (karşılıksız olarak elde edilen dış gelirler-karşılıksız olarak yapılan dış 

giderler) dengelerinin toplamından oluşmaktadır (Şahin,2011:48).  

Özetle, İkiz Açıklar’ a ilişkin literatürde iki temel görüşün olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu görüşlerden ilki olan Ricardian Hipoteze göre; rasyonel bireyler, kamu harcamalarının 

değişmediği varsayımı altında vergi oranlarının düşürülmesi durumunda gelecek dönemde 

vergi yüklerinin ağırlaşacağını bilirler. Dolayısıyla vergi oranlarının düşürülmesi durumunda 

tüketimlerini kısarak tasarruflarını arttıracaklar dolayısıyla cari işlemler dengesini bozucu bir 

davranışta bulunmayacaklardır (Tunçsiper, Sürekçi, 2011:105). Ricardian hipotezin en önemli 

kısıtı nesiller arasındaki bağlantıdır ve bireyler rasyonel kabul edilir (Kayalıdere, 2008: 119).  

Dolayısıyla, bieyler ekonomik davranışlarını akılcı olarak ayarlayacaklar ve ikiz açık da söz 

konusu olmayacaktır. 

Ricardian Denklik Teorisi’nin aksine Keynes tarafından geliştirilen Geleneksel Teori’ ye göre 

bütçe açıkları ile cari açık arasında pozitif bir ilişki vardır (Şahin,2015:51). Teorinin temel 

varsayımı; Mundel-Fleming Modeli’ nde de belirtildiği gibi bütçe açıkları cari işlemler açığı 

arasında etkileşim bulunmaktadır. İki değişken arasındaki etkileşim konusunda iki çıkarımda 

bulunulmaktadır. Bunlardan birincisi, bütçe açığı ve cari açıklar arasında pozitif bir ilişki 

olduğu, ikincisi ise, nedenselliğin yönünün bütçe açığından cari açıklara doğru olduğu 

şeklindedir (Koçbulut,Altıntaş,2016:149). 

Keynesyen Teori’de; kamu harcamalarının artırılması ya da vergilerin azaltılması sonucunda 

oluşan bütçe açığı, talep artışına neden olarak ithalatı arttıracak ve cari açığın artması sonucu 

doğacaktır (Şahin,2015:51). Diğer taraftan cari açık nedeniyle büyüme hızının düşmesi 

sonucunda bütçe açıkları daha da artış göstermektedir. Özellikle iç tasarrufların yetersiz 

olduğu gelişmekte olan ülkelerde yatırımlar için gerekli fonlar borçlanma yolu ile 

karşılanmakta borç stokunun artması ise faiz oranlarının yükselmesine neden olmaktadır.  Faiz 

oranlarının kur üzerinde yarattığı baskı neticesinde ihracat pahalılaşmakta ithalat ise 

ucuzlaşmaktadır. Dolayısıyla cari açık artış eğilimini sürdürmektedir (Sever, Demir, 

2007:49). 
 

3. İkiz Açık Hipotezi Testleri: Literatür (2006-2016) 

İkiz Açık Hipotezi’nin (İAH) Türkiye verileri ile test edildiği çalışmalar oldukça fazladır. 

Araştırmanın bu bölümünde 2006-2016 döneminde söz konusu hipotezi değişik zaman 

dilimleri ve verilerle farklı teknikler kullanarak analiz eden çalışmalar özetlenmeye 

çalışılacaktır. Söz konusu çalışmalar veri seti, kullanılan yöntem ve ulaşılan sonuçlar 

bağlamında açıklanacaktır. 
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Gök (2006) çalışmasında 1988-2005 döneminde bütçe açıkları ile cari açıklar arasında uzun 

dönemli bir ilişki olup olmadığını Johansen eşbütünleşme testleri ile araştırmış ve 

makroekonomik değişkenler arasındaki nedensel sıralamanın ikiz açıklar hipotezinin 

öngördüğü şekilde olup olmadığını kısa dönemde araştırmak için nedensellik testleri ve 

Vektör Otoregresyon modeli  (VAR) yöntemlerini kullanmıştır. Araştırma sonucu olarak, 

uzun dönemde reel bütçe açığı ile reel cari açık arasında bir ilişki saptanmamıştır. Ancak 

VAR sisteminden elde edilen bulgularda reel bütçe açığındaki artış kısa dönede reel milli 

geliri ve reel cari açığı arttırmaktadır.  Özetle, ikiz açıklar hipotezinin kısa dönemde geçerli 

olduğu ama uzun dönemde geçerli olmadıgı sonucuna erişilmiştir. 

Yanık (2006), 1988:1- 2005:2 döneminde Türkiye’de İAH’nin geçerliliğini test ettiği 

çalışmasında, bütçe açıkları, cari açık, ulusal gelir, reel faiz oranları ve reel kur oranını içeren 

VAR modeli kullanmıştır. Granger nedensellik testi ile devam eden ECM modeli ve etki tepki 

analizlerini de kullanmıştır. Bütçe açıkları ve cari açığın periyodik ve yapısal bileşenlerinin 

ayrıştırılmasıyla elde edilen sonuçlara göre, her iki değişkenin de periyodik hareketin tersine 

hareket ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Engle Granger ve Johansen bütünleşme testlerinin 

bulguları, ikiz açıkların ters yönlü hareket ettiği varsayımı ve/veya Ricardian eşitliği 

varsayımlarını destekliyor görünürken, ikiz açıklar hipotezini desteklememiştir. 

Sever ve Demir (2007), dönemini inceledikleri araştırmalarında kamu kesimi borçlanma 

gereğinin gayri safi milli hasılaya oranı, devlet iç borçlanma senetleri faiz oranı, TÜFE bazlı 

reel döviz kuru endeksi ve cari dengenin gayri safi milli hasılaya oranı  verilerinin üçer aylık 

serilerini kullanmışlardır. Araştırmada, Granger nedensellik testi sonuçlarının geleneksel 

teoriye uygun çıktığı görülmektedir. Bütçe açıkları faiz oranlarını artırırken, artan faiz oranları 

ulusal parayı dış piyasada değerli kılmakta ve bunun doğal sonucu olarak da cari açıklar 

meydana gelmektedir. Etki tepki fonksiyonu ve varyans ayrışım tablolarından elde edilen 

değerler de nedensellik testiyle paralellik göstermektedir. 

Uysal ve Topallı (2007), cari açık ve bütçe açığı arasındaki ilişkiyi 1974-2004 dönemi için 

incelemişler ve Johansen Koentegrasyonu ve Granger Nedensellik testlerini uygulamışlardır. 

Çalışmanın sonucunda bu iki açık arasında uzun dönemli bir il işki olduğunu ve bütçe 

açıklarının cari açıkların nedeni olduğunu saptamışlardır.  

Erdinç (2008) çalışmasında, Eşbütünleşme Analizi ve Granger Nedensellik testlerinden 

yararlanarak 1950-2005 dönemi yıllık verilerini analiz etmiştir. Eşbütünleşme analizinde, 

bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna 

varılmıştır. Çalışmada ayrıca, bütçe açıkları ile cari açık arasındaki ilişkinin yönünün de bütçe 

açıklarından cari açıklara doğru olduğu ifade edilmektedir.  

Ümit ve Yıldırım (2008), 1987:01–2005:04 dönemine ait üçer aylık veriler kullanmış ve bütçe 

açıkları ile cari işlem açıkları arasındaki nedenselliğin varlığını ve yönünü test etmek için 

vektör otoregresyon (VAR) yöntemi uygulamışlardır. Test sonuçları İAH’nin Türkiye için 

geçerli olduğunu göstermiştir. Çalışmada ayrıca,  bütçe açıklarının faiz oranları ve döviz 

kurları aracılığı ile cari işlem açıklarına yol açacağı vurgusu yapılmıştır.  

Mucuk (2009), Türkiye’deki bütçe ve cari işlemler dengesi arasındaki ilişkiyi en küçük 

kareler ve VAR tekniğiyle 1989–2004 dönemi üçer aylık verileri kullanılarak test etmiştir. 

Ampirik bulgular ise bütçe ve cari işlemler dengesi arasında karşılıklı bir ilişkinin bulunduğu 

göstermektedir. 

Bakır ve Bahtiyar (2011), 1980-2010 verilerine öncelikle birim kök testi uygulayarak durağan 

bir set elde etmiş ve sonrasında en küçük kareler yöntemini kullanmıştır.  İç açığın (bütçe 

açığının) GSMH’ye oranında %1’lik bir artış, cari açığın GSMH’ye oranında yaklaşık 

%0,14’lük bir artışa neden olmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, Bakır ve Bahtiyar’a göre, 

Türkiye için cari açığın bir belirleyeninin de iç açık olduğu söylenebilir. Ancak bu 

belirleyenin nispi önemi oldukça düşüktür. 
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Bolat, Bekle ve Aras (2011)’ın araştırmasında 1998:1-2010:4 dönemine ait veriler 

kullanılmıştır. Bütçe açığı ve cari işlemler açığı arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiyi 

inceleyen çalışma, sınır testi yaklaşımını kullanmaktadır. Sonuçlar, uzun dönemde bütçe açığı 

ve cari işlemler açığı arasında bir ilişkinin olmadığını fakat kısa dönemde bu iki açık arasında 

kuvvetli bir pozitif ilişki bulunduğunu göstermektedir. Bütçe açığındaki %1’lik artış, kısa 

dönemde cari işlemler açığında %0,18’lik artış meydana getirmektedir. 

Tunçsiper ve Sürekçi (2011), Türkiye’de 1987:01–2007:03 dönemi için, İAH’nın geçerliliğini 

VAR yöntemi kullanarak araştırmışlardır. Kamu kesimi açıklarını, faiz dışı borçlanma gereği 

ve iç borçlanmanın safi yurt içi hasılaya oranları temsil etmektedir. Bununla birlikte, cari 

açığın safi yurtiçi hasılaya oranı, reel efektif döviz kuru endeksi, büyüme hızı ve ekonomik 

kriz dönemleri için kullanılan kukla değişkenler modeli oluşturan diğer değişkenlerdir.  

Çalışmanın sonuçları, Keynesyen İkiz Açıklar Hipotezi desteklenmemiştir. Daha açık bir 

ifadeyle, bütçe açığı ile cari açık arasında pozitif bir ilişki mevcuttur.   

Çavdar (2011), 1994-2008 çeyrek dönem verileriyle Johansen eşbütünleşme yöntemi ve 

Granger nedensellik testiyle Türkiye için İAH’yı test etmiştir. Eşbütünleşme analizi 

sonuçlarına göre, bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasında uzun dönemli bir ilişki 

saptanmıştır. Nedensellik analizinin sonuçlarına göre, dört gecikmede cari açıklardan bütçe 

açıklarına doğru nedensellik bulunmuştur. 

Kılavuz ve Dumrul (2012), bütçe açığı ile cari işlemler açığı arasındaki ilişkiyi 2006:01-

2010:12 verileri ile sınır testi, VAR analizi ve Granger Nedensellik Testi kullanarak analiz 

etmişlerdir.  Sınır testi yaklaşımına göre uzun dönemde söz konusu iki açık arasında bir ilişki 

olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Kısa dönemli dinamiklerin ortaya konulması için yapılan 

VAR analizi sonuçlarına göre, bütçe açığı ve cari işlemler açığı arasında iki yönlü bir ilişki 

vardır. Başka bir ifadeyle, söz konusu iki açık birbirini tamamlayıcı bir şekilde hareket 

etmektedir.   

Bayrak ve Esen (2012) tarafından Türkiye’de bütçe dengesi ile cari işlemler dengesi 

arasındaki ilişkinin açıklanması için 1975 ile 2010 dönemini kapsayan veriler Johansen Eş 

bütünleşme ve hata düzeltme modeli ile test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda,  bütçe 

açıkları ile cari işlem açıkları arasında kısa ve uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna 

varılmıştır.  Bu sonuçlar, Geleneksel Keynesyen Yaklaşımı destekler ve Ricardian Denkliği 

Yaklaşımı reddeder yönde olarak yorumlanmıştır. 

Mangır (2012), çalışmasında 1980-2011 dönemi yıllık verilerine ve Johansen Eş bütünleşme 

analizi uygulamıştır. Sonuç olarak, bütçe açığı ve cari açık arasında uzun dönemli bir ilişki 

olduğu saptanmıştır. Çalışmada elde edilen test sonuçları Türkiye için bütçe açığından cari 

açığa tek yönlü nedensellik (Granger) ilişkisini göstermekte ve Keynesyen yaklaşımı 

desteklemektedir. 

Azgün (2012),  Türkiye Ekonomisi için ikiz açıklar hipotezini 1980-2009 arasındaki dönem 

için test etmiştir. Bu kapsamda, bütçe açıkları ve cari işlemler açıkları arasındaki ilişki ve bu 

ilişkinin yönü VAR, Granger testi ve regresyon aracılığı ile araştırılmıştır. Elde edilen 

bulgular, bütçe açıklarından cari işlemler açıklarına doğru nedensellik ilişkisinin olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

Küçüksucu (2012), 1998-2011 yılları arasında üçer aylık veriler kullanmış, Eviews 

programında ekonometrik analizler yapmıştır. Araştırma, bütçe dengesi ile cari işlemler 

dengesinin birbiriyle bağlantılı olduğunu göstermiştir. İlişkinin yönünü belirlemek amacıyla 

yapılan Granger nedensellik testi sonuçlarına göre bütçe açıklarından cari işlemler açığına 

yönelik anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Sekmen ve Kahraman (2012), araştırmalarında 2003:1-2010:2 dönemini kapsayan, işgücü 

maliyeti bazlı reel döviz kuru, reel GSYİH, Bütçe Açığı/GSYİH, Cari Açık/GSYİH ve reel 

faiz oranı verilerini Yapay Sinir Ağları  modeli ile test etmişlerdir.  Ampirik analizin 
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sonuçlarına göre, iki açık arasında pozitif bir korelasyon olduğuna işaret eden İAH Türkiye 

örneğinde geçerli değildir. 

İyidoğan ve Erkam (2013), 1987-2005 döneminde İAH’nin Türkiye açısından geçerliliğini, 

çeyrek verilerle, ampirik olarak test etmişlerdir. Çalışmada, bütçe dengesi ve cari işlemler 

dengesi arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymak için Granger tarafından geliştirilen 

nedensellik analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, ikiz açıklar hipotezinin geçerli 

olmadığını göstermektedir. Bunun aksine, Türkiye’de cari işlemler dengesindeki gelişmelerin 

bütçe dengesi üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Utkulu (2013), 1950-2000 dönemi verilerle, Keynesyen görüş ile Ricardo’nun Denklik 

hipotezini ampirik olarak test etmiştir. Kullanılan ekonometrik yöntem koentegrasyon 

analizine dayanmakta olup, hata-düzeltme modeli ve nedensellik bulguları ile desteklenmiştir. 

Uygulama sonuçları Keynesyen ikiz açık teorisini desteklemekle birlikte, uzun dönem 

nedensellik bağı iki yönlü olarak saptanmıştır. 

İyidoğan (2013), 1987-2005 dönemini incelediği araştırmasında öncelikle verilere Zivot-

Andrews birim kök testi uygulamıştır. Daha sonra nedensellik testi yapılan çalışmada bütçe 

açığının nedeni cari açık olarak saptanmıştır. 

Üzümcü ve Kanca (2013) çalışmalarında 1980–2012 dönemine ait yıllık veriler 

kullanmışlardır. Bütçe açıkları ile cari işlemler bilançosu açıkları arasındaki ilişkinin ampirik 

analizinde EKK (En Küçük Kareler), Johansen Eşbütünleşme Testi ve Granger Nedensellik 

testlerinden yararlanmışlar ve sonuç olarak değişkenler arası uzun dönemde eşbütünleşme 

ilişkisi saptamışlardır, ancak, onlara göre, bütçe açıkları ile cari işlemler bilançosu açıkları 

arasında nedensellik ilişkisi yoktur. 

Bayrak ve Esen (2013), Türkiye’de bütçe dengesi ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişkiyi, 

1975 ile 2010 dönemi arasında yıllık veriler kullanarak test etmişlerdir.  Değişkenler 

arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğünü araştırmak üzere Johansen Eşbütünleşme ve hata 

düzeltme modeli uygulanmıştır. Elde edilen ampirik sonuçlara göre, bütçe açıkları ile cari 

işlem açıkları arasında kısa ve uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 

sonuçlar, Geleneksel Keynesyen Yaklaşımı destekler ve Ricardian Yaklaşımı reddeder 

yöndedir. 

Altunöz (2014), 1998:1-2012:3 döneminde Türkiye’nin bütçe açığı ve cari işlemler açığı 

arasındaki ilişkiyi Sınır Testi ile analiz etmiştir. Analiz sonuçlarına göre uzun dönemde bütçe 

açığı ile cari işlemler arasında bir ilişkinin olmadığı, kısa dönemde bütçe açığı ile cari 

işlemler açığı arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Şimşek (2014), İAH’yi 1996-2013 dönemi çeyrek veriler ile test etmiştir. Çalışmada, çok 

değişkenli (Cari açık, Bütçe açığı, Kur, Faiz) regresyon modelleri çerçevesinde, Granger 

Nedensellik testi yardımıyla değişkenler arasındaki etkileşimin yönü tespit edilmiş ve Engle-

Granger eşbütünleşme testi yardımıyla değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin var 

olup olmadığı sınanmıştır. Yapılan analiz sonucunda cari işlemler açığı ile bütçe açığı 

arasında istatistiki olarak anlamlı uzun dönemli bir ilişki olduğuna dair bulgulara 

rastlanmıştır. Nedensellik ilişkisinin yönü ise bütçe açıklarından cari açıklara doğrudur.  

Başar ve Aksu (2014), 1994:09–2008:09 döneminde bütçe açığı ve cari verilerini sınır testi 

yaklaşımı kullanarak analize tabi tutmuştur. Çalışmanın sonucuna göre, Türkiye’deki bütçe 

açıkları dış ticaret açıklarının artmasında ne uzun ne de kısa dönemde rol oynar.  

Şahin (2015), 1995:1 -2013:1 döneminde Türkiye’nin bütçe açığı ve cari işlemler açığı 

arasındaki ilişkiyi incelenmiştir. Test yöntemi olarak VAR analizini tercih eden Şahin,  

Türkiye’de bütçe açıklarının cari açıklara yol açmadığı dolayısıyla ikiz açıklar hipotezinin 

geçerli olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Azapoğlu ve Direkçi (2015), Türkiye ekonomisi için 1998Q1– 2013Q2 yılları arasında üçer 

aylık veriler kullanmış ve kamu harcamaları ile cari işlemler dengesi arasındaki korelasyonu 

Johansen eşbütüleşme analizi, Hata düzeltme modeli(ECM) ve Granger nedensellik ile 
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uygulamalı olarak test etmişlerdir. Çalışmada uygulanan testler sonucunda ikiz açıklar 

hipotezinin öne sürdüğü bütçe açığının cari işlemler dengesini etkilediği savının geçerli 

olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Yaşar ve Erdoğan (2015)’ın çalışmalarında 2003-2013 yılları arasında üçer aylık veriler 

kullanılmış, Eviews programında ekonometrik analizler yapılmıştır. Sonuç olarak, bütçe 

dengesi ile cari işlemler dengesinin birbiriyle bağlantılı olmadığı saptanmıştır. Uygulanan 

Granger nedensellik testi sonuçlarına göre bütçe açıkları ile cari işlemler açıkları arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Taş ve Yılmaz (2015) çalışmalarında, Eş Bütünleşme Analizi, Vektör Hata Düzeltme 

Modeline Dayalı Granger Nedensellik Testi ve Granger Nedensellik Testinden yararlanarak 

1975-2013 dönemi KKBG/GSYİH ve cari denge/GSYİH yıllık verileri kullanılarak ikiz 

açıklar hipotezinin Türkiye ekonomisinde geçerliliği test etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına 

göre, İAH’nı uzun dönemde geçerli olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, nedenselliğin 

yönünün kamu kesimi borçlanma gereğinden cari açığa doğru olduğu tespit edilmiştir. Kısa 

dönemde ise, cari açığın KKBG nin sebebi olduğu sonucuna varılmıştır .  

Kaygısız, Kaya ve Kösekahyaoğlu  (2016), çalışmalarında 2001-2014 döneminde 

Türkiye’deki bütçe açığı, cari açık, döviz kuru ve faiz oranı arasındaki nedensell ik ilişkisini 

Toda Yamamoto nedensellik testi ile araştırmışlardır. Elde edilen bulgular, cari açıktan bütçe 

açığına doğru tek yönlü, bütçe açığından faize ve faizlerden bütçe açığına doğru çift yönlü, 

reel efektif döviz kurundan bütçe açığına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu 

göstermektedir. 

Sevinç (2016), Türkiye’de 2006:01 – 2015:01 döneminde cari açık ve bütçe açıkları arasında 

bir ilişkiyi Granger nedensellik testi kullanarak araştırmıştır. Araştırma dönemi için bütçe 

açıkları ile cari işlem açıkları arasında her iki yönlü uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna 

varılmıştır. 
 

4. Sonuç  

İkiz Açık Hipotezi’ni açıklayan iki temel yaklaşım mevcuttur. Bunlar; Ricardian yaklaşım ve 

Geleneksel- Keynesyen yaklaşım olmak üzere literatürde açıklanmaktadır. Ricardo’nun 

yaklaşımında nesiller arası bir bağ olduğu ve bugünün alınan kararlarının yarını etkileyeceği 

savunulur. Dolayısıyla bireyler bugün uygulanan bütçe açığı politikasının sonraki döneme 

etki edeceğini bilir ve ekonomik kararlarını ona göre ayarlar. Sonuçta bütçe açığı ile cari açık 

arasında herhangi bir ilişki söz konusu olmaz.  Keynesyen yaklaşım ise tersi bir durumu 

ortaya kotayarak, bütçe açığının cari işlemler açığına yol açacağını ifade etmektedir. 

Geleneksel yaklaşım olarak da adlandırılan bu yaklaşımda; kamu harcamalarının artırılması 

ya da vergilerin azaltılması sonucunda oluşan bütçe açığı, talep artışına neden olarak ithalatı 

arttıracak ve cari açığın artması sonucu doğacaktır. 

Türkiye’de her iki yaklaşım bazında yapılan ampirik araştırma sonuçları 2006-2016 dönemi 

itibariyle incelendiğinde, İAH’nin geçerliliği konusunda pek çok test yapıldığı görülmüştür. 

Seçilen dönemler ve uygulanan analiz teknikleri değişim göstermekle beraber genel olarak 

Türkiye’de İAH’nin geçeli olduğunu tespit eden çalışmaların çoğunlukta olduğu ifade 

edilebilecektir.  

 

Tablo 1: Türkiye’de ikiz açık hipotezini analiz eden çalışmalar (2006-2016): Literatür özeti   
Araştırmacı  Araştırmanın Dönemi ve 

Kullanılan Veriler 

Araştırmada 

Kullanılan Yöntem 

Hipotezin Geçerliliği 

Gök (2006) 1988-2005, Bütçe açığı-Cari Açık Johansen Eşbütünleşme, 

Nedensellik Testleri,  
VAR 

Kısa Dönem Geçerli,  

Uzun Dönem Geçersiz 
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Araştırmacı  Araştırmanın Dönemi ve 

Kullanılan Veriler 

Araştırmada 

Kullanılan Yöntem 

Hipotezin Geçerliliği 

Yanık (2006)  1988:1- 2005:2, bütçe açıkları, cari 
açık, ulusal gelir, reel faiz oranları, 
reel kur oranı 

VAR, Granger 
Nedensellik, Johansen 
Eşbütünleşe, ECM 

Modeli, Etki Tepki 
Analizi 

Hipotez Geçersiz 

Sever ve Demir 
(2007) 

1987-2006, KKBG/GSMH, devlet iç 
borçlanma senetleri faiz oranı, TÜFE 
bazlı reel döviz kuru endeksi ve Cari 
Denge/GSMH 

Granger nedensellik Hipotez Geçerli 

Uysal ve 
Topallı (2007) 

1974-2004, cari açık, bütçe açığı Johansen 
Koentegrasyonu, 
Granger Nedensellik 

Hipotez Geçerli 

Erdinç (2008) 1950-2005, Cari Açık, Bütçe Açığı Eşbütünleşme Analizi, 
Granger Nedensellik 

Hipotez Geçerli 

Ümit ve 

Yıldırım (2008) 

1987:01–2005:04, bütçe açığı, cari 

açık 

VAR Hipotez Geçerli 

Mucuk (2009) 1989–2004, bütçe ve cari işlemler 
dengesi 

VAR Hipotez Geçerli 

Bakır ve 
Bahtiyar (2011) 

1980-2010, bütçe açığı, cari açık Birim Kök Testi, EKK Hipotez Geçerli 

Bolat, Bekle ve 
Aras (2011) 

1998:1-2010:4, bütçe açığı, cari açık Sınır Testi Uzun Dönemde 
Geçersiz 
Kısa Dönemde Geçerli 

Tunçsiper ve 
Sürekçi (2011 

1987:01–2007:03, faiz dışı borçlanma 
gereği, iç borçlanmanın safi yurt içi 
hasılaya oranı, cari açığın safi yurtiçi 

hasılaya oranı, reel efektif döviz kuru 
endeksi, büyüme hızı, kriz 
dönemlerinde kukla değişken 

VAR Hipotez Geçersiz 

Çavdar (2011) 1994-2008 çeyrek veriler, bütçe 
açıkları, cari işlem açığı 

Johansen Eşbütünleşme 
Yöntemi ve Granger 
Nedensellik 

Hipotez Geçerli 

Kılavuz ve 
Dumrul (2012) 

2006:01-2010:12, bütçe açıkları, cari 
işlem açığı 

Sınır Testi, Var Analizi, 
Granger Nedensellik 

Uzun Dönemde 
Geçersiz 
Kısa Dönemde Geçerli 

Bayrak ve Esen 
(2012) 

1975-2010, bütçe degnesi cari 
işlemler dengesi 

Johansen Eş Bütünleşme, 
Hata Düzeltme Modeli 

Hipotez Geçerli 

Mangır (2012) 1980-2011, bütçe açıkları, cari işlem 
açığı 

Johansen Eş Bütünleşme, 
Granger Nedensellik 

Hipotez Geçerli 

Azgün (2012)  1980-2009, bütçe açıkları, cari işlem 
açığı 

VAR, Granger Testi,  
Regresyon 

Hipotez Geçerli 

Küçüksucu 
(2012) 

1998-2011 çeyrek veriler, bütçe 
açıkları, cari işlem açığı 

Granger Nedensellik Hipotez Geçerli 

Sekmen ve 
Kahraman 
(2012) 

2003:1-2010:2, işgücü maliyeti bazlı 
reel döviz kuru, reel GSYİH, Bütçe 
Açığı/GSYİH, Cari Açık/GSYİH ve 
reel faiz oranı 

Yapay Sinir Ağları   Hipotez Geçersiz 

İyidoğan ve 

Erkam (2013) 

1987-2005 çeyrek veriler, bütçe 

dengesi, cari işlemler dengesi 

Granger Nedensellik Hipotez Geçersiz 

Utkulu (2013) 1950-2000, bütçe açığı, cari açık Koentegresyon, Hata-
Düzeltme Modeli ve 

Nedensellik 

Hipotez Geçerli 

İyidoğan (2013) 1987-2005, bütçe açığı, cari açık Zivot-Andrews birim 
kök, nedensellik 

Hipotez Geçersiz 

Üzümcü ve 
Kanca (2013) 

1980–2012, bütçe açığı, cari açık EKK, Johansen 
eşbütünleşme testi, 
Granger nedensellik 

Hipotez Geçersiz 
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Araştırmacı  Araştırmanın Dönemi ve 

Kullanılan Veriler 

Araştırmada 

Kullanılan Yöntem 

Hipotezin Geçerliliği 

Bayrak ve Esen 
(2013) 

1975- 2010 bütçe açığı, cari açık Johansen eşbütünleşme, 
hata düzeltme modeli 

Kısa Dönemde Geçerli 
Uzun Dönemde 
Geçersiz 

Altunöz (2014) 1998:1-2012:3, bütçe açığı, cari açık Sınır Testi Kısa Dönemde Geçerli 
Uzun Dönemde 
Geçersiz 

Şimşek (2014) 1996-2013 çeyrek veriler,  Cari açık, 
Bütçe açığı, Kur, Faiz 

regresyon modelleri, 
Granger nedensellik testi, 
Engle-Granger 

eşbütünleşme 

Hipotez Geçerli 

Başar ve Aksu 
(2014) 

1994:09–2008:09, bütçe açığı, cari 
açık 

sınır testi Hipotez Geçersiz 

Şahin (2015) 1995:1 -2013:1, bütçe açığı, cari açık VAR Hipotez Geçersiz 

Azapoğlu ve 
Direkçi (2015) 

1998Q1– 2013Q2, kamu harcamaları, 
cari işlemler dengesi 

Johansen eşbütüleşme, 
ECM, Granger 
nedensellik 

Hipotez Geçersiz 

Yaşar ve 
Erdoğan (2015) 

2003-2013 çeyrek veriler, bütçe açığı, 
cari açık  

Granger nedensellik Hipotez Geçersiz 

Taş ve Yılmaz 
(2015) 

1975-2013, KKBG/GSYİH ve cari 
denge/GSYİH 

Eş Bütünleşme Analizi, 
Vektör Hata Düzeltme 
Modeline Dayalı 
Granger Nedensellik 

Testi,  Granger 
Nedensellik 

Hipotez Geçerli 

Kaygısız, Kaya 
ve 
Kösekahyaoğlu  
(2016) 

2001-2014, bütçe açığı, cari açık, 
döviz kuru, faiz oranı 

Toda Yamamoto 
nedensellik 

Hipotez Geçerli 

Sevinç (2016) 2006:01 – 2015:01, bütçe açığı, cari 
açık 

Granger nedensellik Hipotez Geçerli 
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Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkelerinde Uluslararası Ticaret 

Üzerinden Alınan Vergilerin Karşılaştırmalı Analizi 
 

 
Ersan Öz1   Mahmure Eşgünoğlu (Sorumlu Yazar)2   Cansu Sevinç3 

 

 
Özet 

Küreselleşmenin etkisiyle uluslararası ticaretin hız kazanması dünya dış ticaret hacmini artırmıştır. Ülkeler 
arasında mal ve hizmet alım satımının artması, dış ticaretin nasıl vergilendirilmesi gerektiği konusunu gündeme 
getirmiştir. Bu konuda Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi gibi uluslararası ticaret 

üzerinden alınan vergiler ile ilgili çeşitli anlaşmalar, mevzuatların uyumlaştırılması ve yakınlaştırılması gibi 
düzenlemeler yapılmaktadır. Başta Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında ortak tarifeyi öneren Gümrük Birliği 
Anlaşması olmak üzere, AB müktesebatının uygulanmasını amaçlayan çeşitli vergisel çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu çalışmada, Almanya, Fransa, Yunanistan’da Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV gibi uluslararası ticaret üzerinden 
alınan vergi uygulamalarından bahsedilecek ve Türkiye ile karşılaştırılarak değerlendirmelerde bulunulacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: uluslararası ticaret, uluslararası vergi, gümrük vergisi 
 

JEL Sınıflandırması: F13, H20, H27 

 

Comparative Analysis of Taxes on International Trade in Turkey 
and Selected EU Countries  

 
Abstract 

The acceleration of international trade by the influence of globalization has increased the volume of foreign trade 
in the world. The increase in the buying and selling of goods and services among the countries has brought into 
the question of how foreign trade should be taxed. In this context, various agreements related to international 
trade tax such as Customs Tax, Value-Added Tax, Special Consumption Tax and other arrangements 

harmonization and approximation of the legislation are made. One of them is the Customs Union Agreement, 
which proposes a common tariff among the Member States of the European Union. And various tax studies are 
being carried out aiming at implementing the EU acquis. In this study, it will be mentioned about the tax 
applications on international trade such as Customs Duty, VAT, SCT in Germany, France, Greece and will be 
evaluated in comparison with Turkey. 
 

Keywords: international trade, international tax, customs duty 
 

JEL Classification: F13, H20, H27 

 

 

1. Giriş 

Avrupa Birliği, ortak pazar oluşturma maksadıyla üye olan ülkelere yönelik 1967 yılından 

itibaren birçok alanda olduğu gibi vergisel alanda da uyum çalışmalarını sürdürmektedir.  Altı 

ülke ile başlayan ve günümüzde yirmi sekiz ülkeyi içine alan Avrupa Birliği’nin amacı, siyasi 

ve ekonomik bir bütünleşme sağlamaktır. AB’ye üye ülkelerde uygulanan vergi sistemlerinin 

yakınlaştırılması ve uyumlaştırılması bu amacın bir gereğidir. Bu vergisel çalışmaların 
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başında ise KDV ve ÖTV gelmektedir. AB üye ülkelerden herhangi birinin vergi oranını 

değiştirmesi uluslararası rekabeti etkileyeceğinden üye ülkelerin birbirlerinden bağımsız 

davranmaması ve ortak karar alması istenilmektedir. Dolayısıyla haksız rekabetin 

önlenebilmesi için AB üye ülkelerin vergi politikalarını belirlerken AB’nin antlaşmalarına 

veya direktiflerine aykırı davranması beklenemez. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen yine de 

vergi kanunlarında üye ülkeler açısından tam bir birlik sağlanmış denilemez, sadece Gümrük 

Birliği açısından tam bir bütünleşme sağlanmıştır. 

Avrupa Birliği’nin kurucu Roma Antlaşmasının 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ve 102. 

maddeleri vergi uyumlaştırması ile ilgilidir. Üye ülkelerin yerli mallar ile ithal edi len mallar 

arasındaki rekabet bozucu faktörleri ortadan kaldırmayı amaçlayan antlaşmanın en önemli 

maddelerinden 95. maddesinde, hiçbir üye devlet, diğer üye devletlerin mallarına, kendi 

benzer mallarına uyguladığı vergiden daha yüksek dolaylı veya doğrudan herhangi bir vergi 

veya herhangi bir iç vergi uygulayamayacaktır (İlhan, 2007: 4- 5). 

Roma Antlaşmasının 269. maddesine göre topluluğunun bütçesi tamamen kendi kaynakları ile 

finanse edilecektir. AB’nin bütçesini oluşturan kaynaklar; geleneksel öz kaynaklar, KDV 

payı, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)’ya bağlı kaynaklar ve diğer kaynaklardır. Geleneksel 

öz kaynakların temelini birliğe üye olmayan üçüncü ülkelerden yapılan ithalat üzerinden 

alınan gümrük vergileri oluşturmaktadır. Üye devletler tarafından tahsil edilen gümrük 

vergilerinin %80’i doğrudan AB bütçesine aktarılmaktadır (Avrupa Birliği Bakanlığı, 2016: 

3). 

AB ülkelerinde uygulanan başlıca vergi türleri ise; gelir vergisi, kurumlar vergisi, belediye 

vergisi, bölge vergisi, muamele vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, menkul 

iradı vergisi, veraset ve intikal vergisi, gayrimenkul vergisidir (Suer, 1999: 208). 

Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin 1957 Roma Antlaşması ile belirlenen ve 1993 Maastricht 

Antlaşmasıyla değiştirilip geliştirilen ortak politikalarının uygulanması ve tek pazarın 

kurulmasıyla oluşabilecek haksız vergi rekabetinin ortadan kaldırılması amacına yönelik, 

özellikle dolaylı vergiler alanında yapılan Gümrük Vergisi, KDV ve ÖTV uyumlaştırma 

çalışmalarından bahsedilecektir. Bu vergi türleri Almanya, Fransa, Yunanistan ve Türkiye 

açısından incelenecek ve karşılaştırma yapılırken de her bir vergi için yıllık vergi hasılatına, 

bu vergilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve toplam vergi gelirleri içersindeki payına 

bakılarak değerlendirmelerde bulunulacaktır. 
 

Tablo 1: Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin GSYH içerisindeki payı (%) 
Ülkeler 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Almanya 9,85 9,792 10,214 10,24 10,755 10,314 10,405 10,342 10,195 10,125 10,057 

Fransa 10,893 10,752 10,548 10,412 10,409 10,452 10,679 10,836 10,859 10,969 11,082 

Yunanistan 10,892 11,108 11,417 11,219 10,967 12,246 13,246 13,401 13,915 15,52 15,463 

Türkiye 11,959 11,943 11,476 11,013 11,246 12,491 12,587 12,444 13,479 12,684 13,297 

OECD 10,846 10,722 10,625 10,33 10,3 10,572 10,648 10,76 10,822 10,96 - 

Kaynak: OECD (2016), Revenue Statistics, OECD Countries: Comparative Tables, Paris. 
 

Yukarıdaki tabloda, Gümrük Vergisi, KDV ve ÖTV gibi vergileri de kapsayan mal ve 

hizmetler üzerinden alınan dolaylı vergilerin ülkeler bazında GSYH içerisindeki payını 

göstermektedir. Tabloya bakıldığında en fazla dolaylı vergi yükünün 2015 yılı için 

Yunanistan’da olduğu ve Türkiye ile birlikte OECD ortalamasının üzerinde olduğu 

görülmektedir. Yunanistan ve Türkiye vergi yükü en fazla artan iki ülkedir. Son on yılda 

Yunanistan’da dolaylı vergilerin GSYH içerisindeki payı %5 farkla en fazla artan ülke iken, 

Türkiye’de %2 artış göstermiştir. Almanya ve Fransa’da ise on yılda yaklaşık %1 artış 

olmuştur. 
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Çalışmanın devamında, sırasıyla dış ticaret üzerinden alınan vergilerden Gümrük Vergisi, 

KDV ve ÖTV’den bahsedilecektir. 
 

2. Gümrük Vergisi Uygulaması 

1 Ocak 1996 tarihinde Türkiye ile AB üye ülkeleri arasında yapılan Gümrük Birliği 

çerçevesinde gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergiler kaldırılmış, üçüncü ülkelerden 

yapılan ithalatta Ortak Gümrük Tarifesi uygulaması getirilmiştir (İlhan, 2007: 14). 

Roma Antlaşması’nın, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurucu antlaşması denmesinin temel 

nedeni; Avrupa Topluluğu içinde malların, sermayenin, iş gücünün ve hizmetlerin serbestçe 

dolaşımını sağlamak için buna engel olan gümrüklerin, yasaklamaların ve sınırlamaların 

kaldırılmasını öngörmesidir. Bu Antlaşma’nın 3. maddesinin (a) fıkrasında, üye ülkeler 

arasındaki gümrük vergi ve resimlerinin ve malların ithal ve ihracındaki miktar 

kısıtlamalarının ve eş etkili diğer önlemlerin kaldırılması, (b) fıkrasında, üçüncü ülkelere karşı 

ortak bir gümrük tarifesinin uygulanması ve ortak bir ticaret politikasının kabulü 

sayılmaktadır (Oral, 2005: 267). 

Avrupa Birliği’nde gümrük vergisi bakımından tam bir bütünlük sağlanmıştır. Bu konudaki 

hükümler, üye ülkelerde doğrudan yürürlüğe giren ve ulusal kanunlardan üstün olan, 

Topluluk Tüzükleri (EC Regulation) tarafından belirlenmekte ve böylece gümrük vergileri 

tüm Avrupa Birliği ülkelerinde aynı ilkeler doğrultusunda uygulanmaktadır. Ayrıca üçüncü 

ülkelerden gelen ithal ürünlere uygulanan tarım tarhı ve anti-damping resmi için de aynı 

uyum sağlanmıştır (Oral, 2005: 272). 
 

Tablo 2: AB için toplanan gümrük vergileri (ulusal para/milyar) 
Ülkeler 2000 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015p 

Almanya 3,394 4,036 3,778 4,556 4,417 4,251 4,608 5,195 

Fransa 1,513 1,615 1,461 1,866 1,883 1,842 1,827 1,931 

Yunanistan 210 305 252 186 162 148 148 - 

Kaynak: OECD (2016), Revenue Statistics 1965-2015, OECD Publishing, Paris. 
 

Tablo 2, AB üye ülkelerin Avrupa Birliği hesabına aktarmış olduğu gümrük vergisi hasılatını 

göstermektedir. Üye devletler, birliğe üye olmayan üçüncü ülkelerden yapılan ithalat 

üzerinden alınan gümrük vergilerinin %80’ini AB bütçesine aktarmaktadır. En fazla pay ise 

kurucu üyelerden biri olan Almanya’ya aittir.  
 

Tablo 3: Gümrük ve ithalat vergisinin yıllık tahsilatı (ulusal para/milyar) 
Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Almanya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fransa 0.3 0.4 0.4 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 

Yunanistan -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

Türkiye 0.5 1.6 3.3 4.8 5.3 5.5 6.7 8.5 

Kaynak: OECD (2016), Revenue Statistics, OECD Countries: Comparative Tables, Paris. 

 

Tablo 4: Gümrük ve ithalat vergisinin GSYH içerisindeki payı (%) 
Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Almanya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Fransa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yunanistan -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

Türkiye 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

OECD 
Ortalaması 

0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 

Kaynak: OECD (2016), Consumption Tax Trends, OECD Publishing, Paris. 
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Tablo 5: Gümrük ve ithalat vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı (%) 
Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Almanya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Fransa 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Yunanistan -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

Türkiye 1.1 1.0 1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.4 

OECD Ortalaması 1.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 - 

Kaynak: OECD (2016), Consumption Tax Trends, OECD Publishing, Paris. 
 

Tablo 3, 4 ve 5’e toplu olarak baktığımızda en fazla payın Türkiye’de olmasının sebebi 

Türkiye’nin 1995 yılında Gümrük Birliği’ne üye olmasına rağmen AB’ye üye olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca buradan çıkan bir başka sonuç, Türkiye’nin birlik dışında da 

ithalat üzerinden gümrük vergisi tahsil ettiği yani dış ticarette bulunduğu söylenebilir. 

Gümrük Birliği sonrasında ise Türkiye’de de gümrük vergi gelirlerinde azalma olmuştur. AB 

üyesi diğer ülkelerde ise bu payın daha az olması da bunun kanıtıdır. 

Türkiye’nin AB ile gümrük birliğini gerçekleştirmesinden sonra, bu ülkelerden yapılan 

ithalatta gümrük vergilerinin sıfırlanması sonucu gümrük vergisi hasılatının düşmesi doğaldır. 

Sadece üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta alınan Gümrük Vergisi, Ortak Gümrük Tarifesine 

göre alınan ikinci derece bir vergi haline gelmiştir (Tuncer, 2001: 171). 
 

3. Katma Değer Vergisi Uygulaması 

Katma Değer Vergisi, her üretim ve dağıtım aşamasında malların ve hizmetlerin satışından 

alınan genel bir muamele vergisidir. Avrupa Birliği’nin KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerin 

uyumlaştırılması için yaptığı antlaşmalara veya direktiflere rağmen idari ve siyasal 

nedenlerden dolayı halen tam bir birlik sağlanamamıştır. Her ülke AB direktiflerine yakın 

ancak kendine özgü vergi uygulamalarına devam etmektedir.  

AB, haksız rekabeti önlemek için vergi oranlarında standartlaşmaya gitmiştir. KDV için 

standart oran ve temel gıda maddeleri, kitaplar, ilaçlar gibi bazı mal grupları için indirimli 

oran uygulanmasını savunmaktadır. Bazı mallar (alkollü içecekler, tütün, benzin ve motorlu 

taşıtlar, şans oyunları ve çevreyi kirleten ürünler gibi) katma değer vergisinin yanı sıra ek bir 

vergiye tabi tutulsa da, bu uygulama olabildiğince kısıtlı tutulmaya çalışılarak, kahve, çay, 

tuz, kibrit, alkolsüz içecekler gibi mallara genişlemeyerek, standart KDV oranı dışında bir 

tüketim vergisi tercih edilmemektedir (Suer, 1999: 232). 

Yine de Avrupa Birliği ülkesinde uygulanan KDV oranları birbirinden farklılık 

göstermektedir. Üye ülkeler kendi standart oranlarını tespit etmekte serbest olmakla birlikte 

standart oran olarak %15’in altına inemezler. Üye ülkelerin uyguladıkları standart oranlar 

%15 ile %25 arasında değişmektedir (Oral, 2005: 271). Tablo 6, seçilmiş ülkelerdeki standart 

ve indirimli oranları göstermektedir. 
 

Tablo 6: KDV oranları (2016)4 
Ülkeler KDV Oranı  Ürün 

Almanya %19 
%7 

Standart Oran 
İndirimli Oran 

Fransa %20 

%10 
%5.5 
%2.1 

Her türlü mal alım satımı ve hizmet ifası 

Gıda, kitap, toplu taşıma 
İlaç, basılı eserler 

Yunanistan %23 
%13 
%6 

Standart oran 
Bazı petrol ürünleri 

Anakaradan adalara taşıma vergisi 
Bazı petrol ürünleri 

Basın, tiyatro 

                                                 
4 Bu oranlar bölgeden bölgeye farklılık gösterebilmektedir. 
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Ülkeler KDV Oranı  Ürün 

Türkiye %18 
%8 

%1 

Standart oran 
İndirimli oranlar 

Kaynak: OECD (2016), Consumption Tax Trends, OECD Publishing, Paris. 
 

Ülkeler AB’ye uygun olarak genel mal ve hizmetler için standart oran belirlemiş, temel gıda 

maddeleri, kitap, ilaç gibi bazı mal ve hizmetler grupları için de indirimli oran 

uygulamaktadır. 
 

Tablo 7: KDV’nin yıllık vergi tahsilatı (ulusal para/milyar) 
Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Almanya 140,9 140,1 180,5 190,2 194,4 197,3 203,4 211,7 

Fransa 106,9 126,8 135,4 140,2 142,4 144,2 148,0 151,5 

Yunanistan 9,8 13,4 16,0 15,0 13,7 12,6 12,7 - 

Türkiye 9,7 34,4 62,5 78,6 81,6 100,7 102,5 120,8 

Kaynak: OECD (2016), Revenue Statistics, OECD Countries: Comparative Tables, Paris. 
 

Tablo 7’ye göre; toplam vergi hasılatı açısından Türkiye, Almanya ve Fransa’dan sonra 

üçüncü sıradayken, Tablo 8’de KDV’nin GSYH içerisindeki payına bakıldığında farkın çok 

azaldığı görülmektedir. Yunanistan ise vergi hasılatını en az toplayan ülke iken vergi yükünün 

en çok olduğu ülke durumundadır. 
 

Tablo 8: KDV’nin GSYH içerisindeki payı (%) 
Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Almanya 6.7 6.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

Fransa 7.2 7.2 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 

Yunanistan 6.9 6.7 7.1 7.3 7.2 7.0 7.1 - 

Türkiye 5.8 5.3 5.7 6.1 6.8 6.4 5.9 6.2 

OECD 
Ortalaması 

6.4 6.6 6.5 6.5 6.6 6.6 6.8 - 

Kaynak: OECD (2016), Consumption Tax Trends, OECD Publishing, Paris 
 

Tablo 9: KDV’nin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı (%) 
Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Almanya 18.4 18.0 20.0 19.7 19.4 19.2 19.0 18.9 

Fransa 16.7 16.7 16.1 15.8 15.4 15.1 15.2 15.3 

Yunanistan 20.8 21.5 21.9 21.5 20.2 19.6 20.0 - 

Türkiye 24.2 21.8 21.7 21.8 20.8 22.0 20.4 20.6 

OECD Ortalaması 19.2 19.8 20.0 20.0 19.8 19.8 20.1 - 

Kaynak: OECD (2016), Consumption Tax Trends, OECD Publishing, Paris. 
 

Tablo 9’a bakıldığında ise, 2015 yılı için tüm ülkelerde KDV, toplam vergi gelirlerinin 

yaklaşık 1/5’ini oluşturmaktadır. Bu tablo, KDV’nin mali açıdan önemini vurgulamaktadır. 
 

4. Özel Tüketim Vergisi Uygulaması 

Ortak pazarın oluşumuyla birlikte, Özel Tüketim Vergilerinin yapısal uyumlaştırması 1992 

yılında kabul edilen bir dizi yönergeyle tamamlanmıştır. ÖTV’nin yapısı, uygulama metotları 

ve uygulama alanı konularında uyum sağlanmış olmakla birlikte, oranlar üzerinde henüz bir 

uyumlaştırma gerçekleştirilememiştir (Çetinkol, 2013: 64). 

Avrupa Birliği’nde Özel Tüketim Vergisi 92/12/AET sayılı Konsey direktifinde petrol 

ürünleri, alkol, alkollü içecekler, tütün ve işlenmiş tütün olmak üzere beş grup mal üzerinden 

her ürün kategorisi için ürünün yapısına göre tütün ve tütün mamulleri hariç maktu tutarlarda 

alınmaktadır (İlhan, 2005: 12). Aynı direktifinde vergiyi doğuran olay, verginin konusuna 

giren malların teslimi veya ithalatı olarak belirtilmiştir. 
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Verginin matrahı, vergi mükellefinin ödeyeceği vergi miktarının hesaplanmasına esas teşkil 

eden gelir dilimi olup matrah advalorem ve spesifik vergileme tekniğine göre 

belirlenmektedir. AB’de ÖTV oranları, tütün mamulleri dışındaki tüm mallar için miktar 

esasına göre belirlenmekte iken, tütün ve tütün mamullerinde ise değer esası uygulanmaktadır 

(Bilici, 2012: 248- 249). ÖTV oranları; bira, şarap, alkollü içecekler, tütün, gazlı içecekler, 

petrol ve petrol ürünleri, motorlu araçlar için ülkeden ülkeye spesifik veya advalorem vergi 

olarak değişiklik gösterebilmektedir. 

Türkiye’nin, AB’ye uyum çerçevesinde gerçekleştirdiği en kapsamlı çalışmalardan biri olan 

ÖTV, 12 Haziran 2002 tarihinde 4760 sayılı Yasa ile Türk vergi sistemine girmiştir. Ancak, 

Türkiye’de söz konusu beş mal grubu dışında lüks mallar ve otomobil üzerinden de ÖTV 

alınmakla birlikte bu mallara uygulanan vergi genellikle nispidir ve AB’ye kıyasla vergi 

oranları daha yüksektir. 
 

Tablo 10: ÖTV’nin yıllık vergi tahsilatı (ulusal para/milyar) 
Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Almanya 67,2 77,2 76,1 80,6 79,6 80,1 81,7 82,0 

Fransa 51,4 57,1 62,2 67,8 71,0 73,3 74,5 79,0 

Yunanistan 5,4 5,9 8,4 8,7 7,9 8,0 7,9 - 

Türkiye 6,6 40,2 69,3 78,3 87,7 102,6 110,7 129,1 

Kaynak: OECD (2016), Revenue Statistics, OECD Countries: Comparative Tables, Paris. 
 

Tablo 10’a göre; Türkiye’de vergi hasılatının bu kadar yüksek olmasının nedeni ÖTV 

kapsamına giren mal gruplarının AB’ye kıyasla daha geniş olması ve vergi oranlarının AB 

üye ülkelerine göre daha yüksek olmasıdır. 
 

Tablo 11: ÖTV’nin GSYH içerisindeki payı (%) 
Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Almanya 3.2 3.4 2.9 3.0 2.9 2.8 2.8 2.7 

Fransa 3.5 3.2 3.1 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6 

Yunanistan 3.8 3.0 3.7 4.2 4.1 4.4 4.5 - 

Türkiye 4.0 6.2 6.3 6.0 6.2 6.5 6.3 6.6 

OECD Ortalaması 3.6 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 - 

Kaynak: OECD (2016), Consumption Tax Trends, OECD Publishing, Paris. 
 

Tablo 12: ÖTV’nin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı (%) 
Ülkeler 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Almanya 8.8 9.9 8.4 8.4 7.9 7.8 7.6 7.3 

Fransa 8.0 7.5 7.4 7.6 7.7 7.7 7.7 8.0 

Yunanistan 11.5 9.6 11.5 12.4 11.6 12.4 12.5 - 

Türkiye 16.4 25.5 24.1 21.7 22.4 22.4 22.0 22.0 

OECD Ortalaması 11.1 10.4 10.2 10.0 10.0 9.8 9.6 - 

Kaynak: OECD (2016), Consumption Tax Trends, OECD Publishing, Paris. 
 

Tablo 11’e bakıldığında, ÖTV’nin GSYH içerisindeki payının en fazla Türkiye’de ve OECD 

ortalamasının yaklaşık iki katı olduğu söylenebilir. Tablo 12’de ise Türkiye’de ÖTV’nin 

toplam vergi gelirleri içerisindeki payının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 
 

5. Sonuç 

Avrupa Birliği’nin temel amacı, rekabet eşitliği bozulmadan kişilerin, malların, sermayenin, iş 

gücünün ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamaktır. Avrupa Birliği’nde gerçekleştirilen 

vergi uyumlaştırılması çalışmalarında özellikle dolaylı vergiler açısından büyük mesafeler 

alınmıştır. Ortak pazar hedefi çerçevesinde üye ülkelerin gümrük kapılarında dolaylı 

vergilerle ilgili olarak yapılmakta olan işlemlerin tümüyle kaldırılması gereği ortaya 

konulmuş ve üye ülkeler arasında serbest dolaşımı sağlamak amacıyla gümrükler, 
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yasaklamalar, kısıtlamalar ortadan kaldırılmıştır. Haksız rekabetin oluşmaması için üye 

ülkelerin AB antlaşma ve direktiflerine uygun ve ortak hareket etmesi istenilmektedir. 

Avrupa Birliği, ortak pazar hedefi doğrultusunda özellikle dolaylı vergiler alanında 

uyumlaştırma çalışmalarını 1967 yılından beri sürdürmektedir. Bu alanda yapılan 

çalışmalardan Gümrük Birliği konusunda tam birlik sağlanmıştır. KDV ve ÖTV konusunda 

ise üye ülkeler siyasal ve ekonomik nedenlerden dolayı farklı kararlar alıp uygulamaktadırlar. 

Ülkelerdeki vergi oranları farklılıkları ise uluslararası rekabeti bozmakta ve oran 

farklılıklarından dolayı vergi hileleri ve gümrük kaçakçılığı oluşmaktadır. Bu nedenle birliğe 

üye ülkeler arasında KDV ve ÖTV oranlarını kapsayan geniş bir uyumlaştırma sağlanarak 

rekabet eşitliği sağlanabilir. Ancak üye ülkelerin milli çıkarları, vergi oranlarının ortak 

mevzuata bağlanmasını zorlaştırmaktadır.  

Sonuç olarak çalışmada, AB üye ülkelerinden Almanya, Fransa ve Yunanistan ile üye olma 

yolunda aday olan Türkiye; Gümrük Vergisi, KDV ve ÖTV açısından karşılaştırılmaya 

çalışılmıştır. Bu karşılaştırma ülkelerin 2000-2015 yılları arasındaki bu vergi gelirleri 

rakamlarına, vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri ve GSYH içerisindeki yerine bakılarak 

yapılmış ve Türkiye’nin konumu ortaya konmaya çalışılmıştır. 

AB’ye aday ülke olarak Türkiye’de tam üyelik isteniliyorsa uyumlaştırmaya ilişkin 

düzenlemelere zamanında gidilmeli, vergi sistemleri arasındaki farklılıklar en aza indirilmeye 

çalışılmalı ve özellikle vergi oranlarındaki farkılıklar rekabeti bozucu etki yaptığından bu 

alanda uyum sağlanmalıdır. 
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Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi:  

2003-2012 Borsa İstanbul Uygulaması 
 

 
Betül Aydoğuş1     N. Serap Vurur2 

 

 
Özet 

Çalışma sermayesi, işletmelerin kısa vadeli yatırımlarını ifade etmektedir. Çalışma sermayesi tutarı, işletmelerin 
aktif toplamı içerisinde önemli büyüklüğe sahiptir. Bu nedenle işletmelerin karlılığını doğrudan etkilemektedir. 
Bu çalışmanın amacı; çalışma sermayesi yönetiminin firma kârlılığı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu 

amacı gerçekleştirmek için; BİST’de işlem gören ve imalat sektöründe yer alan 128 firmanın, 2003-2012 
dönemine ait yıllık mali tablo verilerinden oluşan panel veri seti kullanılmıştır. Çalışmada Satış Kârlılığı,  
bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkenleri; toplam borç /öz sermaye, kısa vadeli 
yabancı kaynak/toplam aktif, cari oran, net işletme sermayesi/ toplam aktif, stok devir hızı, alacak devir hızı, net 
işletme sermayesi devir hızı, aktif devir hızı, kısa vadeli yabancı kaynak devir hızı, öz kaynak devir hızı, aktif 
kârlılığı ve öz sermaye kârlılığıdır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek için 

panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; bağımlı değişken olan satış kârlılığı ile 
bağımsız değişkenler olan aktif kârlılığı ve cari oran arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 
Aynı zamanda satış kârlılığı ve kısa vadeli yabancı kaynak devir hızı arasında anlamlı ve negatif yönlü bir 
ilişkinin varlığı ortaya konulmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: çalışma sermayesi, karlılık, panel veri analizi 
 

JEL Sınıflandırması : C33, G17, G30 

 

The Effect of Working Capital Management on Firm’s 

Profitability 
 

Abstract 

Working capital refers to short-term investments of business. The amount of working capital has a significant 
part in total assets of business. Therefore, it directly effects the profitability of business. The purpose of this 
study is to reveal the effect of managing working capital on a firm’s profitability. In order to to achieve this 
objective, this study uses panel data sets of 128 companies that trade on ISE ve operate in the manufacturing 
sector, whose data belong to the 2003-2012 period annual financial statements. Sales profitability is taken as 

dependent variable in the study. Independent variables of the study are: Total debt / equity, short-term liabilities / 
total assets, current ratio, net working capital / total assets, inventory turnover, receivables turnover, net working 
capital turnover, asset turnover, short-term liabilities turnover, capital turnover, the return on assets ratio, ve the 
return on equity. Panel data analysis method was used in order to demonstrate the relationship between 
dependent ve independent variables. According to the results of research, a significant and positive relationship 
between sales profitability and return on assets was found. Likewise, a significant and positive relationship 

between sales profitability ve current ratio was also found. At same time, a significant and negative relationship 
between sales profitability and short-term liabilities turnover was found. 
 

Keywords: working capital, profitability, panel data analysis 
 

JEL Classification: C33, G17, G30 
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1. Giriş 

Çalışma sermayesi işletmenin dönen varlıklarını ifade etmek için kullanılmaktadır. 

İşletmelerde dönen varlıkların bilânço büyüklüğü içerisinde gereğinden fazla yer alması firma 

yatırımlarından elde edebilecekleri getiri seviyesinin azalmasıyla sonuçlanır. Bununla birlikte; 

yetersizliği ise işletmelerin günlük faaliyetlerini yerine getirememesine ve bu yüzden 

faaliyetlerin aksamasına neden olabilmektedir (Appuhami, 2008). 

Çalışmada Türk imalat sektöründe yer alan ve Borsa İstanbul’da işlem gören 2003-2012 

yılları arasındaki verilerine kesintisiz ulaşılabilen 128 şirketin yıllık mali tablolarından elde 

edilen veriler kullanılmıştır. 

Çalışma sermayesinin firma karlılığına etkisini analiz etmek için ilk önce değişkenler 

arasındaki korelasyon ilişkisine bakılmıştır. Sonrasında ise zaman serilerinin durağan olup 

olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle kullanılacak verilere durağanlık testleri 

uygulanarak serilerin durağan olup olmadığı tespit edilmiştir. Durağanlık testinin 

yapılmasının ardından çalışma sermayesinin firma karlılığına etkisinin tespiti için panel veri 

regresyonu yapılmıştır.  

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde konu ile ilgili literatür 

taraması yer almaktadır. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veriler hakkında bilgi 

verilmiştir. Dördüncü bölümde analizde kullanılan ekonometrik yöntemler incelenmiştir. 

Beşinci bölümde ampirik sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise elde 

edilen analiz sonuçları doğrultusunda çalışma sermayesinin firma karlılığına etkisi 

değerlendirilmektedir. 
 

2. Literatür 

 Literatürde yer alan çalışmalarda kullanılan değişkenler genel itibari ile benzer nitelikte 

olmalarına rağmen, araştırma yöntemleri, kullanılan verilerin kapsadıkları dönemler ve 

kullanılan analiz yöntemleri itibari ile farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla çalışmalardan 

elde edilen bulgular birbirinden farklılık arz etmektedir. 
 

Tablo 1: Nakit dönüşüm süreci ve firma karlılığı arasındaki ilişki 
Yazar Yayın 

Yılı  

Pazar Kapsadığı 

Dönem 
Kullanılan Yöntem Sonuç 

Yücel ve Kurt 2002 İstanbul MKB 1995-2000 
Regresyon, Korelasyon, Compeerative-

T 
Negatif 

Deloof 2003 Belçika MKB 1992-1996 Regresyon ve Korelasyon  Negatif 

Lazaridis ve 
Tryfonidis 

2006 Atina MKB 2001-2004 Regresyon Negatif 

Rehman ve 
Nasr 

2007 
Pakistan 

MKB 
1999-2004 Cross Sectional ve Times Series Negatif 

Öz ve Güngör 2007 İstanbul MKB 1992-2005 Panel Data Analysis Negatif 

Şen ve Oruç 2009 İstanbul MKB 1993-2007 ----- Negatif 

Dong ve Su 2010 
Vietnam 

MKB 
2006-2008 Multi Regresyon Negatif 

Al-Debi’e 2011 Amman MKB 2001-2010 Regresyon ve Korelasyon Negatif 

Bhutto, 
Abbas, 

Rehman ve 
Shah 

2011 
Pakistan 

MKB 
2009 

Pearson Corelasyon, Anova ve Post-
hoc 

Negatif 

Mansoori ve 

Muhammad  
2012 

Singapur 

MKB 
2004-2011 

Regresyon ve Korelasyon 
Negatif 

Aygün 2012 
Pakistan 

MKB 
2000-2009 

Regresyon ve Korelasyon 
Negatif 
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Tablo 1 de yer alan nakit dönüşüm süreci ve firma kârlılığı arasındaki ilişkiyi ele alan 

çalışmaların tümü, bu iki değişken arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin olduğu 

sonucuna varmışlardır. Bu çalışmaların tamamı yukarıda tablo 1 de görülmektedir. 

Elde edilen bu sonuç, işletmelerde nakit dönüşüm süreci uzadıkça firma karlılığının 

azalacağını göstermektedir. Ya da nakit dönüşüm süreci kısaldıkça firma kârlılığının artacağı 

anlamına gelmektedir.  

Literatürdeki çalışmaların bir diğer bölümü çalışma sermayesi yönetimindeki atılganlık 

derecesinin firma karlılığına etkisini ele almaktadır. Bu çalışmalar arasından bir tanesi hariç 

diğer tüm çalışmalar, çalışma sermayesi yönetimindeki atılganlık derecesi ile firma kârlılığı 

arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin varlığını ortaya koymuşlardır. Tablo 2’de bu 

çalışmaların kısa bir özeti görülmektedir.  
 

Tablo 2: Çalışma sermayesi yönetimindeki atılganlık derecesi ile firma karlılığı arasındaki 

ilişki 

Yazar 
Yayın 

Yılı  
Piyasa 

Kapsadığı 

Dönem 
Kullanılan Yöntem Sonuç 

Afza ve Nazir 2007 
Pakistan MKB 

1998-2006 Cross Sectional Regresyon Negatif 

Afza ve Nazir   2009 
Pakistan MKB 

1998-2005 Panel Veri Analizi Negatif 

 Coşkun ve Kök 2011 İstanbul MKB 1991-2005 Dinamik  Panel Veri Analizi Pozitif 

 Şahin 2011 İstanbul MKB 2005-2010 Panel Veri Analizi Negatif 

Palanı ve Mohideen 2012 Bombay MKB 2002-2010 Panel Veri Regresyon Negatif 

 

3.  Veri  

Uygulamanın alanı, Borsa İstanbul ‘da imalat sanayinde faaliyet gösteren tüm işletmelerdir. 9 

sektörden oluşan Türkiye İmalat Sanayinde toplam 188 işletme bulunmaktadır. Uygulamada 

128 şirketin 2003-2012 dönemini kapsayan mali tablo verileri kullanılmıştır.  
 

Tablo 3: Veri seti 
Değişkenler Sembol 

Satış Karlılığı (Bağımlı Değişken) SK 

Aktif Karlılığı AK 

Özsermaye Karlılığı OK 

 Toplam Borç /Özsermaye TBO 

KVYK/Toplam Aktif KVYKAK 

Net İşletme  Sermayesi / Toplam Aktif NSAK 

Stok Devir Hızı SDH 

Alacak Devir Hızı ADH 

Özsermaye Devir Hızı ODH 

Net İşletme Sermayesi Devir Hızı NİSDH 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Devir Hızı KVYKDH 

Cari Oran CO 
 

4.Yöntem 

Çalışmada çalışma sermayesi yönetiminin firma kârlılığına etkisini tespit edebilmek amacıyla 

oluşturulan modeller panel veri analizi aracılığı ile tahmin edilmektedir . Bu kapsamda ilk 

olarak tüm veriler korelasyon analizine tabi tutularak, çoklu bağlantı sorunu olmayan 

değişkenlerle analize devam edilerek Im‐Pesaran‐Shin (IPS) durağanlık analizi yapılacaktır.  

Son olarak panel veri regresyon modeli belirlenecektir. 
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4.1. Durağanlık Analizi 

Panel veri analizlerinin yapılabilmesi için kullanılan serilerin durağan olması önemlidir. 

Durağanlık şartı gerçekleşmediğinde, değişkenler arasında gerçek olmayan ilişkiler ortaya 

çıkmaktadır. Bunun önüne geçebilmek amacıyla, panel veri analizlerinden önce durağanlık 

testi yapılmaktadır. En çok kullanılan durağanlık testleri; Dickey Fuller(ADF), Philips Peron 

(PP) testi, Levin‐Lin‐Chu (LLC) tarafından 2002 yılında geliştirilmiş olan Panel Birim Kök 

testi veya bunun geliştirilmiş hali olan Im‐pesaran‐Shin (IPS) testleridir (Değirmen ve 
Gündoğdu, 2010). Im, Peseran, Shin (2003) testi, aşağıdaki gibi trendli ve sabitli geniş bir 

regresyon denklemine dayanmaktadır:  

 

Bu testte sıfır hipotezi “bütün i’ler (yani yatay kesit birimler) için βi = 0” şeklinde kurulurken, 

alternatif hipotez ise “en az bir i için βi˂ 0” şeklinde oluşturulur. Şayet sıfır hipotezi 

reddedilirse serilerden en az bir ya da bir kaçının durağan olduğu sonucuna varılır. 
 

4.2.Panel Veri Analizi 

 Panel veri analizi, zaman boyutuna ait kesit verilerini kullanarak ekonomik ilişkilerin tahmin 

edilmesine dayalı olan bir analiz türüdür (Grene, 1997). 

Yatay kesit ile zaman boyutunun birlikte ele alındığı panel veri analizleri, sadece yatay kesit 

ya da sadece zaman serisinde gözlenemeyen etkileri daha iyi teşhis etmekte ve değişkenler 

arasında daha az doğrusallık, daha fazla serbestlik derecesi ve tekrar eden yatay kesit 

gözlemler ile çalışabildiğinden daha uygun bir analiz yöntemidir. Yatay kesit ve zaman 

serileri analizlerinin birlikte kullanılması veri  miktarı ve kalitesini artırmakta ve analizciye, 

söz konusu yöntemlerin ayrı bir şekilde kullanılması durumuyla karşılaştırıldığında daha fazla 

esneklik sağlamaktadır (Gujarati, 2003).  

Panel veri analizi tahmininde iki temel yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, her bir yatay 

kesit birim için farklı sabit katsayıların elde edilmesine imkân tanıyan “sabit etkiler” 

modelidir. Sabit etkiler modeli, modelde yer alan her bir birimdeki farklılığın sabit 

terimlerdeki farklılıklarla yakalanabileceğini varsaymaktadır. Dolayısıyla modelde yer alan 

her bir birim için farklı sabit katsayılar hesaplanmaktadır. Panel veri modelinin tahmininde 

kullanılan bir diğer yöntem ise “tesadüfî etkiler” modelidir. Bu yöntem, birimlerin ana 

kütleden tesadüfî olarak alınması durumunda kullanılmaktadır. Tesadüfî etkiler modeli, 

birimler arasındaki sabit katsayıların farklılaşmadığını öngörmektedir (Grene,1997).  Şayet 

birim veya zaman etkilerinin olmadığı düşünülüyorsa, bu durumda Havuzlanmış Regresyon 

Modeli tercih edilebilir. Birim veya zaman etkilerinin olduğu düşünülüyorsa, bu durumda 

Sabit Etkiler Modeli ya da Rassal Etkiler Modeli kullanılabilir. Burada, araştırmacılar 

arasında daha çok Sabit Etkiler Modeli’ni kullanma eğiliminin olduğu söylenebilir (Gujarati, 

2004) 
 

5. Ampirik Analiz 

Çalışmada serilerin durağanlığı için IPS birim kök testi kullanılmıştır.  Değişkenler için 

gecikme değeri Schwarz bilgi kriterine göre otomatik olarak belirlenmiştir. Panel veri setine 

uygulanan panel birim kök testi sonuçlarına bakarak durağanlık sınaması %5 anlamlılık 

düzeyinde yapılmıştır. Her bir serinin durağanlığına ilişkin IPS birim kök testi sonuçları tablo 

4’te sunulmuştur. 
 

Tablo 4: Im Pesaran Shin (IPS) birim kök test sonuçları 

Değişkenler W istatistiği  Olasılık Sonuç 

ADH -8,272 0,000 I(0) 
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Değişkenler W istatistiği  Olasılık Sonuç 

SDH -8,544 0,000 I(0) 

ODH -5,454 0,000 I(0) 

NSAK -5,277 0,000 I(0) 

NISDH -11,904 0,000 I(0) 

KVYKDH -5,384 0,000 I(0) 

KVYKAK -2,727 0,003 I(0) 

AKDH -6,966 0,000 I(0) 

TBO 0,385 0,006 I(0) 

SK -5,659 0,000 I(0) 

CAO -1,651 0,049 I(0) 

 

Çalışmada serilerin durağanlığına bağlı olarak yapılan panel veri regresyon tahminlerinde, 

havuzlanmış, sabit veya tesadüfi etkili modellerden hangisinin geçerli olacağı Likelihood 

Ratio-LR testi ve Hausman testi ile belirlenmiştir. Çalışmada ilk olarak panel veri seti için 

modeller arasından EKK tahmini, Havuzlanmış veya Sabit Etkiler Modeli arasından uygun 

olanı seçmek için LR testi yapılmıştır.Sonuçları tablo 5’te görülmektedir. 
 

Tablo  5: Model belirleme test sonuçları 

Test Statistics P value 

Redundant Fixed Effects Likehood Test (LR Testi) 
Cross- section F-statistics  (df:127,114) 1,655 0,0000 

Hausman Testi 
Cross- Section rveom Ki –Kare (df:12) 

56,580 0,0000 

 

Olasılık oran testi sonucunda panel veri seti için sabit etkili model daha uygun bulunmuştur. 

Sonraki aşamada ise sabit etkiler ile tesadüfi etkiler yöntemlerinden hangisinin seçileceğine 

ilişkin Hausman testi yapılmıştır.  

Sabit veya tesadüfi etkiler modelinin seçimi için yapılan Haussman testinin sonuçları da 

yukarıda tablo 5’te verilmiştir. Olasılık testi (LR testi) ve Hausman testi sonuçlarına göre veri 

setinin analizi için üç farklı panel veri modeli arasından sabit etkiler modelinin daha uygun 

olduğu tespit edilmiştir. 

Panel veri analizi, bir regresyon analizidir ve analiz varsayımlarının değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle modelde çoklu eş doğrusallık problemi olup olmadığını 

belirlemek amacıyla VIF değerlerine bakılmıştır. Genel bir kural olarak VIFj>10 ISE çoklu 

doğrusal bağlantı probleminden bahsedilir (Hocking, 2003:168, İlarslan ve Aşıkoğlu, 2012: 

71). Bu değerler bağımsız değişkenler arasında çoklu eş doğrusallık problemi olmadığını 

(VIF<10) göstermektedir. 

Analizde otokorelasyon sorununun varlığı için DW (Durbin-Watson) değerine bakılmıştır. 

Yapılan bir uygulamada ardışık bağımlılık yoksa DW değerinin 2 civarında olması 

beklenmektedir. Dolayısıyla bir uygulamada değer 2 bulunmuşsa ne aynı ne ters yönlü bir 

ardışık bağımlılık bulunmamaktadır (Gujarati, 2001:423). Yapılan analiz sonuncunda sabit 

etkiler modelinde Durbin –Watson İstatistiği 2,0045 olarak çıkmıştır. Bu değer, veriler 

arasında otokorelasyon sorununun olmadığını göstermektedir. Regresyon varsayımlarının 

dikkate alınmasından sonra, sabit etkiler panel veri regresyon analizi sonuçları aşağıda Tablo 

6’da görülmektedir. 
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Tablo 6: Sabit etkiler panel veri regresyon analizi sonuçları 

Değişkenler Katsayılar Standart Hata T İstatistiği  Prob 

C (Sabit Terim) 0,9547 0,5715 1,6702 0,0951 

ADH 1,3900 2,6800 0,0519 0,9586 

AK 1,3475 0,3248 4,1475 0,0000* 

AKDH -0,0782 0,0478 -1,6338 0,1026 

CAO 0,0297 0,0122 2,4211 0,0156* 

KVYKAK -0,0296 0,0266 -1,1098 0,2673 

KVYKDH -0,0148 0,0057 -2,5902 0,0097* 

NISDH -6,8600 7,6500 -0,8969 0,3699 

NSAK -0,0402 0,0240 -1,6780 0,0936 

ODH 0,0046 0,0025 1,8352 0,0667 

OK 0,0005 0,0091 0,0650 0,9481 

SDH -0,6312 0,4184 -1,5087 0,1316 

TBO -0,0035 0,0032 -1,0855 0,2779 

 

R2   = 0,5477 Düzeltilmiş R2   = 0,4925 

F istatistik= 9,9317 P değeri  (F istatistik) = 0,0000 

Regresyon Standart Hatası = 1,0273 Durbin Watson Statics = 2,0045 

Not: * işareti istatistiğin % 5 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir  . 
 

Dolayısıyla analiz sürecinde kullanılacak olan panel veri modeli aşağıdaki gibi yazılmaktadır;  

SK =  αit + β
1 

ADHit + β
2 

AK it + β
3

 AKDHit + β
4

CAO + β
5

KVYKAK + β
6

KVYKDH

+ β7NİSDH + β8NSAK + β9ODH + β10OK + β11SDH + β12TBO 

Analiz sonucunda 𝑅2’nin 0,5477 çıkması; bağımlı değişken olan (SK) satış kârlılığında 

meydana gelen değişimlerin yaklaşık %54’lük kısmının bağımsız değişkenler tarafından 

açıklandığını göstermektedir. 𝑅2’nin anlamlılığını test eden F istatistiği modelde; 9,9317 ve F 

istatistiğinin olasılık değeri 0,0000 çıkmıştır. Bu sonuçlara bakarak 𝑅2 değerinin anlamlı 
olduğu söylemek mümkündür. 
 

Tablo 7: Satış karlılığı ile bağımsız değişkenlerin ilişkisi 

Oranlar Satış Kârlılığı İle İlişkisi  İlişkinin Yönü 

ADH Anlamsız - 

AK Anlamlı Pozitif 

AKDH Anlamsız - 

CAO Anlamlı Pozitif 

KVYKAK Anlamsız - 

KVYKDH Anlamlı Negatif 

NISDH Anlamsız - 

NSAK Anlamsız - 

ODH Anlamsız - 

OK Anlamsız - 

SDH Anlamsız - 

TBO Anlamsız - 
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5. Sonuç 

Bu çalışmada çalışma sermayesinin firma karlılığına etkisini incelemek amacıyla BİST  100 

endeksinde yer alan 128 imalat işletmesinin 2003-2012 tarihli mali tablolarından  hazırlanan 

bağımsız değişken olarak belirlenen aktif kârlılığı, öz sermaye kârlılığı, toplam borç / öz 

sermaye, kısa vadeli yabancı kaynak / toplam aktif, cari oran, stok devir hızı, alacak devir 

hızı, aktif devir hızı, net işletme sermayesi / toplam aktif, öz sermaye devir hızı, net işletme 

sermayesi devir hızı ve kısa vadeli yabancı kaynak devir hızının bağımlı değişken olan satış 

kârlılığına etkisi incelenmiştir. Değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantının tespiti için 

korelasyon analizi yapılmış çoklu bağlantı problemi olan değişkenler analiz dışı bırakılmıştır. 
Çalışmada panel birim kök testlerinden Im-Pesaran-Shin (IPS) panel birim kök testi 

kullanılmıştır. Panel birim kök testi sonuçlarına göre tüm seriler I(0) düzeyinde durağandır. 

Birim kök testinden sonra çalışmada, serilerin durağanlığına bağlı olarak yapılan panel veri 

regresyon tahminlerinde, havuzlanmış, sabit etkiler ve tesadüfi etkiler modellerinden 

hangisinin geçerli olacağı Likelihood Ratio-LR testi ve Hausman testi ile belirlenmiştir. 
Olasılık testi (LR testi) ve Hausman testi sonuçlarına göre veri setinin analizi için üç farklı  

panel veri modeli arasından sabit etkiler modelinin daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır.  

Elde edilen bulgular literatürde yer alan çalışmalar ile uyum göstermektedir. Analiz 

sonrasında ulaşılan sonuçlar göz önüne alındığında; işletmelerin aktifte yer alan kalemleri 

verimli kullanması sonucunda kârlılıklarını artırabilecekleri sonucuna varılabilir. Bu durumda 

işletmelerin nakit ve benzeri değerlerini işletme kârlılığını maksimize edecek şekilde 

değerlendirmesi gerekmektedir. Örneğin fazla nakdin işletmede atıl bırakılmayarak çeşitli 

finansal enstrümanlar aracılığıyla değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Çalışmamızda kullanılan sayısal verilerin yanında firma yöneticilerinin riske karşı 

tutumları ve nasıl bir çalışma sermayesi politikası benimsedikleri de firmaların 

karlılığını etkileyen bir unsurdur. Yapılan panel veri analizinde bu nitel göstergelerin 

dahil edilememesi çalışmanın sınırlılıklarından biri olarak görülmektedir. 

 Analiz 2003-2012 yılları arasında elde edilen verilere uygulanmıştır. Bu zaman dilimi 

içerisinde yer alan 2008 yıllarında yaşanan finansal krizin firmaların çalışma 

sermayesine etkisi, kriz öncesi ve sonrası dönemde göz ardı edilmiştir. 

Bu çalışmada, firmalarda yürütülen çalışma sermayesi yönetiminin karlılıkları üzerindeki 

etkilerini ortaya koyan bir model geliştirilerek, belirleyici değişkenlerin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Konuya ilişkin gerçekleştirilecek olan sonraki çalışmalarda daha farklı 

değişkenler ve analiz yöntemleri kullanılarak, farklı modeller ve bulgular ortaya konulabilir.  
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Risk Raporlamasına İlişkin Literatür Taraması 
 
 

Seçkin Gönen1 

 

 

Özet 

Risk, belirli bir zaman aralığında gerçekleşmesi beklenen zarar, kayıp, tehlike veya hasar olmasına yönelik 
belirsizlik içeren unsur olarak tanımlanmakta ve olumlu ve olumsuz sağlayacağı kazanç ve kayıpları ifade eden 
fırsat ve tehditlerden oluşmaktadır. İşletmeler amaçlarına ulaşmasını etkileyebilecek bu unsurları tüm 

seviyelerde analiz ederek potansiyel riskleri tespit etmekte ve önceden tanımlanmış yöntemlerle riskin seviyesini 
düşürmeye çalışmaktadır. İşletmelerde gerçekleştirilen bu faaliyetler risk yönetim sürecini oluşturmakta, bu 
süreçte işletme faaliyetleri ile ilgili sürekli olarak riskler belirlenmekte, hangi risklerin öncelikli olduğu 
değerlendirilmekte ve risklerin ortadan kalkması için belirli stratejiler geliştirilmektedir. 
Risk yönetim sürecinin en önemli aşamalarından biri de risk raporlamasıdır. Risk raporlaması, işletmenin 
karşılaşabileceği potansiyel riskleri ve alınan önlemleri açıklayan bir raporu ifade etmektedir. Çalışmada risk, 

risk yönetimi ve risk raporlaması hakkında açıklamalara yer verilmiş, ulusal ve uluslararası çalışmalar 
incelenerek risk raporlaması kavramı hakkında literatür taraması yapılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: risk, risk yönetimi, risk raporlaması 
 

JEL Sınıflandırması: M40, M41 

 

Literature Review About Risk Reporting  
 
Abstract 

Risk is described as the uncertainty item that is expected to occur in a determined period of time causing loss, 
deficiency, danger or damage, it consists of opportunities and threats expressing favorable or unfavorable 
gains or losses brought about.  Enterprises struggle for detecting potential risks by analyzing these items 
preventing them to reach their goals in all levels and aim to reduce the level of risks by predetermined 
methods. These activities establish risk management process in enterprises. In this process, risks are 

determined constantly according to entities' activities, it is evaluated that which risks should be prioritized 
and certain strategies are developed to clear away these risks. 
Risk reporting is one of the most important phases of risk management process. Risk reporting indicate 
potential risks that enterprise could face and taken precautions. In this study, explanations are given about 
risk management and risk reporting, papers are examined for covering literature about risk reporting concept.   
 

Keywords: risk, risk management, risk reporting 
 

JEL Classification:  M40, M41 

 

  

1.Giriş 

Genel tanım itibariyle risk; işletmenin hedeflerine ulaşması sırasında karşısına çıkabilecek 

belirsizlikler olarak tanımlanmaktadır. Bu olaylar işletmeleri olumsuz etkileyebileceği gibi 

olumlu yönde de etkileyebilmektedir. Dolayısıyla risk yönetimi sadece olumsuzlukları 

önlemek için değil, aynı zamanda fırsatları da yakalamak için kullanılan stratejik planlar 

bütünü olarak açıklamak mümkündür. 

                                                             
1 Prof.Dr.,  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi , 
seckin.gonen@deu.edu.tr 
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Son dönemde ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramının getirdiği yeniliklerle birlikte, gelir 

düzensizliğinin en aza indirilmesi, ekonomik büyümenin sağlanması ve dönem içinde ortaya 

çıkan ani değişimleri karşılık işletmenin hareket kabiliyetinin olması etkin bir risk yönetimi 

planlamasıyla gerçekleşebilmektedir.  

Risk yönetiminin en önemli çıktısı ise risk raporlamasıdır. İşletme amaçlarına göre sahip 

olunan risklere karşı belirlenen stratejik planlar, risk raporları aracılığıyla bilgi kullanıcılarına 

aktarılmakta ve haberdar edilmektedir. Çalışmada riskin tanımı ve risk yönetimi açıklanmış 

ve risk raporlama ile ilgili literatür taraması yapılmıştır.  
 

2.Riskin Tanımı ve Risk Yönetimi 

Risk; bir işletmenin faaliyetleri sırasında gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel olaylar 

olarak ifade edilmektedir. Bir başka tanımlamada ise risk; amaca ulaşmak için belirlenmiş 

sonuçlardan olası negatif sapmalar şeklinde tanımlanmıştır. Tanımlamalardan da görüleceği 

üzere risk gelecek dönemde meydana gelebilecek ve işletmeye negatif etkisinin görülebileceği 

olaylar olarak açıklanabilmektedir. Var olan farklı tanımlardaki ortak nokta ise risk 

konusundaki subjektif algılamalardır. İşletme faaliyetleri her zaman risk ile iç içedir. Stratejik, 

finansal ve operasyonel kararların hemen hepsinde bazı belirsizlikler söz konusu 

olabilmektedir. Bazı durumlarda bu belirsizlikler pozitif bir etki yaratmakta ve bu durum şans 

olarak ifade edilmektedir. Genellikle belirsizliklerin sonuçlara etkisi olumsuz olmakta ve bu 

durum risk olarak açıklanmaktadır. Çoğunlukla işletmeler karlarını arttırmak amacıyla 

risklerden uzak durmaya çalışmaktadırlar ancak şansı elde etmek için risklerin üzerine gitmek 

gerekmektedir (Göğüş, 2012; 17). 

Kamu, özel veya sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini gösteren kurumlar açısından fark 

etmeksizin bir amacı olan ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunan her kurum belirli bir risk 

ortamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Risklerin tamamıyla ortadan kaldırılması mümkün 

olmamakla birlikte uygun da değildir. Ancak riskler kabul edilebilir sınırlar içinde 

tutulmalıdır. Bu sınır da kurumların risk kültürü olmak üzer kurumun risk alma istekliliği ve 

diğer faktörlerden etkilenmektedir. Geleceğin belirsizliğinden kaynaklanan riskleri 

azaltmanın, kabul edilebilir sınırlar içinde tutmanın da en temel yolu risk yönetimini 

gerçekleştirmektedir (Pehlivanlı, 2014; 59). 

İşletmeler, risk yönetimini gerçekleştirmek için genel bir risk portföyü oluşturmalıdı rlar. 

Bunu sağlayabilmek için ise risk profillerini ve karşılaşabilecekleri riskleri bir bütün haline 

getirmelidirler. Bu risk profili, genel olarak işletmenin kazançlarını ve kazanç esnekliğini 

belirlemektedir. Riskleri etkin bir şekilde yönetmek isteyen şirket, sadece riskleri değil aynı 

zamanda riskler arasındaki ilişkiyi de ortaya çıkarmak zorundadır (Lam, 2016; 4).  

İşletmelerin risklerle sistematik olarak baş edebilmesi için organizasyon yapılarına uygun bir 

risk yönetimi çerçevesi oluşturmaları gerekmektedir. Bunlar (Olson ve Dash Wu, 2015;9); 

 Risk Yönetimi Çerçevesinin Belirlenmesi: İşletmelerin odaklanması gereken 

risklerle ilgili olayların değerlendirilmesi ile başlamakta ve risklerin kullanılabilirliği ile 

finanse edilebilirliği üzerinden stratejik hedefler oluşturulmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu 

aşama üst yönetim, risk kontrollerini yönlendirmekle ve belirlemekle birlikte riskleri azaltmak 

ve stratejik riskleri önceliklendirme amacıyla operasyonları sürekli izlemekle sorumludur.  

 Risk Gereksinimleri: Bu adımdaki temel amaç, organizasyonların risklere 

ilişkin amaç ve stratejilerinin belirlenmesidir. Risk gereksinimlerinin değerlendirilebilmesi 

için ise öncelikle risk modellerinin tanımlanması ve analiz edilmesi gerekmektedir.  

 

 Bilgi Akışının Tanımlanması: Tehditler ve fırsatların belirlenmesi, bilgi 

akışının doğru ve detaylı bir şekilde raporlanmasını sağlamaktadır.  
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 Fizibilite Analizi: Risk yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan 

ihtiyaçlar belirlenmelidir. Önerilen sistemin maliyeti, sistemin amacı ve sistemi kullanan 

kişilerin yeterliliği göz önünde bulundurularak iş yükü gücünün hesaplanması gerekmektedir.  

 

 Karar Aşaması: Yapılan analiz sonucunda finansal yönetim riski, sigorta riski 

ve proje riski içerecek şekilde özelleştirilmiş risk yönetimi çerçevesi belirlenmektedir. 
 

3.Risk Raporlama 

Risk raporlama, bir işletmenin sahip olduğu potansiyel riskleri ve alınan riskleri bilgi 

kullanıcılarına açıklamak olarak tanımlanabilmektedir. İç ve dış risk raporlama olarak 

ayrılabilmektedir. İç risk raporlama, işletmelerin amaçları doğrultusunda yönetime ve 

çalışanlara stratejik bilgi sağlamaktadır. Dış risk raporlama ise diğer bilgi kullanıcılarına bilgi 

sağlamaktadır. Risk raporlamanın çeşitli avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır (Koç ve 

Uzay, 2015; 213); 

 Risk raporlama, bilgi asimetrisini ve tahmin riskini azaltmakta, bu durum yatırımcının 

işletmeye olan talebini arttırarak sermaye maliyetlerini düşürmektedir. 

 

 Risk raporlama, yatırımcı ve işletme arasındaki ilişkiyi geliştirerek yatırımcının daha 

fazla bilgi elde etmesini sağlamaktadır. Daha fazla bilgiye sahip olan yatırımcının 

işletmeye olan güveni artmaktadır.  

 

 Risk raporlama iç kontrol faaliyetlerini de olumlu yönde etkileyerek risk yönetim 

süreci ve stratejik planlama ile ilgili önemli geri bildirimler sağlamaktadır.  

 

 Risk raporlama, yatırımcıların karar verme sürecinde işletmenin risk profili hakkında 

önemli bilgiler sağlamaktadır. 

Bununla birlikte risk raporlama işletmenin rekabet avantajını önemli düzeyde 

etkilemektedir. Çünkü işletmenin geleceğe dönük olarak bilgi paylaşımı yapması rakip 

işletmelerin bu bilgileri kullanmasına sebep olmaktadır.  
 

4.Literatür Taraması 

Bu çalışmanın konusunu oluşturan risk raporlaması ile ilgi uluslar arası alanda yapılan 

çalışmaların bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

Deumes (2008) çalışmasında işletmelerin potansiyel yatırımcılarına riskle ilgili bilgileri rapor 

edip etmediklerini incelemiştir. Hollanda Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören 

şirketlerin kullanıldığı çalışmada bilgi kullanıcılarına maddi yatırım risklerinin aktarıldığı ve 

bu sayede gelecekteki hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalara yatırımcıların duyarlı olduğu 

tespit edilmiştir.  

Oliveira vd. (2011) Portekiz bankalarının yıllık faaliyet raporlarında gönüllü riske ilişkin 

açıklamalara etki eden faktörleri araştırmayı amaçlamışlardır. 111 bankadan elde edilen 

veriler ışığında risk açıklamalarının paydaşlar üzerinde pozitif etkileri olduğu ve şirket 

itibarını arttırdığı tespit edilmiştir. 

Ryan (2012), işletmelerin risklerini değerlendirmesinde bilgilerin uygunluğuna ilişkin ampirik 

bir çalışma yapmıştır. Risk raporlarının kalitesinin artması için dört temel faktörün etkili 

olduğunu belirtmiştir. Öncelikle gerçeğe uygun değer gibi zengin bir muhasebe ölçümü 

kullanılmalı, nakit akışlarındaki değişimden kaynaklanan kapsamlı gelirlerin ayrıştırılmalı, 

işletmelerin önceden tahmin edilmiş tahakkuk işlemlerinin geri testleri yapılmalı ve risk 

açıklamaları, bilgilerin kullanılabilirliğini artıran bir tablo biçiminde ya da daha iyi 

yapılandırılmış formatlar halinde sunulmalıdır. 

Barakat ve Hussainey (2013) Avrupa bankalarında risk raporlama kalitesinin bankacılık 

yönetimi ve denetimi üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Elde edilen bulgularda risk 
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raporlama kalitesinin yüksek olması bankanın denetim komitesinin faaliyetlerini pozitif yönde 

etkilemekte olduğunu ve bankanın rekabet gücünü arttırdığını göstermektedir. 

Ntim vd. (2013) 2008 küresel mali krizin yaşanmasından sonra risk yönetiminin ve risk 

raporlamasının önemini vurgulamış ve Güney Afrika’daki işletmelerin kurumsal risk 

açıklamalarının kalitesi ve kapsamı üzerine bir çalışma yapmışlardır. Elde edilen bulgularda 

2008 krizi öncesi yayınlanan risk raporlarında büyük oranda mali olmayan, nitel risklerin 

paylaşıldığı gözlemlenmiştir.   

Mokhtar ve Mellet, (2013), zorunlu ve gönüllü risk raporlamasının kapsamını ölçmeyi, 

rekabetin, kurumsal yönetimin ve mülkiyet yapısının risk raporlama uygulamaları üzerindeki 

etkisini Mısır’da bulunan şirketlerin yıllık raporlarında araştırmayı amaçlamışlar. Toplamda 

105 işletmenin yıllık raporları ile risk raporlamasının kapsamı ve risk raporlamasının olası 

belirleyicileri incelenmiştir. Elde edilen bulgularda işletmeler zorunlu risk raporlamasına 

henüz hazır değil iken gönüllü yapılan çalışmalarda geriye dönük olarak niteliksel risk 

açıklaması bakımından artış gösterse de henüz yeterli düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.  

Kosmala vd. (2014) gönüllü risk açıklamalarının kapsamını ve içeriğini uygulanan risk 

yönetim prosedürleri açısından incelemişlerdir. Bu tür prosedürler, çeşitli araçların 

hazırlanması ve riskleri yönetme yöntemleri ile birlikte çeşitli risklerin tanımlanmasını 

kolaylaştırmaktadır. Polonya’da bulunan sektörler arası yapılan karşılaştırmada ticaret 

sektöründeki işletmeler, yakıt veya hammadde sektöründeki işletmelere kıyasla çok daha az 

faaliyetleri ile ilgili risk çeşitlerini belirtmektedir.  

Kerle (2015) yaşanan mali krizlerin ardından hem yasa koyucuların hem de bankaların, karar 

vermede eksiksiz, doğru ve zamanında elde edilen risk bilgilerinin önemini fark ettiklerini 

belirtmektedir. Bu durum sebebiyle risk veri toplama ve raporlama uygulamalarının belir li bir 

standartta gerçekleştirilmesi ve kalitenin arttırılması için gerekli olan sistem mimarisinin ve 

yönetim uygulamalarının oluşturulması gerektiğini savunmaktadır. 

Elshandidy vd. (2015) yılında yaptıkları çalışmada Almanya, İngiltere ve ABD’de zorunlu ve 

gönüllü olarak risk raporlaması yapan firmaları incelemiştir. Toplamda 219 Alman, 339 

İngiliz ve 320 ABD şirketi analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda işletmelerin risk 

bilgilerini yüksek düzeyde açıklamadıkları ve genellikle sistematik ve yasal riskler üzerinde 

durdukları görülmektedir. Bununla birlikte mali olmayan riske maruz kalma ile ilgili 

açıklamalar her sektörde benzer şekilde bilgi kullanıcılarına aktarılmaktadır.  

Grody ve Hughes, (2016) küresel finansal krizler sonrası bankaların kültür ve davranış 

standartlarını incelenmiş ve bankaların hisse fiyatlarını yüksek tutmak için kabul ettikleri 

riskleri eksiksiz ve doğru bir şekilde rapor etmediklerini tespit etmişlerdir. Çalışma risk 

raporlamasının hassasiyetinin, zamanlamasının ve kapsamlılığının önemini vurgulamış ve risk 

yönetiminin ve risk kültürünün gelişmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Marzouk (2016), Mısır’da 2011 yılında yaşanan siyasi ayaklanma sırasında Mısır’da bulunan 

işletmelerin yıllık raporlarındaki kurumsal risk açıklamalarını incelemiştir. Farklı endüstri 

sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yıllık raporları içerik analizi kullanılarak raporların 

nitelik ve faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgularda kaliteli risk bilgisinin raporlandığı 

şirketlerde krizlerin daha az etkili olduğu görülmektedir. 

Saggar ve Singh, (2017) risk raporlamasının kurumsal yönetim üzerindeki etkilerini 

incelemişlerdir. Hindistan’da bulunan ve risk raporlaması yapan 100 firma üzerinden 

gerçekleştirilen araştırmada risk açıklamalarının yabancı teşvik organları dahil olmak üzere 

işletme üzerinde önemli pozitif etkilerinin olduğu görülmüştür.  

Görüleceği üzere yapılan çalışmalarda risk raporlamanın işletmelere önemli katkıları 

bulunmaktadır. Özellikle yatırımcı arasındaki iletişimi güçlendirmesi ve yatırımcıya önemli 

bilgiler sunması, işletmenin sermaye maliyetlerini azaltmakta ve işletme açısından kolay 

kaynak bulma fırsatını sağlamaktadır.  
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5.Sonuç 

Risk yönetimi ile işletme faaliyetlerini gelecek dönemde tehdit edebilecek unsurlar tespit 

edilerek işletmenin amaçlarını yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu süreçte riskler tespit 

edilmekte ve risklerin ölçümü yapılarak bir değerlendirme hazırlanmaktadır.  

Risk yönetimi; işletmelerin organizasyon yapısı içerisindeki iletişimini, birimlerin 

performansını ve kalitesini arttırmakta, aynı zamanda kaynakların etkin kullanılmasını 

sağlayarak olası kayıpları önlemekte veya azaltmaktadır. 

