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Avrupalılaşma Tartışmaları Işığında Türkiye’de Azınlık Hakları: 

Gayrimüslim Vatandaşlar Örneği 
 

Sinem Abka1  

 
 

Özet 

Avrupalılaşma kavramı 1980’li ve 1990’lı yıllarda hızlanan Avrupa bütünleşmesi ile sosyal 

bilimler literatüründe yer edinmeye başlamış olup, Avrupa düzeyindeki gelişmelerin üye ve 

aday ülkelerde yaratmış olduğu etkinin tespit edilmesinde kullanılan önemli bir analiz yöntemi 

olarak akademik çalışmalarda yer almaya başlamıştır.  

Avrupalılaşmadan uzaklaşma ise, Avrupalılaşma kavramına kıyasla literatürde kendisine daha 

yeni yer bulmaya başlayan bir kavramdır. Özellikle ekonomik kriz ve artan göç akımlarını takip 

eden süreçte AB’nin güvenilirliği sarsılmaya başlamış ve Birliğe üye ülkeler ve aday ülkelerde 

AB norm ve politikalarından uzaklaşma meydana gelmesiyle Avrupalılaşmadan uzaklaşma 

tartışmaları gündemde yerini almıştır. 

Türkiye’nin AB’ye adaylık başvurusunun ardından başlayan ikili ilişkiler arada siyasi sebepler 

dolayısıyla sekteye uğramış olsa da, 1999 yılında gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde 

Türkiye’nin adaylık statüsü kazanması ile yeniden ivme kazanmıştır. Avrupalılaşma 

literatüründe koşulluluk olarak adlandırılan Kopenhag Kriterleri’ne uyum gerekliliği, 

Türkiye’yi söz konusu dönemde kriterleri karşılamaya yönelik birtakım radikal reform paketleri 

hazırlamaya ve anayasanın belirli maddelerinde değişiklik yapmaya teşvik etmiştir. Bu teşvik 

aracılığıyla hız kazanan reform ve uyum paketi çalışmalarının ardından bir aday ülke olarak 

Türkiye’nin çeşitli politika alanlarında ne kadar Avrupalılaştığını tartışan çokça araştırma 

Avrupalılaşma literatürüne katkı sağlamıştır.  

Adaylık statüsünün kazanılmasının ardından hızla devam eden reform çalışmaları ve Avrupa 

yanlısı söylemler, özellikle “imtiyazlı ortaklık” önerilerinin ortaya atıldığı 2004 yılını takip 

eden süreçte etkisini yitirmeye başlamış ve Türkiye’nin sıkı bir reform sürecini ardında 

bırakarak Avrupalılaşmadan uzaklaşıyor olduğu tartışmaları gündeme gelmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, 1999 Helsinki Zirvesi’nden günümüze kadar geçen süreç içerisinde 

Türkiye’de azınlık haklarının gelişimini Avrupalılaşma ve Avrupalılaşmadan uzaklaşma 

tartışmaları kapsamında incelemektir. Çalışma kapsamında azınlıkların kapsamı Lozan 

Antlaşması’nda yer alan haklardan faydalanabilen üç grup olan Rum, Ermeni ve Musevi 

gayrimüslim vatandaşlar ile sınırlı tutulacaktır. Çalışma ile, sosyal bilimlerde yeni tartışılmaya 

başlanan Avrupalılaşmadan uzaklaşma lüteratürüne katkı sağlanması ve sonraki çalışmalara 

kaynaklık edecek bir derleme sunulması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupalılaşma, Avrupalılaşmadan uzaklaşma, Azınlık Hakları 

JEL Sınıflandırması: F55, N44, K38 

 

 

                                                 
1 Research Assist., Dokuz Eylül University, Faculty of Business, Department of International Relations, Izmir-

Türkey, sinem.erbas@deu.edu.tr 
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Discussing the Minority Rights in Turkey in the Context of 

Europeanization: The Case of Non-Muslim Citizens 
 

Abstract 

The concept of Europeanization became popular after the European integration had gained 

momentum in the late 1980s and the beginning of 1990s and was started to be applied as an 

important method of analysis in the academic studies that aim to determine the effects of 

European integration on member and candidate countries. 

De-Europeanization, on the other hand, is relatively a newer concept, which was added to the 

academic agenda especially after the EU has lost some of its credibility due to the problems the 

member states have been suffering such as economic crisis and the migration flows.  

After Turkey applied to the EU for full membership, the bilateral relations have been started. 

Despite the interruptions in the bilateral relations due to the political problems Turkey had to 

struggle during 1980s, they again gained momentum after Helsinki Summit of 1999 which gave 

Turkey the official candidacy status. According to the concept of conditionality which refers to 

the compliance of the candidate countries to the Copenhagen Accession Criteria, Turkey was 

encouraged to start a radical reform process including the reform packages and amendments in 

the constitution. Since that time there have been many studies that examine the Europeanization 

process of Turkey in certain policies through the accelerated reform process and contribute to 

the Europeanization literature.  

The reform process of Turkey after the candidacy status was granted and the pro-EU discourses 

were started to disappear especially after the proposals on privileged partnership were suggested 

in 2004 and new discussions on de-Europeanization of Turkey have emerged in the academic 

agenda.  

The main purpose of this study is to analyze the evolution of minority rights in Turkey after 

Helsinki Summit of 1999 in the context of Europeanization and de-Europeanization 

discussions. The minorities in Turkey will be limited to the Non-Muslim citizens including 

Orthodox Greeks, Armenians and Jews, who can officially benefit from the rights granted under 

the Treaty of Lausanne. The study also aims to contribute to the literature on de-

Europeanization and be a resource for the future studies in this area.  

Keywords: Europeanization, de-Europeanization, minority rights 

JEL Classification: F55, N44, K38 
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The Future of the European Union: Euroscepticism and the Rise 

of Radical Right in Europe  
 

Müge Aknur1 

 

 
Abstract 

This presentation aims to assess the impact of rise of radical right on the increasing 

Euroscepticism in Europe. In the last couple of years there has been an increase in right wing 

populism in Europe as can be observed in the relative victories of Freedom Party of Austria, 

Alternative for Deutschland in Germany, National Front in France, Northern League in Italy, 

Independence Party in UK, Party for Freedom in Netherlands and Flemish Interests in Belgium. 

While some of them have already started serving in the government as senior or junior coalition 

partners, others established the main opposition to the governing parties. All these radical 

parties have been sharing similar arguments in their election manifestoes that included policies 

against immigration and ethnic diversity and European Union (EU) integration.  Euroscepticism 

and exiting from the EU have been on their main agenda. This study aims at investigating the 

reasons for the increasing support for the rightwing politics in Europe and how this has been 

affecting European countries’ relations with the EU and undermining the influence of the Union 

in the continent. To analyze Euroscepticism, the study will focus on the refugee influx, 

economic crisis, increase in terror in Europe as well as the Trump affect. 