Risk yönetim biriminin yapacağı analiz ile işletmenin karşılaşacağı risk seviyeleri 

belirlenmekte ve bu risklere karşı uygun önlemler alınmaktadır. Tespit edilen riskler ile bu 

risklere uygulanacak olan stratejik planlar risk raporlarıyla iç ve dış bilgi kullanıcılarına 

aktarılmaktadır. Bu sayede işletme ile ilgili önemli riskler yatırımcıya iletilmiş olmakta ve 

işletmenin marka imajı pozitif yönde artış göstermektedir. 

Risk raporlamasının yapılması ile birlikte olası riskler tespit edildiği için işletmenin olaylar 

karşısında pozisyon alma şansı yüksek olacak ve bu durum günümüz rekabet ortamında 

firmaya önemli avantajlar sağlayacaktır.  

Ülkemizde risk raporlaması ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyorken özellikle 

kurumsal risk yönetimi için çeşitli standartlar oluşturulmuştur. Dolayısıyla yakın zamanda 

risk raporlaması ile ilgili düzenlemelerinde uygulanmaya başlanması öngörülmektedir.  
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Özet 

Davranışsal muhasebe, yatırımcıların karar verme sürecinde bilgi elde etmek amacıyla kullandıkları finansal 
tabloların dışında bilgi kullanıcılarının karakteristik yapılarına odaklanarak finansal bilgiler ile bireysel 
davranışların arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Geleneksel muhasebe yöntemi ile işletmelerin hesapları rapor 
haline getirilirken davranışsal muhasebe ile kişilerin zihinsel hesapları kayıt altına alınmaya çalışılmaktadır. 
Dolayısıyla kişilerin mali işlemler hakkındaki değerlendirmeleri ve yatırım kararlarındaki sebepler ortaya 

çıkartılarak bilgi kullanıcılarının veya yatırımcıların sahip olduğu koşullara göre alacağı kararlar davranışsal 
muhasebe ile açıklanmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, davranışsal muhasebenin yatırımcı kararlarına olan etkisini içeren araştırmaları ortaya 
koyarak, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmektir. Bu bağlamda, çalışmada davranışsal muhasebe 
yapısını etkileyen faktörler bireysel motivasyon ile birlikte ele alınmakta ve davranışsal muhasebede kullanılan 
yaklaşımlara yer verilerek davranışsal muhasebenin yatırımcı kararları üzerindeki etkisine yönelik araştırmalar 

incelenmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: davranışsal muhasebe, yatırım kararları, muhasebe teorileri 
 

JEL Sınıflandırması: M40 M41 M49 

 

Conceptual Framework About Effect of Behavioral Accounting 

on Investor Decisions 
 
Abstract 

Behavioral accounting examines the relationship between individual's behaviors and financial information by 
focusing on characteristic patterns of information users. It goes beyond information tool of financial statements 

for investors that are on the verge of taking decisions. By traditional accounting method accounts of enterprises 
are kept record, however by behavioral accounting minds of individuals are aimed to kept record. Accordingly, 
personal evaluations of financial transactions are revealed as reasons for investment decisions and decisions 
varying in terms of conditions of information users are explained by behavioral accounting.  
The aim of this study is to express studies covering effects of behavioral accounting to investor decisions and 
detecting similarities and differences amongst them. On this basis, factors influencing behavioral accounting's 

structure are taken in accordance with personal motivation and approaches used in behavioral accounting are 
covered to examine studies about the effects of behavioral accounting of investor decisions.  
 

Keywords: behavioral accounting, investment decision, accounting theories 
 

JEL Classification: M40 M41 M49 

 

 

1.Giriş 

Muhasebe; parayla ifade edilebilen mali nitelikteki işlemleri kaydederek işletmenin finansal 

bilgilerini karar alma sürecinde olan bilgi kullanıcılarına finansal tablo şeklinde aktaran bir 

bilim dalıdır. Bu bilgiyi üreten ve çeşitli amaçlar doğrultusunda analiz eden muhasebe meslek 
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mensuplarının ise duygu ve düşünceleri, kişilik özellikleri ve toplumsal kültürleri ile inançları 

bilginin üretilmesi sırasında etkili olmaktadır. Davranışsal muhasebe olarak tanımlanan bu 

kavram, bilgi üreticisinin ve kullanıcısının bilişsel özellikleri üzerindeki muhasebe etkisini 

incelemektedir. 

İki personelin uyguladıkları muhasebe politikalarına göre elde ettikleri çıktıkların farklı 

olması ya da aynı durumla karşılaşan yöneticilerin farklı kararlar alması , kişinin bilişsel 

özelliklerin karar aşamasında etkili bir faktör olduğunu kanıtlamaktadır. Davranışsal 

muhasebe, çeşitli teorilerden etkilenmiş ve muhasebe ile ilişkili taraflar arasında muhasebe 

dışı bir faktör oluşturmuştur.  
 

2.Davranışsal Muhasebe 

Bilgi teknolojilerine ve sosyal bilimlerde yaşanan gelişmeler muhasebe bilimini de önemli 

düzeyde etkilemiştir. Bunun sonucu olarak geleneksel muhasebe çeşitli değişimler yaşamış ve 

farklı alt dallara ayrılmıştır. Dolayısıyla yaşanan bu gelişmeler muhasebeyi değiştirmiş ve 

faklı yapılar halinde şekillendirmiştir. Önceleri sadece kayıt işleminden ibaret olduğu 

düşünülen geleneksel muhasebenin de kapsamı genişlemiştir. Bu genişlemenin en önemli 

çıktısı davranışsal muhasebenin oluşumudur. Davranışsal muhasebe kişilerin bir muhasebe 

olayıyla karşılaştıklarında sergiledikleri davranışlarını incelemektedir. Bu kavramın ortaya 

çıkması ise davranışsal iktisatın büyük bir yeri vardır.  İktisatın temel varsayımı olan homo 

economicus, kıt kaynaklarla maksimum fayda elde etmeye çalışan insanları ifade etmektedir. 

Başka bir deyişle insan beklenen fayda teorisinin de temelini oluşturan rasyonel davranış 

varsayımına göre hareket etmektedir. Ancak tüm insanların rasyonel davranışlar 

gösterdiğinden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü insan çevresiyle sürekli olarak etkileşim 

gösteren, belirli normlara ve inançlara sahip kendine özgü kişiliği bulunan canlı varlıklardır. 

Dolayısıyla insanla beklentilerin aksine rasyonel yerine çoğu zaman irrasyonel davranış 

sergilemektedir (Marşap ve Gökten, 2016; 346). 

Genel olarak muhasebe fonksiyonu sermaye piyasalarında çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Çünkü işletmelerin faaliyetlerinin dönemsel olarak ekonomik sonuçlarını özetleyen mali 

tablolar, muhasebe sisteminin bir çıktısıdır. Dolayısıyla muhasebe sistemi, işletme 

faaliyetlerini tanımlamak, ölçmek, tablo haline getirmek ve paydaşlara ve diğer kullanıcılara 

ekonomik verinin iletilmesini sağlamaktadır.  

Yönetim bilgi sisteminin bir alt kümesi olarak değerlendirilebilecek muhasebe bilgi sistemi 

geçmiş dönemlerde yararlanılan muhasebe bilgi sisteminden farklılıklar göstermektedir. 

Bunun nedeni de geçmiş dönemlerdeki muhasebe bilgi sistemi aracılığıyla alınan kararların 

günümüz itibariyle işlevini kaybetmesi olarak gösterilebilir. (Yükçü vd. 2012; 2). 

Muhasebe bilgi sistemi ile bilgi alıcısı arasında ilişki iletişim süreci olarak adlandırılmaktadır. 

Bir bilgi sistemi açısından muhasebe bilgiyi kodlar ve gönderir, finansal raporun okuyucusu 

ise bir alıcı görevindedir. Ancak aynı uyarıyı alan tüm alıcıların aynı miktarda bilgiyi aldığı 

kesin değildir. Çeşitli araştırmalardan da görüleceği üzere benzer uyarıcıların tüm kodlayıcılar 

tarafından aynı şekilde kodlanmadığı açıklanmış, kazançlar ve maliyetler açısından 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda davranış 

biliminin muhasebe üzerinde önemli etkilerinin olduğu görülmektedir. Örneğin amortisman 

ve diğer yönetim politikalarının farklılıklar göstermesi farklı alıcıların aynı sembol setinden 

farklı miktarda ve türde bilgi elde etmesine neden olmaktadır ( Hofstedt ve Kinard, 1970; 54).  

Küreselleşme ile birlikte muhasebe kayıtlarının farklı ülkelerdeki uygulamaları genel bir 

sorun haline dönüşmüş ve bu farklılıkların önüne geçebilmek için uluslararası düzeyde çeşitli 

standartlar belirlenmiştir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun yapmış oldukları 

çalışmalar sonucunda finansal tabloların objektif olarak hazırlandığı varsayılmaktadır. Bu 

durum muhasebecilerin standartları uyguladıkları durumlarda finansal tabloların ülkeler 

arasında karşılaştırılabilir olduğunu göstermektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken 

durum muhasebenin gelişim sürecinde davranışsal faktörlerin göz ardı edilmesidir. 
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Davranışsal araştırmalar sadece yatırımcıların ve diğer paydaşların insani yönlerine 

odaklanmıştır. Oysa ki yatırımcılar ve sermaye piyasası katılımcıları tarafından ekonomik 

kararlar vermek için kullanılan bilgiler, muhasebe standartlarını yorumlayıp uygulayan 

profesyonel muhasebeciler tarafından hazırlanmaktadır. Dolayısıyla muhasebecinin kişisel 

özellikleri ve insani yapıları mali tabloları etkileyebilmektedir. (Hellmann, 2016; 39). Temel 

olarak muhasebenin davranışsal yapısını etkileyen üç temel faktör ( Usul, 2007; 26-28);   
 Kültür; bir toplumun sahip olduğu kültür yapısı, o ülkedeki muhasebe 

sisteminin oluşmasında önemli bir etkendir. Örgüt yapısını, davranışlarını, muhasebe 

çevresini ve muhasebe olgusunu bilişsel hareketler il etkileyip muhasebe organizasyonunun 

oluşmasında doğrudan etkilidir. 
 İnanç; Çocukluk dönemiyle başlayan öğrenme, düşünsel yapılar ile olaylar 

arasındaki neden sonuç ilişkisini kurmaktadır. Bu durum genelleştirilerek toplum yapısını 

oluşturmakta ve daha sonra olaylar inançlara göre yorumlanmaktadır. Muhasebecilerin sahip 

olduğu bilgileri kullanarak karar alma mekanizmasını da etkileyen, öğrenme ve tecrübe ile 

birlikte oluşmuş inançlardır. Çünkü inançlar temel olarak önce çevreye, sonra yöntemlere 

hükmeder ve karar vermek için harekete geçer.  

 Politik yapı; Bir ülkede oluşan muhasebe sistemi, ülkenin siyasi yapısı, 

yönetim biçimi, pazar yapısı ve diğer ülkelerle olan ticari ilişki seviyesi belirlemektedir. 

Dolayısıyla toplumun yaşadığı kültür, yönetim biçimini ve siyasi altyapıyı etkilemektedir. 

Dolaylı olarak muhasebe sistemi de bu yapı içinde kurulmaktadır. 
 

3. Davranışsal Muhasebe İle İlişkilendirilen Teoriler 

Davranışsal muhasebe bazı teoriler ile muhasebe bilgisini üreten ve muhasebe bilgisini 

kullanan tarafların davranışları ile muhasebe arasındaki ilişkiyi açıklayabilmektedir. Söz 

konusu teorilerin muhasebe ile ilişkisi aşağıda özetlenmiştir (Marşap ve Gökten, 2016; 349); 

 -Beklenti Teorisi: Muhasebe bilgisini üreten kişi, kayıtlarını objektif belgelere dayalı 

olarak gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na 

göre belirli işlemlerde muhasebe politikalarını ve tahminlerini belirlemekle yükümlüdür. 

Belirlenecek olan politika ve tahminlerde kişinin geçmiş tecrübeleri ve bilgi birikimleri 

kullanılmakta, bu durum geleceğin değerlendirilmesinde muhasebeciyi motive eden temel 

etkenin kendi davranışları sonucundaki beklentilerden oluşmasına sebep olmaktadır.  

 -Eşitlik Teorisi: İşletmelerde eşitlik teorisinin girdileri çalışanın eğitim düzeyi, sahip 

olduğu yetenekler, çalışılan iş saatleri, harcanan emek şeklinde sıralanabilmektedir. Bununla 

birlikte çıktılar ise maaş, prim, itibar, terfi, tanınırlık şeklinde oluşmaktadır. Bu bağlamda 

fayda maliyet analizlerinin karar süreçlerine yansıması ve nihai değerlendirme eşitlik teorisi 

çerçevesinde değişkenlik göstermektedir. Örneğin, işletmenin yürüttüğü faaliyetler sonucu 

gösterdiği performansın yüksek düzeyde karlılıkla raporlandığı varsayılmaktadır. Oluşan bu 

sonuca karşılık çalışanların işletmeden elde ettikleri fayda eşitlik teorisi çerçevesinde arzu 

edilebilir değil ise çalışanlarda motivasyon kaybı oluşacaktır.  

 -Amaç Teorisi: Muhasebe, amaç teorisi çerçevesinde, kişilerin davranışlarını 

şekillendiren unsurlardan birini oluşturmaktadır. Finansal raporların işletmenin genel durumu 

hakkında ortaya koyduğu bilgi akışı bilgi kullanıcılarının karar süreçlerinde etkin bir rol 

oynamaktadır. Dolayısıyla muhasebe, kişinin amaçları ile işletmenin amaçlarının örtüşüp 

örtüşmediğini ortaya koyan önemli bir unsur niteliğindedir ve paydaş  davranışlarının 

şekillenmesinde temel rol oynar. 

 -Durumsallık Yaklaşımı: Durumsallık yaklaşımı insanların farklı koşullarda farklı 

davranışlar sergileyebileceğini ifade etmektedir. Konuya işletme ve muhasebe açısından 

bakıldığında işletmelerin içinde bulundukları çevresel faktörler onların yönetim ve örgüt 

biçimlerini şekillendirmekte ve diğer çevre yapılara göre farklılaştırmaktadır. Dolayısıyla 

çevreye uyum sağlayabilmek için hem örgüt, hem de birey değişime ayak uydurmak 

zorundadır. 
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 -Vekalet Teorisi: İşletmeler yöneticiler, çalışanlar, yatırımcılar, borç verenler gibi çok 

sayıda farklı çıkar grubunu bünyesinde barındırmaktadır. Tüm bu grupların birbirinden farklı 

istek ve amaçları bulunmaktadır. Bu nedenle de çıkarları çelişmektedir. Vekalet teorisinde 

paydaşlar arasındaki ilişki ele alınır. 

Yukarıdaki özetlemeden de anlaşılacağı üzere kişilerin davranışlarını şekillendiren belirli 

durumlar teorilerle açıklanmaktadır. Dolayısıyla finansal raporlamanın belirli standartlara 

uyumlu olarak hazırlanmasında dahi muhasebecinin kültürel ve davranışsal özellikleri önem 

taşımaktadır. 
 

4. Literatür Taraması 

Ateş vd. (2016) davranışsal muhasebe açsından muhasebe meslek mensuplarında duygusal 

zekayı ölçmüşlerdir. Muhasebe sürecinde rakamlarla uğraşan muhasebecilerin davranışsal ve 

duygusal durumlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini savunmuş ve demografik özelliklerin 

duygusal zeka üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. 235 kişiye yapılan anket sonucunda 

katılımcıların kendi duygularını değerlendirmede yüksek puan aldıkları tespit edilmiş ve 

mükelleflerle yaşanan sıkıntılar sırasında duygularını kontrol edebilmenin ve sakin 

kalabilmenin önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Dinç vd. (2010) muhasebe meslek mensuplarının mükellefleri ile olan davranışsal 

ilişkilerinin, meslek mensubunun kazanç düzeyine etkisini incelemişlerdir. Toplamda 2228 

meslek mensubuna ulaşılmış ve anket yöntemi ile cevap alınmıştır. Elde edilen bulgularda 

mükellefler ile ilişkilerinde meslek mensuplarının davranış biçimleri ile kazanç düzeyleri 

arasında çok büyük bir seviyede ilişki bulunmamaktadır. Ancak hipotezler arasında 

‘muhasebe meslek mensuplarının işbirlikçi davranış biçimi, elde ettiği kazanç üzerinde 

etkilidir’ hipotezi kabul edilmiştir. 

Chin ve Chi (2008) cinsiyet farkının muhasebe davranışlarına etkisini incelemiş ve genel 

olarak kadınların erkeklerden daha az risk alma ve daha etik davranma eğiliminde olduklarını 

belirlemişlerdir. Aynı rapor üzerinde çalışan bir erkek bir kadın denetçinin verdiği kararlarda, 

kadın çalışanlarının tahakkuk kayıtlarına daha dikkatli baktığı ve denetim görüşü bildirirken 

daha ihtiyatlı olduğu görülmektedir. 

Chung vd. (2008) farklı bilişsel özelliklerin stok değerleme kararlarına etkisini 

araştırmışlardır. Elde edilen bulgularda belirsiz bir görevi yerine getirirken farklı bilişsel 

duyguların farklı mesleki yargılara sebep olduğu görülmektedir. 102 denetim çalışanı ile 

yapılan deneyde düşük duyguduruma sahip denetçilerin kısıtlı yargılara ulaştığı ve en düşük 

stok değerlemesini yaptığı tespit edilmiştir. 

Arnold vd. (2006) Avrupa Birliği’nin giderek artan bağımsızlığını ve şirketlerin operasyonel 

dağılımını göz önünde bulundurarak, bir ülkenin kültürünün bir başka ülkedeki davranış 

kurallarına uyumunu incelemiştir. Araştırmaya 8 Avrupa ülkesinden 294 kişi katılmış ve 

ahlaki algılamadaki kültürle farklılıkların muhasebe firmasına yapılan başvurularda etkili 

olduğu ve  kişilerin belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi gibi kültürel yapılarının istihdam 

seviyesini belirlediği tespit edilmiştir. 

Dearman ve Shields (2005), muhasebecilerin bilişsel süreçlerinde kullandıkları bir muhasebe 

yönteminde kesitsel veya zamansal farklılıklar yaşandığında önemli düzeyde uyumsuz 

davrandığı gözlemlenmiştir. Çalışmada katılımcılara iki farklı ürün maliyet sistemi tarafından 

ürün maliyeti sağlanmış ve fiyatlandırma kararı almaları istenmiş. Ürün maliyeti aynı 

olmasına rağmen katılımcılar farklı yöntemlerle gelen maliyetler için farklı fiyatlar 

çıkartmışlardır. 

Kim ve Waller (2005) yaptıkları çalışmada denetçilerin vergi uyumu ile ilgili bir rapor deney 

elde etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre sınırlı rasyonaliteye sahip denetçiler, 

mükelleflerin stratejileri hakkında bir inanca sahip oldukları ve vergi mükelleflerinin 

raporlama dışı gelirlerini sürekli olarak arttırdıklarını düşünmektedir. 
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Ackert vd. (1998) her biri altı oturumdan oluşan iki denemenin sonuçlarını rapor etmek üzere 

denetim oyunu tasarlayarak dava maliyetlerini tahmin etmede ortaya çıkan zorlukları 

araştırmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kişilerin bilişsel sınırlamaları, dava maliyetlerinde 

beklenen toplam maliyetleri tahmin etmede olumsuz etkilemiş ve beklenenden çok daha 

yüksek dava maliyetleri tahmin edilmiştir.  

Libby ve Luft (1993) muhasebe bilgi üretiminde karar performansının muhasebecinin 

yetenek, bilgi, motivasyon ile çevresel faktörlerden etkilendiğini, görev analizinde  ve 

performansının belirlenmesinde bilişsel süreçlerin önemli katkılarının olduğunu 

vurgulamıştır. 
 

5.Sonuç  

Küreselleşme ile birlikte değişen dünyada görünmez sınırlar büyük oranda kalkmış, ekonomik 

ve kültürel bir birleşim yaşanmaya başlamıştır. İşletmeler arasındaki etkileşim büyüdükçe 

farklılıklarda daha kolay bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır. Dünya üzerinde her konuda 

olduğu gibi muhasebe alanında da standartlaşma çalışmaları hızla devam etmektedir. Buna 

rağmen hazırlanan finansal tablolarda çeşitli farklılıklar gözlenmektedir. 

Sayısal veri kullanılarak yapılan kayıtlara rağmen farklılıkların bulunması muhasebenin farklı 

bir yönde incelenmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Davranışsal muhasebe olarak 

adlandırılan bu kavram, muhasebe ile bilişsel süreçlerin birleşiminden oluşmaktadır. Genel 

olarak bakıldığında finansal tablolardaki farklılıklara sebep olan temel etkenler; 

muhasebecinin davranışlarından ve muhasebe bilgisini kullananlar üzerindeki etkilerinden 

oluşmaktadır. Muhasebe bilgi sisteminin oluşmasında insan faktörünün bulunması nedeniyle 

muhasebe bilimi de yaşanan ekonomik, kültürel ve politik gelişimlerden etkilenmekte ve 

değişime uğramaktadır. 

Sürekli olarak rasyonel davranışlar sergileyemeyen insan faktörü oldukça, karar alma 

sürecinde bulunan kişilerin veri olarak kullandıkları finansal tabloların hazırlanışında 

davranışsal farklılıklar bulunacaktır. Dolayısıyla benzer finansal performansa sahip iki 

işletmenin ya da farklı personel tarafından hazırlanacak aynı işletmenin verilerinden oluşan 

mali tabloların davranışsal etkiler sebebiyle aynı olması beklenememektedir. Çünkü bu veriler 

muhasebenin her aşamasında sayısal verilerin yanında insan davranışlarının sonucunu da 

yansıtmaktadır. 
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Elektronik Muhasebe ve Bilgisayar Destekli Denetime İlişkin 

Uygulama Örnekleri 
 

 
Seçkin Gönen (Sorumlu Yazar)1, Mithat Rasgen2 

 

 
Özet 

Bilgi teknolojilerinin kullanımının artması ile birlikte işletmelerde mali işlemlerden elde edilen belgeler 
elektronik ortamda kaydedilmekte ve saklanmaktadır. Elektronik ortamda bulunan bu veriler bilgisayar destekli 
denetim programı kullanılarak kısa sürede kontrol edilebilmektedir. Kayıtların kontrol edilmesi için gereken 
sürenin kısalması denetim faaliyetlerinin verimliliğini arttırmakta, zaman ve maliyetlerden de tasarruf edilmesini 
sağlamaktadır. Muhasebe faaliyetlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi denetim sürecindeki kontrol 

risklerini en aza indirmekte ve hilelerin gizli kalma olasılığını engellemektedir. 
Bu çalışmanın amacı, elektronik muhasebe ve bilgisayar destekli denetim faaliyetlerini uygulama örnekleri ile 
açıklamaktır. Çalışmada bilgisayar destekli denetim programı olan IDEA kullanılarak işletmelerde elektronik 
muhasebe işlemleri ve denetim uygulamaları gösterilmekte ve geleneksel muhasebe yöntemleri ile 
karşılaştırılarak elektronik muhasebe ile bilgisayar destekli denetimin özellikleri ve faydaları açıklanmaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: elektronik muhasebe, bilgisayar destekli denetim, IDEA  
 

JEL Sınıflandırması: M40 M41 M42 

 

Application Examples About Electronic Accounting and 
Computer Aided Auditing 

 
Abstract 

Due to rising usage of information technologies, documentation generated by financial transactions are stored 
and recorded in electronic platform. These information available in electronic platform can be controlled in short 
period of time by using computer aided programs. Thanks to shortened time for controlling records, efficiency of 
auditing activities are enhanced, cost and time savings are made probable. Performing accounting activities on 

electronic platform, control risks occurring in auditing processes are reduced to minimum, possibilities of hidden 
frauds are eliminated.  
The aim of this study is to explain electronic accounting and computer aided auditing activities by using 
application samples. Computer aided auditing program, IDEA, is used in the study for indicating electronic 
accounting processes and auditing applications. They are compared to traditional accounting methods; features 
and benefits of computer aided auditing system are explained.  
 

Keywords: electronic accounting, computer aided auditing, IDEA 
 

JEL Classification: M40 M41 M42 

 

 

1. Giriş 

Günümüz dünyasındaki küreselleşme hareketi, işletmelerin ticari faaliyetlerini yerel 

piyasalardan uluslararası boyutlara taşımış ve ülke ekonomilerinden büyük işletmelerin 

kurulmasına sebep olmuştur. Büyüyen ve gelişen işletmelerin organizasyon yapısı değişmiş, 

gerçekleştirilen faaliyetlerin denetim ve kontrolü için zaman ve maliyet ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Bilgi teknolojilerinin gelişimi ile birlikte işletmeler, kayıtlarını fiziki oramdan 

                                                 
1Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir- Türkiye, 
seckin.gonen@deu.edu.tr  
2 Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İzmir -Türkiye, 
mithatrasgen@gmail.com 



International Conference on “Scientific Cooperation for the Future                                                      Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”                                                            6th-8th September 2017 
 

217 

 

elektronik ortama aktararak birçok işlemin hızlı bir şekilde kaydedilmesini sağlamıştır. 

Dolayısıyla işletmelerin elektronik ortamda bulunan veri tabanlarını denetlemek amacıyla 

bilgisayar destekli denetim yazılımlarına ihtiyaç duyulmuş ve birçok program üretilmiştir. 

Denetim faaliyetlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, yapılan hata ve hilelerin 

tespitinde önemli bir rol oynamakta, fiziki denetim çalışmaları ile incelenemeyecek veriler 

bilgisayar destekli denetim programları sayesinde kısa sürede kontrol edilmektedir.  

İşletme verilerinin tamamının denetlenmesi, hazırlanan finansal tabloların doğruluk oranını 

arttırmaktadır. Artan bu oran sayesinde finansal bilgi kullanıcıları, gerçek verilerden oluşan 

tablolar ile yatırım kararlarını almakta, işletmelerle birlikte ülke kaynaklarının da verimli 

kullanılması sağlanmaktadır. Dolayısıyla bilgisayar destekli denetim uygulamaları sayesinde 

denetim çalışmalarının etkinliği artmakta, dolaylı olarak ülke ekonomisine de katkı 

sağlamaktadır. 
 

2. Bilgisayar Destekli Denetim  

Yakın dönemde ortaya çıkan usulsüzlüklerin dünya üzerindeki etkileri denetim alanındaki 

çalışmaların yeniden yapılandırılmasına sebep olmuştur. Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi 

ile birlikte denetim çalışmalarının şeffaflaşması ve kolaylaştırılması açısından yeni standartlar 

belirlenmiş, ancak belirlenen bu standartlar denetim sürecini uzatmış ve iş yükünü arttırmıştır. 

Denetim sürecinin karmaşık bir hal alması, denetimin geleneksel yöntemlerle yönetilmesini 

imkansız hale getirmiştir. Bu yapılanma sonucu artan iş yükü ve yüksek veri hacmi, bilgisayar 

destekli denetim araçlarının gelişmesini sağlamıştır. Yolsuzluk ve usulsüzlüğün ortadan 

kaldırılması için yeni yöntemler belirlenmiş, bilgisayar destekli denetim programları 

kullanılarak verilerin doğruluğunun kontrolü, veri kullanımının kontrolü, suistimal kontrolü 

ve risk analizi gibi denetim çalışmaları hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulanmaya 

başlanmıştır. (Yücel vd. 2011: 69) 

Bilgisayarlar ortaya çıkmadan önce, denetim çalışmaları elle yapılmaktaydı. Denetlenen bir 

hesabın eksiksiz olduğunun belirlenmesi kağıtlardan oluşan denetim kanıtlarına bağlıydı. 

Ancak bilgisayarların işletme verilerini elektronik ortamda saklamaya başlaması, denetçinin 

önceden yaptığı çalışmaların birçoğunu hızlı ve etkili bir şekilde yapmasını sağladı. 1960’lı 

yıllarda başlayan bu süreç, veri transferinin gelişmesi ile birlikte 1980’lerde muhasebe 

yazılımlarının üretilmesine sebep olmuştur. Kullanılan bilgisayarların hız ve kapasitelerinin 

artışı sayesinde IDEA gibi dosya inceleme yazılımları da geliştirilmiştir. (Yarar, 2000: 3) 

Bilgisayar destekli denetim yazılımları; filtreleme, özetleme, katmanlaştırma gibi teknikleri 

kullanarak hile belirtilerini tespit etmeye çalışan ve muhasebe verilerini denetleyen bir 

bilgisayar programıdır. Yapay zekâ ve bulanık mantık gibi yöntemler ise bilgisayar destekli 

denetim teknikleri gibi genelleştirilmiş paket programlar ile kullanılmamakta, her veri kümesi 

özelinde ilgili veri kümesinin özelliklerine göre farklı analizlerin yapılabildiği üst düzey bir 

bilgi işlem tekniğine ihtiyaç duymaktadır. Bu teknikleri kullanmak için yüksek seviyede bilgi 

teknolojileri bilgisine ve kullanım becerisine sahip olmak gerekmektedir (Çalış vd. 2014: 97). 

Bilgisayar destekli denetim tekniğinin oluşturulmasında, öncelikli olarak o tekniğin gerektiği 

biçimde planlanması gerekmektedir. Bilgisayar destekli denetim, denetim çalışmasının bir 

parçasıdır ve denetçinin incelediği bir hesabı doğrulaması sırasında ihtiyaç duyduğu 

güvenceyi denetçiye sağlamaktadır. Bu incelemelerde en önemli nokta denetçinin dosya 

seçimindeki özenli tutumudur (Alptürk, 2008: 152).  

Bilgisayar destekli denetim sayesinde işletme faaliyetlerinde ortaya çıkan eksik veya anormal 

veri girişleri incelenerek, kanıt niteliği taşıyan bilgilerin ortadan kaldırılmasını veya manipüle 

edilmesini engellemektedir. Kullanılan yazılım ile birlikte veri tabanında bulunan çift kayıtlar 

belirlenmekte, geçmiş yıl verileri ile operasyonel birimin güncel verileri karşılaştırılarak 

faaliyetlerin trend analizleri yapılmakta, hata ve hile ile oluşan şüpheli işlemler kontrol 

edilmektedir (Yükçü ve Gönen, 2012: 1229). 
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Denetim yazılımı, hata ve hileden dolayı oluşan işlemlerin karakteristik özelliklerini 

belirleyebilmektedir. Bu yazılım sayesinde çok sayıda veri hızlı bir biçimde incelenebilmekte, 

önceki yıllara ait veriler, anormal durumların belirlenmesinde kullanılabilmekte ve 

karşılaştırmalı analiz yapılabilmektedir. Modern denetim yazılımlarında veri incelemede 

kullanılan yöntem ve araçlarının sayısı oldukça fazla olmakla birlikte denetçi lerin sıkça 

kullandığı örnekler aşağıda sıralanmıştır (Elitaş ve Karagül, 2010: 152); 

 Mükerrer çek numaralarının karşılaştırılması, 

 Satıcıların posta kutuları ve adresleriyle araştırılması, 

 Çalışanların adresleriyle satıcıların adreslerinin karşılaştırılması,  

 İşlem sıralarının takip edilmesi, 

 Aynı posta adresine sahip satıcıların araştırılması. 

Görüleceği üzere bilgisayar destekli denetim yazılımları ile denetçi karmaşık olan veri 

tabanlarını incelerken zamandan ve maliyetten tasarruf etmektedir. Bununla birlikte veri 

sayısının çok fazla olduğu incelemelerde veri kümesi içine saklanabilecek olan hata ve hileler 

ortaya çıkartılmaktadır. Ancak bilgisayar destekli denetim yazılımlarının satın alınması ve 

uygulanması için katlanılan maliyet ile programın kullanıcısı için gerekli olan eğitim giderleri 

her işletmenin bu sisteme katılmasını engellemektedir. 
 

3. Uygulama 

Çalışmanın bu bölümünde bilgisayar destekli denetim programı olan IDEA kullanılarak 

işletmelerin Excel formatında sahip oldukları veri tabanları üzerinde denetim uygulamaları 

gösterilmektedir. Öncelikle satış verilerindeki eksik faturalar tespit edilmekte, daha sonra aynı 

fatura numarasıyla yapılan satışlar incelenmektedir. 

Şekil 1: Veri tabanının tanıtılması 

 
 

Sisteme giriş yapıldıktan sonra ilk olarak kullanılacak olan veri tabanı sisteme tanıtılmaktadır.  

Kullanılan veri tabanında fatura numarası, fatura tarihi, satış ve müşteri kodu ile birlikte birim 

satış fiyatı, satış miktarı, vergi öncesi ve vergi sonrası satış toplamları bulunmaktadır. 

‘Analysis’ sekmesine tıklandığında birden çok denetim tekniği görülmektedir. Boşluk tespiti, 

Benford Yasası’na uygunluk, çift kayıt tespiti, istatistiki yöntemler ve özetleme kategorileri 

en çok kullanılan yöntemleri oluşturmaktadır. 
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Şekil 2: Boşluk tespiti 

 
 

Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere, ‘Analysis’ sekmesinde bulunan ‘Gap Detection’ bölümü 

veri tabanında bulunan ilgili klasördeki sıralama boşluklarını bulmaktadır. Şekil 2.’de fatura 

numaraları klasörü kontrol için seçilmiştir. Denetlenecek olan klasör belirlendikten sonra  

kayıtlarla ilgili örnek kodlama verisi sisteme girilerek denetim gerçekleştirilmektedir. Sistem 

veri tabanında bulunan her bir veriyi denetleyerek bir sonraki sıra numarasını kontrol 

etmektedir. Dolayısıyla veri sayısının çok fazla dolduğu incelemelerde hatanın veya hilenin 

veri kümesi içerisine saklanması imkânsız hale gelmektedir. Kontrolün temel amacı 

unutulmuş fatura verilerinin veya hile sebebiyle girilmemiş faturaların tespit edilmesidir.  

Şekil 3: Eksik faturalar 

 
Şekil 3.’te elde edilen verilere göre 1000098, 1000131, 1000132, 1000133, 1000331, 

1000351 numaralı faturaların sisteme girişinin yapılmadığı fark edilmiştir. Toplamda 4 ana 
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boşluk belirlenmiş ve 6 fatura tespit edilmiştir.  Eksik faturaların ortaya çıkması sonucu 

oluşturulan denetim raporu ile birlikte hata veya hilelerin kaynağı araştırılmalıdır. 

Eksik faturalar, aynı fatura numarasının farklı iki işlemde kullanılmış olmasından dolayı 

kaynaklanmış olabilir. Dolayısıyla tekrarlanmış fatura numaralarının da tespiti de netim 

çalışmalarında oldukça önemli bir yer tutmaktadır.  
 

Şekil 4: Tekrar kayıtlarının tespiti 

 
 

Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere, ‘Analysis’ sekmesinde ‘Duplicate Key Detection’ 

bölümü kullanılarak tekrarlanan fatura numaraları tespit edilmektedir. Öncelikle tekrarların 

takip edileceği klasörler belirlenmekte ve ilgili veriler sisteme girilmektedir. Tek bir fatura 

farklı iki müşteri için kullanılmış olabilir veya aynı müşterinin farklı iki siparişi için aynı 

fatura eksilmiş olabilir. Elde edilen verilerde fatura numarasında kullanılan müşteri 

numaraları ve müşteri siparişleri karşılaştırılarak tekrarlanan kayıtlar ortaya çıkartılmaktadır.  
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Şekil 5: Tekrarlanan faturalar 

 
  

Yapılan denetim sonucunda elde edilen veriler Şekil 5.’te gösterilmiştir. 1000097, 1000109, 

1000118, 1000140, 1000320, 1000350 numaralı faturalar farklı müşteriler olmak üzere farklı 

tarihlerde iki kez kullanılmıştır. Boşluk tespiti yöntemiyle bulunan eksik faturalar ile 

tekrarlanan faturalar karşılaştırıldığında 1000097 ve 1000350 numaralı faturalar iki kez 

kullanıldığı için bir sonraki sırada bulunan 1000098 ve 1000350 numaralı faturalar eksik 

fatura denetiminde ortaya çıkmıştır. Ancak tespit edilen diğer  eksik faturalar ile tekrarlanan 

faturaların sebebi bilinmemektedir. Denetçi, zaman ve maliyet harcamalarını gözeterek 

önemlilik ilkesi gereği işletme için önemli sayılabilecek fatura tutarlarının denetimini 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

 

4. Sonuç 

Bilgisayar ortamında muhasebe programları; geçmişte sadece genel muhasebe programları ya 

da yarı otomatik bütünleşmiş sistemler iken, artık tam otomatik entegrasyonu sağlayıcı rol 

üstlenmektedir. Başlangıçta bilgisayar ortamında muhasebe ile ilgili işlemler 

gerçekleştirilirken, artık gelişmiş bilgisayar donanım ve yazılımına sahip bilgisayar destekli 

muhasebe uygulamalarına geçilmiştir (Tektüfekçi, 2013; 80).  

Denetim çalışmalarının temel amacı, işletmelerin faaliyetlerinden elde edilen verileri, doğru 

ve güvenilir bir biçimde finansal tablo kullanıcılarına aktarmak için yapılan kayıtların 

gerçekliğini kontrol etmektir. Dolayısıyla yatırım kararını etkileyecek yanlış bir bilginin 

varlığından denetçi de sorumludur. 

İşletmelerin organizasyon yapılarının karmaşık bir hal alması ve faaliyetlerinden oluşan 

verilerin sürekli olarak artması, personellerin takip edilmesini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla 

günümüzdeki işletmeler hata ve hile karşı savunmasız kalmaktadır. Bu durumun 

engellenebilmesi için denetim faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. 

Artan işlem sayısı ile birlikte işletmelerin denetim faaliyetlerinde bilgisayar destekli denetim 

programlarını kullanması kaçınılmazdır. Aksi halde işletmenin tüm verileri kontrol 

edilemeyecek ve yapılan fiziki denetim zaman ve kaynak israfına sebep olacaktır. 

Çalışmada bilgisayar destekli denetim programı IDEA kullanılarak, satış faturalarının 

denetimi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgularda eksik ve tekrarlanan faturalar tespit 
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edilerek bilgisayar destekli denetim yazılımının etkinliği ortaya konmuştur. Bundan sonra 

yapılacak çalışmalarda, tespit edilen eksik ve tekrarlanan kayıtlar, diğer veri kümeleriyle 

karşılaştırılarak hata ve hilenin kaynağı araştırılabilir. 
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Hediye Çeki (Alışveriş Çeki) Uygulamasının Vergisel Boyutu ve 
Muhasebe Kaydı 

 

 
Umut Tolga Gümüş (Sorumlu Yazar)1  Hakan Arslaner2 

 

 
Özet 

Son yıllarda en çok kullanılan pazarlama tekniklerinden birisi “Hediye Çeki” uygulamasıdır. Hediye çeki, 
sahibine üzerindeki yazılı meblağ kadarını alışverişlerde kullanma sağlayan bir ödeme aracı ve; hediye çekini 
çıkaran veya satan firmalar tarafından belli bir tutarda mal ve hizmet alımını sağlayan bir belgedir. Uygulamada 
nama yazılı olarak kullanılmaktadır.  
TTK’da hediye çekleri için herhangi bir düzenleme yapılmamış olup; Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve 
Vergi Usul Kanunu açısı ile muhasebe kayıtları yönünden yapılması gereken işlemler mevcuttur. Örneğin; 

hediye çeklerinin KDV’ye tabi bir işlem doğurması, hediye çeki karşılığında mal teslimi veya hizmet ifası 
halinde mümkün olabilecektir. Ayrıca, çeki çıkartan ve satan işletme tarafından, hediye çekini satın alıp dağıtan 
firmalara belirli bir bedel karşılığında tesliminde, tahsil edilen çek bedellerinin, alınan avans olarak 
muhasebeleştirilmesi ve tahsil edilen bedel için “Tahsilat Dekontu” tanzim edilmesi gerekmektedir. 
Bu çalışmamızda, öncelikle hediye çeki uygulamalarından bahsedilecek ve hediye çeklerinin belgeleme şekli ve 
muhasebe kayıtları anlatılacaktır.  
 

Anahtar Kelimeler: hediye çeki, KDV, muhasebeleştirilmesi 
 

JEL Sınıflandırması: M4, K34, K31 

 

The Taxational Aspect and Accounting Registry of the Gift Card 
Application 

 
Abstract  

One of the marketing strategies used most commonly in the recent years is the "Gift Card" application. A gift 
card is a payment tool that allows the owner to use the amount on it in shopping and is a document that allows 
the purchase of merchandise or service in a certain amount by the companies that issue or sell the gift cards. It is 
used as nominative in application.  

There is no regulation in TTK (Turkish Commercial Code) regarding gift cards and there are some actions to be 
taken in terms of Corporation Tax, Value-Added Tax and Tax Procedure Law and accounting entries. For 
instance, a situation where a transaction subject to VAT as a result of gift cards might arise in case of delivery of 
goods or of execution of service in exchange for gift cards. In addition, in the delivery of gift cards by the 
business that issues and sells them to the companies that buy and distribute gift cards in exchange for a certain 
price, it is required that the collected card sums are accounted as advances received and that a "Receipt of 

Payment" is issued for the collected sum. 
In this study, we will first mention the gift card applications and communicate the way of documenting and 
accounting registry of gift cards. 
 

Keywords: gift card, VAT, accounting 
 

JEL Classification: M4, K34, K31 
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1.Giriş 

Şirketlerin reklam ve promosyon faaliyetleri kapsamında özel ve dini günlerde eşantiyon, 

eşya vb. hediye dağıtımları olmaktadır. Bu şekilde gayrî nakdî unsurlar olabileceği gibi 

hediye verecekleri kişilere ve personele hediye çeki de verebilmektedirler. Hediye çekini alan 

kişi, çekin üzerinde yazılı olan bedel kadar ya aynı şirket içinde ya da belirlenen başka şirket 

ürünlerini için alışveriş yapma hakkına sahip olmaktadır. Eğer yapılan alışveriş yazılı bedelin 

üstünde ise, alışverişi yapan kişi aradaki farkı ödemek zorundadır (Öğüş, 2004:5). 

Hediye çeki, firmaların özel günlerde (Örneğin yılbaşı ve bayramlar) belirli yerlerden satın 

almak veya kendisi bastırmak yoluyla müşterilerine, personeline gibi 3. Şahıslara dağıttıkları 

bir satın alma aracıdır. İçeriğinde hediye kavramının olması yapılan işlemlerin KDV’ye tabi 

olup olmayacağı tartışma konusudur. Çek ile çeki alan kişi parayı para ile değiştirdiği için ve 

amacında da karşılığında bir mal almak olmasından dolayı bir pazarlama tekniğidir (Değer, 

2009:3). Hediye çeklerini satın alıp dağıtan firmalar bu sayede kendi reklamını ve 

tanıtımlarını yapmayı amaçlamaktadır.( Tolu, 2002:204). 

Son zamanlarda sayıları oldukça artan ve özellikle internet ortamında  satış yapan, müşterilere 

farklı marka ve firmaların hediye çeklerini satan aracı firmalar da bulunmaktadır. Satışa konu 

emtiaların çeşitliliği o kadar fazlalaşmıştır ki, artık okçuluk, snowboard kursundan kayak 

eğitimine, kişisel yüz bakımından değişik lezzetleri tatma etkinliklerine kadar pek çok alanda 

hediye çeki kullanımı imkanı sağlanmıştır. (Elele, 2013:56). 

Hediye çeklerinin tanımlanmasına yönelik uygulamaya yön verici çerçeve “mukteza” baz 

alınmaktadır. Bu hususta tanımı belirleme Maliye Bakanlığı’nın 26.01.2001 tarih ve 5166 

sayılı Muktezası  ile yapılmıştır. Mukteza’ya göre,hediye çekleri “parasal olmayan bir 

hediyeye alternatif olarak kullanılan, elde eden tarafından üzerinde belirlenmiş tutar 

kadar harcama yapabileceği bir ödeme aracı mahiyetinde olan ve işletmeler (özellikle 

marketler, mağazalar vb.) tarafından bir pazarlama aracı olarak kullanılan bir belge, 

bir kart.” Olarak tanımlanmıştır.  

İlk defa hediye çeki kavramı 1994 yılında ABD’de ortaya çıkmış ve bir ödeme aracı olarak 

kullanılmaya başlamıştır. Hediye çeki kullanılmasının ana maksadı “hediyenin hediyeyi alan 

kişiyle uyuşmamasına, o kişinin hediyeyi beğenmemesine” dayanmaktadır. Ekonomistlere 

göre “hediyenin hediye alanla tam olarak uyuşması hediyenin nakit olarak verilmesine 

dayanmaktadır.” Uygulamada hediyenin nakit olarak verilmesine en yakın durum ise, 

hediyenin “bir hediye çeki olarak” verilmesi olarak görülmektedir. (www.ozdogrular.com). 

Hediye çeki aslında sahibine değeri kadar alışveriş yapma olanağı sağlayan bir ödeme 

aracıdır. Şirketlerin bazıları hediye vermek yerine hediye vermeyi tercih etmektedirler. Bunun 

temel sebebi hediye seçimindeki zorluklar ve seçilen hediyenin karşı tarafça beğenilmeme 

riskidir. 

Şirket için hediye çeklerinin bazı fonksiyonları vardır (Erol, 2003:1): 

a) Hediye, promosyon ve dağıtımına aracılık 

b) Para yerine kullanma 

c) Satıcı işletmelerin mal ve hizmet satışını sağlama 

d) Yeni müşteri kazanımı. 

Şirket açısından hediye çeki satışlarının belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, personele 

veya müşteriye verilen çekin faturalandırılıp faturalandırılmayacağı, KDV hesaplarının nasıl 

yapılacağı, çek uygulamasının vergi boyutu gibi konular özellik arz etmektedir. 

Firmaların çıkarttıkları hediye çeklerinin 3. kişilere verilmesi  3065 sayılı KDV kanununa göre 

mi kayıtlanması tartışmalı bir konudur. Katma Değer Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin 1 

nci alt maddesinde hediye çeklerinin 3. Kişilere devredilmesi, bir mamul ve hizmet üzerindeki 

kullanım hakkının çeke sahip olan veya kullanma hakkını elinde bulunduranlara devredilmesi 

olarak tanımlamaktadır. (http://www.batiymm.com.tr/?p=893). Mamulun teslim edilmesi veya 
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hizmetin ifası, ya da mamulllerin transferlerin başlaması da teslim olarak kabul edilmiştir.  

(Etkesen, 2008:1). 

Bu çalışmamızda yukarıda arz eden durumların açıklaması yapılacak; hediye çeklerinin vergi 

boyutu ile yapılacak olan muhasebe kayıtları anlatılmaya çalışılacaktır. 
 

2. Hediye Çeklerinde Gider Durumu 

193 sayılı GVK’nun 40/1’inci maddesine göre, ticari bir kazanç sağlanması ve bu kazancın 

devam ettirilmesi amacıyla yapılan işletme giderleri, firmanın net kazancının tesit edilmesinde 

iskonto edilecek gider olarak göz önüne alınmalıdır (Ercan, 2011:141). 

Hediye çeki ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nın 07.02.1994 tarih ve B07.0.GEL.0.02/13 

sayılı “Akaryakıt satışlarında, hediye kuponu verip, şirkete ait marketten bedava mal alma 

imkânının sağlanmasının vergi kanunları karşısındaki durumu hakkındaki” Özelgesi’nde; 

“5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin 2. bendinde “Safi kurum 

kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri 

uygulanır” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. 

maddesinin 1. fıkrasında ticari kazancın elde edilmesi  ve bu kazancın sürdürülmesi amacıyla 

yapılan işletme giderlerinin net kazancın bulunmasında iskonto ettirilecek unsur olarak kabul 

edilmiştir. Bu hükümlere göre, firma ile ilgili giderlerin net firma kazancının bulunmasında 

toplam gelirden iskonto edilmesi mümkün olmaktadır. Buna göre, örneğin; bir benzin 

istasyonunda petrol ürünleri satışında, hediye kuponu verip firmaya ait benzin istasyonu 

içindeki marketten bedava mal alma imkânının tanınması durumunda, hediye çeki (kuponu) 

karşılığında marketten müşterilerine verilen mamulün tutarının markete ait muhasebe 

kayıtlarında emsal bedeli ile hasılat kaydedilmesi uygun olacaktır. Ayrıca, petrol ürünleri 

satışlarını arttırmak amacıyla petrol ürünleri alan müşterilere verilen hediye çeki (kuponu) 

tutarlarının, market tarafından benzin istasyonuna fatura edilmesi koşuluyla, benzin istasyonu 

için tutulan muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilmesi mümkün olacaktır. 

(http://www.gib.gov.tr/node/98904). 
 

3.Hediye Çeklerinde Gelir ve Kurumlar Vergisi 

Hediye çekleri, Vergi Hukukunda Gelir Vergisi Kanununda Ticari Kazançlar konusunda ele 

alınmış; Türk Ticaret Kanununda düzenlenmemiştir. 

Ticari kazancın bulunmasında “dönemsellik” ve “tahakkuk esası” göz önüne alınır. Yani 

tahakkuk esasına göre, kazancın ve giderin kesinleşmiş olması gerekmektedir. Dönemsellik 

kavramı gereğince, kesinleşen gelir veya giderin ilgili dönemde gerçekleşmesi aranmaktadır. 

Bu açıdan hediye çeki bedelinin alan kişiden ilk tahsili esnasında tahakkuk eden bir tutar 

olmadığından, alınan bedel “avans” olarak kaydedilmektedir. Avans hesabında izlenen tutar 

ise, kurumlar vergisi açısından malın tesliminin gerçekleştiği zaman ile vergiye konu olan 

alışveriş çekinin ibrazı aynı zamanda meydana geleceğinden, satış hasılatı tutarı kesinleştiği 

ilgili dönemde hesaplara kaydedilecektir (Tansi, 2014:1). Eğer, hediye çekinin verilmesine 

veya satılmasına rağmen çekin kullanılmadığı tespit edilip çekin geçersiz hale gelmesi 

halinde, tahsil edilen tutarı gelir hesaplarına aktarılması gerekmektedir.  

Şirketlerin tutundurma faaliyetleri için katlandıkları reklam ve tanıtma amaçlı yapılan giderler 

ticari kazançların belirlenmesinde kazanç tutarından indirilebilir (Tosuner, 1998:48). 
 

4.Hediye Çeklerinin Uygulamadaki Muhasebe Kayıtları 

4.1. Hediye Çekini Hazırlayan Firmanın Muhasebe Kayıtları 

Hediye çekini düzenleyen firma çeki başka bir firmaya teslim ettiği sırada yapması gereken 

muhasebe kaydında bu durumun vergisel boyutu açısından “gelir” teşkil etmeyeceğini 

öngörmesi gerekmektedir. Hediye çekini çıkaran ve bunu 3. Kişilere veren veya firmalara 

satan firma açısından, bu hediye çeki satışları karşılığında tahsil edilen bedeller bir mal 

teslimi söz konusu olmadığından, KDV'ye tabi olmayacaktır (Altındağ, 2001:29). 
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Örneğin 5000 TL’lik bir hediye çeki düzenlenip teslim edildiğinde; firma çeki şu şekilde kayıt 

altına alır: 

 

120 Alıcılar                          5000  

    349 Alınan Diğer Avanslar                              5000  

         - Düzenlenen Hediye Çekleri  

 

Hediye çeki teslim edildikten sonra eğer çekin başkası tarafından kullanıldığı tespit edilirse 

firmanın yapacağı kayıt şu örnekle açıklanmıştır. Örneğin bir önceki örnekte çeki alan 3.kişi 

bu çek ile 5100 TL+% 18 KDV ile bir salon takımı almış ve tutarı aşan kısmını peşin ödemiş 

ise, 

 

349 ALINAN DİĞER AVANSLAR                    5000  

    - Tedavüldeki Hediye Çekleri  

100 KASA                                                1018  

     600 YURT İÇİ SATIŞLAR                                       5100  

     391 HESAPLANAN KDV                                             918 

Hediye çeki ve nakit karşılığı yapılan satışın kaydı  

 

Burada, çeki kimin kullandığı düzenleyen firma açısından önemli değildir. Yukarıdaki kaydın 

yapılabilmesi için çeki geri dönüşünün olması gerekir. Çek kullanıldığı zaman ancak, hasılat 

oluşmaktadır. Ayrıca, çekin teslimi neticesinde verilen hizmet veya ürün için fatura 

düzenlemek zorundadır. Düzenlenecek fatura promosyon veya hediye amaçlı çeki veren firma 

adına düzenlenmelidir. 
 

4.2. Hediye Çekini Alan Firmanın Muhasebe Kaydı 

Çeki düzenleyen firmadan çek alındıktan sonra çeki personeline, müşterisine veya başka bir 3. 

Şahsa vermediği müddetçe bu çeki aktiflerinde 108 Diğer Hazır Değerler hesabında 

muhasebeleştirir. Henüz hasılat oluşmadığı için gider veya maliyet kaydı yapılmaz. Örneğin 

5000 TL’lik hediye çeki alan firma;  

 

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER                 5000  

    108.01.Hediye Çekleri  

      320 SATICILAR                                    5000  

 

kaydını yapar. 
 

4.2.1. Hediye Çekini Alan Firmanın Çeki Personeline Vermesi Durumunda Muhasebe 

Kaydı 

GVK’ nun 61’inci maddesine göre, bir firmada çalışan veya çalışma alanları bir firmaya ait 

olan personele yaptığı hizmet karşılığı verilen maaş ve ayınlar, ücret olarak gelir vergisine 

tâbi tutulur. Diğer bir ifadeyle personele verilen çekler "net" ücret olarak kabul edilir ve bu 

ücretin brüt bedeli, personel gideri olarak muhasebe kayıtlarına alınır (Bor, 2016:3).  

Örneğin, daha önceden alınan 5000 TL’lik hediye çekini personele vermiştir. Bu işlem için 

uygulanan gelir vergisi oranı % 25 ise, yapılması gereken kayıt şöyledir:  

 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                   6000  

        360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR                             1000   

        108 DİĞER HAZIR DEĞERLER                                5000  
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4.2.2. Hediye Çekini Alan Firmanın Çeki Müşterilere Vermesi Durumunda Muhasebe 

Kaydı 

Hediye çeklerinin firma tarafından kendisinden alışveriş yapan diğer bayi firmalara vermesi 

durumunda çeki veren firmanın KDV’li ciro primi faturası düzenlemesi gerekmektedir. Bayi 

olan firma aldığı hediye çeklerinin karşılığında gelir faturası düzenleyerek kendi aktiflerine 

alabilmektedir.  Örneğin firma tarafından bayisi olduğu başka bir firmaya 500000 

TL’lik hediye çeki vermesi durumunda; çekin teslim edilmesi ve teslim alan firmanın KDV’li 

ciro primi faturası düzenlemesinde yapacağı kayıtlar şöyledir:  

 

Çekin Teslim Edilmesi 

120 ALICILAR                         500.000  

    108 DİĞER HAZIR DEĞERLER                             500.000  

 

KDV’li Fatura Düzenlenmesi 

760 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM GİDER.  500.000  

191 İNDİRİLECEK KDV                            90.000  

    120 ALICILAR                                            590.000  

 

Hesaplamalarımızda KDV oranı % 18 olarak alınmıştır. Ancak, 116 Nolu KDV Genel Tebliği 

ile birlikte Maliye Bakanlığı hesaplanacak olan KDV oranının malın tabi olduğu KDV 

oranına göre belirlenmesi gerektiği görüşünü belirtmiştir. Bu durumda, eğer malın KDV’si % 

8 veya % 1 ise; kayıtlarda hesaplanacak olan KDV tutarı mal veya hizmetin KDV oranına 

göre yeniden belirlenip o tutar üzerinden kaydedilmelidir. 

Çekleri alan bayiler bu hediye çekleri karşılığında müşterilerine teslim ettikleri mamul ve 

hizmet bedellerini çeki aldıkları tabi oldukları ana firmadan talep eedeceklerdir.  

Örneğin, firmanın X müşterisine verdiği 1000 TL’lik hediye çeki, firmanın Y bayisinde 

kullanılmış ise, (KDV % 18 kabul edilecektir)  

Bayi tarafından Hediye Çeklerin Müşteriye Teslimi 

180.Gelecek Aylara Ait Giderler 1000 

 103.Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri 1000 

 

Hediye Çekinin Bayide Kullanılması 

101.Alınan Çekler 1180 

600.Yurtiçi Satışlar  1000 

391.Hesaplanan KDV    180 

 

Bayinin, hediye çekini ana firmaya teslim etmesi  

120.Alıcılar 1000 

101.Alınan Çekler 1000 

 

Hediye çekinin ana firma tarafından kayıtlanması 

103.Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri 1000 

320.Satıcılar    1000 

 

Hediye Çekinin Bedelinin Ana Firma Tarafından Bayiye Ödenmesi  

102.Bankalar 1000 

120 Alıcılar 1000 
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Ödemeyi yapan ana firmanın kaydı 

320 Satıcılar 1000 

760.Pazarlama Satış Dağıtım Gideri 1000 

180.Gelecek Aylara Ait Giderler 100,00  

102.Bankalar 100,00 
 

5. Uygulama 

a ) Müşterilere 10.000 TL alımla ilgili müşterilere verilmek üzere 100 Adet hediye çeki 

bastırmış Ve çek basım bedeli 2000 TL + % 18 KDV nakit ödemiştir.( Hediye çeklerin son 

kullanma tarihi 31.01.2015 ) 

b ) Müşterimiz 12.000 TL + % 18 KDV alım yapmış ve 1 adet hediye çeki verilmiştir. 

c ) Aynı müşteri 3.000 TL + % 18 KDV  alım yapmış ve daha önce aldığı 1 adet çeki 

kullanmış ve alım tutarını aştığı için ayrıca müşteriye 2 çek daha verilmiştir. 

d ) Dönem sonunda bastırılan hediye çeklerinin 20 adetinin müşterilere verildiği halde henüz 

kullanılmadığı tesbit edilmiştir. 

 

Çözüm : 

a ) Hediye çek giderleri 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.Hs 

191 Hesaplanan Kdv Hesabı 

                       100 Kasa Hesabı 

2000 

  360 

. 

. 

. 

2360 

b ) Satış kaydı 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

 100 Kasa Hesabı 

                     600 Y.Satışlar Hesabı 

                        391 Hesaplanan Kdv Hs 

14.160 

. 

. 

. 

12000 

  2160 

Hediye çeki verilme kaydı 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hs. 

                       381 Gider Tahakkukları Hs 

100 

. 

. 

100 

c ) Satış yapılmış ve bir kısmı hediye çekiyle ödenmiş ( 381 Hesap kapandı ) 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

 381 Gider Tahakkukları Hs 

100 Kasa Hesabı 

                    600 Y.Satışlar Hesabı 

   100 

3.440 

. 

. 

. 

3.000 
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                       391 Hesaplanan Kdv Hs .    540 

Hediye çekini kullanıldı 180 Hesap gidere dönüştü 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.Hs 

                       180 Gelecek Aylara Ait Giderler 

Hs 

100 

. 

. 

100 

2 adet hediye çeki verildi 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hs. 

                       381 Gider Tahakkukları Hs 

200 

. 

. 

200 

d )  Dönem sonu 20 adet çek kullanıldığına ve fiyatı 100 tl olduğuna göre 20 x 100 = 2.000 

Karşılık ayırırız 

Mad. 

No 
AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 

 654 Karşılık Giderleri Hs. 

                       329 Diğer Ticari Borçlar Hs. 

2.000 

. 

. 

2.000 

 

6.Sonuç 

Firmalar hediye çeklerini üzerlerindeki yazılı seri numaralarına ve son kullanma tarihlerine 

göre kayıt altına almalıdırlar. İlk basım ve veya çıkartıldığında seri numarasına göre kayıt 

altına alınırken tutar ve diğer bilgileri kısmı kaydedilmemelidir. Bunun yapılmasının temel 

sebebi, çek basıldığında henüz kimin kullanacağı ve ne kadar çekin kullanılacağı 

bilinmemesidir. 

Başka bir firmaya, teslim edilen çekler de teslim alan firma tarafından kendi sistemlerine 

tanınmalıdır. Böylelikle, mal veya hizmet satışı neticesinde kullandırılan çekler sistemden 

düşülüp, varsa kalan tutarları müşteriden talep edilerek muhasebe kayıtlarına alınmalıdır.  

Firmaların satışlarını arttırmak amacıyla kullandıkları hediye çeklerinin kayıt altına 

alınmasında güncel mevzuat hükümlerinin, vergi ve hukuki değişikliklerin yakından takip 

edilip, uygun şekilde yapılması gerekmektedir.  

Gerçek hayattaki uygulamalar baktığımızda bazı firmalar hediye çekinin çıkarılması, 

satılması, dağıtılması gibi durumlarda bir mamul satışı ya da hizmet ifası olmamasına rağmen 

fatura düzenleyip katma değer vergisi hesaplamaktadır. Firmaların hediye çekini çıkarttıkları 

anda bunlar için KDV hesaplamaları gereksiz olmakta; sadece hediye çekini avans olarak 

düşünüp belgelendirip kaydetmeleri yeterli olacaktır. Belgelendirme suretiyle ve avans olarak 

muhasebeleştirilen hediye çekleri kullanıldıklarında yani, mal veya hizmet ifası 

gerçekleştiğinde ancak fatura düzenlenip, KDV hesaplaması yapmak doğru olacaktır.  
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Kuzey Kıbrıs’ta Banka Karlığını Etkileyen Faktörler: Ampirik bir 

Çalışma 
 

 
                                     Kaan Kutlay1 

 

 
Özet 

Bu çalışmanın temel amacı Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bankaların karlılığını etkileyen içsel ve dışsal faktörlerin 
incelenmesidir. Dengesiz panel veri analizi ile 22 ticari bankanın 2003-2015 arası karlılığı incelenmiştir. Çalışmada, 
içsel faktörlerin karlılık üzerinde önemli etkisi tespit edilmiştir fakat dışsal faktörlerin karlılık üzerinde etkisi tespit 
edilememiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: banka karlılığı, içsel faktörler, dışsal faktörler, Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörü, panel veri, aktif 
karlılık 
 

JEL Sınıflandırılması: C33,G21,O16 

 

Factors Affecting Bank Profitability in Northern Cyprus: An 
Empirical Investigation 

 
Abstract 

The main aim of this study is to investigate the relationship between bank-specific characteristics-macro-specific 
characteristics and profitability in Northern Cyprus banking sector. A regression analysis was done on an unbalanced 
panel data set related to 22 Commercial banks over the period of 2003-2016. The results of this study show only 

internal factors have significant relationship with banking profitability 
 

Keywords: Bank profitability, internal factors, external factors,  Northern Cyprus Banking Sector, Panel Data, return 
on asset  
 

JEL Classification: C33,G21,O16 

 

 

1.Giriş  

Ticari bankalar, ekonomik kaynakların tahsisinde son derece önemli rol oynamaktadır (Ongore, 

2013). İşletmelerin, ekonomik açıdan temel hedefi en yüksek karı elde etmektir. Ticari 

bankalarında bir işletme olması nedeni ile karlılık, sürdürebilirlik ve güçlü ekonomi adına önemle 

üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Ekonomide yer alan sektörler, reel ve finans olarak ikiye ayrılabilir. Finans sektörünün en önemli 

paydaşları arasında yer alan ticari bankaların temel görevi, elinde fazla fon bulduran kişi ve 

kurumlar ile fon ihtiyacı olan kişi ve kurumlar arasında köprü görevi görmektir (Maham ve Fahani, 

2015). 

Ticari bankaların karlılığını etkileyen faktörler içsel ve dışsal faktörler olarak iki grup altında 

toplanabilir(Gülhan ve Uzunlar, 2011; Güngör. 2007). Banka yönetimin kontrolünde olan 
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faktörlere içsel faktörler, banka yönetimi kontrolünde olmayan ve makroekonomik performans ile 

çevresel faktörlere bağlı olan faktörlere ise dışsal faktörler denmektedir (Gunter vd, 2013). 

Kuzey Kıbrıs ekonomisi tanınmamış ve kapalı bir ekonomi olmasına rağmen, ticari bankaların 

yüksek seviyede aktifleri bulunmaktadır. Eylül 2016 sonunda 18.873 Milyon TL’ ye  (5 Milyar 

ABD) ulaşan toplam aktifler GSYH’nin ( Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla) yüzde 173. 6’ sına ulaşmıştır. 

Eylül 2016 itibari ile diğer finansal derinleşme oranları incelendiğinde toplam brüt kredilerin 

GSYH’ ye oranı yüzde 106, toplam mevduatların GSYH’ ye oranı ise yüzde 137,7’dir (KKTCMB, 

2016).  

Kuzey Kıbrıs’ın resmi para birimi olarak TL’yi kullanması para politika araçlarının kullanılması 

mümkün kılmamaktadır. Türkiye’nin yaşadığı ekonomik ve finansal krizler direk olarak Kuzey 

Kıbrıs ekonomisini etkilemektedir.  

Bu çalışmanın temel amacı, 2003-2015 arası, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren 22 ticari bankanın 

karlılığını etkileyen faktörler R programı kullanılarak ve Panel Veri Analiz yöntemi ile 

incelenmiştir. Çalışmada karlılık ölçütü başka bir ifade ile bağımlı değişken olarak Aktif Karlılık 

(ROA) kullanılmıştır Seçilen bankalar sürecin bütününde yer almıştır.  2003-2015 arası 30 ticari 

banka faaliyet göstermiştir. 16 ticari banka sürecin tamamında yer alırken, sekiz tanesi süreç 

içerisinde kapanmış olup altı tanesi sonradan sürece dâhil olmuştur. Çalışmada 2015 yılında 

faaliyette olan 22 bankanın verileri kullanılmıştır. Analize dâhil edilen bankaların iki tanesi kamu, 

yedi tanesi yabancı ve on üç tanesi ise yerli-özel bankadır Aktif büyüklükte ilk sırayı %38,3 ile 

özel sermayeli bankalar, ikinci sırayı %32,7 ile kamu bankaları ve son sırayı %29,1 ile şube 

bankaları almaktadır (KKTCMB, 2015). 

Çalışmanın ikinci bölümünde literatür taraması, üçüncü bölümde veri ve yöntem, dördüncü 

bölümde ampirik bulgular ve son bölümde ise sonuç kısmı yer almaktadır. 
 

2.Literatür Taraması 

Bankalar, çalışmanın başında belirtildiği üzere diğer tüm işletmeler gibi kar amacı gütmektedir. 

İşletmelerde kar, satışlardan elde edilen toplam gelir ile firmanın toplam gideri arasındaki fark 

olarak hesaplanır. Bankacılık sektöründe ise aktiflerden kazanılan kar ile pasiflerin maliyetleri ve 

yerel ile merkezi hükümete karşı mali yükümlülükler arasındaki fark olarak hesaplanır, başka bir 

deyişle kaynakların temini ile bunların gelir getirecek şekilde tahsisi, bankaların çalışma 

süreçlerinde önemli rol oynamaktadır. Banka karlılığını etkileyen faktörleri içsel ve dışsal olarak 

iki başlık altında toplayabiliriz (Gülhan ve Uzunlar, 2013; Demirel, vd, 2013). Çalışmada dokuz 

adet içsel ve dört adet dışsal faktörün aktif karlılığı üzerine etkisi  incelenmiştir. Bu bölümde 

belirlenen bağımsız değişkenlerin aktif karlılık üzerine etkisinin literatürden kısa bir özeti 

verilecektir.  
 

2.1.1. Mikro Faktörlerle İlgili Literatür Taraması 

Berger (1997) öz kaynak/toplam aktifler oranının negatif, Naceur  (2003) pozitif etkisini tespit 

etmiştir. Abreu ve Mendes (2002) toplam krediler/toplam aktiflerin pozitif Doğru (2011) ise negatif 

etkisini tespit etmiştir. Onuonga (2014), toplam mevduatlar/toplam pasifler ile pozitif ilişki tespit 

etmiştir. Bourke(1989) personel giderleri/toplam aktifler ile pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit 

etmiştir. 

Ramlall (2009) net takipteki alacaklar/toplam krediler ile negatif ilişki tespit etmiştir. Taşkın 

(2011) bilanço dışı yükümlülükler/ toplam aktifler ile pozitif ilişki tespit etmiştir. Sarıtaş ve Saray 

(2012) faiz gelirleri/faiz giderleri ile pozitif, Alper ve Anbar (2011) net faiz dışı gelirleri/toplam 

aktifler ile pozitif ilişki tespit edilmiştir. 
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2.1.2  Makro Faktörlerle  İlgili Literatür Taraması 

Abreu ve Mendes (2002) enflasyon oranı ile pozitif, işsizlik oranı ile negatif bir ilişki bulmuşlardır.  

Guru, Staunton ve Balashanmugam (2002),  yaptıkları çalışmada, faiz ile negatif, enflasyon ile 

pozitif bir ilişki buldular. Syafri (2012) enflasyon ile negatif, ekonomik büyüme ile pozitif ilişki 

bulunmamıştır. 

Yukarıdan da anlaşılacağı gibi banka kârlılığını açıklayan faktörlerle aradaki ilişki her zaman ayni 

yönde olmamaktadır. Bu farklılıklar sektördeki rekabet düzeyi, ekonomik toplu durum, Sektörel 

kurumsallaşma, yatırım iklimi,  finansal aracılık fonksiyonunun etkinliği, sektörün maruz kaldığı 

riskler,  ekonominin sektöre yönelik kırılganlığı,  sektörün dış şoklara karşı ne kadar dirençli 

olduğu, finans sektörünün gelişmişlik düzeyi gibi etkenlere göre değişebilmektedir. Ancak, 

bilimsel çerçevede saptanacak her türlü ilişkiye ekonomik teoriye uygun açıklama gerilmesi esas 

olmalıdır. 
 

3. Veri ve Yöntem 

3.1 Veri 

Çalışmada merkez bankasından elde edilen veriler ile bağımlı değişken olan aktif karlılık ile dokuz 

adet açıklayıcı içsel faktör kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan dört adet dışsal faktör ise Devlet 

Planlama Örgütü’nden elde edilmiştir. 
 

3.1.1 Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

3.1.1.1 Bağımlı Değişken 

Aktif Karlılık (ROA): Banka karlılığının yaygın olarak kullanılan genel ölçüsü olarak kabul 

edilebilir. Bankaların toplam aktiflerinden ne kadar kar elde edebildiğini gösterir. Aktiflerde 

yapılan yatırımın veya fonların net karlılığını göstermektedir. (Athanasoglou vd., 2008). Aktif 

karlılık oranı aşağıdaki formülle hesaplanır:  

Aktif Karlılık Oranı = Net Dönem Karı / Aktif Toplamı 
 

3.1.1.2 Bağımsız İçsel Değişkenler 

Çalışmada 9 adet banka yönetimin elinde bulunan mikro değişken kullanılmıştır. 

  Toplam Kredilerin Toplam Aktiflere oranı (TCTA) 

 Öz kaynakların Toplam Aktiflere oranı (OETA) 

 Takipteki Alacakların Toplam Kredilere Oranı (NPLTC) 

 Personel Giderlerin Toplam Aktiflere Oranı (PETA) 

 Mevduatların Pasiflere Oranı (DEPLIA) 

 Bilanço Dışı Faaliyetlerin Pasiflere Oranı (OILIA), 

 Toplam Kredilerin Mevduatlara Oranı (TCDEP) 

 Faiz Gelirlerinin Faiz Giderlere Oranı (IIIE) 

 Net Faiz Gelirinin Toplam Aktiflere Oranı (NIITA) 
 

3.1.1.3 Bağımsız Dışsal Değişkenler 

Çalışmada 4 adet banka yönetiminin elinde olmayan makro değişken kullanılmıştır.  

 Faiz Oranı: TC Merkez Bankası Mevduat oranı (I) 

 Enflasyon Oranı: TÜFE’deki Yıllık Değişim ( INF) 

 Nominal Euro Kuru (EURO) 

 Reel GSYİH’ deki değişim (GDPGR) 
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3.2 Yöntem 

Bu çalışmada, karlılığı etkileyen faktörler panel veri analizi yöntemi ile incelenmiştir. Panel veri 

analizi; ev halkı, bankalar, ülkeler,  gibi gözlemlere ait yatay kesit gözlemlerinin belli bir zaman 

döneminde bir araya getirilmesi ile oluşmaktadır(Baltagi, 2005)  

Analiz için yeterli zaman serisi bulunmadığı durumlarda, gözlem sayısının göreceli olarak daha 

fazla olması nedeniyle, panel verilerle tahmin edilen modellerde serbestlik derecesi daha yüksektir. 

Panel veri analizi, karmaşık davranışsal modeller üzerinde çalışma ve bu modellerin test 

edilmesinde, zaman serisi ve yatay kesit analizine göre daha etkindir. 

Panel veri analizlerinde her bir gözlem için tüm zamanlara ait veriler gözlemlenmiş ise  dengeli 

panel; eğer incelenen döneme ait kayıp veri söz konusu ise dengesiz panel oluşturulmaktadır.  

Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren 22 ticari bankanın 2003-2015 yılları arası 

karlılığını etkiyen faktörler dengeli panel veri analizi ile incelenmiştir(Tatoglu, 2013). Çalışmada 

13 yıl için 22 farklı banka kullanılarak 268 gözlem elde edilmiştir  

Panel veri analizinde öncelikle hangi modelin kullanılacağına karar verilmelidir. Panel veri analizi 

için sabit etkiler model ile rassal etkiler model arasında tercih yapılması gerekmektedir. Sabit etki 

modeli parametre tahmincileri ile rassal etkili modelin parametre tahmincileri arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Sabit veya Rassal 

modelden hangisinin tercih edileceğini belirlemek için genelde Hausman testi kullanılmaktadır  

(Wooldridge, 2007)  

Çalışmada kullanılacak modelin özeti aşağıdaki gibidir. 

BKit  = Ƒ ( MİKRO it , MAKROt) 

BKit, i Bankasının t yılındaki karlılığı  

Mikro it, i bankasının t yılındaki mikro değişkenleri,  

Makro, t yılındaki makro değişkenler. 
 

4. Ampirik Bulgular 

Çalışmada hangi modelin kullanılacağına karar vermek için Hausman testi kullanılmıştır. 

Test İçin oluşturulan hipotez aşağıdaki gibidir. 

Ho: Rastsal Etki Model 

H1: Sabit Etki Model 

Elde edilen olasılık sonucu 0.05’den büyükse Rassal Etki Model, küçük ise Sabit Etki Model 

kullanılmaktadır. Elde edilen sonuca göre Sabit Etkili model kullanılmıştır (Green,2003).  

R programı ile yapılan Hausman testte edilen P değeri 2.2 e-16 sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen 

sonuca göre boş hipotez reddedilerek alternatif hipotez kabul edilmiştir. 
 

Tablo 1: Karlılığı etkileyen içsel ve dışsal faktörler 

  Estimate t-value          Pr   

Tcta 0,050 3,652 0,000 *** 

Tcdep 0,024 3,720 0,000 *** 

Peta -0,322 -1,160 0,247   

Npltc -0,015 -1,355 0,177   

Oilia 0,001 0,746 0,457   

deplia -0,050 -2,551 0,011 * 

iiie 0,006 2,745 0,007 ** 

i 0,044 1,381 0,169   

niita 0,002 0,725 0,469   
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euro -0,011 -0,833 0,406   

inf -0,039 -1,273 0,204   

gdpgr 0,024 0,982 0,327   

*** %0 ** %1 * %5 
 

Tablo 1’ de ki bulgulara göre dışsal faktörlerin (faiz oranı, enflasyon, ekonomik büyüme ve Euro) 

karlılık üzerinde etkisi tespit edilememiştir. 

Toplam kredilerin toplam aktiflere oranı ( TCTA), toplam kredilerin mevduata oranı başka bir ifade 

ile mevduatın krediye dönüşme oranı ( TCDEP) ve net faiz gelirlerinin net faiz giderlerine oranının 

karlılık ile pozitif ilişkisi tespit edilmiştir. Mevduatın pasiflerin içindeki payının ise negatif etkisi 

tespit edilmiştir. En güçlü ve anlamlı etkiyi yapan bağımsız değişken olarak toplam kredilerin 

toplam aktiflere oranı tespit edilmiştir. 

 

Tablo 2: Karlılığı etkileyen içsel faktörler 

  Estimate t-value       Pr 
 

tcta 0.040 3.199 0.002 ** 

peta -0.314 -1.139 0.256   

npltc -0.021 -1.898 0.059 . 

deplia -0.056 -2.892 0.004 ** 

oilia 0.000 0.017 0.986   

tcdep 0.025 3.995 0.000 *** 

iiie 0.006 2.716 0.007 ** 

niita 0.002 0.625 0.533   

*** %0 ** %1 * %5 .%10 
 

Dışsal faktörlerin etkisinin tespit edilememesi üzerine sadece içsel faktörler kullanılarak tekrar bir 

regresyon hazırlanmıştır. R programı ile elde edilen bulgulara göre, ilk regresyonda elde edilen 

sonuçların benzeri tespit edilmiştir. İlk regresyondaki dört bağımsız değişkenin aktif karlılık ile 

anlamlı ilişkisinin yanında takipteki alacakların toplam kredilere oranın (NPLTC) anlamlı ve 

negatif ilişkisi tespit edilmiştir. En güçlü ve anlamlı etkiyi yapan bağımsız değişken olarak kredinin 

mevduata dönüşme oranı tespit edilmiştir. 
 

5. Sonuç ve Öneriler 

Kapalı ve tanınmamış bir ekonomi olan Kuzey Kıbrıs uluslararası piyasalara Türkiye üzerinden 

ulaşmaktadır. Resmi para birimi olmaması nedeniyle önemli sayılan enflasyon ve döviz kuru gibi 

makroekonomik göstergeleri Türkiye’den ithal etmektedir. Çalışmada elde edilen bulgulara dışsal 

faktörlerin Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörü üzerinde etkisi saptanamamıştır. Çalışmada kullanılan 

içsel faktörlerin ise önemli bir kısmının aktif karlılık ile anlamlı ilişkileri tespit edilmiştir. 
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Bulut Bilişim Sisteminin Muhasebe Bilgi Sistemine Etkisi 
 
 

Mithat Rasgen1 

 

 
Özet 

Bulut bilişim, yazılımın ve altyapının bir dış kaynak hizmeti olarak sunulmasını ifade etmektedir. Bulut bilişim, 
belirli bir ağa bağlı depolama alanı ile verilerin sürekli olarak sistemde bulunduğu abonelik tabanlı bir hizmet 
olarak, sahip olunan verilere istenildiği zaman herhangi bir yerden internet aracılığıyla erişilmesini 

sağlamaktadır. Günümüz üretim süreçlerinde akıllı fabrikaların kullanılması ve her bir makina ve tesisin 
çevrimiçi olarak bilgi paylaşması, faaliyetleri sürekli olarak uzaktan takip etme fırsatı vererek yöneticilere büyük 
avantajlar sağlamaktadır.  
İşletmeler, bulut bilişim hizmetlerini muhasebe sistemlerinde de kullanarak rekabet yoğun piyasalarda maliyet 
avantajı yakalayabilirler. Bulut bilişim sisteminin sahip olduğu depolama alanı  ve çevrimiçi olarak finansal 
verilere kolay ulaşılabilirlik finansal raporlamaya önemli katkılar sağlayacaktır. Çalışmada bulut bilişim 

sisteminin finansal raporlamaya yönelik olumlu ve olumsuz etkileri araştırılmış ve konu ile ilgili önerilerde 
bulunulmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: bulut bilişim, bilgi teknolojileri, muhasebe sistemleri 
 

JEL Sınıflandırması: M15, M40, M41 

 

A Conceptual Glance at the Impact of Cloud Information System 

on Financial Reporting 
 

Abstract 

Cloud informatics express rendering software and infrastructure as an outsource system. Being a subscription 

based system used for constantly keeping data in system linked with a certain network place, cloud 
informatics make it possible to reach kept information by connection to internet whenever and wherever. In 
nowadays' production processes by utilization of smart factories and; each machine and facilities' online 
sharing information enable possibility of keeping track of activities remotely thus bring important advantages 
to executives.  
Enterprises can grasp cost advantages in intensely competitive markets by employing cloud informatics 

services in accounting systems. Storage space that is brought by cloud information system and easy access to 
financial data would gain significant contributions to financial reporting. In this study, positive and negative 
facets of cloud information system to financial reporting are researched and proposals are made in relevance 
to same issue.  
 

Keywords: cloud computing, information technologies, accounting systems 

 
JEL Classification: M15, M40, M41 

 

  

1. Giriş 

Günümüzde işletmeler çok büyük organizasyonlar haline gelmiş, işletme faaliyetlerini farklı 

ülkelerde sürdürülebilen örgüt yapılarına dönüşmüştür. Bu durum bilgiye her an ulaşma 

ihtiyacını doğurmuş ve işletme verilerinin dijital ortama aktarılmasını sağlamıştır. Dijital 

ortamda bulunan veriler daha ulaşılabilir ve hazır halde bulunmaktadır. Ancak son dönemde 

bilgiyi kullanma süresinin kısalması ve bilginin kolay eskimesi sebebiyle anlık bilginin 
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International Conference on “Scientific Cooperation for the Future                                           Thessaloniki  
in Economics and Administrative Sciences”                                                             6th-8th September 2017 
 

239 

 

işletme birimleri arasında ve dış kullanıcılar arasında kısa sürede değişimi oldukça önemli bir 

hal almıştır. 

Sınırlı kaynaklara sahip olan işletmeler, anlık veri iletiminin her ortamda gerçekleşebileceği 

ve bilginin kolay aktarılabileceği bir sistemin yatırımlarına kaynak bulmada oldukça güçlük 

çekmekte ve yeni arayışlar içerisine girmektedir.  

Bulut bilişim, bu soruna çözüm getiren, internet tabanlı olarak çalışan ve işletmelere veri 

akışını sağlayacak servisi sunan bir hizmet olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada bulut 

bilişim sisteminin tanımı ve özellikleri açıklanmış ve muhasebe sistemi üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. 
 

2. Bulut Bilişimin Tanımı ve Kapsamı 

Bulut bilişim son dönemlerde bireysel ve kurumsal kullanıcılar arasında oldukça ilgi 

görmektedir. Şu an için belirli ve tam bir tanımı yapılamayan bulut bilişim; ağa bağlı 

depolama alanı ve bilgisayar kaynaklı verilerin elde edildiği abonelik tabanlı bir hizmet olarak 

açıklanmaktadır. Bulut, içerisinde bulunan verileri istenildiği zaman herhangi bir yerden 

erişilmesini sağlamaktadır. Geleneksel bir bilgisayar kurulumu ile veri depolama aygıtının 

aynı yerde bulunması gerekirken, bulut bilişim verileri depolayan donanımla aynı fiziksel 

konumda bulunma gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. Bulut sağlayıcısı, iş ve ev 

uygulamalarını çalıştırmak için gerekli yazılımı elinde bulundurarak donanım ve yazılım 

maliyetlerini ortadan kaldırmaktadır. Buna ek olarak yalnızca kullanılacak depolama alanı 

miktarını satın alan işletme için ihtiyaç duydukları zaman bu miktarı değiştirmeleri 

işletmelerin esneklik yapısını oldukça güçlendirmektedir. Bulut bilişimin en önemli 

gereksinimi ise verilere erişmek için internet bağlantısının olması gerekliliğidir (Huth ve 

Cebula, 2011: 1). 
 

2.1. Bulut Bilişim Hizmet Modelleri ve Kullanım Biçimleri 

Kullanım biçimlerine göre bulut bilişim dört sınıfta toplanmaktadır (Henkoğlu ve Külcü, 

2013: 65); 
 Genel Bulut (Public Could): İnternet üzerinden web arayüzü aracılığıyla genel 

kullanıma sunulan hizmetlerdir. 
 Özel Bulut  (Private Cloud): Belirli bir kurum ya da kuruluşa sunulan bulut hizmetidir. 

Bulut hizmet sağlayıcı, kurumun kendisi olabileceği gibi, üçüncü bir bulut hizmet sağlayıcı da 

olabilmektedir. Kurum dışından tüm erişim yolları kapatılarak sadece kurum içi hizmet 

verilir. 
Melez Bulut (Hybrid Cloud): Genel ve özel bulut hizmetlerinin birlikte kullanıma 

sunulmasıdır. Bir kurumun verileri özel bulut içinde yer alırken, bazı servisleri genel bulut 

üzerinden halkın kullanımınaaçılabilir. Melez bulut henüz çok yaygın olarak 

kullanılmamaktadır. 
 Topluluk Bulutu (Community Cloud): Belirli bir topluluk ya da gruba sunulan bulut 

hizmetidir. Topluluğu oluşturan unsurlar, ortak çalışma alanında bulunan kurumlar da 

olabilmektedir. 
 

2.2. Bulut Bilişim Servis Modelleri 

Hazırlanan bulut uygulamaları sergilendiği katmanı ifade etmektedir. Bir bulut altyapısı 

üzerinde çalışan uygulamalar, servis kullanıcılarına, bu katmanda hizmet olarak 

sunulmaktadır. Uygulamalara, internet bağlantısı olan herhangi bir cihaz üzerinden, web 

tarayıcı gibi araçlarla zaman ve konum kısıtı olmadan erişilebilmektedir.  Yazılım servisi, 

platform servisi ve altyapı servisi olmak üzere üç bilişim modeli aşağıda özetlenmiştir (Elitaş 

ve Özdemir, 2014: 98). 

 Yazılım Servisi (Software as a Service – SaaS): Bireysel kullanıcılara verilen e-posta 
hizmeti ile birlikte muhasebe, finans ve ofis uygulamalarını da içeren, ihtiyaç duyulan web 

tabanlı kurumsal veya son kullanıcıya hitap eden güncel sürümleriyle birlikte hizmet olarak 
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sunulan modeldir. Burada kurumların ihtiyaç duyduğu yazılımlar bu hizmeti veren kurumun 

sunucularında tutulmakta ve yazılım kendi bilgisayarına kurulmadan bu sunuculardan alınan 

verilerle faaliyetlerin devam ettirilmesi sağlanmaktadır. Yazılım aynı zamanda birden çok 

müşterininde kullanımında olduğundan çok küçük bir bedel karşılığında, herhangi bir lisans 

ücreti ve daha sonraki güncelleme sorunlarından etkilenmeden sizin alınabilecek bir hizmettir. 

Web tabanlı bulut bilişim imkanlarından yararlanarak hizmet veren muhasebe programları bu 

yapıya örnek olarak gösterilebilmektedir. 

 Platform Servisi (Platform as a Service – PaaS): Bu bulut modelinde yeni 

uygulamaların geliştirilmesine ilişkin yaratılan ortam, hizmet olarak sunulmaktadır. Başka bir 

ifadeyle, bulut hizmeti veren işletmenin alt yapısında çalışan kendinize ait bir uygulama 

oluşturulmakta ve işletme sunucularından kullanıcılara hizmet verilmektedir. Bu hizmetler, 

geliştirme araçları, konfigürasyon yönetimi ve konuşlandırma platformları olabilmektedir. 

Hizmet sağlayıcı, uygulama geliştirme, uygulamanın çalışacağı ortam, tamamlayıcı servisleri 

ve altyapılarını tasarlayıp kurmaktadır. Kullanıcı uygulamasını bu platforma göre 

geliştirmektedir. 

 Altyapı Servisi (Insfrastructure as a Service – IaaS): Bu modelde hizmet sağlayıcı 
kullanıcıya tam anlamıyla kullanabileceği, üzerine işletm sistemi ve diğer yazılımlar 

kurabileceği işlemci gücü, bellek, depolama ve ağ hizmetleri sunmaktadır.  Diğer modellerde 

olduğu gibi kullanıcı bilgisayarların nerede olduklarından, nasıl yapılandırıldıklarından veya 

bakımından habersizdir. Sadece belirlenen kalite standartları içerisinde bu hizmeti talep 

etmektedir. 
 

2.3. Bulut Bilişimin Faydaları 

Bulut bilişimin sağlayacağı avantajların en önemlisi maliyet avantajıdır. Bulut bilişim 

hizmletleri alan işletmelerin büyük sermaye yatırımı yapmalarına gerek kalmamaktadır. 

Çünkü bulut bilişim sayesinde işletmeler bilişim hizmetlerine uygun fiyatlarla 

ulaşabilmektedir. Bununla birlikte işletmeye yeni bir sistem kurmak uzun bir süreçten 

oluşmakta, bulut bilişim ile ise işletmenin operasyonları kısa bir süre içinde 

başlayabilmektedir. Ayrıca işletmeler sisteme sahip olmak için harcayacakları kaynakları 

başka alanlarda kullanarak işletmeye kaynak artışı sağlamaktadır (Seyrek, 2011: 705).  

Bulut bilişim kullanımının bir diğer avantajı ise buluta yüklenen verilerin kaybolmaya, 

bozulmaya karşı korunabilmesi sayılabilmektedir. Bulut hizmeti sağlayıcıları, buluta 

yüklenen verileri, bozulmaya, yazılım veya donanım ile ilgili hatalara karşı 

yedeklemektedirler. Bazı hizmet sağlayıcıları işleyişin aksamaması için depolanmış verileri 

aynı veya başka bir yerde bulunan veri merkezinde farklı bir donanımda saklamaktadır. Bulut 

bilişim sayesinde kişiler ve kurumlar kendi alanlarında uzmanlaşmış hizmet sağlayıcılardan 

hizmet alabilmektedir. Bulut bilişim teknik bazı aksaklıkların yaşanmasını da 

engellemektedir. Örneğin bir programın yeni versiyonunda hazırlanan dosya, buluttaki dosya 

dönüştürücü sayesinde eski bütün versiyonlarında da kullanılabilmektedir (Yüksel, 2016: 31). 

Younas vd. (2016) bulut bilişimin geliştirme ve dağıtım süreçlerinde görünen eksiklikleri 

ortadan kaldırdığını, karmaşık ve birbirleriyle bağlantılı olmayan geliştirme süreçlerini pozitif 

yönde etkilediğini belirlemişlerdir.  

Shahzad vd. (2016) Malezya’da bulunan yüksek öğretim kurumlarındaki bulut bilişim 

kullanımı hakkında bir çalışma yapmışlardır. Son dönemde Malezya’da bulut bilişime olan 

talep artmakta, bunun en önemli sebepleri ise altyapının hızlı kurulumu, daha güvenli kuruluş  

içi bağlantı ve daha hızlı bir web dağıtımı olarak gösterilmektedir. Öğrencilerin ve öğretim 

görevlilerinin bilgi paylaşımı ve öğrenme araçları için e-portal oluşturmaları, verimli ve düşük 

maliyetle araştırma projelerinin küreselleşmesini sağlamaktadır. 

Johnston vd. (2016) Güney Afrika’daki bulut bilişim kullanımının piyasadaki değerini analiz 

etmiştir. Araştırmada elde edilen niteliksel kanıtlar kullanılarak bulut bilişimin piyasadaki 
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değeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre, bulut bilişim sistemi, 

işletmelere hız ve esneklik katarak büyük bir değer kazandırmaktadır. 

Carreon vd. (2015) yaptıkları çalışmada öğrenme hizmetlerine bulut bilişimi entegre ederek 

bir model tasarlamış ve bu modeli anket yöntemi ile katılımcılara test ettirmişlerdir. Elde 

edilen bulgularda bulut hizmetlerine entegre bir sistemin, öğrencilerin bilişsel yüklerini 

azalttığı ve öğrencinin memnuniyet düzeyini arttırdığı görülmüştür. 

Carcary vd. (2014) İrlanda’da bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin bulut bilişim 

entegrasyonunu incelemiş ve KOBİ’ye özgü bir çerçeve geliştirmişlerdir. Çalışmada elde 

edilen bulgularda bulut bilişim KOBİ’lere önemli faydalar sağlamakta, büyük işletmelere 

göre kapsamlı planlama ve strateji geliştirme süreçlerine ihtiyaç duyma yarak zaman ve 

maliyetten büyük tasarruflar elde etmektedir. 

Nanath vd. (2013) bulut bilişimin fayda maliyet analizi için bir model geliştirmişlerdir. 

Yapılan araştırmada güvenlik, kalite ve verimlilik bulut bilişimdeki en önemli teknik yönleri 

oluşturmakta ve sunucu sayısına, güç gereksinimleri ile diğer hesaplama gerektirmeyen 

kaynaklara organizasyon içerisinde önem gösterilmesi gerekmektedir. Modelde fayda maliyet 

analizi için üç katmanlı bir yaklaşım kullanılmakta ve bu üç katman; temel maliyet tahmini,  

veri modeli tahmin ve projeye özgü maliyet tahmini yönteminden oluşmaktadır. Bu üç 

katmanda yapılan incelemelerde bulut bilişimin yeni kullanılan işletmelerde ve küçük ölçekli 

işletmelerde karlı olduğu tespit edilmiştir. 
 

2.4. Bulut Bilişimde Karşılaşılan Sorunlar 

Bulut bilişim, sahip olduğu avantajların yanında güvenlik ve gizlilik konusunda bazı 

dezavantajlara sahiptir. Bu konudaki temel endişeler (TSE; 14); 

 Sistem Karmaşıklığı: Bulut sistemi oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir ve 
birçok bileşenden oluşmaktadır. Dolayısıyla saldırı imkanı genişlemekte, veri depolama 

sistemlerinin kontrolü ve yönetimi zorlaşmaktadır. 

 Çok Kiracılı Ortam: Hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan bulut hizmeti, 
ortak kaynak ve bileşenleri kullanan ve birbirini tanımayan müşterilerden oluşmaktadır. Bulut 

bilişim kaynakları fiziksel ayrım yerine mantıksal ayrıma dayanmaktadır. Dolayısıyla 

saldırgan bulut müşterisi olarak sisteme dahil olup diğer müşterilerin sistemlerine yetkisiz 

erişim sağlayabilmektedir. 

 İnternet Açık Hizmetler: Bulut hizmetleri internet üzerinden sunulmakta, bu 

durum sürekli bir internet bağlantısını gerektirmekte ve ağ tabanlı saldırılara karşı bulut 

sistemini savunmasız bırakılmaktadır.  

 Kontrol Kaybı: Bulut sisteminin sürekli olarak gözlenmesi ve siber 
saldırılara anlık olarak müdahale edilmesi gerekmektedir. Sistem ve veri üzerindeki kontrol 

kaybı, güvenlik ve gizlilik sorunlarını ortaya çıkartmaktadır. 

 Veri Hakimiyetinin Paylaşılması: Bulut sistemlerinin fiziki 

konumlandırmasının veri sahibinin bulunduğu yer dışında olması sebebiyle veri hakimiyeti 

dolayı olarak paylaşılabilmektedir. Bu durum verilerin dolaylı olarak üçüncü ülke ve 

kanunlarına uymak zorunda kalmasına ve çeşitli kısıtlamalar sebebiyle güvenlik ve gizliliği 

tehlikeye atabilecek sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. 

Özel bulut mimarisinde bilgi teknolojileri altyapısı kuruluşun kendi bünyesinde yer 

almaktadır. Dolayısıyla potansiyel delillerin araştırılacağı alan kapalı ve sınırlıdır. Genel bulut 

mimarisinde ise kamusal bir ağ üzerinde son derece geniş ve çok sayıda kullanıcının 

paylaştığı, dinamik olarak ölçeklenen bir altyapı bulunmaktadır. Genel bulut mimarisinde 

veriler farklı ülkelerde yer alan veri merkezlerinde tutulabilmektedir. Veriler, kullanım 

esnasında bir noktadan başka bir noktaya sürekli göç halindedir. Ayrıca verinin birden çok 

noktada kopyaları da bulunabilmektedir. Bulut servisi üzerinde yer alan verilerin herhangi bir 

zaman diliminde hangi konumda tutulduğunu tahmin etmek oldukça güçtür. Sanallaştırılmış 
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bulut ortamında yer alan bazı veriler uçucu nitelikte olabilmektedir. Bu durum ise bir takım 

verilerin geri getirilemez bir halde kaybolmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte kamuya 

açık bir ağa, hassas verilerini göndermek bulut bilişim kullanıcılarını endişelendirmektedir. 

Altyapının internete açık olması, paylaşılarak kullanılan kaynaklar veri güvenliği üzerinde 

risk oluşturmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için kullanıcılar, verileri bulut ortamına 

aktarmadan önce şifrelemektedir (Selvi ve Küçüksille, 2013: 271).  