Keywords: Euroskepticism, rise of right, radical right, the EU 

JEL Classification: D72, F52, F53 

                                                 
1 Assoc.Prof., Dokuz Eylül University, Faculty of Business, Department of International Relations, İzmir-Turkey, 

muge.aknur@deu.edu.tr 
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Batı’dan Doğu’ya Türk Dış Politikasının Uluslararası İşbirliği 

Perspektifi 
 

Yaşar Aldırmaz1 

 

 
Özet 

Uluslararası sistem, dünya üzerinde var olan tüm aktörleri kapsayan bir yapıya sahip olduğu 

için oldukça etkileyici ve dinamik bir yapıya sahiptir. Karmaşık, dinamik ve çok faktörlü bir 

yapıya sahip olan sistemde uluslararası ilişkiler düzleminde zaman içerisinde değişim ve 

dönüşümlerin yaşanması kaçınılmazdır. Bu sistem içerisinde hem devletlerin hem de devlet dışı 

aktörlerin birbirleriyle olan etkileşimleri bir bütün hainde sistemin temel eğilimi olan 

küreselleşme dalgasına enerjisini vermektedir. Yaşanmakta olan bu küreselleşme süreci 

öncelikle aktörler arasındaki karşılıklı bağımlılığı büyük ölçüde artırmaktadır. Bu durum ise 

uluslararası ortaklıkların önemini bir kat daha artırmaktadır.  

Türkiye, tarihi, coğrafi, kültürel ve jeopolitik konumu itibarıyla Batı ile Doğu arasında farklı 

bölgesel kimlik ve aidiyetlere sahip, dış politika gündemi en yoğun ülkelerden birisidir. Uzun 

yıllardan bu yana Avrupa Birliği Türkiye için alternatifsiz ve vazgeçilmez yegâne hedef olarak 

sunulmaktadır. Ancak son zamanlarda gerek bölgesel gelişmeler gerekse küresel gelişmeler 

ışığında bu algıda kısmen de olsa bir değişim yaşanmakta olduğu gözlemlenmektedir. Son 

dönemde dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin Batı’dan, Doğu’ya doğru yön değiştirdiği 

iddiası ile Türkiye’nin Avrupa Birliği hedefine alternatif olarak BRICS ve Şanghay İşbirliği 

Örgütü üyelikleri ortaya atılmaktadır. 

Bu çalışma adı geçen örgütlerin tam manası ile Avrupa Birliği’ne alternatif mi yoksa Türk Dış 

Politikasına çeşitlilik katabilecek işbirlikleri mi olabileceği hususunu analiz etmeyi 

amaçlanmaktadır. Bu noktadan hareketle Avrupa Birliği hedefinden sapmadan alternatif 

örgütler ve aktörlerle dış politika seçeneklerinin artırılmasının Türkiye için maksimum fayda 

sağlayıp sağlayamayacağı tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS, Türk dış politikası 

JEL Sınıflandırması: D74, F02, H77  

 

From West to East International Cooperation Perspective of 

Turkish Foreign Policy 
 

Abstract 

The international system has a very impressive and dynamic structure because it has a structure 

that encompasses all actors around the world. In the system which has a complex, dynamic and 

multi-factor structure, it is inevitable to make changes and transformations in the international 

relations plane in time. Within this system, the interactions of both states and non-state actors 

with each other give energy to the wave of globalization, which is the main tendency of the 

system. This process of globalization is primarily increasing the interdependence between 

actors. This situation increases the importance of international partnerships. 

                                                 
1 Aydın Adnan Menderes University, Institute of Social Sciences, Aydın-Turkey, y.aldirmaz@gmail.com  
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Turkey has a historical, geographical, cultural and geopolitical position between East and West, 

one of a country that foreign policy agenda is busiest, and which owns different regional identity 

and affiliations. Recently, with claims that the world's economic center of gravity is changing 

from the West to the East, BRICS and the Shanghai Cooperation Organization membership 

suggestions revealed as an alternative to Turkey's EU target.  

The aim of this study is to analyze whether the said organizations can be an alternative to the 

European Union or if there will be cooperation that could add diversity to Turkish Foreign 

Policy. From this point, without deviating from the European Union target, will discuss could 

or could not provide the maximum benefit for Turkey that increases foreign policy options with 

alternative organizations and actors. 

Keywords: European Union, Shanghai Cooperation Organization, BRICS, Turkish foreign 

policy 

JEL Classification: D74, F02, H77 
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Bağımsız Denetimde Kilit Denetim Konuları “Bağımsız Denetim 

Standardı-BDS 701 Üzerine Bir Araştırma” 
 

Ayşenur Altınay1  

 

 
Özet 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB), Uluslararası Muhasebeciler 

Federasyonu (IFAC) tarafından kurulmuş ve Uluslararası Mhasebeciler Federasyonu 

bünyesinde bir standart belirleme organı olarak bağımsız olarak faaliyet göstermektedir. Temel 

amacı, yüksek kaliteli denetim, güvence, kalite control ve ilgili hizmet standartlarını belirlemek 

olan IASSB, uluslararası ve ulusal standartların uyumlaştırılmasını kolaylaştırarak tüm 

dünyada uygulama birliği sağlamak dolayısıyla küresel denetim ve güvence mesleğinde kalite 

artışı sağlama hedefine sahiptir. 

IASSB’ın yayımladığı “International Standard on Auditing (ISA) 701: Reporting Key Audit 

Matters within the Independent Auditor’s Report”, Türkiye’de “Kilit Denetim Konularının 

Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi isimli Bağımsız Denetim Standardı (BDS- 701)” 

başlığı ile 2017 yılında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu standardın yayınlanması ile 

bağımsız denetim raporlarında kilit denetim konularının açıklanması gerekli hale getirilmiştir. 

Yaşanan finansal skandallar sonrası gelişen sermaye piyasalarına duyulan güvensizliğin 

ortadan kaldırılması finansal bilgi kullanıcıların ihtiyaç duyduğu güvenilir finansal bilgi ve 

şeffaflık ihtiyacının giderilmesi standartlar büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, BDS 701 Standardı çerçevesinde kilit denetim konularının belirlenmesi 

ve sunulması ile ilgili esaslar hakkında bilgi vermektir. Bu amacın uygulamadaki 

yansımalarının ortaya konulabilmesi amacıyla Borsa İstanbul’da otomotiv sektöründe işlem 

gören işletmelerin 2017 ve 2018 yılına ait denetim raporlarında belirlenen kilit denetim 

konularına yönelik olarak sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. İçerik analizi ile kilit denetim konuları hakkında ayrıntılı analizler yapılarak 

denetim raporlarında belirtilen kilit denetim raporları sıralanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bağımsız denetim, kilit denetim konuları, uluslararası denetim 

standartları, bağımsız denetim standartları (BDS 701) 

JEL Sınıflandırması: M40, M41, M49 

 

Key Auditing Issues in Independent Auditing: A Research on 

“Independent Auditing Standards- IAS 701” 

 

Abstract 

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) is established by the 

International Federation of Accountants (IFAC) and operates independently as a standard-

setting body within the International Federation of Accountants. IASSB, whose main objective 

is to set high quality auditing, assurance, quality control and related service standards, has the 
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goal of achieving quality assurance in the global audit and assurance profession in order to 

facilitate the harmonization of international and national standards and to ensure 

implementation unity throughout the world. 

IASSB which published the "International Standard on Auditing (ISA) 701: Reporting Key 

Audit Matters within the Independent Auditor's Report," in Turkey "Lock Control Notification 

is in the Independent Auditor's Report of the thread Independent Auditing Standard (BDS- 

701)" title in 2017 has been published. With the publication of this standard, it has been made 

necessary to disclose key audit issues in the independent audit reports. The elimination of the 

distrust of capital markets after the financial scandals, and the need for reliable financial 

information and transparency needs of financial information users are of great importance. 

The aim of this study is to give information about the principles related to determination and 

submission of key audit issues within the framework of BDS 701 Standard. In order to reveal 

the implications of this purpose, content analysis method which is one of the research methods 

in social sciences has been used in the auditing reports of the companies which are traded in the 

automotive sector in Borsa Istanbul in 2017 and 2018. A detailed analysis of the key audit issues 

with content analysis and the key audit reports mentioned in the audit reports are listed. 

Keywords: Independent auditing, audit of key matters, international auditing standards, 

Independent auditing standards (IAS 701)  

JEL Classification: M40, M41, M49 
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Muhasebe ve Finans Eğitiminde Bulut Bilişimin Kullanımı 
 

Ayşenur Altınay1        Mustafa Soba2             Ebru Kara3 

 

 
Özet 

Bu çalışma, günümüzde hızla ilerleyen web teknolojisindeki hareketliliğin ikinci büyük unsuru 

olan “Bulut Bilişim”in eğitim faaliyetlerinde kullanımının sağlayacağı avantajları ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Genel anlamda bakıldığında bilgisayar ve iletişim tabanlı 

kaynakların, kullanıcıların istedikleri faaliyetleri gerçekleştirilmelerini sağlayacak şekilde 

internet gibi bir gelişmiş ağ yapısı üzerine paylaştırılması ve işe koşulması olarak ifade edilen 

bulut bilişim altyapı hizmetleri, platform hizmetleri ve yazılım hizmetleri sunabilmektedir. 

Günümüzde popülerliği olan mobil teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımı ile ilgili olarak 

literatürde, ‘Bulut Teknolojisi’ni ele alan birçok farklı çalışma yer almaktadır. Özellikle 

yükseköğretim sürecine destek vermek amacı ile geliştirilen mobil ve wireless (kablosuz) 

teknolojiler bulut bilişimin gücünü bir araya toplayan güncel bir sistemi oluşturmaktadır. 

Çalışmada; bulut bilişimin muhasebe ve finans eğitiminde kullanımı ve eğitim süreçlerine 

katkıları incelenmiş, etkili ve kalıcı öğrenme süreci, eğitimin etkinliği, verimliliği ve zaman 

tasarrufu üzerinde durulmuştur. Öğrenme modellerinde ve sınıf içi iletişimin etkinliğine olası 

etkileri,  mevcut duruma katkıları ortaya konulmaya çalışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Çalışmada sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak Uşak 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerinin konuya 

ilişkin görüşleri toplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bulut bilişim, muhasebe ve finans eğitimi, mobil teknolojiler 

JEL Sınıflandırması: I21, M40, I22 

 

Use of Cluster Informatics in Finance and Finance Education 
  
Abstract 

This study aims to second biggest element of mobility in today's rapidly advancing web 

technology to demonstrate the advantages of Cloud Computing in educational activities. 

Generally speaking, it is able to offer cloud services infrastructure services, platform services 

and software services, which are expressed as the distribution and deployment of computer and 

communication-based resources on an advanced network structure such as the internet, so that 

users can perform their desired activities. There are many different studies on olarak Cloud 

Technology ‘in the literature regarding the use of mobile technologies, which are popular today, 

for educational purposes. Mobile and wireless technologies, developed specifically to support 

the higher education process, constitute a current system that combines the power of cloud 

computing. Study; The use of cloud computing in accounting and finance education and its 

contribution to education processes are examined, effective and permanent learning process, 

efficiency of education, efficiency and time saving are emphasized. The possible effects on 

learning models and the effectiveness of classroom communication, their contribution to the 
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current situation, and suggestions have been made. In this study, the opinions of the students 

and academicians of the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Uşak University 

were gathered by using the interview technique from the research methods in the social 

sciences. 

Keywords: Cloud computing, financial education, mobile technology 

JEL Classification: I21, M40, I22 
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Denetimde “Önemli Yanlışlık” Kavramı ve Denetçi Yargısı 

Üzerine Kavramsal Bir İnceleme 
 

Ayşenur Altınay (Corresponding Author)1 Mustafa Soba2 Yeliz Uslu3 Sevgi Özden Akıncı4 

 

 
Özet 

Kamu Gözetimi alanında uluslararası gelişmelerin gereği olarak yeni Türk Ticaret Kanunu 

uyarınca öngörülen bağımsız denetim alanını düzenlemek üzere 660 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname (KHK) ile 2 Kasım 2011 tarihinde Kamu Gözetim Kurumu, bağımsız denetimi: 

“Bir işletmenin finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama 

standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, gerekli bağımsız denetim teknikleri 

uygulanarak denetlenmesi ve değerlendirilerek bir rapora bağlanması” olarak tanımlamaktadır.  

Denetçinin amacı, işletmenin iç kontrolü dahil işletme ve çevresini tanımak suretiyle, finansal 

rapor ve yönetim beyanı düzeylerinde hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini 

belirlemek ve değerlendirmektir. Bunun sonucunda değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” 

risklerine karşı yapılacak işlerin tasarlanması ve uygulanması için bir dayanak oluşturulması 

sağlanmaktadır.  

Bu amaca ulaşmak adına Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) 

tarafından yayınlanan “International Standard on Auditing (ISA) 315, “Identifying and 

Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its 

Environment” standardının Türkiye’de uygulanabilirliğine yönelik olarak  “İşletme ve 

Çevresini Tanımak Suretiyle ‘Önemli Yanlışlık’ Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Standardı (BDS 315)” nın son sürümü, 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap 

dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere 13/12/2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin bağımsız denetiminde önemli yanlışlık risklerinin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinin incelenmesi ve bunun bir örnek yardımıyla 

açıklanmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Denetim, önemli yanlışlık kavramı, denetçi yargısı, bağımsız denetim 

standartları (BDS 315) 

JEL Sınıflandırması: M40, M41, M49  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Assist.Prof., Uşak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business,  

Uşak-Turkey, aysenur.altinay@usak.edu.tr 
2 Assoc. Prof., Uşak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business,  

Uşak-Turkey, mustafa.soba@usak.edu.tr 
3Master student, Usak Univesity, Social Sciences Institutes, Department of Business, Uşak-Turkey, 

yelizuslu21@gmail.com 
4 Lecturer, Usak University, Uşak-Turkey, osevgiakinci@hotmail.com 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

16 
 

The Concept of “Material Misstatement” in Audit and a 

Conceptual Review on Auditor Judgement 
 
Abstract 

Public Oversight Authority with the Statutory Decree (Decree Law) No. 660 to issue an 

independent audit area foreseen in accordance with the new Turkish Commercial Code as 

required by international developments in the field of Public Oversight. In accordance with the 

standards of conformity to the standards, necessary independent auditing techniques are applied 

to be inspected and evaluated and linked to a report. 