Kullanılan bulut sisteminin altyapısı ve bulut teknolojisine göre farklı güvenlik riskleri 

oluşmaktadır. Hizmetin yanıt vermemesi, IP (Internet Protocol) çakışması, ortak donanım 

kullanılmasında yetki ve kullanım alanının sınırlandırılmaması, sanal ağlarda uygulamalara 

erişim, bellek ünitelerinin donanımsal bağımlılığının sanal ortamda ayrılmaması, saldırıların 

sunucuya bağlanan kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi, web uygulamalarının ve web 

servislerinin yazılımsal açıklıkları karşılaşılan en önemli sorunlardır.  
 

3. Bulut Bilişim ve Muhasebe 

Bulut bilişim günümüzde birçok alanda kullanılmakla birlikte muhasebe alanında da gittikçe 

artan oranlarda kullanılmaya başlanmıştır. Muhasebe Bilgi Sistemi, işletmelerin dönem 

içindeki faaliyetlerden oluşan finansal bilgilerin oluşturulmasını ve saklanmasını 

sağlamaktadır. Dolayısıyla sürekli olarak yöneticiler ve çalışanlar tarafından kullanılmaktadır. 

Bulut bilişim ile birlikte işletme sınırlara ve belirli cihazlara bağlı kalmadan internet 

erişiminin olduğu her noktada Muhasebe Bilgi Sistemine ulaşabilecektir. Avrupa İstatistik 

Kurumu’na göre 2014 yılı itibariyle üye ülkelerde bulut bilişimin kullanım oranı %21’dir. 

Aşağıdaki şekilde ülkelerin 2014 yılı ile karşılaştırması bulunmaktadır (Öz, 2016; 73).  
 

Şekil 1: Bulut bilişim kullanan işletmeler 

 
Kaynak: Eurostat 
 

Günümüzde klasik muhasebe programlarının yerini, bulut bilişim sistemleri üzerine kurulmuş 

web tabanlı muhasebe programları almıştır. Buradaki temel hedef, finansal verilerin her 

ortamda kaydedilebilmesi ve ulaşılabilir olmasıdır. Klasik ve bulut bilişim tabanlı muhasebe 

programlarının temel farkları aşağıdaki tabloda ortaya konmuştur (Elitaş ve Serkan, 2014; 

103); 
 

Tablo 1: Klasik ve bulut bilişim tabanlı muhasebe programlarının farkları 
Klasik Muhasebe Programları Bulut Bilişim Tabanlı Muhasebe Programları 

Veriler el ile girilir. Veriler otomatik olarak girilir. 
Sisteme uzaktan erişim bulunmamaktadır. Sisteme uzaktan erişim bulunmaktadır. 

Kurulum ve güncelleme elle gerçekleşir. Kurulum ve güncelleme uzaktan erişim ile 
gerçekleşir. 

İş yerinde çalışma zorunluluğu vardır. İş yeri dışında bağımsız çalışma imkanı vardır. 
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Klasik Muhasebe Programları Bulut Bilişim Tabanlı Muhasebe Programları 

Beyannameler elle doldurulur ve gönderilir. Beyannameler otomatik olarak doldurulur ve 
gönderilir. 

Finansal verilere uzaktan erişim mümkün 
değildir. 

Finansal verilere her an ulaşılabilir. 

 

4. Sonuç 

Bilgi çağını çok yakından takip eden iş dünyası, bilgi teknolojilerinin en önemli 

kullanıcılarını oluşturmaktadır. Kaynakları sınırlı olan işletmeler, rekabet edebilmek için 

organizasyonlarını verimli, esnek, hızlı ve düşük maliyetli yapılar üzerine kurmak  

zorundadırlar. Son dönemde yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte işletmeler faaliyet 

sonuçlarından oluşan verilerini kısa sürede bilgi kullanıcılarına aktarmak zorundadırlar. 

Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bilgi kullanıcısına ise bu bilgiyi heme n aktarmak çok 

da kolay değildir. Bunu sağlayabilmek için internet tabanlı bilgi teknolojileri kullanılmakta, 

son olarak ise bilişim sektörü bulut bilişim hizmetini kullanıcılarına sunmaktadır.  

Bulut bilişim sistemleri ile birlikte muhasebe bilgi sistemine veriler otomatik olarak 

işlenmekte ve eş zamanlı işletme içi ve dışı kullanıcılarına aktarılmaktadır. Dolayısıyla 

bilginin kullanım zamanının çok kısaldığı bu dönemde en hızlı bilgiyi müşteriler en uygun 

şekilde ulaşmaktadır. 

Bulut bilişim sistemleri, işletme içerisinde muhasebe bilgi sistemini kurmak için gerekli olan 

finansmanı sağlayamayan işletmelere büyük bir maliyet avantajı sağlamakta ve sunuculara 

gönderilen verilerin sürekli olarak güvende olması ile birlikte işletme için önemli bir arşiv 

çalışması yapılmaktadır. Bununla birlikte verilerin korunması ve sürekli internet erişimi 

ihtiyacından dolayı bazı dezavantajları da bulunmaktadır. 
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Gerçeğe Aykırı Finansal Tablo Beyan Eden Şirketlerin Analizinde 

Poisson Hurdle Model Yaklaşımının Etkinliği: Küresel Kriz 
Sonrası Dönem 

 

 
Funda H. Sezgin1 

 
 

Özet 

Finansal piyasaların işleyişi bakımından finansal bilgilerin anlaşılabilir, yeterli, güvenilir ve zamanında sunulan 

özellikte olması beklenir. Mevcut ve potansiyel yatırımcılar için firmalar hakkındaki en önemli bilgi kaynağı 
finansal tablolardır. Bu tabloların gerçeğe aykırı düzenlenmesi sonucunda tasarrufların menkul kıymetlere 
yatırılarak halkın ekonomik kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılımı sağlanamayacaktır. Çalışmada, Borsa 
İstanbul (BİST)’de işlem gören ve gerçeğe aykırı finansal tablo beyanında bulunan sanayi firmalarının sayısını 
etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik uygun model geliştirilmeye çalışılmıştır. Sıfır değer ağırlıklı sayıma 
dayalı bu veri seti için Poisson Hurdle model yardımıyla etkileyici finansal oranlar belirlenmeye çalışılmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: gerçeğe aykırı finansal beyan, Poisson Hurdle model, sayım verisi 
 

JEL Sınıflandırması: C01, C50, D40 

 

The Efficiency of Poisson Hurdle Model Approach in the Analysis 
of Companies to Analyse False Financial Statements: Period after 

Global Crisis  
 

Abstract 

In terms of functioning of financial markets, financial information are expected to be comprehensible, adequate, 
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1.Giriş 

Gerçeğe aykırı finansal tablo beyanı amaçlarından birincisi yatırımcıların algılarını etkilemektir. 

Yatırımcıların özellikle işletmenin gelecekteki kar artışı beklentilerini artırmak 

manipülasyonun amaçlarından biridir. Bu beklenti işletmenin hisse senetlerine olan talebi 

artırmaktadır. Özellikle hisse başına kazancın artırılması için gerekli muhasebe politikalarını 

istenilen yönde kullanılarak muhasebe manipülasyonları yapılmaktadır. Bu şekilde işletmenin 

performansını da aslında olduğundan farklı gösterebilme imkanı doğmaktadır (Hastuti ve  

Gozali, 2015: 224). 

Şirketler ve piyasalarda yaşanan gelişmeler, güvenilir finansal bilgilerin uluslararası düzeyde  

karşılaştırılabilirliğinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Başka ülkelerden fon sağlamak  

isteyen bir firmanın finansal tablolarının ayrıca bir düzeltmeye veya yeniden düzenlemeye 
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ihtiyaç göstermeksizin diğer ülkelerde de kabul görmesi, başta maliyetlerin azalması ve 

yatırımcının korunması olmak üzere pek çok avantaj sağlamaktadır (Ünsal, 2010: 50). 

Ekonomik seyrin vazgeçilmez göstergelerinden biri olan sermaye piyasaları, reel sektöre uzun 

vadeli fon teminine yardımcı olma, halkın büyük sermayeli yatırımlarda pay sahibi olmasına 

ve dolayısıyla iktisadi büyümeye aktif olarak katılmasına imkan sunma gibi işlevleriyle ülke 

kalkınması açısından hayati bir öneme sahiptir (Mamo ve Aliaj, 2014: 57). Taşıdığı önemle 

birlikte sahip olduğu hassas yapı dolayısıyla sermaye piyasaları dünya genelinde olduğu gibi 

ülkemizde de kamu otoritesinin düzenleme, gözetim ve denetimi altında bulunmaktadır.  

Borsalarda işlem gören halka açık firmaların hisse senetlerine yatırım yapma, yatırım yapanlara 

aracılık, danışmanlık hizmeti verme gibi fonksiyonlar üstlenen sermaye piyasası kurumlarının, 

yatırımcılar ve yetkili otoriteler gibi firmalara ait bilgiye ihtiyaç duyan kesimleri bilgilendirmek 

üzere, sunduğu finansal tablolarının güvenilirliği konusunda bir güvence sunma işlevi üstlenen 

bağımsız denetim kuruluşlarıdır (Feng vd., 2011:24). Gerçeğe aykırı finansal bilgi beyanında 

bulunan firmaların sayısı arttıkça sermaye piyasalarına olan güven zedelenecek, yerl i ve 

yabancı yatırımcılar için “çekici güç” durumu “itici güç” kavramına dönüşecektir. Sermaye 

piyasasının etkin çalışabildiğinin önemli ölçütlerinden biri de gerçeğe aykırı finansal tablo 

beyan eden firmaların sayısının gittikçe düşüş göstermesidir.  

Çalışmada küresel kriz sonrası 2011-2016 dönemine ilişkin gerçeğe aykırı finansal bilgi 

beyanında bulunan firma sayısı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve BİST bültenlerinden elde 

edilen bilgiler doğrultusunda belirlenmiştir. Sıfır değer ağırlıklı sayıma dayalı veriler Poisson 

Hurdle model ile analiz edilerek gerçeğe aykırı finansal bilgi beyan eden firmaların sayısını 

etkileyen finansal oranlar ortaya konulmuştur. 
 

2. Gerçeğe Aykırı Finansal Tablolar 

Sermaye piyasası yatırımcısı için, firmalar hakkında gelecekteki performanslarını öngörmeye 

yardımcı olacak her türlü bilgi en temel ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Firmaya ortak olma 

kararında, uzmanlık ve tecrübesine güvenilen üçüncü kişilerin tavsiyelerine başvurulması da 

mümkün olmakla birlikte, nihayetinde bu kişiler de tavsiyelerini şirketle ilgili söz konusu 

bilgileri kullanarak vereceklerdir (Yıldırım, 2009: 9). 

Bilgilendirilme ihtiyacı esas itibariyle mali sistemin önemli bir parçasını oluşturan para 

piyasaları için de gerekli ve önemlidir. Bununla birlikte, sermaye piyasalarında yatırımcıların 

arz ettikleri fonu kullanan şirketlerle doğrudan ortaklık ve borç ilişkisine girmiş olmaları ve fon 

arz ederken, diğer bir ifadeyle menkul kıymet satın alırken-satarken ya da bu kararlarını gözden 

geçirirken, şirketler tarafından kendilerine sunulan finansal bilgileri esas almaları, bilginin 

sermaye piyasalarındaki önemini daha da artırmaktadır (Küçüksözen, 2005:15).  

Sermaye piyasasında en temel ihtiyaç olarak ortaya çıkan bilgi için, anlaşılabilirlik, yeterlilik, 

güvenilirlik ve zamanında sunum olmazsa olmaz şartlardır. Gerçekten de, yatırımcıya sunulan 

bilgi, anlaşılabilir açıklıkta, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek her türlü 

veriyi içerecek yeterlilikte, yatırım kararlarının zamanında alınmasına veya değiştirilmesine 

olanak sağlayabilecek sürede ve yatırımcıyı yanıltmayacak doğruluk ve güvenilirlikte değilse, 

faydalı ve kullanışlı olmayacaktır. Bilginin sahip olması  gereken bu özellikler, aynı zamanda, 

yatırımcılar arasındaki fırsat eşitliğinin bozulmasını da önleyici niteliktedir  (Cohen vd., 2012: 

1015). Diğer taraftan, şirketin yetkilileri ve ortaklarıyla, bu kişilerle yakınlıkları olanların daha 

fazla ve doğru bilgiye, diğer yatırımcılardan daha önce ulaşma imkanları bulunabilmektedir. 

Dolayısıyla, yatırım kararlarında işe yarayacak her türlü bilginin, en kısa zamanda, doğru bir 

şekilde sunulması, belli kesime yönelik  avantajları ortadan kaldıracaktır. 

Gerçeğe aykırı finansal tablo beyanı, finansal tablo kullanıcılarını aldatmak için, tutarları veya 

elde edilen sonuçları kasıtlı olarak yanlış bildirme veya atlama yaparak, bir firmanın finansal 

durumunu bilinçli olarak yanlış bildirmektir. Finansal tablo hileleri genellikle kendisi bir sonuç 

olmaktan çok bir sonuca gitme aracıdır. Bunun yapılmasındaki nedenler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir : 
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 Firmanın beklenen veya hedeflenen kazançlarına ulaşmak, 

 Kredi almalarını engelleyen iş problemlerini çözümlemek, 

 Daha fazla zaman yaratmak, 

 Dürüst finansal tablolar verildiğinde alınamayacak veya daha az olacak kredileri almak 
veya yenilemek, 

 Hisse satışı yoluyla yatırımları yüreklendirmek, 

 Artan hisse başına kazanç veya ortaklık karı yararlarını artırmak, böylece  artan kar payı 
ödemeleri sağlamak, 

 Olumsuz piyasa algılamalarını gidermek, 

 Finansman taahhütlerine uyumu sergileyebilmek, 

 Firma amaç ve hedeflerini karşılayabilmek, 

 Performansla ilgili ikramiyeler almak (ACFE, 2003:302). 
 

Healy ve Wahlen (1999)’a göre, gerçeğe aykırı finansal tablo açıklama durumu; muhasebe 

verilerinin oluşturulması ve muhasebe standartlarının yorumlanması  aşamalarında, amaca 

uygun işlemler oluşturma dolayısıyla, şirketin taraf olduğu sözleşmeleri ya da işlem ve 

faaliyetleri amaca uygun olarak düzenlemek şeklinde, işlem ve faaliyetlerin zamanlamasını 

belirleme biçiminde gerçekleşebilir.  

Bağımsız denetçilere yönelik olarak yapılan bir ankete göre ise, yöneticilerin gerçeğe aykırı 

finansal tablo beyanı girişimleri; 
 

 Gelirlerin muhasebeleştirilmesi, 

 Şirket birleşmeleri, 

 Maddi olmayan duran varlıklar, 

 Maddi duran varlıklar, 

 Yatırımlar ve leasing işlemleri, 

 Karşılıklarla ilgili işlemlerde söz konusu olmaktadır (Nelson vd., 2002:178). 
 

Ülkemizde, SPK tarafından ortaya çıkarılan gerçeğe aykırı finansal bilgi beyanında bulunan 

firmaların, durum kamuya açıklandığında ilgili hisse senedi fiyatlarında, ABD’de olduğu gibi  

benzer bir düşüşün gerçekleşmediği gözlemlenmiştir. Gerçeğe aykırı finansal bilgi tespit edil ip, 

kamuya açıklandığında, SPK tarafından firmaların % 35’nin işlemleri 1 günden fazla bir süre 

için durdurulmuş, % 65’inde ise işlemler aynı gün kısa bir aradan sonra devam ettirilmiştir. 

İşlemleri devam ettirilen firmaların hisse senetlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunma durumu 

açıklandığı gün fiyatlar ortalama %1 oranında (maksimum azalış günlük %7 oranında, 

maksimum artış günlük %4 oranında) düşmüştür. Bir hafta sonra ise, hisse senedi fiyatları 

ortalama %4 oranında yükselmiştir. Gerçeğe aykırı beyan yaptığı belirlenen firmalardan 

işlemleri durdurulup, daha sonra tekrar başlatılanlarda, işlemlerin tekrar başladığı ilk gün hisse 

senedi fiyatları ortalama % 56 oranında yükselmiş, 1 ay sonra ise ilk güne göre fiyat artışı % 

23’e gerilemiştir (Küçüksözen, 2005: 41). 

DeBondt ve Thaler’e (1985) göre, gerçeğe aykırı beyanın ortaya çıkarılması halinde, 

yatırımcılar finansal bilgilerin daha önce gerçeğe aykırı olarak kamuya sunulduğu bilgisine 

daha fazla önem vererek ve daha önceki bilgilere daha az önem atfederek hisse senedi fiyatında 

aşırı bir düşüş yaratacak şekilde yeni bilgiye (finansal bilgi manipülasyonu açıklamasına) aşırı 

tepki göstermektedirler. Daha sonra bu tepki ters yönlü olarak gelişerek, hisse senedi fiyatlarını 

yükseltmekte, ilk açıklamaya tepki ne kadar fazla olursa izleyen günlerdeki, ilk tepkiyi telafi 

edici fiyat hareketi de o kadar yüksek olmaktadır. Eğer piyasanın ilk tepkisi çok yüksek düzeyde 

ise, diğer bir ifade ile finansal bilgi manipülasyonu açıklandığında hisse senedi fiyatları göreli 

olarak daha çok düşüyorsa, bu durum o piyasanın zayıf formda değil, yarı güçlü formda ya da 

güçlü formda etkin olduğunu göstermektedir. 
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Brown, Harlow ve Tınıç (1988), finansal bilgi manipülasyonu açıklamasına (olumsuz bilgiye) 

aşırı tepki gösterilmesine, belirsiz bilgi hipotezi ile açıklama getirmektedirler. Buna göre, 

yatırımcılar herhangi bir menkul kıymetin fiyatını, önemli bir bilginin, çok ani bir şekilde 

açıklanmasının etkileri piyasaya tam olarak yansımadan belirlemektedirler. Şirket hakkındaki 

bilginin açıklanması öncesinde bir belirsizlik söz konusu olmakta ve bu süreçte yatırımcılar bu 

belirsizlik, bilginin açıklanması ile sonlanana kadar fiyatı biraz düşük bir şekilde 

belirlemektedirler. Bu etki olumlu ya da olumsuz olabilmektedir. Haberin açıklanması ile 

birlikte hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanma önce artmakta, daha sonra bilginin 

değerlendirilmesi ile beraber belirsizlik durumu ortadan kalktığı için fiyattaki dalgalanma 

azalmaktadır. 
 

3. Gerçeğe Aykırı Finansal Beyan Teknikleri 

Gerçeğe aykırı finansal bilginin beyanına yönelik temelde iki teknik kullanılmaktadır. 

Bunlardan birincisi, finansal tablolarda yer alan kalemlerin sınıflandırılmasının değiştirilmesi, 

ikincisi ise, dönemler arası gelir-gider kaydırmaları biçimindedir. Bu kapsamda firmalar 

tarafından, olağanüstü gelirlerin olağan gelir olarak kaydedilmesi ya da gelecek dönemlere ait 

gelirlerin cari döneme çekilmesi, cari dönemdeki gelirlerin sonraki dönemlere aktarılması, cari 

dönem giderlerinin gelecek dönemlere ertelenmesi gibi işlem ve uygulamalar 

gerçekleştirilebilir (Küçükkocaoğlu ve Küçüksözen, 2005: 8 ). 

Muhasebeleştirme işlemleri yardımıyla oluşturulan gerçeğe aykırı finansal tablolar, temelde 

muhasebenin değerlemeye ilişkin hükümlerinin uygulanmasından ve gelir ya da  giderlerin 

kaydedilme zamanlamasına ilişkin kararlardan kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, değerleme 

hükümlerinin amaca göre farklı yorumlanması ya da değiştirilmesi, karın yüksek olduğu 

yıllarda daha fazla karşılık ayrılması, karın beklenenden düşük olacağı yıllarda karşılık ve 

amortismanların daha düşük tutulması gibi uygulamalar söz konusu olmaktadır. Yöneticilerin 

şirketin faaliyetleri ile ilgili ekonomik olayları kontrol etmeye yönelik eylemleri, projelerin 

seçimi, aktiflerin özellikle menkul kıymet veya iştiraklerin satışı-alışı ve diğer operasyonel 

kararların zamanlamasına ilişkin olup, dönem sonunda, yıl boyunca o zamana kadar nasıl 

performans gösterildiği bilgisine dayalı olarak, şirketin üretim ve/veya yatırım kararları gerçeğe 

aykırı finansal bilgi üretmek amacıyla değiştirilebilmektedir (Stolowy ve Breton, 2000:11). 

Böylece, bazı gelirlerin izleyen döneme aktarılması ya da bazı harcamaların dönem sonuna 

doğru hızlandırılması ya da menkul kıymet, iştirak ve sabit kıymetlerin satışı gibi faaliyete 

ilişkin karar ve uygulamalar gündeme gelmektedir. 

Gerçeğe aykırı finansal beyan genellikle, aktiflerin, gelirlerin ve karların fazla bildirimini ve 

pasiflerin, giderlerin ve zararların eksik bildirimi şeklinde görülmekle birlikte bazen bunun tam 

tersinin yapıldığı da görülebilmektedir. Yüksek kar edilen yıllarda karın izleyen dönemlerde 

düşük olma olasılığı dikkate alınarak gizlenmesi şeklinde bir değerleme de finansal tablo hilesi 

olarak adlandırılabilir (ACFE, 2003: 303).  
 

4. Uygulama 

Bazı araştırmalarda Poisson dağılımı gösteren sayıma dayalı olarak elde edilen gözlemler, 

beklenenden daha fazla sayıda sıfır değerine sahip olabilir. Böyle durumlarda, fazla sayıda sıfır 

değerine sahip Poisson dağılımı gösteren bağımlı değişkenin ortalama ve varyansı arasında var 

olan eşitlik bozulmakta ve bu durum varyansın ortalamadan büyük olması aşırı yayılım 

(overdispersion), küçük olması ise az yayılım (underdispersion) biçimde karşımıza 

çıkmaktadır. Sıfır değerlerinin çok fazla sayıda olduğu veri kümelerine, Poisson regresyon 

analizi uygulamak yanlı ve etkin olmayan parametre tahminlerinin elde edilmesine neden 

olacaktır (Cameron ve Trivedi, 1998: 70). 

Hurdle model sıfır değerlerinin fazla olduğu veri kümelerinin analizinde kullanılan alternatif 

bir yöntemdir. Hurdle model iki kısımdan oluşmaktadır. Kısımlardan birincisi, sıfır sayımlara 

(0) karşı pozitif sayımları (1) gösteren binary (ikili) cevapları, ikinci kısım ise yalnız pozitif 
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sayımları (sıfırdan büyük değerler) gösteren süreçtir. Binary cevaplar , binary model 

kullanılarak ve pozitif sayımlar sıfır değer- sınırlandırılmış sayıma dayalı (zero-truncated 

count) model kullanılarak analiz edilmektedir (Yeşilova, 2009:1). 

Hurdle modelde birinci aşama sıfır veya sıfır olmayan sonuçların meydana gelip gelmediğini 

belirleyen binomial olasılık modelidir. Pozitif sonuçları  tanımlayan sınırlandırılmış sayıma 

dayalı veriler ise ikinci aşama olarak modellenmektedir (Dalrymple vd, 2003:495). Binary 

kısım logit, probit veya complememtary loglog kullanılarak modellenmektedir. Pozitif sayımlar 

kısmı ise Poisson, geometrik ve negative binomial kullanılarak modellenmektedir. Elde edilen 

veriler Poisson dağılımı kullanılarak modellendiğinde, Poisson Hurdle model olarak 

adlandırılmaktadır (Long ve Freese, 2006: 48). 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve bulunmayan firma ayırımı yapabilmek için BİST 

01.01.2011- 31.12.2016 tarihleri arasındaki günlük bültenleri ve SPK’nın yayınlanan haftalık 

bültenleri, finansal tablo, mali tablo, bilanço, gelir tablosu, kar, zarar, gelir, gider, bağımsız 

denetim raporu, aktifleştirme, düzeltme gibi anahtar kelimelerden yararlanılarak incelenmiştir.  

Çalışmada gerçeğe aykırı finansal tablo beyanında bulunan firmalar için (1) kod ve bulunmayan 

firmalar için (0) kod kullanılmıştır. Örneklemi oluşturan  BİST’de işlem gören 145 sanayi 

firması içinde sıfır değeri alanlar çoğunlukta olduğu için, gerçeğe aykırı finansal tablo beyanı 

yapan firmaların sayısını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik Hurdle  model yaklaşımı 

uygunluk göstermiştir. Beneish (1999)’a göre gerçeğe aykırı beyanda bulunan firmalar belli 

finansal oranlar incelenerek belirlenebilir. Bu çalışmanın doğrultusunda Küçüksözen ve 

Küçükkocaoğlu (2005) araştırmalarında söz konusu bağımsız değişkenler ve ayrıca bazı ilave 

değişkenler yardımıyla Probit model üzerinden analiz yapmışlardır. Hurdle model analizi için 

her iki çalışma temel alınarak bağımsız değişken seçimi gerçekleştirilmiştir. 
 

Tablo 1: Bağımsız değişkenler listesi 

Ticari alacaklar indeksi (TAİ) Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim 

Giderleri indeksi (PSİ) 

Brüt Kar Marjı indeksi (BKM) Kaynak yapısındaki değişim indeksi (KYİ) 

Aktif kalitesi indeksi (AKİ) Toplam Tahakkukların Toplam Varlıklara 

oranı (TVİ) 

Amortisman indeksi (Aİ) Finansman giderlerinin satışlara oranı (FSİ) 
 

Literatürde, gerçeğe aykırı finansal tablo beyan eden firmaların belirlenmesine yönelik 

tekniklerin ve etkili finansal değişkenlerin incelendiği çalışmalar bulunmaktadır. Bu 

uygulamada ise, sınıflama yöntemlerinden farklı olarak, gerçeğe aykırı beyanda bulunan 

firmaların sayısınının artış/azalışını hangi değişkenlerin belirlediğinin yanısıra, veriye uygun 

sayım modellerinden hangisinin önerileceği hedeflenmiştir.  
 

4.1. Poisson Hurdle Model 

Hurdle model Mullahy (1986), King (1989), Lambert (1992) ve Welsh vd.(1996) tarafından 

geliştirilerek ekonomi ve finans verileri için uygulanabilirliği ortaya konulmuştur.  Herhangi bir 

sınıflama analizi yöntemi sonrasında sayım verilerinin, çalışmaya konu olan özellikteki 

birimlerinin sayısının genel toplam içinde az olduğu durumlarda sıfır değer ağırlıklı veri 

durumuna sıkça rastlanmaktadır. 

Sınırlandırılmış sayıma dayalı olarak elde edilen pozitif gözlem değerleri (yi >0) Poisson 

dağılımı kullanılarak modellendiğinde, Poisson Hurdle model olarak adlandırılmaktadır. yi 

değeri  i =1,2,…,n  birbirinden bağımsız sayıma dayalı olarak elde edilen gözlem değerleri 

olsun. yi = 0 olma olasılığı 1− p(x) ve yi sınırlandırılmış Poisson (λ (z)) olma olasılığı p(x) olsun. 

Burada x ve z  kovariet matrisleridir (Yeşilova, 2009, 2) 
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      (2) 

 

p(x) ve λ (z) lojit ve log-doğrusal fonksiyonlar kullanılarak modellenir.  

 

Bu gösterim, 

 
'log( ( )) iz x            (3) 

'log ( )i iit p z           (4) 

 

biçiminde ifade edilebilir. Eşitlik (3) ve (4) no.lu denklemlerde bilinmeyen α ve β 

parametrelerinin tahmininde kullanılan  Poisson Hurdle model için log-olabilirlik fonksiyonu; 

 
0 1 0

log(1 exp( )) exp( ) log(1 exp( exp( ))) log( !)
i i

n

i i i i i i i

y i y

LL x x y z z z y    
  

            (5) 

 

    ( ) ( )LL LL             (6) 

 

olarak belirlenebilir. Eşitlik (6)’ da verilen ( )LL    ifadesinin maksimize edilmesiyle   

bilinmeyen parametre vektörünün çözümü sağlanmaktadır. Ayrıca ( )LL  ifadesinin 

genelleştirilmiş doğrusal model yardımıyla bilinmeyen   parametresi için tahminleri elde 

edilir (Dalrymple vd., 2003: 498). 
 

4.2. Bulgular ve Yorum 

Modelin çözümünde R yazılım programı kullanılmıştır. Zeileis vd. (2007) çalışmasından 

gerekli kodlar elde edilmiştir. Poisson Hurdle model sonuçları Tablo 2 ve 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Sınırlandırılmış Poisson  model sonuçları 

             Yıllar 

 

Değişkenler 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TAİ 0.194* 0.216* 0.271* 0.294* 0.238* 0.285* 

BKM -0.152* -0.183* -0.210* -0.239* -0.207* -0.191* 

AKİ -0.183* -0.360* -0.301* -0.251* -0.437* -0.562* 

Aİ 0.173 0.128 0.193 0.182* 0.149* 0.163* 

PSİ 0.231 0.093 0.226 0.207 0.328 0.310 

KYİ 0.257 0.134 0.251 0.239* 0.427* 0.558* 

TVİ 0.630 0.505 0.628 0.425 0.339 0.397 

FSİ 0.082 0.092 0.127* 0.085* 0.072* 0.079* 

SABİT 1.238 1.229 1.392 1.561 1.055 1.483 
*0.05 düzeyinde istatistik anlamlı 
 

Çalışmada, ticari alacaklar endeksi (TAİ) Beneish (1999) sonuçlarına paralel olarak gerçeğe 

aykırı finansal tablo beyanında bulunan firma sayısını arttırıcı ve istatistik anlamlıdır.  Bu durum 

ticari alacaklarda satışlarla uyumlu olmayan bir artışın gerçeğe aykırı beyan sayısını attıracağını 

göstermektedir. Brüt kar marjı indeksi (BKM), azaltıcı etkiye sahip ve istatistik anlamlıdır. 

Dolayısıyla, bu indeksteki bir düşüş gerçeğe aykırı beyan sayısını artırmakta olup, düşük kar 

marjına sahip şirketlerin riskli olabileceğini ortaya koymaktadır. Amortisman endeksi (Aİ) ve 

kaynak yapısındaki değişim endeksi (KYİ), son üç yıl için arttırıcı yönde ve istatistik 
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anlamlıdır. Finansman giderlerinin satışlara oranı (FSİ) değişkeni de son dört yıl için pozitif 

katsayıya sahip ve anlamlıdır. Böylece, finansman giderlerinin satışlara oranı ile gerçeğe aykırı 

beyan sayısının ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Modeldeki aktif kalitesi endeksi (AKİ) Beneish 

(1999) ve Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu (2005) çalışmalarının aksine tüm yıllar için istatistik 

anlamlı çıkmıştır. Kriz sonrasında aktif kalitesi sağlandıkça gerçeğe aykırı finansal bilgi 

beyanının azalacağı düşünülmektedir. 2007 krizi sonrasında gerçeğe aykırı finansal bilgi beyan 

eden firma sayısında ciddi bir artış gözlenmiştir. Aynı durum 2001 sonrasında firma sayısı 55’e 

varacak kadar yükselen bir değere çıkmıştır. Kriz dönemleri firmalar için zor geçtikçe gerçeğe 

aykırı beyan sayısı da artış göstermektedir. Modelde yer alan PSİ ve TVİ değişkenleri tüm 

dönemler için istatistik anlamlı çıkmamıştır. Bu sonuç literatürdeki çalışmaları 

desteklemektedir. 
 

Tablo 3: Poisson Hurdle Modelde Binary Cevaplar İçin Tahmin Sonuçları  

             Yıllar 

 

Değişkenler 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TAİ 0.162* 0.154* 0.197* 0.228* 0.342* 0.297* 

BKM -0.173* -0.139* -0.217* -0.160* -0.169* -0.175* 

AKİ -0.260* -0.205* -0.268* -0.233* -0.292* -0.250* 

Aİ 0.361 0.389 0.302 0.297* 0.373* 0.446* 

PSİ 0.348 0.304 0.417 0.381 0.309 0.291 

KYİ 0.275 0.318 0.226* 0.355* 0.273* 0.204* 

TVİ 0.151 0.179 0.115 0.104 0.127 0.148 

FSİ 0.062* 0.093* 0.102* 0.119* 0.083* 0.099* 

SABİT 1.239 1.245 1.471 1.607 1.627 1.728 
*0.05 düzeyinde istatistik anlamlı 
 

Binary cevaplar için tahmin sonuçlarında; TAİ, BKM, AKİ ve FSİ değişkenleri tüm yıllar için 

istatistik anlamlı olarak belirlenmiştir. Sınırlandırılmış modelde son üç yıl için Aİ değişkeni 

anlamlı bulunmuştur. Son dört yıl için ise, KYİ değişkeni anlamlı bulunmuştur. Ayrıca bu 

model için PSİ ve  TVİ değişkenleri tüm dönemler için  anlamlı çıkmamıştır.  

Sonuç olarak çalışmada,  gerçeğe aykırı finansal bilgi beyan eden firmaların sayısı üzerinde;    

 Ticari alacaklar indeksi (TAİ),  

 Brüt Kar Marjı indeksi (BKM),  

 Aktif kalitesi indeksi (AKİ)   

değişkenleri birincil derece önemli ve etkileyici çıkmıştır.  

 
 

5. Sonuç 

1980’lerden sonra yaşanan büyük şirket skandalları finansal bilgiye olan güvenin azalmasına, 

var olan düzenlemelerin gözden geçirilmesine ve bu düzenlemelerde değişiliklik yapılmasına 

neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler, muhasebecilerin ve denetçilerin, işletmelerin finansal 

durumlarının açıklamasında ne kadar önemli bir rol üstlendiklerinin daha net bir şekilde 

anlaşılmasını sağlamıştır. 

Bir firmada güvenilir finansal tablo hazırlamak, özellikle hisse senetlerine yatırımcı çekmek ve 

kredi bulmak için ön şart olup, firmanın piyasada belli sözleşmeler yapması ve tedarikçilerle 

çalışabilmesi açısından da çok önemlidir. Bu nedenle yatırımcılar, kredi verenler, müşteriler, 

tedarikçiler firma yönetiminin performansını değerlendirmek ve diğer firma ve yatırımcılarla 

karşılaştırmak için güvenilir finansal tablo istemektedirler. Güvenilir finansal tablo ise, genel 

kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve standartlarına uygun düzenlenmiş ve gerçeğe uygun bir 

şekilde sunulmuş finansal bilgiler içeren tablo anlamına gelmektedir. 
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Birçok araştırma sonucunda, gerçeğe aykırı finansal tablo açıklayan firmaların çoğunun 

yönetim yapılarının zayıf olduğu, yöneticilerinin kendi menfaatleri doğrultusunda hareket 

ettiği, iç denetim sisteminin yetersiz ve/veya zayıf olduğu, bağımsız denetim komitelerinin ya 

yetersiz ya da hiç bulunmadığı, muhasebe standartlarındaki gerçekleşme, tahsis tahakkuk 

kavramları ve muhasebe sisteminin ekonomik sonuç doğuran işlem ve olayların kaydedilme  

zamanı, tutarı ve raporlanmasına ilişkin yetersizlikler bulunduğu belirlenmiştir. Türkiye’de 

yapılan düzenlemeler gerçeğe aykırı finansal bilgi beyanının önlenmesi açısından, dünyadaki 

gelişmeler çerçevesinde atılmış önemli adımlardır. Bunun yanında, kurumsal  yönetim 

ilkelerinin özellikle BİST’de hisse senetleri işlem gören firmalar açısından tedricen zorunlu 

hale getirilmesi, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen firmaların sorumluları hakkında 

uygulanacak cezaların ağırlaştırılması ve bağımsız denetim anlayışının vergi merkezli olmaktan 

çıkarılarak kamunun doğru bilgilendirilmesi amacına yönlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu düzenlemeler çerçevesinde ortaya çıkan kuralların zamanında, tam ve eşit olarak 

uygulanması da önemlidir.   

Çalışmada, küresel kriz sonrası 2011-2016 dönemi için BİST’de işlem gören sanayi firmalarına 

yönelik, gerçeğe aykırı finansal beyanda bulunanların sayısını etkileyen faktörler in 

belirlenmesi için Poisson Hurdle model analiz edilmiştir. Bu tarz sayım verileri sıfır değer  

ağırlıklı olduğundan Poisson model yanlı ve etkin olmayan sonuçlar üreteceği için Hurdle 

model içinde analiz edilmesi gerekir. Modelde ele alınan etkileyici değişkenler literatürde 

yapılan çalışmalar doğrultusunda belirlenmiştir. Model sonuçlarında, ticari alacaklar indeksi 

(TAİ), brüt kar marjı indeksi (BKM) ve aktif kalitesi indeksi (AKİ) değişkenlerinin gerçeğe 

aykırı finansal bilgi beyan eden firma sayısı üzerinde tüm dönemler için istatistik anlamlı ve 

önemli olduğu görülmüştür. Bazı dönemler için Aİ, KYİ ve FSİ değişkenleri anlamlı çıkmıştır.  

Bu bulgular doğrultusunda, Türkiye’de gerçeğe aykırı finansal tablo beyan eden firmaların 

ortak özellikleri; aktif büyüklüğü küçük, işletme sermayeleri düşük, sermayelerini ağırlıklı 

olarak kısa vadeli borçlarla finanse eden, kaynak yapıları daha fazla oranda borç ağırlıklı ve 

satışlarındaki büyüme az da olsa yüksek niteliklidir. Yatırım yapacak kişilerin, modelde 

belirlenen oranlara bakarak karar vermeleri ve bu tarz firmaların hisse senetlerine talep 

göstermemeleri, hileli beyanda bulunacak firmalara caydırıcı yaklaşım olacaktır. 
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Borsa Endeksini Etkileyen Ekonomik ve Finansal Faktörlerin 

İndirgenmesinde Zaman Serileri Faktör Analizi Yönteminin 
Etkinliği 

 
 

Funda H. Sezgin1 

 

 
Özet 

Zaman serilerinin veri yapısı gereğince, gözlemlerin bağımsız olması ve benzer şekilde dağılmaları gibi  
varsayımları sağlamamasından kaynaklı sorunlar nedeniyle boyut indirgeme çalışması için Faktör Analizi (FA) 
yöntemi uygunluk göstermemektedir. Zamana bağlı ekonomik verilerde genellikle yukarı doğru bir trend ve 
serilerde bağımlılık vardır. Zaman Serileri Faktör Analizi (ZSFA), zaman serilerindeki gizli faktörleri mümkün 
olduğunca az varsayımla  analiz ederek, bu tarz verilerde boyut indirgeme amaçlı geliştirilmiş ve önemli bir soruna 
çözüm sağlamıştır. Çalışmada, BİST genel indekse yön verdiği düşünülen finansal ve ekonomik değişkenler ele 

alınarak ZSFA yardımıyla indirgenmiştir. Böylece, borsa getirileri üzerinde etkili değişkenler birleştirerek 
faktörleşme sağlanmış ve erken uyarı göstergesi olabilecek bir öncü değer önerilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: zaman serileri faktör analizi, veri indirgeme, borsa endeksi 
 

JEL Sınıflandırma: B26, C02, C10 

 

Efficiency of the Time Series Factor Analysis Method in the 

Reduction of Economic and Financial Factors Affecting Exchange 
Index 

 
Abstract 

Due to the data structure of the time series, the Factor Analysis (FA) method is not suitable for size reduction work 
because of the problems arising from the fact that the observations are independent and they do not distribute in a 
similar way. Time-dependent economic data usually have an upward trend and dependency in the series. Time 

Series Factor Analysis (TSFA) was developed to reduce the size of such data by analyzing the latent factors in the 
time series with as few assumptions as possible and to solve a major problem. In the study, the financial and 
economic variables that the BIST is thought to be leading the general index are handled and reduced with the help 
of TSFA. Thus, by introducing influential variables on stock returns, a leading value which can be an early warning 
indicator has been provided. 
 

Keywords: time series factor analysis, data reduction, exchange index 
 

JEL Classification: B26, C02, C10 

 

 

1. Giriş  

Faktör analizi (FA), birbiriyle ilişkili olduğu düşünülen çok sayıda değişken arasındaki ilişkinin 

anlaşılması ve yorumlanmasını kolaylaştırmak için, değişkenleri daha az sayıda temel boyuta 

indirgeyen çok değişkenli analiz tekniklerinden biridir. FA uygulayıcıları, öncelikle araştırma 

kapsamında kullanılan değişken setinin temelini oluşturan ana faktörlerin neler olduğunu ve bu 

faktörlerin değişkenlerden her birini açıklama derecesini belirleme imkanına sahip olmaktadır. 

Bu yolla araştırmacı, elinde bulunan çok sayıda değişkenden oluşan seti, daha az sayıda yeniden 

oluşturulmuş değişkenler (faktörler) cinsinden ifade etme ve anlama imkanına sahip olacaktır. 

Etkin bir FA’nin, veri setini en iyi şekilde temsil eden ve mümkün olduğunca az sayıda 
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faktörden oluşan, böylelikle sonucu hem basit hem de yorumlamada rahatlık sağlayabilecek 

özellikleri barındıran bir yapıda olması gerekir (Tsay, 2005:67). 

FA, varsayımlarının geçerliliği durumunda etkinlik kazanır. Standart FA, yatay kesit verileri 

için geliştirilmiş olduğundan, varsayımlarının geçerliliği yatay kesit verileri üzerinde diğer veri 

tiplerine göre daha kolaylıkla sağlanır (Geweke ve Singleton, 1981:41). Zamana bağlı 

ekonomik verilerde trendin olması, mevsimselliğin bulunması nedeniyle durağan olmama 

durumu, standart FA’nin varsayımlarını gerçeklemeyi olanaksız kılar. Özellikle makro 

ekonomik veri, tipik olarak yükselen bir eğilim gösterir ve otokorelasyon problemi vardır. Bu 

nedenle standart FA’nin bağımsızlık ve özdeş dağılım varsayımı zarar görmektedir. Bu 

durumda ZSFA uygun bir indirgeme yöntemi olarak literatürde yerini almıştır (Golyandina vd., 

2001:56). 

Bu çalışmanın amacı, borsa getirileri üzerinde etkili olduğu düşünülen ekonomik ve finansal 

verilerin trend ve mevsimsellik içermesi nedeniyle uygun yöntem olan ZSFA yardımıyla 

indirgenmesi ve bir öncü göstergeler dizini önermektir. 
 

2. Zaman Serisi Faktör Analizi 

Zaman serilerinde FA ilk olarak Catell’in (1943) ve Catell vd. (1947) çalışmalarında psikolojik 

veri seti üzerinde p-Tekniği adı altında uygulanmıştır. Bu teknik literatürde p-Faktör Analizi 

olarak da geçmektedir. Standart FA’nin zaman serilerine uygulanması olan p-Tekniği, veri 

setinin trend etkisinden arındırılmaması ve korelasyon matrisi yerine, çapraz-korelasyon 

matrisininin kullanmasından dolayı Anderson (1963) ve Holtzman (1973) tarafınan eleştiri 

almıştır. Çapraz-korelasyon matrisi, bağımsız değişkenler ve deterministik fonksiyonlar birlikte 

ele alınarak oluşturulan korelasyon matrisidir ve dinamik yapının modele aktarılması amacıyla 

kullanılmıştır. Geweke (1977) çalışmasında  faktörlerin dinamik yapısını katmadan zaman 

serileri üzerinde FA uygulamıştır. Fakat kabul ettiği kovaryansta durağanlılık varsayımından 

dolayı parametre tahminleri frekans tanım kümesinde (frequency domain) için gerçekleşmiştir. 

Gilbert ve Meijer (2005) tarafından  Zaman Serileri Faktör Analizi (ZSFA) kavramı ortaya 

atılmıştır. ZSFA, değişkenlerin dinamik yapısı hakkında bir bilginin olmadığı ya da dinamik 

yapıya bağlı olmayan bir modelin kurulması  istendiği durumlarda uygulanır. Dinamiklerin 

modellenmesi yanlış olarak yapıldığında  güvenilir sonuçlar elde edilemeyeceği için, uygulayıcı 

bu konuda hata yapma ihtimalini gözönüne alarak ZSFA yöntemini tercih edebilir. 

ZSFA yöntemi ölçüm modelinin ekonomik modellemeden ayrı tutulması, dolayısıyla dinamik 

yapının modele dahil edilmemesidir. ZSFA’ nin dinamik yapıyı modelleyen diğer yöntem olan 

p-Tekniğine göre farkı ise trend etkisinden arındırılmış veriler üzerine uygulanması ve daha 

zayıf varsayımlar altında parametre tahminlerindeki durağanlılığın sağlanmasıdır (Gilbert ve 

Meijer , 2005:4). 

 ZSFA uygulama aşamasında öncelikle değişkenler bir kez fark alınarak trend etkisinden 

arındırılır. Doğal olarak değişkenlerin bazılarında mevsimsellik gözlenebilir fakat 

değişkenlerdeki mevsimselliğin faktörlere de yansıtılması amacıyla mevsimsllik giderilmez. 

Eger ölçüm modelinden sonra ekonomik modelleme yapılmak istenirse, ZSFA ile elde edilen 

faktörlerde belirlenen mevsimsellik giderildikten sonra ekonomik modellemeye devam 

edilebilir. ZSFA diğer yöntemlere göre daha az varsayımla çalıştığı için uygulamada avantajlar 

içerir. Normallik, serilerde otokorelasyonun olmaması, bağımsız ve benzer dağılma, 

kovaryansda durağanlık varsayımlarının geçerliliği gerekmemektedir. Ayrıca gözlem sayısının 

az olduğu durumlarda etkin sonuçlar üretebilmekte ve bu nedenle çok değişkenli  analiz 

tekniklerine önemli bir katkı sağlamaktadır (Amengual ve Watson, 2007: 95). 

T zaman periyodlu k gözlenemeyen faktör; it  (t = 1, ... , T ve i = 1, ... , k) ve M gözlenen 

değişken ity  (t = 1 , ... , T ve i = 1, ..., M ) olmak üzere,  
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t t ty B                    (1) 
 

şeklinde bir ölçüm modeli olduğu varsayılsın. Burada  ; M boyutlu katsayı vektörü, B; Mxk 

boyutlu faktör ağırlıkları matrisi ve t ; M boyutlu rassal hata vektörüdür. Bu ölçüm modelinin 

standart FA’nden farkı, katsayı vektörü içermesi ve değişkenlerin zamana bağlı olarak 

indekslenmesidir. DFA’ nde verilerin zaman sırası önemliyken ZSFA bu önemli olmamaktadır. 

Parametre tahmini için gerekli olan bağımsız ve özdeş dağılım varsayımı yatay kesit verilerinde 

çoğunlukla sağlanabilirken, zaman serilerine bu pek mümkün değilir ve zorunlu da değildir. 

Eğer t  ve t  serileri otokorelasyonlu fakat sıfır ortalama ve sabit kovaryanslı olarak aralarında 

korelasyon yoksa; ty ’nin ortalaması y   , kovaryansı da y B B'      olacaktır. Bazı 

koşullar altında, y’nin örnek ortalama ve kovaryansı; y  ve y ‘ nin durağan tahmincileridir, 

bundan dolayı ençok olabilirlilik tahmincileri de durağandır. (1) denklemi, daha geniş bir 

şekilde 
 

t t t ty B                    (2) 
 

olarak yazılabilir. Burada   zamana bağlı katsayı vektörüdür fakat uygulamalarda  ’ nın 

zaman içinde değişmediği kabul edilir, benzer şekilde faktör ağırlıkları matrisinin zamana bağlı 

olmadığı varsayılır. Değişkenlerin birinci farkları alınarak durağanlığın sağlandığı varsayılır. 

Farkı alınmış model; 
 

t t t t t t t t tDy y y ( ) B( ) ( )1 1 1 1                ya da        (3) 

t t t tDy BD D                         (4) 
 

şeklinde gösterilir. Öncelikle (1) ve (2) ile belirtilen ölçüm modelinin ve t    sabit katsayı 

vektörünün varolduğu kabul edilerek ZSFA’ nin varsayımları  
 

1. 
T

T tt
p lim D / T

1 
    vardır ve sonludur 

2. 
T

T tt 1
p lim D / T 0 

   

3. 
T

T t tt 1
p lim (D )(D ) '/ T 

         vardır, pozitif tanımlı ve sonludur 

4. 
T '

T t tt 1
p lim D D / T 

     vardır, pozitif tanımlı ve sonludur 

5. 
T '

T t tt 1
p lim (D )D / T 0 

      
 

olarak sıralanabilir. Bu tD  ve/ya tD  serilerindeki birim kökler varsayımlara uymayabilir.  

ytD  fark serisinin örnek ortalaması; 
 

T

t

t

Dy Dy
T 1

1



                (5) 

kovaryansı  
T

Dy t t

t 1

1
S (Dy Dy)(Dy Dy) '

T 

               (6) 

 

ile gösterilir. Fark serisinin ortalama ve kovaryansı için ZSFA varsayımları kullanılarak 
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y
T

p limD B


      ve             (7) 

Dy
T

plimS B B'


                  (8) 

 

olduğu görülebilir. Ençok olabilirlilik tahmincisi; B  faktör yükleri,   faktör ve   hata 

kovaryanslarını tahmin etmek için örnek kovaryans matrisini kullanır. Bu tahminler, (5). 

ifadeden de görüleceği gibi örnek kovaryansı olarak DyS  kullanıldığında durağan olacaktır. 

Genel olarak Ledermann sınırı (9) sağlandığı koşulda,  
 

2(M k) M k                  (9) 
 

  tanımlı olmaktadır. B ve parametre matrisleri standart FA’ ndeki gibi bazı kısıtlamalar ya 

da belirlenen rotasyon yöntemi ile hesaplanırlar. B̂ , ̂ , ̂  tahmincileri kullanılarak  
 

1 1 1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ (B B) B' Dy                 (10) 
 

elde edilmektedir (Gilbert ve Meijer, 2005:6-7). 
 

3. Uygulama 

Teknolojik ilerleme ve bilginin yayılma hızındaki artış  birbirinden çok farklı ülkelerin kendi 

iç piyasalarına bağlı olmayan gelişmelerden etkilenmesi  sonucunu beraberinde getirmiştir. Bu 

çerçevede  dünyadaki finans piyasaları 20. yüzyılın sonundan itibaren birbirine yakınlaşmaya 

bağlamış,  küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte  finans piyasalarının  yurtiçi gelişmeler 

kadar  uluslararası hareketlerden de etkilendiği görülmüştür. Küresel ekonomiyle gittikçe daha 

hızlı bütünleşen Türkiye gibi gelişmekte olan bir ekonomide,  finansal piyasa endekleri 

arasındaki bilgi aktarımı, bu piyasaların birbirleriyle bütünleşme derecesi, fiyat ve oynaklık 

yayılma (volatility spillover) etkileri,  yerel ekonominin gidişatı dışında farklı finans 

piyasalarının ya da ekonomik ajanlarının etkilerinin borsanın yönünü belirlemedeki gücünün 

belirlenmesi yatırım kararları için önemli bir noktayı olmaktadır.  

Çalışmada, borsa getirileri üzerinde etkili olduğu düşünülen 23 adet finansal değişken 

göstergesi olarak farklı ülkelerin borsaları  ve 18 adet  ekonomik gösterge değişkenleri için 

küresel finansal kriz sonrası   2010.01-2017.05 dönemi  için aylık verilere yönelik R 

programlama dili kullanılarak ZSFA uygulanmıştır. Burada amaç, borsa indeksine yön verdiği 

düşünülen bu verilerin faktör skorlarının belirlenmesi,  faktörleşmenin yapısının ortaya 

konulması ve ilişkilerin indirgenmesidir.  Veri grubu farklı ülkelerin değişik iş günlerini 

içerdiğinden ortak dönemler ele alınarak uygulama gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de kullanılan 

değişkenlerin listesini vermektedir. 
 

Tablo 1: Değişken listesi 
Ekonomik Göstergeler Finansal Göstergeler (Borsalar) 

E1: Yurtiçi Krediler F1:BOVESPA (BRAZIL) 

E2: Kapasite Kullanım Oranı F2:DOW JONES COMP INDEX 

E3: Cari İşlemler Hesabı F3:DAX PERFORMANCE INDEX (XETRA) 

E4: Dış Ticaret Dengesi F4:EURO TOP 100  

E5: Doğrudan Yatırımlar (yurtiçi) F5:DAX FUTURE 

E6: Portföy Yatırımları (yükümlülükler) F6:MEX BOLSA FUTURE 

E7: Emisyon Hacmi F7:NASDAQ 100 FUTURE 

E8: Sanayi Üretim Endeksi F8:NIKKEI 225 FUTURE 

E9: Dış Borç (toplam) F9:S&P 500 FUTURE 

E10: Enflasyon (tüketici fiyat endeksi) F10:ARGENTİNA MERVAL INDEX (ARGENT) 

E11: Altın Fiyatı (külçe altın gr. fiyatı) F11:RUSSİAN RTS INDEX USD (RUSSIA) 

E12:Mevduat faiz oranı F12:CBOE NDX VOLATILITY INDX 

E13:  Döviz Sepeti F13:BUDAPEST STOCK EXCHANGE  
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Ekonomik Göstergeler Finansal Göstergeler (Borsalar) 

E14: M1 Para Arzı F14:OMX COPENHAGEN 20 (DENMARK)  

E15: Petrol Fiyatı (varil başına) F15:OMX STOCKHOLM 30 (SWEDEN)  

E16: İhracatın İthalatı Karşılama Oranı F16:OMX HELSİNKİ 25 INDEX (FINLAND)  

E17: Öncü Göstergeler Endeksi F17:ATHENS COMPOSİTE INDEX (GREECE) 

E18: İşsizlik Oranı F18:AMSTERDAM EXCHANGES INDEX 

 F19:CAC 40 INDEX (PARİS) 

 F20:CHİNA INDEX (NYSE ARCA)  

 F21:KUALA LUMPUR COMP INDEX (MALAYSIA)  

 F22:MUMBAİ SENSEX 30 INDEX (INDIA) 

 F23:KOSPI COMPOSİTE INDEX (SOUTH KOREA)  
 

Şekil 1’de verilen özdeğerler grafiğinden de görüleceği gibi 2 özdeğer 1’den büyüktür. Böylece 

2 faktör altında indirgeme gerçekleşmiştir.  

özdeger sayisi

13121110987654321

o
z
d

e
g

e
r

8

6

4

2

0

 
Şekil 1: Özdeğer grafiği 

 

Rotasyon Gamma değeri 0.5 kabul edilerek Oblimin tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Oblimin 

tekniği, özellikle ilişkili olduğu bilinen serilerde faktör rotasyonu için, kullanımı daha yaygın 

olan Varimax tekniğine göre daha uygundur Faktör ağırlıkları standartlaştırılmıştır, bu yüzden 

0.3’den daha küçük olan ağırlıklar gözardı edilmelidir. 

ZSFA yöntemine göre;  Faktör 1 “E” kod ile verilen ekonomik değişkenlerden oluşmaktadır. 

Faktör 2 ise;  “F” kod ile verilen finansal göstergelerden (borsa verileri)  oluşmaktadır. Aynı 

verilere FA yöntemi uygulandığında 5 faktör elde edilmiş ve kavramsal anlamlılık 

sağlanamamıştır. Şekil 2 rotasyonlu faktörlerin zaman içerisindeki hareketini göstermektedir. 

Eğer ölçüm modeliyle elde edilen faktörler üzerinde ekonometrik bir model kurulmak istenirse, 

öncelikle faktör serileri üzerinde gereken test ve düzeltmelerin yapıması gerekmektedir. 
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Şekil 2: Faktörlerin zaman içerisinde hareketi 

 

Yatırım kararı alınırken mutlaka yerel ekonominin dışında borsa üzerinde etkili olan farklı 

finansal ve finansal olmayan etmenlerin gidişatının da gözönüne alınması önerilmektedir.  

Küreselleşme sürecinde finansal aktörlerin tam bir ayrışma içinde olması ve bağımsız hareket 

etmesi güç bir süreçtir. 

Hisse senedi piyasalarının firmaların sermaye ihtiyaçlarını karşılamak, sermayenin tabana 

yayılmasına katkıda bulunmak, yatırımcıların yatırım riskini azaltmak, birikimlerin yatırımlara 

dönüşmesinde ülkelerin daha liberal politikalar uygulamaya başlaması gibi nedenlerle daha da 

önem kazanmış ve gelişmiştir. Gelişmekte olan piyasalara yatırım yapan gelişmiş ülkelerin 

büyük fonları bu piyasalardan önemli tutarda getiriler elde ederken gelişmekte olan ülkelerde 

ekonomileri için döviz sağlamışlardır (Karan, 2001:41). Kurumsal ve bireysel yatırımcılar, 

özellikle de portföy yöneticileri, risklerden korunmak ve daha fazla gelir elde edilmek için hisse 

senedi endeksini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ile ilgilenirler. Diğer yandan hisse senedi 

endeksini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi aynı zamanda dolaylı olarak hisse senedi 

endeksine dahil olan şirketlerin de değerini etkileyen faktörler hakkında bilgi vermesi anlamına 

gelmektedir. Bu nedenle, borsa endeksini etkileyen faktörlerin çeşitli analizlerde kullanılması 

ve tahminlerin yapılabilmesi için doğru biçimde indirgeme yapılmış veriye ihtiyaç vardır. Bu 

indirgenmiş veri aynı zamanda zaman içindeki hareketleri incelendiğinde bir öncü gösterge 

niteliği taşımaktadır. 
 

4. Sonuç 

FA’nin temel amacı veri setini küçülterek daha kolay ve açıklanabilir hale dönüştürmektir. 

Analiz sonucunda faktör olarak adlandırılan genel bir değişken oluşturulur. FA 

çözümlemesinde doğrudan gözlenen değişkenlere dayanarak doğrudan gözlenemeyen faktörler 

belirlenir. Çeşitli uygulama alanlarında geniş yer bulan FA, zaman serisi özellikleri taşıyan veri 

tiplerinin analizinde varsayımların gerçeklenmemesi sonucunda yetersiz kalmaktadır. Literatür 

incelendiğinde, yatay kesit verileri için yöntemin varsayımların sağlanması ihtimalinin daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Durağan olmayan ekonomik veriler için daha az sayıda 

varsayımla çalışabilen ve ayrıca küçük örneklemlerle de etkin ayrımsamalar yapabilen ZSFA, 

özelllikle finans sektörü alanındaki çalışmalarda öncelik kazanmıştır. Ele alınan değişkenlerin 

dinamik yapısının doğru modellenmesi söz konusu olduğunda DFA yöntemi uygunluk 

gösterirken, tersi durumlarda ZSFA tercih edilmektedir. Hatta birçok uygulayıcı dinamik 
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yapının belirlenmesini zor bir adım olarak görüp doğrudan ZSFA’ni tercih etme yoluna 

gidebilmektedir. 

Borsa endeksleri ve işlem gören hisse senetlerinin fiyatları, diğer dünya borsalarında olduğu 

gibi başlıca üç etmenden etkilenirler; dünya ekonomisinin durumu ve gidişatı, yerel 

ekonominin durumu ve gidişatı ve sektör/firmanın durumu ve performansı. Küresel 

Ekonomi'deki herhangi bir gelişme tüm ülke ekonomilerini az veya çok etkileyeceği gibi, o 

ülkedeki ilgili veya tüm firmaları da dolaylı veya dolaysız olarak etkileyecektir. Finansal 

istikrar açısından çeşitli piyasa argümanları arasındaki karşılıklı ilişkileri anlamanın önemi ve 

bu karşılıklı ilişkilerin karmaşık yapısının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda, 

piyasalarda getirilerde görülen oynaklığın bağlantılarının kavranması, piyasa içi ya da piyasalar 

arasında bulaşan şoklardan doğan piyasa risklerinden koruyacak unsurların anlaşılması 

yatırımcılar için yol gösterici olmaktadır. 

Çalışmada, borsa indeksine yön verdiği düşünülen 23 adet finansal değişken göstergesi olarak 

farklı ülkelerin borsaları  ve 18 adet  ekonomik gösterge değişkenleri için küresel finansal kriz 

sonrası   2010.01-2017.05 dönemi  için aylık verilere yönelik R programlama dili kullanılarak 

ZSFA uygulanmıştır. Burada amaç, endeksin bir öncü göstergesi olabilecek faktörleri 

belirlemek ve bir erken uyarı sistemi yaratabilecek değişkenlerin ayrımsanmasını 

sağlayabilmektir. Sonuç olarak,  bu değişkenler 2 faktör altında indirgenmiş ve değişkenler 

kavramsal anlamlılık yaratacak yapıda faktörleşmiştir. ZSFA, dinamik yapı hakkında kesin bir 

görüş olmadığında ya da ekonometrik model yerine ölçüm modeli kurulmak istendiğinde tercih 

edilebilecek bir analizdir. Varsayımlarının azlığı, zaman serileri üzerinde uygulanabilecek diğer 

yöntemlere göre avantaj sağlamaktadır. 
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Kişisel Faktörler ve Postmodern Tüketim Şekillerinin Finansal İyi 

Olma Hali Üzerindeki Etkisi 
 
 

Ayşegül Yıldırım Kutbay (Sorumlu Yazar)1     Volkan Özbek2   Fatih Koç3 

 

 
Özet 

Bu çalışmada, materyalizm ve özbenlikten oluşan kişisel faktörler ile hedonik tüketim ve statü 

tüketiminden oluşan postmodern tüketim şekillerinin bireylerin finansal iyi olma hali üzerindeki olası 

etkileri incelenmiştir. Bu amaca ulaşmak için, araştırma değişkenlerini ölçmeye yönelik ifadelerden 

oluşan ve online ortamda hazırlanan anket formu bir sosyal medya sitesi üzerinden dağıtılmış ve 324 

gönüllü cevaplayıcı tarafından doldurulmuştur. Araştırma verileri korelasyon ve çoklu regresyon 

analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda materyalizmin mutluluk boyutunun 

bireylerin mevcut finansal durumlarını negatif yönde etkilediği ortaya konmuştur.  
 

Anahtar Kelimeler: Finansal iyi olma hali, materyalizm, hedonik tüketim, statü tüketimi, özbenlik 
 

JEL Sınıflandırması: G02, M31   

 

The Effects of Personal Factors and Postmodern Consumption 
Styles on Fınancıal Well- Being 

 
Abstract 

The purpose of this study is to determine the effects of personal factors, such as materialism and self - esteem, 
and the effects of postmodern consumption styles, such as hedonic consumption and status consumption on the 
financial well-being. In this study, an online survey form was distributed via a social media website and 
voluntarily filled out by 324 participants. The research data were evaluated by correlations and multiple 

regression analyzes. As a result of the research, it has been revealed that the materialistic happiness dimension 
effects on existing financial situation of the individuals in the negative direction. 
 

Keywords: financial well-being, materialism, hedonic consumption, status consumption, self-esteem 
 

JEL Classification: G02, M31 

 

 

1. Giriş 
İnsanlık tarihi kadar eskiye dayanan tüketim olgusu, insan yaşamının ve sosyal hayatın 

şekillenmesinde her zaman etkili ve belirleyici bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Zaman içinde tüketim olgusu, tüketime konu olan ürünler ile tüketim formları ve tüketim 

tarzlarında ortaya çıkan değişimlerle karmaşık hale gelmiştir. Bireylerin kişisel, duygusal ve 

psikolojik özelliklerinin eklenmesi ise bu olguyu daha da karmaşık hale getirmektedir.  

Günümüzde bireylerin tüketim davranışlarının ardında yatan sebepler kimi zaman kişisel 

temelli olabildiği gibi kimi zaman da sadece psikolojik temelli olabilmektedir. 
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Son yüzyılda tüketim kalıpları bireylere, bir ihtiyacı karşılamaktan ziyade prestij, farklılık, 

gruba aidiyet, kimlik, imaj ve sınıflar arası dikey hareketlilik gibi simgesel vaatler 

sunmaktadır (Dağdaş, 2011). Bu yüzden tüketim kültürü; maddi ürünlere ve hizmetlere 

olumlu anlamlar atfedilen hedonist, gösteriş ve bir gruba ya da kültüre ait olma gibi amaçlar 

için statüleşmiş ürünler ve hizmetlerin satın alındığı, sahiplenildiği, tüketildiği ve bir 

bölümünün de peşine düşüldüğü bir ortamın kültürü haline dönüşmüştür. Postmodern kültür 

olarak adlandırılan bu tüketim kültüründe bireyler, birey olma güdüsü veya bilinciyle farklı 

tüketim davranışları sergilemektedirler (Odabaşı,1999: 133). Postmodernizm tüketici ile 

iletişimin ön planda olduğu ve teknoloji hâkimiyetindeki toplumların konumunun irdelendiği, 

modernist anlayışı eleştiren bir kuramdır (Odabaşı, 2004: 21-23). Bu kurama göre, bireyler 

günlük mutluluk peşinde koşan, anında tatmin isteyen, ihtiyacının tatminini ertelemeyen ve 

gelecek için bugünü feda etmeyen, hazcı yönü öne çıkan, kendisini tüketime hazır hale 

getirmiş tüketicilerdir  (Odabaşı, 1999:133). Bu bağlamda, Postmodern tüketicinin 

gerçekleştireceği tüketim şekilleri arasında hedonik tüketim, statü tüketimi, gösterişçi tüketim, 

moda yönelimli tüketim ve içtepisel satın alma gibi davranış şekilleri sayılabilir  (Eroğlu, 

2016). 

Tüketicinin satın alma kararını etkileyen bir diğer etmen de kişisel faktörlerdir. Bu faktörler 

üç grupta toplanabilir. Bunlar sırasıyla, demografik faktörler (yaş, cinsiyet, medeni hal, gelir, 

eğitim, meslek vb.), durumsal faktörler (fiziksel çevre, sosyal çevre, zaman, satın alma nedeni 

vb.) ve psikolojik faktörler (özbenlik, materyalizm, stres, kaygı, depresyon vb.) şeklinde 

sıralanmaktadır (Kop, 2008).  

Bu noktadan hareketle bu araştırmanın amacı, çağımızın hastalığı haline gelmiş materyalizm 

ve özbenlik kişisel faktörleriyle, postmodern tüketim şekillerinden hedonik tüketim ve statü 

tüketiminin finansal iyi olma hali üzerindeki olası etkilerini ortaya koymaktır.  
 

2. Literatür Taraması 
2.1. Kişisel Faktörler 

Tüketicinin satın alma kararını etkileyen kişisel faktör gruplarından psikolojik faktörlerin 

içerisinde yer alan materyalizm ve özbenlik kavramları bu başlık altında incelenmiştir. 
 

2.1.1.  Materyalizm 

Materyalizm içerdiği "materia" sözcüğünden dolayı günlük dilde maddeye önem vermek 

anlamında kullanılmaktadır. Birçok disiplinde geniş ölçüde incelenen kavram ilk olarak 

Wackman ve Ward (1971: 422) tarafından araştırılmış ve “bireylerin para ve materyalleri 

kişisel mutluluk ve sosyal ilerleyişlerine giden bir yol olarak görmesi” şeklinde 

tanımlanmıştır. Belk (1984) ise materyalizmi bir bireyin dünya malına ya da nesnelere verdiği 

önemi yansıtan bir kişilik özelliği olarak ifade etmiştir. Nitekim geçmişte olduğu gibi 

günümüz koşullarında da maddi varlık sahibi olmak “itibar sahibi olmak” şeklinde ifade 

edilmektedir  (Veblen, 2005). 

Belk (1985) geliştirmiş olduğu materyalizm ölçeğinde, materyalizm kavramını; sahiplik, 

kıskançlık ve cimrilik olmak üzere üç boyutlu bir kişilik özelliği olarak (Belk, 1985; Khare, 

2014: 33); Richins ve Dawson (1992: 304) ise sahip olma odaklı materyalizm 

(merkeziyetçilik), başarı göstergesi olarak materyalizm (başarı) ve mutluluğa erişmek odaklı 

materyalizm (mutluluk) olmak üzere yine üç boyutlu bir değer olarak tanımlamıştır. Başarı 

odaklı bireyler, maddi varlıklarını hayat başarısı ve arzu edilen imajın bir göstergesi olarak 

kullanmaktadır. Merkeziyetçilik odaklı bireyler, maddi varlıkların ve bunları satın almanın 

kendi yaşamının merkezinde olduğunu vurgulamaktadır. Mutluluk odaklı bireyler ise, maddi 

varlık sahipliğinin başka nedenlerden çok mutluluk için gerekli olduğunu ifade eder (Auken, 

Wells ve Borgia, 2014: 89). Literatürde materyalist değerler ile tüketim davranışı arasındaki 

ilişkilerin incelendiği çalışmalar bulunmaktadır (Fournier ve Richins, 1991;  O’Cass ve 

Mcewen, 2004; Handa ve Khare, 2011; Aslay, Ünal ve Akbulut, 2013). Bu çalışmalarda, 
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materyalist değerlere sahip bireylerin tüketim eğilimlerinin diğer bireylere göre daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir  (Browne ve Kaldenberg, 1997: 33). Bu bağlamda, bireylerin 

materyalist değerlere sahip olmaları, hayatları boyunca tüketim tercihlerindeki dengeyi 

olumsuz etkilemekte; bütçelerini aşarak yaşamlarını borç içinde geçirmelerine neden 

olmaktadır ( Quadır, 2012).  
 

2.1.2.  Özbenlik 

Özbenlik “bireyin kendini değerli hissetme duygusu, kendini yeterli bir insan olarak görme, 

kişinin kendini iyi görmesine ve kabul etmesine ilişkin duygular ya da kendine saygı duyma” 

olarak tanımlanmaktadır  (Coopersmith, 1967; Myers ve Deiner, 1995; Rosenberg, 1965).  

Başka bir deyişle özbenlik, bireyin özünü bir nesne olarak ele alıp onu değerlendirmesi 

sonucunda kendisi hakkında vardığı yargı ve geliştirdiği tutumdur. Benlik saygısı, öze saygı, 

kendine saygı, özsaygı gibi terimlerle ifade edilen bu tutum, kendini önemli görme, kendini 

kabul gibi kavramlarla betimlenen bir kavram olarak düşünülebilir (Kuzgun 2000). 

Özbenlik, yüksek ve düşük saygı şeklinde de ifade edilmektedir  (Arıcak, 1999; Salmivalli, 

Kaukiainen ve Lagerspetz, 1999;  Uyanık Balat  ve Akman, 2004). Yüksek özbenlik ifadesi, 

bireyin kendini ve içsel dünyasını değerli bulduğu anlamına gelmektedir (Kaya ve Saçkes, 

2005). Diğer bir ifadeyle bireyin tümüyle kendini kabul etmesi, kendine değer vermesi ve 

güvenmesidir. Öte yandan, düşük özbenliğe sahip bir bireyin kendine olan güveni zayıftır. Bu 

kişiler diğer bireylere bağımlı ve sıkılgandır (Wells ve Marwell, 1976). Düşük özbenliğe 

sahip olan bireylerin kendilerine dair olumsuz değerlendirmelerinden ve neticesinde ortaya 

çıkan olumsuz etkilerden kurtulmak için satın almaya yönelebilecekleri söylenebilir (Eroğlu, 

2016). Literatür taramasında da düşük özbenliğe sahip bireylerin bu olumsuz duyguyu 

bastırmak için satın alma eğilimlerinin arttığını gösteren pek çok araştırma bulunmakatdır 

(D’Astous, 1990; Roberts, 1998; Ridgway, Kukar-Kinney ve Monroe, 2008; Scherhorn, 

Reisch ve Raab, 1990). Wu (2006) araştırmasında, düşük benlik saygısı olanların kendilerine 

dair olumsuz değerlendirmelerinden ve neticesinde ortaya çıkan olumsuz etkilerden 

kurtulmak için satın almaya yönelebileceklerini vurgulamıştır. 
 

2.2. Postmodern Tüketim Şekilleri 

Bu bölümde postmodern tüketim şekillerinden hedonik tüketim ve statü tüketimi 

incelenmiştir. 
 

2.2.1. Hedonik Tüketim 

Hedonizm, alışverişin zevk ve sefaya düşkün tarafını, eğlenme ve şen olma isteğini ifade 

etmektedir. Bu durumda hedonik tüketim, fantezi, uyarılma, duygusal teşvik, haz, zevk, 

merak ve hayal kurmayı içeren alışverişin deneyimsel değerlerini yansıtmaktadır  (Scarpi, 

2006:8). Genel olarak hedonik tüketim, çoğu tüketicinin aldığı üründen değil, tüketim 

deneyiminin soyut varlıklarından ve onun yaşattığı yolculuktan zevk alması olarak tanımlanır 

(Neeley, Min ve Kennett-Hensel, 2010: 326). Bireyin sonsuz ihtiyaç ve isteklerinin olacağını 

varsayan hedonizm, bireyleri daima "daha fazla" tüketmeye ve sahip olmaya odaklamaktadır 

(Odabaşı, 2006). Hedonik tüketim duygusal niteliklerle ilgili olan ve duygusal memnuniyeti 

tamamlamaya odaklanan tüketim şeklidir (Crowley, Spangenberg ve Hughes, 1992:239). 

 Hedonik tüketimde, ürünler nesnel varlıklar olarak değil de öznel semboller olarak 

tanımlanırlar. Ürünün ne olduğundan çok, neyi temsil ettiği önemlidir. Hedonik tüketimin en 

belirgin özelliği kişinin elindeki nesnelerle yetinememesi ve sürekli bir arayış içinde 

olmasıdır. Böyle düşünen bir birey, satın almak ve hiçbir kurala bağlı kalmaksızın tüketmek 

isteğiyle ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda hedonik tüketim anlayışı günümüzde, yaşamın 

tümüne nüfuz etmiş durumdadır (Özcan, 2007). 
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2.2.2. Statü Tüketimi 

Statü  kavramının kökeni, Latince bir kelime olan standing (duruş) sözcüğünden gelmekte ve 

bu kelime bir bireyin ya da bireylerin vücutlarının duruşlarını ya da pozisyonlarını 

tanımlamakta kullanılmaktadır  (Pruthi 2005: 110). Bu kavram sosyolojik açıdan ele 

alındığında, bireylerin bir toplumsal hiyerarşi düzeninde belirli kriterler bağlamında 

derecelenmesi olarak ifade edilmektedir (Odabaşı ve Barış 2007: 296). Bu bağlamda, 

postmodern tüketim çeşidi olan statü tüketimi en basit ifadeyle, statü göstermek amacı ile 

yapılmış olan satın alma ya da tüketim davranışları olarak tanımlanabilir. Böyle düşünen 

bireyler toplum içindeki duruşlarını güçlendirmek için harcama yapmaktadırlar. Statü 

tüketimi ise bazı araştırmacılar tarafından, “bireyin statü sembolü olan ürünleri, 

çevrelerindeki kişilere statülerini göstermek amacı ile gösteriş amaçlı tüketmelerine / 

kullanmalarına neden olan motivasyonel bir süreç” olarak ifade edilmiştir (Heaney, 

Goldsmith ve Jusoh, 2005: 85).  

Literatürde üç farklı statüden bahsedilmektedir: ilki tanım veya atama olarak elde edilen statü, 

ikincisi başarı sonucu elde edilen statü (bir birey çevresindekilere kıyasla daha iyi bir işe 

sahipse, daha yüksek bir statüye sahiptir) ve sonuncusu ise tüketim sonucu elde edilen statü 

(Eastman, Goldsmith ve Flynn, 1999: 42). Belirli ürün veya markalara sahip olmak, statüyü 

sembolize edebilmektedir (Engizek ve Şekerkaya 2015). Statüyü simgeleyen ürünlerin 

tüketimini gerçekleştirerek sosyal konumu yükseltme amacı taşıyan statü tüketimi (Eastman 

vd., 1999) beraberinde aşırı para harcamayı getirerek bireyi aşırı borçlanmaya yöneltebilir  

(Belk, 1988: 139). 
 

2.3. Finansal İyi Olma Hali 

Finansal iyi  olma hali, bireyin kendi mali durumundan kaynaklanan stres veya refah seviyesi 

olarak ifade edilmektedir (Prawitz, Garman, Sorhaindo, O’Neill, ve Kim, 2006). Bu kavram, 

kişinin ekonomik, çevresel, sosyal, duygusal, bedensel ve benzeri yönlerinin olumlu 

yansımaları sonucunda meydana gelmektedir. Bu bağlamda birey, tüm bu faktörlere 

dayanarak kendini finansal olarak iyi ya da kötü hissetmektedir.  

Finansal iyi olma hali, bireysel özelliklerin bir fonksiyonu olmakla birlikte, finansal 

davranışların da bir sonucudur (Kim, 2000). Birey harcamalarına dikkat ettiğinde, bütçe yapıp 

bu bütçeye uyduğunda, alışverişi ihtiyaçları için yaptığında iyi bir finansal duruma sahip 

olabilecekken; aksi durumda finansal iyi olma hali düzeyi kötüleşecektir.  Finansal açıdan iyi 

durumda olan bir bireyin temel özellikleri, ödeyebileceğine olan inancından ya da maddi 

gücünden dolayı sahip olduğu borç durumundan bir rahatsızlık duymaması ve gelecekte borcu 

kalmayacağını düşünmesidir.  Bu noktadan hareket eden Norvilitis, Szablicki ve Wilson 

(2003)  yaptıkları çalışmada, finansal iyi olma hali ölçeğini, bireyin mevcut finansal 

durumuna ilişkin yargılar ile gelecekteki finansal durumlarına ilişkin beklentilerini içeren 

yargılar olmak üzere iki boyuttan oluştuğunu ifade etmektedirler . Gelecekteki finansal durum 

boyutu bir beklentiyi ifade ettiği için soyut bir yargıdan ibarettir. Bu nedenle, bu çalışmada bu 

boyutlardan mevcut finansal durum boyutu ele alınmıştır. 
 

3. Veri ve Yöntem 

Araştırma verileri online anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket formu iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde cevaplayıcıların demografik yapısını belirlemeye yönelik 

sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise araştırmanın ana değişkenleri olan finansal iyi olma 

hali, materyalizm, özbenlik, hedonik tüketim ve statü tüketimi değişkenlerini ölçmeye yönelik 

ifadeler bulunmaktadır. Tablo 1’de araştırmada kullanılan ölçekler yer almaktadır.  
 

Tablo 1:  Araştırmada kullanılan ölçekler 
Ölçek Yazar Soru Sayısı 

Materyalizm Richins ve Dawson (1992) Mutluluk boyutu :6 
Merkeziyetçilik boyutu:6 
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Ölçek Yazar Soru Sayısı 

Başarı boyutu: 6 

Hedonik Tüketimi Babin, Darden ve Griffin (1994) 12 

Özbenlik Ranzijn, Keeves, Luszcz ve Feather (1998) 10 

Statü Tüketimi Eastman, Goldsmith ve Flynn, (1999) 5 

Finansa İyi Olma Halini Norvilitis, Szablicki ve Wilson (2003) Mevut Finansal Durum boyutu:7 
 

Araştırma değişkenlerini ölçmeye yönelik ifadelerden oluşan ve online ortamda hazırlanan 

anket formu, bir sosyal medya sitesi üzerinden (facebook) dağıtılmış ve 324 gönüllü 

cevaplayıcı tarafından doldurulmuştur. Veri toplama yöntemi olarak online anket yönteminin 

tercih edilmesinin nedenleri, anketi oluşturan ifadelerin genel ifadelerden oluşması dolayısıyla 

herkes tarafından cevaplanabilir olması, online anketin gönüllülük esasına dayanması ve geri 

dönüş hızının daha yüksek olması olarak ifade edilebilir. Araştırmada 5’li Likert ölçeğiyle 

hazırlanmış 52 ifade bulunmaktadır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, güvenilirlik 

analizi, açıklayıcı faktör analizi, korelâsyon analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.  
 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, materyalizm ve özbenlikten oluşan kişisel faktörler ile hedonik 

tüketim ve statü tüketimi değişkenlerinden oluşan postmodern tüketim şekillerinin bireylerin 

finansal iyi olma hali üzerindeki olası etkilerini ortaya koymaktır. 
 

3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 
 
          KİŞİSEL FAKTÖRLER 

 

 

 

 
 
 

 
       POSTMODERN TÜKETİM 

 

 

 

 

 
           Şekil 1: Araştırmanın modeli 

 

Burroughs ve Rindfleisch (2002), Amerika Bileşik Devletleri’nde yaşayan ve farklı ırkları 

temsil eden üniversite öğrencisi gençler ve daha büyük yetişkinler üzerinde materyalizm ile 

finansal iyi olma hali arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada maddi malları edinmeye ve 

mülkiyete odaklanmanın, finansal iyi olma hali düzeyi ile negatif ilişkili olduğunu tespit 

etmiştir. Bu bağlamda materyalist bir birey, ürün yada hizmetlere sahip oldukça mutlu ve 

başarılı olacağını düşünmektedir. Nitekim birey bu duygularını tatmin edebilmek için aşırı 

harcama yapmaya yöneleceği için finansal yönden olumsuz bir durumda olması beklenir. 

H1a: Materyalizmin mutluluk boyutunun finansal iyi olma halinin mevcut finansal 

durum boyutu üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

H1b: Materyalizmin merkeziyetçilik boyutunun finansal iyi olma halinin mevcut 

finansal durum boyutu üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

H1c: Materyalizmin başarı boyutunun finansal iyi olma halinin mevcut finansal durum 

boyutu üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

MATERYALİZİM 

*Başarı 
*Merkeziyetçilik 

*Mutluluk 

ÖZBENLİK 
FİNANSAL İYİ 

OLMA HALİ 
*Mevcut Finansal Durum 

 

 

 

HEDONİK TÜKETİM 

STATÜ TÜKETİMİ 
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Özbenliğin incelendiği araştırmaların bulgularına göre, özbenlik düzeyi yüksek olan 

bireylerin finansal durumlarından memnun oldukları belirlenmiştir (Hira ve Mugenda, 1999; 

Gönen ve  Özgen, 2001). Bu bağlamda, yüksek özbenliğe sahip bireylerin finansal açıdan iyi 

olması beklenebilirken, düşük özbenliğe sahip bireylerin finansal açıdan olumsuz bir durumda 

olması beklenebilir. 

H2: Düşük özbenliğin finansal iyi olma halinin mevcut finansal durum boyutu üzerinde 

negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

Aydın (2010: 450) çalışmasında hedonik alışverişin yerleşim büyüklüğüne ve tüketicinin gelir 

seviyesine göre farklılık gösterdiğini, büyük şehirde yaşayanların küçük şehirde yaşayanlara 

göre daha çok hedonik tüketime ilgi duyduklarını ve geliri yüksek olan bireylerin ise geliri 

düşük olan bireylere oranla daha fazla hedonik tüketimle ilgili olduklarını tespit etmiştir. Avcı 

(2015: 133) ise çalışmasında online seyahat ürünlerini satın alan farklı gelir gruplarındaki tüm 

katılımcıların benzer hedonik güdülerden etkilendiğini tespit etmiştir. Solomon'a (2004) göre 

ise hedonik tüketiciler artık varoluşunu markalar aracılığıyla konumlayıp anlamlandırmakta 

ve kullandığı markayla kimliğini dışa vurmaktadır. Bu bağlamda böyle düşünen bir birey 

sahip olmak istediği ürün için harcama yapmaktan kaçınmayacağı için finansal açıdan sıkıntılı 

dönemler yaşayacağı düşünülebilir.  

H3: Hedonik tüketimin finansal iyi olma halinin mevcut finansal durum boyutu 

üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi vardır.   

Literatürde yapılmış çalışmalar incelendiğinde, gelir düzeyi ne olursa olsun bireylerin statü 

harcaması yaptıkları görülmektedir. Örneğin Hız’ın (2011: 126) yaptıgı çalışmaya göre, 

kişisel gelir düzeyi yüksek olanlar ile kendisini orta, ortanın üstü ve üst tabakada görenlerin 

genellikle marka ürünleri, yenilikçi ürünleri hatta nadide ürünleri kullanmayı tercih 

ettiklerinin ortaya çıkması, bu tercihin arkasında statü ve prestij kaygısının olduğu görüşünü 

kuvvetlendirmiştir. Günümüz toplumundaki tüketici, sosyal yapıdaki yerini, sahip olduğu ve 

tükettiği ürünler aracılığıyla elde edebilmektedir (Odabaşı ve Barış, 2003: 61).  Eatman ve 

diğerlerine (1999) göre statü elde etme arzusu, statü ürünlerine duyulan isteği ortaya 

çıkarmaktadır. Bu bağlamda statü isteyen bir birey harcama eğilimde bulunacak ve finansal 

açıdan dar boğaza girebilecektir.  Bu durumda statü tüketiminin finansal iyi olma hali 

üzerinde negatif  bir etkisi olacağı beklenebilir.  

H4: Statü tüketiminin finansal iyi olma halinin mevcut finansal durum boyutu üzerinde 

negatif ve anlamlı bir etkisi vardır. 
 

4. Araştırmanın Bulguları 

Bu bölümde araştırma verilerinin analizi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir .  
 

4.1. Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan cevaplayıcıların cinsiyetleri incelendiğinde %46’sının kadın (n=149), 

%54’ünün erkek (n=175) olduğu görülmüştür. Katılımcıların yaşlarının aritmetik ortalaması 

32,80  olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların ortalama hane halkı sayısı 3,88 ve 

ailenin aylık gelir ortalaması 5107,96 TL olarak tespit edilmiştir 
 

4.2. Açıklayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi 

Tablo 2’de finansal iyi olma hali ölçeğine ilişkin AFA ve güvenilirlik analizi sonuçları 

görülmektedir.  
 

Tablo 2: Finansal iyi olma hali ölçeği AFA ve güvenilirlik analizi 
 Faktör 

Yükleri  
Özdeğer 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach’ın 

Alfa Katsayısı  

Mevcut Finansal Durum 

Sahip olduğum borç tutarından rahatsızım. 0,803 

3,024 60,479 0,833 Borçlarımı geri ödeme konusunda endişeliyim. 0,671 

Kredi kartı borcumu geri ödeme konusunda kaygılıyım. 0,860 
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 Faktör 

Yükleri  
Özdeğer 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach’ın 

Alfa Katsayısı  

Finansal açıdan iyi durumda olduğumu düşünmüyorum. 0,699 

Şu anki borç durumumu kafama çok takıyorum. 0,836 

Çıkarım Metodu: Temel Bileşenler Analizi.  Döndürme Metodu: Direct Oblimin Açıklanan Toplam Varyans: 

%60.479 
 

AFA sonucunda, mevcut finansal durum boyutunun bir sorusu faktör yapısını bozduğu için 

araştırma kapsamından çıkarılmıştır.  
 

Tablo 3: Materyalizm ölçeği AFA ve güvenilirlik analizi 
 Faktör 

Yükleri  
Özdeğer 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach’ın 

Alfa Katsayısı  

Başarı      

Pahalı evler, arabalar ve elbiselere sahip olan 
insanlara imrenirim. 

0,592 

3,81 32,343 0,731 

Hayattaki en önemli başarılardan bazıları 
maddiyat elde etmekle ilgilidir. 

0,758 

Sahip olduğum maddi şeyler hayatta ne kadar 
başarılı olduğumla ilgili bir fikir verir. 

0,738 

İnsanları etkileyen maddi şeylere sahip 
olmaktan hoşlanırım. 

0,740 

Merkeziyetçilik      

Genellikle sadece ihtiyacım olan şeyleri satın 
alırım. 

0,841 

1,562 13,016 0,564 
Sahip olunan şeyler söz konusu olduğunda, 
hayatımı basit tutmaya çalışırım. 

0,772 

Kullanışlı olmayan şeylere para harcamaktan 
hoşlanırım. 

0,541 

Mutluluk     

Hayatta mutlu olmak için ihtiyaç duyduğum 

her şeye sahibim. 

0,504 

1,320 10,997 0,799 

Şu anda sahip olmadığım bazı şeylere sahip 
olsaydım hayatım daha iyi olurdu. 

0,830 

İhtiyaç duyduğum her şeye sahip olsaydım, şu 
andakinden daha mutlu olurdum. 

0,831 

Daha çok şey almaya gücüm yetseydi daha 
mutlu olurdum. 

0,740 

Bazen hoşuma giden her şeyi satın almaya 
gücümün yetmemesi biraz canımı sıkar. 

0,667 

Çıkarım Metodu: Temel Bileşenler Analizi;   Döndürme Metodu: Direct Oblimin; Açıklanan Toplam 
Varyans: %56,356 

 

Tablo 3’te görülen sonuçlardan hareketle mutluluk boyutunun beş sorusu, başarı boyutunun 

dört sorusu ve merkeziyetçilik boyutunun üç sorusu birleştirilerek üç ayrı değişken haline 

getirilmiştir. AFA sonucunda, başarı boyutunun iki sorusu, mutluluk boyutunun bir sorusu ve 

merkeziyetçilik boyutunun üç sorusu düşük faktör yüklerinden dolayı ya da faktör yapısını 

bozduğu için araştırma kapsamından çıkarılmıştır.  

Tablo 4’te görülen sonuçlar, hedonik tüketim, özbenlik ve statü tüketimi boyutlarının 

kompozit değişken haline getirilmesi için yeterlidir. Bu birleştirmeden önce doğrusallığı 

sağlamak amacıyla özbenliğin 2. ve 4. Soruları ters kodlanarak boyutlarla uygun hale 

getirilmiştir. AFA sonucunda hedonik tüketimin üç sorusu, özbenliğin dört sorusu ve statü 

tüketiminin bir sorusu düşük faktör yüklerinden dolayı ya da faktör yapısını bozduğu için 

araştırma kapsamından çıkarılmıştır. 
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Tablo 4: Hedonik tüketim, özbenlik ve statü tüketimi ölçekleri AFA ve güvenilirlik analizleri 
 

Faktör 

Yükleri 
Özdeğer 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach’ın 

Alfa Katsayısı  

Açıklanan 

Toplam 

Varyans 

HEDONİK TÜKETİM       

Yaptığım diğer şeylerle karşılaştırdığımda, 
alışveriş yaparak geçirdiğim zaman daha 

eğlencelidir 

0,702 

4,837 53,745 0,890 53,745 

Alışveriş süresince kendimi ürün avcısı gibi 

hissederim. 
0,658 

Alışveriş yapmak, bir şeylerden kaçmamı 

sağlar 
0,811 

Yeni ürünlerle karşılaşmaktan dolayı 
alışverişten zevk alırım. 

0,742 

Aslında alabileceğim yeni ürünlerden dolayı 

değil, alışveriş yapmanın kendisinden dolayı 
zevk alırım 

0,763 

Alışveriş yapmaya zorunda olduğumdan 
değil, ben istediğim için devam ederim. 

0,619 

Özgürce istediğimi yapabilme imkânına 

sahip olduğum için alışverişte güzel vakit 

geçiririm 

0,707 

Alışveriş yaparken problemlerimi 
unutabilirim. 

0,800 

Alışveriş yaparken macera yaşıyor gibi 

hissederim. 
0,774 

ÖZBENLİK       

Gurur duyacak çok şeyimin olmadığını 
hissediyorum 

0,647 

2,825 47,088 0,773 47,088 

Kendime karşı pozitif bir tutumum var. -0,605 

Sanırım genel olarak iyi değilim. 0,737 

İnsanların etrafında isteyebileceği faydalı 
bir insanım. 

-0,629 

Hiçbir şeyi doğru yapamayacağımı 
hissediyorum. 

0,736 

Hayatımın çok faydalı olmadığını 

hissediyorum. 

0,748 

STATÜ TÜKETİMİ      

Bir ürünü sadece statüsü olduğu için alırım. 0,803 

2,704 67,602 0,838 67,602 

Statüsü olan yeni ürünlerle ilgilenirim. 0,857 

Eğer bir ürün statü sahibiyse, ona daha çok 

öderim. 

0,873 

Bir ürün eğer gösterişliyse benim için daha 
değerlidir. 

0,751 

 

4.3. Ölçeklere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Tablo 5’te ölçeklere ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile korelâsyon 

katsayıları sunulmuştur.  
 

Tablo 5: Ölçeklere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon katsayıları 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ortalama Standart 
Sapma 

Başarı (1)       2,4761 0,92397 

Merkeziyetçilik(2) -0,188**      3,8169 0,75435 

Mutluluk(3) 0,483** -0,166**     2,9086 0,89943 

Özbenlik(4) -0,188** 0,242** -0,269**    2,1137 0,72774 

Hedonik Tüketim(5) 0,269** -0,313** 0,197** -0,193**   2,7085 0,89198 

Statü Tüketimi(6) 0,400** -0,243** 0,177** -0,229** 0,401**  2,2809 0,94540 

Mevcut Finansal 
Durum(7) 

-0,204** 0,002 -0,288** 0,174** -0,113** -0,129* 
2,9290 1,12049 
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Tablo 6’da materyalizmin alt boyutları olan başarı, mutluluk ve merkeziyetçilik boyutları ile 

özbenlik, hedonik tüketim ve statü tüketimlerinin finansal iyi olma halinin mevcut finansal 

durum boyutu üzerindeki etkisini belirleme için yapılan çoklu regresyon analizinin bulguları 

ile hipotezlerin sonuçları sunulmuştur.  
 

Tablo 6: Çoklu regresyon analizi sonuçları 

Bağımsız Değişkenler Beta t p 
Sonuç 

H1a - Mutluluk  -0,218 -3,498 0,001**  Desteklendi  

H1b - Merkeziyetçilik -0,098 -1,695 0,091 Desteklenmedi 

H1c - Başarı -0,067 -1,019 0,309 Desteklenmedi 

H2 - Özbenlik -0,107 -1,877 0,061 Desteklenmedi 

H3 - Hedonik Tüketim -0,044 -0,728 0,467 Desteklenmedi 

H4 - Statü Tüketimi -0,046 -0,730 0,466 Desteklenmedi 

 

5. Sonuç ve Öneriler 
Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda H1a 

(p<0,01)  hipotezinin desteklendiği, diğer hipotezlerin ise desteklenmediği ortaya konmuştur.  

Çalışmanın desteklenen hipotezi (H1a), materyalizmin mutluluk boyutunun finansal iyi olma 

halinin mevcut finansal durum boyutu üzerindeki negatif etkisinin incelendiği hipotezdir. Bu 

sonuç, mutluluğu maddecilikte arayan ve satın aldığı ürünlerle mutlu olan bireylerin mevcut 

finansal durumlarını olumsuz olarak beyan ettiklerini göstermektedir. Literatürde bu hipotezi 

destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin, Özbek ve Yıldırım Kutbay (2016) 

çalışmalarında, daha fazla mutlu olmak için daha fazla maddiyata sahip olunması gerektiğini 

düşünen üniversite öğrencilerinin, mevcut finansal durumlarının olumsuz olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Materyalizmin merkeziyetçilik boyutunun finansal iyi olma halinin mevcut finansal durum 

boyutu üzerindeki negatif etkisinin incelendiği H1b hipotezinin test sonuçları, maddiyat 

sahibi olmayı hayatının merkezinde tutan ve ihtiyaç duymadığı şeylere bile para harcamaktan 

kaçınmayan bireylerin, finansal iyi olma hali düzeylerinin düşük olacağı varsayımının 

desteklenmediğini göstermektedir. Benzer şekilde, materyalizmin başarı boyutunun finansal 

iyi olma halinin mevcut finansal durum  boyutu üzerindeki negatif etkisi üzerine kurgulanan 

H1c hipotezinin test sonuçları, bireylerin maddiyat sahibi olmanın başarının bir göstergesi 

olduğuna inanma dereceleri arttıkça finansal iyi olma hali düzeyinin azalacağı görüşünü 

doğrulamamaktadır.  

Desteklenmeyen bir diğer hipotez (H2), düşük özbenliğin finansal iyi olma halinin mevcut 

finansal durum boyutu üzerinde negatif bir etkisinin incelendiği hipotezidir. Bu sonuç, düşük 

özbenliğe sahip olan bireylerin kendilerine dair olumsuz değerlendirmelerinden ve neticesinde 

ortaya çıkan olumsuz etkilerden kurtulmak için satın almaya yönelebilecekleri varsayımının 

desteklenmediğini göstermektedir. Literatür taramasında düşük özbenliğe sahip bireylerin bu 

olumsuz duyguyu bastırmak için satın almaya yöneldiklerini gösteren pek çok araştırma 

bulunmakla birlikte bu araştırma özelinde bu hipotez desteklenmemiştir  (D’Astous, 1990; 

Roberts, 1998; Ridgway, Kukar-Kinney ve Monroe, 2008; Scherhorn, Reisch ve Raab, 1990). 

Hedonik tüketimin bireylerin finansal iyi olma halinin mevcut finansal durum boyutu 

üzerinde negatif bir etkisinin incelendiği H3 hipotezi de bu araştırma özelinde destek 

bulmamıştır. Bu sonuç, bireylerin yapmış olduğu harcamaların ekonomik boyutundan çok haz 

boyutuyla ilgilendikleri ve harcama yapmaktan kendini alıkoyamamaları neticesinde finansal 

iyi olma hali düzeylerinin düşük olacağı varsayımının desteklenmediğini göstermektedir.  