The purpose of the auditor is to identify and assess the risks of material misstatement of the 

financial report and management declaration levels by recognizing the entity and its 

environment, including internal control of the entity, and the risks of fraud. As a result of this, 

it is ensured that there is a basis for the design and implementation of the works against the risk 

of material misstatement. 

International Auditing and Assurance Standards behalf achieve this aim Board (IAASB) issued 

by the "International Standard on Auditing (ISA) 315," Identifying and Assessing the Risks of 

Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment" standard for 

applicability in Turkey" The latest version of the Identification and Assessment of Risks of 

Material Misstatement shall be published in the Official Gazette dated 13/12/2017 and 

numbered 30269, It was released. 

The purpose of this study is to examine the process of determining and assessing the risks of 

material misstatement in the independent audit of enterprises and explaining this with an 

example. 

Keywords: Audit, material misstatement, auditor judgement, international standard on auditing 

(ISA 315) 

JEL Classification: M40, M41, M49 
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Stratejik Yönetimde Değer İfadesinin Önemi ve Gıda Sektörü 

Örneği 
 

Mesut Atasever1 

 

 
Özet 

İşletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi ve zor koşullarda ayakta kalabilmesi için 

stratejik yönetimin önemi büyüktür. Amaçlara dayalı olarak, misyon, vizyon, politikalar ve 

değerlerin belirlenmesi, doğru ifade edilmesi ve paylaşılması stratejik yönetimin vazgeçilmez 

kavram ve faaliyetlerindendir. Stratejik yönetim, çevresel değişikliklere uyum sağlama ve 

rekabet üstünlüğünü ele geçirmeye yönelik özel bir yönetim sürecidir. Değer kavramı ise neyin 

iyi, neyin kötü olduğu yargısıdır. Stratejik yönetim açısından Temel değerler, bir işletmenin 

esas öğretileridir, gerekli ve kalıcı ilkeleridir. Bu yönü ile temel değerler şartlar ne olursa olsun 

asla vazgeçilmeyecek ilkeleri ifade etmektedir. Temel değerleri belirlemek için şu soruları 

sormak yardımcı olacaktır; Rekabet açısından dezavantaj haline gelseler bile korumaya 

kesinlikle kararlı olduğunuz değerler nelerdir? Eğer koşullar değişseydi ve bu temel değerlere 

sahip olmak bize engel olsaydı yine de onları korur muyduk? Sorulara evet cevabı verildiğinde 

bunların temel değerler olduğu söylenilebilir. Bu bakımdan değerler yönetici ve çalışanlara, 

işletmenin tüm süreçlerinde yol gösteren ve ışık olan ilkelerdir. Bu çalışmanın amacı, değerlerin 

önemini ve Türkiye gıda sektöründe ifade biçimlerini değerlendirmek ve yorumlamaktır. Bu 

amaçla Türkiye’nin önde gelen gıda işletmelerinin paylaşılan değer ifadeleri veri olarak elde 

edilip nitel olarak içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Kapsam olarak Türkiye’de gıda 

sektöründe faaliyet gösteren ve değer ifadelerini web sitelerinde paylaşan işletmeler ele 

alınmıştır. Web sitelerinde paylaşılan değerler kategorize edilerek, vurgulanan kavramlar 

belirlenmiştir. Değerlerin doğru ifade edilip edilmediği ve değer kavramının doğru anlaşılıp 

anlaşılmadığı bakımından da incelenmiştir. Bu çalışmanın gıda sektöründe çalışılması yönüyle 

özgün olduğu belirtilebilir. Çalışmanın tamamı yayınlandığında gıda sektörü üst yöneticilerine, 

stratejik yönetim alanında çalışan akademisyenlere yararlı olması beklenilebilir. 
 

Anahtar Kelimeler: Stratejik yönetim, rekabet, strateji, değer, değer ifadesi 
 

JEL Sınıflandırması: M12, M16 
 

Importance of Value Expression in Strategic Management and 

Example of Food Sector 
 
Abstract 

Strategic management has a great importance in order to ensure the competitive advantage of 

enterprises and to survive in difficult conditions. Defining mission, vision, policies and values, 

expressing and sharing correctly are the indispensable concepts and activities of strategic 

management. Strategic management is a special management process to adapt to environmental 

changes and take over the competitive advantage. The concept of value is the judgment of what 

is good and what is bad. In terms of strategic management The core values are the essential 

teachings of an enterprise, their necessary and permanent principles. In this way, the basic 

values are the principles that will never be abandoned, whatever the circumstances. It will help 

to ask the following questions to determine the basic values; what are the values you are 
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absolutely committed to protection even if they become disadvantageous in terms of 

competition? If the conditions had changed and we had to prevent us from having these basic 

values, would we still protect them? When the answer to the questions is yes, they can be said 

to be the basic values. In this respect, values are the principles that are guiding and giving light 

to the managers and employees in all processes of the business. The aim of this study was to 

evaluate the importance of values and forms of expression in Turkey and interpret the food 

industry. Turkey's leading food were obtained for this purpose, the data expression of shared 

values shown qualitatively evaluated by content analysis. Businesses operating in the food 

sector share in the scope of expression in Turkey and website value is discussed. The shared 

values on the websites were categorized and the highlighted concepts were determined. It was 

also examined whether the values were correctly expressed and whether the concept of value 

was understood correctly. It can be stated that this study is original in terms of working in food 

sector. When the whole work is published, it can be expected that the top managers of the food 

sector will be useful to academics working in the field of strategic management. 
 

Keywords: Strategic management, competition, strategy, value, value expression 
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Hollanda’nın Göçmen Entegrasyon Politikası 
 

Elif Cemre Beşgür1 

 
Özet 

Hollanda’da göç ve entegrasyon politikalarının oluşturulması, yıllarda içerisinde önemli 

değişimlere uğramıştır. Hollanda, entegrasyon açısından başlangıçta çokkültürlü yaklaşıma 

önemli bir örnek oluşturmuştur. Ancak, ilerleyen zaman içinde Hollanda’nın entegrasyon 

politikası asimilasyon yönünde bir değişim göstermiştir. Entegrasyon politikalarının 

niteliğindeki bu değişimin Hollanda’daki göçmenlere yansımalarını irdelemek; bu çalışmanın 

amacıdır. Bu doğrultuda öncelikle, entegrasyon, asimilasyon ve çok kültürlülük kavramları 

analiz edilmiştir. Bununla bağlantılı olarak, Hollanda’nın göçmen entegrasyon politikasının 

tarihsel gelişimi kendi içerisinde değişen niteliklerine  göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca, bu 

değerlendirme yapılırken entegrasyon politikalarının içeriğinin dışında mevcut politikalarda 

değişime yol açan Hollanda’nın iç siyasi dinamiklerine de değinilmiştir. Son olarak, bir göçmen 

entegrasyon endeksi olan MIPEX (2015) verileri ışığında Hollanda’daki göçmen 

entegrasyonuna dair bir değerlendirme yapılmış ve akabinde Hollanda’da bir göçmen için 

entegrasyonun maliyeti hesaplanmıştır. Sonuç olarak, yükselişe geçen sağın etkisiyle, Hollanda 

toplumuna entegre olmanın sorumluluğu göçmene bırakıldığı ve bu sorumluluk altında ezilen 

göçmenin, sözde ‘entegrasyon’ politikası kapsamında asimile edilmeye zorlandığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Hollanda, göçmen entegrasyonu, asimilasyon, çok kültürlülük 

JEL Sınıflandırması: F22, R23, J71 

 

Immigrant Integration Policy of the Netherlands 
 
Abstract 

The development of migration and integration policies in the Netherlands has undergone 

significant changes over the years. The Netherlands was a crucial example of a multicultural 

approach in terms of integration at first. However, the integration policy of the Netherlands has 

changed in the direction of assimilation over time. To examine the reflection of this changes on 

immigrants in the Netherlands is the purpose of this study. In this respect, the concepts of 

integration, assimilation and multiculturalism have been analysed. In connection with this, the 

historical development of the Dutch immigrant integration policy was classified according to 

its changing qualities. In addition, the internal political dynamics of the Netherlands, which led 

to a change in existing policies, were also addressed in this assessment. Finally, in the light of 

-an immigrant integration index- MIPEX (2015) data, an assessment of immigrant integration 

in the Netherlands was made, and then the cost of integration for an immigrant in the 

Netherlands was calculated. To conclude, with the effect of rising populist right, the 

responsibility to integrate into the Dutch society is left to the immigrants and under this 

responsibility the immigrant is forced to be assimilated under the so-called ‘integration’ policy. 

 

Keywords: The Netherlands, immigrant integration, assimilation, multiculturalism 

JEL Classification: F22, R23, J71 
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The Nuclear Power in the Energy Strategy of Turkey 
 

Borislav Boev1 

 
 

Abstract  

Nowadays the energy supply plays key role for the proper functioning of the economy. From 

the access to cheap, constant and clean electricity depends the competitiveness of the business 

and the energy security of the households. For every major economy, it is of great importance 

to secure its energy supply, following the principles of environmental friendliness and 

economic profitability. Turkey is no exception. The country is extremely dependent on the 

import of energy resources, which gave 75% of the energy used in the country for 2015. The 

strong economic growth that Turkey has recorded since the beginning of the 21st century has 

contributed to increasing the electricity needs of the Turkish economy. The country needs a 

secure, reliable and low-emission energy base to meet the needs of industrial enterprises and 

households, while acquire export potential for regional energy markets. In line with these 

realities in 2010 Turkey signed a contract with the Russian company Rosatom for the 

construction of four WWER-1200 power units at the Akkuy NPP site. The construction of the 

nuclear power plant begins in 2018 and in March 2019, the concrete foundation of the first 

block was already built. The first two reactors of the Akkuy NPP are expected to work in 2023.  

By launching its first nuclear power plant and the subsequent development of nuclear power, 

Turkey will address the important milestones in its energy strategy, which also greatly depend 

on the successes of the Turkish economy. On the other hand, the nuclear power has all the 

qualities needed to fit into the new economic realities in the world, and this means that the role 

of Turkey in the regional economy and the energy market will be more significant. 
 

Keywords: Nuclear energy, electricity, power mix 
 

JEL Classification: Q40, H80, L90 
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The European Union Agenda among the Minority Parties: A 

Comparative Analysis of Turkish Parties in Kosova and 

Macedonia 
 

Önder Canveren1  

 
 

Abstract 

Respect for human rights and protection of minority rights is one of the main political 

conditions during the European Union (EU) accession negotiations, formulated by the 

Copenhagen criteria. The Europeanisation process has the potential to re-construct the 

nationality and identity politics in the (potential) candidate countries in favor of minority 

groups. For this reason, political parties representing the minority groups are expected to adopt 

a pro-European position and to support the Europeanisation process. Based on these 

observations and general assumptions, this study examines the positions of following two 

Turkish minority parties on the EU agenda and the discourses they have developed to justify 

their positions: Turkish Democratic Party of Kosovo (KDTP); Democratic Party of Turks in 

Macedonia (TDP). Party programs, statements, election campaigns, interviews and press-

releases are analyzed in comparative perspective with the research technique of content 

analysis. The analysis reveals that in principle both parties support the Euro-Atlantic integration 

of their countries. This support is based on the assumption that the structural reforms during the 

accession process will empower them and consolidate their minority rights. However, by 

drawing attention to the risk of an identity-based marginalization due to religion, both parties 

develop a discourse with the optimism that the EU should follow a secular policy that is far 

from the double standards.  

Keywords: European Union, Europeanization, political parties, minority, Turk 
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‘Europe without Borders’ and the Future of European 

Integration: Internal Border Controls in the Schengen Area 
 

Sevgi Çilingir1 

 

 
Abstract 

The establishment of the Schengen Area - an area without internal borders - has been one of the 

most remarkable developments in the history of European Union (EU) integration, signifying 

supranationalization in a field where national sovereignty is rigorously protected. However, 

since the escalation of terrorist attacks and the migration crisis, even the most Europeanized 

member states have resorted to temporary reintroduction of border controls within the Schengen 

Area. By 2018, they have exceeded the time limits set by Schengen Borders Code. Withholding 

its role as the guardian of the Treaties, the Commission called for a renewal of the regulation 

instead of compliance from these member states. 

This paper aims to demonstrate recent developments in the field of internal border controls in 

the Schengen Area in relation to models of European integration and future scenarios. By 

inquiring member states’ actions and the Commission’s reactions in relation to the acquis, it 

aims to shed light on whether a Europe without borders has become an accomplishment of the 

past, or it is on temporary hold. The findings are evaluated within the context of integration 

models in the EU literature and future scenarios for EU integration, presented by the 

Commission in its 2017 “White Paper on the Future of Europe”.    
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Göç Yönetiminde Dışsallaştırma Politikası ve Türkiye-AB İlişkileri 
 

Sadık Demirbağ1 

 

 
Özet 

Göç yönetimini ‘güvenlik’ temeli üzerine inşa eden AB, ortak bir göç politikasının oluşturulması ve uygulanması 

konusunda yeterli başarıyı sağlayamamıştır. Düzensiz göç hareketlerine karşı dışsallaştırma politikası yoluyla 

üçüncü ülkelerle iş birliğini benimsemiştir. Üçüncü ülkelere yönelik uygulanan mali yardım programları ve vize 

serbestisi gibi araçlar, dışsallaştırma politikasının bir parçasını oluşturmuştur. 