**. Korelasyonlar 0.01 düzeyinde anlamlıdır. *  Korelasyonlar 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Statü tüketiminin finansal iyi olma halinin mevcut finansal durum boyutu üzerinde negatif ve 

anlamlı bir etkisinin araştırıldığı H4 hipotezi de bu araştırmada desteklenmemiştir. Bu sonuç, 

statü göstermek amacı ile yapılmış olan satın alma ya da tüketim davranışlarının neticesinde 

bireylerin finansal iyi olma hali düzeylerinin düşük olacağı varsayımının desteklenmediğini 

göstermektedir. Literatürde bu hipotezi destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin, 

Hız’ın (2011) yaptığı çalışmada, üniversite öğrencilerinin statü ve prestij kaygısı ile 

ihtiyaçlarından daha fazlasını harcayarak, kendi finansal sınırlarını zorladığı sonucuna 

varılmıştır. 

Bu araştırmanın sonuçları incelenen örneklemle sınırlıdır. Tesadüfî örnekleme 

yöntemlerinden biri kullanılmadığı için sonuçların genellenmesi doğru değildir. Aynı 

değişkenlerin, farklı örneklemlerle incelenmesiyle sonuçların geçerliliği artırılabilir. 
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Y Kuşağının Mobil Öğrenme Uygulama Tercihini Etkileyen 

Faktörlerin İncelenmesi 
 

 
Başar Altuntaş1 

 

 

Özet 

Mobil teknolojilerin öğrenme ortamlarına dâhil edilmesiyle birlikte öğrenme faaliyeti fiziksel sınırların dışına 
çıkmış ve farklı bir boyuta evrilmiştir. Tasarlanan öğrenme uygulamaları kullanıcılarına zamandan ve mekândan 
bağımsız öğrenme fırsatı sunarken, yeni ve farklı deneyimleri de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, Y 
kuşağının mobil öğrenme uygulamalarını tercih etmesini ve kullanmasını etkileyen faktörler incelenmiştir. 
Teknoloji kabul modeli ile beklenti-kabul modeli temelinde tasarlanan araştırma modeline kişisel değerler 

değişkeni eklenmiştir. Böylelikle y kuşağının mobil öğrenme uygulamalarına yönelik davranışı kapsamlı şekilde 
ele alınmıştır. Araştırma modelinin test edilmesinde kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi 
kullanılmış ve analitik sonuçlar için yol analizi yapılmıştır. Sonucunda, tatminin mobil öğrenme uygulamasını 
kullanmaya devam etme niyeti üzerinde etkili bir değişken olduğu tespit edilmiştir. Algılanan fayda ile algılanan 
kullanım kolaylığının tatmin üzerindeki etkisi birbirine yakın hesap edilmiştir. Kişisel değerlerine göre 
kullanıcıların bu iki değişkene verdiği önem farklılık göstermektedir. Çalışma uygulama geliştiricilere tasarım ve 
strateji belirlemede önemli tavsiyeler sağlayarak, sonlandırılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: mobil uygulama, Y kuşağı, teknoloji kabul modeli, kısmi en küçük kareler  
 

JEL Sınıflandırması: M00, M31 

 

Examining the Factors Affecting the Preference of the Mobile 
Learning Application of Generation Y 

 

Abstract 

With the inclusion of mobile technologies in learning environments, the learning activity has moved beyond its 

physical boundaries and has evolved into a different dimension. Designed learning applications provide new and 
different experiences to users while offering learning opportunities independent of time and space. In this study, 
factors that affect the generation Y’s preference and use of mobile learning applications are examined. The 
personal values are added to the research model which is designed on the basis of technology acceptance model 
and expectation-confirmation model. Thus, the behavior of the generation Y towards the mobile learning 
applications has been handled with in a comprehensive manner. Partial least square structural equation 

modelling was used to test the research model and path analysis was performed for the analytical results. As a 
result, it has been determined that satisfaction is an effective variable on the continuance intention to use the 
mobile learning application. The effect of the perceived usefulness and perceived ease of use on satisfaction are 
closely approximated. According to users’ personal values, it has been seen that the importance given to these 
two variables differ. The study has been terminatted by providing important recommendations to application 
developers in designing and strategizing. 
 

Keywords: mobile application, generation Y, technology acceptance model, partial least square  
 

JEL Classification: M00, M31 
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1. Giriş 

Mobil teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler ve yenilikler sağlıktan finansa, 

eğlenceden eğitime kadar birçok faaliyete yeni bir boyut kazandırmıştır. Akıllı telefon, oyun 

konsolu, sanal gerçeklik araçları gibi her yere kolaylıkla taşınabilen cihazlardan oluşan mobil 

teknoloji, ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra birçok imkânı kullanıcılarına sunmasından 

dolayı günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Son yıllarda bu teknolojinin eğitim ile 

entegrasyonu neticesinde mobil öğrenme olarak tanımlanan yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. 

Bu tür bir öğrenme kişilerin motivasyonunu ve başarısını arttırmada etkili olmasının yanı sıra 

öğrenme etkinliğini daha efektif, ekonomik, pratik ve hızlı gerçekleştirmesini sağlamaktadır 

(Chen, Chang ve Wang, 2008; Hwang ve Chang, 2011). Bu alanda gerçekleştirilen 

araştırmalar (Corbeil ve Valdes-Corbeil, 2007; Goh ve Kinshuk, 2004) zaman ve mekândan 

bağımsız öğrenme fırsatı gibi daha birçok avantajı kullanıcılarına sunan mobil öğrenmenin 

yakın gelecekte önemli bir konuma sahip olacağının işaretlerini vermektedir. 

Yürütülen çalışmanın temel amacı yeni nesil öğrenme teknolojisinin Y kuşağı tarafından 
benimsenmesini davranışsal teori temelinde incelemek; kullanıcıların mobil öğrenme 

uygulamaları benimsemesine ve davranışsal niyetlerine etkide bulunan faktörleri 

tanımlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için teorik evrende kurgulanan model test 

edilmektedir. Çalışmada teknoloji kabul modeli ve beklenti kabul modeli ile tüketici 

davranışını anlamada ve pazar bölümlendirmede sıklıkla kullanılan kişisel değerler ölçeği 

birlikte kullanılmıştır. Bu bağlamda kişisel değerlerin mobil öğrenme uygulamalarının kabulü 

üzerindeki etkisini tespit etmek, çalışmanın bir diğer amacı olarak görülmektedir. Elde edilen 

sonuçların mobil öğrenme uygulaması geliştiricilerine, sağlayıcılarına ve uygulama içi 

reklamcılara önemli bilgiler sunması hedeflenmektedir. Ayrıca çalışma mobil öğrenme 

uygulamalarının kabulüne ilişkin kavramsal bir model önerisi sunmakta ve y kuşağının 

davranışını anlamada alan yazınına önemli katkı sağlaması beklenmektedir. 
 

2. Literatür Taraması 

Mobil teknoloji kullanımının son yıllarda daha geniş tabana yayılması ve mobil uygulama 

kullanımındaki devasa artış bu uygulamaları kullanan bireyleri, grupları ve kitleleri , bununla 

birlikte uygulama geliştiricileri ve kategorileri  daha detaylı incelemeyi gerekli kılmıştır. 

2000’li yıllarla birlikte mobil teknoloji ve uygulama alanındaki araştırmaların farklı konularda 

artmaya başladığı, sıklıkla davranışsal niyeti ve teknoloji adaptasyonunu açıklama üzerine 

odaklandığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmalarda temel kavramsal çerçeve  teknoloji kabul 

modeli (Davis, 1989; Venkatesh ve Davis, 2000), planlı davranış teorisi (Ajzen, 1991) ve 

yeniliklerin yayılması teorisi (Rogers ve Shoemaker, 1971) üzerine inşa edilmiştir. Peng, 

Kanthawala, Yuan ve Hussain (2016) tarafından gerçekleştirilen kalitatif bir çalışmada 

kullanıcıların mobil sağlık uygulamalarını kullanmalarını kolaylaştıran ya da engelleyen 

tasarım ve içerik unsurlarını kullanıcı bakış açısıyla incelemişler ve çalı şmalarını teknoloji 

kabul modeline dayandırmışlardır. Cheon, Lee, Crooks ve Song (2012) üniversite 

öğrencilerinin yükseköğrenimde mobil öğrenmeye yönelik algılarını inceledikleri çalışmada 
planlı davranış modeli temelinde geliştirilen kavramsal modeli test etmişlerdir. Sonucunda 

planlı davranış teorisinin öğrencilerin mobil öğrenmeyi  kabulünü oldukça iyi açıkladığını, 

tutumun, öznel normların ve davranışsal kontrolün mobil öğrenmeyi benimsemelerine olumlu 

etkisinin olduğunu ortaya koymuşlardır. Zarmpou, Saprikis, Markos ve Vlachopoulou (2012) 

teknoloji kabul modelini yeni teorik yapılarla birleştirmişler ve yeni bir model önererek 

kullanıcıların mobil hizmetleri kabulünü açıklamaya çalışmışlardır. Neticede algılanan 

kullanışlılık, yenilik ve ilişkili sürücülerin davranışsal niyeti doğrudan etkilediğini 

görmüşlerdir. Böhm, Böhm, Constantine ve Constantine (2016) öğrencilerin 

bağlamsallaştırılmış mobil dil öğrenmeye yönelik algılamalarını araştırdıkları çalışmada, 

teknoloji kabul modeline algılanan bağlamsal değer değişkenini ekleyerek davranışsal niyeti 

açıklamaya çalışmışlardır. Oghuma, Libaque-Saenz, Wong ve Chang (2016) tarafından yakın 
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tarihte yürütülen uygulamalı bir çalışmada kişilerin anında mobil mesajlaşma uygulamalarını 

kullanmaya devam etme niyetlerini etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Beklenti-kabul modeli 

çerçevesinde incelenen faktörlerden algılanan hizmet kalitesi ve algılanan kullanışlılık, 

kullanmaya devam etme niyetini ve tatmini anlamlı düzeyde etkilediğini tespit etmişlerdir.  

Yapılan çalışmalarda teknoloji kabul modelinin sıklıkla tercih edildiği ve kullanıcıların mobil 

uygulamalara yönelik tutumu ile davranışını keşfetmeye yönelik gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Bu çalışmada ise teknoloji kabul modeli ile beklenti-kabul modeli birlikte 

kullanılmakta ve kişisel değerlerin kabul sürecine olan etkisi  incelenerek konuya farklı bir 

bakış açısı getirilmektedir. 
 

2.1. Y Kuşağı 

Toplumlar sosyo-kültürel değişimlerin yaşanması, yeni teknolojinin gelişmesi ve farklı değer 

yapılarının oluşması gibi etkenlerle büyük değişimlere uğrarlar. Bu nedenle belirli zaman 

aralıklarında doğan kişiler ile bir önceki ya da bir sonraki dönemler arasında başta yaşam tarzı 

olmak üzere birçok noktada farklılıklar oluşmaktadır. Bu farklılıklar kuşakları meydana 

getirmektedir. Herhangi bir kuşak belirli bir zaman aralığında dünyaya gelmiş, birbirine yakın 

ve benzer hayat dönemlerini paylaşan ve çeşitli kritik olayları etkileyen ya da olaylardan 

etkilenmiş ve bu olaylar ile eğilimleri şekillenmiş insan topluluğu (Keleş, 2011: 131; 

Kupperschmidt, 2000: 66) olarak tanımlanmaktadır. Kendine has niteliklere sahip olan 

kuşakların, değer yargıları ve tutumları arasında da önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Günümüz iş dünyası beş kuşağın bireylerinden oluşmaktadır. Sessiz Kuşak (1925-1945 

arasında doğanlar), Baby Boomers (1946-1964 doğumlular), X Kuşağı (1965-1980 arasında 

doğanlar), Y Kuşağı (1980-1999 yılları arasında doğanlar) ve son olarak Z Kuşağı (2000 ve 

sonrasında dünyaya gelenler) olarak bilinmektedir (Akdemir, Konakay ve Demirkaya, 2014: 

14). Aynı kuşak içerisinde yer alan kişiler duygu, tutum, tercih ve kişisel özelliklerinden 

oluşan kültürel bir alanı paylaşmaktadırlar (Parry ve Urwin, 2011: 81). Y kuşağının 

kendinden önceki kuşaklarla olan en önemli farklılığı teknolojiye olan yatkınlıklarıdır . Bu 

kuşak bireyleri esnek, liberal, hevesli ve sabırsız gibi özelliklere sahiptirler (Jain ve 

Viswanathan, 2015: 296). Y kuşağı geleceğe daha iyimser bakabilmekte, daha bağımsız 

hareket etmekte, sadakat duyguları daha az gelişmiş ve otoriteyi zor kabullenmektedirler 

(Akdemir vd., 2014: 16; Torun ve Çetin, 2015: 139). Günümüzde gerek davranış özellikleri 

gerekse de hayat tarzı bakımdan bir önceki kuşağa göre önemli farklılıklar gösteren Y kuşağı 

en fazla tartışılan (Yeşil ve Fidan, 2017: 101) ve üzerinde en fazla araştırma yapılan kuşaktır. 

Yürütülen bu çalışma kuşaklararası tutum farklılıklarını tespit etmekten ziyade belirli bir  

kuşağı daha ayrıntılı biçimde irdelemektedir.  
 

2.2. Mobil Öğrenme 

Mobil öğrenme, kullanıcılara öğrenme sürecini diledikleri gibi başlatabilme ve 

sonlandırabilme özgürlüğü sunan sanal ile gerçek yaşamı birleştiren yeni nesil öğrenme 

biçimidir. Bu öğrenme belli bir yere ve zamana bağlı kalmaksızın, hareket halindeyken dâhi 

öğrenmeyi mümkün kılmakta ve kişilerin anlık ortaya çıkan bilgi gereksinimi 

karşılayabilmektedir. Mobil öğrenmede ios ve android işletim sistemi tabanlı akıllı telefon, 

tablet, pda ve netbook cihazları kullanılmaktadır. Öğrenme eylemi, kullanıcılara sunulan 

mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Uygulamalar elektronik posta, multimedia 

mesaj, ses, video ya da animasyon gibi farklı iletim ortamları aracılığıyla kullanıcılarla 

buluşmaktadır. Ses ve video podcasting veya etkileşimli sesli yanıt sistemi ile iletilirken 

(Güzelyazıcı, Dönmez, Kurtuluş ve Hacıosmanoğlu, 2014: 598), multimedia mesajlar 

doğrudan mobil telefona iletilmektedir. Uygulamalar ise yazılım geliştiriciler (bireysel ya da 

kurumsal) tarafından belirli bir konu ya da alanla (örn. Voscreen- yabancı dil; Hasenat-Kuran 

araştırma; Mentalup- çocuk akıl oyunları gibi) ilgili olarak geliştirilip, app store (ios tabanlı) 

veya play store (android tabanlı) tarafından ücretli ya da ücretsiz olarak kullanıcıların 
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hizmetine sunulmaktadır. App Store’da iOs işletim sistemine uygun olan 2.2 milyon 

uygulama bulunmakta ve bu rakamın %8.47’si öğrenme uygulamalarından oluşmaktadır 

(Statista, 2017). Play Store’da ise 2.8 milyon uygulama yer almakta veöğrenme uygulamaları 

%8.21’ini oluşturmaktadır (Appbrain, 2017). Üstelik her geçen gün bu sanal mağazalarda 

binlerce yeni uygulama kullanıcılara sunulmaya devam etmektedir.  

Mobil öğrenme birçok yönden kullanıcılarına avantajlar sunuyor olsa da bazı yönlerden 

sınırlılıkları olabilmektedir. Shudong ve Higgins (2005: 12)’e göre insanların cep telefonu 

kullanmaya alışkın olmamaları, mobil öğrenme sonuçlarının değerlendirilmesinin zor olması 

ya da mobil cihazın batarya, ekran ve hafıza gibi teknik özellikleri yönünden sınırlamaları 

bulunmaktadır. Ayrıca mobil öğrenme uygulamalarının farklı firmalar tarafından geliştirilmiş 

çok fazla alternatifinin olması kullanıcıların bu konuda yoğun çaba sarf etmesine ve zaman 

harcamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla kullanıcılara doğru ve etkin mobil öğrenme 

ortamı tasarlayabilmek için kullanıcıların mobil öğrenmeye yönelik bakış açıları ve tutumları 

tespit edilmeli, öğrenme uygulaması tercihine etkide bulunan faktörler ortaya konulmalıdır.  
 

2.3. Teknoloji Kabul Modeli (TAM) ve Beklenti-Kabul Modeli (BKM) 

Kişilerin davranış niyetleri çok özellikli modeller ile tahmin edilebilmektedir (Fishbein ve 

Ajzen, 1974). Kullanıcıların teknolojiyi kabul etme ve kullanmaya ilişkin davranış niyetlerini 

açıklamak için sosyal psikoloji alanında çeşitli modeller geliştirilmiştir. Yeniliklerin 

Yayılması Teorisi, Sebepli Davranış Teorisi, Teknoloji Kabul Modeli, Planlı Davranış Teorisi 

ve Teknolojilerin Kabul ve Kullanımının Birleştirilmiş Teorisi bu modeller arasında  yer 

almaktadır. Teknoloji Kabul Modeli kişilerin bilgi teknolojilerini kabûlünde veya 

reddetmelerinde etkili olan faktörler üzerinde yoğunlaşmıştır (Koç ve Turan, 2014: 164). 

Modele göre kişinin yeni bilgi teknolojisini benimsemesi ve kullanması algılanan fayda ve 

algılanan kullanım kolaylığı ile belirlenmektedir (Yang, 2013: 87). Bu model bireylerin bilgi 

teknolojilerini kabulünü açıklamak amacıyla yürütülen birçok çalışmada (Burton-Jones ve 

Hubona, 2006; Fogelgren-Pedersen, Jelbo ve Viborg Andersen, 2003; Gefen ve Straub, 2000; 

Koufaris, 2002; Nysveen, Pedersen ve Thorbjørnsen, 2005; Tarcan, Varol, Kantarci ve Firlar, 

2012; Turan ve Çolakoğlu, 2008; Venkatesh ve Davis, 2000) kullanılmıştır. Neticede modelin 

tüketici davranışını açıklamada güvenilir biçimde kullanılabileceği kanıtlanmıştır. Beklenti-

kabul modeli tüketici davranışları teorisinde tüketici tatminini ve satın alma sonrası 

davranışını açıklamada kullanılan bir modeldir. Tüketicilerin başlangıç kabulü önemli bir 

aşamadır ancak uzun dönem başarı için kullanıma devam etme niyeti son derece kritik öneme 

sahiptir. Bhattacherjee (2001) tarafından beklenti onay teorisi (Oliver, 1980) temelinde 

önerilen bu modele göre tatmin ve algılanan kullanışlılık devam etme niyetini etkileyen iki 

önemli değişkendir ve bu iki değişken tutum oluşumunu etkilemektedir. Yapılan çalışmalar 

algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık ve tutum arasındaki sebep sonuç ilişkisini 

doğrulamaktadır (Bhattacherjee, 2001; Roca, Chiu ve Martínez, 2006; Tang ve Chiang, 2010) . 

Bu çalışmada Y kuşağı mensubu kullanıcıların davranışını incelemek amacıyla teknoloji 

kabul modeli (algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı) ile beklenti-kabul modeli 
(tatmin ve devam etme niyeti) temelinde teorik model oluşturulmuş ve modele kişisel değerler 

eklenerek, genişletilmiştir. 
 

3. Veri ve Yöntem 

Çalışmanın amacı Y kuşağının mobil öğrenme uygulamalarına yönelik tutum ve davranışın 

oluşmasında etkili olan faktörleri belirlemek ve kişisel değerlerin etkisini incelemektir. Farklı 

kişisel değerlere sahip kullanıcıların öğrenme uygulamasından tatmin olmalarında algılanan 

fayda ve kullanım kolaylığının aracılık etkisinin olup olmadığını tespit etmek ve bu 

değişkenlerin tatmin üzerindeki etkisini ortaya koymak çalışmanın amaçları arasında yer 

almaktadır.  
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Teorik evrende kurgulanan araştırma modeli Şekil 1.’de gösterilmektedir. Modelde altı örtük 

değişken yer almaktadır. Bunlar hedonist değerler (HD), muhafazakâr değerler (MD), 

algılanan kullanım kolaylığı (AKK), algılanan fayda (AF), tatmin (TT) ve devam etme 

niyetidir (DEN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel değerler ölçeği Kahle (1983, 1985), algılanan fayda Bhattacherjee (2001) ve Hsu, Yu 

ve Wu (2014), algılanan kullanım kolaylığı Chen, Chou ve Huang (2016), Davis (1989), 

Venkatesh ve Davis (2000), tatmin Chen, Chou ve Huang (2016), Cronin, Brady ve Hult 

(2000), Davis (1989), Venkatesh ve Davis (2000), Deng, Lu, Wei, Zhang (2010), Venkatesh, 

Morris, Davis ve Davis 2003), devam etme niyeti Bhattacherjee (2001), Davis (1989), Chen, 

Chou ve Huang (2016), Venkatesh ve Davis (2000) tarafından yürütülen çalışmalarda 

kullanılan ölçeklerden uyarlanmıştır. Modelde gösterilen değişkenlerle geliştirilen ve test 

edilecek olan hipotezler ise şu şekildedir: 

H1: Hedonist değerlerin algılanan fayda üzerinde olumlu etkisi vardır 

H2: Hedonist değerlerin algılanan kullanım kolaylığı üzerinde olumlu etkisi vardır 

H3: Muhafazakâr değerlerin algılanan fayda üzerinde olumlu etkisi vardır  

H4: Muhafazakâr değerlerin algılanan kullanım kolaylığı üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H5: Algılanan faydanın, tatmin üzerinde olumlu etkisi vardır 

H6: Algılanan kullanım kolaylığının tatmin üzerinde olumlu etkisi vardır. 

H7: Tatminin kullanmaya devam etme niyeti üzerinde olumlu etkisi vardır. 
Türkiye’de 1980-1999 yılları arasında doğmuş yaklaşık 27 milyon kişi yaşamaktadır (TÜİK, 

2017). Ancak araştırmanın kapsamı Kırşehir ilinde yaşayan ve Y kuşağı içerisinde yer alan 

kişiler olarak daraltılmıştır. Yapısal eşitlik modeli çalışmalarında örnek hacminin 

belirlenmesinde belirli bir standart bulunmamaktadır. Ancak modelde tahmin edilecek olan 

parametre sayısına göre örnek hacmini belirlemek en fazla tercih edilen yöntemdir ve oranın 

5:1, 10:1 ya da 20:1 olması gerektiği tavsiye edilmektedir (Uzkurt, 2007: 246). Bu çalışma 

için kurgulanan yapısal modelde 24 parametre olması nedeniyle örnek büyüklüğünün 240 

olması yeterli görülmüş ve saha çalışması kolayda örnekleme yöntemiyle Mart 2017 

içerisinde yüz yüze uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. 

Anket tatmin düzeyi, davranışsal niyeti, algılanan faydayı ve kullanım kolaylığı, 

katılımcıların kişisel değerleri ile demografik özelliklerini belirlemeye yönelik ifadelerin yer 

aldığı üç bölümden oluşmaktadır. Katılımcıların kişisel değerlerini, tatmin ve davranışı 

ölçümlemeye yönelik kullanılan ölçekler ve ifadeler daha önceki çalışmalardan uyarlanmıştır. 

Kullanılan ölçekler ve ölçüm nesnelerin yer aldığı Tablo 1. çalışmanın sonunda ek olarak 

verilmiştir. Y kuşağının tatmin ve davranışını etkileyen faktörleri belirlemek için 15 ifadeden 

oluşan ölçek kullanılmıştır. İfadeler “1-kesinlikle katılmıyorum” ile “5-kesinlikle 

katılıyorum” aralığında 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak hazırlanmıştır. Kişisel değerleri 

ölçmek için yönlendirilen ölçekteki 9 ifade ise hiç önemli değil (1) ile çok önemli (5) 

aralığında işaretlemeleri istenmiştir. 

4. Ampirik Analiz 

HD 

MD 

AF 

AKK 

TT DEN 

H1 

H2 
H3 

H4 

H6 

H5 

H7 

Şekil 1: Araştırma modeli 
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Saha çalışmasında analize uygun toplam 262 anket toplanmıştır. Örnek hacminin yeterli 

düzeyde olması nedeniyle veri analizine geçilmiştir. Veri analizinde SPSS 23 ve SmartPls 3.0 

programları kullanılmıştır. Araştırma modeli kısmi en küçük kareler (partial least square-PLS) 

yol analiziyle, anlamlılık düzeyleri ise bootstraping kullanılarak tahmin edilmiştir. PLS az 

sayıda gözlemle çalışabilme imkânı sunan ve yapısal eşitlik modellemesinin normallik ve 

büyük örneklem varsayımlarına karşılık bu kısıtlara karşı güçlü bir yaklaşım ortaya koyan bir 

yöntemdir. Ayrıca birçok karmaşık modeli birkaç örtük ve açık değişkenle açıklayabilmekte, 

bununla birlikte yansıtıcı ve biçimlendirici ölçüm modellerini birlikte ele alabilmektedir 

(Henseler, Ringle ve Sinkovics, 2009: 283). PLS yol analizi varyans temelli bir yöntemdir. Bu 

yöntemde modeller yapısal (iç model) ve ölçüm (dış model) modelleri olarak 

tanımlanmaktadır. PLS yol analizinde iki farklı dış model yani ölçüm modeli yer alır. 

Yansıtıcı ve biçimlendirici modellerin tutarlılığını belirlemek, güvenirlik ile geçerlilik 

sonuçlarına bakılması gerekir. Yansıtıcı modelin geçerlilik sınamasında yakınsama ve 

diskriminant geçerliliklerine bakılır. Yakınsama geçerliliğini saptamada çıkartılmış ortalama 
varyans  (AVE-average variance extracted) değeri incelenir. Bu değerin 0.50’nin altında 

olmaması istenilir çünkü oluşturulan örtük değişkenin gösterge varyansının yarısından 

fazlasını açıkladığı anlamına gelmektedir (Fornell ve Larcker, 1981: 46). Diskriminant 

geçerlilik için ise AVE değerinin karekökü ve örtük değişkenlerin korelasyon değer leri 

ölçülerek tespit edilir. Ölçüm modelinin geçerliliğinin sağlanabilmesinin koşulu örtük 

değişkene ait korelasyon değerlerinin AVE değerinin karekökünden küçük olmasıdır 

(Afthanorhan ve Ahmad, 2013: 65). Yansıtıcı ölçüm modelinin test ederken dikkate alınması 

gereken bir diğer kriter ise Cronbach’s alpha değeri ile birleşik güvenilirlik katsayılarıdır ve 

her iki kriterinde 0.70’in üzerinde olmalıdır, 0.80 ya da 0.90’nın üzerindeki değerler ise  

tatminkar düzeydedir (Afthanorhan ve Ahmad, 2013; Hair, Anderson, Babin ve Black, 2010; 

Nunnally, 1994). PLS yol analizinde ölçüm modelinde yer alan ifadelerin aynı faktörü ölçüp 

ölçmediği yani tek boyutluluğunun tespitinde her bir faktör yükünün 0.70’nin üzerinde olması 

gerektiği, 0.40’ın altındaki yansıtıcı göstergelerin modelden çıkartılması gerektiği 

belirtilmektedir (Henseler vd., 2009).  

Saha çalışmasına katılanlara ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1.’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 1: Katılımcılara ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

Cinsiyet 
Kadın %60,3 (n=158) Medeni 

Durum 

Evli %20,6 (n=54) 

Erkek %39,7 (n=104) Bekâr %79,4 (n=208) 

Eğitim 
Durumu 

Lise ve altı %6,1 (n=16) 

Gelir 

1.400 TL ve altı %61,8 (n=162) 

Önlisans %8 (n=8) 1.401 TL ve 4.400 TL  %21,4 (n=56) 

Lisans %80,2 (n=210) 4.400 TL ve üstü %16,8 (n=44) 

Lisansüstü %10,7 (n=28)   
 

Araştırmaya katılanların %60,3’ü kadındır ve katılımcıların %80,2’si lisans program 

mezunudur. %79,4’ü bekar iken, %61,8 asgari ücretin altında gelire sahiptirler. Katılımcılar  

mobil öğrenme uygulamalarının yanı sıra mobil cihazlarında farklı uygulamalarda 

kullanmaktadırlar. Katılımcıların neredeyse tamamı (%99,2) bir ya da birden fazla sosyal 

paylaşım (facebook, twitter, swarm, instagram), %84,4’ü farklı bir mesajlaşma uygulaması 

kullanmaktadır. Katılımcıların %52,4’ü mobil oyun oynarken, %64,1’i haberleri takip 

etmektedir. Sağlık (%17.9) ve diğer uygulamaları (%7.6) kullanan kişi sayısı ise son derece 

düşüktür. Katılımcıların %50,8’i günlük 3 saatten daha fazla, %36,6’sı ise 1 ile 3 saat arasında 

mobil uygulamalara zaman harcamaktadırlar. 

Tanımlayıcı istatistiklerin ardından ölçüm modelinin yakınsak ve diskriminant geçerlilikleri 

hesap edilmiş ve skorlar Tablo 2.’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

 

Tablo 2: Yapıların güvenilirliği ve yakınsak geçerliliği 
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Ölçekler/İfadeler 
Ortalam

a 

Faktör 
Yükleri 
(>0.70) 

t-
değeri 

Cronbach’s α 
(>0.70) 

CR 
(>0.70) 

AVE 
(>0.50) 

Hedonist Değerler (HD) 

0.883 0.927 0.810 
KD2 4.492 0.918 55.728 

KD3 4.515 0.872 23.516 

KD9 4.527 0.909 44.054 

Muhafazakâr Değerler (MD) 

0.916 0.935 0.704 

KD1 4.469 0.804 25.177 

KD4 4.447 0.847 26.344 

KD5 4.469 0.865 37.440 

KD6 4.481 0.829 17.968 

KD7 4.473 0.856 34.705 

KD8 4.504 0.832 17.547 

Algılanan Fayda (AF) 

0.863 0.907 0.709 

AF1 4.122 0.831 34.158 

AF2 4.290 0.859 33.237 

AF3 4.317 0.843 30.262 

AF4 4.237 0.835 31.909 

Algılanan Kullanım Kolaylığı (AKK) 

0.858 0.904 0.702 

AKK1 4.435 0.874 35.509 

AKK2 4.420 0.779 14.840 

AKK3 4.427 0.873 36.850 

AKK4 4.410 0.823 22.021 

Tatmin (TT) 

0.878 0.916 0.733 

T1 4.309 0.872 42.728 

T2 4.229 0.845 31.961 

T3 4.271 0.884 49.350 

T4 4.347 0.822 34.303 

Devam Etme Niyeti (DEN) 

0.794 0.879 0.709 
DEN1 4.286 0.887 55.096 

DEN2 4.401 0.819 22.226 

DEN3 4.420 0.818 22.728 

 

Tablo 2’de gösterildiği üzere araştırmada kullanılan ölçeklerin tamamı güçlü güvenirlik 

katsayılarına sahiptir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ifadelerin faktör yükleri (λ), 

p<0,001 anlamlılık düzeyinde 0,7’nin üzerindedir. Ölçeklerin bileşik güvenirlik düzeyleri ise 

0.879 ile 0.927 arasındadır ve son derece tatminkâr ölçümler elde edilmiştir. Benzer biçimde 

çıkartılmış ortalama varyans skorları 0.838 ile 0.900 arasında yer almakta ve bu değerler 

0,5’in oldukça üzerindedir. Diskriminant geçerlilik için her bir faktörün çıkartılmış ortalama  

varyans skorlarının karekökü ile diğer faktörler arasındaki korelasyon hesaplanmış ve 

sonuçları Tablo 3.’te sunulmuştur. Çıkarılan ortalama varyans skorlarının kare kökü, diğer 

faktörlere karşılık gelen korelasyon katsayılarından daha yüksek olduğu görülmüş ve ölçüm 

modelinin diskriminant geçerliliğinin olduğu tespit edilmiştir. 
 

Tablo 3: Korelasyon katsayısı matriksi ve çıkarılan ortalama varyans skorlarının kökleri  
  AF AKK DEN HED MUH T 

AF 0.842      

AKK 0.388 0.838     

DEN 0.426 0.453 0.842    

HED 0.345 0.374 0.160 0.900   

MUH 0.216 0.470 0.210 -0.010 0.839  

TT 0.544 0.568 0.730 0.214 0.271 0.856 
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Son olarak yapısal modeli ve hipotezleri sınamak için yol analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılı 

sonuçlar Şekil 2.‘de gösterilmektedir. Yapısal modelin açıklama gücü R2 değerine bakılarak 

analiz edilmiştir. Hesaplamalara göre algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı, 

tatmindeki değişimin %44.6’sını; devam etme niyetindeki değişiminde %53.3’ü tatmin 

değişkeni tarafından açıklanmaktadır. 

 

Modelin anlamlılığı p<0.05 hata olasılığı düzeyinde test edilmiş ve 1.96 tablo değeri kritik 

değer olarak alınmıştır. t-değerlerinin hesap edilmesinde bootstraping yöntemi kullanılmış, 

test türü olarak çift kuyruk ve alt örnek hacmi 500 olarak belirlenmiştir. Modele ilişkin yol 

katsayıları, t-değerleri ve anlamlılık düzeyleri Tablo 4.’de verilmiştir. 
 

Tablo 4: Yol katsayıları anlamlılık testi sonuçları (bootstrapping) 
 Yol Katsayıları t-değeri Anlamlılık 

Algılanan Fayda -> Tatmin 0.380 5.944 0.000 

Algılanan Kullanım Kolaylığı -> Tatmin 0.427 5.696 0.000 

Hedonist Değerler -> Algılanan Fayda 0.340 5.236 0.000 

Hedonist Değerler -> Algılanan Kullanım Kolaylığı 0.379 6.516 0.000 

Muhafazâkar Değerler -> Algılanan Fayda 0.219 3.822 0.000 

Muhafazâkar Değerler -> Algılanan Kullanım Kolaylığı 0.473 5.875 0.000 

Tatmin -> Devam Etme Niyeti 0.730 16.589 0.000 
 

Yapısal model Y kuşağının mobil öğrenme uygulamalarını kullanmalarını etkileyen faktörler 

ve kullanıma devam etme niyetlerini açıklamada tatminkâr sonuçlar vermiştir. Kişilerin 

kullanmış oldukları uygulamada tatmin olmaları, kullanıma devam etme niyeti üzerinde 

yüksek bir etkisinin olduğu (0.730), tatminde ise algılanan fayda (0.380) ve algılanan 

kullanım kolaylığı (0.421) değişkenlerinin orta-yüksek düzeyde ve birbirine yakın etkisinin 

olduğu görülmüştür. Y kuşağının kişisel değerlerine göre algılamalarında farklılıkların olduğu 

yine modelde gösterilmiş ve test edilmiştir. Hedonist değerlerden algılanan fayda ve algılanan 

kullanım kolaylığına giden yol katsayıları sırasıyla 0.340 ve 0.379 olarak hesap edilmiştir. 

Dolayısıyla orta düzeyde etkinin olduğu görülmektedir. Muhafazakar değerlerin ise algılanan 

Şekil 2: Yapısal model yol analizi 
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fayda üzerinde düşük düzeyde etkisi (0.219) olduğu algılanan kullanım kolaylığına ise yüksek 

düzeyde (0.473) etkisinin olduğu görülmüştür.  
 

5. Sonuç ve Tartışma 

Yürütülen bu çalışmada Y kuşağı bireylerinin mobil öğrenme uygulamalarını kabulünü ve 

kullanmasını etkileyen faktörler incelenmiştir. Teknoloji kabul ve beklenti-kabul modeli 

temelinde kurgulanan model, kişisel değerler değişkeni eklenerek genişletilmiş ve test 

edilmiştir. Sonuçta kurgulanan araştırma hipotezlerinin tamamı açıklamış olduğu anlamlı 

varyans düzeyi ile kabul edilmiştir. Araştırma modeli y kuşağı bireylerinin mobil öğrenme 

uygulamalarını tercih etmelerini analiz etmede kullanılabilecek bir araç olduğunu 

göstermiştir. Modelde algılanan kullanım kolaylığının bireylerin tatmini üzerindeki etkisinin 

orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu etkinin nedeni Y kuşağının teknolojiye olan 

yatkınlığı, hızlı kavrama ve yeniliklere meraklı olma özelliklerine bağlanmaktadır. Algılanan 

faydanın tatmin üzerindeki etkisinin orta düzeyde olması ise bu kuşağın mobil öğrenme 

uygulamalarını kullanım amaçlarından ve bu öğrenme uygulamalarının ihtiyaçlarını 

karşılamada istenilen düzeyde olmamasından kaynaklandığı düşülmektedir. Tatmin 

değişkeninin devam etme niyeti üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Algılanan fayda ve 

kullanım kolaylığı değişkenlerinin tatmin üzerinde orta düzeyde etkisinin olması, bu 

değişkeni etkileyen başka faktörlerin olduğunu göstermektedir. Kişisel değerlerine göre 

kullanıcılardan hedonist değerlere sahip olanlarının mobil öğrenme uygulamasından tatmin 

olmasında algılanan kullanım kolaylığı ile algılanan faydanın birbirine yakın etkisinin 

bulunmaktadır. Dolayısıyla bu değerlere sahip olan kişilerin mobil öğrenme uygulamasını 

tercih etmesini sağlayabilmek için uygulama tasarımında bu iki unsura birden gerekli önem 

verilmelidir. Muhafazakar değerleri baskın olan kişilerde ise algılanan kullanım kolaylığının 

tatmin ve devam etme niyeti üzerinde etkili bir faktör olduğu görülmektedir. Bu nedenle 

uygulamanın kullanıcı ara yüzünün, fonksiyonlarının ve özelliklerinin kullanıcıların rahatlıkla 

anlayabileceği biçimde tasarlanması, bu kişisel değerlere sahip kullanıcılar üzerinde son 

derece önemli etkisi olacaktır. Çalışmada Y kuşağı bireylerine odaklanılmıştır. Gelecekte 

kuşaklar arası farklılıkları tespit etmeye yönelik çalışmalar yürütülebilir. Ayrıca bu kuşağın 

mobil öğrenme uygulamalarına yönelik davranış ortaya konulmuştur. Diğer mobil hizmetlerin 

kabulü ve kullanılmasında daha farklı sonuçlar elde edilebilir. Son olarak kullanıcıların 

demografik özelliklerine göre uygulama tercihi ve kullanmalarında farklılıklar ya da ilişkiler 

söz konusu olabileceğinden, gelecekte demografik değişkeni de araştırmaya dahil edilerek, 

incelenebilir.  
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Mali Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Müşteri Güveni ve 

İlgilenimin Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 
 

  
Fatih Koç1             Nisa Kıymet Şahin2 

 

 
Özet 

İşletmeler ve muhasebe meslek mensupları arasındaki ilişkinin kurulması, geliştirilmesi ve sağlıklı bir şekilde 
devam ettirilebilmesi için taraflar arasında güven duygusunun var olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, 
müşterilerin ürünle ilgisini ifade eden ilgilenim kavramı hem meslek mensubu hem de işletmeler açısından 
önemlidir. Bu çalışma kapsamında, müşterilerin güven duygusu ve ilgilenim düzeylerinin müşterilerin 

davranışsal niyetleri üzerinde etkili olacağı varsayılmış ve bu varsayımdan hareketle bir model oluşturulmuştur. 
Araştırmanın anakitlesi, Balıkesir merkez ilçede faaliyette bulunan işletmeler olarak belirlenmiştir. Kolayda 
örnekleme yöntemi ile seçilen 225 küçük işletme ile anket çalışması yapılmıştır. Toplanan veriler SPSS paket 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, muhasebe meslek mensubuna duyulan 
güvenin davranışsal niyetler üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, ilgilenim 
değişkeninin davranışsal niyetler üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: müşteri güveni, ilgilenim, davranışsal niyetler, muhasebe hizmetleri 
 

JEL Sınıflandırması: M41, M31  

 

Examining of the Effects Of Customer Trust and Involvement on 
Behavioral Intentions in Financial Consultancy Services 

 
Abstract 

In order to establish, develop and maintain healthfully a relationship, there should be built trust between firms 
and their public accountants. Besides, the concept of involvement that means what consumer interested in the 
product/service is vitally important for firms and customer in terms of financial consultancy services. In this 

study, it is assumed that trust and involvement influence on behavioral intentions. Thus, a model what is derived 
from this variables has been developed. Population of this study is determined as firms operating in central 
district of Balıkesir province. The survey was conducted with 225 small business what was selected using 
convenient sample method.  Obtained data was analyzed using SPSS. As a result of the analysis, customer trust 
has positive effect on behavioral intentions. Beside, it has been determined that involvement variable hasn’t any 
effect on behavioral intentions. 
 

Keywords: customer trust, involvement, behavioral intentions, accounting services 
 

JEL Classification: M41, M31 

 

 

1. Giriş 

Mali müşavirlik hizmetleri, küçük işletmeler için oldukça önemli bir alandır. Çünkü küçük 

işletmeler, muhasebe ile ilgili uzmanlık isteyen işlemleri yapacak yeteneğe veya yeterliliğe 

sahip değildir. Mali müşavirlik hizmetleri kapsamında yapılacak işler uzmanlık ve bilgi 

birikimi isteyen işlemlerden oluşur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu (3568) göre (www.mevzuat.gov.tr), muhasebecilik ve mali müşavirlik 
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mesleğinin konusu: Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; a) Genel kabul 

görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, 

bilanço, kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri 

yapmak. b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali 

mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik 

yapmak. c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, 

denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve 

benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak olarak tanımlanmıştır. 

Bu açıdan bakıldığında, mali müşavirlik hizmetleri oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu 

nedenle, genel olarak, küçük işletmeler mali müşavirlik işlemlerini dışarıdan hizmet satın 

alarak gerçekleştirirler. İşletmeler için hayati öneme sahip olan mali müşavirlik hizmetlerinin 

satın aldığı işletme ile aralarındaki ilişkinin incelenmesi hem ilgili literatür hem de 

uygulayıcılar (mali müşavir ve işletmeler) için gereklilik arz etmektedir. 

Mali müşavirlik hizmetleri, muhasebe literatürü alanında oldukça fazla ele alınmış bir alandır. 

Ancak, mali müşavir ile ondan hizmet satın alan işletmeler arasındaki ilişkiyi, hizmet sektörü 

ve ilişkisel pazarlama açısından ele alan çalışma sayısı azdır. Bunun yanı sıra, mali müşavir 

ile küçük işletme arasındaki ilişkiyi güven ve ilgilenim değişkenleri çerçevesinde inceleyen 

bir çalışmaya literatürde rastlanılmamıştır. Bu açıdan bakıldığında, bu çalışmanın katkısı 

ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, küçük işletmelerin mali müşavire duyduğu güven ve bu işletmelerin 

mali müşavirlik alanına yönelik ilgilenim düzeyinin mali müşavir ile tekrar çalışma veya 

çalışılan mali müşaviri başkalarına önerme niyeti üzerinde pozitif etkili olacağı 

varsayılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre akademisyenlere ve uygulayıcılara çeşitli 

önerilerde bulunulmuştur. 
 

2. Literatür Taraması, Hipotezler ve Araştırmanın Modeli  

Bu çalışma üç farklı değişkeni içermektedir. Bu değişkenler; güven, ilgilenim ve davranışsal 

niyetlerdir. Araştırmanın bu bölümü, araştırmanın modelini oluşturan bu değişkenlere ve 

aralarındaki ilişkilere yönelik literatür taramasını içermektedir. 
 

2.1. Güven 

Güven, tüm ilişkilerde olması gereken ve ilişkinin devam etmesinde etkili olan önemli bir 

kavramdır. Literatürde, birçok çalışmada güven kavramı tüketici ve işletme düzeyinde ele 

alınmıştır. Güven, kişinin karşı taraftakine (birey, işletme ve kurum vb.) yönelik sahip olduğu 

itimat duygusu olarak tanımlanabilir (Morgant ve Hunt, 1994). İlişkideki diğer tarafa inanma 

istekliliği, güvenin bir başka tanımı olarak kullanılmıştır (Casalo, Flavian ve Giunaliu, 2007).  

Güvenin sağlanması ile birlikte, güvenecek olan bireyin yaşamış olduğu risk ve sıkıntı 

azalacaktır. Bu nedenle birey daha kolay karar verecektir. Bu noktada, işletmelerin 

tüketicilerin güvenini kazanması son derece önemlidir. 

Bir işletme ile tüketici arasında güvenin sağlanması, tüketicinin tekrar  satın alma isteğini 

pozitif etkiler (Luo, Li, Zhang ve Shim, 2010; Fang, Qureshi, Sun, McCole, Ramsey ve Lim, 

2014; Lam, Lau ve Cheung, 2016; Koç, 2015; Koç ve Şahin, 2015; Gümüşsoy ve Yeterel, 

2016). Casalo, Flavian ve Giunaliu (2007) güvenin bağlılık üzerinde etkili olduğunu öne 

sürmüştür. Benzer şekilde Jin, Park ve Kim (2007) güvenin sadakat üzerinde etkili olduğunu 

söylemiştir. Bu bilgilerden hareketle, aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. 
 

H1: Mali müşavire yönelik güvenin işletmelerin davranışsal niyetleri üzerinde anlamlı ve 

pozitif bir etkisi vardır. 
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2.2. İlgilenim  

İlgilenim ilk olarak psikoloji alanında ele alınmış olmasına rağmen, bugün birçok alanda 

incelenmektedir. Özellikle tüketici davranışlarını açıklamada kullanılmaktadır.  İlgilenim, 

Zaichkowsky (1985) tarafından bir ürüne yönelik duyulan önem ve ilgi olarak tanımlanmıştır. 

Ayrıca, Zaichkowsky ilgilenimi üç farklı şekilde incelemiştir. Bunların ilki, ürün 

ilgilenimidir. Diğerleri ise, reklam ilgilenimi ve alışveriş ilgilenimidir. Kapferer ve Laurent 

(1985) ilgilenimi bir güdü ve ilgi duyma olarak tanımlamıştır.  

İlgilenimin tek boyutlu incelendiği çalışmalar çoğunlukta olsa da, buna çeşitli eleştiriler 

getirilmiş ve çok boyutlu çalışmalarda yapılmıştır (Muncy ve Hunt, 1984; Michaelidou ve 

Dibb, 2008). İlgilenim bu çalışmada, Mcquarrie ve Munson’ın (1987) çalışmasındaki yapı 

refere alınarak üç boyutlu olarak incelenmiştir. Bu boyutlar; haz, önem ve risktir. Bu 

bilgilerden hareketle, aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir. 
 

H2: İlgilenimin önem boyutunun davranışsal niyetler üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi 

vardır. 

H3: İlenimin haz boyutunun davranışsal niyetler üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.  

H4: İlgilenimin risk boyutunun davranışsal niyetler üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi 

vardır. 

  
Şekil 1: Araştırmanın modeli 

 

3. Veri ve Yöntem 

Bu araştırmada küçük işletmelerle, mali müşavirlik hizmetleri satın aldıkları mali müşavirler 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu iki taraf arasındaki ilişkiyi belirlemek adına bir araştırma 

yapılmıştır. Araştırma yöntemi olarak anket tercih edilmiştir. Anket uygulaması Balıkesir il 

merkezinde yapılmıştır. Araştırmaya katılan küçük işletmeler kolayda örnekleme yöntemi ile 

seçilmiştir. Toplam 225 işletme araştırmaya katılmıştır. Araştırmaya katılan işletmelerde, 

işletme sahibi veya mali müşavirlik (muhasebe) işlemlerini takip eden kişiler le görüşülmeye 

çalışılmıştır. Aynı işletmede sadece bir kişi ile görüşülmüştür. 

Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

katılımcıların demografik özellikleri ve işletmelerin özelliklerini belirlemeye yönelik sorular 

bulunmaktadır. İkinci bölüm ise, araştırmanın modelinde kullanılan değişkenleri ölçmekte 

kullanılan ölçeklerden oluşmaktadır. Ölçeklere ilişkin çeşitli bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.  
 

 Tablo 1: Ölçekler 

Değişkenler Sembol Kaynak Kullanılan yargı sayısı 

Güven güv Ko, 2014 8 
İlgilenim ilg Çakır, 2007 12 (3 boyut) 
Davranışsal Niyetler niy Koç ve Şahin, 2015 5 yargı 

 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin faktör yapılarını belirlemek için açıklayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. Aynı zamanda ölçeklerin güvenirlilikleri için Cronbach’s Alpha katsayısı 
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hesaplanmıştır. Hipotezlerin test edilmesi için ise, regresyon analizi kullanılmıştır. Tüm bu 

işlemler SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır. 
 

3.1. Geçerlilik ve Güvenirlilik 

Ölçeklerin geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi yapılmış, güvenirliliği için Cronbach’s 

Alpha katsayısı hesaplanmıştır. İlgili analiz sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 
 

Tablo 2: Açıklayıcı faktör analizi 

Ölçeklerde Kullanılan 
Yargılar 

Faktörler 
Özdeğer 

Açıklanan 
Varyans 

Cronbach’s 
Alpha Güven Niyet Haz Önem Risk 

 güv5 ,880     

8,897 37,070 ,947 

 güv4 ,874     

 güv2 ,862     

 güv3 ,842     

 güv6 ,797     

 güv1 ,785     

 güv7 ,752     

 güv8 ,646     

 niy1  ,843    

2,738 11,409 ,949 

 niy2  ,839    

 niy3  ,813    

 niy5  ,753    

 niy4  ,752    

 ilg5   ,838   

2,383 9,931 ,821 
 ilg10   ,835   

 ilg12   ,775   

 ilg3   ,765   

 ilg4    ,814  

1,334 5,560 ,685 

 ilg1    ,720  

 ilg11    ,716  

 ilg7    ,635  

 ilg9    ,419  

 ilg8     ,808 
1,099 4,577 ** 

 ilg6     ,542 

Çıkarım Metodu: Principal Component Analysis.  
 Döndürme Methodu: Varimax with Kaiser Normalization. 

Açıklanan Toplam Varyans: 68,547 
** Ölçek iki yargıdan oluştuğu için güvenirlilik katsayısı hesaplanamamıştır.  

 

Faktör analizi sonuçlarını detaylı bir şekilde değerlendirmeden önce, KMO ve Barlett test 

sonuçlarını incelemek gerekmektedir. KMO değeri 0,888 olarak tespit edilmişken, Barlett 

Testi anlamlılık düzeyi 0,001 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, araştı rmanın uygulama 
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aşamasında toplanan verinin faktör analizi yapmaya uygun olduğu söylenebilir. Yapılan 

açıklayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeklerin öngörüldüğü faktör yapısına sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Özdeğeri 1’in üstünde olan faktör yapıları dikkate alınmış ve güvenin tek boyut, 

ilgilenimin üç boyut ve davranışsal niyetlerin tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu 

belirlenmiştir. Ölçekleri oluşturan yargıların faktör yükleri 0,40’ın üzerindedir.  Bu rakam 

faktör yüklerine ilişkin alt sınırı ifade etmektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016). İlgilenimin 

risk boyutunu oluşturan ilg2 kodlu yargı düşük faktör yüküne sahip olduğu için ilgili ölçekten 

çıkarılmıştır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda, açıklanan toplam varyansın 68,547 

olarak çıkması, elde edilen faktörlerin açıklama gücünün yüksek olduğunu göstermektedir. 

Ölçeklerin güvenirlilik düzeyi için Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Tüm 

değişkenlerin güvenirlilik katsayısı 0,60’ın üzerindedir. Bu durum ölçeklerin güvenirliliğinin 

yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016). İlgilenimin risk 

boyutu iki sorudan oluştuğu için güvenirlilik katsayısı hesaplanamamıştır. 

Araştırmada kullanılan değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için yapılan korelasyon 

analizi sonuçları ve bazı tanımlayıcı istatistikleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
 

Tablo 3: Değişkenler arası korelasyonlar ve bazı tanımlayıcı istatistikler 

Değişkenler 1 2 3 4 Ortalama Std. Sapma 

(1) Niyet     4,551 ,9728 

(2) Güven ,732**    4,401 ,9442 

(3) Önem ,055 ,143*   4,589 ,6192 

(4) Haz ,093 ,074 ,098  2,088 1,1990 

(5)   Risk -,102 -,083 ,154* -,060 4,316 ,8321 

**. Korelasyonlar 0.01 düzeyinde anlamlıdır 
*. Korelasyonlar 0.05 düzeyinde anlamlıdır 

 

4. Ampirik Analiz 

4.1. Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan işletme yetkililerinin yaş ortalaması 42,29 yıldır. Katılımcıların %15,1’i 

kadın iken, %84,9’u erkektir. Katılımcıların medeni durumu incelendiğinde, evli olanların 

yüzdesi %79,6 dır ve bekar olanların oranı ise, 20,4 dür. Eğitim durumları sırasıyla; lise 

(%40), lisans (%24), ilköğretim (%23,1), önlisans (%10,7) ve lisansüstü (%2,2) şeklindedir. 

Katılımcı işletmelerin aylık gelir ortalaması 9.046,06 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut iş 

kolunda bu işletmelerin çalışma süreleri ortalama olarak 16,72 yıl olarak belirlenmiştir. 

Bunun yanısıra, mevcut mali müşavirle çalışma süreleri 10,46 yıl olarak belirlenmiştir.  
 

4.2. Hipotezlerin Testi 

Araştırmanın hipotezleri regresyon analizi yapılarak test edilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur. 
 

Tablo 4: Hipotezlerin Testi 

Bağımsız Değişkenler Std. Beta t Anl. 

Güven ,733 15,757 ,001 

Önem -,050 -1,052 ,294 
Haz ,041 ,898 ,370 

Risk -,030 -,650 ,516 
Model değerleri R2= ,532 F= 64,670 P= ,001 

Bağım değişken: Davranışsal Niyetler 
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Yapılan analizler sonucunda, kurulan regresyon modelinin anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Bağımsız değişkenlerin etki düzeylerine bakıldığında, güven değişkeninin davranışsal niyetler 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ancak, ilgilenim değişkeninin hiçbir 

boyutunun davranışsal niyetler üzerinde etkili olmadığı Tablo 3’ten anlaşılmaktadır. Bu 

bilgilerden hareketle, H1 hipotezi kabul edilirken, H2, H3 ve H4 hipotezi desteklenmemiştir.  
 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada, Balıkesir il merkezinde bulunan 225 küçük işletme ile mali müşavirleri 

arasındaki ilişki güven, ilgilenim ve davranışsal niyetler değişkenleri kapsamında ele 

alınmıştır. Araştırmada kullanılan değişkenlerin faktör yapılarını belirlemek amacıyla, 

açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda, güven ve davranışsal niyetler 

ölçeklerinin tek boyutlu olduğu saptanmıştır. İlgilenim ölçeğinin de, literatüre uygun olarak, 

üç boyutlu olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılan işletmelerin aylık ortalama geliri 9.046 TL olarak belirlenmiştir. Bu 

açıdan bakıldığında bu işletmelerin gelire göre küçük işletme düzeyinde olduğu söylenebilir. 

Bu işletmelerin mevcut işlerini yapma süreleri 16,72 yıl olarak belirlenmiştir. Bu noktada, 

işletmelerin işlerini uzun bir süre yaptığı ve bu açıdan bakıldığında başarılı sayılabilecekleri 

söylenebilir. Bunun yanı sıra, mevcut mali müşavir ile çalışma süreleri ortalama olarak 10,46 

yıl olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan işletmeler ile mali müşavirleri arasındaki 

ilişkinin uzun süreli ve başarılı olarak devam ettiği anlaşılmaktadır.  

Güven ve davranışsal niyetler arasındaki ilişki farklı alanlarda ve birçok çalışmada (Koç, 

2015) incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, güvenin davranışsal niyetler veya buna 

benzer nitelikte olan sadakat değişkenleri üzerinde pozitif etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu çalışmada bulunan sonuç literatürle aynı paraleldir. Aynı zamanda güvenin davranışsal 

niyetler üzerinde çok güçlü bir etkiye (β= ,733) sahip olduğu, bu araştırma sonucunda elde 

edilen önemli bir bulgudur. Daha açıklayıcı bir şekilde ifade edilirse, araştırmaya katılan 

işletmelerin mevcut muhasebecileri ile tekrar çalışma niyetleri ve bu muhasebecileri 

başkalarına önerme niyetleri, önemli oranda muhasebeciye (mali müşavire) duyulan güven 

tarafından açıklanmaktadır. Balıkesir il merkezinde bulunan 271 mali müşavir (Balıkesir 

SMMMO Faaliyet Raporu, 2016) bu alandaki rekabeti ortaya koymaktadır. Mali müşavirlerin 

işletmelerle daha uzun süreli çalışması için, onların güvenini kazanması gerekmektedir. Bu 

noktada, mali müşavirlerin mükelleflerine yönelik hizmetlerinde beklentileri 

karşılayabilmeleri oldukça önemlidir. Özellikle vergisel işlemlerin doğru ve zamanında 

yapılması, mevzuatla ilgili değişikliklerde mükelleflerin zamanında bilgilendirilmesi, yasal 

yollardan karın eritilebilmesi, işletmenin gidiş hatıyla ilgili konularda bilgilend irme 

yapılabilmesi, işletmenin düşük maliyetlerle kaynak bulma ve bu kaynaklarını nasıl 

kullanması konularında yatırım danışmanlığı yapabilme gibi alanlarda meslek mensubu ve 

mükellef arasında sağlıklı bilgi akışının sağlanması aradaki güven duygusunun pekişmesinde 

oldukça etkili olmaktadır.   

Bu araştırma kapsamında, ilgilenimin davranışsal niyetleri etkileyeceği varsayılmıştır. Ancak 

yapılan analizler sonucunda, ilgilenimin üç boyutunun da davranışsal niyetler üzerinde etkili 

olmadığı görülmüştür. Özellikle ilgilenimin önem boyutu, mali müşavirlik hizmetlerinin 

küçük işletmeler için ne kadar önemli olduğunu ifade etmektedir. Mali müşavirlik hizmetleri 

kapsamında yapılan işlemler dikkate alındığında (araştırmanın giriş bölümünde sayılmıştır), 

gerçekten bu işlemlerin küçük işletmeler için vazgeçilmez olduğu anlaşılmaktadır. İlgilenimin 

haz boyutu ise, muhasebe işlemlerinin ilgi çekici ve heyecan verici olması ile ilgilidir. Haz 

boyutunun ortalamasına bakıldığında, 2,088 ile diğer faktörlere göre en düşük puana sahiptir. 

Sonuç olarak, küçük işletme sahipleri veya yetkililerinin muhasebe işlemlerinden 

hoşlanmadığı ortaya çıkmaktadır. Risk boyutu, muhasebe işlemlerinde hataların 

yapılabileceğini ve bundan dolayı risk içerdiğinin ve mali müşavir seçme işinin oldukça zor 

olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle, ilgilenimin bu boyutunun davranışsal niyetler 
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üzerinde negatif etkili olacağı varsayılmıştır. Sonuç olarak, ilgilenimin tüm boyutlarının 

davranışsal niyetler üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir. Sonraki araştırmalarda, 

ilgilenim ile davranışsal niyetler arasında başka bir değişken aracı olarak kullanılırsa, 

ilgilenimin etkisi ortaya çıkabilir. Bunun yanısıra, literatürde bazı araştırmalarda ilgilenim 

moderatör (düzenleyici) değişken olarak kullanılmıştır. Yapılacak başka çalışmalarda, güven 

ile davranışsal niyetler arasındaki ilişki üzerinde ilgilenimin düzenleyici etkisi incelenebilir.  

Böylelikle, küçük işletmelerin mali müşavirlik hizmetlerine yönelik ilgileniminin yüksek veya 

düşük olduğu durumlarda, güven ile davranışsal niyetler arasındaki ilişkinin değişip 

değişmediği incelenebilir. 

Bu araştırma sadece Balıkesir il merkezinde yapılmıştır. Ayrıca, sadece küçük işletmeler 

üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Farklı yerler ve farklı işletme büyüklükler inde farklı 

sonuçlar elde edilebilir. 
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Halk Eğitim Kurslarının Hizmet Kalitesi: Üniversite Öğrencileri 

Üzerinde Bir Araştırma 
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Özet 

Eğitim denildiğinde ilk akla gelen okul eğitimi olsa bile, eğitim, hayatın tüm alanlarında ve dönemlerinde vardır 
ve var olmaya devam edecektir. Okul eğitiminin son kademesi olan yükseköğretim seviyesine gelmiş bir öğrenci 
için, yerinden ve yerel yönetimler tarafından verilen ve özellikle üniversitede sunulmasında zorluklar yaşanan 

sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler ile farklı dillerde eğitim olanağının sunulması öğrencilerin kişisel 
gelişiminde oldukça önemlidir. Bu eğitimlerin başında Türkiye’de oldukça yaygın bir katılım sağlanan Halk 
Eğitim Merkezleri tarafından açılan kurslar gelmektedir. 
Bu araştırmanın temel amacı, Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan kursların sunumunda müşteri 
konumundaki öğrencilerin bu kurslardan algıladıkları hizmet kalitesini belirlemek ve bu eğitim hizmetinden 
memnuniyet düzeyini tespit etmektir. Bu amaca ek olarak, Halk Eğitim kurslarına katılan ve katılmayan 

öğrencilerin bu kurslardan beklentileri arasındaki farkların ortaya konması da araştırmanın bir diğer amacıdır. Bu 
amaçlara ulaşmak için Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) 
öğrencileri arasından kolayda ve güdümlü örnekleme yöntemleriyle seçilen 487 öğrenci üzerinde anket 
yöntemiyle bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler, araştırma kapsamında yöneltilen sorularla 
Burhaniye Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursları değerlendirmiştir. 
Araştırma sonuçları, örnekleme katılan öğrencilerin Burhaniye Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslardan 

yüksek düzeyde hizmet kalitesi algıladığını ve bu kurslardan memnuniyet düzeylerinin de yüksek olduğunu 
ortaya koymuştur. Bununla birlikte, kurslara katılan öğrencilerin beklentilerinin karşılanacağına yönelik 
tutumlarının kurslara katılmayan öğrencilerden pozitif ve anlamlı bir şekilde ayrıştığı görülmektedir. 
Araştırmanın diğer sonuçları ile akademisyenlere ve uygulayıcılara yönelik öneriler sonuçlar bölümünde 
sunulmuştur.  
 

Anahtar Kelimeler: halk eğitim merkezi, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti 
 

JEL Sınıflandırması: I23, I29, M31 

 

Service Quality of Adult Education Courses: A Study on 
University Students 

 
Abstract 

When it said “education” at first school education comes to mind, but it exists in the whole period of life and 
always will continue to exists social artistic and sportive activities and foreign language education life. Because 
universities don’t offer these types of activities which is beneficial for students self improvements. In Turkey, 

Adult Education Center is a popular place where these types of social activities are offered to students.  
The purpose of this study is to determine students satisfaction level and their perception to these course’s service 
quality. In addition to this objective, the fact that students who attend and do not participate in Adult Education 
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courses are exposed to the differences between these courses is another purpose of the  research. In order to 

achieve these goals, a field survey was conducted on 487 students selected by convenience and guided sampling 
methods among BUBYO students. The students evaluated the courses opened by the Burhaniye Adult Education 
Center with the questions directed to the scope of the research. 
The results of the research revealed that the students who participated in the sample perceived a high level of 
service quality from the courses opened by the Burhaniye Adult Education Center and that their satisfaction level 
from these courses was high. However, when we compare students who take courses and others, participants 

separate positively and significantly from students who didn’t participate. The other results of the study and 
suggestion to academicians are presented in the result section. 
 

Keywords: public education center, service quality, customer satisfaction 
 

JEL Classification: I23, I29, M31   
 

 

1. Giriş  

Eğitim ve öğretim, bir toplumun yükselmesi ya da geri kalması için önemli yapı taşları olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Eğitim denildiğinde ilk akla gelen okul eğitimi olsa bile, eğitim, 

hayatın tüm alanlarında ve dönemlerinde vardır ve var olmaya devam edecektir. Okul 

eğitiminin son kademesi olan yükseköğretim seviyesine gelmiş bir öğrenci için, yerel 

yönetimler tarafından verilen ve özellikle üniversitede sunulmasında zorluklar yaşanan sosyal, 

sanatsal ve sportif faaliyetler ile farklı dillerde eğitim olanağının sunulması öğrencilerin 

kişisel gelişiminde oldukça önemlidir. 

Ülkemizde okul dışı eğitim etkinlikleri daha çok halk eğitimi, yaygın eğitim ve yetişkin 

eğitimi gibi adlarla anılmaktadır. Kimi zaman farklı anlamlar yüklenmesine karşılık, bu 

kavramların çoğunlukla eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir (Tekin, 1991). Bunlar 

içerisinde Halk Eğitim "yetişkinlere ve okul dışındakilere yönelmiş, düzenli, dizgeli ve 

örgütlü bir eğitim çabası" olarak tanımlanmaktadır (Geray, 1978).  Ülkemizde yetişkin 

eğitimiyle ilgili ilk resmi örgüt, 1926 Milli Eğitim Müdürlüğü Yasası’yla kabul edilen “Halk 

Terbiyesi Şubesi” olarak kurulmuştur. Kısa bir süre sonra kapanan bu birim, 1950’lerin 

başında “Halk Eğitimi Bürosu” adıyla yeniden oluşturulmuştur. 1956’da açılan Halk Eğitim 

ve Mesleki Eğitim Merkezleri Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yüz binlerce yetişkine hizmet 

vermiştir. Son yıllarda gençlerde ve yetişkinlerde gözlenen beceri kazanma ve iş bulma 

isteğindeki artışlar, yetişkin eğitiminin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında itici bir güç 

olmaktadır (Okçabol, 2006). 

Örgün eğitim (ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim) bireylerin tüm eğitim ihtiyaçlarını 

karşılamada tek başına yeterli olamamaktadır (Koç, 2005). Halk Eğitim, bireye mesleki 

eğitiminden boş kalan zamanında, tamamlayıcı eğitim etkinliklerinden yurttaşlık eğitimine; 

siyasal eğitimden yaşlılara yönelik eğitim çalışmalarına; ana-babaya yönelik eğitimden 

cezaevlerinde yapılan eğitim çalışmalarına kadar çok geniş bir alanı kapsayan kurs imkânları 

sunmaktadır  (Duman, 2000). Bu kursların başında okuma yazma kursları, çeşitli el sanatları 

kursları, yabancı dil kursları, genel mesleki kurslar, halk oyunları, müzik kursları ve sportif 

kurslar gelmektedir. Eğitimin yaygınlaştırılması açısından Halk Eğitim Merkezleri’nin verdiği 

bu hizmetler yerinde ve gereklidir (Bozdemir, 2009). 

Üniversiteler ilgi alanlarına doğrudan girmeyen konularda Başta Valilik ve Kaymakamlık 

olmak üzere yerinden yönetimlerden, yerel yönetimlerden ve sivil toplum örgütlerinden 

destek almaktadır. Dünyada pek çok ülkede de eğitim-öğretim faaliyetleri, bu örgütlerin 

ortaklaşa çalışmalarıyla yürütülmektedir. Örneğin, Almanya’nın tüm eyaletlerinde, eğitim 

kurumları devlet ve yerel idareler tarafından planlanmakta ve finanse edilmektedir (Demirel, 

2000). İngiltere’de eğitim sistemi bölgeseldir ve okulların yönetimi ile öğretmen atamaları 

illerdeki eğitim kurumlarınca yapılmaktadır. Bu ülkede, öğretmen ücretleri de yerel 

yönetimce karşılanmaktadır (Atalay, 1995). Japonya’nın eğitim sisteminin idaresinde 

“yerinden yönetim” esas alınmakta ve Eğitim Bakanlığı’nın rolü genel olarak 

koordinatörlükle sınırlanmaktadır. Bu ülkede, okul bütçeleri, eğitim programları, ilk ve 
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ortaöğretimin denetimi alanlarındaki sorumluluk yerel öğretim kurullarındadır (Demirel, 

2000). Norveç’te eğitimin başında en yetkili ve sorumlu organ olarak kilise ve eğitim 

bakanlığı yer almasına rağmen,  eğitimde yerel yönetimler aktif rol almaktadırlar  (Atalay, 

1995). Ülkemizde ise örgün eğitim hizmetinin ilk üç aşaması (okul öncesi eğitim, temel 

eğitim ve ortaöğretim) doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Yüksek öğretim eğitimi ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilmektedir.  

Türkiye’de örgün eğitime ek olarak, eğitimini tamamlayamamış ve bir sebepten sistem 

dışında kalan bireylere meslek kazandırmak ya da sistemin karşılayamadığı konularda 

yardımcı olmak adına yerinden yönetimler ve yerel yönetimler tarafından önemli hizmetler 

verilmektedir. Bu bağlamda YÖK ve bağlı üniversiteler ile bu kurumlar arasında çeşitli 

işbirliği çalışmaları bulunmaktadır. Örneğin, Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece 

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle gerçekleştirilen “Okullar Hayat Olsun” projesi 

kapsamında, ilçedeki okulların kapalı spor salonları halkın hizmetine sunulmaktadır . 

Küçükçekmece halkının, eğitim mesaileri dışında okullardan yararlanması amacıyla yürütülen 

projeyle, kapalı spor salonu bulunan eğitim yuvaları, ücretsiz olarak açık olmaktadır. Bu 

kapsamda Küçükçekmece’de ikamet eden 943 vatandaş spora başlamış; açılan spor 

salonlarında fitness, step, aerobik, pilates, basketbol, hentbol, masa tenisi, jimnastik ve tenis 

gibi spor dallarında eğitimler verilmiştir (Yıldızbaş, 2013). 

Üniversite dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının üniversite öğrencilerinin eğitimlerine 

katkıda bulunmaları, eğitimin çeşitlenmesi ve üniversitelerin yeterli olmadığı ya da ilgi alanı 

dışında yer alan konularda öğrencilerin gelişiminin sağlanması bakımından oldukça 

önemlidir. Bu bağlamda, ilçelerin en yetkili kurumları olan Kaymakamlıklar tarafından Halk 

Eğitim Merkezi müdürlükleri aracılığıyla verilen eğitim hizmetleri başı çekmektedir.  

Burhaniye Kaymakamlığı’nın öncülüğünde Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

(BUBYO) öğrencilerine verilen eğitimler de bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu eğitimler 

2013 yılından bu yana BUBYO’da çok sayıda öğrenci tarafından takip edilmektedir. Tablo 

1’de bu kurslara katılım sayıları görülmektedir. Görüldüğü gibi, kurslara katılım ve kurs 

çeşitliliği her geçen yıl artmaktadır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 15 öğrencinin Ebru 

kursu almasıyla başlayan BUBYO-Burhaniye Halk Eğitim Müdürlüğü (BHEM) etkileşimi 

sürekli bir artışla 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 9 farklı kursta 378 öğrenciye ulaşmıştır. 

Nicelikteki bu artışın, öğrencilerin niteliklerine, yaşam standartlarına ve Burhaniye’ye olan 

bağlılıklarına katkıları ise bu proje ile araştırılarak ortaya konmaya çalışılacaktır.  
 

Tablo 1: BHEM tarafından BUBYO’da açılan kursların yıllara göre katılımcı sayıları 

Kursun Adı  2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

EBRU 16 19 18 15 

RUSÇA 29 48 30 - 

KARAKALEM –RESİM 31 - - - 

TİYATRO 40 29 - - 

HALK OYUNLARI 30 25 - - 

TAEKWONDO BEYAZ KUŞAK 13 10 - - 

VOLEYBOL- BASKETBOL 42 12 - - 

İŞARET DİLİ 107 108 - - 

KAGIT TELKÂRİ - 19 21 - 

İLK YARDIM 70 - - - 

Toplam 378 270 69 15 
 

Tüm bu bilgilerden hareketle, bu araştırmanın temel amacı, yerinden yönetimler tarafından 

sunulan Halk Eğitim hizmetlerinin sunumunda müşteri konumundaki öğrencilerin halk eğitim 

hizmetlerinden algıladıkları hizmet kalitesini ortaya koymak ve bu eğitim hizmetinden 

memnuniyet düzeyini belirlemektir. Bu temel amaca ek olarak, Halk Eğitim kurslarına katılan 

ve katılmayan öğrencilerin bu kurslardan beklentileri arasındaki farkların ortaya konması da 
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araştırmanın bir diğer amacıdır. Bu amaçlara ulaşmak için BUBYO öğrencileri arasından 

kolayda ve güdümlü örnekleme yöntemleriyle seçilen 487 öğrenci üzerinde anket yöntemiyle 

bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Ardından, toplanan veri ler analiz edilmiş ve araştırma 

sonucunda ortaya çıkan bulgular sunulmuştur. Araştırma sonuçlarının, eğitim kurumları 

yöneticilerine pazarlama stratejilerini geliştirirken yardımcı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

bu araştırmayla, eğitimin yaygınlaştırılması sürecinde yerinden yönetimlerin rolünün ortaya 

konmasıyla, yerinden yönetim eğitimlerinin yaygınlaştırılması için bir duyarlılık 

oluşturulması hedeflenmektedir.  
 

2. Araştirmanın Yöntemi 

Bu araştırmada uygulamalı araştırma teknikleri kullanılmıştır. Araştırma verilerinin 

analizinde SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır.  
 

2.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Araştırmanın ana kütlesini BUBYO’da 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında 

öğrenim görmekte olan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Bankacılık ve Finans ve 

Uluslararası Ticaret bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Uygulamanın yapıldığı tarihte bu 

bölümlerde öğrenim görmekte olan devamlı öğrencilerin sayısı yaklaşık 1250’dir. Araştırma, 

bu bölümlerde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından kolayda örnekleme yöntemiyle 

belirlenen 287 ve güdümlü örnekleme yöntemiyle belirlenen 200 öğrenci üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. BUBYO’da verilen Halk Eğitim kurslarına daha önce katılım 

göstermemiş olan öğrenciler kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenirken; katılım gösteren 

öğrenciler güdümlü örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Toplam 487 öğrenci üzerinde 

yürütülen araştırma, 2016 yılının Aralık ayında sınıf ortamında anket yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. 
 

2.2. Anket Formunun Tasarımı 

Araştırmanın anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde cevaplayıcıların 

demografik yapısını ve katıldıkları Halk Eğitim kurslarını belirlemeye yönelik sorular yer 

almaktadır. İkinci bölümde, araştırmanın ana değişkenleri olan hizmet kalitesi, eğitim 

beklentisi ve eğitime yönelik memnuniyet değişkenlerini ölçmeye yönelik ifadeler 

bulunmaktadır. Araştırmanın son bölümünde ise Öğrencilerin yerinden yönetimler tarafından 

açılmış kurslardan beklentilerini ve bu kurslara yönelik fikirlerini saptamak amacıyla 

kurgulanan açık uçlu bir soru yer almaktadır.  

Araştırmada kullanılan ölçekler 5’li Likert tipi ölçeğe göre düzenlenmiştir (1-Kesinlikle 

katılmıyorum, 2- Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 3- Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4- 

Katılıyorum, 5- Kesinlikle katılıyorum).  Araştırmada Likert ölçeğiyle yöneltilmiş 36 ifade 

bulunmaktadır. Öğrencilerin memnuniyetini ölçmek için Lam, Shankar, Erramili ve Murthy 

(2004) tarafından geliştirilen tek boyutlu ölçek kullanılmıştır. Eğitim, empati, güvence - saygı 

ve organizasyon becerisinden oluşan hizmet kalitesini ölçmek için Okumuş ve Duygun (2008) 

tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. Beklenti boyutunu ölçmek için ise Byrne 

(2005) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe versiyonu kullanılmıştır. 
 

3. Araştırmanın Bulguları 

Bu bölümde, araştırma verilerinin analizi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.   
 

3.1. Araştırmanın Tanımlayıcı İstatistikleri 

Bu araştırmada, cevaplayıcıların demografik yapısını ortaya koymak amacıyla yöneltilen yaş, 

cinsiyet, bölüm, öğretim türü ve herhangi bir BHEM kursuna katılıp katılmadıklarını 

öğrenmeye yönelik sorular yer almaktadır. Bu soruların yanı sıra, herhangi bir kursa katılım 

gösteren öğrencilerin cevapladığı ve katıldıkları kursları işaretledikleri, bu kurslardan sertifika 

alıp almadıklarının sorulduğu ve BHEM’in hangi kuruma bağlı olduğunu bilip bilmediklerine 
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yönelik üç soru bulunmaktadır. Bu sorulara verilen cevaplar frekans tabloları halinde aşağıda 

sunulmaktadır. 

Tablo 2: Araştırmanın tanımlayıcı istatistikleri 

Cinsiyet Öğretim Durumu 

Kadın 263 %54 Birinci Öğretim 234 %48 

Erkek 224 %46 İkinci Öğretim 253 %52 

Toplam 487 %100 Toplam 487 %100 

Bölüm Kursa Katılım 

Bankacılık ve Finans 258 %53 Katıldı 200 %41 

Turizm ve Otelcilik 133 %27,3 Katılmadı 287 %59 

Uluslararası Ticaret 96 %19,7 Toplam 487 %100 

Toplam 487 %100  

Sertifika Durumu Kurum Adı 

Evet 45 %22,5 Biliyor 114 %57 

Hayır 155 %77,5 Bilmiyor 86 %43 

Toplam 200 %100 Toplam 200 %100 
 

Tablo 2’de sunulan araştırmanın tanımlayıcı istatistikleri arasında yer alan cinsiyet, bölüm, 

öğretim durumu ve kursa katılım durumu bulguları BHEM kurslarına katılan ve katılmayan 

tüm öğrenciler üzerinde yapılan analizlerle ortaya konmuştur. Katıldıkları kurstan sertifika 

alıp almadıklarına yönelik soru ile BHEM’in hangi kuruma bağlı olduğuna yönelik soru ise, 

yalnızca kursa katılan öğrencileri ilgilendirdiği için, kursa katılmayan öğrencilere 

yöneltilmemiştir.    

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların %54’ünün kadın (n=263); %53’ünün Bankacılık ve 

Finans öğrencisi (n=258), %48’inin normal öğretim (n=234) öğrencisi olduğu görülmektedir. 

Ankete katılan 487 öğrenciden % 41’i BHEM kurslarına katıldığını (n=200) ifade etmiştir. 

Kurslara katılan 200 öğrenciden %22,50’sinin kurs sonunda sertifika aldığı (n=45), %57’sinin 

ise kursların Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ya da BHEM’e bağlı olduğunu 

bildiği gözlenmiştir.  
 

Tablo 3: Kurslara katılım sayıları 

Kurs Adı Öğrenci Sayısı Yüzde 

İşaret Dili  84 %28,4 

Rusça 40 %13,5 

Tiyatro 35 %11,9 

Voleybol ve Basketbol 35 %11,9 

İlk Yardım 27 %9,1 

Halk Oyunları 21 %7,1 

Ebru 19 %6,4 

Kara Kalem 17 %5,7 

Tekvando 13 %4,3 

Kağıt Telkari 5 %1,7 

Toplam 296 %100 
 

Tablo 3’te araştırmaya katılan öğrenciler arasından BHEM kurslarından en az birine katılım 

gösteren öğrencilerin katıldıkları kursların dağılımı görülmektedir. Araştırma kapsamında bu 

kurslara katılım gösterdiğini ifade eden 200 öğrenci bulunmasına rağmen Tablo 3’teki toplam 

sayının 296 olarak hesaplanmasının nedeni, bazı öğrencilerin birden fazla kursa katılmış 

olmasıdır. Bu öğrenciler en az bir, en çok altı kursa katıldıklarını belirtmiştir.  

Tablo 3’e göre, Halk Eğitim kursları arasında en çok talep gören kursların, sırasıyla, işaret 

dili, Rusça, tiyatro ve voleybol/basketbol kursları olduğu görülmektedir. 2016-2017 Eğitim-

Öğretim yılında açılmamasına rağmen kağıt telkari kursuna katıldığını ifade eden öğrenciler 

de (geçmiş yıllarda bu kursa katılım gösterenler) bulunmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerden Halk Eğitim kurslarına en az bir kez katılım göstermiş öğrencilerle hiç katılım 
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göstermemiş öğrencilere yönelik bazı bulgular Tablo 4’te bir çapraz tablo şeklinde 

sunulmuştur.  

Tablo 4: Halk eğitim kurslarına katılan ve katılmayan öğrencilerin bazı özellikleri 

bakımından karşılaştırılmasına yönelik çapraz tablo  

 Kursa Katılan 

Öğrenciler 

Kursa Katılmayan 

Öğrenciler 

Yaş Ortalaması 

20,26 19,80 

Cinsiyet 

Kadın 129 134 

Erkek 71 153 

 Bölüm 

Bankacılık ve Finans 113 145 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 44 89 

Uluslararası Ticaret 43 53 

 Öğretim Türü 

I. Öğretim 113 121 

II. Öğretim 87 166 
 

Tablo 4’teki tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde, araştırmaya katılan 487 öğrenciden 

BHEM kurslarına katılan 200 öğrencinin yaş ortalaması 20,26; katılmayan 287 öğrencinin yaş 

ortalaması ise 19,80 olarak hesaplanmıştır. BHEM’e katılanların %64,50’sinin kadın (n=129); 

%35,50’sinin erkek (n=71) olduğu belirlenmiştir. BHEM’e katılmayanların ise %46,70’inin 

kadın (n=134); %53,30’unun erkek (n=153) olduğu tespit edilmiştir.  

BHEM’e katılan öğrencilerin %56,50’sinin (n=113), katılmayan öğrencilerin ise 

%50,50’sinin Bankacılık ve Finans (n=145) bölümünde öğrenim gördüğü tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, BHEM’e katılan öğrencilerin %56,50’si (n=113), katılmayan öğrencilerin 

%42,20’si birinci öğretimde (n=121) öğrenim görmektedir.  
 

3.2. Keşifsel Faktör Analizi Sonuçları 

Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7’de BHEM hizmetlerinden algılanan kalitenin boyutlarına, eğitim 

memnuniyetine ve eğitim beklentilerine ilişkin keşifsel faktör analizi sonuçları görülmektedir. 

Faktör analizi, bir grup değişken arasında ilişkilere dayanarak, verilerin daha anlamlı ve özet 

bir biçimde sunulmasını sağlayan çok değişkenli bir analiz türüdür (Nakip, 2006: 423). Faktör 

analizi işlemi yapılmadan önce verilerin faktör analizine uygun olup olmadığının ve örneklem 

büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin) değerine bakılması gerekmektedir. KMO testi değerinin 0,6’dan büyük 

olması önerilmektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014:396). Yapılan analizler sonucunda 

algılanan hizmet kalitesinin KMO değeri 0,931, memnuniyet faktörünün 0,874 ve beklenti 

faktörünün 0,936 olarak gerçekleşmiştir. Faktör analizi esnasında beceri, empati ve güvence 

ve saygı boyutlarından birer soru düşük faktör yükleri nedeniyle analiz kapsamından 

çıkarılmıştır.  

KMO analizinden sonra ana kütle içindeki değişkenler arasında bir ilişkinin var olup 

olmadığını belirlemek amacıyla Bartlett’ın Küresellik Testi sonuçları incelenmiştir. Faktör 

analizinin uygulanabilmesi için bu testin sonucunun anlamlı çıkması (p<0,05) istenmektedir 

(İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014:396). Bu test değerinin anlamlı çıkması ilişkinin varlığını ve bu 

verinin faktör analizi yapmak için uygun olduğunu göstermektedir (Nakip, 2006:428- 429). 

Bu araştırma özelinde Bartlett’ın Küresellik Testi’nin tüm boyutlarda anlamlılık düzeyi 0,001 

olarak hesaplanmıştır. Gerek KMO, gerekse Bartlett’ın Küresellik Testi sonuçları araştırma 

verilerinin faktör analizi yapmak için uygun olduğunu ve örnek büyüklüğünün bu analiz için 

yeterli olduğunu göstermektedir. 

Tablo 5’teki bulgular, algılanan hizmet kalitesi boyutlarının beklendiği gibi ayrıştığını ve 

maddelerin ilgili faktörlere yüklendiğini göstermektedir. Algılanan hizmet kalitesinin beceri 
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boyutunun faktör yükleri 0,639-0,817 arasında değişmektedir. Bu boyutun güvenilirliğini 

gösteren Cronbach α katsayısı ise 0,884 olarak hesaplanmıştır. Empati boyutunun faktör 

yükleri ise 0,510-0,864 arasında değişmektedir. Boyutun Cronbach α katsayısı ise 0,856’dır. 

Eğitim boyutunun faktör yükleri 0,653-0,842 arasında değişmektedir. Bu boyutun Cronbach α 

katsayısı ise 0,906 olarak hesaplanmıştır. Algılanan hizmet kalitesinin son boyutu olan 

güvence ve saygı boyutunun faktör yükleri ise 0,580 ve 0,756’dır. Bu boyutun Cronbach α 

katsayısı ise 0,842 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, kabul edilebilir sınırların üzerinde yer 

almaktadır. Bu nedenle, ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. 
 

Tablo 5: Algılanan hizmet kalitesi boyutlarına yönelik keşifsel faktör analizi ve güvenilirlik 

analizi bulguları 

İfade 
Beceri Empati Eğitim 

Güvence 

ve Saygı  

Öz 

Değer 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach 

α 

Halk eğitim dersleri ders 
programına uygun olarak 

yapar. 

0,817 
   9,194 54,082 0,884 

Eğitimde meydana gelen 
aksaklıklardan ve özel 

durumlardan öğrenciler 
haberdar edilir. 

0,769 

   

Halk eğitim dersleri vaktinde 

başlar. 

0,661    

Halk eğitim derslerinin ne 
zaman yapılacağı ile ilgili 

bilgiler öğrencilere verilir. 

0,639 
   

Halk eğitim öğretmenleri, 
öğrencilerin karşılaştıkları 
problemlerin çözümü için her 
türlü çabayı sarf eder. 

 0,864 

  1,317 7,748 0,856 

Halk eğitim öğretmenleri, 
öğrencilerin şikayet ve 
önerilerini dikkate alır. 

 0,841 
  

Halk eğitim öğretmenleri, 
öğrencilerin karşılaştıkları 
problemleri hızlı bir şekilde 
çözebilir. 

 0,804 

  

Halk eğitim öğretmenleri, 
öğrencilerin özel istek ve 
ihtiyaçlarını anlar. 

 0,578 
  

Halk eğitim öğretmenleri, 
öğrencilere bütün içtenlikleri 
ile hizmet verir. 

 0,510 
  

Halk eğitim öğretmenlerinin 
ders esnasında verdikleri 

örnekler yeterli ve günceldir. 

 
 

0,842 
 1,162 6,834 0,906 

Halk eğitim öğretmenlerinin 
ders anlatımındaki hitabet 
becerisi yeterli düzeydir. 

 
 

0,793 
 

Halk eğitim derslerinin teorik 
düzeyi yeterli seviyededir. 

 
 

0,743 
 

Halk eğitim öğretmenleri 

konularında uzman ve 
bilgilidir. 

 

 

0,694 

 

Halk eğitim öğretmenleri 

dersleri öğrencilerin 
anlayabilecekleri seviyede 
işler. 

 

 

0,663 
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İfade 
Beceri Empati Eğitim 

Güvence 

ve Saygı  

Öz 

Değer 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach 

α 

Halk eğitim öğretmenlerinin 
öğrencilerle iletişim becerisi 
yeterlidir. 

 
 

0,653 
 

Halk eğitim öğretmenleri, 
öğrencilere gereken ilgi ve 
saygıyı gösterir. 

 
  

0,756 
0,813 4,781 0,842 

Halk eğitim öğretmenleri, 
öğrencilere hizmet etmeye 
her zaman isteklidir. 

 
  

0,580 

KMO: 0,931; Toplam açıklanan varyans: 73,444; Tüm ifadeleri içeren Cronbach α güvenilirlik katsayısı: 

0,946. 
 

Tablo 6’da memnuniyet faktörüne yönelik keşifsel faktör analizi ve güvenilirlik analizi 

bulguları yer almaktadır. Bu bulgular, memnuniyet faktörünün beklendiği gibi ayrıştığını ve 

maddelerin ilgili faktörlere yüklendiğini göstermektedir. Bu yapının faktör yükleri 0,818-

0,873 arasında değişmektedir. Boyutun güvenilirliğini gösteren Cronbach α katsayısı ise 

0,904 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, kabul edilebilir sınırların üzerinde yer almaktadır. 

Bu nedenle, ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. 
 

Tablo 6: Memnuniyet değişkenine yönelik keşifsel faktör analizi ve güvenilirlik analizi 

bulguları 

MEMNUNİYET 

 Faktör 
Yükü 

KMO Öz 
Değer 

Açıklanan 
Varyans 

Cronbach α 

Halk Eğitim, kurs alınabilecek iyi bir kurumdur. 0,873 0,874 3,169 72,386 0,904 

Genel olarak değerlendirdiğimde Halk eğitim 
kursları benim beklentimi karşıladı 

0,873 

Genel olarak değerlendirdiğimde Halk eğitim 
kursuna iyi ki katılmışım diyorum. 

0,847 

Halk eğitimin sunduğu kurs hizmetlerinden genel 

olarak memnunum. 
0,842 

Genel olarak değerlendirdiğimde, Halk eğitimin 
öğrenciye yönelik davranışları dürüstçedir. 

0,818 

 

Tablo 7’de beklenti faktörüne yönelik keşifsel faktör analizi ve güvenilirlik analizi bulguları 

yer almaktadır. Bu faktörün faktör yüklerinin 0,447-0,781 arasında değiştiği görülmektedir. 

Bu boyutun Cronbach α katsayısı 0,936 olarak hesaplanmıştır.  
 

Tablo 7: Beklenti değişkenine yönelik keşifsel faktör analizi ve güvenilirlik analizi bulguları 

İfadeler Faktör 

Yükleri  

KMO Öz 

Değer 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach’ın α 

Katsayısı  

Halk eğitim dersleri sayesinde ufkumu 

genişlettim /genişleteceğim 
0,781 

0,936 6,473 64,733 0,936 

Halk eğitim dersleri sayesinde yeni 
yetenekler elde ettim/edeceğim 

0,746 

Halk eğitim kurslarını genel olarak 
değerlendirdiğimde kurstan fayda 
sağladığı /sağlayacağımı düşünüyorum 

0,702 

Halk eğitim dersleri sayesinde yeni 
fikirler kazandım/kazacağım 

0,698 

Halk eğitim derslerinde iyi zaman 
geçirdim /geçireceğim 

0,680 

Halk eğitim dersleri entelektüel 
birikimime katkıda bulundu/bulunacaktır 

0,667 
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İfadeler Faktör 

Yükleri  

KMO Öz 

Değer 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach’ın α 

Katsayısı  

Halk eğitim dersleri sayesinde kendime 
olan güvenim arttı/artacaktır 

0,663 

Halk eğitim kursları sayesinde okuluma 
olan bağlılığım arttı/artacaktır 

0,556 

Halk eğitim dersleri sayesinde yeni 

insanlarla tanıştım/tanışacağım 
0,533 

Halk eğitim kursları sayesinde 
Burhaniye’ye olan bağlılığım 

arttı/artacaktır 

0,447 

 

3.3. Halk Eğitim Kurslarına Katılan Öğrencilerin Kursların Hizmet Kalitesine Yönelik 

Algıları 

Tablo 8’de BHEM kurslarına katılan öğrencilerin eğitim ile ilgili sorulara verdiği cevapların 

aritmetik ortalamaları yer almaktadır. Eğitim hizmetlerine verilen puanların genel aritmetik 

ortalaması ise 4,17 olarak hesaplanmıştır. Ulaşılan sonuca göre, öğrenciler BHEM kurslarında 

verilen eğitimden memnun kaldıklarını ifade etmektedirler. Öğrenciler, öğretmenlerin 

derslerdeki hitabetinden, iletişim becerisinden ve bilgisinden memnundurlar. Ayrıca, 

derslerde verilen örnekleri yeterli ve güncel bulmuşlardır. Öğrenciler , derslerin anlaşılabilir 

seviyede işlendiğini belirtmiştir.  
 

Tablo 8: Cevaplayıcıların eğitim ifadelerine verdikleri cevapların ortalamaları 

İfade Ortalama 

Halk Eğitim öğretmenlerinin ders anlatımındaki hitabet becerisi yeterli düzeydir. 4,15 

Halk Eğitim öğretmenleri konularında uzman ve bilgilidir. 4,13 

Halk Eğitim öğretmenlerinin ders esnasında verdikleri örnekler yeterli ve günceldir. 4,12 

Halk Eğitim öğretmenleri dersleri öğrencilerin anlayabilecekleri seviyede işler. 4,26 

Halk Eğitim öğretmenlerinin öğrencilerle iletişim becerisi yeterlidir. 4,29 

Halk Eğitim derslerinin teorik düzeyi yeterli seviyededir. 4,05 
 

Tablo 9’da BHEM kurslarına katılan öğrencilerin kurs öğretmenlerinin öğrencilerle 

kurdukları empatiye yönelik sorulara verdiği cevapların aritmetik ortalamaları yer almaktadır. 

Empatiye verilen puanların genel aritmetik ortalaması 3,88 olarak hesaplanmıştır. BHEM 

kurslarına katılan öğrencilerin empati ile ilgili sorulara verdiği cevaplardan ulaşılan sonuçlara 

göre, öğretmenlerin öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin çözümü için her türlü çabayı sarf 

ettiği, bu problemleri hızlı bir şekilde çözdükleri, öğrencilerin şikayetlerini dikkate aldıkları, 

özel istek ve ihtiyaçlarını anladıkları ve bütün içtenlikleri ile hizmet verdikleri görülmektedir . 
 

Tablo 9: Cevaplayıcıların empati ifadelerine verdikleri cevapların ortalamaları 

Empati 

Soru Ortalama 

Halk Eğitim öğretmenleri, öğrencilerin karşılaştıkları problemleri hızlı bir şekilde çözebilir.  3,84 

Halk Eğitim öğretmenleri, öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin çözümü için her türlü 
çabayı sarf eder. 

3,78 

Halk Eğitim öğretmenleri, öğrencilerin şikayet ve önerilerini dikkate alır. 4,03 

Halk Eğitim öğretmenleri, öğrencilerin özel istek ve ihtiyaçlarını anlar. 3,83 

Halk Eğitim öğretmenleri, öğrencilere bütün içtenlikleri ile hizmet verir. 3,94 
 

Tablo 10’da BHEM kurslarına katılan öğrencilerin kursların organizasyon becerisine yönelik 

sorulara verdiği cevapların aritmetik ortalamaları yer almaktadır. Organizasyon becerisine 

verilen puanların genel aritmetik ortalaması 4,18 olarak hesaplanmıştır. Ulaşılan sonuçlara 

göre, BHEM çalışanlarının organizasyon becerileri öğrenciler tarafından oldukça iyi düzeyde 

algılanmaktadır. Dersler zamanında başlamakta, ders programına uygun bir şekilde 

yapılmakta ve değişiklik durumu olduğunda öğrenciler haberdar edilmektedir.  
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Tablo 10: Cevaplayıcıların organizasyon becerisi ifadelerine verdikleri cevapların 

ortalamaları 

İfade Ortalama 

Halk Eğitim dersleri vaktinde başlar. 4,12 

Halk Eğitim dersleri ders programına uygun olarak yapar. 4,10 

Halk Eğitim derslerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili bilgiler öğrencilere verilir. 4,33 

Halk Eğitimde meydana gelen aksaklıklardan ve özel durumlardan öğrenciler haberdar edilir. 4,18 
 

Tablo 11’de BHEM kurslarına katılan öğrencilerin güvence ve saygı ile ilgili sorulara verdiği 

cevapların aritmetik ortalamaları yer almaktadır. Ortalamalar, BHEM çalışanlarının 

öğrencilerine saygılı, ilgili ve istekli davrandığını göstermektedir.  
 

Tablo 11: Cevaplayıcıların güvence ve saygı ifadelerine verdikleri cevapların ortalamaları 

İfade Ortalama 

Halk Eğitim öğretmenleri, öğrencilere gereken ilgi ve saygıyı gösterir. 4,33 

Halk Eğitim öğretmenleri, öğrencilere hizmet etmeye her zaman isteklidir. 4,26 
 

3.4. Halk Eğitim Kurslarına Katılan Öğrencilerin Kurslardan Memnuniyet Düzeyleri 

Tablo 12’de BHEM kurslarına katılan öğrencilerin kurslardan memnuniyet düzeyini ölçmeye 

yönelik sorulara verdiği cevapların aritmetik ortalamaları yer almaktadır. Beş soruya verilen 

cevapların genel aritmetik ortalaması 4,20 olarak hesaplanmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, 

öğrencilerin BUBYO’da açılan BHEM kurslarından memnuniyetleri oldukça yüksek 

düzeydedir.  
 

Tablo 12: Cevaplayıcıların memnuniyet ifadelerine verdikleri cevapların ortalamaları 

İfade Ortalama 

Halk eğitimin sunduğu kurs hizmetlerinden genel olarak memnunum. 4,23 

Halk eğitim kurs alınabilecek iyi bir kurumdur. 4,24 

Genel olarak değerlendirdiğimde, Halk eğitimin öğrenciye yönelik davranışları dürüstçedir. 4,22 

Genel olarak değerlendirdiğimde Halk eğitim kursları benim beklentimi karşıladı  4,08 

Genel olarak değerlendirdiğimde Halk eğitim kursuna iyi ki katılmışım diyorum. 4,23 
 

3.5. Halk Eğitim Kurslarına Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin Kurslardan Beklenti 

Düzeyleri 

Tablo 13’te BHEM kurslarına katılan ve katılmayan öğrencilerin kurslardan beklentilerini 

ölçmeye yönelik sorulara verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları yer almaktadır.  
 

Tablo 13: Cevaplayıcıların beklenti ifadelerine verdikleri cevapların ortalamaları ve 

ortalamalar arasındaki farkları gösteren bağımsız örneklem t testi sonuçları 

İfade Katılanların 

Ortalaması  

Katılmayanların 

Ortalaması  

t p 

BHEM dersleri sayesinde yeni yetenekler elde 
ettim/edeceğim 

4,28 3,52 9,042 0,001 

BHEM dersleri sayesinde ufkumu 

genişlettim/genişleteceğim 
4,22 3,47 9,179 0,001 

BHEM dersleri sayesinde yeni insanlarla 
tanıştım/tanışacağım 

4,32 3,82 5,725 0,001 

BHEM derslerinde iyi zaman geçirdim/geçireceğim 4,39 3,43 11,865 0,001 
BHEM dersleri entelektüel birikimime katkıda 
bulundu/bulunacaktır 

4,32 3,55 9,302 0,001 

BHEM dersleri sayesinde yeni fikirler 
kazandım/kazacağım 

4,36 3,65 8,205 0,001 

BHEM dersleri sayesinde kendime olan güvenim 
arttı/artacaktır 

4,22 3,50 7,728 0,001 

BHEM kursları sayesinde okuluma olan bağlılığım 
arttı/artacaktır 

3,80 3,08 7,028 0,001 
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İfade Katılanların 

Ortalaması  

Katılmayanların 

Ortalaması  

t p 

BHEM kursları sayesinde Burhaniye’ye olan 
bağlılığım arttı/artacaktır 

3,52 2,72 7,393 0,001 

BHEM kurslarını genel olarak değerlendirdiğimde 
kurstan fayda sağladığımı/sağlayacağımı düşünüyorum 

4,35 3,71 7,341 0,001 

Genel Ortalama 4,18 3,46 10,390 0,001 
 

Sonuçlara göre, kursa katılan öğrencilerin genel aritmetik ortalaması 4,18 olarak 

hesaplanmıştır. Kursa katılmayan öğrencilerin genel aritmetik ortalaması ise 3,46’dır. 

Beklentiye ilişkin genel ortalamalar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup 

olmadığını ortaya koymaya yönelik olarak yapılan Bağımsız Örneklem t Testi sonucunda, bu 

iki ortalamanın birbirinden farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (t: 10,390; p:0,001). Buna 

göre, BHEM kurslarına katılan ve katılmayan öğrenciler arasında kurslardan beklenti 

açısından anlamlı bir fark bulunmaktadır. Aritmetik ortalamalar incelendiğinde, kursa katılan 

öğrencilerin BHEM’den beklentilerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 13’te yer alan beklenti sorularına verilen cevapların kursa katılan ve katılmayan 

öğrenciler bakımından tek tek karşılaştırıldığı analizler sonucunda, beklentiye ilişkin tüm 

sorularda anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Örneğin, “ BHEM kursları sayesinde 

Burhaniye’ye olan bağlılığım arttı/artacaktır” ifadesine verilen cevaplar incelendiğinde, kursa 

katılan öğrencilerin 3,52 (ortalama değerin üzerinde), katılmayan öğrencilerin ise 2,72 

(ortalamanın altında) ortalamaya sahip olduğu görülmektedir.  
 

3.6. Halk Eğitim Kurslarına Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin Kursların 

Geliştirilmesine Yönelik Önerileri 

Tablo 14’te araştırma kapsamındaki öğrencilerin yerinden yönetimler ile üniversite ilişkisini 

geliştirmek için eğitim konusunda yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikirlerine yönelik soruya 

verdikleri cevaplar sunulmaktadır. 

Bulgulara göre, öğrencilerin en sık ifade ettiği görüş, “geniş bir kitleye hitap edebilecek 

kursların açılması ve bu kurslara katılımın artırılabilmesi için, Halk Eğitim Müdürlüğü 

tarafından çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi” fikridir. İkinci önemli fikir “Yerinden 

yönetimler ve üniversite işbirliğinin artırılması için, öğrencilerin katılım masraflarının 

yerinden yönetimler tarafından karşılandığı, eğitim amaçlı festival ve geziler düzenlenmesi” 

düşüncesidir.  Üçüncü önemli fikir “Yüksekokul bünyesinde bir spor salonu yapılması ve bu 

salonda çeşitli spor dallarına yönelik kursların verilmesi” düşüncesidir. Bir başka önemli fikir 

“BHEM tarafından yüksekokul bölümlerine yönelik daha spesifik kurslar açılması” fikridir. 

Öğrenciler tarafından önerilen diğer önemli fikirler ise “ BHEM kurslarına online başvuru 

imkanının sağlanması”, “Öğrencilerin ders saatleriyle uyuşmadığı için katılamadıkları bazı 

kursların üniversite müfredatı içerisinde yer almasının sağlanması” ve “  BHEM’den alınan 

kursların uygulamaya aktarılabileceği imkanların oluşturulması” şeklinde sıralanabilir. 
 

Tablo 14: Halk eğitim kurslarına katılan ve katılmayan öğrencilerin kursların geliştirilmesine 

yönelik önerileri 

Daha kapsamlı ve geniş alanlara hitap edebilecek kursların açılması ve kurs katılımlarının artması 
için çeşitli dönem ve aralıklarla Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından reklam, tanıtım, seminer gibi 

faaliyetlerin düzenlenmesi. 

Yerinden yönetimler ve üniversite işbirliğinin artırılması adına eğitim amaçlı festivaller ve geziler 
düzenlenmelidir. Bu festival, gezi ve aktivitelerde üniversite öğrencilerine hem katkı hem de katılım 
imkânı verilmelidir. 

Yüksekokul bünyesinde bir spor salonunun yapılma imkanlarının aranması; yapılacak bu spor 
salonunda kickbox, boks, badminton, tenis gibi alanlarda eğitici kursların verilmesiyle daha sağlıklı 
bir nesil yetiştirilmesinin sağlanması. 

Yüksekokul bölümleri için daha spesifik kursların açılmasının sağlanması. Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik bölümü için aşçılık kursu, Bankacılık ve Finans bölümü için SEGEM (Sigorta Eğitimi) ve 
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SPK lisanslama sınavına hazırlık kursları, Uluslararası Ticaret bölümü için gümrükleme gibi kurslar 
öğrencilerin mesleki gelişimine katkıda bulunacaktır. 

Halk eğitim kurslarına online başvuru imkanının sağlanması; böyle bir imkan varsa bilgilendirme 

yapılması ve başvuruda evrak yükünden ve zaman kaybından kurtulmanın sağlanması. 

Halk eğitim tarafından verilen kursların saatlerinin okul ders saatleriyle çakışmasından dolayı almak 
istenip de alınamayan derslerin bazılarının yüksekokul müfredatına dâhil edilip zorunlu hale 
getirilmesinin sağlanması.  

Halk eğitimden alınan kursların teoride kalmaması; pratiğe aktarılması için imkanların sağlanması . 
 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma ile öncelikle Burhaniye Kaymakamlığı tarafından sunulan BHEM kurslarının 

hizmet kalitesinin ve bu kurslara yönelik memnuniyetin BUBYO öğrencileri tarafından 

değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ardından, öğrencilerin bu kurslardan aldığı eğitimin hangi 

beklentileri hangi düzeyde karşıladığı tespit edilerek, kursların BUBYO öğrencilerinin yaşam 

standartlarına, hayata bakış açılarına, bilgi birikimine, okuluna ve Burhaniye’ye olan bakış 

açılarına yaptığı katkılar ortaya konmuştur.   

Yerinden yönetimlerin eğitime yönelik etkinliklere daha fazla katılmaları, eğitim sisteminde 

karşılaşılan pek çok sorunun çözülmesine yardımcı olabilecektir. Yükseköğretimde 

sunulmasında zorluklar yaşanan sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler ile farklı dillerde eğitim 

gibi alanlarda öğrencilerin istekleri doğrultusunda çalışmalar yaparak, yeni projeler 

geliştirerek, daha kaliteli ve daha donanımlı bir nesil yetiştirilebilir. Verilecek eğitimlerin 

saatleri, yapılacak etüt çalışmaları sonucu düzenlenerek, yükseköğretimdeki tüm öğrencilerin 

eşit düzeyde kurslardan yararlanmaları sağlanabilecek şekilde dizayn edilmelidir. Zira bu 

çalışmada, ikinci öğretim öğrencilerinin kurslara katılım oranının birinci öğretimlere göre 

daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, kız öğrencilerin BHEM kurslarına erkeklere göre 

daha yüksek oranda katılım gösterdiği görülmektedir. Erkek öğrencilerin ilgisini çekecek 

kurslara daha fazla yer verilerek katılım oranları artırılabilir. Özellikle çeşitli spor dallarına 

yönelik kursların açılması, erkek öğrencilerin katılımının artmasına yardımcı olabilir.  

Öğrencilerin yükseköğretim sürecinde boş vakitlerini etkin bir şekilde değerlendirmesi ve 

yeni kazanımlar elde etmesi, onların hayatın zorlu koşullarına daha iyi hazırlanması için 

oldukça önemlidir. Öğrencilerin eğitim dönemlerinde katıldıkları kurslardan aldıkları 

sertifikalar da bu hazırlıklar arasında gösterilebilir. Bu araştırmaya katılan öğrencilerin büyük 

bir kısmının aldığı kurs sonrasında sertifikalandırılmaması, BHEM kurslarına olan talebi 

gelecekte azaltabilir. Bu nedenle, BHEM’in tüm kurslarında sertifika verilmesine özen 

gösterilmelidir.  

Öğrenciler tarafından eğitim aldıkları halk eğitim kurumunun hangi kuruma bağlı olduğunun 

bilinmemesi ya da yanlış bilinmesi, iletişimsel bir sıkıntının olduğunun bir göstergesi 

sayılabilir. Bu bağlamda, kaymakamlık başta olmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

BHEM Müdürlüğü’nün buna yönelik bilgilendirme eğitimleri yapmaları, öğretmenlerin 

derslerde bu konuda bilgi vermesi ve derslerde kullanılan materyallere bu kurumların isim ve 

logolarının basılması kurslara olan güveni ve katılımı artırabilecektir.  

Araştırmaya katılan ve BHEM kurslarından en az birine katılım göstermiş öğrencilerin bu 

kurslardan algıladıkları hizmet kalitesi oldukça yüksek bir düzeydedir. Bu noktada, 

öğrencilerin verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde, güvence ve saygı 4,30; 

organizasyon becerisi 4,18; eğitim 4,17 ve empati 3,88 olarak hesaplanmıştır. Her ne kadar 

tüm boyutlar yüksek ortalamalara sahip olsa da göreceli olarak empati boyutunun geride 

olduğu görülmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde daha 

fazla çaba sarf etmeli ve öğrencilerin özel taleplerine mümkün olduğunca yardımcı 

olabilmelidir. Böylelikle kurslara yönelik hizmet kalitesi daha yüksek düzeye çıkabilecektir.  

BHEM kurslarına katılan öğrencilerin kursların katkısına yönelik beklentileri, kurslara 

katılmayan öğrencilerden oldukça yüksektir. Bu bulgu, öğrencilerin bu kurslara katılmasıyla, 
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hayata yönelik beklentilerinin, kendisine yönelik inancının, okuluna ve Burhaniye’ye olan 

bağlılığının artabileceğini göstermektedir. Bu sonuç, yerinden yönetimler tarafından açılan 

kursların, öğrencilerin hayatlarına katkı yaptığının kanıtlanması bakımından önemlidir.   
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Kadın Akademisyenlerin Mobbing Algısının Örgüte Bağlılık 

Üzerine Etkisi 
 
 

Nevzat Demir1 

 

 
Özet 

İşletmeler için rekabetin yoğun yaşandığı ortamda  çalışanların verimliliği, kuruma olan bağlılıkları, işe yönelik olumlu 
tutumları, büyük önem taşımaktadır. Çalışanların psikolojik durumunu ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen 
mobbing (psikolojik şiddet) kapsamına giren davranışlar özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf 

olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan uzun süreli sistematik 
baskı uygulanması şeklinde ortaya çıkabilir. Mobbing, iş tatminsizliği, motivasyon kaybı, performans ve örgütsel 
bağlılıkta azalış gibi sonuçları nedeniyle örgütleri önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir. İş yaşamında kadına yönelik 
cinsiyet ayrımcılığı; eğitimdeki eşitsizlik, iş bulma ve işe alınma, ücret, çalışma koşulları, işyerindeki tutumlar, terfi, 
işten çıkarma ve benzeri alanlarda ve kimi zaman mobbing ile birlikte kendisini göstermektedir. Kadın iş yaşamında 
konumlandırılırken farklı ve adaletsiz davranış ve uygulamalarla karşılaşabilmektedir. Bu çalışmanın amacı kadın 

akademisyenler için mobbing algısının örgüte bağlılık üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Yapılan regresyon analizleri 
sonucunda, mobbing algısının örgüte bağlılık üzerinde negatif güçlü bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: mobbing, örgütsel bağlılık, devamlılık bağlılığı, duygusal bağlılık, normatif bağlılık, regresyon 

analizi 
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The Effect of Women Academicians on the Organizational 

Commitment of the Mobbing Perception 
 
Abstract 

In an environment where competition for businesses is intense, the productivity of employees, their commitment to 
the organization, and their positive attitude towards the business are of great importance. Behaviors that fall within the 
scope of mobbing (psychological violence) affecting the psychological state and productivity of employees in a 
negative way can occur in long-term systematic pressures on psychological pathways, especially in hierarchically 
structured groups and organizations with weak control, in the power or group of others. Mobbing has a significant 
negative impact on organizations due to work dissatisfaction, loss of motivation, performance and organizational 

commitment. Sex discrimination against women in business life; Inequalities in education, employment and 
recruitment, wages, working conditions, attitudes in the workplace, promotion, redundancy and the like, and sometimes 
with mobbing. While being situated in the business life, it can encounter different and unjust behaviors and prac tices. 
The aim of this study is to investigate the effects of mobbing perception on organizational commitment for female 
academics. As a result of the regression analyzes performed, it was determined that the mobbing perception had a 
strong negative effect on organizational commitment. 
 

Keywords: mobbing, organizational commitment, continuity commitment, emotional commitment, normative 
commitment, regression analysis 
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1. Giriş 

İş hayatında adı sıkça duyulmaya başlanan mobbing, bir kişiye veya bir gruba yönelik düşmanca 

tutumları ve davranışları içeren, her türlü yıldırma, sindirme, bastırma ve dışlama süreci şeklinde 

ele alınmaktadır. Örgütsel psikolojinin üzerinde önemle durulması gereken bir konusu olan 

mobbing, iş hayatının aktif çalışanlarını, pasif çalışanlara dönüştürmeyi veya onları yok etmeyi 

amaçlayan genellikle soyut fakat bazen somut bir saldırı biçimidir. Duygusal saldırı olarak da 

nitelendirilebilen mobbing, saldırıya hedef olan kişi üzerinde psikolojik bir baskı yaratarak, onun 

çalışan kimliğini düzenli, sürekli ve ısrarcı saldırılarla ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.  Tüm 

dünyada milyonlarca çalışanın karşı karşıya olduğu yıldırma olgusu ülkemizde de  üzerinde 

dikkatle durulması gereken bir konudur. Yapılan araştırmalar sonucunda, yıldırma olaylarının 

yoğunluğunun ülkelere, çalışma kesimlerine veya toplumsal özelliklere göre değişiklik arz ettiği 

kaydedilse de, değişmezliği kesin olan şey yıldırmanın maliyetlerinin sanılandan çok daha fazla 

olmasıdır. 

Çoğunlukla, duygusal zekaları yüksek, dolayısıyla, esnek, hassas ve kendi davranışlarını gözden 

geçirebilen, başkalarının davranış ve duygularını yüksek seviyede hissedebilen, yeni fikirler  

üretebilen, farklı bakış açıları ile dünyayı yorumlayabilen kişilerin mobbinge daha fazla maruz 

kaldıkları belirlenmiştir (Çukur, 2009). Örgütlerde, çalışanlar açısından rahatsız edici davranışlarla 

ortaya çıkan, çözülmediği takdirde iş bırakmaya kadar varabilen sonuçlara neden olan mobbing  

sorununa son dönemlerde sıkça rastlanmaya başlanmıştır. Bu nedenle de, mobbing ile ilgili 

araştırmalar giderek yaygınlaşmakta ve pek çok çalışmanın da konusunu oluşturmaktadır  

(Aydın vd., 2007). 

Özellikle bireyin örgütteki görevini yerine getirirken, psikolojik, ruhsal ve fiziksel davranışlarına 

yansıyacak olguları içerisinde barındırması, mobbing kavramının çalışana ve işletmeye etki 

derecesinin incelenmesine dönük çalışmaları önemli hale getirmektedir (Mikkelsen ve Einarsen,  

2001; Liefooghe ve Davey 2001; Cemaloğlu ve Ertürk, 2007). İşyerinde mobbingin mevcudiyeti, 

örgüt içinde gerilimin ve çatışmalı bir iklimin oluşmasına neden olan tüm psikolojik faktörlerin 

birleşimi sonucunda ortaya çıkan, örgüt sağlığını bozan, çalışanların iş doyumu, çalışma barışını 

ve örgütsel bağlılıklarını olumsuz yönde etkileyen temel bir örgütsel sorundur (Davenport vd., 

2003; Acar ve Dündar, 2008; Çarıkçı ve Yavuz, 2009). 

Yapılan bu araştırmanın amacı, mobbing kavramının örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerinin 

ölçülmesi amaçlanmıştır. Bunun nedeni olarak ise, mobbing davranışının örgütlerin karşılaştığı en 

önemli sorunlardan biri olmasıdır. Bu amaçla, öncelikli olarak örnek bir kurumun seçilmesi, seçilen 

bu kurum çalışanlarının mobbinge maruz kalma düzeyleri ve örgütsel bağlılık düzeyleri 

incelenerek, bu ikisi arasındaki ilişkinin kıyaslanması amaçlanmıştır.  
 

2. İşyerinde Mobbing Kavramı 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda, iş yeri bağlantılı bir stres ve baskı nedeniyle kişi veya kişilerle 

iş tatminin azalmasına bağlı olarak belirginleşen bir işyerinden uzaklaşma olgusu saplanmıştır. Bu 

uzaklaşma eğiliminin iş yerinde yaşanan rekabet, ekonomik koşullar ve ağır iş yüküne 

bağlanabilecek olsa da yaşanan yoğun stres ve baskıya bağlı olarak  kişinin psikosomatik tepkiler 

vermesine neden olan özelikle istifa ile sonuçlanmış işten ayrılmalardaki psikolojik baskıyı 

tanımlayan olaya “mobbing” denir (Davenport vd., 2003). 

Mobbing kavramı, işyerinde çalışanları sindirme ve ya duygusal taciz uygulaması gibi, farklı 

kavramlarla da ifade edilmektedir. Bazı araştırmacılara göre, mobbing ve zorbalık benzer anlamda 

kullanılmakta ise de, aynı anlama gelmemektedir. Çünkü, mobbing, belirli bir grup tarafından 

hedef seçilen kişiye karşı birlikte sergilenen özel bir davranış şeklini ortaya koyarken, zorbalık ise, 
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psikolojik olarak düzensiz olarak kişi veya kişilerce ortaya konulan sistematik olmayan özel bir ya 

da birkaç istenmeyen olaylar olarak nitelendirilmektedir (Westhues, 2005).  

Çalışma yaşamında, kişiyi özellikle duygusal ve ruhsal yönden rahatsız eden, kişinin işletmeye 

karşı geliştireceği tutumuna gerek doğrudan, gerekse dolaylı olarak etkide bulunan mobbing, 

işletmelerin faaliyetlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek için üzerinde eğilme ihtiyacı 

duydukları önemli konular arasındadır. Mobbing, neden ve sonuçları itibarı ile bir örgüt üzerindeki 

etkisi dikkate alındığında, özellikle örgüt psikolojisi alanındaki araştırmacılar (Leymann, 1996; 

Zapf, 1999; Nolfe vd., 2007; Pacevicius ve Janulyté, 2009) başta olmak üzere, akademik alanda 

üzerinde durulan önemli bir konudur. Genel olarak işyerinde mobbing; bastırma, sindirme, yok 

sayma, psiko-terör gibi uygulamalarla gündeme gelen ve örgütsel çatışma, verimsizlik ve 

motivasyon kaybı gibi sorunlara yol açarak, örgütün varlığını tehlikeye düşüren bir olgu olarak 

kabul edilmektedir (Leymann, 1996; Davenport vd., 2003; Tınaz, 2006; Nolfe vd., 2007; Yaman, 

2009). Mobbing, iş yaşamının içinde olan kişiler tarafından yaşanılan, ancak genellikle kişiye özgü 

nedenlerle kişi tarafından açıklanamayan, açıklanmaktan çekinilen ve kimi zamanlarda da 

bilmezden gelinen karmaşık ve çok boyutlu bir konudur (Tınaz, 2006). Mobbing sürecinin fark 

edilebilir beş temel özelliği vardır. Bunlar aşağıda kısaca özetlenmeye çalışılmıştır: 

 Mobbing belli bir zaman periyodunda ve düşmanca davranışların düzenli olarak 

uygulanmasından oluşur. 

 Mağdur ile uygulayan arasında güç eşitsizliği söz konusudur. 

 İki kişi arasında, tek kişiyle, grup arasında veya gruplar tarafından kişilere uygulanır. 

 Düşmanca davranışların belli bir stratejiyle bilerek ve istenerek uygulanmasıdır. 

 Mobbing süreci fiziksel ve seksüel saldırıları içermemektedir. (Vartia, 2003; Einarsen, 

2000). 
 

Mobbing davranışının başlamasında rol oynayan temel kişilik özellikleri; mağdurun 

savunmasızlığı, aşırı derecede başarılı olması, grup normlarına uymaması ve sosyal becerisinin ve 

özgüveninin eksikliğidir. Mobbing uygulayan kişilerin ise, özgüvenlerinin yüksek ve sosyal 

becerilerinin az olduğu, bunun yanında küçük çıkarları için politik oyunlar oynadıkları 

görülmektedir (Zapf ve Einarsen, 2003). Etik değerleri zayıf olan zorbalar insanlara kızgındırlar ve 

bunu açıkça gösterirler, çıkarcı ve fırsatçı kişilik özellikleri taşırlar, insanları kullanırlar, küçük 

görürler ve onları duygusal çelişki içinde bırakırlar (Risso, 2003). 

Mobbinge neden olan davranış biçimlerinin çeşitliliği farklı sınıflandırmaların gelişmesine neden 

olmuştur. Leymann (1996) çalışmasında, 45 ayrı mobbing davranışı tanımlamış ve bunları 

davranışların özelliğine göre; kendini göstermeye ve iletişim oluşumuna saldırılar, sosyal ilişkilere 

saldırılar, kişinin itibarına saldırılar, kişinin yasam kalitesine ve meslek durumuna saldırılar ve 

kişinin sağlığına doğrudan saldırılar olmak üzere 5 ayrı grupta toplamıştır. Bu davranışlar sürekli 

ve değişik şekillerde sistemli bir şekilde yapıldığında mobbinge neden olmaktadır. Leymann’a göre; 

bu davranışların mobbing kapsamında değerlendirilebilmesi için haftada en az bir kez 

gerçekleşmesi, bunun en az 6 ay boyunca süregelmesi, belirli bir hedefe yönelik olması ve mobbing 

davranışına maruz kalan mağdurun durumla baş etmekte zorlanıyor olması gerekmektedir.  

Yapılan araştırmalar, iş yerlerinde mobbing davranışının temel  hedefindeki kişilerin, mobbing 

yapan grubun yanlış ve ahlaki olmayan davranış ve politikalarını kabul etmeyerek onlara karşı 

koyan kişiler olduğunu göstermektedir (Davenport vd., 2003). Çünkü, mobbing davranışını 

sergileyenler, hedefte olan kişiyi suçlama, eleştirme ve onun yeteneklerini sorgulamaya yönelirken 

sürekli taciz ederek küçük düşürmekte ve onlara zarar vermeye çalışarak bazen de vererek örgütten 

uzaklaştırmaya çalışırlar. Tacizciler, yıldırmaya çalıştıkları kişileri herkesin önünde övermiş gibi 
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yaparken, kötü niyetli dedikodular yayarak imalı davranışlar sergilemek suretiyle çok sayıda 

yöntemle sonuç almaya çalışırlar. (Sloan vd., 2010).  
 

2.1. Mobbingin Örgütsel Etki ve Maliyetleri  

Örgüt içinde gerilime ve çatışmalı bir iklime yol açan tüm psikolojik faktörlerin birleşimi 

sonucunda ortaya çıkan, örgüt sağlığını bozan, çalışanların iş doyumunu ve çalışma barışını 

olumsuz yönde etkileyen temel bir örgütsel sorun olan mobbing, bir işyerinde çalışanların, bir 

başka kişiyi ya da kişileri rahatsız edici, ahlak dışı ve sistematik söz ve davranışlarla taciz ettikleri; 

kısaca başkalarına karşı psikolojik şiddet uyguladıkları bir süreçtir. Yaygın amaç, örgütlerde 

istenmeyen ya da yıpratılmak istenen kişilere karşı baskılar yaparak, onların direnme gücünü yok 

edip, işten ayrılmalarına neden olmaktır (Tınaz, 2013). Psikolojik şiddet olgusunun birey üzerinde 

olduğu kadar örgüt üzerinde de tahrip edici sonuçları vardır. Örgüt açısından ortaya çıkan hasarlar, 

öncelikle ekonomik niteliktedir. Örgüt içinde takım çalışması ve birliktelik ruhunun bozulması 

sonucunda başarılı iş sonuçlarının ortaya çıkmasının engellenmesiyle, örgütün saygınlığının ve 

adının lekelenmesi, acımasız rekabetin yaşandığı günümüz iş dünyasında kaçınılmaz bir sonuçtur 

(Tınaz, 2006).  

Diğer yandan mobbingin ilk anlarda astlar üzerinde çalışma gücü doğurabilir ve itaat (uyum) 

sağlayabilir. Korkunun psikolojik etkisi altında kalan personel korkuyu doğuran etmenin gücünü 

kaybettiğini veya zayıfladığını hisseder hissetmez isyankar bir tavır alacaktır. Bazen görünüşte 

uyum sağlamamış olduğu halde, gizli sabotajlar, iş yavaşlatmalar, görünmeyen israflar gibi örgütü 

içten yıkıcı faaliyetler yönetsel etkinliği ve verimliliği azaltacak veya ortadan kaldıracaktır (Eren, 

2000). Tınaz (2006) çalışmasında belirttiği üzere, mobbingin örgütlere psikolojik maliyetleri 

olmaktadır ve bu sonuçlar şunlardır: 

 Bireyler arası anlaşmazlık ve çatışmalar,  

 Olumsuz örgüt iklimi,  

 Örgüt kültürü değerinde çöküş,  

 Güvensizlik ortamı,  

 Genel saygı durumlarında azalma,  

 Çalışanlarda isteksizlik nedeniyle yaratıcılığın kısıtlanması,  
 

Ayrıca mobbingin örgütlere ekonomik maliyetleri de vardır : 

 

 Hastalık izinlerinin artması,  

 Yetişmiş uzman çalışanların işten ayrılması,  

 İşten ayrılmaların artmasıyla yeni iş gören alımının gerektiği maliyet,  

 İşten ayrılmalarının artmasıyla eğitim etkinliklerinin maliyeti,  

 Genel performans düşüklüğü,  

 İş kalitesinde düşüklüktür.  
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Tablo 1: Psikolojik şiddetin (mobbing) psikolojik ve ekonomik maliyetleri 
 

Etki   
Alanı  Psikolojik Maliyetler Ekonomik Maliyetler 

Bireyler Stres İlaçla ayakta tedavi 

 Duygusal rahatsızlıklar Terapi masrafları 

 Fiziksel rahatsızlıklar Doktor faturaları 

 Kazalar                      Hastane faturaları 

 Sakatlıklar                  Kaza masrafları 

 Tecrit edilme Sigorta primleri 

 Ayrılık acıları               Avukat ücretleri 

 Mesleki kimlik kaybı      İşsizlik 

 Arkadaşlıkların kaybı     Kapasite altı çalıştırma 

 İntihar/ cinayet             İş arama 

Aileler Çaresiz kalma acısı Ailenin gelir kaybı 

 Karmaşa ve çatışmalar Ayrılma veya boşanma masrafları 

 Ayrılık   veya   boşanma Terapi masrafları 

 acısı  

 Çocuklara etkileri  
Örgütler Anlaşmazlıklar             Hastalık izinlerinin artması 

 Hastalıklı örgüt kültürü  Yüksek     personel     hareketinin 

 Düşük moral maliyeti 

 Kısıtlanmış yaratıcılık    Düşük verim ve iş kalitesi 

  Uzmanlık kaybı 

  Çalışanlara ödenen tazninatlar 

  İşsizlik maliyetleri 

  Yasal işlem dava masrafları 

  Erken emeklilik 

  Yükselen      personel      yönetim 

  maliyetleri 

Toplum Mutsuz bireyler Sağlık masrafları 

 Politik kayıtsızlık Sigorta masrafları 

  İşsizlik masrafları 

  Kamu yardım programlarına talebin 

  artması 

Kaynak:  Davenport vd., 2003 
 

Gökçe, (2006)’ya göre; mobbing ekonomik ve sosyal sonuçlarının yanı sıra düzensiz beslenme, 

aşırı derecede alkol kullanma, yüksek oranda sigara tüketme, sosyal yalıtım, uykuya dalmada 

zorluk çekme, sabah rahat uyanamama, gün boyu kendini yorgun hissetme, odaklanma eksikliği, 

sosyal fobi ve olayları hatırlamada güçlük çekme gibi davranışsal bozukluklara da sebebiyet 

verebilmektedir. 
 

Ekonomik Sonuçlar 

 Çalışanın psikolojik çöküntü sonrasında oluşan, ruhsal veya fiziksel rahatsızlıklarını 

iyileştirmek ve eski sağlığına kavuşturmak amacıyla yapılan tedavi masrafları. 

 Çalışan kişinin işinden çıkartılması sonucunda düzenli gelirin kaybı yok olmaktadır.  
Sosyal Sonuçlar 
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 Çalışanın sosyal imajın yok edilmesi sonucunda arkadaşları tarafından terk edilmesi.  

 Mesleki kimliğini kaybetmesi. 

 Aile bireyleri arasında zamanla “Başarısız bir kişi, elindekileri kaçırmış bir birey” olarak 

algılanması. 

Ruhsal ve Fiziksel Sağlığa İlişkin Sonuçlar 

 Depresyon girer, 

 Anlamsız bir şekilde korkular ve heyecanlar yaşar, 

 Yüksek tansiyon, taşikardi görülmekte, 

 Dikkati sürekli dağınık, 

 Eller terler ve titreme meydana gelir, 

 Başında ve sırt ağrıları oluşur, 

 Mide-bağırsak rahatsızlıkları görülmekte, 

 Terk edilmişlik ve yalnızlık duygusu yaşar, 

 İştahsızlık, zayıflama görülmekte, 

 Kendisine olan özgüven ve özsaygını yitirir, 

 Deri üzerinde döküntüler ve kaşıntılar vb. gibi belirtiler görülür, 

 Daha şiddetli olgularda, travma sonrası stres bozukluğu görülmektedir. 

 

3. Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel bağlılık, örgüt-çalışan ilişkisi sonucunda oluşan, çalışanın örgüte karşı hissettiği bağın 

gücünü ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle, çalışanın örgüte olan psikolojik yaklaşımını ifade eden 

örgütsel bağlılık, çalışan ile örgüt arasındaki ilişkiyi yansıtan, örgüt üyeliğini devam ettirme 

kararına yol açan psikolojik bir durumdur (Bedük vd., 2015). Örgütsel bağlılık kavramının örgütün 

amaç ve değerlerini benimseme ve bu değerlere karşı güçlü bir inanç hissetme, örgütün yararı ve 

sürekliliği için beklenenden daha fazla çaba harcama ve örgüt üyeliğini devam ettirmek için güçlü 

bir istek ve arzu duyma olmak üzere üç unsuru vardır (İraz ve Eryeşil, 2012).  

Örgütsel bağlılık kavramı, bir örgütte çalışanların kendilerini sadakat ve görev duygusuna dayalı  

olarak örgütle özdeşleştirmeleridir. Bu bağlamda, örgüte karşı beslenen sadakat çalışanlar 

tarafından sergilenen duygusal bir tepkidir. Örgütsel bağlılık çalışanların işe katılmaları, sadakat 

duyguları ve örgütün inanç, değer ve normları da olmak üzere psikolojik anlamda bağlılığı 

içermektedir. Örgütsel bağlılık kavramı ile ilgili yapılan tanımların ortak özellikleri örgüte 

bağlanan bireylerin örgütün başarısı için ellerinden gelen katkıları sağlama doğrultusunda davranış 

gösterecekleri beklentisidir. Aynı zamanda bağlılıkları güçlü olan çalışanların performans 

düzeylerinin bağlılık duymayan çalışanlara göre daha yüksek olacağı düşüncesi örgütsel bağlılık 

kavramının tanımlanmasında temel alınan en önemli unsur olmaktadır (Fındık ve Eryeşil, 2012).  

Örgütsel bağlılık, işgörenin örgütte kalma ve onun için çaba gösterme arzusu ile örgütün amaç ve 

hedeflerini benimsemesi  bunun yanında örgütün değer yargıları ve hedefleri ile özdeşleşmesi ve 

aynı zamanda kurumdan karşılık beklemeksizin bu hedefleri gerçekleştirmek için sorumluluk 

hissetmesidir (Buchanan, 2000). Randall, örgütsel bağlılık düzeyleri ile bu düzeylerin bireye ve 

örgüte yönelik olumlu ve olumsuz sonuçlarını incelemiştir. Bu bağlamda, düşük, ılımlı ve yüksek 

örgütsel bağlılık ile bunların olumlu ve olumsuz sonuçlarından söz etmek mümkündür (Balay, 

2000): 

 Düşük Örgütsel Bağlılık: Birey, kendisini örgüte bağlayan güçlü tutum ve eğilimlerden 
yoksundur. Düşük örgütsel bağlılığın bireye ve örgüte dönük önemli sonuçları vardır. 
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 Ilımlı Örgütsel Bağlılık: Birey deneyiminin güçlü, fakat örgütle özdeşleşmenin ve 

bağlılığın tam olmadığı bağlılık düzeyidir. İnsanların sosyal gruplardaki sınırlı 

bağlılıklarına bakarak isleyen sistemlere kısmen bağlanabileceği söylenebilir. 

 Yüksek Örgütsel Bağlılık: Birey örgüte güçlü tutum ve eğilimlerle bağlılık gösterir. 
Örgütle olan özdeşleşme sonucunda yüksek bağlılık, hem birey hem de örgüt açısından 

önemli sonuçlar yansıtmaktadır. 
 

Örgütsel bağlılığın yüksek olmasının çalışanlarının performansını, iş tatminini, örgütsel 

verimliliğini artırdığı, işe devamsızlığı ve geç kalmayı, işten ayrılmayı yani; personel devir hızını 

azalttığı birçok araştırmacı tarafından çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur (İraz, vd., 2012; 

Abraham vd., 2015). Allen ve Meyer (1990)’a göre, örgütsel bağlılık çalışanın içinde bulunduğu 

kurumu ile kurumdan ayrılma isteğini azaltacak güçlü bir psikolojik bağdır.  

Örgütsel bağlılık, beş nedenden dolayı örgütler için yaşamsal bir konu haline gelmiştir. Bu kavram 

ilk olarak işi bırakma, devamsızlık, geri çekilme ve iş arama faaliyetleri, ikinci olarak iş doyumu, 

işe sarılma, moral ve performans gibi tutumsal, duygusal ve bilişsel yapılar, üçüncü olarak özerklik, 

sorumluluk, katılım, görev anlayışı gibi işgörenin işi ve rolüne ilişkin özellikler, dördüncü olarak 

yaş, cinsiyet, hizmet süresi ve eğitim gibi işgörenlerin kişisel özellikleriyle ve son olarak, bireylerin 

sahip olduğu örgütsel bağlılık kestiricilerini bilmeyle yakından ilişkilidir (Zia, 2014).  Örgütsel 

bağlılığın bir diğer önemli yanı ise, örgütün değerlerini benimseyen ve örgütsel amaçlara ulaşmak 

için çaba sarf eden çalışanların, örgütsel etkinliğe ve verimliliğe katkıda bulunmalarıdır. Böyle 

çalışanları örgütte tutmak, her şeyden önce, müşteri beklentilerinin daha iyi karşılanmasını  ve 

hizmet kalitesinin yükselmesini sağlayarak, örgüte önemli üstünlükler 

sağlamaktadır (Mosadeghrad vd., 2014). 
 

3.1.Örgütsel Bağlılık Türleri  

Örgütsel bağlılık türleri ile ilgili olarak, literatürde en fazla kabul gören örgütsel bağlılık sınıflaması 

Meyer ve Allen tarafından geliştirilmiş olan örgütsel bağlılık sınıflamasıdır . Bu sınıflandırmayı, 

duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olarak incelemişlerdir.   
 

 Duygusal Bağlılık: İşgörenin örgüte duygusal bağlılığını ve onunla bütünleşmesini ifade 

eden bu tür bağlılıkta, çalışanların örgütte kalma nedeni, örgütün amaçlarıyla 

özdeşleşmesidir. Duygusal bağlılık, bir çalışanın içerisinde yer aldığı örgüt ve onun 

amaçlarıyla kendisini özdeşleştirmesi, bağlılık duyması şeklinde ifade edilebilir.  

 Devamlılık Bağlılığı: Devam bağlılığı, çalışanların örgütten sağladığı benzeri olmayan 

faydaları veya çalıştıkları yıllar gibi faktörler den dolayı işyerinden ayrılmaması, 

beklentilerinin veya alternatiflerinin dar veya az olması sebepleriyle işinde çalışmaya 

devam eğilimlerini kapsamaktadır. Bu bağlılık örgütte devam bağlılığını işverenleriyle 

paylaşan çalışanların, örgütten ayrılmalarının çok zorlaştığını açıklamaktadır. Bu 

davranışın altında ise, çalışanların kendilerini örgütlerinde kalmaya zorunlu 

hissettiklerinden kaynaklı devam bağlılığı geliştiği öne sürülmektedir. 

 Normatif Bağlılık: Normatif bağlılık, çalışanların örgütte kalmaya yönelik algıladıkları 

zorunluluğu ifade etmektedir. Çalışanlar hissettikleri görev duygusu ve yükümlülük ile 

örgütte kalmaya yönelik zorunlu bir bağlılık hissi oluşmaktadır. Bir başka deyişle, normatif 

bağlılık, kişinin örgütte çalışmayı kendisi için bir görev olarak görmesi ve örgütüne bağlılık 

göstermesinin doğru olduğuna inanması olup, örgütten ayrılma sonucunda ortaya çıkacak 

kayıpların hesaplanmasından etkilenmemesi olarak açıklanmaktadır (Wasti,  2000).  

 



International Conference on “Scientific Cooperation for the Future              Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”                        6th-8th September 2017 

 

315 

 

Özet olarak; duygusal bağlılık, çalışanların örgütlerinin değerlerini ve amaçlarını benimsedikleri 

oranda hissettikleri bağlılıktır. Devam bağlılığı, çalışanların örgütlerine yaptıkları yatırımların 

sonucunda gelişen bağlılıktır. Normatif bağlılık ise, kişinin örgütte çalışmayı kendisi için bir görev 

olarak görmesi ve örgütüne bağlılık göstermenin doğru olduğunu hissetmesi olup, örgütten ayrılma 

sonucunda ortaya çıkacak kayıpların hesaplanmasından etkilenmemesi olarak açıklanmaktadır 

(Wasti, 2000). Bu üç boyutlu modelde ortaya çıkan örgüte bağlılık boyutlarının dört ortak özelliği, 

psikolojik durumu yansıtması, birey ile örgüt arasındaki ilişkileri göstermesi, örgüt üyeliğini 

sürdürme kararı ile ilgili olması ve işgören devrini azaltıcı yönde etkisinin olmasıdır. Meyer ve 

Allen (1991)’da  duygusal, devam ve normatif bağlılıkla ilgili ideal, arzu edilen veya ortalama  

bağlılık düzeyinin ne olması gerektiğini belirtmemişlerdir. Yapılan tüm çalışmalarda daha çok 

örgütsel bağlılığın, değişik unsurlar ile pozitif veya negatif ilişkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. 

Bunun yanında en çok istenen durumun, çalışanlarda öncelikle yüksek duygusal bağlılığın, daha 

sonra normatif bağlılığın ve en son da devam bağlılığının olduğu belirtilmiştir. 

Devamlılık bağlılığı, çalışanın örgütten ayrılma ile ilişkili maliyetleri algılaması ile ilgilidir. 

Harcanan zaman ve çaba gibi iş ile ilgili maliyetler ve yeniden taşınma maliyetleri gibi iş dışındaki  

maliyetler, çalışanın örgüte bağlanmasında dikkate aldığı konulardır. Duygusal bağlılık, çalışanın 

örgüte duygusal bağlanması, örgütle özdeşleşmesi ve örgüte gönüllü katılımı anlamına  gelmektedir. 

Normatif bağlılık ise, çalışanın örgütünde kalmaya yönelik yükümlülük hisleriyle ilgilidir 

(Erdheim vd., 2006). 
 

4. Mobbing ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi 

Mobbinge maruz kalan çalışanların örgütlerine karşı tutumları olumsuz yönde etkilenmektedir. Söz 

konusu tutumlar içerisinde en fazla olumsuz olarak etkilenen çalışanın örgüte duyduğu bağlılık 

olmaktadır. Çeşitli araştırmalar mobbingin örgütsel bağlılık boyutları içerisinde özellikle duygusal 

bağlılık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koymaktadır.  Mobbingin işletmelere, 

verimlilik ve çalışanların iş doyumu açısından çok olumsuz etkileri olabilir. İş doyumunun 

düşüklüğünden ötürü bireylerde oluşan işe karşı isteksizlik nedeniyle yaratıcılık kısıtlanır. İş 

ortamında yaşanan psikolojik taciz sonucunda çalışanların dikkati, kuruluşun amaçlarından ve 

kendi görevlerinin taşıdığı önemden uzaklaşır. Sadece mobbinge maruz kalan çalışanlar değil, 

süreç içerisindeki olaylara tanık olan çalışanlar da, bir gün kendilerinin de mobbinge maruz 

kalacaklarını düşünerek örgüte olan güvenlerini yitirirler. Gelişen olayların doğal sonucu olarak 

örgüte bağlılık ve işe bağlılık tutumlarında önemli ölçüde bir düşüş yaşanır. Çalışanlar arasındaki 

uyum bozulurken, tam bir güvensizlik ortamı oluşur (Tınaz, 2006). 

Mobbing davranışı ile karşı karşıya kalan çalışanların, örgütlerine karşı tutum ve davranışları 

olumsuz yönde gelişmektedir. Söz konusu olan bu tutumlar içerisinde en fazla gözlenen davranış 

şekli, çalışanların örgüte karşı duyduğu bağlılık düzeyinin azalması şeklindedir. Yapılan değişik 

araştırmalar mobbingin, örgütsel bağlılık boyutları içerisinde özellikle duygusal bağlılık üzerinde 

olumsuz etkileri olduğunu ortaya koymuştur (Karcıoğlu ve Çelik, 2012).  

Mobbing davranışı örgütleri verimlilik açısından, çalışanları ise, iş doyumu açısından olumsuz 

yönde etkilemektedir. Çalışanlar da maruz kaldıkları mobbing davranışı nedeni ile, iş doyumu 

yönünden tatminsizlik başlayacağı gibi, örgütsel yaratıcılıkları da olumsuz bir yönde etkilenecektir. 

Çalışma ortamında karşılaşılan, psikolojik taciz vb. sonucunda çalışanların dikkatleri örgütün 

amaçlarından uzaklaşır. Bu olaylar yaşanırken yalnızca mobbing davranışına maruz kalanlar değil, 

yaşanan süreç içerisinde olaylara tanık olan çalışanlar da bir gün kendilerinin de mobbing 

davranışına maruz kalabileceklerini düşünerek, örgüte karşı olan güven duygularını kaybederler ve 

sonuç olarak, örgütsel bağlılıkları olumsuz yönde etkilenir (Tınaz, 2006 ; Karcıoğlu ve Çelik, 2012).  
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Mobbing davranışları bireylerin örgüte olan bağlılıklarını zayıflatmaktadır. Düşük örgütsel 

bağlılığın kişisel ve örgütsel açıdan olumsuz bazı sonuçları vardır. Bu davranışlara, yavaş mesleki 

gelişme ve ilerleme, dedikodu sonuçlu kişisel maliyetler, olası ihraç, ayrılma veya örgütsel 

amaçları bozma, yüksek işgören devri, devamsızlık, iste kalma isteksizliği, düşük is kalitesi, örgüte 

sadakatsizlik, örgüte karsı yasal olmayan faaliyetler, sınırlı rol dışı davranış, rol modeline zarar 

verme, zarara yol açıcı dedikodu ve işgören üzerinde sınırlı örgütsel kontrol örnek verilebilir (Khan 

vd., 2014). Mobbingin, liderlik tarzının kötü ve yetersiz olması durumunda oluştuğunu, mobbing 

sonucunda çalışanların örgütsel bağlılıklarının, örgüte ait adalet ve doğruluk duygularının 

azaldığını, kişinin inançları ve inandıkları şeylerle ilgili olan ve kişinin diğer kişilerle arasındaki 

karşılıklı anlaşma olarak ifade edilen psikolojik sözleşmeyi bıraktıklarını ifade etmektedir (Maria 

ve Bastos, 2015). Psikolojik sözleşme, örgütler içersindeki kabul edilebilir davranışlardan oluşan; 

geleneksel olarak doğruluk, güvenilirlik, örgütsel bağlılık gibi uzun dönemde oluşan iliksileri ifade 

etmektedir. Mobbinge neden olan küreselleşme, rekabet ve örgüt iklimi, psikolojik sözleşmedeki; 

doğruluk, güvenilirlilik, örgütsel bağlılık gibi unsurlar üzerinde etkili olmakta; bunun sonucunda 

da çalışanlar arasında anksiyete, sinirlilik ve korku oluşmaktadır (Prabadevi, 2014). Yaşanan tüm 

bu olumsuzluklar zamanla çalışanların örgütsel bağlılıklarını zayıflatmaktadır. 

Mobbing eksik ve yetersiz yönetimden kaynaklanmaktadır. Motivasyon eksikliği, çalışanlar 

arasındaki moralsizlik, çalışanlara yetki vermemek, örgütsel bağlılığın azalması, işyerindeki 

monotonluk, zaman ve enerjinin ekonomik bir şekilde kullanılmaması, işyerinden çalışanları 

soğutmak, kültürel yoksunluklar, sürekli çatışmalar sonucu oluşan kötü iklim mobbing 

davranışlarına zemin hazırlamaktadır (Zhang vd., 2015). 

Örgütsel bağlılık ile kişilik yapıları arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik yapılan araştırmalarda; 

içten denetimli kişilerin örgütte inançlarına göre davrandığı, daha fazla seçenek algısına sahip 

oldukları, örgütte bulunmayı bir tercih nedeni olarak algıladıkları ve böylece örgüte güçlü bir 

şekilde bağlılık duydukları görülmüştür. İçten denetimli kişiler kendilerini etkileyen olayların, daha 

çok kendi denetimlerinde olduğu inancını taşıyan kişilerdir. Kendilerini etkileyen olayların büyük 

ölçüde kendileri dışındaki güç ve faktörlerin denetiminde olduğu inancını taşıyan dıştan 

denetimliler ise, mevcut örgütte bulunmayı tercihten öte bir şans olarak görmekte, daha az 

seçenek algısına sahip olmakta ve içten denetim odaklı çalışanlara göre örgüte daha düşük düzeyde 

bağlılık duymaktadır. Bunun yanında, dıştan denetimlilerin içten denetimlilere göre daha itaatkâr 

oldukları, dışarıdan gelen baskılara daha kolay boyun eğer göründükleri; buna karsın içten 

denetimlilerin, bireysel inançlarına daha sıkı sarıldıkları ve kişisel özgürlük kaybına daha fazla 

tepki gösterdikleri bulunmuştur(Van Dyne, 2003). Dıştan denetimli çalışanların daha itaatkar 

olduğu için mobbing davranışlarına maruz kalmalarına rağmen örgütte kalmaya devam edecekleri; 

içten denetimli çalışanların ise mobbing sonucunda örgütsel bağlılıklarının azalacağı ve örgütten 

ayrılma isteklerinin ortaya çıkacağı düşünülmektedir. 

Çalışanların örgütüne bağlı olarak çalışması, bütün yetenek ve bilgisini örgütü için kullanması, 

örgüt yönetimini ilgilendiren en önemli konular arasındadır. Bu doğrultuda yöneticiler de doğal 

olarak örgütsel bağlılık düzeyi yüksek çalışanlara sahip olmak isterler. Bunun nedeni, işletmenin 

hedeflerine ulaşma sürecinde karşılaşılan zorlukların, ancak örgütün amaçlarına inanmış çalışanla 

aşılabileceği düşüncesidir. Örgütsel bağlılığı yüksek veya düşük çalışanın özellikleri, işletmenin 

başarısı için önemli bir yol gösterici niteliğindedir (Huang, 2007). 
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5. İstatistik Analiz 

5.1. Araştırmanın Konusu, Amacı ve  Hipotezler 

Bu çalışmada mobbing ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki incelenmiştir. Yoğun rekabetin 

yaşandığı günümüz iş dünyasının örgütler için vazgeçilmez unsuru motivasyonu yüksek verimli iş 

görenlerdir. Bu nedenle iş görenleri yıpratma, kötüleme, aşağılamaya yönelik uygulamaların 

onların işe ve örgüte olan bağlılık düzeyine etkisi araştırma konusu olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın amacı, mobbing ve örgütsel bağlılık kavramlarını ve aralarındaki ilişkiyi incelemektir. 

Aynı zamanda mobbinge yönelik davranışların örgütsel bağlılığı ne yönde etkilediği de araştırma 

ile tespit edilmek istenen bir başka sorundur. Bu doğrultuda çalışmanın hipotezi üniversitede 

mobbinge yönelik davranışların örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü bir ilişkinin var olduğu 

düşüncesidir. Bu düşünce temel hipotezi oluşturmaktadır. 
 

5.2. Araştırmanın Evreni, Örneklem, Sınırlılıklar  

Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde eğitim veren devlet ve özel üniversitelerinde çalışan kadın 

akademisyenler oluşturmaktadır. Anket, kadın akademisyenlerin çalıştıkları üniversitenin internet 

sitelerinde yer alan mail adreslerine yönlendirilmiştir. İlk hafta 123 kişiden geri dönüş alınmıştır. 

İkinci bir hatırlatma maili gönderilmiş ve 2 hafta içinde toplam yanıtlayıcı sayısı 304 kişiye 

ulaşmıştır. İncelenen anketlerde boş cevapları fazla olan 11 tanesi analizin güvenirliğini düşüreceği  

gerekçesiyle devre dışı bırakılmıştır. Böylece toplamda 293 kadın akademisyen için analizler 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya cevap veren bireylerin ölçme araçlarındaki soruları 

cevaplandırırken gerçek duygu ve düşüncelerini yansıttıkları kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan 

bireylerin ankete istekle cevap verdiği ve anketi doğru ve eksiksiz biçimde cevapladıkları kabul 

edilmiştir. Katılımcıların soruları cevaplarken kelimelerin gerçek manasıyla anladıkları kabul 

edilmiştir. Oluşabilecek kavram yanılgıları göz ardı edilmiştir. Bazı kadın akademisyenlerin ankete 

katılıma olumlu bakmamaları önemli bir kısıt olarak söylenebilir.  
 

5.3. Veri Toplama Aracı ve Ölçekler  

Çalışma ampirik bir araştırma niteliğinde olup, veri toplama aracı olarak anket yöntemi 

kullanılmıştır. Anket formu geçerliliği ve güvenilirliği ispatlanmış ölçeklerden faydalanılarak 

oluşturulmuştur. Araştırma verileri mobbing (psikolojik şiddet) ve örgütsel bağlılık ölçeklerinden 

oluşan anket formu ile toplanmıştır. Ankete ayrıca bu ölçeklerin yanı sıra kişisel bilgilerin de yer 

aldığı bir bölüm eklenmiştir. Anket uygulaması 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kadın 

akademisyenlere ait demografik bilgiler, ikinci bölüm psikolojik şiddet (mobbing) ve üçüncü 

bölüm örgütsel bağlılığı ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Anket formunun 

hazırlanmasında mobbinge yönelik uygulamaları ölçmek için mobbing davranışını değerlendirme 

ölçeği olarak Leymann Tipolojisi kullanılmıştır. Leymann tarafından tanımlanmış yıldırma 

davranışları ankete yerleştirilmiştir. “Mobbing Tipolojisi’nin orijinal kaynağı Almancadır. Ölçek, 

Osman Cem Önertoy tarafından çevrilen “Mobbing: işyerinde Psikolojik Taciz” adlı kitaptan temel 

alınarak; Karahan ve Yılmaz (2014) çalışmasında, geçerliliği ve güvenirliği yapılarak 45 soru ve 5 

faktörden 4 faktör 33 soruya indirgenmiştir. Tüm alt ölçeklerde 5’li likert tipi yanıt bileşenleri yer 

almaktadır. Örgütsel bağlılık ölçeği için Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen örgütsel 

bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek, araştırmalarda yaygın kullanım alanı bulmuş genel kabul 

görmüş bir ölçektir. Ölçek duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılıktan 

oluşmaktadır.  

Demografik bilgileri toplamaya yönelik hazırlanan 7 sorudan oluşan formda yaş, cinsiyet, eğitim 

durumu, medeni durum, hizmet süresi, unvan ve gelir durumu gibi özellikler yer almaktadır. 33 

soruluk psikolojik şiddet (mobbing) ölçeğinin ve 18 soruluk örgütsel bağlılık ölçeğinin  

derecelendirilmesinde beşli Likert tipi ölçekleme kullanılmıştır. Mobbingi ölçmek için kullanılan 
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ölçekteki sorulara verilen cevaplar 1’den 5’e kadar değişen puanlar ile değerlendirilmiş olup (1) 

Hiç, (2) Nadiren, (3) Bazen, (4) Sık ve (5) Çok sık şeklinde düzenlenmiştir. Örgütsel bağlılık 

düzeyini ölçmek için kullanılan ölçekteki sorulara verilen cevaplar 1’den 5’e kadar değişen puanlar 

ile değerlendirilmiş olup (1) Hiç katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum 

ve (5) Tamamen Katılıyorum şeklinde düzenlenmiştir.  
 

5.4. Bulgular ve Yorumlar 

Verilerin analizi için SPSS 22.0 sürümü kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi bütün analizlerde 0.05 

için değerlendirilmiştir. Güvenilirlik testlerinden en çok kullanılan testler, Cronbach Alpha, İkiye 

Bölme (split), Paralel, Mutlak Kesin Paralel (strict) olarak sayılabilir. Cronbach Alpha 

değerinin %60’ı geçmesi anketin başarılı olduğunun göstergesidir. Bazı araştırmacılar, %75’ i 

geçmesini temel alırlar. Diğer kriterlerin de %70’i geçmesi  anketin iç tutarlılığının sağlandığını ve 

çıkarımlara güvenilebileceğini ortaya koymaktadır (Sezgin, 2016). Anket için yapılan güvenilirlik 

analizi sonucunda Croncbach Alpha katsayısı Mobbing ölçeği için 0.941, örgütsel bağlılık ölçeği 

için 0.928 olarak belirlenmiştir. İlk olarak demografik bilgilere yönelik yüzde değerleri verilmiştir. 
 

Tablo 2: Ankete ilişkin demografik bilgiler (N=293) 
 

 

 

Çalışmada değişkenlere öncelikle açıklayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmıştır. Faktör analizi, 

birbiriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak anlamlı 

Değişken Frekans 

(n)  

Yüzde 

(%) 

Yaş 21-30 Yaş 42 14.4 

31-40 Yaş 107 36.6 

41-50 Yaş 76 26.0 

50 Yaş ve üzeri 68 23.0 

Medeni 

Durum 

Bekar 32 11.0 

Evli 254 86.7 

Dul 7 2.3 

Aylık  

Gelir 

2000-3000 TL 67 22.8 

3000-4000 TL 52 17.7 

4000-5000 TL 89 30.4 

5000 TL ve üzeri 85 29.1 

Hizmet  

Yılı 

0-5 Yıl 34 11.5 

6-10 Yıl 37 13.0 

11-15 Yıl 82 28.0 

16-20 Yıl 79 26.8 

21 Yıl ve üzeri 61 20.7 

Unvan Araş. Gör 72 24.6 

Yrd. Doç. Dr. 55 18.8 

Doç. Dr. 91 31.0 

Prof. Dr. 75 25.6 

Çocuk  

Sayısı 

Çocuğum yok 41 14.0 

1 çocuk 114 39.0 

2 çocuk 85 29.0 

3 çocuk 27 9.2 

3’den fazla  26 8.8 
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yeni değişkenler (faktörler, boyutlar) bulmayı, keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistiktir 

(Sezgin ve Kınay, 2010). 
 

Tablo 3: Mobbing algısı faktör analizi sonuçları 
Faktörler Faktör 

yükleri 

Açıklanan 

Varyans (%) 

Cronbah Alfa 

Değeri 

F1- Kendini Göstermeyi ve İletişim 

Oluşumunu Etkileyen Davranışlar 
Fl F2 F3 F4  

 

 

 
 
 

 
 
35.12 

 
 

 

 
 
 

 
 
0.891 

Üstlerim, profesyonel anlamda kendimi 

gösterme olanaklarımı kısıtlar 

0.826    

Sözüm sürekli kesilir 0.784    

Meslektaşlarım veya birlikte çalıştığım kişiler 
kendimi gösterme olanaklarımı kısıtlar 

0.742    

Yüzüme karşı bağırılır ve yüksek sesle 
azarlanırım 

0.504    

Yaptığım iş sürekli eleştirilir 0.713    

Sözlü tehditler alırım 0.309    

Yazılı tehditler alırım 0.228    

Beden dili ve bakışlarla reddedilirim 0.672    

F2-Sosyal ilişkilere saldırılar       

Çevremdeki insanlar benimle konuşmamaktadır  0.639    

 
 
 

21.97 

 

 
 
 

0.901 

Çevremdeki insanlar ile iletişim kurmam 
engellenir 

 0.482   

Bana diğerleri ile iletişim kuramayacağım ayrı 
bir iş alanı verilir 

 0.561   

Meslektaşlarımın benimle konuşması 
yasaklanmıştır 

 0.208   

Sanki orada değilmişim gibi davranılır  0.561   

F3-İtibara saldırı       

İnsanlar arkamdan kötü konuşmaktadır   0.773   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
19.03 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
0.873 

Hakkımda olumsuz söylentiler çıkar   0.826  

Komik durumlara düşürülürüm   0.809  

Bana, psikolojik sorunlarım varmış gibi 

davranırlar 

  0.341  

Psikolojik değerlendirme / inceleme geçirmem 
için baskı yapılır 

  0.113  

Özürümle alay edilir   0.204  

Davranışlarım, beni gülünç duruma düşürmek 
için taklit edilir 

  0.189  

Dini veya siyasi görüşlerimle alay edilir   0.371  

Özel yaşamımla alay edilir   0.114  

Etnik kökenimle alay edilir   0.275  

Özgüvenimi olumsuz etkileyen işleri yapmaya 
zorlanırım 

  0.548  

Çabalarım küçültücü bir şekilde yargılanır   0.602  

Kararlarım sürekli sorgulanır   0.338  

Bana isim takılır   0.103  

Cinsel içerikli imalarla karşılaşırım   0.137  

F4-Kişinin yaşam kalitesine ve mesleki 

durumuna saldırı 

      

Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanırım    0.483  
 
9.45 

 
 
0.882 

Fiziksel şiddet tehditleri alırım    0.105 

Fiziksel şiddet uygulanır    0.126 

Bedenime fiziksel olarak zarar verildi    0.118 

Doğrudan cinsel tacizle karşılaştım    0.387 

KMO: 0.915, Bartlett (p)= 0.001  Top. Açıklanan Varyans: 85.57 
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Tablo 4: Örgüte bağlılık faktör analizi sonuçları 

Faktörler  Açıklanan 

Varyans (%) 

Cronbah Alfa 

Değeri 

F1- Duygusal Bağlılık Fl F2 F3  

 
 
 
 
 
 

 
39.67 

 

 
 
 
 
 
 

 
0.902 

Meslek hayatımın geriye kalanını bu 
kurumda geçirmekten mutluluk duyarım. 

0.775   

Çalıştığım kurumun problemlerini kendi 
problemim gibi hissediyorum. 

0.805   

Bu kurumda kendimi "ailenin bir parçası" 

gibi hissetmiyorum. 

0.451   

Bu kuruma karşı duygusal bir bağ 
hissetmiyorum. 

0.204   

Bu kurumun benim için anlamı büyüktür. 0.882   

Çalıştığım kuruma karşı güçlü bir aidiyet 
duygusu hissetmiyorum. 

0.118   

F2-Devamlılık Bağlılığı      

İstesem bile şu an bu kurumdan ayrılmak 
benim için çok güç olurdu. 

 0.85
2 

 24.90 0.895 

Şu an bu kurumdan ayrılmak istediğime 
karar verirsem yaşantım büyük oranda alt 

üst olur. 

 0.89
2 

 

Şu an bu kurumda kalmam, bir istek olduğu 
kadar bir gerekliliktir. 

 0.66
4 

 

Bu kurumdan ayrılmayı düşünmek için çok 
az alternatifim olduğuna inanıyorum. 

 0.55
1 

 

Bu kurumdan ayrılmanın olumsuz 
sonuçlarından biri de mevcut alternatiflerin 
azlığıdır. 

 0.69
5 

 

Bu kuruma bu kadar emek vermemiş 
olsaydım, başka bir iş düşünebilirdim. 

 0.40
2 

 

F3-Normatif Bağlılık      

Mevcut işyerimde kalmak için, hiçbir 
zorunluluk hissetmiyorum. 

  0.391  
17.13 

0.884 

Benim avantajıma olsa bile, çalıştığım 
kurumdan şuan ayrılmanın doğru olduğunu 
düşünmüyorum. 

  0.667 

Çalıştığım kurumdan şimdi ayrılırsam 
suçluluk hissi duyarım. 

  0.508 

Bu kurum benim sadakatimi hak ediyor.   0.577 

Bu kurumdan şuan ayrılamam, çünkü 
buradaki insanlara karşı sorumluluk 
duyuyorum. 

  0.602 

Çalıştığım kuruma çok şey borçluyum.   0.344 

KMO: 0.927, Bartlett (p)= 0.000 Top. Açıklanan Varyans: 81.70 
 

Faktör analizi sonucunda, mobbing için alt boyutlardan genel algı faktörü elde edilmiştir. Örgütsel 

bağlılık için her 3 alt boyut elde edilen bu genel algı faktörü ile regresyon analizi yapılmıştır.  

Sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. 
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Tablo 5: Mobbing Algısı ile Örgüte Bağlılık Alt Boyutları Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı değişken: Duygusal bağlılık 

Değişkenler Katsayı St. hata t istatistiği p(anlamlılık) 

Sabit 12.98 0.172 75.461 0.000* 

Mobbing Algısı -0.729 0.128 -5.695 0.001* 

R2 = 0.692,         Fhesap =89.28  Fanlamlılık =0.001,    Harvey test (p) =  0.226 

LM test (p)= 0.09 ,   Jarque-Bera (p)=0.147 

Bağımlı değişken: Devamlılık bağlılığı 

Değişkenler Katsayı St. hata t istatistiği p(anlamlılık) 

Sabit 13.74 0.394 34.876 0.000 

Mobbing Algısı 
-0.651 0.092 -7.233 0.017* 

R2 = 0.642,         Fhesap =56.08  Fanlamlılık =0.002,    Harvey test (p) =  0.258 

LM test (p)= 0.152 ,   Jarque-Bera (p)=0.231  

Bağımlı değişken: Normatif bağlılık 

Değişkenler Katsayı St. hata t istatistiği p(anlamlılık) 

Sabit 16.83 0.191 88.113 0.000 

Mobbing Algısı 
-0.619 0.072 -8.597 0.000* 

R2 = 0.602,         Fhesap =74.28  Fanlamlılık =0.016,    Harvey test (p) =  0.284 

LM test (p)= 0.183 ,   Jarque-Bera (p)=0.196 

  
*0.05 için anlamlı değişken 
 

Tablo 4’den görüleceği üzere; her regresyon için varsayımların testleri (diagnostik testler) 

uygunluk göstermiş ve  sonuçlar yorumlanabilir özellikte elde edilmiştir. Analiz sonucunda 

mobbing algısı duygusal bağlılık üzerinde %72 azaltıcı etkiye, devamlılık bağlılığı üzerinde %65 

azaltıcı etkiye ve normatif bağlılık üzerinde %61 azaltıcı etkiye sahiptir. Örgüte bağlılığı belirten 

üç alt boyut için mobbing algısının önemli oranlarda azaltıcı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.  

Mobbing algısı en çok duygusal bağlılığı azaltmakta, sonrasında katsayı büyüklüğüne göre 

devamlılık ve normatif bağlılığı azaltmaktadır. 

Bu sonuçlardan anlaşılacağı üzere, mobbing ile örgütsel bağlılık arasında olumsuz etkileşim 

oluşturmaktadır. Mobbingin varlığını belirten öncüllerle ilişkili örgütsel bağlılık ifadelerindeki 

düşük bağlılık değeri de bunu gösterir. Sonuç olarak,  bir örgütle çalışanların ya da beşeri sermaye 

bileşenlerinin işyerinde psikolojik şiddete maruz kalmaları, çalışanların işyerine olan bağlılıklarını 

düşürebilmektedir. 
 

6. Sonuç  

Günümüzde rekabetin artmasıyla birlikte örgütlerde insan kaynağına verilen değer de artmaktadır. 

Örgüt yönetimleri iş görenlerin verimliliklerini ve çalışma hayatının kalitesini olumsuz yönde 

etkileyebilecek bütün faktörlerin ortadan kaldırılmasına çalışmaktadırlar. Örgütlerde insa n 

kaynaklı birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Mobbing bu sorunların başında gelmekte ve 

mobbing sürecinde kişi, çalışma ortamında yöneticileri ya da çalışma arkadaşları tarafından 
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rahatsız edilmekte, bunun sonucunda işe geç gelme, işten kaytarma, işi bırakma, uzun süreli izin 

alma gibi örgütsel etkinliği azaltacak davranışlara yönelebilmektedir.  

Kadına yönelik ayrımcılık, kadının diğer gruba ait olmasından dolayı eşit olmayan ve farklı 

davranışa maruz kalmasıdır. İş yaşamı büyük ölçüde erkekler tarafından kurulmakta ve onlar 

tarafından yönetilmektedir. İş yaşamı erkeğin geleneksel toplumsal cinsiyet rolüne göre 

şekillenmiş olduğundan iş yaşamında ve toplumsal yaşamda kadının yer alması daha zorlu bir 

süreci gerektirmektedir. Kadınlar gizli ayrımcılıklarla da karşılaşabilmektedir. Bu çalışmanın 

amacı İstanbul ilinde eğitim veren devlet ve özel üniversitelerde kadın akademisyenlerin mobbing 

algılarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Analiz sonucunda mobbing 

algısı duygusal bağlılık üzerinde %72 azaltıcı etkiye, devamlılık bağlılığı üzerinde %65 azaltıcı 

etkiye ve normatif bağlılık üzerinde %61 azaltıcı etkiye sahiptir. Örgüte bağlılığı belirten üç alt 

boyut için mobbing algısının önemli oranlarda azaltıcı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Mobbing algısı katsayı büyüklüğü sıralamasına göre en çok  duygusal bağlılığı azaltmakta, 

sonrasında devamlılık ve normatif bağlılığı azaltmaktadır. 

Mobbing, çalışma şartlarını olumsuz yönde etkilemektedir, bu yüzden örgüt, iş yerindeki mobbing 

eylemlerini önlemek konusunda sorumludur. Çalışanlar arasındaki çatışmalar, negatif örgüt ortamı, 

güvensiz iş yeri koşulları, birbirine saygı duymayan çalışanlar, örgütte görev alan personelin 

başarısını ve yaratıcılığını sınırlandıracaktır. Örgüt içindeki mobbing ve zorbalık sonucunda, örgüt 

en iyi çalışanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken, devam eden faaliyetler ve personel 

ilişkileri açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkmakta mobbing, çalışanların girişimciliği 

engellemektedir. Bu nedenlere bağlı olarak, örgüt içindeki mobbing olayının çalışanların örgüt 

amaçlarına dönük çabalarını azalttığı, motivasyonu düşürdüğü ve motivasyonu düşen personelin 

örgütün amaçlarına odaklanmakta zorlandığı, örgütün önce kısa vadeli hedeflerinden ardında n 

uzun döneme ilişkin beklentilerinden sapması gibi olumsuz yaklaşımların meydana gelecektir. 

Mobbing etkilerini en aza indirmek için yöneticilere önemli görevler düşmektedir. Çalışma 

ortamını iyileştirici mobbinge yönelik davranışların oluşmasını engelleyici önlemler almaları 

gerekmektedir. 

İşyerlerinde etik duyarlılığın ortaya konulması sağlanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği 

denetimlerinde psiko-sosyal tehlikeler altında bulunan ve çalışanın sağlığını olumsuz yönde 

etkileyen mobbing davranışlarının kontrolü konusunda neler yapıldığının sorgulanması, işyeri 

içerisinde gözlem, anket ve görüşmeler ile bağımsız denetçiler tarafından araştırmaların yapılması, 

etik kurullarının kurulması son derece önemlidir. 
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Abstract 
This study aims to investigate the effect of positive psychological traits and parental career behaviours on 
undergraduate student’s career adaptabilities and the mediating role of self-esteem. Within the literature, studies 
suggest that some environmental and individual factors promote students’ career adaptability levels. Therefore, 
positive psychological traits, parental career behaviours and self-esteem are considered as predictors’ of 

students’ career adaptabilities in scope of the study. For the purpose of the research data which are collected 
from 341 undergraduate students having an education on logistics field by the survey method are analysed by 
using hierarchical regression analysis. However, research results indicate that all dimensions of positive 
psychological traits labelled as self-efficacy, hope & optimism and resilience have positive and significant effect 
on students’ career adaptability levels. It was also found out that self-esteem has a positive and significant effect 
on students’ career adaptability levels. On the other hand, the results of study revealed that all dimensions of 

parental career behaviours such as interference, lack of commitment and support have both significant effects on 
career adaptabilities and self-esteem levels of students. In addition, self-esteem has a partially mediating role in 
the relationship between positive psychological traits dimensions and career adaptabilities. Besides, self-esteem 
has a partially mediating role in the relationship between parental career behaviors dimensions and career 
adaptabilities. 
 

Keywords: positive psychological traits, parental career behaviors, self-esteem, career adaptabilities 
 

JEL Classification: M10, M54 

 

 

1. Introduction 

Due to the rapid changes in the 21st century’s world, it is seen that structured inflexible 

conceptions of career development theories being obsolete and career development theories 

need to be conceptualized in terms of ongoing individual self-discovery. In other words, it is 

suggested that new career theories which are labelled as life-span career development need to 

be constructed for individuals to make choices, to express their self-concepts and to adapt 

them to their environment (Tuna et al., 2014: 142). One of the new career development 

theories labelled as career adaptabilities. Career adaptability is defined as a set of resources 

and response readiness that enable individuals’ to activate and use them in order to plan, 

explore and decide about career-related possibilities near future (Rossier, 2012: 734). 

However, career adaptability is functionalized as self-efficacy in career decision, career 

planning, school identification, and perceptions of educational barriers, career exploration, 

and career choice commitment (Creed et al., 2009: 220). Therefore, it is possible to express 

that career adaptability is considered as a crucial factor throughout an individuals’ career as 

leads them to adapt to the career development requirements and the employment demands 

(Hou et al., 2012: 686). As to the importance of career adaptabilities on individual’s career-
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related activities, it is seen that researchers focus on the antecedents of this concept. In the 

literature, it is suggested that personal and environmental factors are important determinants 

of career adaptabilities (Hirschi et al., 2011: 174). Within the scope of the personal 

antecedents, Van Vianen et al., (2012) and Rossier et al., (2012) suggested that personality 

traits have significant effects on individuals’ career adaptabilities. In addi tion, studies of 

Buyukgoze-Kavas (2014; 2016) and Rudolph et al., (2017) asserted that positive 

psychological traits such as hope, optimism, resilience and self-efficacy are related with 

individuals’ career adaptabilities. On the other hand, from the environmental perspective, it is 

seen studies Creed et al., (2009); Yousefi et al., (2011); Kanten (2012) suggested that social 

environment, family and friends have significant predictors of career adaptabilities. 

Particularly, parents as primary sources of social support which influence young people’s 

career-related behaviors and outcome expectations, as well as the development of their career 

interests, intentions, and goals (Ginevra et al., 2015: 3). In addition, self-esteem plays an 

important role in determining the career objectives of young people and the peculiarities of 

their career choices (Li et al., 2015: 39). Previous literature, there are some studies dealing 

with the antecedents of career adaptabilities. However, there is not any research existing 

literature investigating the relationships among positive psychological traits, self-esteem, 

parental career behaviors and career adaptabilities together. Accordingly, this study aims to 

investigate the relationships between these variables and attempts to add contribution to the 

literature.  
 

2. Theoretical Framework and Hypotheses Development 

The transition from school to work is an important phase for graduates. Leaving student life 

behind and beginning a new life as a full-time employee requires important career-related 

decisions that can determine graduates' future career success (Koen et al., 2012: 395).  Career 

transitions such as from school-to-work or from one job to another trigger a person's career 

adaptability, especially in times of high environmental uncertainty (Van Vianen et al., 2012: 

716). The term career adaptability was first suggested by Super and Knasel (1981) as the 

central construct in adult career development (Savickas, 1994), and has since been suggested 

as a key competency in career success generally. Savickas (1997) defined career adaptability 

as ‘‘the readiness to cope with the predictable tasks of preparing for and participating in the 

work role and with the unpredictable adjustments prompted by changes in work and working 

conditions” (Creed et al., 2009: 220). Career adaptability is a psychosocial construct that 

denotes an individual's resources for coping with current and anticipated tasks, transitions, 

and traumas in occupational roles (Savickas, 1997). These resources, which support people's 

self-regulation strategies, are captured in four conceptual factors: concern (oriented to and 

involved in preparing for the future), control (self-discipline as shown by being conscientious 

and responsible in making decisions), curiosity (exploring circumstances and seeking 

information about opportunities), and confidence (perceived ability to solve problems and 

overcoming obstacles) (Van Vianen et al., 2012: 716-717).  

In career construction theory, adaptability resources help to form the strategies that 

individuals use to direct their adaptive behaviors. Career adaptability resources should be 

viewed as self-regulatory, psychosocial competencies that shape adaptive strategies and 

actions aimed at achieving adaptation goals (Savickas and Porfeli, 2012: 663). Thus, career 

adaptability resources are not stable traits such as personality characteristics, but rather self-

regulatory capacities that may change over time and situations, and that are activated by 

factors within the person, the environment, and their interaction (Zacher, 2014: 22). Within 

the scope of the personal antecedents, previous cross-sectional researches (Teixeira et al., 

2012; Van Vianen et al., 2012; Zacher, 2014) found positive relationships between career 

adaptability and Big Five personality traits (Zacher, 2014: 189). Additionally, positive 

psychological traits such as hope, optimism, resilience and self-efficacy that have been shown 
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to be positively related to career adaptability (Buyukgoze-Kavas, 2014; Rudolph et al., 2017). 

Positive psychological traits or positive psychological capital defined by Luthans et al. (2007) 

such as hope, optimism, resilience and self-efficacy. Hope refers to the persevering toward 

goals and, when necessary, redirecting paths to goals in order to succeed. Optimism 

represents making a positive attribution about succeeding now and in the future. Resilience 

defined as sustaining and bouncing back and even beyond to attain success. Self-efficacy 

refers to having confidence to take on and put in the necessary effort to succeed at challenging 

tasks (Avey at al., 2010: 387). Therefore, it is possible to express that positive psychological 

traits (hope, optimism, resilience and self-efficacy) are considered as significant predictors of 

career adaptabilities. Thus, the following hypotheses are proposed: 
 

H1: Hope &Optimism influences students’ career adaptabilities.  

H2: Resilience influences students’ career adaptabilities. 

H3: Self-efficacy influences students’ career adaptabilities. 
 

Generally, self-esteem is described as a personal evaluation that an individual makes of her or 

himself, their sense of their own worth, value, importance, or capabilities (Amirazodi and 

Amirazodi, 2011: 713). Self-esteem refers to a person’s positive or negative attitude toward 

himself or herself, and is closely associated with personality traits (Shi et al., 2015: 56).  Self-

esteem can impact one’s performance to a large extent. When an individual accepts himself or 

herself, that individual can live in harmony with the strong and weak features of his or her 

personality (Akgunduz, 2015: 1085). Individuals who have high self-esteem more often 

engage in various forms of exploration and planning, such as career planning, and financial 

planning (Van Vianen et al., 2012: 717). In addition, self-esteem has been considered as one 

of the individual antecedents of career adaptabilities (Van Vianen et al., 2012; Cai et al., 

2015) Besides, it is suggested that self-esteem strongly related with personality traits of 

individuals (Robins et al., 2001; Amirazodi and Amirazodi, 2011; Skues et al., 2012; 

Weidmann et al., 2016). Therefore, it can be inferred that positive psychological traits may 

have a significant effect on self-esteem levels of individuals.  Thus, the following hypotheses 

are proposed: 
 

H4: Hope & Optimism influences students’ self-esteem levels.  

H5: Resilience influences students’ self-esteem levels. 

H6: Self-efficacy influences students’ self-esteem levels. 

H7: Student’s self-esteem levels influence career adaptabilities. 
 

From the environmental perspective, family is considered as an important factor that shapes 

the students career development process. Youths' career development begins in the family 

context and parents play a very significant role during this process. Social cognitive career 

theory argues that external factors, such as parental attitudes, parenting styles and family 

environment, influence youths' career self-efficacy level (Zhao et al., 2012: 619-620). On the 

other hand, career construction theory suggested that having parental support provides 

resources necessary to enable career exploration, and the confidence and motivation to pursue 

their career goals. Career construction theory asserts that career adaptability is influenced by 

an individual's construal of his/her environmental experiences. It is during the initial phases of 

vocational growth and exploration, parental support is thought to be a significant component 

of the development of career adaptability (Guan et al., 2016: 115-116). Recent studies (Guan 

et al., 2015; Guan et al., 2016)   asserted that parental support is associated positively with the 

career adaptability. In addition, parental styles have a significant effect on self-esteem levels 

of individuals (Koumoundourou et al., 2011: 170). Based on the career construction theory 

and previous studies, in this research it is expected that parental career behaviors have 
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influence on students’ career adaptabilities and self-esteem levels. Thus, following hypotheses 

are proposed: 

H8: Support influences students’ career adaptabilities.  

H9: Interference influences students’ career adaptabilities.  

H10: Lack of engagement influences students’ career adaptabilities. 

H11: Support influences students’ self-esteem levels.  

H12: Interference influences students’ self-esteem levels. 

H13: Lack of commitment influences students’ self-esteem levels. 
 

Recent studies (Emmanuelle, 2009; Lim and Loo, 2003) supported that self-esteem and self-

efficacy have a mediating relationship between the parental behaviors and career readiness 

(Koumoundourou et al., 2011: 170). However, based on the career construction theory 

(Savickas & Porfeli, 2012), it is expected that self-esteem have a mediating effects between 

the relationship parental career behaviors and career adaptabilities. In addition, it is also 

supposed that self-esteem has a mediating effect between the relationship positive 

psychological traits and career adaptabilities. Thus, following hypotheses are proposed: 
 

H14: Self-esteem has a mediating role on the relationship between hope & optimism and 

students’ career adaptabilities. 

H15: Self-esteem has a mediating role on the relationship between resilience and students’ 

career adaptabilities. 

H16: Self-esteem has a mediating role on the relationship between self-efficacy and students’ 

career adaptabilities. 

H17: Self-esteem has a mediating role on the relationship between support and students’ career 

adaptabilities. 

H18: Self-esteem has a mediating role on the relationship between interference and students’ 

career adaptabilities. 

H19: Self-esteem has a mediating role on the relationship between lack of commitment and 

students’ career adaptabilities. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Direct and mediating effects 
 

3. Research Method 

3.1. Sample and Procedures 

The sample of the research was composed of faculty and schools which are given education in 

the field of logistics from different provinces of Turkey. The participants of the study consist 
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of 341 students that were determined via convenient sampling method. From the 450 

questionnaires that have been sent out, 350 have been returned, representing a response rate of 

77%. After elimination of cases having incomplete data and outliers 341 questionnaire (75%) 

have been accepted as valid and included in the evaluations. However, questionnaire survey 

method is used for data collection in this study. Questionnaire form contains four different 

measures related to research variables. 
 

3.2. Measures  

The measures used in the questionnaire forms have been adapted from the previous studies in 

the literature. All measures have been adapted to Turkish by the lecturers and a pilot study has 

been conducted for the validity of these measures. Before the distribution of the survey to the 

actual sample, a pilot study was conducted in order to determine whether the questions would 

be understood properly and to check the reliability of the scales. As a result of the pilot study, 

some corrections were made in the questionnaire forms. A Likert-type metric, that is, 

expressions with five intervals has been used for answers to the statements of survey. 

Anchored such; "1- strongly disagree, 2- disagree, 3- agree or not agree, 4- agree, 5-strongly 

agree". Moreover, 11 demographic questions were included in the questionnaire form. Firstly, 

all scales were subjected to the exploratory factor analyses to check the dimensions, and then 

confirmatory factor analyses were applied to all scales. 
 

• Positive Psychological Traits Scale: Students’ positive psychological traits level was 

measured with 24 items from Çetin and Basım (2012) studies.  Exploratory factor analyses 

using principle component analysis with varimax rotation was applied to the adapted scale to 

check the dimensions. As a result of the varimax rotation of the data related to the positive 

psychological traits variables, 11 items were removed from the analysis due to the factor 

loading under 0.50. Additionally, three factor solutions; (self-efficacy, resilience and hope & 

optimism) were obtained in accordance with the theoretical structure. Some examples of the 

items asked to the students are as follows: “There are many ways to solve any problem”; “I 

can think of many ways to achieve my goals”. “I always see the good side of things”. 
 

• Parental Career Behaviors: Students perceptions of parental career behaviors were 

measured with 14 items which was taken from Dietrich and Kracke (2009) studies. As a result 

of the exploratory factor conducted on the data related to the parental career behaviors 

variables, three factor solutions; (interference, lack of commitment, support) were obtained in 

line with the theoretical structure. Some examples of the items asked to the students are as 

follows: “My parents are not really interested in my future vocation”; “My parents try to put 

through their ideas of my future vocation”; “My parents give advice on the choice of careers 

available”. 
 

• Self-Esteem Scale: Students’ self-esteem levels were measured with 10 items from 

Rosenberg Self-Esteem Scale (1965). As a result of the exploratory factor analysis of the data 

related to the self-esteem variables, 5 items were removed from the analysis due to the factor 

loading under 0.50. Additionally, one factor solution obtained in accordance with the 

theoretical structure. Some examples of the items are as follows: “On the whole, I am 

satisfied with myself”; “I am able to do things as well as most other people”. 
 

• Career Adaptabilities Scale:  Students career adaptabilities level was measured 

with 24 items adopted from study of Kanten (2012). As a result of the exploratory factor 

analysis of the data related to the career adaptabilities variables, 5 items were removed from 

the analysis due to the factor loading under 0.50. However, four factor solutions (concern, 

confidence, curiosity, control) obtained in parallel with the theoretical structure. Some 

examples of the items asked to the students are as follows: “Observing different ways of 
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doing things”; “Taking responsibility for my actions”; “Thinking about what my future will 

be like”.  

 

Table 1: Summary table of exploratory factor and reliability analyses 
Positive 

Psychologica

l Traits 
(remaining 
13 items)     
Variance: 
61% 

Cron. 

Alpha 

 

Parental 

Career 

Behaviors 
(remaining 14 
items)     
Variance: 61% 

Cron. 

Alpha 

 

Career 

Adaptabilities 

(remaining  
19 items)     
Variance: 66% 

Cron. 

Alpha 

 

Self-

Esteem 

(remaining 
5 items)     
Variance: 
50% 

Cron. 

Alpha 

 

1. 1. Factor:  

Self-Efficacy 

.816 2. 1. Factor: 

Support 

.794 3. 1. Factor:  

Concern 

 

.765 1.Factor: 

Self-

Esteem 

.734 

2.Factor: 

Hope& 

Optimism 

.827 2.Factor: 

Interference 

.796 4. 2. Factor:  

Control 

 

.
.830 

 

3.Factor: 

Resilience 

.674 3.Factor: 

Lack of 

Commitment 

.840 5. 3. Factor:  

Curosity 

 

 
.806 

 6. 4. Factor:  

Confidence 

 

 
.902 

 

After the exploratory factor analyses, the confirmatory factor analysis has been conducted by 

Lisrel 8.8 for all scales. Goodness of fit indexes is presented in Table 2.  It can be seen that all 

of the fit indexes fall within the acceptable ranges (Schermelleh-Engel et al., 2003: 52; 

Meydan and Şeşen, 2011: 35). 
 

Table 2: Goodness of fit indexes of the scales 
 

 

3.3. Data Analysis 

SPSS for Windows 20.0 and Lisrel 8.80 programs were used to analyze the obtained data. 

After the exploratory and confirmatory analyses, descriptive statistics such as means, standard 

deviations and pearson correlation analyses of the study variables were examined. Following 

that, hierarchical multiple regression analysis was used to test all research hypotheses.  
 

4. Research Findings 

56% of the students were male and the 44% of them female. Majority of the students (95%) 

were between the ages 18-23, 5% of them above than 23. However, majority of the students 

(78%) indicated that they have chosen logistics programme willingly. In addition, most of the 

students (87%) are planning to work in the logistics industry when they have graduated, 

whereas 13% of them are not planning to work in the logistics industry. On the other hand, it 

is seen that majority of the students (92%) parents are alive and (86%) of them parents are 

together. 55% of the student’s only father working,  26% of them both fathers and mothers are 

working and 15% of them parents have retired. 

D    Variables                           χ²           df.     χ²/df      GFI      AGFI    CFI       NFI      NNFI     RMSEA 

                                                                     ≤ 5        ≥ .85      ≥ .80     ≥ .90      ≥ .90     ≥ .90      ≤ 0.08 

Positive Psychological 

Traits                              92.42        62       1.49      0.96       0.94      0.99       0.98      0.99         0.038 

Parental Career 

Behaviors                       207.17      72       2.87      0.92       0.88      0.99       0.93      0.94         0.074 

Career  

Adaptabilities                 249.59     110     2.26      0.92       0.89      0.98       0.97      0.98         0.061   

 

Self-Esteem                        3.84       3      1.28      1.00       0.98       1.00       0.99      0.99         0.029 
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4.2. Descriptive Analyses 

In the scope of the descriptive analyses means, standard deviations and correlations have been 

conducted which are related to positive psychological traits, parental career behaviors, career 

adaptabilities and self-esteem. The values are given in Table 3. 

 

Table 3: Means, standard deviations and correlations of the study variables 

 

As can be seen in Table 3, the results of correlation analysis shows that self-efficacy (r=.715, 

p<0.01); hope & optimism (r=.608, p<0.01) and resilience (r=.513, p<0.01) are positively 

related to the student’s career adaptabilities level. According to these results, it is possible to 

express that student’s career adaptabilities levels are more related to the self-efficacy trait than 

the other dimensions. On the other hand, while dimensions of parental career behaviors such 

as interference (r=-.203, p<0.01) and lack of commitment (r=-.238, p<0.01) are negatively 

related to the student’s career adaptability level; support (r=.281, p<0.01) is positively related. 

Moreover, self-esteem (r=.450, p<0.01) is also positively related to the student’s career 

adaptabilities level. In this context, it can be interpreted that students’ career adaptabilities are 

much more related self-efficacy and hope & optimism than the other factors.  
 

4.3. Hierarchical Regression Analysis 

Hierarchical multiple regression analysis was used to test all the research hypotheses and the 

mediating effects. The approach by Baron and Kenny (1986) was used to test mediating 

effects. In this study, whether self-esteem was a mediating variable or not was investigated. 

According to the table 4, self-efficacy (β=.532, p<0.001); hope & optimism (β=.473, 

p<0.001); resilience (β=.373, p<0.001) have positive and significant effects on students career 

adaptabilities, thus H1, H2, and H3 hypotheses were supported. Self-esteem has positive and 

significant effect (β =.328, p<0.001) on students career adaptabilities so H7 hypothesis was 

supported. In addition to this, self-efficacy (β=.550, p<0.001); hope & optimism (β=.606, 

p<0.001); resilience (β=.424, p<0.001) have positive and significant effects on students’ self-

esteem levels, therefore H4, H5 and H6 hypotheses were supported. Moreover, considering the 

mediator role of self-esteem, it has been observed that the effects of self-efficacy (β=.496, 

p<0.001); hope & optimism (β=.405, p<0.001) and resilience (β=.286, p<0.001) on students’ 

career adaptabilities have been continued but decreased. In this regard, it can be claimed that 

the conditions of Baron and Kenny approaches were provided and self-esteem has a partially 

mediator role on the relationship between the dimensions of positive psychological traits and 

career adaptabilities. Finally, H14, H15 and H16 hypotheses were supported. 
 

 

 

 

 

 

 

                                    Mean.     S.S      1             2           3           4          5             6            7           8       

Self-Efficacy               4.12       .69       1 
Hope&Optimism         3.82       .66     .646**       1 
Resilience                    3.99       .70     .601**   .541**     1 
Interference                 2.69       .91    -.152*   -.071** -.090*       1         

Support                        4.09       .75     .227**   .321**  .120*   .009         1 
Lack of Commitment  1.88       .83    -.154**  -.235** -.110*  .061     -.573**       1             
Self-Esteem                 3.83       .70     .539**   .568** .425** .-194** .174**   -.169          1 
Career Adaptabilities   4.29       .51    .715**   .608** .513** -.203** .281**   -.238**   .450**      1 
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Table 4: Mediating role of self-esteem on the effect of positive psychological traits on career 

adaptabilities 
Model Independent 

Variables 

Dependent Variable R2 β F p 

1 Self-Efficacy  
Career Adaptabilities 

.715 .532** 354.830 .000 

Hope&Optimism .608 .473** 198.449 .000 

Resilience  .513 .373** 120.983 .000 

2 
Model 
Included 
Mediating 
Variable 

Self-Efficacy 
Sobel test: z=8.654 

        p=0.000 

 
Career Adaptabilities 

.719 .496** 181.081 .000 

Hope&Optimism 
Sobel test: z=9.008 

        p=0.000 

.621 .405** 105.991 .000 

Resilience 
Sobel test: z=7.178 

        p=0.000 

.573 .286** 82.725 .000 

Self-Esteem .202 .328 82.982 .000 

 

Table 5: Mediating role of self-esteem on the effect of parental career behaviors on career 

adaptabilities 
Model Independent Variables Dependent Variable R2 β F p 

1 Interference  

Career Adaptabilities 

.203 -.115** 14.634 .000 

Support .281 .191** 29.159 .000 

Lack of Commitment .238 -.148** 20.412 .000 

2 
Model 
Included 
Mediating 
Variable 

Interference 
Sobel test: z=3.518 

p=0.0004 

 
 
 

Career Adaptabilities 

.465 -.068* 46.644 .015 

Support 
Sobel test: z=3.141 

p=0.0016 

.495 .143** 54.830 .000 

Lack of Commitment 
Sobel test: z=3.105 

p=0.0019 

.479 -.104* 50.320 .001 

Self-Esteem .202 .328** 82.982 .000 

 

According to the table 5, while interference (β=-.115, p<0.001) and lack of commitment (β=-

.148, p<0.001) have negative and significant effects on students career adaptabilities, support 

(β=.191, p<0.001) has a positive and significant effect on students career adaptabilities, thus 

H8, H9, and H10 hypotheses were supported. However, interference (β=-.150, p<0.001) and 

lack of commitment (β=-.144, p<0.001) have negative and significant effects on students’ 

self-esteem levels. On the other hand support (β=.162, p<0.001) has a positive and significant 

effects on students’ self-esteem levels, so H11, H12 and H13 hypotheses were supported. 

Furthermore, considering the mediator role of self-esteem, it has been observed that the 

effects of interference (β=-.068, p<0.001); lack of commitment (β=-.104, p<0.001) and 

support (β=.143, p<0.001) on students’ career adaptabilities have been continued but 

decreased. In this context, it can be expressed that the conditions of Baron and Kenny 

approaches were provided and self-esteem has a partially mediator role on the relationship 

between the dimensions of parental career behaviors and career adaptabilities. Therefore, H17, 

H18 and H19 hypotheses were supported. 



International Conference on “Scientific Cooperation for the Future        Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”                         6th-8th September 2017 

 

334 
 

 

 
 

5. Conclusion and Implications  

Dynamic and global working conditions require young adults to make the best choice among 

several job opportunities, organizations, and occupations and necessitate managing work 

roles, career transitions process and career-related activities through their individual 

characteristics. Career adaptabilities are considered as one of the crucial individual 

component which promotes young adults to cope with working conditions, to seek different 

career opportunities, to adapt themselves toward to the unpredictable conditions and to gain 

success. Career adaptabilities represent individuals’ positive and negative views, desires and 

concerns related with career planning, career decidedness and career development process. 

Therefore, it can be expressed that career adaptabilities play a vital role on transition from 

school to work, job changing process, career transition and future career progress of young 

adults’ life. Due to the increasing importance of career adaptabilities, it is needed to question 

which factors lead to promote young adults career adaptabilities. In literature, it is suggested 

that some personal and environmental factors regarded as an antecedents of the career 

adaptabilities. In other words, researchers asserted that some personality characteristics such 

as positive psychological traits, big five personality traits, self-esteem, locus of control or etc. 

are considered as precursors of career adaptabilities. On the other hand, previous studies 

emphasized that demographic traits and parenting styles are effective on young adults’ career 

adaptabilities. Therefore, it can be said that young adults need to possess some individual 

traits such as self-efficacy, hope, optimism, resilience, self-esteem and they also have to 

favorable and constructive reinforcement from their parents in order to adapt to working 

conditions and to gain success. That is to say, positive characteristics, parental attitudes and 

behaviors are significantly related with the young adults’ career life.  In this context, this 

study aims to investigate some individual and social antecedents of young adults’ career 

adaptabilities. From the individual perspective positive psychological traits and self-esteem 

are examined as determinants of career adaptabilities. Besides, parental career behaviors have 

been included in this study within the scope of social antecedents. 

As a result of the research findings, it has been obtained that all dimensions of positive 

psychological traits such as self-efficacy, hope & optimism and resilience have significant 

effect on students’ career adaptabilities, so hypotheses H1, H2 and H3 were supported. 