AB, Suriye krizinin ardından Türkiye ile iş birliği sağlayarak düzensiz göç hareketlerinin engellenmesine yönelik 

tedbirler almaya çalışmıştır. Anlaşma sonrası Türkiye, toprakları üzerinden Avrupa’ya kaçak yollarla gelen 

sığınmacıların iadesini kabul etmiştir. Bu tedbirler karşılığında AB, Türkiye’deki sığınmacıların ihtiyaçlarını 

karşılamak için mali yardım programlarını başlatmıştır. Anlaşmanın bir parçası olarak, Türk vatandaşlarına 

yönelik vize serbestliğinin sağlanması için çalışmalara başlanmıştır. 

Bu çalışmada, Türkiye’de uygulanan mali yardım programlarının düzeyi, kısa ve orta vadede mültecilerin 

ihtiyaçlarını karşılaması ve sorunlarının çözümündeki yeterliliği incelenecektir. Türkiye-AB arasında göç 

yönetiminin müzakeresi konusunda iş birliğinin boyutu irdelenecektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi 

kullanılarak durum çalışması gerçekleştirilecektir. Araştırmada, dışsallaştırma politikalarına ve mali yardım 

araçlarına dair AB kaynakları analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, mali yardım programları, Türkiye-AB ilişkileri, mülteci, göç, dışsallaştırma 

politikası, vize serbestisi 

JEL Sınıflandırması: E44, F35 

 

Externalization Policy in Migration Management and Turkey-EU 

Relations 
 

Abstract 

The EU, which was built migration management on the based of ‘security’, has not been able to achieve sufficient 

success in the creation and implementation of common migration policy. It has adopted cooperation with third 

countries through the externalization policy against irregular migration movements. Financial assistance programs 

and visa liberalization for third countries are part of the externalization policy. 

EU has been trying to take measures for the prevention of irregular migration cooperation with the Turkey after 

the Syrian crisis. After the Syrian crisis, EU has tried to take measures for the prevention of irregular migration 

provides cooperation with Turkey. After the deal, Turkey has accepted the return of asylum seekers arriving 

illegally to Europe through the territory. In exchange for these measures, EU financial assistance programs have 

been initiated to meet the needs of refugees in Turkey. As part of the agreement, efforts have been initiated to 

ensure visa liberalization for Turkish citizens.  

In this study, the level of financial assistance programs implemented in Turkey, in the short and medium term to 

meet the needs of refugees and competence in solving the problems will be examined. The size of the migration 

management cooperation in the negotiations between Turkey and the EU will be discussed. In the research, a case 

study will be done by using a qualitative research method. In the study, the EU resources on externalization policies 

and financial aid instruments will be analysed. 

Keywords: European Union, financial assistance programs, Turkey-EU relations, refugee, migration, 

externalization policy, visa liberalization 

JEL Classification: E44, F35 

                                                 
1 Master Student, Dokuz Eylul University, the Graduate School of Social Sciences, Department of European 

Union, İzmir - Turkey, sadikdemirbag1@gmail.com 



7th SCF International Conference on “The Future of the European                Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                         11-13th April 2019 
 

24 
 

Avrupa Birliği’nin Akıllı Şehir Anlayışı Üzerinden Bir 

Değerlendirme: İzmir Örneği 
 

Güzide Zeynep Egeli1  Elif Cemre Beşgür 2 
 

 

Özet 

21. yüzyılın başlarında, hızlı kentleşme, bölgesel kalkınma ve ekonomik teşviklerden dolayı 

kentlerin çoğunda nüfus artışı, trafik, doğal kaynakların tüketimi ve çevre kirliliği gibi birtakım 

problemler ortaya çıkmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak da, yenilikçi bilgi ve iletişim 

teknolojisi girişimleri çerçevesinde gelişen akıllı şehir yaklaşımını gündeme getirmektedir. Bu 

yaklaşım, modern şehirlerin sakinleri için iyi bir yaşam kalitesine ulaşmalarını ve bunu 

sürdürebilmelerini sağlayacak temel faktörlerden biri olarak görülmektedir. Bu açıdan mevcut 

örnekler değerlendirildiğinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki başarılı uygulamalar ön plana 

çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı AB’nin akıllı şehirler anlayışı üzerinden yerel bir örnek 

olarak İzmir’in akıllı şehir yaklaşımını analiz etmektedir. Bu doğrultuda öncelikle akıllı şehir 

kavramının öneminden bahsedilerek akıllı şehir bileşenleri açıklanmıştır. Daha sonra ise akıllı 

şehir kavramının AB için önemi, Birliğin yayımlamış olduğu çeşitli strateji belgeleri üzerinden 

nedenleriyle ele alınmıştır. Son olarak ise, İzmir Belediyesi Faaliyet Raporları dikkate alınarak 

İzmir’in akıllı şehre dönüşümünün analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, İzmir’de akıllı şehir 

stratejilerinin ve çeşitli uygulamalarının varlığına rağmen, akıllı şehir dönüşüm sürecini 

kolaylaştıracak kapasitenin kısıtlı olduğu görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Akıllı şehir, Avrupa Birliği, sürdürülebilir kentler  

JEL Sınıflandırması: O18, O52, N94  
 

An Evaluation through Smart City Understanding of the 

European Union: The Case of Izmir 
 

Abstract 

In the first years of the 21st century, many problems have occurred such as population increase 

in the majority of cities, traffic, excessive consumption of natural resources and environmental 

pollution due to rapid urbanization, regional development and economic incentives. Hence, it 

also raises the smart city approach developing within the framework of innovative information 

and communication technology initiatives. This approach is seen as one of the main factors that 

will enable modern inhabitants of the city to reach quality of life and sustain it for their 

residents. Considering the existing examples, successful practices in the European Union (EU) 

countries come into prominence. The aim of this study is to analyze the smart city approach of 

Izmir as a local example through the lens of EU's understanding of smart cities. Accordingly, 

the importance of the smart city concept and smart city components are explained. 

Subsequently, the importance of the smart city concept for the EU has been discussed with the 

reasons of the Union's various strategy documents. Finally, the analysis of the process of 

transformation of İzmir into the smart city was made by taking into account the Izmir 

Municipality Activity Reports. Eventually, despite the existence of smart city strategies and 

various applications in İzmir, it is found that the capacity to facilitate the smart city 

transformation process has been limited. 