According to these results, it can be inferred that due to the students have positive 

psychological traits, they are more prone to concern career related activities, have more 

willingness to seek career opportunities and easily adapt themselves to the changing 

conditions. In addition, it was found that self-efficacy, hope & optimism and resilience have 

positive and significant effects on students’ self-esteem level, thus H4, H5 and H6 were 

supported. Therefore, it can be said that when students have self-efficacy, hope & optimism 

and resilience, they think they are more important and valuable than the others. On the other 

hand, research results revealed that all dimensions of parental career behaviors such as 

interference, support and lack of commitment have significant effect on students’ career 

adaptabilities. Hence, hypotheses H8, H9, and H10 were supported. In this context, it can be 

expressed that when students perceive intervention from their parents toward to the career 

related activities, career transition or career development process, it is expected that their 

career adaptability levels may decrease. Besides, when the parents have not interested in 

young adults career choices or career progress, their concern, curiosity, confidence and 

control levels may decrease.  

Research results show that all dimensions of parental career behaviours have significant effect 

on self-esteem levels of young adults, so hypotheses H11, H12 and H13were supported. 

Accordingly, it can be inferred that when students perceive parental support it is expected that 
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their self-esteem levels may increase, while they perceive interference and non-support 

relevant to the daily activities their self-esteem levels may decrease. It was drawn from the 

research results, considering the mediator roles of self-esteem, it was found that self-esteem 

had a partially mediator role on the relationship between all dimensions of positive 

psychological traits and career adaptabilities, so H14, H15 and H16 hypotheses were supported. 

In this context, it can be said that young adults career adaptability level increase in case of 

both they have positive psychological traits and self-esteem. However, it was found that self-

esteem had a partially mediator role on the relationship between parental career behaviours 

and career adaptabilities, hypotheses H17, H18 and H19 were supported. As a result, young 

adults’ career adaptability levels increase or decrease based on the parent’s support or 

interference and self-esteem. Thus, it can be expressed that parental career behaviours lead 

students’ career adaptability levels increase in the cases where they consider themselves as 

important and valuable.  

In the literature, there are some studies related to individual, social and cultural antecedents of 

students’ career adaptabilities. However, it is seen that studies on parental career behaviors, 

positive psychological traits and career adaptabilities are relatively scant on the university 

students. Therefore, this study aims to add several contributions to the theory by exploring the 

relationships among these variables and determining the antecedents of career adaptabilities. 

On the other hand, this study reveals that which factors can be considered to provide students 

to more concern with the career related activities. Besides, the results of the study are 

significant for the education of the university students in terms of emphasizing the role of 

parental career behaviors, positive psychological traits and career adaptabilities. Since the 

career adaptabilities play important roles for students to recognize job and career 

opportunities, awaken of their weakness and strengths it is needed to consider parental effects 

and positive psychological traits. In other words, for maintaining career adaptabilities positive 

psychological traits, self-esteem and parental career behaviors have crucial roles. For future 

studies, it is recommended that the research model can be tested different samples that have 

different vocational education. In addition, based on some demographic variables such as 

gender, age, education grade, birth place, income status of family, family togetherness it can 

be questioned whether career adaptabilities differs or not. Finally, some other individual traits 

such as locus of control, well-being, and life satisfaction may be examined in the future 

studies. 
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Abstract 

Personality traits are seen as determinative components which explain individuals’ differences and make distinct 
people from others. However, personality traits are considered effective factors on patterns of feeling, thinking 

and behaving styles of individuals. In literature, it is seen that there are many personality theories used to clarify 
different aspects of individuals.  Therefore, in this study, it is aimed to examining personality traits of A, B, C 
and D that are frequently mentioned in the literature. In accordance with the aim of the study, it is presented type 
of A, B, C and D personality’s significant characteristics. On the other hand, this study supposed to put forward 
some adjectives which matching with the personality traits of A, B, C and D. 
 

Keywords: personality types, type A, type B, type C, type D 
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1. Introduction 
When observing the behaviour of people, it is seen that they behave differently. Indeed, there 

are thousands of ways in which people differ from each other. One of the sources of 

difference is personality, which is very useful in studying organizational behaviours. 

Personality can be defined as characteristics of the individuals that account for consistent 

patterns of feeling, thinking and behaving (Alkahtani et al., 2011: 72-74). In other words, 

personality refers to the enduring and unique collection of individual traits that may be 

changed in different situations. Therefore, it is possible to express that each person's 

personality is unique, which makes them distinct from others (Khodabakhshi, 2013: 1859). 

However, personality types present a model which allows for the assessment of individuals 

from a realistic perspective. Each personality type is composed of specific interactions 

between several cultural and personal resources, such as peer groups, inherited and genetic 

factors, social class, culture and physical environment and the like. (Shoaeshargh and 

Dadashi, 2013: 2160). In addition, personality types present a psychological classification of 

different types of individuals, which allow researchers to obtain some information about 

individuals and help them to understand more easily (Radsepehr et al., 2016: 2). In the related 

literature, it can be observed that multiple typologies of personality types are used to classify 

different aspects of individuals’ personalities. The present research examines four different 

kinds of personality traits including type A, B, C and D.  

Personality types are the fundamental issues in psychology. Since personality traits 

considered as important characteristics are the underlying factors of individuals’ behaviours 

and lead to clarify certain aspects of the human actions in various fields, personality has 

attracted a great deal of attention (Soufi, 2012: 611). Therefore, it is not surprising to see a 
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considerable amount of literature on personality traits and their effects. Some of these studies 

have indicated that personality characteristics are considered as antecedents of behaviours, 

feelings and thoughts (Chien-Wen et al., 2013: 79). Therefore, it can be asserted that 

personality traits are considered as antecedents of individual differences. Hence, this study is 

intended to investigate some of the characteristics of type A, B, C and D personalities. 

Accordingly, this study aims to review existing literature related to type A, B, C and D 

personalities and their characteristics. It also attempts to purpose a model which aims to 

explain these personality types’ positive and adverse features. Consequently, it aims to 

determine effective personality types of individuals who called as positive or negative people 

in society and intends to guide practitioners and researchers in the field of organizational 

behaviour. 
 

2. The Characteristics of Type A,B,C and D Personality 

Personality is a compound of psychological traits of an individual which reflects unique 

characteristics. These characteristics are associated with some adjectives such as nervous, 

talkative, alert, offensive, obedient, diligent, lazy, independent, honest, and sociable and many 

others etc. (Misha et al., 2015: 3). It is seen that these adjectives which characterize 

individuals classified under some theories or models. The most common of these theories’ or 

models are called Big Five model, Eysenck’s traits, Carl Jung’s traits, Myers-Briggs, Holland 

and Horney theories, Type A, B, C and D. In this study, the main characteristics of A, B, C 

and D traits and its characteristics were examined.  
 

  Type A: Friedman and Rosenman (1974) have identified three major characteristics 

in Type A personality, i.e. (1) time urgency and impatience, (2) high competitive and (3) free-

floating hostility (Radsepehr et al., 2016: 2). Individuals in Type A personality work, eat and 

talk fast, try to do several things at once and they are angry. However, Type A individuals use 

quantity measures (e.g. money) rather than quality (e.g. achievements, responsibilities)  

(Batıgün and Şahin, 2006: 2). In other words, due to their obsession with numbers, they 

measure success based on how much they have achieved. Besides, they always struggle to 

achieve more and more in less time, like to do two or more things at the same time, and 

consider that leisure time is unnecessary (Loung-Poorunder and Das, 2015: 175). Because 

they are always in a hurry, they demonstrate a more ambitious orientation in their life, and 

seem impatient and forceful (Fretwell et al., 2013: 60). Due to the Type A individuals’ 

tendency towards ambition, impatience and competition, they are also considered as 

perfectionist people (Radsepehr et al., 2016: 3). Individuals with Type A characteristics are 

overeagerly tend to achieve self-selected goals, have insistent drive for recognition and 

advancement, like to have explosive speech, restlessness and aggression (Šmigelskas, 2012: 

1). Moreover, Type A individuals tend to raise their voice in daily conversations; thus, they 

intimidate or predominanate over others (Parraouty, 2014: 114). Consequently, Type A 

individuals are impatient and perfectionist individuals who put their work at the center of their 

lives and feel uncomfortable to spend their time with others and social activities such as 

holiday, recreation and entertainment. Based on these characteristics, it is possible to express 

that Type A individuals are not liked much in their work and social life and perceived as 

insensible people. 
 

  Type B: According to the Friedman and Rosenman (1974) theory, it is suggested that 

Type B personality characteristics’ are exactly opposite of Type A’s. Type B’s play for fun 

and relaxation without feeling guilty, do not need to display or discuss their success or 

achievements and have no sense of time urgency (Robinson et al., 2003: 90).   Type B’s seem 

calm, relaxed and fun-loving individuals who exhibit easy-going attitudes at their social life. 

However, these individuals do their work at the last moment and are not easily stressed and 

regarded as competitive as Type A’s (Hussein, 2014: 2). It can be concluded that Type B 
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individuals are more flexible, comfortable, easygoing and sensitive. Due to these 

characteristics, Type B individuals easily adapt to changing conditions, enjoy spending time 

with others and social interactions and are tolerant in their social relations (Radsepehr et al., 

2016: 3). Therefore, Type B individuals like to live the moment and are considered friendly, 

intuitive, native and patient. They are open to criticism, easily get motivated, prefer to express 

positive feelings and do not like to be judgmental in their both social and work life (Loung-

Poorunder and Das, 2015: 175). Accordingly, it can be inferred that individuals who have 

Type B characteristics are considered as mild and favourable people. As they talk to others 

softly and do not like to interrupt them. In other words, their conversation method is to be 

calm and considerate and to pause if need be. In addition, they do not attach importance to 

competence and merit in their life; thus, they are usually satisfied and not so ambitious 

(Ansari et al., 2013: 1004). Besides, Type B individuals do not get stressed quickly when they 

fail (Hisam et al., 2014: 1305). They have a lower stress level in their social lives and a more 

stable work environment. Moreover, individuals with Type B characteristics are less panicky 

when they face challenges and threats (Batıgün and Şahin, 2006: 2). Eventually, Type B 

individual are considered agreeable, forgiving and broad-minded and not excessively 

ambitious, selfish and perfectionist. Thus, they can easily cope with stressful conditions and 

effectively stabilize their life (Tokat et al., 2013: 1976).   
 

 Type C: Temoshok and Heller (1981) first introduced Type C as a characteristic of 
individuals who are cooperative and unassertive (Cordella and Poiani, 2014: 138). However, 

Type C “anger in“ personality represents the repressive and vigilant trait of individuals. It is 

suggested that among the main characteristics of Type C personality are lack of self-control in 

stressful situations, negative reactions to the hopelessness and uselessness, incapability of 

self-expression and negative emotions (Lala et al., 2010: 201). That is, Type C individuals are 

characterized as passive, calm, sensitive, helpless, self-sacrificing people and, believed to tend 

to keep their emotions inside and mostly focus on others' feelings and thoughts (Bozo et al., 

2014: 792). Due to these characteristics, they can be claimed to suppress their feelings, to be 

unable to manage their behaviours and tend to exhibit submissive attitudes and collaborative 

behaviours. In addition, they are considered modest, agreeable, patient and overemotional 

(Habibi et al., 2015: 95). Previous studies focus on two main characteristics of Type C, 

namely self-sacrificing and emotional non-expressiveness. Self-sacrificing refers to the 

individuals’ pushing their needs and desires into the background and in contrast, putting 

greater emphasis on others’ needs and requests. Therefore, Type C individuals ignore their 

necessities and are more interested in others’ feelings, needs and thoughts. Besides, other 

component, i.e. emotional non-expressiveness, represents individuals who avoid showing 

their emotions. These characteristics help people suppress negative feelings, such as anxiety 

and anger, so Type Cs exhibit adaptive behaviours to the other people (Bozo et al., 2012: 

146). Consequently, it can be inferred that individuals who have Type C traits overtly 

expressing their feelings or thoughts not to upset people in their social networks and work 

settings. Moreover, Type C individuals can act as if to agree with others even if they actually 

do not. Thus, as long as Type C’s hide their real feelings and thoughts, they can get exhausted 

over time and get into depression. 
 

  Type D: Type D or distressed personality was first introduced in (1995) by Denollet, 
Sys and Brutsaert as a result of extensive research on the personality construct. Type D 

personality is characterized by two main characteristics such as negative affectivity and social 

inhibition (Kelly, 2015: 2). In other words, Type D personality represents the experience high 

levels of negative affectivity and social inhibition (Gilmour and Williams, 2011: 471). 

Negative affectivity refers to negative emotions consisting of depressive moods, anger, 

anxiety, hostility and the like. Social inhibition, on the other hand, is characterized by 
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avoidance from social interactions for the fear of disapproval by others.Type D individuals 

have a tendency to experience negative emotions and they hinder these negative emotions by 

avoiding social interactions. Accordingly, it can be said that Type D’s seem gloomy, 

melancholic, anxious, strained and worrier. Due to these attributes, they prefer to maintain 

fewer personnel ties in their social and work life and feel uncomfortable with strangers (Sher, 

2005: 323-324). Besides the fact that Type D individuals possess sadness and restlessness, 

they usually have negative views about those around and frequently feel self-absorption, 

tension and unsafe (Naeini et al., 2016: 12). In addition, these individuals are more depressed, 

stressed and nervous than others. As to their lower level of self-esteem, Type D individuals do 

not like to communicate and desire to establish social relations (Ansari et al., 2013: 1004). 

Furthermore, Type D individuals tend to inhibit their emotions, feeling and thoughts for the 

fear of rejection by the social environment. Therefore, Type D individuals are generally 

considered pessimistic, anxious, and socially incompetent (Demirci et al., 2016: 521). As a 

result, it can be expressed that the characteristic of Type D is an unfavourable personality trait 

due to negative emotions, lower self-esteem and lack of sociality. In this context, it can be 

inferred that Type D individuals like to maintain poor relations, typically feel insecure and 

avoidant in social areas which lead them to have social alienation and negative viewpoint on 

their whole life. 

When the literature has been reviewed, it is seen that all personality types have some positive 

and negative aspects. Accordingly, this study aims to explain Type A, B, C, D personality’s 

positive and negative aspects. Therefore, it attempts to determine which personality type 

characterized as positive adjectives and which ones named with negative adjectives. For this 

purposes, a model has been developed to classify personality types A, B, C, D’s and its 

prominent characteristics in Figure 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type A Personality 

 

 Achievement-Oriented        Angry 

 High Competitive      Urgency 

 Creativity     Impatience 

 Proactivity      Hostility 
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 Insensible 
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Type B Personality 

Type C Personality 
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        Comfortable                           Behindhand 
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       Patient  
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Figure 1.  

 

 

 

 

           Figure 1: Reviewing A, B, C, D personality types 
 

3. Conclusion 

In a society and its constituents, it can be observed that individuals think, feel, and behave 

differently based on their personality traits. Personality traits are considered as crucial 

components which underlie human differences. Personality traits are regarded as stable and 

relatively enduring characteristics that are consistent for the life of individual. However, 

personality traits seem unique elements which make individuals distinct from others and help 

to explain their differences. Researchers claim that different personality theories examine 

individuals from different points of view. Myers-Briggs (1940), Jung (1971), Costa and 

McCrae (1985), Horney (1987) and Eysenck (1991) classified various personality types such 

as extraversion, conscientiousness, perceiving, sociable, worrying, aggression, etc. Along 

with these theories, researchers have begun to use personality types called Type A, B, C and 

D to understand human’s feelings, thoughts and attitudes. Due to the considerable importance 

of personality types on individuals’ behaviours, feelings, life styles and thoughts , researchers 

pay a great deal of attention to them. Hence, it can be noted that there is substantial research 

that examines personality traits and its characteristics. Accordingly, the present study 

examines some of the characteristics of type A, B, C and D personalities within the model. In 

addition, it also evaluated positive and negative characteristics of these personality types. 

Review of the existing literature revealed that all personality types have some positive and 

negative aspects. From a wider perspective, it can be realized that while Type D individuals 

tend to have more negative affectivity, Type B’s display more positive affectivity both in their 

social and work life. Additionally, Type A personality is considered to have both good and 

unfavourable traits by nature such as hard-working, creative, proactive, perfectionist, high 

competitive. However, when some of these individuals have excessive ambition, anger and 

stress, they may get less satisfied and show negative attitudes like aggression, incivility and 

hostility. Therefore, it can be concluded that Type A’s are both desirable and undesirable 

individuals from a professional perspective. In comparison with Type A, Type B’s are more 

relaxed, easy going and less achievement-oriented. In addition, owing to such characteristics 

as excessive comfortableness and unambitious, they seem lazy, irresponsible and laxness. 

Hence, they are considered as behindhand and negligent. Moreover, when we reviewed Type 

C’s, it is possible to express that; these individuals are also both have positive and negative 

traits. Due to their sensitivity, more focusing on others and humanity, they are regarded as 

cooperative, helpful, modest and agreeable individuals than other people. But, Type C’s have 

some adverse traits like negative moods, unhappiness, hopelessness, tension and helpless so it 

is expected that they have a lack of self-control and incapability of self-expression in their 

life. Finally, when we continue trait of Type D, it is supposed to emerging of negative 

features. By the characteristics of Type D’s negativity, anxiety and anger, they seem gloomy, 

Type D Personality 

        Hostility    Negative Affectivity 

        Incivility             Social inhibition 

        Self-absorption   Anger 

        Strained       Anxiety 

        Gloomy         Anxious 

        Melancholic  Tension 

       Sadness    Socially Incompetent 

                        Negative   
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melancholic, upset and socially incompetent. When we summarize, these personality types, it 

can be said that Type B’s and Type C’s are preferred in terms of social relations. Because 

they are seen intelligible, moderate and sensitive people and have good communication with 

others. Furthermore, if our primary purpose is to gain competitiveness, success and efficiency, 

it is needed to Type A individuals. On the other hand, Type D’s are regarded exactly negative 

individuals based on their adverse characteristics, even it can be considered as the most 

negative ones than the other personality types. 

Consequently, it can be concluded that Type A, B, C and D personalities are likely have both 

positive and negative characteristics. For example, Type A and Type D individuals are more 

prone negative affectivity than the other personality types are. Because of traits as anger and 

tension, they are expected to have depressive moods and anxiety. On the other hand, when 

Type B trait examined, it can be inferred that individuals who have Type B’s not prone to 

anxiety and depression due to their comfortably, calmness and mildness. Type B individuals 

tend to have more positive characteristics than the other personality types.  On the contrary, 

Type C’s are considered to have the least favorable personality traits based on their 

characteristics. In other words, Type C’s excessive sensibility, emotional outburst and 

negative moods make them prone to catch all undesirable attitudes and behaviors. In this 

context, the evaluation of personality types, it is seen that Type A, Type C and Type D 

individuals can get more negative outputs than Type B’s. Additionally, when it is informed 

about personality typologies, which is easy for understanding individuals’ feelings, thoughts, 

attitudes and behaviors. In the literature, there are several studies dealing with the positive and 

negative aspects of personality types, but none where Type A, B, C, and D are all discussed 

together based on a model.  Therefore, this study aims to explore the main characteristics of 

Type A, B, C and D and expected to contribute to the literature. For future studies, it is 

possible to conduct an empirical research which deals these personality types and its 

consequences such as work-related and health-related. Moreover, it can be investigated 

whether social factors such as family status, level of income, well-being, and life of quality 

have an effect on these personality types or not. 
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The Open Reporting of the Modern Organizations Sustainable 

Development: General Analysis and Main Trends 
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Abstract 

ISO 9000 family version of 2015 reflected the best practices for the modern organizations management, 
highlighting the context of the organization and especially understanding the needs and expectations of 
interested parties as the main organization development direction and reinforcing them with the requirement to 

implement in the organization processes model. In 2016 the goals of sustainable development, defined by the 
UN, have been significantly expanded in order to reflect the demands of society in a more complete and accurate 
format, and now can be included in the quality management systems. In this new economic and social ambient of 
the modern organizations, it is open reporting on sustainable development can be the most effective self-
assessment tool for their further improvement. The article analyses the current public reporting practices in the 
field of sustainable development of modern organizations and the main trends. 
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1. Introduction  

2015 proved to be a watershed year in many aspects however it is necessary to point to 

overlapping of strategic changes in such two fields of management as quality management 

and sustainable development management. In November 2015 ISO 9001 was ratified with the 

crucial changes such as emphasis on requirements of interested parties, risk management and 

implementation of the process approach as the basic one in formation of the quality 

management system, (ISO (2017), Mekhantseva, K.F. (2016)). On 27 September 2015 the UN 

proposed seventeen sustainable development goals superseding the eight Millennium 

Development Goals (United Nations (2017)) intended to ensure transforming of our world, 

which came into force on 1 January 2016. To support and henceforth implement the adopted 

sustainable development goals at the business level the new GRI standards are being 

developed (GRI (2016)).  

This overlapping clearly shows that businesses, having realized the importance of sustainable 

management by requirements of interested parties (Mekhantseva, K.F. (2015)), use the 

combination of such instruments as open reporting on sustainable development and quality 

management systems certification in order to implement it. 

In view of the above the objective of this research is assessing the trends of application by 

modern organizations of such development instruments as quality management systems and 

open reporting on sustainable development. 
 

2. Literature Review 

Every year ISO publishes a survey on the number of issued certificates of conformance to 

various families of standards, meanwhile the 2015 survey, being the latest one, contains the 

most comprehensive information. ISO has been conducting surveys since 1998 on such 

standards as ISO 9001 for quality management systems, including industry-specific versions – 
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ISO 13 485 for manufacturers of medical devices, ISO 16 949 for automotive production and 

relevant service part organizations, ISO 20 000 for the IT services; ISO 14001 for the 

environmental management systems; ISO 22000 for food safety management systems; ISO 

22301 for societal security management system; ISO 27001 for information security 

management systems and ISO 50001 for the energy management systems (The ISO Survey 

(2015)). The survey has an area-specific aspect – it is carried out country- and regionwise 

with the chronological analysis presented. The survey of the industries singled out by ISO on 

its own is presented separately too. 

GRI has been annually reporting on sustainable development according to its own standards 

since 2010 however it has not been presenting the dynamics of the number of reports 

submitted. In 2013 the report for the period 2010-2012 was prepared with graphic 

representation of survey results for both the number of reports and their contents. However 

for researches the open sustainability reporting database ensures sampling of reports without 

assistance according to such parameters as organization size, sector, country, region, report 

type & report year.  

There is a sufficient amount of reviews and surveys on sustainable development reports 

available publicly. The most comprehensive and quite consistent are Carrots & Sticks Surveys 

(2017) which are based on a report and associated research conducted jointly by KPMG 

International, GRI, United Nations Environment Programme (UNEP) and The Centre for 

Corporate Governance in Africa (at the University of Stellenbosch Business School). They 

contain the analysis of instruments application with the reference made to the fact that within 

the recent ten years the number and variety of sustainability reporting instruments that now 

exist and the number of countries in which they are applied have grown dramatically. It is 

also noted that this growth will necessitate both duplication and unjustified application of any 

given instruments; however the overall picture is vague. 

Researches most commonly dwell on particular aspects; they are either nationwide-scale 

studies for a particular country compared to the worldwide results (Vogt M. (2016), 

Kulkajonpluna (2016), Matnenko N.N. (2015)), or they reflect industry-specific approach 

again compared to the worldwide results (Dagiliene, Mykolaitiene (2015), Koç, Durmaz 

(2015)). Some researches attempt to reveal relationships between the presented sustainable 

development indices with the help of various analytical instruments, which will definitely 

help organizations enhance achieving of sustainable development goals.   

We think it is very important to see general trends at this stage of open reporting 

development, since the sustainable development goals have been accepted by all the 

countries, hence the picture should be general too. We suppose that ISO has quite vast 

experience in implementation of equally important concept of total quality management with 

the help of 9000 standard family. That is why we think it is necessary to draw parallels of ISO 

9000 standards application and sustainable development reporting, given that the grouping 

criteria for issued certificates and submitted reports do objectively coincide: registration 

period, countries and regions, industrial sectors. Such comparison of implementation of two 

management theories rather close in goals which were launched at different times will help 

define the development trends of modern organizations open reporting more precisely. 
 

3. Data and Statistical Methodology 

The chronological analysis of the number of ISO 9001 certificates of standards application in 

general shows gradual raising and within seven years - a rather stable interest in the 2008 

version which is the evidence of serious opportunity of development for organizations 

inherent in it. At the same time the recession of 2015 as well as of 2008 is caused by the 

publication of the draft version of the new ISO 9001 standard which came into force on 15 

November 2015. The chronological analysis of the number of reports on sustainable 

development has an obviously rising exponential trend irrespective of supersession of GRI 
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reporting standards generations which definitely displays interest of modern organizations in 

the systematic development taking into account not only modern instruments and 

technologies such as the ISO 9001 standard but also worldwide-level theories and programs, 

namely the sustainable development theory and the interested parties theory. In general the 

chronological analysis has demonstrated an outrunning growth of interest in the sustainable 

development theory as compared to the total quality management theory (Figure 1). 
 

Figure 1: Chronological analysis of the number of ISO 9001 certificates of quality 

management systems and the number of reports on sustainable development 

Source: own work 
 

Figure 2: Regional analysis of the number of ISO 9001 certificates of quality management 

systems and the number of sustainable development reports 

Source: own work 

  

When proceeding to the regional analysis of application of ISO 9001 standards and reporting 

on sustainable development it is necessary to point out the lack of opportunity of direct 

comparison because of different data presentation formats: the selected ISO and GRI regions 

are not identical, that is why we presented the data graphically (Figure 2). Leaders both in 

implementation of ISO 9001 quality management systems and in reporting on sustainable 

development are Europe and Asia, while in America there is a strong interest in reporting on 

sustainable development and the same interest is growing in Africa. 
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However from the point of view of organizations the strongest interest is aroused by the 

industry-specific research because it is the study that gives an insight of industries’ 

development and therefore of competition in any given market. 
 

Figure 3: Analysis of the number of ISO 9001 certificates of quality management systems 

and the number of industry-specific reports on sustainable development 

Source: own work 
 

In the ISO Survey (2015), starting from 1993, there are 39 industrial sectors in general singled 

out for comparative analysis of the number of quality management systems certified to all the 

groups of standards, including ISO 9001, at the same time the names and the contents of the 

sectors remain the same. In GRI (2016) the state of affairs is absolutely different because no 

set of activity sectors of organizations was assigned. Moreover, within the recent years the set 

of sectors has changed, with the latest change of 2016 increasing their number from the 

previous 27 to the current 34. It should be realized though that during preparation and 

publication of a sustainable development report each organization does it on its own and the 

selection of a sector is the organization’s responsibility too. (Figure 3). 

It is important to mention that rather a big part of organizations involved in reporting on 

sustainable development have their developed and active quality management systems 

certified, including to ISO 9001, and this fact is reflected in their reports on sustainable 

development. This state of affairs is quite natural, since ISO 9001 quality management 

systems can and most often do represent a basic part of the management system of the 

organizations’ development due to both building of integrated quality management systems, 
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including environmental management systems, occupational safety management systems, 

social accountability management systems, risk management and energy management 

systems, and other special management systems.  
 

Table 1: Comparison of activity areas surveyed for the number of ISO 9001 certificates and 

the number of GRI reports 

ISO 9001 GRI 

Aerospace Aviation 

Agriculture, Fishing and Forestry Agriculture 

Basic metal & fabricated metal products Metals Products 

Chemicals, chemical products & fibres Chemicals 

Concrete, cement, lime, plaster etc. Construction Materials 

Construction Construction 

Education Universities 

Electricity supply Energy Utilities 

Gas supply 

Nuclear fuel Energy 

Financial intermediation, real estate, renting Financial Services 

Real Estate 

Food products, beverage and tobacco Food and Beverage Products 

Tobacco 

Health and social work Healthcare Services 

Pharmaceuticals Healthcare Products 

Hotels and restaurants Tourism/ Leisure 

Information technology Automotive 

Telecommunications 

Leather and leather products Consumer Durables 

Rubber and plastic products 

Wholesale & retail trade; repairs of motor vehicles, 
motorcycles & personal & household goods 

Household and Personal Products & Toys 

Machinery and equipment Equipment & Computers 

Other transport equipment 

Electrical and optical equipment 

Manufacture of coke & refined petroleum products Conglomerates 

Non-metallic mineral products 

Manufacture of wood and wood products Forest and Paper Products 

Pulp, paper and paper products 

Mining and quarrying Mining 

Engineeringservices Commercial Services + Other 

Printing companies 

Other Services 

Other social services Non-Profit/ Services 

Public administration Public Agency 

Publishing companies Media 

Recycling Waste Management 

Textiles and textile products Textiles and Apparel 

Transport, storage and communication Railroad 

Logistics 

Water supply Water Utilities 

Manufacturing not elsewhere classified Technology Hardware 

Shipbuilding 

Source: own work 
 

Taking into account the above setup it is impossible to carry out the comparative analysis of 

industrial sectors without additional scheming. That is why we carried out analytical 

comparison of industrial sectors in the ISO and GRI practices on the basis of the analysis of 

the sectors’ description in ISO standards, analysis of GRI reports to the extent of presentation 
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of the fields of activity, and taking into account national peculiarities of identification of 

fields of organizations’ activity. The results of transforming of industrial sectors to the 

comparable form in ISO and GRI are set forth in Table 1. 
 

4. Empirical Analysis 

Then for the purpose of the comparative analysis all the absolute values were converted to 

fractional percentage values and the results of the statistical comparison done by us are set 

forth in Figure 4.  
 

Figure 4: Comparative analysis of the number of ISO 9001 certificates of quality 

management systems and the number of industry-specific reports on sustainable development 

Source: own work 
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 Textiles and textile products / Textiles and Apparel;  

 Transport, storage and communication / Railroad & Logistics; 

 Manufacture of wood and wood products & Pulp, paper and paper products / Forest 

and Paper Products;  

 Chemicals, chemical products & fibres / Chemicals;  

 Engineering services & Printing companies & Other Services / Commercial Services 

& Other. 
 

5. Conclusion 

In general, when considering the relation of the number of ISO 9001 certified quality 

management systems to the number of reports on sustainable development performed within 

10 years it is necessary to point to its increasing growth rate which shows that the modern 

organizations are ready to consider and balance in their business activity not only their own 

interests of profit earning but also the interests of other interested parties, including the 

interests of future generations.  

Meanwhile the leading development models remain the quality management systems and the 

sustainable development model with regional centers in Europe and Asia, and the leading 

industries are the least material-intensive ones.  
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Regional Revitalisation: Regional Economic Circulation Structure 

Analysis and Other Aspects 
 
 

Tomoko Oikawa1 

 
 
Abstract 

This paper will examine the regional economy society analysing system (RESAS) announced by the government 
in Japan in 2016. This system aims at the analysis of regional economic cycle and the formulation of alternative 

regional economic circulation structure. It claims that the conventional regional economic structure is not capable 
to adjust the changing globalised economic environment. Under such circumstances the regional revitalisation 
requires the alternative economic circulation structure analysis. The paper aims at that the examination may show 
the issues on regional revitalisation. They are: 1. Administrative approach to this system. 2. Other approach from 
the actuality of SMEs and community agriculture 3. Whether this examination could imply this theory is useful in 
applying for other regions overseas which have similar problems on revitalisation.  

The findings are: 1. Alternative economic circulation structure analysis is useful to recognise the strength and 
weakness of local economic structure. RESAS is useful for analysis. However, issues arise. 2. The issue  one is 
what kind of industry can participate in the utility of these tools. The issue two is, related the first issue, local and 
traditional industries, and community agriculture could be outsiders in this context. 3. Most important issue arises; 
what kind of society we expect to live in. 
 

Keywords: regional revitalisation, micro, small and medium-sized enterprises, community agriculture, local and 
traditional industry 
 

JEL Classification: R11, R58, Z1 

 

 

1. Introduction 

Regional economy has been staggering in Japan. In the 1980s, population and advanced urban 

functions became intensely concentrated in Tokyo and other big cities. Otherwise regional 

population is decreasing every year. The government has created a series of policy to tackle 

‘regional a revitalisation’, of which the administrative headquarters is named as Machi, Hito, 

Shigoto, Souseihonbu (town, people, job creation headquarters) in 2014. The target is a 

revitalisation of regional economy. For this regional economic circulation structure analysis has 

been highlighted. This theory has been argued most by Nakamura (2009, 2014) before the start 

of ‘regional revitalisation’. It could be a difference between them that the former may target 

regional economic growth as a whole and the latter pay more attention on the development of 

local industry. In this paper we will see what ‘regional economic revitalisation’ is, which is 

related to RESAS. Then the significance of local and traditional industry and communi ty 

agriculture for regional revitalisation will be explored. In line with it community agriculture 

with cooperatives should be highlighted how they are challenging management for 

sustainability and development.   

Further this paper may expect the findings could be applied for other area overseas which has 

similar problems with similar circumstances. 

The paper will proceed in the following way: 

What is the alternative regional economic circulation structure? In relation to RESAS. 

What is the actuality of regional revitalisation activity?  

-Significance of micro, small and medium-sized enterprises, and community agriculture 

with cooperatives at present 

                                                 
1 Dr., Euro-Asia Centre, Dept of Economics, University of Limerick, tomoko.oikawa@ul.ie 
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-Some examples are shown; (1). Regional revitalisation by alternative industrial cluster 

(2) Michi no eki and teikei (3) Sextiary sector industrialisation 

The analysis of regional economic circulation structure as such could be universally applicable? 

Conclusion is included in 3. 
 

2. What is the alternative regional economic circulation structure analysis (DBJ, 2015)? 

Regional economy from 4 aspects – production, distribution, consumption, investment - of 3 

sides in economy (production, distribution, spending). In doing so, it will make possible to 

grasp how 4 aspects have functioned each.  

 Aspect 1; Function of trading outside exploiting its own strength in terms of resources:  

 Aspect 2. Function to connect obtained income outside with one inside the region:  

 Aspect 3; Function to connect obtained income with consumption inside the region:  

 Aspect 4; Function to encourage enterprises in investment into the region.  

These 4 explored aspects make possible to grasp their own regional economic circulation 

structure properly, and to diagnose which function of 4 aspects can be strengthened.  It is a tool 

to recognise properly strength and weakness in the region and to take highly effective policy. 

This is not an orientation to regional self-sufficient economy. 

Four aspects of regional economic circulation analysis 

 (i) Production: Which industry is trading outside and receiving consideration? 

Strength to create added value by exploiting  and maximising regional characteristics and 

resources makes highly possible to provide the necessary goods and services, and also possible 

to export outside area the goods and services and receive consideration. In this context i t makes 

possible to analyse that which industry create added value by exporting, what industry create 

economic effect on region by increasing production, and which industry is leaking out income 

through material procurement to outside region.  

 (ii) Distribution: whether income is distributed inside the region? 

Whether added value earned by local industry is distributed to the region in the form of wage, 

dividend and profit. Whether the region is supported by the income which local resident earned 

through production activity.  

 (iii) Consumption: whether local resident’s income is spent inside the region 

Are there attractive places like shops in the region where local people spend income earned in 

the region?  

 (iv) Investment: whether investment demand exist in the region 

Enterprises can maintain production by continuous capital investment, which plays a very 

important role for regional economy.  Demand backs increasing production and sales, which 

makes private investment active. In high growth area good economic circulation is created 

through  investment not only by  regional income but by outside the area. 

The point is to stand on your own feet. To achieve this, the region needs the industry which has 

strength to procure income outside the region exploiting its own characteristics or resources.  

RESAS (Regional Economy Society Analysing System)  

In corresponding with ‘Regional Revitalisation’, Cabinet Secretariat has provided a variety of 
big data (business-to-business, flow of people, demographics, etc.) regarding regional 

economy.  It is a construct of visualised system to be easily understood. In doing so, it intends 

to support really effective planning, execution and verification of policy. These visualised big 

data are 7 maps as follows. 

i. Industry map: it makes possible to find industry which may support the region 

by looking at the number of enterprise, employment, sales. It also makes 

possible to see connection between industries beyond administrative district. 
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ii. Regional economic circulation map: aggregation and visualisation of big data 

about inflow and outflow of money in municipality regarding production, 

distribution and spending. 

iii. Agriculture, forestry and fisheries map: agriculture divisional sales breakdown, 

farmers age breakdown, agricultural land status of utilisation.  

iv. Tourism map: visualised trend of inbound tourism -  from what places and to 

what places tourists come and visit 

v. Population map 

vi. Consumption map: share by product regarding food and beverage, daily 

necessities - purchased amount of money and number of items purchased. 

vii. Municipality compared map: financial situation 

The issue is what kind of SMEs these analytical method and big visualised data are targeting. 

The target is strengthening support for SMEs and mid-ranking companies (METI Journal, 2015) 

According to METI (METI Journal, 2015), there are many SMEs and mid-ranking companies 

which have earnings ratios and technologies comparable to large enterprises in Japan. METI 

(2015) claims; companies as such will need strategies for further growth, and these strategies 

provided should be used to cooperate beyond regions. This is important. So now, the 

“visualization of growth strategies” is necessary for individual companies and Japan. In fact the 

role of regional cluster composition in regional industry performance is well recognised  

(Delgado, Porter, & Stern, 2014). 

 Correspondingly, the case studies show how these strategies can be exploited (Fujino, 2016). 

The study focused on the regional revitalisation by cluster as new industrial accumulation, and 

pointed out the importance of cluster management for cooperation with various actors beyond 

region in the case of IT industry in Kyushu. In the case of agricultural sector, the food –valley 

special zone in Niigata was taken up as an example of would-be desirable cluster. For this a 

formation of cluster in wider area is suggested as an important perspective for revitalisation. 

The study suggests division of agricultural area, ie rice farming in A area; vegetables in B area; 

pig farming in C area, may promote this district’s revitalisation. The study also showed one 

successful company which deals in agriculture-related products, based on his interviewing.  

This company covers agriculture and commerce in terms of processing products, wholesale and 

sales. Now the company expands beyond the area increasing its branches. It is interesting to 

recognise that a key of this company’s success is Managing Director’s management sense based 

on vertical integration business model. 
 

3. Actuality of regional revitalisation -  community agriculture and local industry 

In Japan agriculture is based on community agriculture. Agriculture is not industry, essentially 

distinctive from other industries. Agriculture is the foundation of community solidarity, which 

should be a source of regional development in Japan (Tsutaya, 2016).  Further it is connected 

directly with environmental protection. These features of community culture are distinctive 

from big business agriculture. At present community agriculture is challenging weakening 

community agriculture caused by depopulation and ageing local people towards sustainability 

and development.  In this section ‘Michi no Eki (roadside station) and ‘Teikei’ are briefly 

discussed. They show how people in community agriculture are challenging for revitalisation 

in innovative management together with SMEs or agricultural cooperatives (Tsutaya, 2016; 

Tsutsui, 2016).  

Local industry has faced managerial challenges as well, ageing owner and difficulty to have 

successor. They have lost demand because of cheap and similar imported goods. Both need 

innovation in product or management, but also administrative support in finance. However, the 
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governmental regional revitalisation program ‘Machi, Hito, Shigoto, Souseihonbu (town, 

people, job creation) may be selective as remarked in the METI Journal (2015), ‘SMEs and 

mid-ranking companies which have earnings ratios and technologies comparable to large 

enterprises’. Lastly, Sextiary sector industrialisation and agriculture-commerce-industry will be 

briefly remarked. This top-down project may suggest that it could divert community agriculture 

and be taken over by big business. 

(1) Michi no eki (roadside station) 

Apart from, as the normal provider of agricultural products, there has been a variety of 

community agriculture’s direct relationship with consumers. Its success seems depending on 

regional resources, including natural or physical ones and also infrastructure. One of the notable 

examples may be ‘Michi no eki (roadside station)’. It is actually roadside rest areas which are 

government (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) designated stops and 

found along roads and highways. It combines three main facilities, for ‘rest for 24 hours 

available with free parking and toilet’, ‘transmission of information about traffic, tourism, 

medical help and so on’, and ‘regional cooperation and promotion related to culture, knowledge, 

tourism and recreation’. At present (April, 2017) the registered ‘Michi no eki’ accounts for 

1,117 in number (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism). It started in the 

year of 1993 with 103 registered ‘Michi no eki’. Its outstanding attraction is commonly local 

agricultural products, local speciality, or the principle products of the district . ‘Michi no eki’ 

have been achieving innovative or creative developments which vary depending on managerial 

challenges to its district resources (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism). 

Its assignment is finding out its feature product, which may imply re-finding out their resources, 

environment or traditional culture or history. Agencies including government and regional 

cooperatives, co-op (i.e. pal-system group), and agricultural cooperatives are crucially involved 

in supporting managerial problems. Also, Small and Medium-Sized Enterprise Cooperatives 

and agricultural cooperatives have been crucial in supporting their managerial challenges with 

their considerable expertise and temporary staffing in dealing with small business (Tsutaya, 

2016; Tsutsui, 2016).   

(2) Teikei 

This is the physical and mental direct connection of community agriculture with consumers as 

well as Michi no eki. Another type of community agriculture with consumers is notably 

‘sannchoku teikei’ or just called ‘teikei’ in the West. This began in 1960s in Japan and has 

spread out to Swiss, Germany and to the United States (Tsutaya, 2009). ‘Teikei’ literally 

indicates to sell farm products in a style similar to the direct sales by using a shared store or the 

like. It is a direct relationship between producers and consumers. Among them ‘JA 

Farmers’Market’ is well recognised as large-sized with direct relation between producers and  

consumers. It accounts for about 1,700 of its number in Japan (Nikkei, 06/12 2016). They are 

managed by local JA (Japan Agricultural Cooperatives). 

(3) Sextiary sector industrialisation and agriculture-commerce-industry 

This is the government-led agricultural revitalization policy. In short it claims that agricultural 

people should be involved not only in growing but more importantly processing  and selling 

their products to get more income. In 2008 the government has introduced the new policy based 

on the theory of Rokuji Sangyō (sextiary sector industrialisation) created by Imamura Naofumi 

(1998). The definition of his theory is as follows: ‘Agriculture should not remain to be primary 

industry but get into secondary and tertiary industry. By doing so agricultural area can create 

and introduce new values. This will make possible to introduce new jobs for older people and 

women to work (Imamura, 1998)’ 

In December 2008 Rokuji Sangyō (sextiary sector industrialisation) Act and Local production 

for local consumption law are promulgated.   
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The certified number followed these legislations achieved 1,300 cases first two years, 1,690 at 

the end of 2013 (Muroya, 2014). This shows a great interest among agricultural areas in this 

administration.  Under such circumstances, it is agricultural cooperatives that is expected to 

play the leading role.  

Several issues have emerged:  • Individual and single participation in the project is common.  • 

Organic linkage and diversification strategy in rural economy are not sufficient. • The projects 

incline towards processing, and unique projects with a variety of targets are few (Muroya, 

2014). Processing agricultural products and selling them require professional expertise. In 

reality, there used to be, but at present there are no more administrative facilities for this  in 

municipalities. Otherwise large companies are entering into this sector as [sextiary sector 

industrialisation from downstream], which are spreading out. 

There is a basic distinction between this rural project and these companies. The former is based 

on community agriculture and the latter market principles. Further the former is in the position 

where it can and should develop ‘organizational capability as ‘firm specificity’. This can be 

carried out through finding out and exploiting its particular resources, ie. local products, culture 

and history, environment, women entrepreneurs, welfare, education and so on. This would work 

as their competitiveness in terms of management and strategy (Muroya, 2014).  

The reality is, as Muroya (2014) also pointed out, • no collaboration or cooperation with the 

community, because individual and single participation in the project is common, • products 

are basic and simply processed, • generally sporadic and small in project. 

 

(4) Importance and potential of ‘Local industry’ for ‘Regional Revitalisation’ (Kumasaka, 

2014). 

In the article, Kumasaka (2014) argues the significance of promoting ‘local and traditional 

industry’ and claims they require more attention and support by the government. The following 

is summary of his argument. 

● Definition of local industry 

Local industry and traditional craft industry could be looked over among a series of ‘regional 

revitalization’ policy. They are micro, small and medium-sized enterprises. They have formed 

a production area under the condition of competitive advantages in natural environment, 

existence of raw materials resources, abundant labour force, special skills and the existence of 

leading merchant. Its characteristics are: (i)They have formed specific producing area with a 

long historical background. (ii) Micro, small and medium-sized enterprises with same business 

concentrate in such a specific area and form ‘producing area’. (iii) Production and sales 

structure is based on social division of labour system. (iv) They produce their regional own 

special goods. (v) They explore expanding market nationwide and overseas (Shimohirao, 

1985).  The production output of traditional craftwork industry has shrunk in one fifth in 2011 

compared with in 1983. Thus Japanese ‘traditional craft industry’, which has played a role in 

local culture or traditional culture based on handwork, has become hollow. 

● Survival strategy in ‘local industry’ production area  

① Change of business field ②Networking ③Collaboration ④ industry-academia-

government collaboration ⑤Strengthening design  

⑥Strengthening brand  ⑦Direct sales  ⑧ Industrial tourism   ⑨ Overseas expansion 

⑩Attract talents and nurture them – most important 
●Significance of local industry  

Promoting local industry is of greater potentials for ‘regional revitalisation’. It may produce a 

variety of impact for the revitalization: (i) security of employment and income, (ii)promotion 

SMEsof related industry,(iii) preservation and handing over traditional Japanese culture, local 

culture, (iv) preservation and succession of craftsmanship as the base of manufacturing, (v) 

regeneration of community, (vi) interaction between urban and rural through local industry 
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tourism, and increasing regional population, (vii) export expansion of traditional products and 

influx promotion effect of foreign tourists.  

Further this could create a chance for region to make endogenous development possible.    

He concludes that they deserve greater attention by administrative support for regional 

revitalisation. 

4. The analysis of regional economic circulation structure as such could be universally 

applicable? and concluding remarks. 

Big data relating to regional economy from 4 aspects – production, distribution, consumption, 

investment - of 3 sides in economy (production, distribution, spending would be useful to grasp 

a precise actuality of regional economy. This may be the start to analyse the region’s economic 

circulation structure and then may be used networking or collaboration nationwide between 

elite SMEs for development and growth.     

On the other hand, as discussed in the section 2, the actual situation of regional development is 

not necessarily relying on the top-down promotion ‘Regional Revitalisation’. Remarkably, as 

mentioned, its target is ‘SMEs and mid-ranking companies which have earnings ratios and 

technologies comparable to large enterprises in Japan’. Thus it is no wonder that ordinary micro, 

small and medium-sized enterprises and community agriculture are facing managerial 

challenges. They are contriving a variety of strategy, networking, cooperation, collaboration on 

their own making effort for sustainable development. Different from a kind of elite SMEs, 

ordinary micro, small and medium-sized enterprises and community agriculture as such are 

based on community solidarity. They appreciate their local culture, history, environment and 

natural resources. This aspect can be considered as a basis of the degrowth macroeconomic 

view.  Whether their contrived strategy for regeneration and development may applicable 

universally remains unseen, It could be feasible but it is important to realise that their strategy 

is essentially based on community solidarity and their cultural and historical environment, 

which may be distinctive from other countries, ie Turkey (Zcan, 1995). As seen in the previous 

section, our model is based on a holistic approach of producers and consumers, based upon 

trust, cooperation and ecologically responsible behaviours. 

This depends on the degree of our determination: We are eventually led to face a question: what 

kind of society we want to live in? 
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Zaman ve Performans Yönetimi ile İlgili Türkiye’de Yapılan 

Tezler (2010-2017) Üzerine Nitel Bir Bakış 
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Özet 

 İşletmeler için en önemli girdi unsurun insan olarak kabul edildiği bir dönemde işletmenin amaçlarına ulaşmada 
farklı yönetimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Öyle ki “vakit nakittir” sözü ile işletmeler için 
zamanın değeri madden ortaya konurken yönetim bilimi açısından etkili ve verimli kullanılan zamanın önemi ve 

buna yönelik yapılan çalışmalar zaman yönetiminin başlı başına önem verilmesi gereken bir yönetim faaliyeti 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte personelin gösterdiği performansın işletmeye yansıması işletme 
başarısı için son derece önemli bir konu olup doğru performans yönetimi ile işletmeye katılan değer daha da 
artmaktadır. Bu gerçekler doğrultusunda bu çalışma 1991 yılında zaman yönetimi ile 1992 yılında performans 
yönetimi ile Türkiye’de tez konusu olmaya başlayan ve giderek önemi artan modern yönetim felsefelerini, 
birbirleri ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığını 2010 yılından bu yana yapılmış çalışmalar doğrulturusunda 

analiz ederek ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek ve gelecek çalışmalara yön vermek  üzere gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada yüksek lisans ve doktora tezlerinin konuları, hangi alanda oldukları, araştırmacılar tarafından 
oluşturulan hipotez ve sonuçları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Buna göre ortaya çıkan genel sonuç ise zaman 
yönetimi bilgi ve becerilerini kullanarak zamanını etkin kullanan bireylerin iş hayatındaki performanslarının da 
artmakta olup hayatta kalabilmek için teknolojik dönüşümleri yaşamak hiçbir zaman yetmeyeceği yönündedir. 
Öyle ki organizasyonda insanı küstürmeden ondan daha etkin faydalanmanın yolu etkili bir performans yönetim 

sisteminin kurulmasına bağlıdır. Araştırmacılara gelecekte zaman ve performans yönetimini bir arada alabileceği 
çalışmalar yapması önerilebilir.  
 

Anahtar Kelimeler: zaman yönetimi, performans yönetimi 
 

JEL Sınıflandırması: M12 

 

A Qualitative View on Theses (2010-2017) Made in Turkey 

Related to Time and Performance Management 
 

Abstract 

It seems that different managerial activities have come to the forefront in reaching the objectives of the enterprise 

in a period when the most important input element for the enterprises is accepted as human. So, while the value of 
time for businesses with "time cash" is revealed from the article, the importance of effective and efficient use of 
management in terms of management knowledge and the studies made for it show that time management is a 
management activity which should be given importance in itself. However, the reflection of the performance of 
the personnel is a very important issue for the operation success and the value added to the operation by the correct 
performance management is getting more and more. In the light of these facts, this study analyzed the results of 

analyzing the trends of the modern management philosophies which started to become a thesis topic in Turkey 
with the time management in 1991 and the performance management in 1992 and whether there is any relation 
with each other in accordance with the studies made since 2010 And to direct future work. In the study, the 
hypothesis and the results produced by the researchers were investigated in detail about the subjects of the master 
and doctorate theses, in which field they are. The general conclusion is that the performance of individuals who 
use time effectively by using time management knowledge and skills is increasing in their business life and it is 
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never possible to experience technological transformations in order to survive. So much so that the organization 

can use it more effectively without undermining the human being depends on the establishment of an effective 
performance management system. The researcher may be advised to undertake studies that can take time and 
performance management together in the future. 

  
Keywords: time management, performance management 
 

JEL Classification: M12 

 

 

1. Giriş 

İş dünyasında hayatta kalabilmek için sürekli kendini geliştiren, yeniliklere ve her türlü 

değişime açık, rakiplerle etkileşimli, örgütün iç ve dış müşteri tatminine önem veren bir politika 

anlayışına sahip olunması gerekir. Bu tarz bir politika benimseyen örgütler ise profesyonel 

yönetim anlayışına sahip özellikle zamanı iyi değerlendirebilen ve performanslarını doğru 

ölçebilen örgütlerdir. Gerek üretim faaliyeti gerçekleştiren örgütler için gerek hizmet sağlayan 

örgütler için 1 salise dahi çok önemlidir zira dönülmez bir hata yapıldığında veya yanlış yapılan 

bir yatırım söz konusu olduğunda örgütün eski haline dönmesi uzun zaman alabilir. Bununla 

birlikte örgütü daha iyi yerlere taşıyabilecek kararlar, yine en uygun zamanda alınması 

gerekmektedir. Ayrıca örgüt çalışanları ve diğer ekipmanların atıl çalışmaması; verimlilik 

esasına dayalı bir örgütsel yapının oluşturulması ve bunun gibi daha birçok sebepten ötürü 

zaman yönetimi her örgütün önem vermesi gereken bir yönetim yaklaşımıdır. Zaman yönetimi 

esasına göre faaliyetlerini sürdüren örgütler aynı zamanda örgütün performans değerlerini de 

bilen ve örgüt üyelerinden nasıl ve ne zaman etkin olarak yararlanabileceğini bilen modern 

örgütlerdir. Çalışanına değer veren ve aynı zamanda onlara değer katan bir örgüt olmanın 

koşulu doğru bir performans yönetiminin benimsenmesinden geçer denilebilir. Niteki m 

çalışanların ücret politikaları, kariyer hedefleri, örgütsel planlama gibi unsurlar doğru bir 

performans yönetimi sayesinde gerçekleşmektedir.  
 

2. Zaman Yönetimi ve Performans Yönetimi Literatür Taraması  

Hayatta en önemli kavramlardan biri zamandır. Özellikle örgütsel faaliyetlerde, zaman ne geri 

alınabilen ne de satın alınabilen bir unsur olması sebebi ile önemi büyüktür. Kişiler özel 

hayatlarında dahi bir gününü daha iyi geçirebilmek amacıyla mutlaka plan yapıp asgari 

ölçülerde bu planı uygulamaya çalışırlar. Örgütlerde ise daha kuruluş çalışmalarından önce 

başlayan planlama belki de örgütün hayatına devam edip edememe boyutunda en etkili 

faktörlerden biridir. Zamana uygun hareket edebilme, en uygun zamanda en uygun örgüt 

kararlarını alabilme, kısaca gelecekle ilgili her türlü kararların alınabilmesi, örgütün zamanı iyi 

bir şekilde planlaması ve kullanması ile ilgilidir. Bu bağlamda zaman yönetimini, amaçlara 

ulaşmak, yapılan işleri denetlemek, kişinin kendi motivasyonunu geliştirmek açısından önemli 

görülen bir kişisel performansı geliştirme tekniği (Güven ve Yeşil, 2011: 69) olarak 

tanımlanmaktadır.  Bununla birlikte zaman yönetimin bir işletme becerisi olduğu ve her işletme 

becerisinin de tıpkı bir bisiklet sürmek kalvyede yazı yazmak ya da spor yapmak gibi 

öğrenilebilir olduğu bu sebeple zaman yönetiminin bir dizi streteji ve teknikten oluştuğunu 

ifade eden Tracy’ye (2013:3) göre zaman yönetimi öğrenme, uygulama, kararlılık ve tekrarlama 

ile ustalaşabilecek bir dizi beceriden oluşmaktadır.   

Zaman yönetiminde önem arz eden en önemli husus zaman yönetiminde amacın yanlış işleri 

hızlı yapmaktan ziyade doğru işleri kısa zamanda yapmak (Sabuncuoğlu, vd., 2010: 7) 

olduğudur. Zaman yönetimi için en iyi 10 strateji şu şekilde belirtilmiştir (Chapmann ve 

Rpured, http://www.fcs.uga.edu/docs/time_management.pdf): 

 Zamanın nasıl harcanacağını öğrenme 

 Öncelikleri belirleme  

 Planlama araçlarının kullanılması  

http://www.fcs.uga.edu/docs/time_management.pdf
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 Organize olma 

 Proglama 

 Gerektiğinde yardım alma  

 Ertelememe / ertelemeyi durdurma 

 Dış faktörleri yönetme (telefon, e-mail, aile, toplantı, beklenmedik 

ziyaretçiler ) 

 Aşırı görevden kaçınma  

 Sağlıklı olma  
Zamanı en iyi şekilde yönetmek için ilgili şartların benimsenmesi her örgüt ve çalışan için 

olumlu değer katacağı söylenebilir. Bununla birlikte özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte 

hayatımızın her alanına etki eden bir hal alması zamanı hem etkin kullanmamıza hem de 

gereksiz zaman harcamamıza yol açabilmektedir. Ancak  Mancini’nin (2003:2) belirttiği üzere 

teknolojik, stratejik ve kişisel araçlar zamanımızı yönetme,  verimliliğimizi artırma ve 

hayatımızı daha iyi organize etme gibi çabalarımıza yardımcı olabilmektedir.  Bu sebeple belki 

de tarihteki herhangi bir nesilden daha üretken olabildiğimizi savunurken bunun için tek 

yapılması gerekenin değişime açık ve istekli olma şartlarını sunarak böylece zamanın da 

ehlileştirilebileceği üzerinde durmuştur.   

Performans yönetim sistemi gerçekleştirilmesi beklenen organizasyonel amaçlara ve bu yönde 

çalışanların ortaya koyması gereken performansa ilişkin ortak bir anlayışın belirttiği gibi 

organizasyonda yerleşmesi ve çalışanların bu amaçlara ulaşmak için gösterilen ortak çabalara 

yapacağı katkıların düzeyini artırıcı bir biçimde yönetilmesi, değerlendirilmesi, 

ücretlendirilmesi ya da ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi süreci (Barutçugil, 2002: 125) olarak 

tanımlanmıştır. Uyargil (2008: 3) performans yönetimini “performans değerlendirme 

kavramını statik anlamda bir değerlendirme faaliyeti olarak değil; dinamik bir süreç olarak ele 

alarak çalışanların performanslarını planlama, değerlendirme ve geliştirmeyi amaçlayan ve 

konuya daha geniş bir açıdan yaklaşan örgütsel sistem” olarak ifade etmiştir. Etkili bir 

performans yönetiminde sıkı hedeflerin konması, sonuçlar yerine harekete geçirici güçlerin 

yönetilmesi, performansı etkileyen temel nedenlerin ortaya çıkarılması ve iyi sonuçlarla birlikte 

iyi karar almanın takdiri ve ödüllendirilmesi, performans yönetiminin koşullarındandır 

(Barutçugil, 2002: 140-141). Performans değerlendirmede yönetim, çalışanların bireysel 

görevin çıktılarını, davranış ve özellikleri değerlendirmektedirler (Robbins ve Judge, Çev. 

Erdem, 2013: 565-566). Performans yönetim sisteminde performans değerlendirmenin kim ya 

da kimler tarafından yapılacağı konusu da son derece önemlidir. Bu durum her ne kadar 

örgütten örgüte değişse de değerlendirmeyi yapacak olan kişiler; ilk üst, kişinin kendisi, iş 

arkadaşları, astlar ve müşterilerdir (Uyargil, 2008: 36-40). İdeal bir performans yönetim 

sisteminin özellikleri ise “ stratejik uyum, kusursuzluk, uygulanabilirlik, anlamlılık, özgüllük, 

etkili ve etkisiz performansın tanımlanması, güvenilirlik, geçerlilik, kabul edilebilirlik ve adalet, 

kapsayıcılık, açıklık, düzeltilebilirlik, standardizasyon ve etiklik”,  olarak ifade edilmiştir 

(Aguinis, 2013: 18).  

Yönetici ve astlar için farklı yararları olan performans yönetiminde örgüt için de farklı yararları 

söz konusudur. Uyargil (2008: 11-13) çalışmasında maddeler halinde sıraladığı bu yararlar şu 

şekilde özetlenebilir:  

 Yöneticiler için yararları; planlama ve kontrol işlevlerinde etkililik, astlarla daha 

olumlu iletişim, astların güçlü / gelişmesi gereken yönlerinin daha sağlıkl ı 

belirlenmesi ,yetki devrinin kolaylaşması, yönetsel becerilerin kolaylaşması  

 Astlar için yararları; üstlerin kendilerinden neler beklediğini bilme, güçlü / 
gelişmesi gereken yönlerini tanıma, üstlendikleri sorumluluğu daha iyi anlama, iş 

tatmini ve kendine güven duygusunun gelişmesi. 
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 Örgüt için yararları; örgüt etkinliği ve karlılığın artması, kaliteli üretim ve hizmet 

sağlanması, eğitim ihtiyaç ve bütçesinin tespiti, insan kaynaklarının daha iyi 

planlanması, bireylerin gelişme potansiyellerinin daha doğru belirlenmesidir.   
 

3. Yöntem  

Zaman yönetimi ve performans yönetimi üzerine iktisadi ve idari bilimler alanında yapılmış 

Türkiye’deki yükseklisans ve doktora tez çalışmalarının hangi konular dahilinde çalışıldığını 

belirlemek amacıyla bir literatür derleme araşatırması olarak tasarlanan çalışmada, 2010 

yılından itibaren erişme izin verilen ve Yükseköğrenim Kurumu veri tabanında yer alan tüm 

tezler ele alınmıştır. Tezlerin incelenmesi ve değerlendirilmesinde araştırmacıların kendilerine 

özgün bir biçimde tasarladıkları nitel veri girişi Excel programı ile gerçekleştirilmiştir. Tez 

konuları temel ve alt başlıklar olarak sınıflandırılıp araştırmanın evreni ve kaç kez çalışıdığı 

hakkında oluşturualn tabloda ilgili tezlerin hatasız olarak analizi gerçeklşetirilmiştir.   
 

4. Zaman Yönetimi ile İlgili Türkiye’de Yapılan (2010-2017) Tezlerle İlgili Bulgular  

Zaman yönetimi ile ilgili iktisadi ve idari bilimler alanında yapılmış olan tez çalışmalarına 

bakıldığında 2017 yılı Mayıs ayı verilerine göre herhangi bir çalışmanın olmadığı görülmüştür.  

Bu sebeple incelen tezler 2010-2016 yıllarını kapsamaktadır. Zaman yönetimi ile çalışılan 

konular ve sayıları, çalışmaların evreni, Tablo 1’de gösterilmiştir.  
 

Tablo 1: Zaman Yönetimi 2010-2016 Tez Analiz Bulguları 
Zaman Yönetimi  

Yıl  

 2010-

2016  

Temel başlıklar Alt başlıklar Evren YL Dok. 

  Zaman yönetimi boyutları 
Kişisel-iş-yönetsel-
örgütsel  
Yapı üretim sektörü, proje 
yönetimi 
İş programı, kalite 

 Hizmet sektörü çalışanları 
 
İnşaat sektörü  

2010 
 

2011 

1 
 

  

Toplam kalite yönetimi  1 

  

Liderlik  Dönüştürücü liderlik, 

güdüleme İdealleştirilmiş 
etki, entelektüel uyarım 

Özel bir banka ve tüm 

şube çalışanları 

2010 1 

Performans yönetimi  Performans yönetimi 
organizasyon  

Özel ve kamu çalışanları  2012 1  

Stres yönetimi  Zaman ve stres yönetimi, 
üniversite  

Üniversite hazırlık 
öğrencileri 

2013 1  

Özeyeterlilik  Özyeterlilik, zaman 
yönetimi 

Üniversite hastanesi 
yöneticileri  

2014 1 

 
Yönetici hemşire  Hemşireleri 

  

İş doyumu  Zaman  
Altısigma  

Ortaokul öğretmenleri  
Özel hastane çalışanları  

2014 
2015 

1 
1 Verimlilik  

Zaman yönetimi 

İşletme verimliliği, zaman Çimento fabrikası 
çalışanları  

2016 1 

Zamanı etkin kullanma  Nitel çalışma 2013-14 2 

Fiziksel aktivite düzeyleri  

Üniversite akademik ve 

idari personel Üniversite 
öğrencileri 
 

2014 

2010-13 
2014-15 

1 

4 

Zaman harcattırıcılar, 
akademik başarı  

Üniversite öğrencileri 2015 1 

Eğitim Lise öğretmenleri  2014 1 

Rekreatif faaliyetler, 
Demografik değiş. 

Memur emeklileri  2010 1 

Zaman yönetimi, 
yöneticilik  

İlköğretim okul müdürleri  2012 5 
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Zaman tuzakları    2014 
 

Zaman, sağlık çalışanları  Kamu hastanesi sağlık 
çalışanları  

2014 1 

Zaman, zaman yönetimi 

  
  

Kamu hastanesi 

hemşireleri  
Hastane yöneticileri  
Özel ve kamu hemşireler 

2014 

2015 
2016 

2 

2 
1 

1991-2016 Toplam Tez 242 İİBF Alan Toplam Tez 305 30 - 
 

Tablo 1’de görüldüğü üzere zaman yönetimi ile ilgili Türkiye’de ilk tez çalışması 1991 yılında 

yapılmış olmakla birlikte toplamda 242 tane tez çalışmasına rastlanmıştır. Bunlardan iktisadi 

ve idari bilimler alanında erişimine izin verilen tez çalışmaları ve araştırmaya konu olan tezler 

30 tanedir. Bu alanda erişime izin verilen herhangi bir doktora çalışmasına rastlanmamıştır. Bu 

tezlerde zaman yönetimi ile ilgili çalışılan diğer temel konular;  toplam kalite yönetimi, 

performans yönetimi, stres yönetimi, liderlik, özyeterlilik, işdoyumu ve zaman yönetimi 

olmuştur. Bununla birlikte en çok çalışılan alt başlıklar ise; zaman ve zaman yönetimi (6), 

zaman yönetimi ve yöneticilik (5), fiziksel aktivite düzeyleri (5), zamanın etkin kullanılması 

(2) olarak görülmektedir. Zaman yönetimi konusunun çalışıldığı alanlar incelendiğinde en fazla 

sağlık çalışanları (doktor-hemşire-diğer) (8), üniversite öğrencileri (6), öğretmenler (3), nitel 

çalışma (2) olarak tercih edildiği tespit edilmiştir. Zamanı doğru kullanmak her örgüt üyesinin 

önem vermesi gereken bir husus olsa da doğru zamanda doğru kararlar almak ve örgütsel 

faaliyetlerin devamlılığını sağlamak öncelikle yöneticilerin görevidir. Bu gerçek doğrultusunda 

çalışmalar zaman ve  yöneticiler üzerinde yoğunlaşmış olup bir diğer boyut fiziksel aktivite 

düzeylerine verilen önemdir. Bu konuda akademisyenler ve üniversite öğrencileri üzerine 

çalışmalar yapılması zaman değerini anlayacak en önemli örneklem gruplarından biri olması 

sebebi ile olabilir. Çalışmalarda sağlık sektöründe çalışanların daha çok tercih edilmesi  ise  

zaman yönetimini en etkili bir biçimde benimsemeleri gereken en önemli sektör olmasından 

dolayı denilebilir. Nitekim sağlık alanında alınan herhangi bir kararın doğru zamanı son derece 

önemlidir. Bazen 1 saliselik gecikme insan hayatına mal olabilirken, anlık bir karar ile belki de 

yaşamasından ümit kesilen bir insanı hayata döndürebilir.  
 

5. Performans Yönetimi ile İlgili Türkiye’de Yapılan (2010-2017) Tezlerle İlgili Bulgular 

Performans yönetimi ile ilgili iktisadi ve idari bilimler alanında yapılmış olan tez çalışmalarına 

bakıldığında tıpkı zaman yönetimi konusunda olduğu gibi 2017 yılı Mayıs ayı verilerine göre 

herhangi bir çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bu sebeple incelenen tezler 2010-2016 yıllarını 

kapsamaktadır. Performans yönetimi ile çalışılan konular ve sayıları, çalışmaların evreni, Tablo 

2’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 2: Performans yönetimi 2010-2016 tez analiz bulguları 
Performans Yönetimi  

Yıl  
2010-2016 

Temel Başlıklar Alt Başlıklar Evren YL Dok. 

Örgütsel bağlılık  Performans yönetimi  İlköğretim yönetici ve 
öğretmenler 

2010-11 2 
 

Örgütsel vatandaşlık  
Veri zarflama analizi 
PHP ve MYSQL tabanlı 
uyg.  
Koçluk 

Performans 
 

İlköğretim öğretmenleri  
Hastaneler 
Nitel çalışma 
 

2011 
2013 
2016 

 

1 
1 
1 
1 

Örgütsel adalet  Performans yönetimi  Kamu öğretmenler 2014 1 

Yetkinlik  Yetkinlik performans 

yönetimi 

Sanayi kuruluşu  2011 
 

1 

                                                 
5 İİBF alanında erişime izin verilen tez sayısı  
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Faaliyet tabanlı 
performans  

Kurumsal performans 
yönetimi  

Özel hastane uzman 
doktorlar 

2011 1 

Örgütsel özdeşleşme  Pozitif psikoloji  Akademisyenler 2016 1 

Performans 
değerlendirme 

360 Derece Geri bildirim  

Bilişim ve medya firması 

çalışanları 
Kamu ve özel hastane 
çalışanları 

2010 1 

1 

 

Polis yönetimi, Perf. Yön. Polis  2011 
 

1 

Performans yönetimi, Perf. 
Değ.  

PTT çalışanları 
Nitel çalışma 

2013 
2014 

1  
1 

İnsan kaynakları yönetimi  Yapay sinir ağları, bulanık 
sinir ağ 
Performans değerlendirme 

Nitel çalışma 
Hastane çalışanları 

2012 
2013 

1 
1 

 

Motivasyon Performans, motivasyon 

teorileri  
Performansa dayalı  ücret  
Sistem dinamiği 

Özel banka yöneticileri  

Nitel çalışma  
Nitel çalışma  

2012 

2013 
2013 

1 

3 
1 

Özyeterlilik  Performans yönetimi  Öğretmenler 2014 1 

Örgüt kültürü Performansa dayalı  ücret  Kamu ve özel hastane 
çalışanları  

2014 1 

Performans yönetimi 

Performans yönetimi 

Hizmet sektöründeki satış 
temsilcileri ve yöneticileri 
İlköğretim yönetici ve 

öğretmenler 
Belediyeler/nitel çalışma  
Özel sektör yönetici ve 
çalışanlar  

2010 
2011 

 

2013 
2016 

1 
1 
 

1 
1 

İç müşteri tatmini,  Hemşire 2011 1 

Kurumsal karne /Balanced 
Scorecard 

Nitel çalışma  2010 2 

Performans yönetimi 

Puan kartı  
Hizmet sektörü (satış) 
Hava yolu işletmesi  

2010 
2012 

 
1 

1 

Altı sigma  Otomotiv sektörü  2010 1 
 

Yeni kamu yönetimi  

Sağlık yönetici, çalışanlar, 

vatandaş  
Nitel çalışma  
Nitel çalışma  

2012 

2013 
2014 

 

 
1 

1 

1  

Performans algılamaları  Performans yönetimi uyg. 
firmalar 

2013 1 
 

Verimlilik  Hastane çalışanları  2014 1 

Performans yön. üniversite 
yön. 

Nitel çalışma  2015 1 

Performans etkileri  Özel işletme  2014 1 

Performans yönetim süreci  Banka çalışanları 2016 1 

1992-2016 Toplam Tez 449 İİBF Alan Toplam Tez 426 34 8 
 

Tablo 2’de görüldüğü üzere performans yönetimi ile ilgili Türkiye’de ilk tez çalışması 1992 

yılında yapılmış olmakla birlikte toplam 449 tane tez çalışmasına rastlanmıştır. Bunlardan 

iktisadi ve idari bilimler alanında erişimine izin verilen tez çalışmaları ve araştırmaya konu olan 

tezlerin 8’i doktora; 34’ü yüksek lisans olmak üzere toplam 42 tanedir. Bu tezlerde performans 

yönetimi ile ilgili çalışılan diğer temel konular;  örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel 

adalet, örgütsel özdeşleşme, örgüt kültürü, performans değerlendirme, insan kaynakları 

yönetimi, motivasyon, özyeterlilik, yetkinlik, koçluk, veri zarflama analizi,  PHP ve MYSQL 

tabanlı uygulama ve performans yönetimi olmuştur. Bununla birlikte en çok çalışılan alt 

başlıklar ise; performans yönetimi (6), performans (4), performansa dayalı ücret (3), yeni kamu 

                                                 
6 İİBF alanında erişime izin verilen tez sayısı  
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yönetimi (3), 360 derece geri bildirim (2), performans değerlendirme (2), kurumsal karne (2), 

puan kartı (2) olarak görülmektedir. İlgili çalışmaların araştırma alanları incelendiğinde ise 

sağlık çalışanları (doktor-hemşire-diğer) (8), öğretmenler (5), banka (2) olmakla birlikte 

uygulama yapmak yerine yüz yüze görüşme veya mevcut verilerin kişisel olarak 

değerlendirilmesi gibi yöntemlerle nitel çalışma (10) olarak tespit edilmiştir. Performans 

yönetiminde varolan örgütsel değerlerin yorumlanması veya yüz yüze görüşülerek konunun 

değerlendirilmesi gibi nitel yöntemlerin tercihinin fazla olması uygulama yapmanın zorluğu 

veya daha gerçekçi yanıtlar alabilme sebebi ile olabilir.  Performans yönetiminde çalışılan 

konuların ağırlığına bakıldığında ise performansı etkileyen unsurlar üzerinde durulduğu 

görülmektedir. Örgüt çalışanlarından en üst seviyede performans sergilemesi beklenen kitle 

şüphesiz sağlık ve eğitim alanında çalışanlardır. Bu alanda yapılmış çalışmalardan en fazla 

sağlık ve eğitim sektörlerinde uygulanmış olması bu gerçeği destekler niteliktedir.  
 

6. Sonuç  

Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları gerek çalışılan konu hakkında derinlemesine literatür 

çalışması içerdiğinden gerek yenilikçi bir bakış açısı ile bilime yön verdiğinden önemli bir veri 

kaynağıdır. Bu sebeple çalışmada iktisadi ve idari bilimler alanında zaman yönetimi ve 

performans yönetimi üzerine 2010-2017 yılları arasında yapılmış ve ulaşılabilir tez 

çalışmalarının analizi gerçekleştirilmiştir. Mayıs ayı dahil olmak üzere 2017 yılında konu ile 

ilgili herhangi bir teze rastlanmamıştır. Bu sebeple incelenen tezler 2010-2016 yılına ait 

tezlerdir. Analiz edilen tezlerde görülmektedir ki zaman yönetimi ile ilgili olarak en fazla 

zaman, yöneticilik ve zaman yönetimi, fiziksel aktivite düzeyleri, zamanın etkin kullanılması 

gibi konular çalışılırken uygulamada daha çok hastane ve okul çalışanları tercih edilmiştir. 

Nitekim zaman her ne kadar her örgüt ve her çalışan için son derece önemli olsa da özellikle 

sağlık ve eğitim sektörü şüphesiz insan hayatı ile birebir ilgili olduğundan çok daha önem arz 

etmektedir. Zira 1 saliselik gecikmeyle belki de hayatını kaybedecek bir hasta için ya da 

zamanında eğitilmemiş bireylerin topluma olan zararını karşılamak için yapabilecek hiçbir şey 

yoktur.  

Performans yönetimi ile ilgili tezlerde ise performans, performans yönetimi performansa dayalı 

ücret, yeni kamu yönetimi, 360 derece geri bildirim, performans değerlendirme, kurumsal 

karne, puan kartı konularıdır. Bu alanda da en çok hastane ve eğitim çalışanları evren olarak 

tercih edilmiştir. Her iki yönetim alanında çalışmalarda dikkat çeken unsurlardan biri 

verimlilik, altısigma gibi konuların ortak çalışma alanları olduğu; zaman yönetiminde temel 

alan olarak ise birebir olarak performans yönetiminin çalışıldığıdır. İlgili çalışma da 

göstermektedir ki zaman ve performans yönetimi birbirleri ile örtüşen ve birbirlerini olumlu 

olarak etkileyen ve örgütsel açıdan son derece önem verilmesi gereken yönetsel konulardır. 

Çalışanlara örgütün amaçları benimsetildiği müddetçe verimlilik esasına göre performans 

beklenebilir. Bu ise zamanı etkin kullanıp çalışanları doğru değerlendirmek suretiyle 

mümkündür. Yöneticilerin astları bu konuda bilgilendirmesi, gerektiğinde uzman kişiler 

tarafından eğitilmesi ve örgütle birlikte çalışanların devamlılığının sağlanması için bu yönetim 

tarzlarının benimsenmesi bireye, örgüte, çevreye, bölgeye, ülkeye ve hatta uluslar arası  düzeyde 

faydalı olacaktır. Çalışmalarda ortaya çıkan bir diğer sonuç ise her iki yönetim alanında 

çalışmaların evren olarak daha çok hizmet sektörlerini tercih ettikleri görülmektedir. Oysa 

zaman ve performans etkisi üretim işletmeleri için de son derece önem arz eden konulardır.   

Tez çalışmalarında ayrıca araştırmacıların oluşturduğu hipotezler incelenmiş olup bu çalışmada 

oldukça fazla yer tutacağından ayrıntılı bir şekilde gösterilememiştir. Ancak özet olarak zaman 

yönetimi ve performans yönetimi ile ilgili oluşturulan hipotezlerin çoğu örgüt ve çalışanların 

yararına, olumlu yönde algıları doğrultusunda oluturulmuş ve neredeyse tamamının kabul 

edildiği tespit edilmiştir. Gelecek çalışmalarda araştırmacılara özellikle üretim işletmelerinde 

çalışanların zaman ve performans algılarının ölçülmesi önerilebilir. Aynı zamanda zaman 

yönetimi ve performans yönetiminin birlikte ele alındığı çalışmaların yapılması  ve nicel 
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yapılacak çalışmaları desteklemek adına nitel yöntemlerin de kullanıldığı çalışmaların 

yapılması önerilmekle birlikte bilime katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   
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Üniversite Diş Hekimliği Fakültelerinde Sunulan Sağlık 

Hizmetlerinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Uşak Üniversitesi 
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Özet 

Müşteri memnuniyeti, alınan hizmet veya ürünlerin müşteri beklentilerinin karşılamasıyla ilgili bir kavramdır. 
Müşterilerin işletmeler tarafından sunulan hizmet veya üründen memnun kalması işletmelerin sürekliliği üzerinde 
etkili olduğundan işletmeler açısından müşteri memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. Günümüzde çoğu sağlık 
işletmesi müşteri memnuniyetine odaklanmakta sağlık hizmeti alan hastalarının istek ve beklentilerinin 
karşılanmasına yönelik olarak çalışmaktadır. 

Bu çalışmada, sağlık işletmelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin müşteri memnuniyeti üzerine olası etkileri 
araştırılmaktadır. Çalışma Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hizmetlerinden yararlanan 250 hasta ile 
yüzyüze anket gerçekleştirilmiştir. Anket verilerinden elde edilen sonuçlar SPSS programı ile değerlendirilmeye 
alınmış ve olumlu ve olumsuz tutumlar wilcoxon two sample testi ve kruskal-Wallis teatiyle analize tabi 
tutulmustur. 
 

Anahtar Kelimeler: müşteri, müşteri memnuniyeti, sağlık, sağlık hizmetleri 
 

JEL Sınıflandırması: M10, J28 

 

The Impact of Health Services Provided in University Faculties of 
Dentistry on Customer Satisfaction: Uşak University Example 

 
Abstract 

Customer satisfaction is a concept related to customer expectations of services or products received. Customer 
satisfaction is crucial for businesses as it affects the continuity of businesses that customers are satisfied with or 
the services offered by businesses. Today, most healthcare providers focus on customer satisfaction and are 

working to meet the needs and expectations of healthcare recipients. 
In this study, the possible effects of the health services offered in health enterprises on customer satisfaction are 
investigated. Study A hundred-point questionnaire was conducted with 400 patients benefiting from the services 
of Uşak University Dentistry Faculty. The results of the questionnaires were taken by the SPSS program and 
analyzed by multiple regression method. 
 

Keywords: customer, customer satisfaction, health, health care 
 

JEL Classification: M10, J28 
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1. Giriş 

Sağlık işletmesinin kalitesinin ölçülmesinde hasta memnuniyeti önemli rol oynamaktadır. 

Hastaların memnun edilmesinin yolu, hastane çalışanlarının memnun edilmesinden 

geçmektedir. Bu bağlamda işletmeler için hasta memnuniyetini sağlamak kolay hale 

gelmektedir. 

İşletmelerin varlıklarını devam ettirmek, kar elde etmek ve karlılığı arttırmak başta gelen 

hedeflerindendir. Bu sebeple işletmeler, rakiplerinden sıyrılarak kendilerini kanı tlamaları, 

müşterilerin memnun edilmesinden geçmekte olduğu dile getirilmektedir. Memnuniyeti 

sağlayabilen işletmeler, pazarın şartlarını da ele alarak orta ve uzun vadede kar ve rekabet 

üstünlüğü de sağlayabilmektedir (Day, 1994). Örgütsel başarının uzun dönemde başarılı 

olabilmesinin sağlanmasında, müşterinin memnuniyetini hedeflemek ve bu hedefi başarılı 

sonuçlandırmaktır (Taşlıyan, 2007;187). 
 

2. Hasta Memnuniyeti 

Müşteri memnuniyeti, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasının sonucu müşterilerde 

oluşan olumlu ya da olumsuz tepkilerdir. Alınan hizmetler ve ürünler müşterilerin 

deneyimlerini oluşturur. Müşterilerin beklentileriyle müşterinin hizmetler veya ürünlerinin 

kullanılması sonucunda oluşan deneyimlerinin karşılaştırılması ile müşterinin psikolojik 

durumunun ortaya çıkardığı sonuçtur (Back,2005:448-467). Müşteri memnuniyeti, işletmeler 

için özellikle sağlık işletmeleri için ciddi bir amaçtır. Günümüzdeki hastanelerin fazla 

seçenekleri vardır. Müşteriler, kendileri için en iyi olan işletme hangisi ise en iyi hizmeti 

sağlayanı seçmek isterler. Bu bağlamda; hastane yöneticilerine en önemli görevlerinden olan 

müşteri memnuniyetini nasıl tanımlayabileceğini ve nasıl ölçebileceğini bilmelidirler (Erin vd., 

2008: 387-410). 

İşletmeler için müşteri memnuniyetinin sağlanması, eski müşterilerinin işletmeye 

devamlılığının sağlanması ve işletmeye yeni müşterilerin kazandırılması için önemli bir yere 

sahiptir. İşletmelerin devamlılığını sağlamak için müşteri memnuniyeti kilit noktayı oluşturur. 

Müşteri sadakatini oluşması, müşterinin memnun olmasına bağlıdır (Çatı ve Koçoğlu, 2008: 

173-174). 

İşletmeler kendilerinden memnun kalan sadık müşterilerinin sayısını arttırmal ıdırlar. Memnun 

olan müşteriler, işletmenin en büyük varlıklarıdır. Müşteri, memnun olduğu zaman aynı 

işletmeyi tercih eder. Müşteriler, memnun olduklarını genelde pek söylemez fakat 

memnuniyetsizliğini her seferinde dile getirirler. Bu da işletmeye olumsuz yansımaktadır. 

İşletmeler, yeni müşteriler bulmaktansa elde olan müşterileri kaybetmek istemezler. Yeni 

müşterilerin kazanılması için işletme çabalarının maliyetinin arttığı söylenebilir. 

Kotler’e göre; üründen beklenen performansın arzu edilen seviyeye gelememesinin nedeni 

müşteri memnuniyetsizliğinden kaynaklanmaktadır. Müşteri beklentilerinin karşılanması ise: 

müşteri memnuniyetini oluşturmaktadır. Bu durum, müşterinin olumlu, olumsuz düşünceleri ve 

müşterilerin tekrardan o işletmeyi tercih etmeleri yada etmemelerine neden olmaktadır (Kotler, 

1997); 

 Almak istediği ürünlerin daha fazlasını alır. 

 Yeni üretilen diğer ürünlerini de alır. 

 İşletme müşterinin algısında oluşturduğu olumlu imajla birlikte işletme içinde 
olumlu bir imaj oluşturur. 

 Müşteri sadakati oluşur. 

 Diğer işletmelerin, markaların ürünlerine çekimser yaklaşırlar. 
 

Günümüzde işletmeler müşteri odaklı olmaları, müşterinin algıları ve beklentilerinin arasındaki 

boşlukların oluşmaması için; müşteri ihtiyaç,istek, algı ve beklentilerinin karşılanmasıyla 

mümkündür (Sevim vd., 2008;25). 
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Hastaların memnun olması için olaylara onların bakış açısından bakmak, beklentilerinin 

karşılanmasının sağlamak, onları iyi dinlemek, hastaları hoş karşılamak ve bilgilendirerek 

hastaya verilen değeri hissettirmeleri gerekir. Olumsuz duygular oluşturmamak için hastalarda, 

hastane ortamının stresli ve sıcak olmayan bir ortam olmaması gerekir. Böyle bir durumla 

karşılaşılır ise bir de çalışan persoelin olumsuz tepkileriyle karşılaşılırsa hastaların gözünde 

oluşmaya başlayan negatif tutum hastaları memnuniyetsizliğe yönlendirir ve hastaların 

memnun olması güçleşir. Bu bağlamda oluşan güvensizlik ortamı ve negatif tutumlar 

engellenemez bir hale gelip hastalar negatif düşüncelerini kolaylıkla silemezler (Mayer ve 

Zimmerman, 1999:188-191). 

Hasta memnuniyeti ve sağlık hizmetleri ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde 1956 yılında 

hemşirelik alanında değerlendirilmiştir. İngiltere ve Amerika gibi gelişmiş ülkeler de son on 

yılda, hasta memnuniyetinin sağlık kalitesi bakımının ölçütü olarak önemle yer edinmiştir 

(Kosgeroğlu ve vd., 2005:76). 

Sağlık hizmetlerinde müşteri denildiği zaman akla ilk gelen hastalar olarak bilinsede; 

günümüzde sağlık hizmetlerinin her alanın da yer alan kurum ve tüm bireyler müşteri olarak 

değerlendirilir (Öner, 2009;54). Sağlık işletmelerinin, rekabet gücüne sahip olmaları ve 

pazarlamasında hasta memnuniyeti önemlidir. Müşteri tatmini; satın alımlardan tecrübe edilen 

hizmet ile tüketicinin hizmetten  ne kadar memnun oldukları ya da memnun olmadıkları olgudur 

(Varinli, 2004;36). Hastanın motivasyonu, hizmetten elde ettiği faydayı,uyumu hastanın sağlık 

durumunu etkiler. Bu bağlamda müşteri memnuniyetinin sağlık üzerinde etkisi olduğu ileri 

sürülmektedir (Baker, 1995;658). 

Sağlık işletmelerinde ise müşteri olarak hastalar ele alınır. Müşteri memnuniyeti sağlık 

sektöründe, hastaların bilinçlenmesi ve günümüz teknolojisiyle birlikte daha da önem 

kazanmaktadır. Hasta memnuniyetini sağlamak, işletmeler açısından oldukça hassas ve zor bir 

konu olmakta olup yapılan araştırmalara göre hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti arasında 

her zaman ilişki bulunmamaktadır. Hastanın memnuniyetini ön plana çıkarabilmeleri için 

hizmet kalitesindeki aşağıda verilen maddelere göre önem verilmesi gerekmektedir. (Taşlıyan 

ve Gök, 2010 s.77 ); 

 Sağlık hizmetlerinin verildiği optimal seviye ile modern tıbbın gerektirdiği 

bakımların yapılması, 

 Hastaların beklenti, istek ve ihtiyaç gibi beklentilerinin karşılanmasıdır. 
 

Hasta memnuniyeti, sağlık işletmeleri açısından önem taşımaktadır. Hasta memnun edildiği 

zaman işletmeye devamlılığı sağlanır ve işletme prestiji artmış olur. Hasta memnuniyeti  üç 

süreçten oluşmaktadır  (Wicks ve Chin, 2008:2438); 

1. Hastaların daha önceki algıları, deneyimleri, duyumları , 

2. Hizmet alırken o anda oluşan algılar, deneyimler, duyumlar, 

3. Hizmeti aldıktan sonraki algıları, deneyimleri, duyumlarıdır. 
 

Şekil.1’de hasta tatmin süreci gösterilmektedir. 
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Şekil 1: Hasta memnuniyet süreci 

 
 

Beklentiler, duyumlar ve algılar hasta tatmin sürecinde önemli bir yere sahiptir. Kişilerin sağlık 

işletmelerinden beklentileri yüksektir, almak istedikleri hizmetten daha fazlasını algıları ve 

duyumlarıyla destekleyerek oluşan süreçte memnun olmak isterler. Süreç öncesi, süreç anı ve 

süreç sonrasında gerçekleşen memnuniyet, hastanın memnuniyetini göstermektedir. 
 

3. Hasta Memnuniyetini Etkileyen Etmenler 

Günümüzde modernleşen dünya ve gelişen toplumlarda, bütün işletme toplumlarında müşteri 

memnuniyetini aynı düzeyde ele almaktadırlar. Kişinin tatmin düzeyi, memnunluk dercesini 

belirler. Bu düzeyleri etkileyen birtakım faktörler vardır. Bu faktörler; güven, örgütsel ve 

fiziksel çevre koşulları, personel-hasta etkileşimi, bilgilendirme, ulaşılabilirlik, hasta-bakım 

kalitesidir (Çelebi, 2015). 

Hastalar tedavi edilen zamanlarda hemşireler ve hekimlerle daha çok etkileşim halindedirler, 

hastane personelleri sonraki süreçte yer almaktadır. Bu açıdan hemşire ve hekimlerin 

hastalarına karşı nasıl davrandıklarının sonucu tatmin düzeylerini etkilemektedir. Hizmet 

kalitesini belirken hastalar, sadece hemşire ve hekimlerin işlerindeki yeterliliğine ve bilgis ine 

göre değil; nezaketli, güleryüzlü, saygılı, kendilerini dinleme, duyarlı olmalarını 

istemektedirler. Böylece sadece hasta memnuniyetinin yanısıra hastalar tedavi edilen süreçte 

olumlu etki gösterir ve hizmetin etkisini artmış olmaktadır (Büber ve Başer, 2012). 

Sağlık işletmelerinde, yönlendirme, temizlik, çalışma ortamı, kurum ilişkileri, aydınlatma, ısı, 

otopark, bekleme odaları gibi hastaları fiziksel olarak etkileyen özellikler hasta memnuniyetini 

etkilediği saptanmıştır. Yapılan bir çalışmada ortaya otopark sorunu çıkmıştır. Hastaların tedavi 

sürecinde fikirlerinin sorulması, kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortamın oluşması ve 

bilgilendirilmesi, güven duygularının oluşturulması sağlanacaktır. Temel hasta haklarından biri 

olan mahremiyet hastalar için önem taşır. Hastalar düşük ücret ödeyerek kaliteli hizmet almak 

isterler. Sağlık işletmelerinde ödeme kolaylığı ve maliyet önemlidir. Yüksek gelen hastane 

faturası, hasta memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. Sosyal güvencesi olmayan hastalar için 

bu durum daha da önemlidir. Hastaların hastaneye ulaşmasında ve hizmeti alacağı zamana 

kadar beklediği süre de memnun olmalarında önem taşır (Çelebi, 2015). 
 

4. Üniversite Diş Hekimliği Fakültelerinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Müşteri 

Memnuniyetine Etkisi: Uşak Üniversitesi Örneği 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Çalışma sağlık işletmesinde sunulan hizmetlerin hasta memnuniyetleri üzerine etkilerini 

ölçmeye çalışmaktadır. Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinden hizmet alan 

hastaları kapsamaktadır. 
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4.2. Araştırmanın Kısıtları ve Yöntemi 

Çalışma Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile sınırlı olup, 250 kişi ile yüz 

yüze anket yapılarak oluşturulmuştur. Uygulanan anket İbrahim Yalçın ve Seçim Koçak’ın 

yapmış oldukları ”Niğde Devlet Hastanesinde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma” 

adlı çalışmasında kullanmış oldukları anketin Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

şartlarına göre uyarlanarak yapılmıştır. Anket verileri, SPSS programı ile birlikte 

değerlendirmeye alınıp, olumlu ve olumsuz tutumlar wilcoxon two sample testi ve kruskal -

Wallis teatiyle analize tabi tutulmustur. 
 

4.3. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 

Çalışmaya katılan hastalarla yüzyüze görüşüp, vermiş olduğu cevaplar incelenmiştir. İlk olarak 

verilerin faktör analizine uygunluğunun ve değişkenler arası ilişkinin gücünün bir ölçütü olan 

KMO and Bartlett's Testi incelenmiş ve mükemmele yakın 0.925 değeri bulunmuştur. Olumlu 

ve olumsuz tutumlarım tamamının belirlememek amacıyla kullanılan toplam 18 ifade açıklayıcı 

faktör analizine tabi tutulmuştur. İfadelerdeki değişimin %68.069’ u iki faktör ile açıklanmıştır. 

Bu iki faktör Varimax rotasyonuna tabi tutulduğunda ifadelerin ankette belirlenen olumlu ve 

olumsuz tutumlara karşılık geldiği görülmüştür. Yani olumlu tutum ifadeleri ilk faktöre 

olumsuz tutum ifadeleri ise ikinci faktörde yer almıştır. Anketin güvenilirliğinin bir ölçüsü olan 

Cronbach alfa değeri 0.733 olarak kabul edilir seviyede bulunmuştur. Bununla birlikte birinci 

faktörde yer alan olumlu tutumları gösteren 12 ifadenin Cronbach alfa değeri 0.957 olarak 

oldukça yüksek bulunurken olumsuz ifadeler için bu değer 0.89 olarak bulunmuştur. 

Ankette yer alan her bir ifade (soru) için frekans tabloları düzenlenmiş bununla birlikte burada 

sadece demografik özellikler için bulgular Tablo 1’de verilmiştir.  

Belirlenen demografik özellikler bakımından olumlu ve olumsuz tutumların 

karşılaştırılabilmesi amacıyla faktör analizinde belirlenmiş olan olumlu ve olumsuz ifadelerin 

ortalamaları kullanılmıştır. Olumlu ve olumsuz ifadeler istatistiksel olarak normal dağılım 

varsayımını sağlamadığından ikili olan demografik özelliklerin karşılaştırılmasında t testinin 

parametrik olmayan karşılığı olan Mann Withnet U testi kullanılmıştır. Her bir Mann Withnet 

U testi öncesi değişken için (örneğin cinsiyet) tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Bununla 

birlikte düzeyi 2 den fazla olan değişkenler için örneğin gelir gibi tek yönlü varyans analizinin 

parametrik olmayan alternatifi olan Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. 

  

Tablo 1: Demografik bulguların frekans dağılımı 
  

Cinsiyet Frekans % Medeni Durum Frekans % 

Erkek 112 44.80 Evli 130 52 

Kadın 138 52.20 Bekar 120 48 

Toplam 250 100.00 Toplam 250 100.00 

Eğitim Durumu   Gelir Düzeyi    

Orta öğretim  51 20.40 0-1000 TL 31 12.40 

Lise 102 40.80 1001-2000 TL 128 51.20 

Ön lisans 40 16.00 2001-3000 TL 65 26.00 

Lisans 46 18.40 3001-4000 TL 11 4.40 

Lisansüstü 11 4.40 4001-5000 TL 10 4.00 

   5001 ve üzeri 5 2.00 

 250 100.00  250 100.00 

Sosyal Güvenlik    Hastaneye Ulaşım    

Emekli Sandığı 34 13.65 Mükemmel 34 13.60 

SSK 161 64.66 Çok iyi 89 35.60 

BAĞ-KUR 43 17.27 Iyi  103 41.20 

Özel Sağlık Sigortası 11 4.42 Kötü 24 9.60 

 249 100.00  250 100.00 

Diş Fırçası Değişim   Diş Fırçalama Sıklığı    
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0-3 ay 47 18.80 Hiç Fırçalamam 11 4.40 

3-6 ay 98 39.20 Bir kez 117 46.80 

6-9 ay 74 29.60 Iki kez 107 42.80 

9-12 ay 21 8.40 Üç kez 15 6.00 

1 yıl ve üzeri 10 4.00    

 250 100.00  250 100 

Hastaneyi Tercih Nedeni   Hastaneyi Başkasına Önerme   

Tavsiye üzerine 98 39.20 Evet 206 82.40 

Başka hastane/hekim 
yönlendirmesi 

30 12.00 Hayır 44 17.60 

Üniversite hastanesi olması 84 33.60    

Ulaşım kolaylığı 38 15.20    
 

Tablo 2: Olumlu ve olumsuz tutumlar bakımından cinsiyetlerin karşılaştırılması 
      Mann Withney U Test 

Tutum Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma Medyan Z P değeri 

Olumlu 
Erkek 112 3.683 1.073 4 

0.779 0.435 
Kadın 138 3.692 0.876 4 

Olumsuz 
Erkek 112 2.342 1.055 2.17 

-0.1834 0.8544 
Kadın 138 2.326 0.893 2 

 

Hastaların hastane işleyişi ile ilgili olumlu ve olumsuz tutumlarında farklı cinsiyetler 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (P>0.05). Olumlu tutumlar 

bakımından her iki cinsiyette de medyan 4 bulunurken ortalamalar bakımından da birbirine çok 

yakın değerler bulunmuştur. Olumsuz tutum bakımından medyan değerleri erkeklerde 2.17 

kadınlarda ise 2 olarak bulunmuştur.  Bununla birlikte aynı cinsiyetin olumlu ve olumsuz 

tutumlar arasında farklar Mann Withney U testi ile değerlendirilmiştir. Erkek hastalarda 

medyan olumlu tutumlarda 4 olumsuz tutumlarda ise 2.17 olarak bulunmuştur. İki tutum 

bakımından farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Benzer şekilde kadın 

hastaların olumlu ve olumsuz tutumları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0.001).    

Tablo 3: Olumlu ve olumsuz tutumlar bakımından medeni durumların karşılaştırılması 
      Mann Withney U Testi 

Tutum Medeni durum N Ortalama Std Sapma Medyan Z P değeri 

Olumlu 
Evli 130 3.808 0.790 4 

-0.992 0.321 
Bekar 120 3.558 1.117 4 

Olumsuz 
Evli 130 2.287 0.869 2.17 

0.071 0.943 
Bekar 120 2.383 1.064 2 

 

Katılımcıların medeni durumlarındaki farklılıklar olumlu ve olumsuz tutumlar bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık yaratmamıştır (p>0.05). Bununla birlikte hem erkeklerde 

hem de kadınlarda olumlu ve olumsuz tutumlar karşılaştırıldığında her iki  cinsiyette de 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.01).  
 

Tablo 4: Olumlu ve olumsuz tutumlar bakımından farklı eğitim seviyelerinin karşılaştırılması 

      
Kruskal-Wallis Test 

Tutum Egitim N Ortalama Std Sapma Median Chi-Square P value 

Olumlu 

Orta öğretim 51 3.786 0.895 4 

9.0107 0.0608 
Lise 102 3.819 0.910 4 

Ön lisans 40 3.655 1.016 4 

Lisans 46 3.401 1.062 3.75 
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Lisans Üstü 11 3.334 1.036 3.42 

Olumsuz 

Orta öğretim 51 2.173 0.858 2 

9.0921 0.0588 

Lise 102 2.270 0.946 2 

Ön lisans 40 2.238 0.970 2 

Lisans 46 2.674 1.067 2.5 

Lisans Üstü 11 2.591 0.971 2.5 
 

Tablo 4 incelendiğinde farklı eğitim seviyesindeki bireylerin olumlu ve olumsuz tutumlarında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmamıştır  (p>0.05). Bununla birlikte olumlu 

tutumda eğitim seviyesi artıkça tutumun katılıyorumdan kararsızıma doğru yaklaştığı 

görülmektedir. Benzer şekilde olumsuz tutumda eğitim seviyesi artıkça katılmıyorum 

yanıtlarının kararsızlığa yaklaştığı görülmektedir. Ek olarak her bir eğitim seviyesinde olumlu 

ve olumsuz tutumlar Mann Withney u testi ile karşılaştırılmış olumlu tutumların olumsuz 

tutumlardan istatistiksel olarak anlamlı seviyede yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.01)  
 

Tablo 5: Olumlu ve olumsuz tutumların farklı sosyal güvence seviyelerinde karşılaştırılması 

      Kruskal-Wallis Test 

Tutum Sosyal Güvence N Ortalama Std Sapma Median Chi-Square P value 

Olumlu 
 

Emekli Sandığı 34 3.767 0.987 4 

3.5754 0.3111 
S.S.K. 161 3.717 0.915 4 

Bağ-kur 43 3.437 1.126 3.83 

Özel 11 3.901 0.936 4.17 

Olumsuz 
 

Emekli Sandığı 34 2.377 1.016 2.25 

5.9113 0.116 
S.S.K. 161 2.242 0.905 2 

Bağ-kur 43 2.644 1.101 2.33 

Özel 11 2.182 0.930 1.83 

 

Tablo 5 incelendiğinde olumlu ve olumsuz tutumlarda farklı sosyal güvencelerde olmanın 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmektedir (p>0.05). Olumlu tutumda 

ele alınan tüm sosyal güvence düzeylerinde katılıyorum seviyesinde yaklaşım söz konusu iken 

olumsuz tutumda ise katılmıyorum seviyesinde bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte 

her bir sosyal güvence düzeyi içerisinde olumlu ve olumsuz tutumlar karşılaştırıldığında olumlu 

tutumların olumsuz tutumlara göre istatistiksel olarak anlamlı derece yüksek olduğu 

görülmektedir (p<0.01). 

5. Sonuç 

Sağlık işletmeleri hastalarının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli hizmet vermek isterler. 

Kaliteli hizmet verdiklerinde hastaların memnun olması işletme açısından önem taşımaktadır. 

İşletme için hastaların memnun edilmesi, hastalarda oluşan algıların aldıkları hizmet sonrası 

oluşan olumlu ve olumsuz tutumlardan elde eldilen sonuçlarıdır. Hastaların memnun olması 

yada memnun olmaması işletme için önem taşıdığından işletmeler kendilerini 

geliştirebilmektedirler.  

Müşterilerin fayda sağladıkları hizmet veya ürünlerden memnun olmaları, işletmenin 

devamlılığını sağlamalarında etkindir. İşletmeler, müşterilerinin tek seferlik memnun 

olmalarından ziyade her zaman memnun olmalarını ve müşterilerin her zaman kendilerini tercih 

etmelerini isterler. Müşterilerin farklı istek ve ihtiyaçları vardır. Bu müşteri beklentileri 

karşılanırsa müşteri tatmini sağlanmış olur. Müşteri tatmini; beklenen istek ve ihtiyaçların 

karşılanması ile müşterinin memnun olmasıdır. Müşteri memnun olursa işletmenin reklamı 
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kendiliğinden yapılmış olur, müşterilerin olumlu konuşmaları işletmeye artı puan kazandırarak 

diğer müşterilerin gözünde olumlu imaj oluşturur. Memnun olmayan müşteriler ise; işletme 

hakkında olumsuz düşüncelerini çevresindekilerle paylaştığı zaman müşteri kaybına neden 

olmaktadır. Yapılan bu araştırma hastaların olumlu ve olumsuz tutumlarına yönelik yapılan 

araştırmadır. 

Çalışma Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nden hizmet alan 250 hasta ile 

yüzyüze görüşülerek yapılan anket verilerinin SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir.  

Veriler ilk olarak faktör analizine uygunluğu ve belirlenen değişkenler arası ilişkinin 

belirlenmesi için KMO and Bartlett's Testi yapılmış ve mükemmele yakın 0.925  değeri elde 

edilmiştir. Yapılan anketlerin güvenilirliğini ölçmek için Cronbach alfa değeri 0.733 olarak 

bulunmuştur ve bu değer kabul derecesini göstermektedir. Yapılan analizler sonucu olumlu ve 

olumsuz tutumları gösteren ifadelerin Cronbach alfa değerleri bulunmuştur. Olumlu tutumların 

Cronbach alfa değeri 0.957, olumsuz tutumların Cronbach alfa değeri 0.89 olarak bulunmuştur.  

Elde edilen sonuçlarda hastane işleyişinde cinsiyet bakımından istatistiksel olarak sonuca 

ulaşılmamıştır. Cinsiyet demografik özelliğinin değerleri birbirine yakın olduğu için farklılık 

bulunmamıştır. Ankete katılanların medeni durumları arasında farklılık çıkmamıştır. Fakat ayrı 

ayrı ele alındığında kadın ve erkeklerde, olumlu-olumsuz tutumlarında anlamlı farklılıklar elde 

edilmiştir. Eğitim durumları ise; eğitim seviyesi arttıkça olumlu tutumların olumsuz 

tutumlardan anlamlı seviyede olduğu belirlenmiştir. Sosyal güvence ele alındığında ise olumlu-

olumsuz tutumlar anlamlı olduğu görülmektedir. 
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Özet 

Küresel ekonomi, özellikle de gelişmekte olan ülkeler için lokomotif görevi gören sektörlerden biri olan 

otomotiv sektöründe talebi etkileyen unsurların araştırılması önemli bir konudur. Tüketici satın alma kararını 
etkileyen psikolojik faktörlerden birisi olan özsaygı, kişinin kendisi hakkındaki değerlendirmeleridir; kişinin 
kendine saygı duyması ve değer vermesidir. Bireyin kişilik özelliklerinin pek çoğu özsaygı üzerinden şekillenir. 
Dolayısı ile pek çok araştırmada belirlendiği gibi tüketici davranışlarını etkileyen en önemli faktör olan kişilik 
özelliğini şekillendirmesi boyutuyla özsaygı, önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kişinin 
kendisi ile ilgili değerlendirmeleri, onun ürünlere olan ilgilenimine ve talebine de yansımaktadır. Tüketiciler 

ürün/marka değerlendirmeleri ile özsaygı değerlendirmelerini karşılaştırıp, kendilerine yakıştırdıkları ürünleri 
tüketme yoluna gitmektedirler. Bu durum, otomobil tercihinde çok belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
otomobil özelliklerinin statü sembolü olarak algılandığı toplumlarda, algılanan özsaygı ile otomobil tercihi 
arasındaki ilişki, otomobil talebini belirleyici bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırmada tüketicilerin 
otomobil tercihleri ile özsaygı algılamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada veri toplama tekniği 
olarak anket kullanılmıştır. Ankette, demografik özellikleri ölçen 6 soru, Rosenberg (1965) tarafından 

oluşturulan ve 10 maddeden oluşan özsaygı ölçeği ve araştırmacılar tarafından oluşturulan veotomobil tercihini 5 
başlık (tasarım, donanım, ekonomik, servis, güvenlik) altında inceleyen 27 maddeden oluşan ölçek 
kullanılmıştır. Araştırmada, özsaygı algısı ve otomobil tercihlerinin demografik özelliklere göre değişip 
değişmediği incelenmiştir. Sonuç olarak, tüketicilerin özsaygı algılamaları ile otomobil tercihleri arasında 
anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Özsaygı algısından en fazla etkilenen özellik güvenlik iken en az etkilenen özellik 
donanım olarak ortaya çıkmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: özsaygı, otomobil tercihi 
 

JEL Sınıflandırması: M00, M31, M39 

 

The Relationship between Consumers' Self-Esteem Perceptions 
and Automobile Preferences: A Research 

 
Abstract 

It is an important issue to investigate the factors affecting demand in the automotive sector, which is one of the 
sectors that serve as the locomotive for the global economy, especially for the developing countries. Consumer 
self-esteem, which is one of the psychological factors affecting the buying decision is the assessment of one's 

self; it is the respect and value of one's self. Many of the personality traits of the individual are shaped by self -
esteem. Therefore, self-esteem is an important issue as it is determined in many researches that the most 
important factor affecting consumer behavior is shaping the personality characteristic. Because the evaluations 
of the person himself are also reflected in his interest in the products and in his demand. Consumers compare 
product/brand evaluations with self-esteem evaluations and consume the products they adhere to. This condition 
is very evident in the automobile preference. Especially in communities where automobile characteristics are 

perceived as status symbols, the relationship between perceived self-esteem and automobile preference appears 
as a determinant of automobile demand. In the study, the relationship between consumer preferences and self -
esteem perceptions was investigated. A questionnaire was used as a data gathering technique in the study. The 
questionnaire consisted of 6 items measuring demographic characteristics, a self-esteem scale consisting of 10 
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items, created by Rosenberg (1965), and a scale composed by researchers, consisting 27 items and examining the 
automobile preference under five headings (design, equipment, economic, service, safety). In the study, it was 
examined whether self-esteem perception and automobile preferences change according to demographic 
characteristics. As a result, there was a significant relationship between self-esteem perceptions and consumers’ 
automobile preferences. While the most affected feature by self-esteem was the security, the least affected 

feature emerged as equipment. 
 

Keywords: self-esteem, automobile preference 
 

JEL Classification: M00, M31, M39 

 

 

1. Giriş 

Otomotiv sektörü, bir ülke ekonomisi açısından lokomotif görevi gören ve tüm dünyada diğer 

sektörleri de etkileyen hayati öneme sahip bir sektördür. Otomotiv sektörü içerisinde 

otomobil, temel ve yan sanayi unsurları da düşünüldüğünde çok önemli yeri olan bir 

unsurdur. Dünya çapında çok büyük tutarlara sahip olan otomobil satışları, üzerinde 

durulması gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle pazarlamacılar 

açısından, otomobil talebinin özellikleri ve otomobil talebini etkileyen unsurlar, sıklıkla 

araştırma konusu yapılmıştır.  

Tüketici algısı açısından otomobil, diğer ürünlerden farklı yönleri olan, farklı değerler 

yükledikleri bir üründür. Öyle ki çoğu zaman otomobillere kişilik yüklemekte, deyim 

yerindeyse kendilerine yakışan otomobili kullanmak istemektedirler. Bu açıdan bakıldığında, 

kişinin kendisi ile ilgili yargısını, kendisini nasıl gördüğünü açıklayan özsaygı kavramı ile 

otomobil tercihi arasında kuvvetli bir bağ olacağından söz edilebilir. Bu noktada özsaygı 

kavramı otomobil tercihini etkileyen önemli bir unsur olarak görünmektedir. 

Araştırmada, tüketicilerin özsaygı algılamalarının demografik özelliklere göre değişip 

değişmediği ve özsaygı algılaması ile otomobil tercihleri arasındaki ilişkinin yönü ve kuvveti 

araştırılmıştır. Ayrıca otomobil tercihini oluşturan alt kategoriler ile özsaygı arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 
 

2. Otomotiv Sektörü ve Otomobil Talebi 

Otomotiv sektörü genel olarak, karayolu taşıt araçları (binek otomobil, otobüs,  minibüs, 

midibüs, çekici, kamyon, traktör vb.) ve bu araçların üretiminde kullanılan parçaları  imal eden 

bir sanayi dalı olarak tanımlanmaktadır (Görener ve Görener , 2008: 1214). Günümüzde 

otomotiv sektörü, gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülkeler için “anahtar” sektör rolündedir. 

Güçlü bir otomotiv sektörü, sanayileşmiş ülkelerin ortak özelliklerinden biri olarak gözümüze 

çarpmaktadır. Otomotiv sektörünün bu denli bir öneme sahip olmasının başlıca nedeni, bu 

sektörün diğer sektörlerle olan yakın ilişkileridir. Otomotiv sektörü, başka birçok sektörün 

ürettiklerinden yararlanır; bunların başında demir-çelik, cam, plastik, tekstil, elektronik ve 

elektrik sektörleri gelir. Bunun yanında, otomotiv sektörü, yaptığı üretim ile bazı sektörlerin 

de verimli bir şekilde işlemesini saplamaktadır. İnşaat, turizm ve tarım sektörleri, bunlara 

örnek olarak verilebilir (Karbuz vd., 2008: 4). Türkiye’de otomotiv sektörü; yarattığı katma 

değer, istihdama katkısı, vergi gelirleri ve birçok sektörde talep yaratıcı durumu ile ekonomik 

açıdan büyük önem taşımaktadır. Ayrıca sektör, gelişmiş teknolojilerin ülkemize transferinde 

de önemli rol oynamaktadır (Görener ve Görener, 2008: 1214).  

Otomotiv sektörü içerisinde üretim miktarında en büyük paya sahip olan ürün otomobildir. 

Günümüzde otomobilleşme gelişmişliğin önemli göstergelerinden birisi olarak sayılmakta ve 

otomobil, lüks bir tüketim malı olmaktan çıkarak, kişilerin zorunlu ihtiyaçları  arasında 

değerlendirilmektedir. Tüketicilerin otomobil satın almasının nedeni, ondan çeşitli amaçlarla 

yararlanmak ve onu kullanmaktır. Bu arada tüketicinin yenilik, prestij, gösteriş ve statü 

kazanmak gibi başka amaçları da olabilir. Otomobili özgürlük ve yaşam kolaylığı olarak 

algılayanların da sayısı az değildir (Güven ve Davudov, 2012: 1-3). Özellikle tüm otomobil 
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markalarının özelliklerinin birbirine çok yaklaştığı, tüketicinin aradığı tüm özellikleri 

neredeyse her markada bulabildiği günümüzde, tüketici satın alma karar sürecini etkileyen 

unsurlar arasında yer alan psikolojik etkenlerin öneminin daha da arttığı görülmektedir.  

Örneğin, kendisini saygın birisi olarak gören bir kişi, saygınlığın sembolü olarak gördüğü bir 

otomobili tercih etme yoluna gidebilmektedir. 
 

3. Öz Saygı Kavramı ve Tüketici Davranışlarına Yansımaları 

Sembolik etkileşim teorisi bağlamında ürünler ve markalar, benlikle ilişkilendirilerek birer 

sembol ve dolayısıyla sosyal bir araç olarak bireylerin referans aldığı çevreyle olan ilişkisinde 

bir iletişim aracı işlevi görürler (Balıkçıoğlu, 2016: 543). Buna göre, tüketicilerin kendilerini 

nasıl gördüğü ve özsaygı algısı ile tercih ettikleri ürünlerin özellikleri benzeşmektedir. 

Özsaygı kavramı, kişinin kendine güvenmesi ve kendine inanmasını içeren bir yeterlilik 

duygusunu ifade eder. Öz saygısı yüksek bir birey, kendini değerli hisseder ve yaşamdaki 

sorunlarla başa çıkabileceğine inanır (Atsan, 2017: 63). Özsaygı, bireyin kendisine ilişkin tüm 

duygu ve düşünceleridir. Özsaygı düzeyinde gözlemlenebilen farklılıklar bireylerin tutum ve 

davranışlarında da farklılıklara neden olmaktadır (Deniz ve Erciş, 2016: 465). Tüketicinin 

karar verme aşamasında özsaygı, kararı etkileyen önemli unsurlardandır. Çünkü çatışma 

kuramının da açıkladığı şekilde, karar verme becerilerinde özsaygı ve kendine güven duygusu 

olan kişiler, pozitif bir benlik algısına sahiptirler ve titiz/dikkatli karar verme davranışı 

gösterme eğilimleri daha yüksektir. Tersine, karar verme becerilerinde düşük özsaygı veya 

kendine güven duygusu olanlar ise daha fazla stres yaşarlar ve kararı erteleme, panik 

atılganlık, sorumluluktan kaçma eğilimleri daha yüksektir (Atsan, 2017: 65). Dolayısı ile 

özellikle otomobil gibi yüksek fiyatlı ve riskli ürünlerde tüketicinin öz saygısı, tercihini 

etkilemesi boyutuyla önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Özsaygı konusunun pazarlama kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili literatürde çok fazla 

araştırma bulunmamakla birlikte yapılan bazı araştırmalar (Maldonado ve Tansuhaj, 1998; 

Kropp vd., 2005; Truongve McColl, 2011; Malär vd., 2011;Sages ve Grable, 

2011;Namasivayam ve Guchait, 2013; Maden ve Köker, 2013; Aghdaie ve Khatami, 2014; 

Okoe vd., 2015; Kothari ve Mallik; 2015; Ye vd., 2015; Hanspal ve Devasagayam, 2017; Jun 

vd., 2017) özsaygının tüketiciyi zihinsel ve davranışsal anlamda etkilediğini ortaya 

koymaktadır. 
 

4.  Araştırma: Tüketicilerin Özsaygı Algılamaları ve Otomobil Tercihleri Arasındaki 

İlişki:  

4.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, tüketicilerin öz saygı algılamaları ile otomobil tercihleri arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir. 

Araştırmada, tüketicilerin özsaygı algılamasının tercihlerinin demografik özelliklere göre 

değişip değişmediği incelenmiştir. Ayrıca otomobil tercihinde göz önünde bulundurulan alt 

kategorilerin (tasarım, donanım, ekonomik, servis, güvenlik) özsaygı algılaması ile ilişkisi 

incelenmiştir. 

Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibidir: 

H1:Tüketicilerin özsaygı algılamaları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir.  

H2:Tüketicilerin özsaygı algılamaları yaşa göre anlamlı farklılık göstermektedir.  

H3:Tüketicilerin özsaygı algılamaları eğitim seviyesine göre anlamlı farklılık anlamlı 

göstermektedir. 

H4:Tüketicilerin özsaygı algılamaları medeni duruma göre anlamlı farklılık anlamlı 

göstermektedir. 

H5:Tüketicilerin özsaygı algılamaları mesleğe göre anlamlı farklılık anlamlı göstermektedir.  

H6:Tüketicilerin özsaygı algılamaları ailenin aylık gelirine göre anlamlı farklılık anlamlı 

göstermektedir. 
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H7:Tüketicilerin otomobil tercihleri, özsaygı algılamalarından etkilenmektedir.  

 

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları 

Araştırma, Sivas İli Merkez İlçesinde yaşayanları kapsamaktadır. Araştırmanın anakütlesi 

365.135 (URL 1) kişi olup örneklem büyüklüğü 428 kişidir. Araştırma sonuçları Sivas İli 

Merkez İlçesinde yaşayanları kapsamakta olup başka illere ya da gruplara genellenemez.  
 

4.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır.  Ankette, 

demografik özellikleri ölçen 6 soru, Rosenberg (1965) tarafından oluşturulan ve 10 maddeden 

oluşan özsaygı ölçeği ve araştırmacılar tarafından oluşturulan ve otomobil tercihini 5 başlık 

(tasarım, donanım, ekonomik, servis, güvenlik) altında inceleyen 27 maddeden oluşan ölçek 

kullanılmıştır. Özsaygı ölçeğinde (1=kesinlikle katılmıyorum; 4=kesinlikle katılıyorum) ve 

otomobil tercihi ölçeğinde (1=önemli değil; 5=çok önemli), Likert tekniğinden 

yararlanılmıştır. 
 

4.4. Araştırmanın Analizi ve Bulguları 

Araştırmanın ana kütlesi Sivas İli Merkez İlçesinde yaşayanlardan (365.135 kişi) 

oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi 428 kişi olup, seçilen örnek %5 hata payı ve %95 

güven düzeyinde ana kütleyi temsil yeteneğine sahiptir (Sample Sizes Table, Saunders vd., 

2009: 221). Kullanılan 10 maddelik özsaygı ölçeğinin güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 

0.67, otomobil tercihi ölçeğinin güvenirlik katsayısı ise 0.75 olarak hesaplanmıştır. Buna 

göre, araştırma ölçeklerini güvenilir olduğu söylenebilir (Özdamar, 2002: 673). 
 

4.4.1. Demografik Bulgular 

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, katılımcıların 143’ü kadın (%34), 285’i 

erkektir (%66). Katılımcıların yarısının (214 kişi) 31-35 yaş aralığında olduğu, 35 kişinin 

(%8) 26-30 yaş; 72 kişinin (%17) 36-40 yaş ve 107 kişinin (%25) 41-45 yaş aralığında olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların önemli bir kısmı (230 kişi-%54) lisans mezunu iken 18 kişi 

(%4) ortaöğretim mezunu, 90 kişi (%22) önlisans mezunu, 54 kişi (%12) lisans mezunu ve 36 

kişi (%8) doktora mezunudur. Katılımcılardan 255’i (%60) evli iken 173 kişi (%40) bekardır. 

Katılımcıların çalışma durumu incelendiğinde, 72 kişi (%17) işçi, 187 kişi (%44) memur, 45 

kişi (%11) emekli, 61 kişi (%14) serbest meslek sahibi, 44 kişi (%10) öğrenci ve 19 kişi (%4) 

çalışmamaktadır. Katılımcıların aile gelir durumu dağılımı ise 18 kişi (%4) 1301-2000 TL, 18 

kişi (%4) 3001-3500 TL, 18 kişi (%4) 3501-4000 TL, 125 kişi (%30) 4001-4500 ve 249 kişi 

(%58) 4501 TL ve üzeri şeklindedir.  
 

4.4.2. Hipotez Analizi ve Bulguları 

Araştırma verilerinin analizi için uygulanacak testin belirlenmesinde sosyal bilimler 

araştırmalarında daha güvenilir sonuçlar veren, çarpıklık ve basıklık katsayıları esas 

alınmıştır. Buna göre, özsaygı ve otomobil tercihi ölçeklerinin çarpıklık ve basıklık değerleri 

±2 arasında olduğundan (George ve Mallery, 2005) analizler, verilerin normal dağıldığı 

varsayımı altında yapılmıştır. 

Otomobil tercihi ölçeğinin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0,732 olup uygulanan 

döndürülmüş faktör analizi sonuçlarına göre, tasarım 5 madde (1,9,10,14,24), donanım 5 

madde (5,7,11,19,20), ekonomik özellikler 4 madde (4,12,18,22), servis 3 madde (2,3,15), 

güvenlik 3 madde (6,13,21) olarak belirlenmiştir. Beş faktör, toplam varyansın %72’sini 

açıklamaktadır. 

Araştırma hipotezlerinin analiz sonuçları aşağıdaki gibidir: 
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H1:Tüketicilerin özsaygı algılamaları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir.  

Yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre (p=0.000<0,05) hipotez kabul edilmiş 

olup tüketicilerin özsaygı algılamaları cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Grupların 

ortalamaları incelendiğinde, kadınların özsaygı algılamalarının erkeklere göre daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. 
 

H2:Tüketicilerin özsaygı algılamaları yaşa göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre (p=0.000<0,05) hipotez kabul edilmiş olup 

tüketicilerin özsaygı algılamaları yaş değişkenine göre farklılık göstermektedir. Gruplar arası 

ilişki incelendiğinde, 36-40 yaş aralığında olanların özsaygı algılamaları diğer gruplardan 

daha yüksek iken 41-45 yaş aralığında olanların özsaygı algılamaları diğer gruplardan daha 

düşüktür.  
 

H3:Tüketicilerin özsaygı algılamaları eğitim seviyesine göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucuna göre (p=0,000<0,05) hipotez kabul edilmiş olup 

tüketicilerin özsaygı algılamaları eğitim seviyesine göre farklılık göstermektedir. Gruplar 

arası ilişki incelendiğinde, özellikle lisansüstü eğitim seviyesinde olanların özsaygı 

algılamalarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 
 

H4:Tüketicilerin özsaygı algılamaları medeni duruma göre anlamlı farklılık göstermektedir.  

Yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucuna göre (p=0,484<0,05) hipotez reddedilmiş olup 

tüketicilerin özsaygı algılamaları medeni durumlarına göre farklılık göstermemektedir.  
 

H5:Tüketicilerin özsaygı algılamaları mesleğe göre anlamlı farklılık anlamlı göstermektedir.  

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucuna göre (p=0,483<0,05) hipotez reddedilmiş olup 

tüketicilerin özsaygı algılamaları mesleklerine göre farklılık göstermemektedir.  
 

H6:Tüketicilerin özsaygı algılamaları ailenin aylık gelirine göre anlamlı farklılık 

göstermektedir. 

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucuna göre (p=0,000<0,05) hipotez kabul edilmiş olup 

tüketicilerin özsaygı algılamaları ailenin aylık gelirine göre farklılık göstermektedir. Gruplar 

arası ilişki incelendiğinde, ailesinin aylık geliri 4001 TL ve daha yüksek olanların özsaygı 

algılamalarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 
 

H7:Tüketicilerin otomobil tercihleri, özsaygı algılamalarından etkilenmektedir.  

Yapılan regresyon analizi sonucuna göre (p=0,000<0,05) hipotez kabul edilmiş olup 

tüketicilerin otomobil tercihleri özsaygı algılamalarından etkilenmektedir. Analiz sonuçlarına 

göre, özsaygı algılaması ile otomobil tercihi arasında anlamlı bir ilişki (0,341)  vardır ve 

tüketicilerin özsaygı algılamaları, otomobil tercihlerinin 0,117’sini açıklamaktadır.  

Ayrıca özsaygı ile otomobil tercihi alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde (Tablo.1) her 

bir boyut ile özsaygı algılaması arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.  

Özsaygı ile arasında en yüksek olumlu ilişki olan otomobil tercihi boyutu, güvenlik iken ikinci 

sırada tasarım gelmektedir. Özsaygı ile en düşük ilişkili olan boyut ise donanım özellikleridir. 
 

Tablo 1: Özsaygı-otomobil tercihi alt boyutları korelasyon sonuçları 

 
 **. 0.01 anlamlılık düzeyinde önemli 
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5. Tartışma ve Sonuç 

Araştırmada, tüketicilerin özsaygı algılamalarının demografik özelliklere göre farklılık 

gösterip göstermediği ve özsaygı algılaması ile kişilerin otomobil tercihleri arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kadınların özsaygı algılamaları erkeklerden daha 

yüksek iken orta yaş grubunda olanların özsaygı algılamaları diğer yaş gruplarından daha 

yüksektir. Eğitim seviyesi ve gelir durumu yükseldikçe özsaygı algılamasının da yükseldiği 

dikkati çekmektedir. Bununla birlikte medeni durum ve mesleğe göre özsaygı algılaması 

değişmemektedir.  

Araştırmada tüketicilerin otomobil tercihleri, tasarım, donanım, ekonomik, servis, güvenlik 

olmak üzere beş alt boyutta incelenmiştir. Yapılan korelasyon ve regresyon analizleri 

sonucunda, otomobil tercihinin özsaygı algılamasından belirli bir oranda etkilendiği 

belirlenmiştir. Ayrıca her alt boyut ile özsaygı algılaması arasındaki ilişki ayrı ayrı incelenmiş 

ve yüksek korelasyon belirlenmiştir. Özsaygı algılaması ile en yüksek ilişkiyi gösteren alt 

boyut güvenlik iken en düşük ilişkisi olan alt boyut donanım olarak belirlenmiştir.  

Tüketiciler, yüksek fiyat ve risk özelliği taşıyan durumlarda daha fazla psikolojik çaba içine 

girmektedirler. Dolayısı ile otomobil tercihinde hata yapmamak ve kendileri ile 

özdeşleştirdikleri otomobili seçmek için ayrıntılı bir değerlendirme yapmaktadırlar. Bu 

noktada kendileri ile ilgili özsaygı değerlendirmeleri onların otomobil tercihlerini doğrudan 

etkileyebilmektedir. Bazı durumlarda otomobilin sadece dış görünüşü satın alma kararını 

etkilerken bazen de teknik veya ekonomik özelliklere daha fazla dikkat edilmektedir. 

Araştırma sonuçları tüm bu unsurların özsaygı ile yüksek ilişkisi olduğunu göstermektedir. 

Özsaygı algılaması yüksek olan tüketicilerin en fazla güvenlik unsuruna dikkat ettiği 

görülmektedir. Özellikle eğitim ve gelir seviyesi daha yüksek olanların özsaygı 

algılamalarının daha yüksek olması ve otomobil seçiminde daha ihtiyatlı olmaları ve özellikle 

güvenliğe daha çok önem vermeleri, araştırmacılar tarafından öngörülen bir sonuçtur. 

 

 

Kaynakça 

Aghdaie, S.F.A. ve Khatami, F. (2014). Investigating the Role of Self Confidence and Self-

Image Proportion in Consumer Behavior. International Journal of Marketing Studies, 

6(4): 133-144. 

Atsan, N. (2017). Karar Vermede Çatışma Kuramı ve Özsaygı İlişkisine Yönelik Kültürel Bir 

İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  

22(1): 63-73.  

Balıkçıoğlu, B. (2016). Benlik-İmajı Uyumunun Retoriği: Bana Ne Tükettiğini Söyle Sana 

Kim Olduğunu Söyleyeyim. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(3): 

537-553. 

Deniz, A. ve Erciş, A. (2016). Tüketici Yenilikçiliğinin Boyutları ve Yenilikçiliği Etkileyen 

Faktörler Arasındaki İlişkiler. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, 7(14): 461-475. 

George, D. ve Mallery, M. (2010). Using SPSS for Windows Step By Step: A Simple Guide 

and Reference. Boston, MA: Allyn& Bacon. 

Görener, A. ve Görener, Ö. (2008). Türk Otomotiv Sektörünün Ülke Ekonomisine Katkıları 

ve Geleceğe Yönelik Sektörel Beklentiler. Journal of Yasar University, 3(10),1213-

1232. 

Güven, Ö.Z. ve Davudov, G. (2012). Türkiye ve Azerbaycan’da Tüketicilerin Otomobil 

SatınAlımına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi ve Karşılaştırılmasına Yönelik Bir 

Araştırma. Akademik Bakış Dergisi, 30: 1-20. 



International Conference on “Scientific Cooperation for the Future          Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”                   6th-8th September 2017 

 

385 

 

Hanspal, S. ve Devasagayam, P.R. (2017). Impact of Consumers’ Self-Image and 

Demographics on Preference for Healthy Labeled Foods. SAGE Open, January-March 

2017: 1-18. 

Jun, S., Jeong, Y., Gentry, J.W. ve Hyun, Y.J. (2017). The Moderating Effect of Self-Esteem 

on Consumer Responses to Global Positioning in Advertising. International Journal of 

Advertising, 36(2): 272-292. 

Karbuz, F., Silahçı, A. ve Çalışkan, E. (2008). İstanbul Ticaret Odası Otomotiv Sektör 

Raporu, 1-56.  

Kothari, H. ve Mallik, G. (2015). The Comparative Analysis of the Impact of Self-Esteem on 

the Compulsive and Non-CompulsiveBuyers in NCR. Journal of Business 

Management &SocialSciencesResearch, 4(1): 78-88. 

Kropp, F.,Lavack, A.M. ve Silvera, D.H. (2005). ValuesandCollective Self-Esteem as 

Predictors of Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence among University 

Students.  International Marketing Review, 22(1): 7-33.  

Maden, D. ve Köker, N.E. (2013). An Empirical Research on Consumer Innovativeness in 

Relation with Hedonic Consumption, Social Identity and Self-Esteem. Journal of 

EducationalandSocialResearch. 3(7): 569-578. 

Malär, L., Krohmer, H., Hoyer, W.D. ve Nyffenegger, B. (2011). Emotional Brand 

Attachment and Brand Personality: The Relative Importance of the Actualand the 

Ideal Self. Journal of Marketing, 75: 35-52. 

Maldonado, R. ve Tansuhaj, P. (1998). The Relationship Between Self-Esteem and Latino 

Consumer Acculturation. Advanees in Consumer Research, 25: 252-257. 

Namasivayam, K. ve Guchait, P. (2013). The Role of Contingent Self-Esteemand Trust in 

Consumer Satisfaction: Examining Perceived Control and Fairness as Predictors. 

International Journal of Hospitality Management,33(1):184-195. 

Okoe, A.F.,Boateng, H., Quansah, F. ve Omane, A.B. (2015). Self Esteem, Customer 

Identification and Willingnessto Pay Price Premium: Evidence fromYoung Consumers 

Market. Asian Journal of Marketing, 9(1): 27-37. 

Özdamar, K. (2002). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi , Kaan Kitabevi, 

Eskişehir. 

Rosenberg, M. (1965). Society and The Adolescent Self-İmage. Princeton, NJ: Princeton 

UniversityPress. 

Sages, R.A. ve Grable, J.E. (2011). A Test of the Theory of Self-Esteem: A Consumer 

Behavior Perspective. 

http://www.consumerinterests.org/assets/docs/CIA/CIA2011/2011_sagesgrable.pdf. 

Saunders, M., Lewis, P. ve Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. 

Fifth edition, Pearson Education Limited, England. 

Truong, Y. ve McColl, R. (2011). Intrinsic Motivations, Self-Esteem, and Luxury Goods 

Consumption. Journal of Retailingand Consumer Services, 18: 555-561. 

Ye, S.-H., Liu, X.-T. ve Shi, S.-Y. (2015). The Research of Status’s Influence on Consumers’ 

Self-Brand Connection with Luxury Brands: Moderating Role of Self-Esteem and 

Vanity. Open Journal of Business and Management, 3: 11-19 

URL 1: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr. 

https://www.researchgate.net/journal/0265-1335_International_Marketing_Review
http://www.consumerinterests.org/assets/docs/CIA/CIA2011/2011_sagesgrable.pdf


International Conference on “Scientific Cooperation for the Future       Thessaloniki 
in Economics and Administrative Sciences”                                  6th-8th September 2017 

386 

 

Örgütsel Sinizmin Nedeni Örgüt Kültürü müdür?  
 
 

Ayhan Yalçınsoy1 

 

 
Özet 
Araştırmanın amacı işgörenlerin örgütsel bağlılığını zayıflatan, performansını düşüren, motivasyonunu engelleyen 
örgütsel sinizmin örgüt kültüründen mi kaynaklandığını tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Gaziantep Organize 
Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firma çalışanları oluştururken, örneklemini izin veren firma çalışanları 

oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket yöntemiyle toplanmış ve istatistiksel analizler yapılmıştır.. Yapılan 
analizler neticesinde örgütsel sinizm alt boyutlarından bilişsel sinizm ile klan kültürü, adhokrasi kültürü, pazar 
kültürü ve hiyerarşi kültürü arasında pozitif yönlü zayıf ilişkiler bulunmuştur. Örgütsel sinizm alt boyutu duyuşsal 
sinizm ile örgüt kültürü alt boyutlarından klan kültürü arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca 
yapılan regresyon analizi sonucuna göre örgütsel sinizmin alt boyutların bilişsel ve duyuşsal sinizmin örgüt kültürü 
alt boyutlarından etkilendiği yani örgüt kültürünün örgütsel sinizmin nedeni olduğu sonucuna varılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: örgüt kültürü, sinizm, örgütsel sinizm 
 

JEL Sınıflandırması: M10 

 

Does Organizational Culture is The Cause of Organizational 
Cynicism? 

 
Abstract 
The aim of the research is to determine whether organizational culture, which weakens organizational commitment, 
reduces performance, prevents motivation, is the cause of organizational cynicism. While employees of the 
companies that operates in the Gaziantep Organize Sanayi region constitutes the universe of the research, sampling 

is constitutes employee of the companies allowing survey. The research data were gathered by questionnaire and 
statistical analyzes were done. As a result of the analyzes made, positively weak correlations were found between 
beliefs cynicism from organizational cynicism sub dimensions and clan culture, adhocracy culture, market culture 
and hierarchy culture. There was a negative relationship between beliefs cynicism of organizational cynicism sub-
dimension and clan culture of organizational culture sub-dimensions. Moreover, according to the result of 
regression analysis, it was concluded that belief cynicism and affect cynicism of organizational cynicism sub-

dimensions were influenced by organizational culture sub-dimensions, that is organizational culture was the cause 
of organizational cynicism. 
 

Keywords: organizational culture, cynicism, organizational cynicism 
 

JEL Classification: M10 

 

 

1. Giriş 

Toplumları bir birinden ayıran, üyelerinin davranış ve tutumlarını etkileyen, zaman içerisinde 

oluşmuş ve üyelerce kabul edilmiş normlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar o toplumun 

kültürünü oluşturmaktadır. Toplum için kültür bireylerin kişilikleri gibidir.  
 

2. Kavramsal Çerçeve 

Çalışma konusu olan örgüt kültürü ve örgütsel sinizm kavramları incelenmiştir. 

2.1 Örgüt Kültürü 

Örgüt kültürü, örgüt mensuplarının fikir ve davranışlarını biçimlendiren baskın değer ve 

inançlardır (Güçlü, 2003). Diğer bir ifadeyle örgüt kültürü; bir grubun mensuplarınca 

                                                 
1 Dicle Üniversitesi, İİBF, İşletme Fakültesi, Diyarbakır-Türkiye, ayhanyalcinsoy@gmail.com 
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benimsenen değerler, inançlar, normlar, algı ve semboller sistemi olarak tanımlanabilir (Bitsani, 

2013; İşcan ve Timuroğlu, 2007; Yalçınsoy ve Zincirkıran, 2016). Dinçer (1992) ise örgüt 

kültürünü, bir örgütün üyelerinin davranışlarını şekillendiren normlar, davranışlar, değerler, 

inançlar ve alışkanlıklar sistemi (Karcıoğlu, 2001) olarak tanımlamıştır.  

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). 

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 çeşitli 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). 

•  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. Sinizim ve Örgütsel Sinizm 

Çevresindeki bireyleri çıkarcı olarak gören ve her şeyden ziyade kendi çıkarlarını 

önemsediklerine inanan kimselere “sinik”, bu durumu açıklamaya çalışan düşünceye ise 

“sinizm (kinizm)” denilmektedir (Balay, Kaya ve Cülha, 2013).  

Bir örgüt içerisinde sinik davranış gösteren üyelerin sayılarının artmasıyla örgütsel sinizmden 

bahsedilebilir (Balay, Kaya ve Cülha, 2013). Dean ve arkadaşları (1998) örgütsel sinizmi, örgüt 
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üyelerinin örgüte karşı geliştirdiği olumsuz tutumlar olarak tanımlamışlar ve üç boyutta ele 

almışlardır (Dean, Brandes ve Dharwadkar, 1998). 

 Bilişsel (İnanç) Sinizm: Bireylerin örgüte karşı hor görme, öfke ve kınama gibi 

olumsuz duygularından  kaynaklanan ve örgütün dürüst olmadığına olan inançları sinizmin 

bilişsel boyutunu oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle bilişsel sinizm, ortaya konulan eylemlerin 

ve insan davranışlarının iyiliğine ve samimiyetine olan inançsızlıktır (İraz, Fındık ve Eryeşil, 

2012). 

Sinik örgüt üyelerinin sahip oldukları olumsuz yetkinlikler; duygusal hissizlik, duygusal 

tükenmişlik, aldırmazlık, vurdumduymazlık, önem verme eksikliği, dağınıklık, yabancılaşma, 

sevgisizlik şeklinde sıralanabilir (Akman, 2013). 

 Duyuşsal (Duygu) Sinizm: Örgüt mensuplarının örgütte karşılaştıkları olumsuz 

durumlar sonrasında sahip oldukları öfke, saygısızlık, sıkıntı ve utanç duyma gibi kuvvetli 

duygusal tepkiler örgütsel sinizmin duygusal boyutunu oluşturmaktadır (Kalağan ve Güzeller, 

2010). 

Sinizm, örgüte karşı öfke, saygısızlık, kızgınlık, küçümseme, utanç hissetme, sıkıntı duyma,  

nefret etme, ahlaki bozulma, kendini beğenmişlik, hayal kırıklığına uğrama ve güvensizlik  gibi 

tarafsızlıktan uzak bir yargı içermeyen olumsuz duyguları barındırır (Atanur Baskan ve Gün, 

2016). Bu noktadan hareketle sinizmin olumsuz her türlü duyguyla ilişkili olduğu söylenebilir 

(İraz ve diğ., 2012). 

 Davranışsal Sinizm: Örgüt üyelerinin çevresine örgüt hakkında olumsuz bilgiler 

aktarması, eleştirmesi ve şikayet etmesi örgütsel sinizmin davranışsal boyutunu 

oluşturmaktadır (Dean, Brandes ve Dharwadkar, 1998). Başka bir deyişle işgörenlerin örgüte 

karşı olumsuz davranışlara yönelme eğilimidir (İraz, Fındık ve Eryeşil, 2012). İşgörenler 

mizahı özellikle de alaycı mizahı kullanarak sinik davranışlarını hayata geçirirler (Dean, 

Brandes ve Dharwadkar, 1998). 
 

3. Veri ve Yöntem 

3.1. Veri ve Veri Toplama Yöntemi 

Verilerin toplanmasında, demografik bilgiler formu dışında, çalışanların örgüt kültürü, örgütsel 

sinizm düzeylerini belirlemek amacıyla iki ayrı ölçekten yararlanılmıştır. Bu ölçekler Gaziantep 

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firma çalışanlarına dağıtılmış olup 256 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 0.92 olarak bulunmuştur. 

 b: Örgütsel Sinizm Ölçeği: Katılımcıların örgütsel sinizm seviyesinin belirlenmesi 

amacı ile Brandes’in (1997) geliştirdiği ve Erdost ve diğerleri (2007) tarafından Türkçe çevirisi 

yapılan 14 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Örgütsel sinizm ölçeğinde bilişsel, duyuşsal 

ve davranışsal faktörler olmak üzere üç boyut mevcuttur. Ölçek için yapılan güvenilirlik 

analizinde Cronbach Alpha katsayısı 0.81 olarak bulunmuştur. 

3.2. Verilerin Analizi 

Verilerin değerlendirilmesinde açık kaynak 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. 
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4. Ampirik Analiz 

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların çoğunluğunu %40 (104) ile 31-40 yaş grubu, %77 

(196) ile erkekler, %73 (186) ile evli olanlar, %54 (138) ile lise mezunu olanlar  %30 (78) ile 

1-5 yıl tecrübeye sahip olanların oluşturduğu ifade edilebilir.  
 

Tablo 1: Katılımcıların demografik bilgileri 

Yaş n % Cinsiyet n % 

20-30 58 22,66 Kadın 60 23,44 

31-40 104 40,63 Erkek 196 76,56 

41-50 74 28,91 Medeni Durum n % 

50+ 20 7,81 Evli 186 72,66 

Tecrübe n % Bekar 70 27,34 

1-5 78 30,47 Eğitim Durumu n % 

6-10 68 26,56 İlköğretim 76 29,69 

11-15 60 23,44 Lise 138 53,91 

16-20 36 14,06 Üniversite 42 16,41 

20+ 14 5,47    
 

Örgüt kültürü alt boyutları ile örgütsel sinizm alt boyutları arasında yapılan ilişki (korelasyon) 

analizi sonucunda boyutlar arasında p≤0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit 

edilmiştir. 
 

Tablo 2: Örgüt kültürü alt boyutları ile örgütsel sinizm alt boyutları arasındaki ilişki 

 Bilişsel Sinizm Duyuşsal Sinizm Davranışsal Sinizm 

Klan Kültürü 0,20 -0,22 -0,06 

Adhokrasi Kültürü 0,28 -0,09 0,02 

Pazar Kültürü 0,26 -0,04 0,10 

Hiyerarşi Kültürü 0,37 0,01 0,09 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere bilişsel sinizm ile klan kültürü (r=0,20 p≤0.05), adhokrasi kültürü 

(r=0,28 p≤0.05), pazar kültürü (r=0,26 p≤0.05), hiyerarşi kültürü (r=0,37 p≤0.05) arasında zayıf 

düzeyde pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur. Bu sonuca göre algılanan örgüt kültürü alt boyutları 

düzeyi arttıkça bilişsel sinizm alt düzeyinin de artış göstereceği söylenebilir. Bir başka sonuca 

göre duyuşsal sinizm ile klan kültürü (r=-0,22 p≤0.05) arasında negatif yönlü ve zayıf bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre algılanan klan kültürü düzeyi arttıkça duyuşsal sinizm 

düzeyinin azalacağı söylenebilir. Tablo’da görüldüğü üzere davranışsal sinizm ile örgüt kültürü 

alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  

Örgüt kültürü alt boyutları ile örgütsel sinizm alt boyutlarından bilişsel sinizm arasında yapılan 

nedensellik (regresyon) analizi sonucunda bilişsel sinizm ile klan kültürü, adhokrasi kültürü, 

pazar kültürü ve hiyerarşi kültürü arasındaki ilişkinin p≤0,000 düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu söylenebilir.  
 

Tablo 3: Bilişsel sinizm ile örgüt kültürü alt boyutları arasındaki regresyon analizi 

Bağımlı Değişken R2 Bağımsız Değişken B β t p 

Bilişsel Sinizm 0,16 

Klan Kültürü -0,05 -0,05 -0,67 0,506 

Adhokrasi Kültürü 0,18 0,19 1,89 0,060 
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Pazar Kültürü 0,00 0,00 -0,04 0,964 

Hiyerarşi Kültürü 0,31 0,32 4,65 0,000 
 

Yapılan regresyon analizi sonucunda, bağımsız değişken konumundaki örgüt kültürü alt 

boyutlarının bağımlı değişken olan örgütsel sinizm alt boyutu bilişsel sinizm değişkenine ait 

varyansı %16 oranında açıkladığı, başka bir ifadeyle bilişsel sinizmin %16 oranında örgüt 

kültürü alt boyutlarına bağlı olarak şekillendiği ifade edilebilir (Tablo 3). 

Örgüt kültürü alt boyutları ile örgütsel sinizm alt boyutlarından duyuşsal sinizm arasında 

yapılan nedensellik (regresyon) analizi sonucunda duyuşsal sinizm ile klan kültürü, adhokrasi 

kültürü, pazar kültürü ve hiyerarşi kültürü arasındaki ilişkinin p≤0,05 düzeyinde ista tistiksel 

olarak anlamlı olduğu söylenebilir.  
 

Tablo 4: Duyuşsal sinizm ile örgüt kültürü alt boyutları arasındaki regresyon analizi 

Bağımlı Değişken R2 Bağımsız Değişken B β t p 

Duyuşsal Sinizm 0,07 

Klan Kültürü -0,33 -0,31 -3,80 0,000 

Adhokrasi Kültürü 0,03 0,03 0,28 0,782 

Pazar Kültürü 0,05 0,04 0,44 0,657 

Hiyerarşi Kültürü  0,13 0,11 1,57 0,117 
 

Yapılan regresyon analizi sonucunda, bağımsız değişken örgüt kültürü alt boyutlarının bağımlı 

değişken olan örgütsel sinizm alt boyutu davranışsal sinizm değişkenine ait varyansı %7 

oranında açıkladığı, başka bir ifadeyle duyuşsal sinizmin %7 oranında örgüt kültürü alt 

boyutlarına bağlı olarak şekillendiği ifade edilebilir (Tablo 4). 

Son olarak örgütsel sinizm alt boyutu olan davranışsal sinizm ile örgüt kültürü boyutları 

arasında yapılan nedensellik analizinde, davranışsal sinizm ile örgüt kültürü alt boyutları 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Tablo 5’de görülen değerlerin rastlantısal 

olduğu söylenebilir. 
 

Tablo 5: Davranışsal boyut ile örgüt kültürü alt boyutları arasındaki regresyon analizi 

Bağımlı Değişken R2 Bağımsız Değişken B β t p 

Davranışsal Boyut 0,03 

Klan Kültürü -0,15 -0,15 -1,85 0,065 

Adhokrasi Kültürü -0,05 -0,05 -,45 0,655 

Pazar Kültürü 0,17 0,16 1,67 0,096 

Hiyerarşi Kültürü  0,11 0,11 1,46 0,147 
 

5. Sonuç 

Yapılan çalışmalar örgütlerin çoğunda sinik davranışlar sergileyen işgörenlerin bulunduğunu 

(Sezgin Nartgün ve Kalay, 2014) ve sinizmin, bireysel ya da örgütsel özelliklerden 

kaynaklandığını ortaya koymaktadır (Kalağan ve Güzeller, 2010; Sezgin Nartgün ve Kalay, 

2014). Bu çalışmada ise Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firma 

çalışanlarının örgüt kültürü algıları ile örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki incelenmiş ve 

örgüt kültürü ile örgütsel sinizm arasında zayıf düzeyde ilişkiler bulunmuştur. 

Yapılan çalışma neticesinde örgütsel sinizm alt boyutlarından bilişsel sinizm ile örgüt kültürü 

alt boyutları arasında pozitif yönlü ve zayıf ilişkiler tespit edilmiştir. Bu sonuca göre örgüt 

mensuplarının algıladıkları örgüt kültürü düzeyi arttıkça bilişsel sinizm düzeyleri de artış 

gösterecektir. Bilişsel sinizm düzeyi yüksek olan işgörenlerde çalıştıkları kurumun dürüstlükten 

yoksun olduğu inanışı (Dean, Brandes ve Dharwadkar, 1998) hakim olacaktır. 

Çalışmada elde edilen diğer bir sonuca göre duyuşsal sinizm ile örgüt kültürü alt boyutlarından 

sadece klan kültürü arasında negatif yönlü ve zayıf bir ilişki tespit edilmiştir.  Bu noktadan 

hareketle geniş bir aileye benzeyen klan kültürünün hakim olduğu örgütlerde örgüt kültürü 
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algısı yükseldikçe duyuşsal sinizm düzeyinin azalacağı ifade edilebilir. Benzer şekilde Balay 

ve diğerleri (2013) yapmış oldukları çalışmada örgüt kültürü ile örgütsel sinizm arasında negatif 

yönlü zayıf ilişkiler bulmuşlardır (Balay, Kaya ve Cülha, 2013). Duyuşsal sinizm düzeyi yüksek 

olan işgörenlerin kurumlarına karşı öfke, saygısızlık, utanç duyma gibi duygular beslediği ifade 

edilebilir. 

Elde edilen bir başka sonuca göre davranışsal sinizm ile örgüt kültürü alt boyutları arasında 

anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu noktadan hareketle elde edilen sonuçların rastlantısal 

olduğu ifade edilebilir. Bu sonuca göre işgörenlerin çalıştıkları kurumla ilgili olarak çevresine 

olumsuz bilgiler aktarması, şikayette ve eleştiride bulunmasının (Dean, Brandes ve 

Dharwadkar, 1998) örgüt kültürü kaynaklı olmadığı söylenebilir. 

Çalışmanın asıl amacı olan örgüt kültürü ile örgütsel sinizm arasındaki nedensellik (regresyon) 

analizi sonucunda ise örgüt kültürü alt boyutlarının örgütsel sinizm alt boyutlarından  bilişsel 

ve duyuşsal sinizmi anlamlı bir şekilde yordadığı, ancak yordama gücünün zayıf olduğu 

söylenebilir. Başka bir ifadeyle örgüt kültürünün bilişsel ve duyuşsal sinizmi tetiklediği, ancak 

davranışsal sinizmi etkilemediği söylenebilir. Gün (2016), yaptığı çalışmada örgüt kültürünün 

örgütsel sinizmi etkilediğini ifade etmiştir (Gün, 2016). Bu bağlamda mensubu olan bireylerin 

tutum ve davranışlarını etkileyen örgüt kültürünün örgütsel sinizmi etkileyeceği söylenebilir.  

Sonuç olarak örgüt kültürünün örgütsel sinizm üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ancak 

örgütsel sinizmin örgüt içindeki olumsuz sonuçları dikkate alındığında örgütsel sinizm ile 

mücadele edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İşgörenlerin karar süreçlerine dahil edilmesi, etkili 

bir iletişim sisteminin kurulması, güven ortamının oluşturulması, ödül ceza sisteminin adil bir 

şekilde uygulanmasıyla örgütsel sinizmin azaltılabileceği değerlendirilmektedir. 
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Güvenlik İkilemi Bağlamında 1992-1995 Bosna Savaşının Ortaya 

Çıkış Süreci 
 
 

İbrahim Fevzi Güven1 

 

 
Özet 

Uluslararası sistemin egemen bir gücün bulunmaması anlamında anarşik yapısında, devletler birbirlerinin 
niyetleri hakkında en kötü ihtimali hesaba katıp, güvenlik endişesiyle bir takım hamleler geliştirirler. Bu 
hamleler diğer devletler tarafından kendi güvenliklerine yönelik bir tehdit olarak algılanır ve bu devletler de 
güvenliklerini sağlamaya yönelik politikalar üretirler. Bu şekilde ortaya çıkan paradoksal durum uluslararası 

ilişkiler literatüründe güvenlik ikilemi olarak adlandırılmaktadır. Güvenlik ikilemi kavramı daha çok realist 
uluslararası ilişkiler kuramı çerçevesinde ele alınmaktadır. Uluslararası ilişkilerde 1980’lerden sonra öne 
çıkmaya başlayan İnşacı yaklaşımın bu kavrama katkısı ise, devletlerin karşılıklı tehdit algılamalarına kimlik 
bağlamında açıklama getirmesidir. İnşacı yaklaşıma göre, devletler çıkar, güç, tehdit  algısı ve benzeri maddi 
yapıları, diğer devletlerle ilişkileri çerçevesinde oluşan sosyal bağlam yoluyla anlamlandırılırlar. Buna göre 
devletlerin çıkar algılamaları, bu sosyal bağlamda diğer devletlerle girdikleri ilişkiler sonucunda inşa edilir. Bu 

nedenle devletler arasında güvenlik ikileminin ortaya çıkmasını belirleyen unsur devletlerin karşılıklı etkileşim 
sonucunda inşa ettikleri çıkar algılamaları ve devletlerin sahip oldukları kimliklerdir. Bu çalışmada, 1992 -1995 
yılları arasında gerçekleşen Bosna savaşının ortaya çıkış süreci güvenlik ikilemi kavramı bağlamında 
incelenmiştir. Sırplar ve Boşnakların karşılıklı güvenlik tehdidi algılamaları neticesinde ortaya koydukları 
politikalar, iki devlet/toplum arasında güvensizlik ortamının daha çok artmasına neden olmuştur. Böylece Sırplar 
ve Boşnaklar arsında kimlik farklılığının de etkisiyle meydana gelen güvenlik ikilemi ve bunun sonucunda 

giderek artan etnik gerilim, 1992-1995 Bosna savaşının ortaya çıkmasına neden olan faktörlerden olmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: güvenlik ikilemi, inşacılık, realizm, Bosna savaşı, kimlik  

 

The Emergence Process of 1992-1995 Bosnian War In The 

Security Dilemma Context 
 
Abstract 

The anarchy in international system in the sense that absence of sovereign power, states take into account the 
worst possibility about other states’ intentions and produce some moves with security concern. Other states 
perceive these moves as a threat against their interests and these states also take some measures to protect their 
security. This paradoxical situation is named security dilemma in international relations literature. Notion of 
security dilemma generally used by realist theory in international relations. However, the constructivist approach 
which became popular in international relations after 1980s explain states’ perception of interests with identity 

concept. According to constructivist approach, states’ interests, perceptions, fears etc. constructed through social 
area in which states and other actors develop social relations each other. Thus, security dilemma occurs by 
states’ identities and perceptions each other as a result of social interaction. In this study, process of breaking out 
Bosnia war which took place between 1992-1995 was examined in the context of security dilemma. Mutual 
security perceptions  and policies related to this perceptions of Serbs and Bosniaks escalated insecurity in the 
region. Therefore, security dilemma and ethnic tension happened among Serbs and Bosniaks with the effect of 

identity difference and this situation is one of the major factors that led to 1992-1995 Bosnia war. 
 

Keywords: security dilemma, constructivism, realism, Bosnia war, identity 
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1. Giriş 

Soğuk Savaş sonrası dönemde Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte 

ortaya çıkan etnik çatışmalar gibi olgular, Soğuk Savaş’ın sona ereceğini tahmin edemeyen 

Realizmin güç kaybetmesine ve alternatif post-modern teorilerin ortaya atılmasına neden 

olmuştur. Realist teorinin açıklamalarını tümden reddetmeyen fakat söz konusu açıklamalara 

yeni açılımlar getiren İnşacılık yaklaşımı, uluslararası ilişkiler disiplininde Soğuk Savaş 

sonrası dönemde, özellikle öne çıkardığı kimlik kavramıyla popülerliği artan bir post-modern 

teori olmuştur. İnşacılık yaklaşımı, Realist teorinin ihmal ettiği, uluslararası ilişkilerin devlet 

dışı aktörlerinden olan etnik gruplar ve bu gruplar arası ilişkilere kimlik temelli açıklamalar 

getirmiştir. Realist teori ile birlikte ortaya çıkan güvenlik ikilemi kavramı da İnşacı 

yaklaşımın perspektifinden, kimlik temelli bir analize tabi tutulmuştur. Böylece, Realist 

teoriye göre aktörlerin birbirleri hakkında en kötü ihtimali düşünerek güvenlik kaygısı 

duyması üzerine ortaya çıkan güvenlik ikilemine İnşacı yaklaşımın katkısı, aktörlerin diğer 

aktörlere karşı söz konusu güvenlik kaygısını duyup duymamasını belirleyenin kimlik faktörü 

olduğu savını geliştirmesidir. Bu çalışmada, güvenlik ikilemi kavramının hem Realist hem de 

İnşacı yaklaşım tarafından geliştirilen açıklamalarından yararlanılarak, Yugoslavya’nın 

dağılma sürecinde, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı güvenlik ikilemi kavram 

ile analiz edilmiştir. 
 

2. Güvenlik İkilemi Kavramı 

Soğuk Savaş döneminde Uluslararası ilişkiler literatüründe yer almaya başlayan Güvenlik 

ikilemi kavramı, bir aktörün, diğer aktörlerin kendisine zarar vereceği korkusu (İng. 

Hobbesian fear) ile kendi güvenliğini sağlamak amacıyla birtakım önlemler alması ve 

politikalar üretmesinin diğer aktörler tarafından da aynı şekilde bir korkuya ve güven 

kaygısına yol açması ve bu aktörlerin de karşı önlemler ve politikalar üretmesi sonucu oluşan 

karşılıklı güvensizlik ortamı olarak açıklanabilir. Böylece, aktörlerin güvenlik ihtiyacını 

karşılamak için, bir başka deyişle kendini koruma amacıyla attığı adımlar diğer aktörlerde de 

benzer kaygılara yol açar ve karşılıklı olarak birbirine “güvenemeyen” aktörler söz konusu 

hamleleri ile güvenliklerini sağlamak yerine daha büyük bir güvensizlik ortamının içine 

düşerler (Melander, 2007: 12; Bilgiç, 2011: 124-129).  

ealist yaklaşıma göre Güvenlik ikilemi, Uluslararası ilişkilerde sistemin anarşik yapısından 

kaynaklanmaktadır (Posen, 1993: 27-28; Kaufman, 1996: 150-151; Goldstein ve Pevehouse, 

2015: 94). Uluslararası sistemin devletler-üstü egemen bir gücün bulunmaması anlamındaki 

anarşik yapısında her bir aktör, diğer aktörler tarafından gelecek saldırı, domine etme, imha 

etme vb. hamlelere karşı bir güvenlik tehdidi hisseder. Bu tehdit algısına karşı bir aktörün 

kendini koruma amacıyla attığı adım bu kez diğer aktör/aktörler tarafından tehdit olarak 

algılanır ve böylece aktörlerin karşılıklı olarak, çoğu zaman silahlanma yarışı olarak kendini 

gösteren, güç edinme yarışına girdiği bir kısır döngü (İng. vicious circle of security) oluşur 

(Herz, 1950: 157; Goldstein ve Pevehouse, 2015: 94). Benzer şekilde, etnik gruplar arasında 

güvenlik ikileminin oluşabilmesi için de söz konusu etnik gruplar üzerinde denetim ve kontrol 

sahibi olan bir egemen gücün olmaması, bir başka deyişle etnik grupların bir tür anarşi 

ortamında karşı karşıya gelmeleri gerekmektedir. Bu nedenle etnik gruplar arasında güvenlik 

ikilemi, Yugoslavya’nın dağılması sürecinde Bosna Savaşında görüldüğü gibi, bu gruplar 

üzerindeki egemen otoritenin zayıfladığı ya da ortadan kalktığı durumlarda ortaya 

çıkmaktadır (Kaufman, 1996: 151). 

Soğuk Savaş döneminde güvenlik ikilemi, uluslararası ilişkiler disiplinine egemen olan realist 

düşüncenin rasyonel ve bütüncül bir aktör olarak kabul ettiği devletleri merkeze alan bakış 

açısıyla ele alınmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde ise kavram, 1990’ların ilk yarısında 

etnik çatışmalar ve iç savaşlar gibi güvenlik sorunlarının uluslararası ilişkilerde sıkça 

görülmeye başlamasının da etkisiyle, devlet-merkezci realist paradigmanın dışına çıkılarak 

daha geniş kapsamlı olarak, etnik gruplar gibi devlet-dışı aktörlerin de hesaba katıldığı bir 
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çerçevede çalışılmaya başlanmıştır. Örneğin bir etnik grubun kendi kimliğini güvenceye 

altına almak amacıyla ortaya koyduğu politikaların diğer gruplarda yarattığı güvenlik kaygısı 

sonucu karşılıklı olarak ortaya konulan politikaların söz konusu gruplar arasında gerilimi 

artırması ve daha güvenliksiz bir ortam oluşturması olarak tanımlanabilecek toplumsal 

güvenlik ikilemi kavramı Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya konulan güvenlik ikilemi 

çalışmalarının bir ürünüdür. Bu kavramla, kimliklerine yönelik güvenlik tehdidi hisseden 

grupların, söz konusu tehlikeyi bertaraf etmek üzere ortaya koydukları davranışlarıyla bu kez 

diğer grupları bir güvenlik endişesine sürüklemesiyle oluşan güvenlik ikilemi ifade edilmiştir 

(Bilgiç, 2011: 125-127). 

Uluslararası ilişkilerde realist yaklaşım, güvenlik ikilemini çıkar kavramı çerçevesinde, 

devletlerin güvenlik çıkarlarını gerçekleştirmek üzere geliştirdiği politikalar sonucu oluşan bir 

fenomen olarak ele almaktadır. Uluslararası ilişkilerde post-modern yaklaşımlardan olan 

inşacılık ise, söz konusu çıkarları reddetmez fakat bu çıkarların nasıl oluştuğu konusunda 

açıklamalar getirir. İnşacı yaklaşım aktörlerin kendi çıkarları peşinde koştuklarını kabul eder 

fakat bu çıkarların nasıl oluştuğunu açıklamadan bu bilginin pek bir anlam ifade etmediğini 

iddia eder. İnşacı yaklaşıma göre çıkarları belirleyen aktörlerin kendilerini nasıl 

tanımladıkları, kim oldukları, bir başka deyişle kimlikleridir (Reus-Smit, 2013: 295). 

Devletler çıkarlarını, sosyal bir ortam olan uluslararası yapıda diğer devletler ve aktörler ile 

etkileşimleri sonucunda yapılandırdıkları kimlikleri vasıtasıyla tanımlarlar (Bozdağlıoğlu, 

2007: 149-150). Devletler sahip oldukları kimlikler aracılığıyla biz ve onlar ayrımını belirler. 

Tanımlanan bu ayrıma göre devletler kendi grup üyelerine (biz) ve diğer grup üyelerine karşı 

davranış kalıpları geliştirirler.2 Kimlikler, oluşturucu bir unsur olarak aktörlerin çıkarlarının 

ne olduğunu bilmesine yardımcı olur. Kimlikleri sayesinde çıkarlarını belirleyen aktörler, 

çıkarlarına göre de davranışlarını/politikalarını belirler (Büyükbaş, 2013: 250). 

Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası ilişkiler disiplininde popülerliğini artıran inşacı 

yaklaşım, güvenlik ikilemi çalışmalarına kimlik bağlamında yeni bir boyut kazandırmıştır. 

Böylece inşacı yaklaşımda önemli bir yere sahip olan kimlik kavramının güvenlik ikilemi 

bağlamında ele alındığı çalışmalar ortaya konulmuştur. Örneğin Suh (2006), ABD ve Kuzey 

Kore arasındaki güvenlik ikilemini, iki devletin birbirlerine yönelik davranışları nedeniyle 

değil, kimlikleri üzerinden karşılıklı olarak duyulan güvenlik kaygısıyla oluştuğunu ileri 

sürmüştür. Benzer şekilde Lindley3, Kıbrıs’ta Rum kesimi ile Türk kesimi arasındaki güvenlik 

ikileminin iki toplum arasında ortak bir kimlik oluşturulamamasından kaynaklandığını ileri 

sürerek konuyu kimlik bağlamında ele almıştır.  
 

3. Güvenlik İkilemi Bağlamında Bosna Savaşı’nın Analiz Edilmesi 

Güvenlik ikilemi çerçevesinde Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Bosna’da yaşananlar 

incelendiğinde, etnik gruplar arasındaki gerilimlerin nispeten azalmasını sağlayan Yugoslavya 

Sosyalist Federal Cumhuriyet’inin yok olmaya yüz tutmasıyla, etnik kimlikler üzerinden 

mobilize olan Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar birbirlerini güvenlik tehdidi olarak görmeye 

başlamışlardır. Federal bir üst otoritenin birleştirici etkisinin olmadığı en son tecrübede, İkinci 

Dünya Savaşı’nda, bu etnik grupların birbirlerine yönelik katliam ve saldırıları söz konusu 

güvenlik endişesini oluşturan etkenlerdendir (Posen, 1993: 35). Tüm bu etkenler göz önüne 

                                                 
2 Ronal Jepperson, Alexander Wendt ve peter j. Katzenstein, “Norms, Identitiy, and Culture in National 

Security”, Peter Katzenstein (ed.), The Culture of National Security, Columbia Press, 1996, s. 66; Aktaran: 
BOZDAĞLIOĞLU, Yücel; (2007), “Yapılandırmacı Yaklaşım (Konstrüktivizm)”, Editör: ÇAKMAK H., 

Uluslararası İlişkiler: “Giriş, Kavram ve Teoriler”, Platin Yayınları, Ankara, s. 154. 
3 Dan Lindley, “Historical, Tactical, and Strategic Lessons from the  Partition of Cyprus”, International 

Studies Perspectives, Cilt 8, 2007, s.239 Aktaran: BİLGİÇ, Ali; (2011), ““Güvenlik İkilemi”ni 

Yeniden Düşünmek Güvenlik Çalışmalarında Yeni Bir Perspektif”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 8, Sayı 

29, s. 127-128. 
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alındığında, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı güvenlik ikilemi kavramı ile 

analiz etmek mümkündür (Melander, 2007: 5).  

Kaufman (1996: 157), güvenlik ikilemini oluşturan süreçte, etnik gruplar arasında birbirleri 

hakkında olumsuz tek-tipleştirmelere sahip olmanın bir etnik düşmanlığa, bu düşmanlığın da 

karşılıklı korkuya neden olacağını ileri sürmüştür. Bu korku üzerine güvenliğini sağlamak 

isteyen bir etnik grup, diğer grubun kendisi için oluşturduğu tehdit boyutunu, bu tehdidin 

zaman içinde azalma eğilimde mi yoksa büyüme eğiliminde mi olduğunu, bu tehdide yönelik 

derhal yapılması gereken bir hamle olup olmadığını değerlendirir. Söz konusu etnik grupların 

birbirleri hakkındaki bu değerlendirmeleri iki grup arasında çatışma çıkma ihtimalinde 

belirleyici rol oynar (Posen, 1993: 27). Bosna Savaşı örneği ele alındığında, Sırpların ve 

Boşnakların birbirlerine ilişkin değerlendirmeleri güvenlik ikilemini tırmandırmış ve taraflar 

arasında etnik çatışmaya neden olmuştur. 

Boşnakların ve Sırpların birbirlerini güvenlik tehdidi olarak görmelerinde kimlik unsurunun 

önemli bir rolü vardır. Söz konusu iki etnik grup birbirlerine yönelik çıkarlarını, inşacı 

yaklaşımda vurgulanan şekilde, kimlikleri üzerinden belirlemiştir. Böylece Sırpların ve 

Boşnakların en önemli ayrımı din üzerinden olan farklı kimlikleri, birbirlerine yönelik çıkar 

algılamalarını belirlemiştir. Kimlik üzerinden oluşturulan bu çıkar algısında tarihte bu iki 

etnik grubun karşı karşıya geldiği örneklere de başvurulmuştur. Bunun sonucunda, objektif 

olmaktan uzak ve karşıt etnik grubun bakış açısına yer vermeyen, çoğu zaman abartılı ögeler 

içeren sözlü tarih yoluyla kuşaktan kuşağa geçen karşılıklı husumet, etnik grupların birbirini 

güvenlik tehdidi olarak görmesine katkıda bulunmuştur. Söz konusu etnik grupların sözlü 

tarihlerinde birbirlerine karşı düşmanlık ve nefreti körükleyecek pek çok anlatının mevcut 

olması, geçmişteki örneklerde olduğu gibi tekrar bir saldırıya uğramadan önce bu kez 

saldırarak kendini savunma düşüncesine yol açmıştır (Posen, 1993: 30-36). Özellikle 

Hırvatların ve Boşnakların çoğunluk olduğu bölgelerde yaşayan Sırplar, Herz’in güvenlik 

ikilemini ifade etmek için kullandığı “öldür ya da yok ol, ya önce saldır ya da yok olma 

riskini göze al”4 ifadesindeki gibi, kendilerine saldırılmadan önce saldırıya geçerek hayatta 

kalabilecekleri inancını taşımışlardır. 

Bosna Savaşında da görüldüğü gibi, etnik gruplar arasında güvenlik ikilemine yol açan 

karşılıklı korku ve bu korkunun beraberinde getirdiği güvenliğe yönelik önlemler, önleyici 

saldırı (İng. preemptive attack) ve savaş gibi, esasında her iki tarafın da istemediği sonuçlara 

yol açabilir. Zira taraflar arasında güvenlik ikileminin oluşmasının sebebi, her iki tarafın da 

bir savaştan çekiniyor olması fakat karşı tarafa güvenemediği için savunma amaçlı önlemler 

almasıdır. Fakat güvenlik ikileminin tırmanması sonucu, taraflar açısından ilk saldıran taraf 

olmak en iyi savunma stratejisi olarak görülebilir (Melander, 2007: 12). Böylece aktörler, 

kendini gerçekleştiren kehanete (İng. self fulfilling prophecy) yol açarak, güvenlik 

endişelerinin onları zorladığı politikaları ile en başta kaçınmak istedikleri çatışmayı kendi 

kendilerine yaratmış olurlar. Posen’a göre (1993: 32-33), etnik grupların birbiriyle iç içe 

yaşadığı durumlarda söz konusu önleyici saldırının, saldırıyı yapan tarafa sağlayacağı avantaj 

daha fazla olacaktır. Boşnakların, Sırpların ve Hırvatların iç içe yaşadığı Bosna-Hersek’te 

oluşan güvenlik ikileminde ilk saldırıya geçen tarafın Bosnalı Sırp ayrılıkçı güçler olması bu 

bağlamda önleyici saldırı olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte, ayrılıkçı Sırp milislerin, 

güvenlik ikileminden bağımsız olarak, ilk saldıran taraf olmanın getireceği kazanımlardan 

yararlanmayı istemiş olabileceği ihtimali de hesaba katılmalıdır. 

Kaufman’a göre (1996: 150), etnik gruplar arasında gerilim ve çatışma iki türlü gelişebilir. 

Bunlardan birincisi, etnik gruplar arasında uzun süredir devam eden kitlesel düşmanlığın 

siyasi elitleri de radikal politikalara itmesi ile oluşan güvenlik ikileminin neden olduğu etnik 

                                                 
4 John H. Herz, Political Realism and Political Idealism: A Study in Th eories and Realities, Chicago, University 
of Chicago Press, 1951, s. 3; Aktaran: BİLGİÇ, Ali; (2011), ““Güvenlik İkilemi”ni Yeniden Düşünmek 
Güvenlik Çalışmalarında Yeni Bir Perspektif”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 8, Sayı 29, s. 125. 
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gerilim/çatışmadır. İkincisi ise, etnik grupların lideri konumundaki siyasi elitlerin politik 

kazançlar elde etmek amacıyla, medya ve propaganda yoluyla etnik gruplar arasında 

düşmanlığı tırmandırması ve istemli bir şekilde güvelik ikilemi yaratması sonucu ortaya çıkan 

etnik gerilim/çatışmadır. Bu bağlamda, Yugoslavya’nın dağılma sürecinde, 1992-1995 yılları 

arasında patlak veren Bosna Savaşı’nda siyasi elitlerin, özellikle Sırbistan devlet başkanı 

Slobodan Miloseviç’in etnik gerilimi tırmandıran ve güvenlik ikilemi yaratan söylem ve 

politikaları dikkat çekmektedir (Vujacic, 1995; Djilas, 1993: 88). 

Bosna’da yaşayan Sırp toplumunda Boşnaklara yönelik güvenlik ikileminin oluşmasında 

Sırbistan devlet başkanı Slobodan Miloseviç’in 1980’lerin ikinci yarısıyla birlikte ortaya 

koymaya başladığı mağduriyet temalı şovenist milliyetçi politikaların önemli etkisi vardır 

(Vujacic, 1995; Kaufman, 1996: 159-160). Miloseviç’in politikaları Sırplar arasında 

Yugoslavya’daki diğer etnik gruplara yönelik güvenlik endişelerinin doğmasına yol açarken, 

Kosova ve Voyvodina’nın 1989’da özerkliğinin kaldırılması gibi adımlar ile giderek Sırpların 

domine ettiği bir hale gelmeye başlayan Yugoslavya, bu kez Slovenler, Hırvatlar ve 

Boşnaklar gibi diğer Yugoslav halklarında güvenlik endişesine neden olmaya başlamıştır 

(Posen, 1993: 36-37). Bu endişe ile söz konusu halklarda bağımsızlık hareketleri baş 

göstermiştir. Bu halkların Yugoslavya’dan ayrılma yönünde irade ortaya koyması ise 

Hırvatistan ve Bosna-Hersek’te bu halklar ile iç içe yaşayan Sırpların, Miloseviç’in desteği 

ile5 ayrılıkçı hareketler geliştirmesine neden olarak güvenlik ikilemini derinleştirmiş ve 

nihayetinde iç savaşa neden olmuştur (Kaufman, 1996: 160). 

Siyasi elitlerin oluşturduğu güvenlik ikileminde, söz konusu siyasi liderler tarafından etnik 

kimlik sembollerinin kullanılması yoluyla gerilimin tırmandırılması ve hatta paramiliter 

güçler yoluyla silahlı çatışmaların başlatılması söz konusu olmaktadır.  Bunun karşılığında 

diğer etnik grup da bu silahlı saldırılara karşılık vermeye başladığında ve bu şekilde oluşan 

güvenlik ikileminde, silahlı çatışma artık her iki taraf için de güvenliği sağlamak için tek çare 

olarak görülmeye başlanır. Böylece söz konusu siyasi liderlerin mensubu oldukları etnik grup 

ilk başta savaşmaya hazır olmasa dahi, paramiliter güçlerin kızıştırdığı güvensizlik ortamında 

silahlı çatışma için mobilize edilmiş olur (Kaufman, 1996: 156). Bu noktada, Miloseviç’in 

Bosna-Hersek’in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Bosnalı Sırp ayrılıkçı milisleri 

desteklemesinin Bosna’daki etnik gerilimin bir iç savaşa dönüşmesindeki etkisi dikkat 

çekmektedir6. Miloseviç gerek Hırvatistan’daki gerek Bosna’daki ayrılıkçı paramiliter Sırp 

güçlerini destekleyerek güvenlik ikilemini ve etnik gerilimi tırmandırmıştır.  

Malender’e göre (2007: 15-16), etnik grupların birbirlerini düşman ya da potansiyel düşman 

olarak görmelerine ve uzlaşma ihtimalini ihmal etmelerine neden olan dışlayıcı (İng. 

exclusivist) etnik milliyetçilik ideolojisinin yol açtığı kimlik temelli karşılıklı güvensizlik, 

                                                 
5 1991 yılında Hırvatistan ve Slovenya’nın bağımsızlıklarını kazanmaları üzerine başlayan 

Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Miloseviç, 1989-1991 yılları arasında izlediği Sırbistan 

kontrolünde bir Yugoslavya oluşturma hedefinden, Yugoslavya içerisinde Sırpların yaşadığı 

Hırvatistan ve Bosna-Hersek gibi bölgelerde ayrılıkçı Sırp hareketlerine destek verme politikasına 

geçiş yapmıştır. Bu bağlamda Miloseviç, 1991 yılında Hırvatistan’ın Krajina bölgesinde ve 1992-1995 

yılları arasında Bosna-Hersek’te yaşanan iç savaşlarda, ayrılıkçı Sırp milisleri desteklemiştir. Bu 

konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Mark Mazower, Bizans’ın Çöküşünden Günümüze Balkanlar, Çev: 

Ayşe Ozil, Alfa Yayınları, İstanbul 2014, s. 185; İlhan Uzgel, “Yugoslavya’da Miloseviç Döneminin 

Sonu”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 55, Sayı: 3, s. 178; Necmettin Alkan, Bosna: Dağılan 

Yugoslavya Mozaiğinde, Beyan Yayınları, İstanbul 1995, s. 74-75. 
6 Miloseviç’in Hırvatistan ve Bosna’da ayrılıkçı Sırpları desteklediği yönündeki kaynaklar için bkz: “Miloseviç 

Hücresinde Ölü Bulundu”, erişim 15 Mayıs, 2017, http://www.dw.com/tr/milo%C5%9Fevi%C3%A7-
h%C3%BCcresinde-%C3%B6l%C3%BC-bulundu/a-2522284 ;“Slobodan Miloseviç Kimdir?”, erişim 15 Mayıs, 

2017, http://www.cnnturk.com/2006/dunya/03/11/slobodan.milosevic.kimdir/163091.0/index.html; Aliya 
İzzetbegoviç (2014), Tarihe Tanıklığım, Çev., Alev Erkilet, Ahmet Demirhan, Hanife Öz, Klasik, İstanbul, s. 
109; 144. 

http://www.dw.com/tr/milo%C5%9Fevi%C3%A7-h%C3%BCcresinde-%C3%B6l%C3%BC-bulundu/a-2522284
http://www.dw.com/tr/milo%C5%9Fevi%C3%A7-h%C3%BCcresinde-%C3%B6l%C3%BC-bulundu/a-2522284
http://www.cnnturk.com/2006/dunya/03/11/slobodan.milosevic.kimdir/163091.0/index.html
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etnik güvenlik ikileminin oluşmasına neden olan en önemli etkenlerdendir. Böylece söz 

konusu dışlayıcı ideolojik arka plan, etnik grupların daha sonra atacağı adımların belirleyicisi 

olmakta ve etnik güvenlik ikilemini oluşturacak politikalar oluşturulmadan önce bu 

politikaların fikri zeminini oluşturmaktadır. Miloseviç’in 1987’nin başlarında, Sırp 

milliyetçiliğinin açıkça ortaya konulduğu, Büyük Sırbistan ideallerini dile getiren 1986 tarihli 

Sırp Bilimler Akademisi Memorandumunu desteklemesi (Sell, 2003: 4), Kosova sorunu 

üzerinden başta Arnavutlar olmak üzere Yugoslavya’yı oluşturan diğer etnik gruplara yönelik 

güvensizliği ve hatta düşmanlığı tırmandırması, Miloseviç’in Sırplar dışlayıcı etnik 

milliyetçiliğe yönelmesine örnek olarak gösterilebilir (Banac, 1992: 151).  

Yugoslavya halkları arasında güvenlik ikileminin oluşmasında ve Bosna Savaşının ortaya 

çıkmasında etkili olan bir diğer etken, Yugoslavya dağılma aşamasında iken Sırpların şovenist 

milliyetçiliği benimseyen kesiminin Büyük Sırbistan idealini ön plana çıkarmaya çalışmasıdır. 

1986 tarihli Sırp Bilimler Akademisi Memorandumu ile birlikte Büyük Sırbistan idealinin ön 

plana çıkarılmaya çalışılması ve başta Miloseviç7 olmak üzere Sırpların siyasi kesiminden de 

bu ideale destek verenlerin olması (Özkan, 2014: 72; Sell, 2003: 5; Mazower, 2014: 185), 

özellikle Hırvatlar ve Boşnakların, Sırpların domine ettiği Yugoslavya’yı Büyük Sırbistan 

idealinin gerçekleşmesinin bir aşaması olarak görmesine neden olmuştur. Hırvatlar ve 

Boşnakların Yugoslavya hakkında bu algılamaları, güvenlik kaygıları taşımalarına neden 

olmuştur. Nitekim o dönemde Boşnakların siyasi lideri konumunda olan Aliya İzzetbegoviç, 

özellikle Hırvatistan’ın da bağımsızlığını ilan etmesinden sonra, Sırpların hakimiyetinde olan 

Yugoslavya’nın içerisinde kalmanın, adeta Büyük Sırbistan topraklarına dahil olmak 

anlamına geleceğini ifade etmiş, Büyük Sırbistan içerisinde Boşnakların güvende olmayacağı 

fikriyle Bosna-Hersek’in de Hırvatistan gibi bağımsızlığını ilan etmesi gerektiğini düşünmeye 

başlamıştır (İzzetbegoviç, 2014: 99; 144). 
 

4. Sonuç 

Boşnaklar ve Sırplar arasında etnik çatışmaya varacak güvenlik ikileminin ortaya çıkmasında 

pek çok faktör etkili olmuştur. Her şeyden önce, iki etnik grup arasında daha önce yaşanmış 

çatışma/savaş tecrübeleri sözlü tarih ve medya/propaganda yoluyla abartılı bir biçimde 

gündemde tutulması, etnik grupların birbirlerine karşı güvenlik kaygısı içerisinde olmasına 

neden olmuştur. Söz konusu etnik grupların uzun yıllar boyunca birbirleri ile iç içe ve barış 

içerisinde yaşamasına rağmen, 1980’lerin sonlarına doğru yükselen milliyetçilikle birlikte 

etnik gruplar arasında gerilim tırmanmaya başlamıştır. Bu noktada, şovenist Sırp 

milliyetçiliğini hem kullanan hem de milliyetçiliği yeniden üreten politikaları ile Sırp lider 

Slobodan Miloseviç öne çıkmaktadır. Politik yükselişinde milliyetçiliği başarılı bir şeki lde 

kullanmasını bilen Miloseviç, Yugoslavya içerisinde bir güvenlik ikilemi oluşmasına neden 

olacak politikaları ile etnik gerilimlerin artmasına katkı sağlamıştır. Böylece, Yugoslavya 

içerisinde etnik gruplar arasında kültürel, dini ve tarihi sebeplerle hali hazırda var olan 

karşılıklı güvensizlik iklimi Miloseviç ve dönemin diğer bazı siyasi elitlerince bir güvenlik 

ikilemine dönüşecek şekilde tırmandırılmıştır. 1992-1995 yılları arasında Bosna’da cereyan 

eden iç savaş da, tek sebep bu olmasa dahi, bu şekilde ortaya çıkan güvenlik ikileminin bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

 

 

 

 

                                                 
7 Miloseviç’in Büyük Sırbistan idealine destek veren söylemleri için bkz: “Slobodan Milosevic’s 1989 

St. Vitus Day Speech”, erişim Mayıs 15, 2017, http://www.slobodan-milosevic.org/spch-

kosovo1989.htm; “Slobodan Milosevic On The Future Of Yugoslavia”, erişim Mayıs 15, 2017, 

http://www.slobodan-milosevic.org/news/milosevic053091.htm. 

http://www.slobodan-milosevic.org/spch-kosovo1989.htm
http://www.slobodan-milosevic.org/spch-kosovo1989.htm
http://www.slobodan-milosevic.org/news/milosevic053091.htm
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Feminist Kur’an Okumalarında Oryantalizmin Etkileri  
 

 
Hilal Köşker Güven1  

 

 
Özet 

Bu çalışmada Kur’an’ın feminist okumaları konusu ele alınmış ve çok eşlilik, kadının mirastan aldığı  pay, kadın 
ve erkeğin şahitliği, boşama yetkisi gibi çok tartışmalı konularda oryantalist çalışmaların bakış açısı ve bu 

çalışmaların İslam dünyası ve Kur’an yorumları üzerindeki yansımaları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Çalışmamızın amacı, İslam düşünürlerinin günümüzde Kur’an’ın feminist yorumu ya da Kur’an’a feminist 
yaklaşımlar şeklinde de anılan araştırmalara temel sağlayan yaklaşımlarını ele almak; hedefi ise bu 
yaklaşımlarda oryantalist faaliyetlerin etkisini gözler önüne sermektir. Çalışmamızın sonunda Müslüman 
düşünürlerin konuya farklı açılardan yaklaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Düşünürlerin bir kısmı tamamen 
savunmacı bir tutumu benimseyerek İslam’da kadının el üstünde tutulduğunu, ‘‘Batı’nın” problem olarak 

gördüğü konuların İslam’daki yansımasının kadının menfaatlerini korumak şeklinde olduğunu savunmuş; bir 
kısmı Kur’an metninin, indiği Arap toplumunun ataerkil yapısını yansıttığını ve kadını ikinci sınıf bir statüye 
hapsettiğini dile getirmiştir. Diğer bir kısım ise Kur’an metninin özü itibariyle çağdaş kadın hakları ile tezat 
teşkil etmediğini, bilakis tefsir, hadis ve fıkıh âlimleri tarafından ataerkil bir bakış açısıyla yanlış yorumlanması 
ve zaman içerisinde bu yorumların metnin önüne geçmesi sebebiyle toplumda yanlış kabuller şeklinde tezahür 
ettiğini savunmuşlardır. 
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1. Giriş 

İslamcı feminizm ve feminist Kur’an okumaları, din ve gelenek içindeki kadının durumunu 

eleştirel bir bakış açısı ile değerlendiren, toplumsal cinsiyet eşitliğine özel  bir önem veren, 

geleneğin ve dînî yorumların ataerkil karakterini sorgulayan, bunları yaparken de başta 

Kur’an-ı Kerim olmak üzere dînî metinleri referans alan bir söylemdir.2 

Hemen belirtmeliyiz ki, İslamcı feminizmden kastımız, feminizmin İslami bir yorumu 

olmayıp; din ve gelenek içerisindeki kadının konumunu eleştirel bir bakış  açısı ile 

değerlendiren, geleneğe ve dînî yorumlara yansıyan ataerkil karaktere dikkat çeken ve bu 

süreçte referans noktası olarak Kur’an ayetlerinden yola çıkan yaklaşımdır.  

Amacımız hedef kitlesini ırk, cinsiyet ayrımına tabi tutmadan ‘insan’ olarak muhatap alan 

Kur’an’ın bir kenarından erkek ya da kadın olarak tutmak, ötekileştirme yoluna giderek yeni 

bir okuma biçimi geliştirmek değildir. Fakat 20.yüzyılın ortalarından itibaren başlamış olan 

ve yüzyılın sonlarına geldiğimizde artık ‘‘İslamcı feminizm’’  ya da ‘‘İslami feminizm’’ gibi 

isimler zikredilerek anılmaya başlanan bir olgunun gerçekliğini görmezden gelmek de 

mümkün değildir. Amacımız, bu yeni kavramın ortaya çıkışındaki etkiler ve alanımız 

itibariyle Kur’an ayetlerini ele alışlarındaki farklılara değinmektir. 

Batıda sanayi devrimi ile başlayan toplumsal değişiklikler kadının toplumdaki yeri ve 

konumunu da etkilemiş, bu durumun titiz bir şekilde ele alınması ve kadın hareketlerini de 

beraberinde getirmiştir. Avrupa’daki bu gelişmelerin ardından kolonizasyon faaliyetleri ve 

oryantalist çalışmaların da etkisiyle gözler İslam dünyasına çevrilmiş, ‘Müslüman kadının 

konumu ve hakları’ İslam coğrafyasının gelişmişlik kriterlerinin başlarına yerleşmiş; 

Müslüman kadın, İslam coğrafyasının gelişmişlik ölçeklerinin başında yer alır olmuştur. 

İslam kültürü içerisinde gelişme gösteren eleştirel kadın bilinçliliğinin tetiklenmesinde batılı 

erkekler ve oryantalistlerin de büyük bir rolü olmuştur. Şöyle ki, sömürgeci erkekler, 

Müslüman toplumlardaki kültürel değişmede kadının özel bir yeri olduğuna inanmışlar ve 

adeta kadın yaşamının çözülmesi ile bu toplumların batı karşısında güçsüzleşeceğine 

inanmışlardır. Diğer taraftan fikrî planda İslam imajının olumsuzlanmasını amaçlayan 

oryantalistler ise, çok eşlilik, örtü, peçe, harem gibi kadınla ilgili konuların işlenmesine ayrı 

bir önem vermişlerdir. Dıştan gelen ve bir öteki olarak ‘Doğu’yu inşa etmeye çalışan bu 

söylemlerin entelektüel Müslümanlar üzerinde pek tabii derin etkileri olmuştur.3 

Söz konusu tartışmaların ilk olarak gündeme geldiği yerlerin Mısır ve Hint alt kıtası olması, 

tartışmaların ortaya çıktığı zeminin sömürgeci faaliyetlere en çok maruz kalan bölgeler 

olduğu ve Müslüman kadının haklarının gündeme gelmesinde kolonyalizm ve oryantalizmin 

etkisini gözler önüne sermesi açısından önemli görünmektedir. Zira Batı dünyasının İslam 

ülkeleri üzerinde sömürgecilik faaliyetlerinin hızlandığı bir dönemde başlayıp İkinci Dünya 

Savaşına kadar devam eden süreçte gerçekleştirilen ve uygulamalı oryantalizm olarak da 

bilinen çalışmaların en önemli özelliği Müslüman sömürgelerde günlük siyasette ve pratik 

hayatta uygulanma hedefi ile yürütülmüş olmalarıdır. 4 Bu tür oryantalizm çalışmalarının 

başlamasında öncü olarak Napolyon’un 1798’de Mısır’ı ele geçirmek için düzenlediği 

seferde, Mısırlı yerel halkın yaşam biçimleri, hukuk sistemleri, akrabalık ilişkileri ve çalışma 

teknikleri gibi konuları incelemeleri için ordusuna doğa bilimcileri, arkeologlar, dil bilimcileri 

ve sosyal bilimler alanlarında araştırma yapan çeşitli alanlardan bilim insanlarını dahil etmesi 

gösterilmektedir. Napolyon tarafından tam bir bilimsel çerçevede olmasa da ilk temelleri 

atılmış olan uygulamalı oryantalizm anlayışına 1830’lu yıllardan itibaren bilimsel bir çerçeve 

                                                 
2 Ayşe Güç, ‘‘İslamcı Feminizm: Müslüman Kadınların Birey Olma Çabaları’’, Uludağ Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi C.XVII, No:2, 2008, s. 653-654. 
3 Ayşe Güç, ‘‘İslamcı Feminizm: Müslüman Kadınların Birey Olma Çabaları’’, s. 651-652 
4 Osman Taşcı, “Oryantalizm Çalışmalarının Osmanlı Hakimiyetindeki Mısır’a Yansıması”, 
İstanbul  Ünversi tesi  İl ahi yat Fakül tesi  Dergi si , Bahar 2014, s. 86. 
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kazandırılma çabalarına girilmiş ve sonrasında C.H.Becker gibi İslambilimci siyasetçiler 

öncülüğünde sömürge faaliyetlerine destek verecek tarzda geliştirilmiştir.5 

Kurumsal ve profesyonel anlamda oryantalistik faaliyetlerin başlangıç yılları olan 1800’lü 

yılların başlarına gelindiğinde İslam, Kur’an ve Müslümanlar hakkında bilimsel araştırmalar 

yapılmaya başlanmış ve 1950’li yıllara gelindiğinde sayıları 60.000’i aşan bu çalışmalar ile 

oryantalizmin ideolojisini yansıtan bir literatür ortaya konulmuştur.6 Bu dönemde Batı’lı 

muhayyilede Doğu, bir taraftan antropolojik bir ilgi merkezi, muhteşem ve olağanüstü olarak 

hayal edilirken, diğer taraftan şehvet düşkünü, acımasız, yobaz, basit ve şiddetli bir 

barbarlıkla özdeşleştirilmiştir. İslam, özellikle egzotik örtünme biçimiyle kadın-erkek arası 

ilişkilere katı yasaklar getiren bir din ve Müslüman kadın da baştan ayağa örtüler içerisinde 

bir insan olarak tasvir edilmiştir.7 

Fazlur Rahman’ın deyimiyle, ‘kadın’ın toplumdaki yeri konusu Batılının zihninde öyle yer 

etmiştir ki, sokaktaki adamın İslam hakkında bütün bilgisi gayet rahat olarak iki kelime ile 

özetlenebilir: Harem olarak isimlendirilen birden fazla kadınla evlenme ve peçe.8 İlk 

Müslüman modernistler, tüm bu tenkitleri göğüsleyerek İslam açısından kadın ve erkeğin ‘eşit 

olduğunu’ savunmuş ve kadının eğitilmesi konusunda faal rol oynamışlardır. Bu dönemde 

Müslüman modernistlerin İslam ve kadın konusunda yaptıkları çalışmalar ise daha sonra 

gündeme gelecek olan feminist Kur’an okumalarına altyapı oluşturmuştur. 
 

2. İslam Modernistlerinin Kadın Konusuna Yaklaşımları 

Modernist İslamcılar adı altında anılan düşünürlerimizden birkaç tanesinin kadın konusundaki 

yaklaşımlarından bazı örnekler vermeyi daha sonraki zaman diliminde gerçekleştirilen 

çalışmalara öncülük etmeleri açısından önemli buluyoruz. 

Çağdaş İslam düşüncesinin öncülerinden kabul edilen Mısırlı âlim Reşid Rıza’ya (ö.1935) 

göre, İslam’ın kadın hakları konusunda gerçekleştirmiş olduğu devrimi anlamak için öncelikle 

İslam öncesi toplumların kültürünü bilmek gerekmektedir. Doğuda ve batıda insanlar kadının 

bir dine mensubiyetinin gerekli olmadığına inanıp onun kutsal kitapları okumasını resmen 

yasaklamışlarken İslam, dînî tekliflerde kadın ve erkeği ‘‘Mü’min erkekler, mü’min kadınlar, 

Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar…’’ hitabıyla beraberce muhatap almıştır. Söz 

konusu toplumlarda kadınların ebedî bir ruha sahip olmadığı ve bundan dolayı onların 

erkeklerle birlikte cennete giremeyecekleri inancı yaygın iken Kur’an: ‘‘Erkek olsun kadın 

olsun kim bir salih amel işlerse cennete girecektir’’ (Nisa 4/123-124) düsturuyla bu cehaleti 

kökünden reddetmiştir. Ve yine bazı milletler kadını, hakir olduğuna inandıkları için, dini 

mabetlere, edebiyat mahfillerine, sosyal-siyasal etkinliklere, kısaca toplumsal faaliyetlere 

katılmaya ehil görmezlerken Kur’an insanlığa şu mesajı sunmuştur: ‘‘Mü’min erkekler ve 

mü’min kadınlar birbirlerinin velileridir; iyiliği emreder kötülükten sakındırırlar.’’ 9 

Reşid Rıza’nın hocası olan Muhammed Abduh (ö. 1905) da İslam nazarında, Allah nezdinde 

kadın ve erkeğin eşit olduğunu dile getirir ve yaptıkları amellerin karşılığında eşit muamele 

göreceklerine delil olarak da Al-i İmran suresi 195.ayetindeki ‘‘Ben erkek kadın hiçbir 

çalışanın amelini zayi etmem’’ ifadesini gösterir. Abduh’a göre bu ayet göstermektedir ki, 

aynı işi yapmakta eşit olan erkek ve kadın, Allah tarafından karşılıklarının verilmesi 

                                                 
5 Taşçı, “Oryantalizm Çalışmalarının Osmanlı Hakimiyetindeki Mısır’a Yansıması”, s.87.  
6 Özcan Hıdır, “Oryantalizmin Günümüzde İslâmî Metinleri (Kur’an ve Sünnet) “Yeniden 
Okuma”daki Düşünsel ve Mete dolojik Etkisi”, Di nî  ve Fel sefi  Meti nl er: Yi rmi bi ri nci  

Yüzyı l da Yeni den Okuma, Anl ama ve Al gı l ama Sempozyumu Bi l di ri  Ki tabı , Sultanbeyli 
Belediyesi, İstanbul, 2012, C.I, s. 14 -15. 
7 Hıdır, “Oryantalizmin Günümüzde İslâmî Metinleri (Kur’an ve Sünnet) “Yeni den Okuma”daki 
Düşünsel ve Metedolojik Etkisi”, s. 15.  
8 Fazlur Rahman, İsl am, Çev. Mehmet Dağ, Mehmet Aydın, İstanbul, Selçuk Yayınları, 1992, 
s.322. 
9 Reşid Rıza, el-Vahyu’l-Muhammedî , Kahire, Mektebetu’l-Kahire, 1960, s.246-249. 
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hususunda da eşittirler. Bir eşitsizlikten söz edilecekse, o da amel bakımından olabilir; kim 

amelce fazlaysa üstünlük ona yaraşır.10 

Hindistan’ın ünlü mütefekkirlerinden Muhammed İkbal (ö. 1938), günümüz İslamcı 

feministlerin Müslüman toplumda kadının konumu noktasında geleneğe yaptıkları eleştiriyi 

yaklaşık yarım asır öncesinde dile getirmiş ve gerçek İslam’ın kadına gereken değeri verdiğini 

fakat daha sonra adet ve geleneklerin baskısıyla bu değerin örtüldüğünü söylemiştir. İkbal’e 

göre, batılıların bu konuda yaptıkları eleştiriler İslam’a ait değil, özellikle fukahânın İslami 

naslara getirdikleri yorumlara ait bir tartışmadır.11 

Kadın hakları savunuculuğu ile öne çıkan Mısırlı düşünür Kasım Emin’e (ö. 1908) göre de 

İslam dünyasında yüzyıllar içerisinde belirginleşen kadın erkek eşitsizliğinin asıl kaynağı 

kadınlara ilişkin zihniyet ve bu zihniyetin doğurduğu kadınları eğitimden mahrum etme 

geleneğidir. İslam toplumlarının kadınlara karşı olumsuz tutumlarının arkasındaki 

sebeplerden biri de toplumların İslamlaşmadan önceki kültür ve geleneklerinden getirmiş 

oldukları adet ve uygulamalardır. Kasım Emin, diğer düşünürlerden ayrı olarak bizce orijinal 

bir görüş daha ortaya koyar ve Müslüman toplumlarda kadının baskı altına alınmasının bir 

sebebi olarak da aile düzeni üzerinde yöneticilerin tutumunun etkisini gösterir. Şöyle ki, 

hilafetin saltanata dönüşmesiyle birlikte ehil olsun ya da olmasın yönetici seçilen kişinin 

halka hilafet vesayeti adına yaklaşımı, aile içinde de erkeğin kadına vesayeti adına dayatmacı 

ve buyurgan bir hiyerarşi anlayışını meşrulaştırmıştır. Emin’e göre bu durum, yöneticiler 

istese de istemese de milletin her sınıfı arasında yayılmış ve baskıcı yönetimlerin hüküm ve 

tesiri altında kendilerini güçlü gören erkekler, yöneticilerin halkı hakir gördükleri gibi 

kadınları hakir görmüşler ve haklarını ayaklar altına almışlardır.  12 

Bu bağlamda, Mısırlı Müslüman entelektüellerden ilk Arap Feminist olarak adlandırılan 

Kasım Emin’in 1899’da basılan, kadınların eğitimini, çok eşli evlilik ve boşanma yasalarında 

düzenlemeyi ve peçenin kaldırılmasını savunan ‘‘Tahrir’ül Mer’e’’ (Kadınların 

Özgürleştirilmesi) isimli eseri ve Halil Hamit’in ‘‘İslamiyet’te Feminizm yahut Alem-i 

Nisvanda Müsavat-ı Tamme’’ (İslamiyet’te Feminizm yahut Kadınlık Aleminde Tam Eşitlik) 

adlı kitabı İslam ülkelerinde kadın hareketlerine yön veren başlıca kaynaklardan olmaları 

bakımından zikredilmesi gereken kaynaklar arasında yer almaktadır.13 
 

3. Bir Örnek Olarak Kavvâm Kavramı 

Yukarıda zikrettiğimiz düşünürler, gelenek ve adetlerin dışında, kadın erkek eşitsizliğini 

bizzat Kur’an’ın öngördüğüne dair iddiaların, Kur’an’ın ruhunun ve genel gayesinin 

kavranmamasından ve ayetlerin kasıtlı ya da kasıtsız yanlış yorumlanmasından 

kaynaklandığını belirtmişlerdir. Adı geçen düşünürlerin çok eşlilik, kadının şahitliği, miras 

gibi konulardaki fikirlerini ayrı ayrı ele almak başlı başına bir makale konusu olacağından 

bildiri formunun dışına çıkmamak amacıyla Nisa suresi 34.ayette yer alan ve tartışmalarda en 

çok yer eden konuların başında gelen erkeklerin kadınlar üzerinde ‘kavvâm’ olmasıyla ilgili 

bakış açılarını kısaca zikretmekle yetineceğiz. 

Seyit Ahmet Han ekolünden olup Hindistan’da kadın hakları savunucularının önde 

gelenlerinden biri olarak kabul edilen Mümtaz Ali’ye göre, ayetin ilk kısmında yer alan 

‘‘kavvâmune ale’n-nisa’’ nın manası, ‘‘erkeğin kadın yararına çalıştığı’’ şeklinde olmalıdır.14 

                                                 
10 İşcan, ‘‘Bazı İslam Modernistlerine Göre Kadın Hakları Konusunda Kısmî Bir Değerlendirme’’, Ekev 

Akademi Dergisi , C.III, No:1, Bahar 2001, s.41. 
11 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mazharuddin Sıddıki, İslam Dünyasında Modernist Düşünce, Çev. M. Fırat- G. 
Korkmaz, İstanbul, Dergah Yay., s.218. 
12 İşcan, ‘‘Bazı İslam Modernistlerine Göre Kadın Hakları Konusunda Kısmî Bir Değerlendirme’’, s.41 -43. 
13 Nazife Gürhan, ‘‘Toplumsal Cinsiyet Ve ‘‘İslami Feminist’’ Söylem’’, Bilim, Ahlak Ve Sanat Bağlamında 

Çağdaş İslam Algıları Uluslararası Sempozyum 26-28 Kasım, 2010, s.371. 
14 Bkz. Aziz Ahmet, Hindistan ve Pakistan’da Modernizm ve İslam, Çev. Ahmet Küskün, İstanbul, Yöneliş 
yay., 1990, s.91. 
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Reşid Rıza da ‘‘kavvâm’’ kelimesine ‘‘üstün’’, ‘‘hâkim’’ manasının verilmesinin doğru 

olmadığını belirtmekte ve bu kelimenin hukuki bakımdan ev ve aile reisliğini ifade ettiğini 

beyan etmektedir.  

Muhammed Abduh, görevler ve külfetler konusuna münhasır olarak Kur’an’ın erkeğe tanıdığı 

bu kısmî üstünlük durumunun tarihî olup olmadığını tartışma konusu yapmaktadır. Abduh’un 

cevabını aradığı soru şudur: Acaba Kur’an’ın erkeğe verdiği aile reisliği, hak ve hükümlülüğü 

erkeğe yaratılıştan mı verilmiştir yoksa tarihî şartların bir gereği olarak erkek bu konumu 

kazanmış da Kur’an da buna göre mi onu muhatap almıştır? Başka bir ifade ile eğer kadın, 

zamanla aile sorumluluklarını yerine getirmede ve aile ihtiyaçlarını karşılamada en az erkek 

kadar rol sahibi olursa, erkeğin iktidar ve güce bağlı olan bir derece önceliği artık söz konusu 

olur mu olmaz mı?15 Buna kesin bir cevap vermemekle birlikte Abduh, kadının sosyal, 

kültürel ve ilmi seviyesini yükselttiği ve erkekle beraber hayatın sorumluluklarını 

paylaşabilecek bir noktaya geldiğinde, erkeğin sorumluluklardan ve sosyal statüden doğan 

aile reisliği önceliğinin, kadın erkek arasındaki statü farkı ortadan kalkacağı için, artık geçerli 

olmayacağı kanaatini taşır görünmektedir.16 

Aynı konuyu günümüz düşünürlerinin nasıl ele aldığına dair bir bakış açısı sunabilmek için, 

İslamcı feminist olarak anılan Amerikalı Müslüman düşünür Amine Vedûd’un bu konudaki 

görüşlerini kısaca aktarmakta yarar görüyoruz. Geleneksel tefsirlerdeki erkek bakış açısını ve 

ulemanın önyargılarını eleştiren Vedud, kadın konusunda İslam’a yöneltilen eleştirilere ve 

çağdaş yaşamda karşılaşılan problemlere kadın bakış açısıyla yorumlar getirmeye 

çalışmaktadır. Vedûd Kur’an ve Kadın isimli çalışmasında, Kur’an’ın tüm ayetlerini 

yorumlamamış, sadece kadınla ilgili ayetleri ele almıştır. İnsanın ve kadının yaratılışı, kadının 

bu dünyadaki konumu, ceza ve mükafatta eşitlik ve çok kadınla evlilik, boşanma, miras, 

kadının şahitliği gibi güncel tartışma konularına kendi deyimiyle kadın bakış açısıyla 

yorumlar getirmiştir.  

Vedûd’a göre, Kur’an’da kadın kavramının sorgulanmasına, büyük ölçüde, sömürgeci 

güçlerden bağımsızlıklarını kazandıkları sırada İslam toplumlarında kadınların kötü durumda 

olması yol açmıştır. Soru bir kez sorulduktan sonra da İslam ilim sahası içinde bu soruya 

sağduyulu bir cevap verme metodunun geliştirilmesi zaruri olmuştur.17 

İlerleme için geçmişten ve gelenekten kurtulunması gerektiğini düşünen bazı feminist bakış 

açıları karşısında Vedûd, gerçek kurtuluşun ve ilerlemenin ancak Kur’an-ı Kerim’in doğru bir 

şekilde anlaşılmasıyla gerçekleşeceğini savunmaktadır. Zira Vedûd’a göre kadınları kısıtlayan 

Kur’an değil, metnin kendisinden daha önemli sayılmaya başlanılan yorumlardır.18 

Vedûd’un okuma biçimine örnek olması açısından, yukarıda sözünü ettiğimiz düşünürlerle de 

paralel olarak Nisa suresi 34.ayetteki ‘kavvâm’ kavramına getirdiği yorumu burada 

paylaşmak istiyoruz. 

Vedûd, faddale olarak ifade ettiği üstün kılma konusunu tercih meselesi olarak sunmakta ve 

konu ile ilgili Kur’an'da geçen örneklerden bahsetmektedir. İnsanoğlunun diğer yaratılmışlara 

tercih edilmesi19, İsrailoğullarının diğer yaratılanlara tercih edilmesi20, yine bazı 

peygamberlerin diğer peygamberlere tercih edilmiş olmasını21 ayetlerle hatırlatmakta ve 

ardından çok önemli bir noktaya işaret etmektedir: Kur’an bazı peygamberlerin diğerlerine 

                                                 
15 Bkz. Muhammed Abduh, el-A’malu’l-Kâmile li’l-İmam Muhammed Abduh, tahkik ve takdim: Muhammed 
Amara, Beyrut, el-Müessesetu’l-Arabiyye li’d-Dirâsât ve’n-Neşr, 1979, V, s.208. 
16 İşcan, ‘‘Bazı İslam Modernistlerine Göre Kadın Hakları Konusunda Kısmî Bir Değerlendirme’’, s.45. 
17 Amine Vedûd-Muhsin, Kur’an ve Kadın, Çev. Nazife Şişman, İstanbul, İz Yayıncılık, 1997, s. 16. 
17 Vedûd, Kur’an ve Kadın, s.16. 
18 Vedûd, Kur’an ve Kadın, s.18. 
19 İsrâ 17/70.  
20 Bakara 2/47; Bakara 2/122; Araf 7/40. 
21 Bakara 2/253; En’am 6/86; İsrâ 17/55. 
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tercih edildiğini ifade etmekte, fakat aynı zamanda aralarında hiçbir ayrım gözetilmediğini de 

söylemektedir.22 Bu da Kur’ânî kullanımda tercihin izafi olduğunu göstermektedir.23 

Bütün erkekler mi bütün kadınlara üstündür yoksa bu aile ile mi sınırlıdır? Yani ailedeki 

erkekler o ailedeki kadınlara mı üstündür? Yoksa bu, evlilik bağıyla sınırlı olacak kadar kısıtlı 

bir ifade midir? Yani sadece kocalar mı kadınlarına üstündür? Vedûd, bu soruları sıraladıktan 

sonra bütün bu olasılıkların mümkün olduğunu söyler.24 

Seyyid Kutub’un, söz konusu ayeti bazı yönlerden karı-koca ilişkisiyle sınırlı tutması ve bu 

sebeple kadınların bakımını sağlamanın, erkeklere kadınlar üzerinde kavvâm olma ayrıcalığı 

verdiği yorumunu nakleden Vedûd, Seyyid Kutub’un ‘‘Erkek ve kadın her ikisi de Allah’ın 

yarattığı varlıklardır ve Allah yarattıklarından hiçbirine zulmetmeyi murat etmez’’ 

yorumundan yola çıkarak bu yaklaşımı tüm topluma uygulama yoluna gitmektedir. 

Vedud’a göre bilinen biyolojik özellikleri nedeniyle kadının birinci sorumluluğu çocuk 

doğurmaktır. Toplum içerisinde kadın, çocuk doğurmak gibi, insan neslinin varlığının 

kendisine bağlı olduğu olağanüstü bir sorumluluk yüklenirken, karı koca birlikte çıkılan bu 

yolda erkeğin aile ve toplumdaki sorumluluğu ne olmaktadır?  

Yaratılıştaki denge ve adalet nedeniyle zulmü engellemek için erkeğin sorumluluğu da aynı 

derecede önemli olmalıdır ki, bu da Vedûd’a göre kavvâm kavramında gizlidir. Buna göre, 

erkeğin kadın üzerinde kavvâm olması, kadının sadece kendisinin gerçekleştirebileceği bu 

sorumluluğu tehlikeye atacak ilave sorumluluklar yüklenmemesi için gerekeni yapmaktır. 

Yani ideal olarak, kadının bu aslî sorumluluğunu rahatça yerine getirebilmesi için gerekli olan 

her şey toplumda erkek tarafından karşılanmalıdır: Bu hem fiziksel koruma hem de maddi 

geçimi sağlama anlamına gelir. Aksi takdirde bu durum, kadına karşı çok ciddi bir zulüm 

olur.25 
 

4. Değerlendirme ve Sonuç 

Batı dünyasının Müslüman kadını konu alırken ele aldığı başlıca maddeler; erkeğin çok 

eşliliği, boşama yetkisi, kadının şahitliği, kadının mirastaki payı, erkeğin kadın üzerinde 

kavvâm olması gibi kadın hakları adı altında anılabilecek hukuki düzenlemelerdeki 

farklılıklardır. Kimi art niyetli, kimi ise objektif alan araştırmaları şeklinde gerçekleşen bu 

Batı kaynaklı araştırmalar, Müslüman düşünürleri de harekete geçirmiş ve söz konusu ayetleri 

ve mevzuları inceleyerek fikirlerini dile getirmelerine neden olmuştur.  

19. yüzyılla birlikte kendisini göstermeye başlayan kadın sorunsalı söylemlerinin İslam 

dünyasındaki yansımalarına değinilen bu çalışmada, söz konusu söylemin ortaya 

çıkmasındaki dışsal etkenler dikkate alınarak kolonizasyon ve oryantalizm faaliyetlerinin 

tetikleyici unsur olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Günümüz feminist Kur’an okumalarına kaynaklık etmeleri ve literal altyapı sunmaları 

hasebiyle belli başlı İslam modernistlerinin İslam’da kadın konusundaki fikirleri, ayetlere 

getirdikleri yorumlar çerçevesinde sunulmaya çalışılmıştır. Feminist Kur’an okumalarının 

başlıca gündemi olan erkeğin çok eşliliği, boşama yetkisi, kadının şahitliği, kadının mirastaki 

payı gibi konuların her birini ayrı ayrı incelemek bildirinin boyutlarını aşacağı için, söz 

konusu düşünürlerin fikriyatı hakkında genel bir çerçeve çizmek amacıyla Nisa suresi 

34.ayette yer alan kavvâm kavramı seçilmiş ve çeşitli dönem ve coğrafyalardan düşünürlerin 

bu konudaki yorumları ele alınmıştır. 

Araştırmamız doğrultusunda yapılan okumalar sonucunda Kur’an’da kadının yeri ile ilgili 

tartışmaların ilk olarak sömürgeleştirme faaliyetlerine en çok maruz kalan Mısır ve Hint alt 

kıtası ülkelerinde gündeme geldiği, güncel İslami feminist söylemlerin ise daha çok 

                                                 
22 İlgili ayet için bkz. Bakara 2/85. 
23 Vedûd, Kur’an ve Kadın, s.120,121. 
24 Bkz. Vedûd, Kur’an ve Kadın, s.125. 
25 Bkz. Vedûd, Kur’an ve Kadın, s. 125-127. 
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Avrupa’ya göç etmiş ikinci kuşak Müslüman kadınlar ya da Müslüman azınlık toplumlarda 

yaşayanlar arasında zemin bulduğu saptanmıştır. 
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Türkiye`de 1980`lerdeki Neo-liberal Dönüşüm, Türkiye ve Kıbrıs 

Siyasal Sürecine Etkisi  
 

 
Murat Köylü1  

 

 
Özet 

Liberalizm özellikle batılı ülkeler tarafından kabul gören, popüler politik anlayışlardan biri haline gelmiştir. 
Batıdaki gelişmelere kayıtsız kalmayan Türkiye, tamamen liberalizmi benimseyen bir tutum sergilemese de, 
sürekli kendi şartlarını da göz önünde bulundurarak gelişim ihtiyacını gidermeye çalışmıştır. Türkiye’de 

“Batılılaşma” sürecine paralel değerlendirilen liberalizmin, siyasi ve iktisadi söylemleriyle, geleneksel Türk 
devlet - toplum ilişkisine yeni boyutlar taşıdığı görülmektedir. Özellikle, liberalizmin dünya konjonktüründe 
yapılanmasıyla birlikte algılanan 1980’ler Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ndeki “neo”-
liberal deneyimin, Türk siyasal ve sosyal yapısında gözlenen yeni bir devlet ve toplum savunusu doğrultusunda 
ortaya çıkardığı sonuçlar dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, seksenli yıllardan itibaren Türkiye ve 
KKTC`de bir deradikalizasyon süreci olarak tanımlanan liberal demokratikleşme perspektifinin ortaya çıkışını 

farklı görünümleriyle incelemektir. Çalışmanın yöntemi, literatür taraması şeklinde yapılacak ve elde edilen 
bulgular sonuç bölümünde değerlendirilecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, KKTC, neo-liberalizm 
 

JEL Sınıflandırması: N14, N16, A1 

 

Neo-liberal Transformation of 1980’s in Turkey and Its Effect on 

Turkey and Cyprus Political Process 
 
Abstract 

Liberalism is accepted by western countries in particular, has become one of the popular polit ical 

understandings. Longer indifferent to the developments in Turkey in the West, liberalism adopts an attitude does 
not show completely, it always tried to resolve its own terms, keeping in mind the need for development. 
Liberalism that can be evaluated collateral with the Westernization process in Turkey creates new dimensions 
with traditional Turkish state-society relationship. Especially, the consequences in the sense of Turkish political 
and social structure of the neo-liberal experience of 1980’s Turkey which is perceived with liberalism’s 
construction in world’s economis structure attracts attention. The purpose of this study is to analyze the different 

aspects of the emergence of a liberal democratic perspective which is described as a process of deradicalization 
within Turkey in the post 1980 period. The method of study will be scanning of literature and the findings 
obtained will be evaluated in the conclusion. 
 

Keywords: Turkey, TRNC, neo-liberalism 
 

JEL Classification: N14, N16, A1 

 

 
1. Giriş  

1215 Magna Carta (Libertatum) ile ortaya çıkan ve 1789 Fransız İhtilali’nden sonra 

Avrupa’dan dünyaya yayılan bir ideoloji olarak liberalizmi, 1980’ler Türkiye’sinde serbest 

piyasa politikalarıyla inşa edilen toplum ekseninde (Doğan, 2008:1) dönüşüme etkisi oldukça 

büyüktür. İnsanlık, tarihsel süreç içerisinde düşünerek ve de eyleyerek çeşitli dinamiklerin de 

etkisiyle farklı sosyal, siyasal, ekonomik yapılarda toplumsal organizasyonları meydana 

                                                 
1Assist. Professor, Toros University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mersin-Turkey, 
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getirmektedir. Bu organizasyonlar, toplumun çeşitli kesimlerinin taleplerine cevap verebildiği 

nispette işlevselliğini korur. Aksi olarak; toplumların tüm yapı ve kurumları ile işlevsel 

bozukluklar yasaması hali, buna çözüm iddiasındaki anlayışları toplumların her defasında 

yeniden yapılandırıldığı sistemleri kurmaya sevk etmektedir. Modern dünyanın ortaya çıkışı 

olarak kabul edilen 18. yüzyıl, -günümüze değin süregelen- eskinin karşısında yeni yapı ve 

anlayışların yerleşmesi sorununa, farklı yaklaşımlar sergileyen sistemlerin belirdiği bir dönüm 

noktasıdır. Bu anlamda 18. yüzyıl Fransız İhtilali ve 19. yüzyıl “Sanayi Devrimi’nin” dünya 

toplumlarına etkisi sonucu, feodal yapı ve anlayışların tasfiyesinin tamamlandığı, buna 

karşılık kapitalizmin varlık koşullarının yaygınlaştığı dönem beraberinde yeni bir toplum 

modeli yaratmıştır (Doğan, 2008:1). Bu toplum, kişi hak ve özgürlüklerinin yaşam bulduğu, 

otoriter ve totaliter yapıların sorgulandığı, rasyonel bireyin etkin kılındığı, sermayenin 

büyüdüğü modern kapitalist toplumdur. Her toplumsal yapının yerleşmesinin ve 

yaygınlaşmasının, öngördüğü isleyiş mekanizmasına uyumlu birey ile toplum tipini 

yaratabilmesine bağlı olduğu düşünüldüğünde; kapitalist sistem, meşruiyetini ve sürekliliğini 

liberal öğretilere dayanan toplumsal dönüşümlerle sağlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda  

liberalizm, insanlığın siyasal, ekonomik boyutlarını kapsayıcı tüm yönlerine ilişkin açılımlar 

getiren bir ideoloji olarak Batı’da ortaya çıkmış ve sonra Batı’nın hegemonik politikaları 

çerçevesinde Doğu toplumlarına yansımıştır.  

Klasik (geleneksel) liberalizm olarak da adlandırılan bu düşünce, Adam Smith, John Lock, 

J.S.Mill, David Ricardo gibi bilim adamlarının konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinden 

oluşmaktadır. 1929 öncesi etkisini sürdüren bu düşüncenin temelinde devletin 

sınırlandırılması ve serbest piyasa ekonomisi yatmaktadır. Devlet, sadece adalet, güvenlik, dış 

politika gibi önem arz eden birtakım asli işlevleriyle uğraşmalıdır. Diğer hizmetler ise 

bütünüyle piyasa ekonomisine bırakılmalıdır (Bozalağan, 2003: 290). Liberal anlayışı 

savunan düşünürler, politik yasamın tabi ve kıymetli olduğunu, bu nedenle toplum ve/ veya 

otoriter baskılara karşı kişisel yaşamın üstün olmasını yazmıştırlar. İnsan aklının doğal olarak 

en iyi yasam biçimini ayırt edebileceği düşünülmüştür  (Miller vd.,1995:55).  İnsanların 

doğuştan kazandıkları ve kimseye devredilemeyen temel hak ve özgürlüklerine sahiptirler. 

Devlet, bu özgürlükleri önünü açmalı ve her hangi bir kısıtlamam getirmemelidir. Ortak 

faydayı artırmanın en temel yolu, bireylerin gerek siyasi, gerekse ekonomik hakları 

konusundaki özgürlüklerinin artmasıyla mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan neo-liberalizmi, özgürlüğü savunan bir düşünce olarak tanımlamak 

mümkündür. Ya da neo-liberalizm, en geniş anlamıyla tanımlamak istersek kişisel hak ve 

özgürlüklerin korunması amacıyla devletin sınırlandırılmasını isteyen bir ideoloji şeklinde de 

tanımlanabilir. Bir diğer ifade ile de neo-liberalizm, serbest piyasa ekonomisinin koşullarını 

oluşturmak, korumak ve geliştirmek olarak da ifade edilebilir (Özer, 2005:140). 

Neo-Liberalizm anlayışında tamamıyla birey ön plandadır. Bireyin serbest bırakılması halinde 

kişinin gerek üretici ve gerekse tüketici olarak akılcı ve kendi çıkarını maksimize edecek 

şekilde davranacağı varsayılmaktadır. Bu sistemde, üreticiler ve tüketiciler piyasa hakkında 

yeterli bilgiye sahiptirler. Bunun için tam rekabet şartlarının olduğu, dışarıdan herhangi bir 

müdahalenin olmadığı, serbest piyasa ekonomisine ihtiyaç vardır. Neo-Liberalizmde bireysel 

ve toplumsal çıkar diye bir şey yoktur. Bireysel çıkarların tatmini, toplumsal çıkarların 

tatminini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, toplumsal çıkarlar uğruna ekonomiye dışarıdan 

müdahale kabul edilemez (Koçak,2010:12; Özer, 2005:154 ). 

Neo-Liberal politikalar kısaca, özel sektörün birikim ve katılımını engelleyen hukuki ve 

bürokratik engellerin kaldırılması, emek pazarında fiyat seviyelerinin kendiliğinden 

oluşabileceği bir ortamın sağlanması, devletin sosyal alanda yapmış olduğu harcamalarda 

indirime gidilmesi ve mümkün olduğunca kamu kesimini özel kesim lehine küçültmek yani 

özelleştirme şeklinde de özetlenebilir (Faulks,1999:75). 
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Neo-liberal yaklaşım üretim ve dağıtım mekanizmalarının tamamıyla piyasa güçlerine 

bırakılmasını devletin piyasaya herhangi bir müdahalede bulunmamasını öngörür. Özel 

girişim hem ulusal ve hem de uluslararası bağlamda ticaret, sermaye yatırımı ve üretim 

serbestliği içerisinde olmalıdır. Bu durumun hem iktisadi büyümeyi sağlayacağı ve hem de 

bireylere fayda sağlayacağı savunulmaktadır (Acı, 2005: 204). Bu yaklaşımın bir sonucu 

olarak Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA), Avrupa Birliği gibi uluslararası 

kuruluşların başarısı örnek olarak gösterilmektedir. 

Neo- Liberalizm, sadece ekonomik kavram değil aynı zamanda sosyal, siyasal ve idari 

boyutları olan bir kavramdır. Aslında Neo-Liberalizmin esası Ondokuzuncu Yüzyıl Klasik 

(Liberal) İktisat fikrinin günümüz koşullarına uygulanmasından ibarettir (Erdoğan, 2006:56). 

Bunun aksine, bugünün liberalizminin, dünün klasik liberalizminden farklı olduğunu, klasik 

liberalizmin bugüne kadarki gelişim seyrinin çağdaş demokrasinin gelişimine önemli katkılar 

sağladığı, neo-liberalizmin gelişiminde temel etkenin ise kapitalizmin evrensel krizi olduğu 

ifade edilmektedir (Özer, 2005:154).  

Bir başka açıdan değerlendirilecek olursa; liberalizmin özünde serbest piyasa ekonomisi 

yatmaktadır. Klasik liberal anlayışın uygulandığı dönemlerde piyasanın serbest olması demek, 

iktidarın ekonomiye müdahale etmemesi ve piyasanın işlemesi için ulusal sınırlar içerisinde 

gereken önlemleri alması şeklindeydi. Oysa Neo-Liberal anlayışın egemen olduğu 

günümüzde her ne kadar yine serbest piyasa koşullarının sağlanması temel koşul ise de artık 

koşulların sağlanması olarak düşünülen coğrafya Klasik liberal anlayış döneminde ulusal 

sınırlar içerisinde engellerin kalkması günümüzde küresel anlamda serbestliğin sağlanması 

şeklinde değerlendirilebilir. 

1970’lerde ortaya çıkan yeni krizle birlikte bu kez devletin ekonomiye müdahalesi ve devlet 

harcamaları krizin nedeni olarak kabul edilmiş (İnsel, 2005: 148) ve F. Hayek, M. Friedman 

gibi iktisatçıların başını çektiği, devletin iktisadi hayattan çekilmesini öngören ve Neo-

Liberalizm (Yeni Sağ) diye adlandırılan bir düşünce ağırlığını ortaya koymuştur. Bu kez 

temelde yapılmak istenen devleti mümkün olduğunca piyasalardan uzak tutmaktır. Bugün, 

bütün dünyada hemen hemen kendisinden en çok söz ettiren özelleştirmenin temelinde de 

Neo-Liberalizm yatmaktadır (Koçak,2010:20). 

1980’li yılların ilk yarısından itibaren dünyada yeni liberal paradigmayı benimseyen partilerin 

arka arkaya iktidara gelmeleri, başta İngiltere ve ABD olmak üzere, diğer gelişmiş ülkelerde 

de neo-liberal anlayışın benimsenmesine ve daha sonra hızla bütün dünyaya yayılmasına 

neden olmuştur (Bozalağan, 2003: 294).  

Türkiye`nin siyasal yaşamında tüm yönleriyle 1970’li yıllar, oldukça talihsiz tarih 

sayfalarında yerini almıştır. Liberalizm Türkiye tarihinde en önemli etkisi,  1970`lerde 

başlayıp ve 1980’lerden 2000 krizine kadar kesintili de olsa süren zaman zaman yaşanan 

küresel ekonomik resesyonun ve siyasal dalgalanmanın etkisidir. Bu süreç içinde ve özellikle 

de 1980 sonrasından 2000’e kadar ANAP’ın uygulamaya çalıştığı ve neo-liberal diye de 

adlandırılan politikaların ülkemiz ekonomi politiğine yaptığı etkiler (Cizrelioğulları, 2013:1), 

günümüze kadar süre gelmektedir.  

Turgut Özal`lı yıllar, Dünya Küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye siyaseti ve ekonomisi 

üzerine yansımasının en fazla hissedildiği dönemdir. 12 Eylül Askeri Darbesi, bir taraftan 

ülke demokrasisini rafa kaldırırken, diğer taraftan, yeni bir yönetim anlayışı da yavaş yavaş 

bu süreçte kendini göstermeye başlamıştır. 1983`de seçimleri kazanarak Hükümet kuran 

Turgut Özal, Batı ekseninde süregelen yeni liberal sağ politikaları Türkiye`de uygulamaya 

başlamıştı. 

Turgut Özal, devletçi politikaları ve devletin toplum üzerindeki yetkilerini azaltma yoluna 

giderek, küresel pazar ekonomisinin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye`de ki etki alanının 

genişletmesini sağlamak için dış ekonomik piyasaya açılın en önemli araçlarından biri olan 

özelleştirmeleri artırarak, Avrupa Birliği (AB)`ne girme yolunda önemli bir adım atmıştır. 
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Anacak, ülke henüz Özal`ın hayal ettiği toplumsal ve ekonomik sistemleri gerçekleştirmek 

için hazır değildi. Başarılı olamadı. Sonuçta, uygulanan politikalarla, büyüme hızı düşmüş, 

yoksulluk artmış ve gelir katmanları arasında eşitsizlik oluşmaya başlamış, kendi deyimiyle 

“orta direk” adında bir sınıf çıkmış, toplumsal sorunlar izlenen politikalara olumlu cevap 

vermediğinden, hafiflemek yerine daha da ağırlaşmıştır.  

Kıbrıs Adası 1571’de Osmanlı egemenliğine girdiği günden itibaren Ada’da iki toplumlu 

yapıda oluşmaya başlamıştır. Ada halkını oluşturan Türk ve Rum halklar çok uzun yıllardır 

büyük anlaşmazlıklar içinde olmuşlardır. Bu anlaşmazlıklar, hatta çatışmalar Ada yönetimi 

Osmanlılardan İngilizlere geçtiğinde de devam etmiştir. Kıbrıs Adasın da İngiliz egemenliği 

sona erdikten sonra iki toplumlu bir Cumhuriyet kurma çalışmaları 1960 yılında yapılmaya 

çalışılmışsa da bu Cumhuriyet üç yıl varlığını sürdürmüştür (Şansal, 2007:1). Daha sonra Ada  

da meydana gelen çatışmalar sonrasında Türkiye’nin de uluslararası anlaşmalar gereğince 

yaptığı meşru girişimleri ile 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı yapılmıştır.  

Çeşitli ikili görüşmeler sonuç vermeyince oradaki Türk Toplumu 15 Kasım 1983’de 

KKTC’yi kurmuştur. KKTC’nin kurulmasıyla beraber uluslararası alanda tanınma problemi 

ile karşılaşmış, bugüne dek TC dışında KKTC’yi tanıyan ülke olmamıştır. KKTC’nin 

kurulması mevcut ekonomik yapısının yetersiz olmasından dolayı Türkiye’ye bağımlılığı 

artmıştır. Böylelikle Türkiye’nin izlediği ekonomik ve siyasi politikaları KKTC’nin makro 

dengelerinde yoğun bir etki yaratır (Kalaycı, 2004:188-189). 

 1980’lerden sonra KKTC’nin ekonomik yapısındaki olumsuzlukları giderebilmek için Adada 

ilgili kanunlarla kurulan kıyı bankacılığı sektörü gelişmiştir. İyi niyetle başlanan bu sektörde 

daha sonraları olumsuzluklar görülerek ekonomik istikrarsızlığı beraberinde getirmiştir. 

Kurulan kıyı bankalarının en büyük amacı KKTC’yi bir finansal merkez haline dönüştürmek, 

vergi bağışıklığı sağlanarak ekonomiye olumlu katkılar sağlamaktır. Ancak kıyı bankacılığı 

olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir (Kalaycı, 2004:188-189).  

KKTC kurulduğu 1974 yılından itibaren siyasi alandaki zorluklara rağmen, ekonomik 

faaliyetler gelişmiştir. Kıbrıs Barış Harekâtı öncesi dağınık halde yaşayan Ada’daki Türk 

Toplumu, bu harekâttan sonra Ada’nın kuzeyine yerleştirilmiştir. Bu iskân sonrası Türkiye 

tarafından çeşitli ekonomik kolaylıklar sağlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 

kurulduğu 1983 yılından itibaren tanıyan tek ülke Türkiye olmuştur. Bazı ülkeler zaman 

zaman tanınma yolunda bazı girişimlerde bulunmuş olsalar da uluslararası baskılarla geri 

adım atmak zorunda kalmışlardır. Bu tanınmamanın getirdiği uluslararası ilişkiler bağlamında 

oluşan olumsuzluklarla KKTC ekonomik ve sosyal güçlüklerle karşılaşabilmektedir. 

KKTC’nin uluslararası alanda izole edilmişliğini Türkiye’nin bir takım çabalarıyla aşmaya 

çalışmaktadır.                   
 

2. Türkiye`deki 1980`li Yıllarda Yaşanan Neo-liberal Dönüşüm 

Otuz yıldan beri süre gelen ve kesintisiz olarak uygulanan Dünya kapitalizmi, zamanla 

gelişmiş ülkelerle de yaşana bunalımın etkileri gelişmekte olan ülkelerde daha derin olarak 

hissedilmiş, uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkilerinde kökte değişimlere neden olmuştur. 

Temel doktrin, devlet otoritesinin etkisinin azaltılması üzerine yapılandırılan yeni kuramlar, 

devlet egemen piyasalardan, serbest piyasa ekonomilerine doğru yönelmiştir. Yeni kuram ve 

doktrinler, son yüzyılda devletin aşırı şekilde büyümesi, toplumsal ve bireysel özgürlükler 

üzerinde bir baskı oluşturmasına neden olduğunu iddia etmektedir. Onlara göre, piyasada ki 

rekabet ve serbest pazar uygulamaları, toplumsal refahı da kendiliğinden getirecek 

sistemlerdir. Devlet bu sistemlere müdahale ederek, sistemlerin sağlıklı işlemesini, rasyonel 

bireysel tercihlerin oluşmasını engellemektedir. Dolayısıyla, devlet müdahalesin de ki artış 

toplumsal ve bireysel refahı tehdit edecektir.  Üstelik devlet, bürokratikleşmiş yapısı ile var 

olan kaynakların büyük bir bölümünü yutmakta, böylece refah sağlamak adına bireysel ve 

toplumsal gelişmenin zenginleşmenin yolunu tıkamaktadır (Güler, 2005: 96).  
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Bu bağlamda değişen yeni sağ düşünce ve söylemlerde devlet, “minimal ve /veya gece 

bekçisi” devlet anlayışı savıyla, pazar ile zenginleşme arasında ilişki kurarak, özgür bakış 

açısını/ anlayışı bu düşünce tarzı üzerine kurgulamıştır. Bu bağlamda Devletin ekonomik 

alanları pazara devretmesi ve devletin sadece yasa ve düzen sağlamakla yetinmesidir (Şaylan, 

2003:141).  

Türkiye`ni Liberal tarihi perspektifine bakıldığında, Osmanlı döneminde ilk liberal tarzı 

hareketle III. Selim ve sonraki padişah II. Mahmut döneminde ve özellikle Tanzimat 

Fermanını hazırlayan Mustafa Reşit Paşa`nın serbest ticaret yanlısı bir devlet adamı olmasına 

kadar dayanır. XIX yüzyıl başlarından itibaren kötü gitmeye başlayan idari ve mali yapılanma 

ile Sırp, Yuna ve Mısır isyanlarıyla, Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı ekonomisi üzerindeki ağır 

yükü artırmış, çözüm olarak serbest ticarette yönelmiştir. 1838 Balta Limanı ile anlaşması ile 

başlayan ticari imtiyazlar dönemi, Osmanlı`daki zayıf ekonomi üzerine büyük bir yük 

bindirmiş, ülke içinde ki yabancı ticari misyonerlerini artırmıştı. Üretimi ve pazara dayalı 

olmayan, zayıf sanayi ürünlerine yönelik pazar ekonomisi, Avrupa Pazarının rekabetçi 

ortamında tutunamamış, mali dengeleri bozulmuş, 1856`dan itibaren dış borçlanma yoluna 

gidilmiştir. 

Cumhuriyet`le birlikte ekonomik politikalar da değişerek, kaldırılan kapitülasyonlarla, iç 

üretim, pazar ve rekabetçi ortam üzerindeki baskıları kaldırmıştır. Ancak yeni kurulan 

Cumhuriyet yönetimi, devletin piyasa üzerinde tam denetip politikalarını benimsemiş ve 

uygulamıştır. Ancak, çok partili siyasi hayata geçiş denemelerinde kurulan siyasal yapılar,  

devletçi politikalar düşüncesinden uzaklaşarak muhafazakâr liberal bir yol izlemişlerdir. Bu 

dönemde ortaya çıkan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası 

liberal sayılabilecek siyasi oluşumlardır (Akşin, 2000: 267).  

Devletçi politikaların ağırlığını en yoğun hissettirdiği dönem, 1939-1950 arasında Milli 

Koruma Yasası, Varlık Vergisi ile Çiftçiyi Topraklandırma (Toprak Reformu) yasası iyice 

artırarak sürdürülmüştür. Bu politikalar 1950 seçimlerinden sonra iktidara gelen Demokrat 

Parti (DP) ile değişmeye başlamış ülke, sağ liberal bir sisteme dönüşmüştür. 1950'de 

Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'de tek parti iktidarının bütünüyle 

geride kaldığı, liberal ekonominin uygulanmaya çalışıldığı, kapitalist bir kalkınmanın ilk 

adımlarının atıldığı bir dönemdir (Çavdar, 1992: 221).  DP`ye göre, devletin öncelikle 

yönetsel vazifelerini yapması gerektiğini, ekonomide sadece teşvik edici katkılarda 

bulunmalı, işletme düşüncesinden uzaklaşmalıdır. 

Liberalizm, 1970`lerden sonra ABD ve İngiltere başta olmak üzere diğer Batı ülkelerinde 

devlet politikalarında etkisini yüksek olmuştur. Thatcher ve Reagan dönemleri neo-liberal 

politikalar için en geniş uygulama alanları bularak, etkisini artırmıştır. Dünya`da bunlar 

yaşanırken, Türkiye`de neo-liberal uygulama olarak ilk kez 24 Ocak 1980 kararlarıyla 

gündeme gelmiş ve o dönem Devlet Planlama Müsteşarı (DPT) olan Turgut Özal, belki de 

bilmeden 12 Eylül Askeri Darbesinden sonra iktidara geldiğinde uygulayacağı ilk neo-liberal 

politikaların öncülüğünü yapmıştır. Neo-liberal politikaların uygulandığı diğer az gelişmiş 

ülkeler gibi Türkiye'de de demokrasinin sınırlandırılması gerekli olmuştur. Bunun üzerine 12 

Eylül Askeri Rejimi uygulanmıştır (Oral,2011:35). 

Özal’ın partisi ANAP’ın liberalliği, serbest piyasa ve devletin ekonomiye sınırlı müdahalesi 

şeklindeki ekonomik liberalizm olmuştur. Bunun nedeni, Türkiye’de özellikle 1980 sonrası 

dönemde ekonomik büyümenin temel amaç haline getirilmesidir (Bulut, 2009: 86). ANAP, 

“…neo-muhafazakâr ideolojiye paralel biçimde, ekonomide piyasa mantığı ile siyasette 

piyasa mantığını birbirinin tamamlayıcısı olarak görmektedir” (Köker, 1996: 1255). 

Kahraman ANAP’nin liberalliğini şöyle açıklamaktadır: “ANAP yalnızca burjuvazinin 

kendisini ayakta tutabilmesine olanak verecek, burjuvazinin devlet tekelinden ve 

denetiminden kendisini soyutlamasına yol açabilecek dolayısıyla da onun kendi özgürlüğü 
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içinde daha da gelişmesine zemin hazırlayacak bir ‘liberalleşmeden’ yana olmuştur” 

(Kahraman, 1995:181).  

Turgut Özal, 1983`de seçimleri kazanarak hükümet kurması ile birlikte 24 Ocak Kararları ile 

başlattığı neo-liberal anlayışı, yönetimsel olarak uygulamaya başlamıştır. Ancak bu kararları 

uygulamaya başlarken toplumun 70`lerde yaşadığı travmayı da göz önüne alarak ve başta 

Darbe Lideri ve Cumhurbaşkanı olan Evren`in şimşeklerini üzerine çekmemek adına o 

dönemin sevilmeyen kelime kökeni olan “..izm”`den uzaklaşıcı bir politika izlemiş, 

“liberalizm” i merkez sağ siyaset olarak telaffuz etmekten kaçınmış, geliştirdiği neo-liberal 

politikalara liberal kavramı yerine, daha çok “serbest piyasa ekonomisi”, “teşebbüs 

özgürlüğü”, “din ve vicdan özgürlüğü”, “anayasal demokrasi” gibi kavramlar kullanmayı 

yeğlemiştir (Duman, 2008: 199).  

Anavatan Partisi’nin dört önemli sacayağı olduğunu vurgulayan Özal, bunları, milliyetçilik, 

muhafazakârlık, sosyal adaletçilik ve serbest pazar olarak dile getirmiştir. Nitekim parti 

programının önemli bir kısmında liberalizm, özellikle özel girişim, bireysel özerklik, devletin 

ekonomiden çekilmesi konuları yer almaktadır. Örneğin parti programının ilk maddesinde : 

“…İktisadi gelişmede fertlerin teşebbüs gücünü esas kabul eden…” sözleriyle devam etmekte 

(Özal, 1986:578) ve serbest rekabetin, girişimciliğin önemine vurgu yapılmaktadır. Özal 

açısından liberalizm, mutlak anlamda rasyonel temelde işleyen iktisadi bir sistemdir ve bütün 

ekonomik sorunlar, bu sistemin kurallarının uygulanamamasından kaynaklanmaktadır. 

İktisadi sistemlerde liberalleşmenin önemli bir avantajını, kendisini koşullara göre uyarlaması 

olduğunu dile getiren Özal, liberal ekonominin insanlardan bağımsız olarak piyasa koşulları 

içinde kendi kendisini yönettiğini savunmuştur (Oral,2011:43).  

Özal, sadece bir ekonomik sistem olarak değil aynı zamanda demokratikleşme için de serbest 

ticaret sistemini önemli unsur olarak benimsemişti. Özal, Amerikan demokrasi sistemini 

benimsiyor, uygulamalarını örnek olarak kendi hükümet programlarında uygulamaya 

çalışıyordu. Ancak, ABD ile Türkiye arasında tarihsel, ekonomi ve siyasal koşullar bakımında 

oldukça çok fark vardı. Bunun yanında, ‘Anayasaya ve Hukuka’ bağlılık konusunda özellikle 

esnek davranmış, Türkiye’de tarihe geçmiş bir söz olarak “anayasayı bir kere delsek bir şey 

olmaz” dediği basında yer almıştır (Arı, 2013:714). 1983`de ki seçimlerle birlikte ülke hızla 

demokratikleşme yoluna girerken, Özal Hükümeti, ekonomik ve siyasi politikalarda 

liberalleşme ekseninde önemli adımlar atarak, Batı ile uyumlu neo-liberal politikalar 

uygulamaya başlamıştı. Türkiye’de Turgut Özal’la yaygınlaşan neo-liberal politikalar ile yeni 

bir döneme girilmiş, ülke küreselleşmeye başlamıştır (Cizrelioğulları, 2013:73).  

Özal`ın bakış açısından ve derinliğinden bakıldığına eğer demokratikleşme konusunda 

başarılı olmak işitiyorsan, ekonomik liberalizme önem vermelisin düşüncesi hâkimdi. Özal`a 

göre bu etkileşim ve ilişki; ‘‘Güçlü bir devlet, ataerkil bir devlet anlamına gelmez. 

Dolayısıyla, devletin zenginliği olmamalıdır. Milletin zenginliği olmalıdır. Eğer, insanlar 

zengin ise, bu durum devletin de zengin olduğu anlamına gelir. Ekonomi ya da politik 

alanlarda devlet halkı ile rekabet, içinde olmamalıdır. Ancak onlara destek olmalıdır. Bu 

durumda, kişi devletin kölesi olmamalı, devlet halkın hizmetkârı olmalıdır” (Laçiner, 

2004:174).  

Tüm bu neo-liberal, özgürlükçü siyasal ve ekonomi politikalarına rağmen bir kesim Özal`ı 

başarılı görmüyordu. Kurumuş; Özal’ın yaptığı politikaların başarısız olmasının nedenini 

şöyle açıklamıştır: ‘‘Türkiye’de neo-liberal dönüşüm bağlamında uygulanan politikaların 

başarılı olup olmamasından bağımsız olarak, gelişmesi ve yerleşmesi için alt yapıyı 

sağlamada gerekli ortamın hazır olması gereklidir. Özal döneminde, bireyciliğin ön planda 

olduğu, kendini kurtarmanın, köşeyi dönmemin en büyük erdem olduğu ve bu durumların ne 

kadar övgü konusu yapıldığı unutulmamalıdır. Özal döneminde, insanların, toplumsal ve 

ekonomik sorunlardan kaynaklandığı sıkıntılarını unutup gelecekleriyle hiç ilgisi olmayan 

uğraşlara, yeni bir düşünce ve davranış biçimi kalıbı içine sokularak, farkına varmadan 
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sürüklenmiştir. Köşeyi dönme gayeleri umutsuz bir yıkıma neden olmuştur’’ (Kurumuş, 

2010:24-25). En çok eleştirilen yanlardan biri deÖzal’ın ‘‘köşeyi dönme, iş bitirme’’, “ benim 

memurum işini bilir”” gibi rüşvete ve yolsuzluklara yol açabilecek şekilde yorumlanan 

söylemleri, ülkenin siyasal demokratik ahlaki ve kültürel değerlerinin yozlaşması adına, 

uygulanan neo-liberal politikalar önünde bir engel teşkil edebileceğiydi. 

Tüm bu gelişme ve göstergelere rağmen Özal, 1983`den itibaren uygulamaya çalıştığı neo-

liberal politikaların eksiklikleri şöyledir: 

 - Özal, kurumsal yapı oluşturmadan piyasa ekonomisini uygulamaya başlamıştı. 

Örneğin, özelleştirmeleri yaparken, bürokrasinin geçmişten gelen geleneksel yapısını ve 

kültürünü önemsemedi. Bu nedenle, sağlam bir yasal altyapının olmaması, özelleştirmenin 

istenilen şekilde yapılmasında sıkıntılar yaratmıştı. 

 - Eleştirilen diğer husus ise, ihracat için yapılan desteklemeleri kötü niyetli kimseler 

tarafından kasıtlı olarak haksız kazanç sağlamak maksadıyla kullanılması; hayali ihracatın 

patlamasına ve yurt dışı ihracatın yara almasına sebep olmuştu. Devlet hayali ihracat 

yolsuzluklarına reaksiyonda yetersiz kalmış, caydırıcı önlemler almada gecikmiş, dolayısıyla 

neo-liberalizmden beklenen sonuçlar 90`lı yılların sonrasındaki sürecini tehlikeye sokmuş, 

yolsuzluklarda ciddi artışlar kaydedilmişti. 

Diğer taraftan uygulanan politikaların olumlu yanları ise; Özal’ın İslamcı eğilim göstermesine 

rağmen, Avrupa Topluluğu ile yakın ilişkiler geliştirmeye büyük önem vermesi, AB üyel iği 

ile güçlü bir dış ilişkiler kurulmasına imkân sağlamıştır. Bu gelişme, 1987 yılında Avrupa 

Birliği üyelik süreci etkin bir rol oynadı. Nitekim Türkiye'nin başvurusu reddedildi. Ancak, 

Özal'ın girişimleri sonucunda, 1990 yılından itibaren Türkiye ekonomisi tam ölçekli 

serbestleşme politikası unsuru haline gelmiş, bunun sonucun da ‘Gümrük Birliği’ yolu 

açılmıştır (Öniş, 2004: 113-134). Özal’ın, 1980'lerde ki neo-liberal ekonomi politikalarına 

ilişkin uygulamaları, 90`lı yıllardan itibaren de neo-liberalizmi gelecek safhalarında büyük 

oranda devlete monte ederek etkili olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla 90’lı yıllar 80’li yılların 

devamı niteliğindedir. 
 

3. 1980`li Yıllarda Kıbrıs`ta Yaşanan Neo-liberal Dönüşüm 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), siyasal varlığını ilan ettiği 1983 yılına kadar bir var 

oluş mücadelesi içinde geçirmiştir. ENOSİS`e karşı 1950`lerden itibaren verilen bu mücadele, 

Ada`da yaşayan iki toplumda ki ayrışma ve kendi özerk alanlarında varlıklarını sürdürme, 

geçmişte yaşanan birçok sorunun da çözme çabaları günümüze kadar süregelmektedir.  

KKTC özelinde 1983`den itibaren, küresel toplumun bir bireyi olma ve neo-liberal bağlantılı 

dış ilişkileri geliştirme, küçük ölçekli, etkin olmayan ve verimsiz ticari bağlantılar ile yetersiz 

doğal kaynaklar boyutunda kalmıştır. Küreselleşme ve neo-liberal politikalarının ön plana 

alındığı koşullarda, genel eğilim olarak küçük ada ekonomilerine, doğal kaynaklar, sosyal 

sermayeyi temel alan hizmetler alanında özellikle kıyı bankacılığı (off-shore) ve turizm gibi 

alanlarda uzmanlaşmaları önerilmektedir (Read, 2004: 365-378). 

Fakat Kıbrıs Cumhuriyeti`nin kuruluşu ile başlayan iki toplum arasında yaşanan, 1974 

müdahalesi ve 1983 KKTC`nin kurulmasıyla derinleşen sorunların karmaşıklığı, 1974`den 

itibaren KKTC ekonomisinin Türkiye`nin yardımlarına bağlı olması, uluslararası alanda izole 

bir dış ticaret sistemi, Türkiye ve KKTC`de ki toplumsal sınıflar arasında ki çatışma 

nedeniyle, KKTC, kendi siyasal ve ekonomik sistemini kurmasında sorunlar yaşamıştır. Bu 

koşullar altında Türkiye’nin Kıbrıs politikasının, iktidar bloğunun tercihlerine göre 

şekillendiği varsayımı temel alınırken, büyük sermaye gruplarının söz konusu iktidar bloğu 

içerisindeki hegemonik konumu dikkate alınmaktadır (Tahsin, 2012:135-151). 

KKTC`de ki neo-liberal dönüşümün analizini yaparken Türkiye`deki bu dönüşümle ilgili 

yaşananlar dikkate alınması doğru bir yaklaşım olur. Çünkü Türk ekonomisinde ki her şekilde 

KKTC ekonomisi ve siyasal sistemindeki uygulamalara yansıyacaktır. Dolayısıyla Türkiye`de 

yaşanan neo-liberal dönüşümün safhalarını KKTC içinde söylenmesinde bir sorun 
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olmayacaktır. Bu safhalar 1980`de başlayan ve ticari liberalizasyonun başladığı ve neo-liberal 

dönüşümün ilk aşaması olan 1980-1989 dönemi neo- liberal dönüşümün ilk aşması; sermaye 

piyasasında ki hareketlenmenin hızlandığı ve serbestleştiği 1990-2000 dönemi ikinci aşamayı; 

2002 ile başlayıp halen devam eden aşama ise üçüncü aşamayı oluşturmaktadır (Boratav, 

2013).    

Türkiye özelinde neo-liberal dönüşümün ilk aşaması 12 Eylül 80 darbesi öncesinde yürürlüğe 

Özal imzasıyla yürürlüğe konan 24 Ocak 1980 kararları ile başlamaktadır. Özallı yıllar olarak 

da adlandırılan bu dönem Washington Uzlaşısı ilkelerine bağlı olarak uygulanan neo-liberal 

politikaların en parlak dönemini de temsil etmektedir (Öniş, 2004: 113-134). Türkiye`de 

yaşanan siyasal ve ekonomik dönüşüm 1980 sonrası dönem Kıbrıs Türk toplumu açısından da 

yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. KKTC’nin kurulmasından hemen sonra Denktaş ve 

kurucu parti UBP (Ulusal Birlik Partisi), devletin kurumsal yeniden yapılanma, Türkiye ile 

eşgüdümüne yönelik politikalar izlenmeye başlanmış, ayrıca toplumsal huzur ve refahını 

sağlamak amacıyla ekonomik reformların yaşama geçirilmesi gerekliliği üzerinde 

durulmuştur.  

1980`lere kadar Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu ekonomi politikası devletçilik esaslarına göre 

şekillenirken, 80`nden sonra da aynı yol izlenmiş, Türkiye`deki özgürleşen ve kurumsal 

yapıya karşı yapılanan politikalar KKTC`de gündeme gelmiştir. 

Eylül 1974’te kurulan ve Ankara ile Lefkoşe arasında “köprü işlevi” gören Kıbrıs Eşgüdüm 

Kurulu (Birand,1986), 1981 yılında Kıbrıs İşleri Teşkilatı ve sonrasında 1984 yılında Kıbrıs 

İşleri Müşavirliği olarak yeniden tanımlanmıştır. 1978 yılından itibaren toplanan” karma 

ekonomik komisyon” taraflar arasında ekonomik işbirliğinin ana çerçevesini belirleme işlevi 

görürken, söz konusu komisyon kararları Kuzey Kıbrıs‘ta uygulanan ekonomi politikalarının 

ana çerçevesini de ortaya koymaktadır. Diğer yandan özellikle komisyonun bütçeyi belirleyici 

kararlar alması bağımsızlık ilkesi bağlamında eleştirilmektedir (Dünya Bankası, 2006: 15).  

1983`ten sonra Türkiye`de başlayan neo-liberal politikalar, KKTC`de aynı reaksiyonu 

görmüyordu. Örneğin, Türkiye`de neo-liberal politikalar göre belirlenen ücret politikaları 

KKTC`de çok daha yavaş ilerliyordu. Diğer taraftan Türkiyeli ticari şirketlerin KKTC 

ekonomisine başta turizm olmak üzere yeni yatırım alanlarına yönelik girişimleri artmıştı.  

Bununla birlikte, bu dönemde Kuzey Kıbrıs’ın Ortadoğu ülkeleri, İKÖ (İslam İşbirliği 

Teşkilatı) üyesi ülkeler (SİSAV,1984: 177-184) ile gelecekte kurabileceği ticari ilişkiler, 

Avrupa kuruluşları ile ilişkiler tartışmaya açılmış, KKTC`de serbest bölge oluşturma şartları 

üzerinde durulmuştur.  

KKTC`nin Türkiye`deki neo-liberal politikalara uyumu konusunda ki ilk adımlarından biri de 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasında 1986`da imzalanan “Ekonomik İşbirliği Protokolü” dür. 

Turgut Özal`ın liberal politikalarını yansıtan anlaşma, bavul turizmi başta olmak üzere, dış 

ticaret, bankacılık, eğitim gibi alanlarda önemli stratejiler geliştirilmiştir. Diğer taraftan 

serbestleşmenin önemli aşamaları olarak sayılabilecek, serbest para transferi yapılabilmesi, 

Kuzey Kıbrıs kambiyo rejiminin gözden geçirilmesi, gümrük vergilerinin % 30 oranında  

azaltılması Özal döneminde gerçekleşmiştir (Uzgel, 2004: 352).  

Dolayısıyla KKTC`nin kurulmasından itibaren başbakanlar düzeyinde imzalanan ilk neo-

liberal dönüşüm protokolü Kuzey Kıbrıs`a etkileri anlamında önemlidir. Türkiye`deki neo-

liberal politikaları geliştiren ANAP Hükümeti, siyasal olarak kendi uzantısı gibi gördüğü 

KKTC ile ilgili de dış politika da yeni yaklaşımlar geliştirmeye çalıştığı görülmektedir. 

Özellikle Başbakan Özal, KKTC`de serbest bölge kurulmasını, uluslararası alanda Kıbrıs 

sorunu çözümü için bir gereklilik olarak düşünmekteydi. Özal’ın adaya ziyaretlerine Sakıp 

Sabancı, Halit Narin, Ali Kocman, Şarık Tara, Feyyaz Berker gibi işadamları eşlik ederken 

(Uzgel, 2004: 329), dönemin TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) başkanl ığını 

yürüten Sakıp Sabancı,  sadece KKTC`nin değil tüm Ada’nın serbest bölge olmasını 

savunmuştur. Bu girişimi olumlu karşılayan çoğu iş adamın en önemli çekincesi o dönem hala 
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uygulanan bürokratik prosedürlerin fazlalığı ile geçmişten gelen devletçi poli tikaların varlığı 

nedeniyle siyasi kaygılarında öne çıkması ile proje hayata geçirilememiştir.  

KKTC için neo-liberal olarak algılanabilecek önemli bir gelişmede Kıbrıslı iş adamı Asil 

Nadir`in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İngiltere`de kurulmuş olan Polly Peck şirketinin 

KKTC`de ki yatırımlarının artıştır. Bu yatırımlarla mevcut ekonomik kısıtların çoğunun 

aşılması konusunda önemli katkıları olduğu gözlenmiştir. Ancak iş adamı Asil Nadir 

hakkında İngiltere de “dolandırıcılık” suçlaması ile başlatılan soruşturmalar Polly Peck 

şirketinin iflası, KKTC`nin olan ihraç ve ticari koşullarını olumsuz etkileyerek, süregelen 

mevcut politikaların değişimini zorunlu hale getirmesine neden olmuştur. 90`lı yıllar 

KKTC`nin dış ticaretten uzaklaştığı, daha çok turizm (kumarhaneler), eğitim (üniversiteler) 

ve inşaat gibi, üretimden çok hizmet sektörlerine yöneldiği gözlemlenmiştir. Bu dönemde 

gündeme gelen yasal düzenlemeler, 1988-1992 KKTC Kalkınma Planı ile taraflar arasında 

imzalanan protokoller kapsamında ele alınmaktadır. Yine kıyı bankacılığı ve kumarhane 

turizmine yönelik yasal düzenlemelerin bu dönemde öne çıktığı görülmektedir (Tahsin, 

2014:83). 

Sonuç olarak KKTC`de yaşanan neo-liberal değişim kendine özgü bir devinim içinde devam 

ederken, çözüm tartışmaları altında devam eden Kıbrıs Sorunu devamında Ada`nın geleceğin 

deki belirsiz politikalar, başta Türkiye olmak üzere yabancı girişimcilerin ve sermaye 

çevrelerince olumsuz algı yarattığı da bir gerçektir. Neo-liberal değişim açısından analiz 

edildiğinde ise 80`ler ve 90`lar, Turgut Özal politikalarının Ada ekonomi yapısına yansıdığı 

ve değişimin başlangıcını oluşturan yıllar olarak görülmesi, yabancı sermayedarları ile birlikte 

KKTC`li girişimcilerin ortaya çıkmaya başladığı yıllar olarak görülebilir. 2000`li yı llar ise 

KKTC`nin sosyo-ekonomik politikaların şekillenmesi ve neo-liberal politikaların şekillenerek 

büyük sermaye sahiplerinin KKTC`de ki ticari maliyetlerinin ciddi olarak analiz edildiğini 

görüyoruz. Annan Planı referandumu (2004) ardından başlayan süreç ise daha çok AKP ve 

sermaye çevrelerinin Kıbrıs politikasını yeniden tanımladığı ve diğer yandan neo-liberal 

reformların gerekliliğini öne çıkardığı yeni bir aşamayı temsil etmektedir (Tahsin, 2014:82).  
 

4. Değerlendirme ve Sonuç 

1970`lere kadar çeşitli evrelerden geçerek uygulanan klasik liberal sisteminden dönmeye 

başlayan Batı, yeni bir sistem olarak neo-liberal politikalar üretmeye başlaması, Türkiye`de o 

yıllarda yaşanan siyasal gerilimler, Kıbrıs Barış Harekâtı ve bir türlü sağlanamayan iç siyasi 

istikrar nedeniyle çok fazla karşılık bulamadı. Özellikle sağ muhafazakâr hükümetlerin tek 

başına iktidara gelememesi, sol eğilimli hükümetlerin sıkı devletçi sosyal politikaları, ülke 

içinde bir denge sağlayamadığı gibi, kaos ortamı yaratmış, sonucunda süreç bir askeri darbeye 

kadar uzanmıştır. 

Ciddi bir iç ve dış borç ile yüksek enflasyon göstergeleri ekonomik istikrarsızlık o dönemin 

sağ iktidarı Adalet Partisi`ni liberal politikalara yöneltmiş, Amerikan destekli dönemin DPT 

Müsteşarı Turgut Özal tarafından hazırlanan 24 Ocak 1980 kararları ülkede ilk liberal 

dönüşümün başlangıcı sayılmaktadır. 

1980 Darbesi`nden sonraki demokrasiye geçiş süreci ve sonrasında 1983 seçimleriyle kendini 

liberal muhafazakâr sağ bir parti olarak tanımlayan Özal ve partisi ANAP`ın iktidara 

gelmesiyle, 60 yıllık cumhuriyetin devletçi politikaları sona ermiş, daha çok Amerikancı 

olarak tabir edilen ekonomik anlayış Türkiye`ye uygulanmaya başlanmıştır. Özelleştirme adı 

altında devletin iştirakçi olduğu ekonomik işletmeler yerli ve yabancı şirketlere satılmış, 

yabancı sermaye ve ürünleri ülkeye büyük ölçüde girmiş, belli oranda bir kalkınma gözlense 

de milli sanayi de gerileme, bankacılık sektöründe yaşanan dengesiz faiz politikaları ve 

büyüme, üretimi azaltarak, işsizliği artırmış, toplum sosyal katmanları arasında ki açığın 

gittikçe artması, mali suçların artışına neden olduğu gözlenmiştir. İMF ve Dünya Bankası ile 

70`lerde başlayan “borç” ilişkisi 80 ve 90`larda da devam etmiş, ithalat ve ihracat arasındaki 
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açık büyümüş, ülke yüksek enflasyon ve resesyona girmişti. 90`lı yıllarda yaşana ekonomik 

istikrarsızlık, 2000`li yılların başında büyük bir ekonomik çöküntü ile sonuçlanmıştı.  

Diğer taraftan KKTC`nin, 1983`den itibaren, uygulanan ekonomik izolasyonlar nedeniyle 

Türkiye ile bağımlı bir şekilde yürüttüğü ekonomik sistemleri, Ada`nın diğer ortağı Kıbrıs 

Rum Yönetimi`nin 1990 yılında AB`ye başvurması ile dengeler aleyhine dönmüştü. En büyü 

ticari şirketlerinden Polly Peck`in iflası ile de ekonomik politikalarını, başta turizm ve eğitim 

olmak üzere hizmet sektörüne kaydırarak ekonomik hayatını geliştirmeye çalışmıştır. 

Özellikle Türkiye`de ki yatırımcıların bu alanlara ilgisi onları KKTC`ye yöneltmesi 2000`li 

yıllardan itibaren adanın kuzeyine hatırı sayılır bir ekonomik canlıl ık getirdiği bir gerçektir. 

AB üyesi olan ve onun şemsiyesi altında bulunan Kıbrıs Rum Yönetimi, bu avantajını “Kıbrıs 

Sorunu” çözümü için KKTC Halkı üzerinde diğer AB üyeleri ülkeleriyle birlikte bir baskı 

aracı olarak kullanması ise uluslararası hukukun günümüzde ki en büyük ayıplarından biri 

olarak tarihe geçecektir. 

Ekonomik güç sonrasında siyasal gücü, siyasal güçte askeri gücü getirecektir. Yüzyıla yakın 

bir süredir siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı, hidrokarbon enerji bölgelerinin merkezinde ve 

ulaşım güzergâhında bulunan Türkiye ve KKTC`nin coğrafyasında etkin bir siyasal güce 

sahip olması, ancak istikrarlı güçlü bir ekonomik varlıkla ilgilidir. Dışa bağımlı, milli 

ekonomileri zayıf ve dış sermayenin etkisinde olan devletlerin etkili siyasal ve askeri güce 

sahip olamayacağı da bir gerçektir. Bu nedenle 80`lerde her iki ülkede bir ekonomik sistem 

olarak uygulanmaya başlayan neo-liberal sistemler, devletin etkin vergi ve denetim 

sistemleriyle desteklenmedikçe, toplum sosyal katmanları arasında fark yoksul kesim aleyhine 

artması önlenmedikçe, üretim artırılmayıp dışa bağımlılığın artışı engellenmedikçe, 

faydasından çok zararının olacağı da açıktır.   
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Ekoturizm Açısından Türkiye’de Yavaş Kent Hareketi: 

Seferihisar Belediyesi Üzerine Bir Değerlendirme 
 
 

Aslı Yönten Balaban1  

 

 
Özet 

 Küreselleşmenin yaşam kalitesi açısından kentlerde yarattığı sorunlardan biri de, toplumların sahip oldukları 
kaynakların hızla tükenmesine yol açmasıdır. Kaynakların hızla tükenmesi, kentleri alternatif turizm arayışına 
yönlendirmektedir. Yerel kaynakların turistik amaçlarla kullanılmasında yerel değerlerin korunması ve artırılması 

amacıyla ekoturizm başlığı altında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Yavaş kentlerin geleneksel yapıları 
korumaları, yerel ekonomiyi desteklemesi, kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi kendine özgü kriterleri, 
çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını ön plana alan, doğal kaynaklara duyarlı bir turizm anlayışı olan 
ekoturizmle parallellik göstermektedir. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de bu durum yavaş kent 
hareketinin hızla gelişmesine yol açmıştır. Çalışma yerli ve yabancı literatür taramasına dayanmaktadır. Çalışmada 
yavaş kent hareketi, ekoturizmle birlikte değerlendirilecektir. Çalışmada ayrıca, ekoturizmin yerel değerlerin 

korunarak tanıtılmasına yapacağı katkının Türkiye’nin ilk yavaş kenti olan Seferihisar örneği üzerinden 
tartışılması amaçlanmaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: ekoturizm, yavaş kent, sürdürebilirlik 
 

JEL Sınıflandırması: Q55, Z32, R11 

 

Slow City Movement in terms of Ecotourism: An Evaluation on 

Seferihisar Municipality 
 
Abstract 

One of the problems that globalization causes in the cities in terms of quality of life is the rapid depletion of 

resources. The rapid depletion of resources leads cities to search for alternative tourism. Several studies are 
conducted under the title of ecotourism in order to protect and increase local values. Slow cities have their own 
criterias such as protection of traditional structures, supporting of local economic, sustainable use of resources 
paralles with ecotourism which is a tourism concept that is sensitive to natural resources that protect the 
environment and local people welfare. This situation has led to the rapid increase of the slow city movement both 
in the world and Turkey also. The study is based on local and foreing literature review. The aim of the study is to 

discuss the contribution of the slow city movement along with ecotourism to the protection of ecotourism by 
promoting local values, through the example of Turkey’s first slow city Seferihisar Municipality. 
 

Keywords: ecotourism, slow city movement, sustainability 
 

JEL Classification: Q55, Z32, R11 

 

 

1.Giriş 

Son yıllarda, Dünyada ve Türkiye’de alışılmış turizm kalıplarında önemli değişiklikler 

yaşanmaktadır. Kitlesel turizm yerini alışılmış turizm merkezlerinden uzak doğal alanlara 

bırakmaktadır. Yerel kaynakların turizm amaçlı kullanılırken koruma-kullanma dengesinin 

sağlanması, doğal hayatla iç içe olmak, yerel halkın kültürlerini deneyimlemek fikirleri giderek 

benimsenmeye başlamıştır.  

                                                 
1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü,  Samsun-Türkiye, yonten.asli@hotmail.com 
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Küreselleşmenin kentlerin kimliklerini aşındırması, kent sakinlerini ve yerel değerleri 

standartlaşmasını engellemek amacıyla yavaş felsefesini içeren ve yavaş yemek hareketinden 

ortaya çıkan, yavaş kent (cittaslow) olarak adlandırılan bir kentler birliği ortaya çıkmıştır.  

Yavaş kent hareketi, ekoturizme yapacağı katkıyla yerel düzeyde doğal ve kültürel değerlerin 

korunup geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. 

Çalışmada öncelikle küreselleşmenin kentlere etkisi ve turizm konusu ele alınacaktır. 

Sonrasında ise ekoturizm ve yavaş kent tanımlanarak, yavaş kent hareketi, İzmir’in ilk yavaş 

kenti olan Seferihisar ilçesi örneği üzerinden değerlendirilecektir. 
 

2. Küreselleşme, Kent ve Turizm 

Küreselleşmeyle, değişen bilgi ve insanla birlikte her şey sürekli değişmeye başlamıştır. 

Özellikle ulaşım ve iletişim olanaklarının artması ile birlikte her yere ulaşılabilir, herkesle 

iletişim kurulabilir hale gelmiştir. Dünya bir yandan küreselleşme sürecini yaşarken, aynı 

zamanda da yerelleşme eğilimlerinin güçlendiği görülmektedir. Yerelleşme süreci, 

küreselleşme eğiliminin kendi bünyesinde taşıdığı tekdüze ve merkeziyetçi yapılanmaya karşı, 

tarihi, kültürel ve fiziksel yerel kimlikleri yeniden üreterek ve birbirine eklemleyerek daha 

yaşanabilir bir dünyanın oluşumuna katkıda bulunmaktadır (Ökmen, 2015: 21). 

Turizm ara sıra uğradığı kesintilere rağmen zaman içerisinde büyüme göstermiştir. Küresel 

olarak, yabancı turist sayısı 1950’de 25 milyon, 1980’de 278 milyon, 2000’de 674 milyon, 

2015’te ise 1.186 milyona yükselmiştir. Yabancı turist sayısının dünya çapında giderek artması 

beklenmektedir. 2010 ve 2030 yılları arasında % 3.3 artarak, 2030 yılında 1.8 milyara ulaşması 

beklenmektedir. Ziyaret amacına göre turizme bakıldığında, % 53’ünü dinlenme ve tatiller, % 

27’sini  sağlık, din ve diğerleri, % 14’ünü iş ve profesyonel ziyaret oluşturmaktadır.  2030’a 

Doğru Turizm (Tourism Towards 2030) anahtar çıktılarına göre geçmişte turizmi şekillendiren 

sosyal, politik, ekonomik, çevresel ve teknolojik faktörlerin gelecekte de turizm sektörünü 

etkilemesi beklenmektedir. (e-unwto.org, 2017:  2, 5, 14). 

Kitle turizmi için literatürde çok sayıda tanım mevcut olmakla birlikte, kitle turizmi belirleyen 

öğeler göz önünde bulundurularak, kitle turizmi, önceden organize edilmiş her şey dahil 

(seyahat, konaklama ve diğer hizmetler), götürü fiyatı belli grup halinde belirli yerlere seyahat 

organizatörü firmalarca düzenlenen turizm olarak tanımlanabilir (Bahar, 2017: 151). Büyük bir 

sektörde faaliyet gösteren turistik işletmelerin, yapmış oldukları faaliyetler nedeniyle çevresel 

ve sosyo-ekonomik çevre üzerinde çok sayıda olumsuz etkileri vardır. Bu durum da turizmde 

sürdürülebilirlik konusunu ve yeni arayışları gündeme getirmiştir. 
 

3.Ekoturizm ve Sürdürülebilirlik 

Tüm dünya ekonomilerinin ana sektörlerinden biri olan turizmin sürekliliği, turizm amaçlı 

kullanılan kaynakların korunmasına ve geliştirilmesine bağlıdır. Turizmin doğal kaynaklar 

üzerindeki baskısı, doğayı gözeten alternatif bir turizm anlayışını ortaya çıkartmış ve 

sürdürülebilir turizm konusu gündeme gelmiştir. Ekoturizm de, kullanım alanlarını geliştirmek 

ve turizmi mevsimlik bir faaliyetin ötesine taşımak için kitlesel tur izme karşı doğan bir 

yönelimdir (Erdoğan, 2014: 143). Dünya Turizm Örgütü sürdürülebilir turizmi şu şekilde 

tanımlamıştır: Turizmde sürdürülebilir kalkınma, gelecekteki fırsatları koruyup geliştirmeyi 

gözeterek, bugünkü turistlerin ve ev sahipliği yapan bölgelerin ihtiyaçlarını karşılama ilkesini 

benimser. Bu şekilde tüm kaynakların yönetimi, kültürel bütünlüğün, zorunlu ekolojik 

süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşam destek sistemlerinin devamlılığı sağlanırken 

ekonomik, sosyal ve estetik gerekler karşılanacak şekilde öne çıkarılır (Sürdürülebilir Turizm, 

TÜSİAD 2012: 17).  

Ekoturizmin temel karakteristikleri ise şunlardır: (nature.org/) 

         Çevreye duyarlı, düşük etkili ziyaretçi davranışı 

Yerel kültürlere ve biyolojik çeşitliliğe karşı duyarlılık 

Yerel koruma çabalarını desteklemesi 
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Yerel halka sürdürülebilir faydaların sağlanması 

Karar almada yerel halkın katılımının sağlanması 

Ziyaretçiler ve yerel halk için eğitim bileşenleri  

Ekoturizm, sürdürülebilir turizmi hedeflemektedir. Bir başka anlatımla ekoturizm, doğa 

seyahatine dayanan aynı zamanda da sürdürülebilirlik ilkesini içeren bir turizm sektörüdür. 

Örneğin, yağmur ormanlarında bir yürüyüş, ormana ve yerel halka bir gelir veya fayda 

sağlamadıkça ekoturizm kapsamında değildir. Aynı şekilde bir rafting gezisi, ancak su 

havzasının korunmasıyla ilgili farkındalığı artırır ve/veya havzanın korunması için fon sağlarsa 

ekoturizm kapsamına girer (baka.org.tr, 2017: 4-5). Bu durum da gösteriyor ki ekoturizm, 

ziyaretçilere sorumluluk getiriken ve yerel halka fayda sağlayıp aktif katılımını da 

gerektirmektedir. 
 

3.1.Dünyada Ekoturizm 

Ekoturizm, zaman içerisinde farklı şekillerde ifade edilmiştir. Ekoturizm, dünyada oldukça yeni 

bir kavram olmakla birlikte, bazı araştırmacılar, ekoturizm teriminin kökeninin Hetzer’in 1965 

yılında ekoturizmle ilgili yazılarına kadar dayandığını savunmaktadırlar. Hetzer, ekoturizmin 

bir başka ifade şekli olan ‘sorumlu turizm’in dört ilkesini şu şekilde belirtmiştir: Çevresel 

etkileri en aza indiren, misafir kültürlere saygı gösteren, yerel halka faydayı ve turist 

memnuniyetini en üst düzeye çıkaran bir turizmdir. Bunlardan ilki ekoturizmin en ayırt edici 

özelliğidir. Ekoturizm terimiyle ilgili diğer ilk referans ise Miller’e aittir. Miller 1978 yılında 

Latin Amerika’da ekonomik kalkınma için milli park planlaması üzerinde bir çalışma yapmış 

ve 1970’li yılların ortalarıyla 1980’li yılların başlarında geliştirilen ekoturlarla ilgili belgelerde 

bu kavram yer almıştır (Blamey, 2001: 5). Ekoturizmin bir başka ifade şekli ise yumuşak turizm 

(soft tourism) kavramıdır. Bu kavram, 1980’li yılların sonlarında ortaya atılmış ve uygulanmış 

bir kavramdır. Yumuşak turizm, ekonomik yönden verimli, toplumsal yönden sorumlu ve doğal 

çevrenin kullanımı açısından bilinçli bir turizmdir (anatoliajournal.com/).  

Ekoturizmle ilgili olarak 1990 yılında Uluslararası Ekoturizm Derneği kurulmuştur. Sivil 

özellikli olan derneğin amacı, ekoturizm ile ilgili ana noktalara ve standartlara temas ederek, 

araştırmalar yapmak, yayınları ilgililerin istifadesine sunmak ve teknik anlamda yardım 

sağlamak olarak belirlenmiştir. Yetmişin üzerinde üye ülkesi bulunan söz konusu derneğe 

akademik çevreler, uzman kişiler, çeşitli organizasyonlar, tur operatörleri de üye olabilmektedir 

(Batur vd., 2013: 47-48). Derneğin kurulmasından iki yıl sonra, 1992 Rio Zirvesi'nde 

sürdürülebilir bir dünya ve çevre için kriterler ortaya konulmuştur ve bu kriterler turizme de 

uyarlanarak, çevreye zarar vermeden, ondan yararlanma yöntemlerinin geliştirilmesi ve tüm 

yerli halkların kültürlerini yok etmeden, onların turizm faaliyetlerinden yararlanmalarının 

sağlanması şeklinde özetlenmiştir. 2002 yılı ise, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya 

Ekoturizm Yılı olarak ilan edilmiştir. Günümüze kadar geçen süreç içinde, giderek "ekoturizm" 

kavramı ve tanımı benimsenmiştir. 2002 yılının Mayıs ayında, Kanada'nın Quebec kentinde, 

133 ülkeden gelen 1100 delegenin katılımıyla yapılan "Dünya Ekoturizm Zirvesi"nde, tüm 

ülkelerin benimsediği ortak bir tanım yapılmıştır. Buna göre ekoturizm, "yeryüzünün doğal 

kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan, bunun yanısıra yerel halkların ekonomik 

kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini koruyup gözeten bir yaklaşım 

ya da tavır"dır (ekoturizmdernegi.org). Ekoturizmin temelinde çevresel ve kültürel değerlerin 

sürdürülebilirliği vardır. Ancak ekoturizmi sürdürülebilir turizmden ayıran bazı özellikler 

mevcuttur. Bu özellikler şunlardır (World Ecotourism Summit, 2002, unep.fr/: 64): 

         Doğal ve kültürel mirasın korunmasında aktif bir şekilde katkıda bulunma, 

Planlamaya, kalkınmaya ve yerel halkın refahını artırmaya yönelik faaliyetlere yerel halkı 

dahil etme, 

Ziyaretçileri doğal ve kültürel miras hakkında bilgilendirme, 

Küçük gruplar için düzenlenmiş turlar olması ve ziyaretçilerin bağımsız hissetmelerini 

sağlaması 
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Uluslararası kabul gören, “ekoturizm” tanımlarında yerel halkın ekonomik çıkarlarının 

gözetilmesi ve yerel kültürün korunmasının vazgeçilmez olduğu görülür. Genel olarak 

düşünüldüğünde, doğada yapılan, yerel kültüre saygı gösteren, ekonomik katkı sağlayan ve 

doğayı bilinçli kullanan her türlü turizm çeşidini ekoturizm kapsamında değerlendirmek 

mümkündür (Batur vd., 2013:34). 

Yerel halkın katılımı, ekoturizm planlamasında oldukça önemlidir. Ancak bu katılım, ticari 

planlama nedeniyle ekonomi konusuna indirgenmekle birlikte, aslında ekoturizmin yerel halkın 

ekonomisine ve kültürüne olan katkısı, ekoturizm planlamasında yerel çıkarların da temsil 

edilmesiyle sağlanabilir. Ekoturizme yerel halkın katılımı, “toplum-temelli ekoturizm” kavramı 

ve anlayışı ile ifade edilmektedir. Toplum temelli ekoturizm, özellikle ev sahibi topluma 

belirgin yararları sağlamanın yanında, yüksek oranda çevreyi düşünmeyi, yerel halkın 

kontrolünü ve katılımını sağlamayı karakterize eden bir ekoturizmi ifade eder (Erdoğan, 2014: 

164). 
 

3.2.Türkiye’de Ekoturizm 

Türkiye, turizm açısından gerek doğal gerekse kültürel zenginlikleriyle önemli bir potansiyele 

sahiptir. Türkiye’de ekoturizm faaliyetleri dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi korunan 

alanlarda gelişme göstermektedir. Dünyadaki koruma altına alınmış doğal alanları 

incelendiğinde,  Türkiye’de bu oranın %1-3 İtalya ve İspanya’da %7,5-10, Fransa’da ise %10-

20 arasında olduğu görülmektedir (ito.org.tr). Milli parklar bunlardan biridir. Türkiye’de 

ekoturizmin temelleri 1956 tarihli 6831 sayılı Orman Kanunu ile atılmaya başlanmıştır. Bu 

kanunun 25. maddesi ile nadir özellik ve güzellik arz eden sahaların Milli Park rejimine 

alınması sağlanmıştır. Milli parkların yanı sıra, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları ve tabiat 

anıtları da korunan alanlar arasındadır. Türkiye’de ekoturizme elverişli noktaları  belirlemek, 

turizmi dört mevsime yayıp kıyı bölgelerimiz haricinde doğal güzelliklere sahip bölgelerimizi 

değerlendirmek, bu konuda turizm ve çevreye ilişkin ilgili bakanlıkların bir likte yapacakları 

uyumlu çalışmalarla, dağ ve doğa rehberliği gibi sertifikasyon programları geliştirip, eko-

turizme uygun bölgelerin saptanmasıyla mümkündür (ito.org.tr) 

Türkiye’de ekoturizmin gelişmesi ve bu konuda bilincin artırılması amacıyla 2002 yılında 

İstanbul’da Ekoturizm Derneği kurulmuştur. Bu dernek 2006 yılında Türkiye Ekoturizm ve 

Sürdürülebilir Turizm Derneği adı altında faaliyetlerini yürütmeye devam etmiştir. Bugün 

birçok ilde ekoturizm alanında faaliyet gösteren dernekler bulunmaktadır. Bununla birlikte, 

Türkiye’de ulusal ya da bölgesel olarak ekoturizm bilincinin olduğunu söylemek için henüz 

erkendir. 

İzmir ili özelinde ekoturizm faaliyetlerine bakıldığında, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nca  İzmir’de bugüne kadar keşfedilebilen eko-turizme uygun 180 eko-turizm 

güzergâhı olduğu görülmektedir. Güzergâhların bir kısmı; doğaseverler, amatör sporcular, 

öğrenciler ve sağlıklı yaşam ilkesini benimseyenlerin grup halinde günübirlik yürüyüş 

yaptıkları yerlerdir. Güzergâhların büyük çoğunluğu da günübirlik gidip-gelmeye uygundur. 

Çok az güzergâhın başlangıç/bitiş yerinde konaklama imkânı bulunmaktadır (kultur.gov.tr). Bu 

güzergahların hem doğayı hem de kültürü keşfetme imkanı olan güzergahlar olduğu 

görülmektedir. İzmir’in Seferihisar ilçesi de Bakanlıkça belirlenen ekoturizm güzergahlarından 

biridir. 
 

4.Yavaş Kent Hareketi 

Yavaş kent, İtalyanca citta (kent) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinden oluşmaktadır. Yavaş 

kent yerine literatürde sakin kent (cittaslow) kavramı da kullanılmaktadır. Yavaş kentlerin 

kökeni 1986 yılında İtalya’da “hızlı yiyecek”’e (fast food) karşı çıkılmasıyla başlayan “yavaş 

yiyecek” (slow food) hareketine kadar uzanmaktadır. Yavaş hareketi ilk defa İtalya’nın Roma 

şehrinde Carlo Petrini önderliğindeki grup tarafından 1986 yılında İspanyol merdivenlerinde 

yapılan McDonald’s açılışının tabaklar dolusu İtalyan makarnası fırlatılarak protesto 
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edilmesiyle başlamıştır (Sezgin, Ünüvar, 2011: 127). Yemek alanında başlayan yavaş hareketi 

daha sonra diğer alanlara da yayılmaya başlamıştır. Yavaş kent de yavaş yemek (slow food) 

akımını takiben kurulmuş, İtalya’da başlamış ve sonrasında tüm dünyaya yayılmış bir akımdır.  

Dünya genelinde Cittaslow Birliği’nin, Avrupa kıtasından başta İtalya olmak üzere Hollanda, 

Almanya, Danimarka, İngiltere, İspanya, İsveç, Asya kıtasına kadar toplam 30 ülkede toplam 

233 üyesi bulunmaktadır (www.cittaslow.org/). Türkiye’deki ilk yavaş kent ise, İzmir’in 

Seferihisar ilçesi olmuştur. Günümüzde Türkiye’de Seferihisar, Gökçeada, Akyaka, Taraklı, 

Yenipazar, Yalvaç, Vize, Perşembe ve Halfeti, Şavşat, Uzundere, Göynük, Eğirdir, Gerze  

olmak üzere toplam 14 adet yavaş şehir bulunmaktadır. 

Citatslow ağına katılmak için kentin, çevre politikaları, altyapı politikaları, kentsel dokunun 

artırılması, konukseverlik, yerel üretim ve ürünlerin desteklenmesi, cittaslow bilinci ve iletişimi 

gibi ana kriterleri sağlaması gerekmektedir.  
 

5.Ekoturizm Açısından Yavaş Kent Seferihisar Örneğinin Değerlendirilmesi 

Küçük kentlerin geleneksel yapılarını korumaları, arabaların şehir merkezlerinden 

çıkarılması, yerel ürünleri tüketilmesini sağlamak, teşvik etmek ve bununla birlikte 

sürdürülebilir enerji kullanımını desteklemek gibi kavramlar alternatif turizm türlerine daha 

fazla yönelmeyi sağlamıştır. Ekoturizm de bunlardan biridir. Günümüzde yeni bir turizm 

hareketi gibi algılanabilecek olan yavaş kent hareketi bu gelişmelere paralel olarak ortaya 

çıkmıştır (Turizmde Ekolojik Markalaşma, seferihisar.bel.tr, 04.05.2017). Yavaş kentler 

ekoturizmin temel özelliklerini içerisinde barındırmaktadır. 

Seferihisar, Ege Bölgesi’nde İzmir il sınırları içerisinde yer alan, Türkiye’nin ilk yavaş kentidir.  

Seferihisar 2009 yılında cittaslow hareketine katılmıştır. Seferihisar’ın güçlü yönleri arasında 

markalaşmış mandalinası, güneş, jeotermal ve rüzgar enerjisi açısından geniş kaynakları, ve 

tarihsel zenginlikleri sayılabilir. Belediyenin yavaş felsefesini benimsemesi ve gerçekleştirdiği 

projeler Seferihisar’ı bu alanda örnek bir belediye haline getirmektedir (cittaslowturkiye.org). 

Seferihisar’da yavaş kent kapsamında, ilçe merkezi ve köylerde üretilen sebze, meyve (zeytin, 

zeytinyağı, enginar, narenciye vd.), ve satsuma mandalini gibi tarım ürünleri ile el işleri (dantel, 

kaneviçe, file, yün vb.), el sanatları (resim, seramik, halı, takı vd.) ve yemek, reçel, süs sabunu 

gibi ev ekonomisine katkı sağlayan üretimler Salı pazarı ile çarşı merkezinde kurulu olan köy 

pazarında satışa sunulmaktadır. Seferihisar ilçesi ve çevresi; doğal yapı olarak dağ, vadi, ova 

ve denizin birbirine bağlantılı olması nedeniyle, ekoturizm faaliyetleri açısından çeşitlilik 

yaratan yöre konumundadır. İlçe; çam ormanları, köylerde mola verme ve alışveriş yap ma 

olanakları, panoramik manzara, kaplıcalar, koylar ve komşu ilçe köylerine geçişler doğa 

yürüyüşleri için ideal alanlara sahiptir. Seferhisar’da ilçe belediyesi ve Doğa Derneği işbirliği 

ile yapımı süren Doğa Okulu felsefesinden mimarisine kadar doğa kültürü ile oluşturulan bir 

okul niteliğindedir. Bu okulun faaliyetleri ile birçok lider nitelikli doğaseverin topluma 

kazandırılması hedefleniyor. İlçe’de düzenlenen Bahar Şenliği, Bilim Şenliği, Seferihisar 

Kurtuluş Şenliği, Keçi-Koyun Panayırı, Mandalina Festivali, Tohum Takas Şenliği ve 

Atatürk’ün Seferihisar’a Gelişi gibi kültür-sanat faaliyetleri ilçe tanıtımında önemli yer 

tutmaktadır (Batur vd., 2013: 105-107). Ziyaretçilere mandalina toplama, yöresel yemek yapma 

gibi farklı deneyimlerin yaşatılması, tarihi yerlerin ziyaret edilmesi, kuş gözlemi yapılması, 

kaplıcalar gibi olanaklar sunulması, Seferihisar’ın doğal ve kültürel değerlerini korurken bir 

yandan da turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlamaktadır. 

Seferihisar’da yürütülen doğa dostu hareketler ile Seferihisar’ın sahip olduğu yerel üretim ve 

hizmet çeşitliliğinin uluslararası standartlara kavuşturularak markalaşmasını sağlamak üzere 

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında yürütülen ‘’Turizmde Ekolojik 

Markalaşma Projesi’’ yapılmıştır. Tarım ve turizm sektör öncüleri ile birlikte yürütülen bu 

projede, ekoturizm ilgililerine doğru stratejilerin geliştirilmesi ve Seferihisar doğal 

kaynaklarının sürdürülebilir kılınarak markalaşma sürecinde doğru yol almasını sağlamak üzere 
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akademik çalışmalar ile bilimsel temellere oturtulan bir sektör analizi ortaya çıkartılmıştır  

(Turizmde Ekolojik Markalaşma,seferihisar.bel.tr) 

Seferihisar örneği, Türkiye’deki diğer kentler için iyi bir örnektir. Seferihisar sahip olduğu 

doğal ve kültürel değerleriyle ekoturizm için cazibe merkezidir. Seferihisar’da yavaş kent 

hareketinin ekoturizm felsefesiyle desteklenmesi, Seferihisar’da turizm çekiciliğini artırmıştır. 

Yavaş kent bu açıdan yeni bir turizm hareketi olarak algılanmaktadır. Seferihisar’da yerel halk, 

ekoturizmden gelir sağlamaktadır. Ekoturizmden gelir sağlayacak olan yerel halkın, bölgenin 

doğal ve kültürel değerlerinin farkında olması önemli bir konudur. Ekoturizm için yöre halkının 

turizm anlayışının değişmesi de önemlidir.Bunun yanı sıra, yerel yöneticilerin konuyla ilgili 

yerel halkı bilgilendirmeleri, doğal ve kültürel alanların bilinçli bir şekilde korunmasına katkı 

sağlayarak, yerel halkın refahını da iyileştirecektir. Seferihisar’da yerel halkın 

bilinçlendirilmesine ilişkin eğitimler verilmektedir. 

Yavaş kent hareketi, yukarıda sayılan olumlu etkilerinin yanı sıra çeşitli yönlerden 

eleştirilmektedir. Yavaş kent hareketine otantik yanlarıyla beraber bir kenti uluslararası 

piyasaya dahil ettiği ve amaçlanıldığının dışında söz konusu kentteki hayatı yavaşlatmadığı, 

yerel kültürlerin iç ve dış turizme açılmasıyla beraber otantik yanları tüketilen bir kentin ortaya 

çıkmasına yol açtığı şeklindeki eleştiriler yöneltilmektedir (Şahin, 2013: 26). Ekoturizmle 

ekonomik kalkınma ve çevresel değerler arasında denge kurulmak istenmektedir. Ancak, 

ekoturizmin yoğun olduğu yerlerde, iyi planlanmamış bir ekoturizm doğal ve kültürel 

kaynaklara zarar vererek, yerel halkın kendi ürünlerini ve yiyeceklerini satmaya çalıştığı yerlere 

dönüşmesine neden olacaktır. Bir başka ifadeyle ekoturizmle desteklenen yavaş kenti tanıtma 

çabaları, bu yerlerin ulusal ve uluslararası sermayenin bir parçası haline gelmesine ve sadece 

gelir sağlayan mekanlar olmasına yol açabilecektir. 
 

5.Sonuç 

Doğal ve kültürel çevre açısından bakıldığında, Türkiye turizm açısından önemli bir potansiyele 

sahiptir. Sahip olunan bu potansiyel aynı zamanda doğal ve kültürel kaynaklar üzerinde bir 

baskı oluşturmaktadır. Ekoturizm geliştirilirken, mevcut kaynakların sürdürülebilirliğinin 

sağlanması önemli bir konudur. Yavaş felsefesi ve beraberinde de yavaş kent hareketi bu 

noktada sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasında sahip olması gereken nitelikler itibariyle 

doğal ve kültürel kaynakların korunmasına katkı sağlayacaktır. Yavaş kentler, sürdürülebilir bir 

turizmin en iyi örneklerindendir. 

Günümüzde ekoturizme olan talep giderek artmaktadır. Bireylerin büyük otellerde doğal 

olmayan turizm yerine, doğal ve kültürel değerlerine yöneldikleri bir alternatif turizm ortaya 

çıkmaktadır. Seferihisar’ın da içinde bulunduğu yavaş kent hareketi, bir ekoturizm uygulaması 

olarak gerek yerel değerleri koruyup geliştirmesi gerekse de yerel kalkınmaya yapacağı katkıyla 

önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte, ekoturizmin iyi planlanması da önemli bir konudur. 

İyi planlanmamış bir ekoturizmin doğal ve kültürel değerlerin korunması amacından 

uzaklaşarak, yerel halkın çoğunluğunu el işleri ve yöresel yemeklerin yapıldığı kar amaçlı 

mekanlar haline dönüştürebilir. 
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