Keywords: Smart city, European Union, sustainable cities 
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Avrupa Birliği’nin Uluslararası Hukuk Kişiliği 
 

Nergiz Emir1 

 

 
Özet 

Uluslararası hukuk kişiliği, uluslararası hukukta hak ve yükümlülüklere sahip olma yeteneği 

olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası hukukun erken dönemlerinde yalnızca devletler 

uluslararası hukuk kişisi olarak kabul edilmiştir. Ancak uluslararası örgütlerin hukuk kişiliği, 

Uluslararası Adalet Divanı’nın 1949 yılında BM Hizmetinde Uğranılan Cismani Zararın 

Tazmini Danışma Görüşü’nde kabul edilmiştir. Uluslararası bir örgüt olarak Avrupa Birliği’nin 

de uluslararası hukuk kişiliği bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nin hukuki kişiliği, 2009 yılında 

yürürlüğe giren Lizbon Andlaşması’nın 47. maddesinde de açıkça tespit edilmiştir. Uluslararası 

bir örgüt olarak Avrupa Birliği’nin uluslararası hukuki kişiliğe sahip olmasının birakım hukuki 

sonuçları vardır. Bu kapsamda, Avrupa Birliği uluslararası bir örgüt olarak uluslararası 

andlaşmalar, teamül hukuku ve hukukun genel ilkeleri ile bağlıdır. Avrupa Birliği hukuki 

kişiliğinin bir sonucu olarak uluslararası andlaşma yapma, ayrıcalık ve dokunulmazlıklar, 

diplomatik temsil ve uluslararası sorumluluk gibi hak ve yükümlülüklere sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası hukuk kişiliği, Avrupa Birliği 

JEL Sınıflandırması: K33, K39, K10 

 

The International Legal Personality of European Union 
 
Abstract 

International legal personality is defined as the ability to have rights and obligations in 

international law. Only states are recognized as an international legal person in the early period 

of international law. However the legal personality of international organizations were 

recognized by the International Court of Justice in the Reparation for Injuries opinion in 1949. 

European Union has international legal personality as an international organization. The legal 

personality of European Union is explicitly determined in article 47 of Lisbon Treaty which 

entered into force in 2009. There are certain legal consequences because of the legal personality 

of the European Union as an international organization. In this context, the European Union is 

obliged to international treaties, customary law and general principles of law as an international 

organization. As a consequence of the legal personality of the European Union has the rights 

and obligations such as international treaty-making, privileges and immunities, diplomatic 

representation and international responsibility. 

Keywords: International legal personality, European Union 

JEL Classification: K33, K3, K10 
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Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Özellikler Yönünden 

İncelenmesi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Görgül 

Bir Araştırma 
 

Mehmet Akif Erçelik1 

 
 

Özet 

Küresel rekabetin artması, toplumlardaki ekonomik hayatta kamunun rolünün icra edenden 

koordine edene değişmesi, bilişim teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve küçük yerel 

işletmeler için küreselleşmenin tehditler yanında fırsatlar da sunması girişimcilik konusunu 

üzerinde daha önemle durulması gereken bir noktaya getirmiştir. Bu nedenle modern toplumun 

temel itici güçlerinden birisi olarak kabul edilen girişimcilik, uzun yıllardır farklı bilim 

alanlarından birçok araştırmacının ilgisini çekmektedir. Öyle ki, artık araştırma alanı var olan 

girişimcilerden çok daha aşağılara kaymış, bireyleri girişimci olmaya ya da girişimci fikirden 

soğutmaya etki eden faktörlerin araştırılması, girişimci niyetin psikolojik temellerinin 

sorgulanması, üniversite öğrencilerinde girişimci olma istek ve arzusunun nasıl 

geliştirilebileceği gibi özel çalışma alanları doğmuştur.  

Girişimcilik özelliklerine sahip olan bireylerin hem işletmelerin hem de buna bağlantılı olarak 

ülkelerin ekonomik başarısına olan katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemizde girişimcilik 

temelli araştırmaların geçmişi çok eski olmamakla birlikte özellikle son 20 yıllık dönemde, 

girişimcilik konusunda yapılan araştırma sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Her ne kadar 

demografik farklılıkların girişimcilik özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmış olsa da 

potansiyel girişimcilerin bu bağlamlardan ne şekilde etkilendiklerinin araştırılması da önem arz 

etmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimlerinin okudukları meslek yüksekokulu ve diğer demografik faktörler açısından 

araştırılıp, anlamlı farklılıkların olup olmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda Bitlis Eren Üniversitesi bünyesi altında yer alan meslek yüksekokullarından; 

Sosyal Bilimiler MYO ve Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinden 200 katılımcı öğrenciye 

anket aracılığıyla ulaşılmıştır. Araştırmaya birlikte birer potansiyel girişimci olan öğrencilerin 

kişisel özelliklerinin girişimcilik eğilimler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiş ve 

elde edilen veriler analiz edilerek değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin 

girişimcilik eğilimlerinin cinsiyet, sınıf, yaş ve en önemlisi öğrencisi oldukları meslek 

yüksekokulu faktörleri açısından anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, girişimcilik niyeti, sosyal bilimler meslek yüksekokulu, 

sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu  
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Research of Some Demographic Characteristics of 

Entrepreneurship Trends: An Empirical Study on Vocational 

School Students 
 

 
Abstract 

Issue of entrepreneurship has been became more important point by increasing global 

competition, changing executive role of  public to the coordinator  in economic life, the rapid 

development of the information technologies and two side effects  (opportunities/threats) of  

globalization on small local businesses. For this reason entrepreneurship that is accepted as one 

of the main driving forces of modern society, has attracted the attention of many researchers 

from different fields of science for many years. So that, the research area of entrepreneurship 

shifted from its original base to different research fields such as; investigating the cooling out 

factors that affecting the individuals to be entrepreneur or entrepreneurial ideas, questioning the 

psychological foundations of the entrepreneurial intention, researching wish and desire of 

university students about entrepreneurship. 

The contribution of individual switch has entrepreneurial characteristics to the economic 

success of both businesses and countries are undeniable. Although Turkey has not old history 

about entrepreneurship-based research, entrepreneurship-based research, it has been observed 

that the number of researches on entrepreneurship has increased especially in the last 20 years. 

Even though the effects of demographic differences on entrepreneurial characteristics have 

been investigated, it is also important to investigate how potential entrepreneurs are affected by 

these contexts. In this direction, it is aimed in this study to research entrepreneurship trends of 

vocational high school students' related with demographic factors and find out whether there is 

a meaningful difference . For this purpose, 200 participants were reached via questionnaire and 

participants are students of Social Sciences Vocational School and Health Services Vocational 

School which are the vocational schools under the body of Bitlis Eren University. With the 

research, it has been examined whether the personal characteristics of the students who are 

potential entrepreneurs differ in terms of entrepreneurial tendencies and the data obtained has 

been analyzed and evaluated. At the end of research it has been detected that entrepreneurship 

tendencies of the students differed significantly in terms of gender, class, age. The most 

important fact is entrepreneurial tendencies of students differed significantly in term of their 

own vocational schools. 

Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurship intention, vocational school of social sciences, 

vocational school of health services 
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Kamu Sektöründe Kurumsal Yönetişim Ne İfade Etmektedir: 

Bitlis Örneği 
 

Mehmet Akif Erçelik1 
 

Özet 

Yönetişim kavramı, konuya dâhil olan tüm tarafların demokratik ve şeffaf bir anlayış içerisinde olaya müdahil 

olmasını ifade etmektedir. “Kurumların üst yönetiminin yönetilmesi” şeklinde de ifade edilen bu kavram, özel 

kurumların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının rekabet altyapısını arttırmasında, karşı karşıya kaldıkları 

sorunların çözümünde ve ileriye dönük daha isabetli stratejik planlama yapmalarında farklı bir paradigma ile yola 

devam etmelerini sağlamaktadır. Bu bağlamda kamu kurumları hiç vakit kaybetmeden kurumsal yönetişim 

altyapısını oluşturarak iyi bir yönetişim sürecini hayata geçirip daha başarılı ve etkin olmanın yöntemlerini ortaya 

koymalıdırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının bu süreci hayata geçirebilmeleri, halinde, sorunlarını daha etkin bir 

şekilde çözebilecek,  kurumların motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecek ve daha etkili bir stratejik planlama 

ile yarınlara daha stratejik bakabilmelerinin kapıları aralanacaktır.  

Bu araştırmada Bitlis ilinde faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yönetişim kavramından ne 

anladıkları ve yönetişim süreci içerisinde ne şekilde hareket ettikleri sorgulanması amaçlanmıştır. Çalışmada kamu 

kurum kuruluşlarında daha etkin bir kurumsal yönetişim modeli oluşturulabilirse bunun pozitif etkilerinin neler 

olabileceği de ele alınmıştır. Çalışma Bitlis ilinde faaliyette bulunan kamu kurum kuruluşlarından genel idareye 

bağlı eğitim, güvenlik, diyanet, sağlık ve yarı özerk akademik örgütleri temsil eden 5 (beş) yönetici üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma yöntemi olarak, kantitatifalan araştırması içerisinde değerlendirilen nitel görüşme 

tekniklerinden, görüşme (Mülakat) tekniği kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde, yüz yüze mülakatlarda tek bir 

araştırmacı görev almıştır. Elde edilen veriler şeffaflık, hesap verebilirlilik, sorumluluk ve adalet parametreleri 

açısından tek tek değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar: kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal yönetişim 

açısından iyi bir yerde olmadıklarını, kamu kurumlarında yönetişim kavramının ne anlama geldiğinin bilinmediği 

ve bu yönde bir stratejilerinin olmadığı şeklindedir. 

Anahtar Kelimeler: İşletme, kurumsal yönetişim, kamu kurumları, kamu kurumlarında kurumsal yönetişim 

JEL Sınıflandırması: G3, L32, M12 

What Does Corporate Governance Mean in Public Sector: Bitlis 

Case Study 

Abstract 

The concept of governance refers to the involvement of all parties involved in the issue in a democratic and 

transparent manner. This concept, which is also referred to as "Management of senior management of institutions", 

enables public institutions and private corporation to increase their competitive infrastructure as well as to solve 

the problems they face and make more strategic planning in the future with a different paradigm. In this context, 

without wasting time public institutions by creating a corporate governance infrastructure implement a good 

governance process and should demonstrate the methods of being more successful and operative. If public 

institutions and organizations will be able to implement this process, they will be able to solve their problems more 

effectively, positively affect the motivation of the institutions and inspire them to take a more strategic approach 

with a more effective strategic planning. 

In this study, it is aimed to question the public institutions and organizations operating in Bitlis province what that 

understands from the concept of governance and how they act in the governance process. In the study, if a more 

effective corporate governance model can be established in public institutions, was discussed what could be its the 

positive effects. Study was carried out on 5 (five) managers who representing public  institutions  education, 

security, religious, health and semi-autonomous academic organizations- connected to general management- 

which are active in Bitlis province. As the research method, interview technique was used in qualitative interview 

techniques, which are evaluated in quantitative field research. During the data collection process, a single 

researcher was involved in face-to-face interviews. The data obtained were evaluated one by one in terms of 

transparency, accountability, responsibility and justice parameters. Obtained results: It is not known that public 

institutions and organizations are not in a good place in terms of corporate governance, what is the meaning of 

governance in public institutions is not known and they do not have a strategy in this direction. 

Keywords: Business, corporate governance, public institutions, corporate governance in public institutions 
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Stratejik Konumu ile Trabzon Limanı: Dünü, Bugünü ve Yarını 

 
Ali Rıza Gökbunar1 Tuğçe Danacı Ünal2 

 
Özet 

Teknolojik gelişmeler ve uluslararası ticaretin yaygınlaşması lojistik ve taşımacılık 

faaliyetlerinin hız ve önem kazanmasına neden olmuştur. Günümüzde uluslararası lojistik 

faaliyetler arasında deniz yolu taşımacılığı maliyet ve yük kapasitesi bakımından avantaja 

sahip olduğu için dünyada en fazla tercih edilen taşıma şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye’de ise karayolu taşımacılığından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Deniz yolu 

taşımacılığının yaygınlaşması liman ve liman kentlerine olan bakış açısını da değiştirmiştir. 

Tarihi boyunca politik bir yere sahip olan Trabzon, liman şehirlerimiz arasında önemli bir yer 

tutmaktadır. Geçmişi MÖ I. yüzyıla dayanan Trabzon Limanı bugünkü halini 20. yüzyılın 

sonlarında almıştır. Bugün yaklaşık 1500 metre rıhtım uzunluğu ve 2500 gemi kapasitesi ile 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük limanıdır. 

Bu çalışmada Trabzon limanının gelişimi tarihsel süreç içinde ele alınarak öneminin ortaya 

çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda konu ile ilgili detaylı literatür taraması 

yapılmıştır. Ayrıca Trabzon limanındaki ticari faaliyetler ikincil verilerle ele alınarak bu 

limanın güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmanın benzer konuda yapılacak 

çalışmalara katkı sağlaması beklenmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Lojistik, Uluslararası Ticaret, Tarih  
 

JEL Sınıflandırması: N90, N70, F10 
 

Trabzon Port with its Strategic Position: Past, Present and Future 
 

Abstract 

Technological developments and the expansion of international trade have resulted in the 

speed and importance of logistics and transportation activities. Nowadays, among the 

international logistics activities, maritime transportation is the most preferred form of 

transportation in the world as it has the advantage in terms of cost and loading capacity. In 

Turkey, it ranks second after road transportation. The expansion of maritime transport has 

also changed the attitudes to the ports and port cities. 

Trabzon, having a political place throughout its history, has an important place among our 

port cities. Trabzon Port, of which history dates back to the 1st century BC, took its present 

form in the late 1900’s. Today it is the largest port of the Eastern Black Sea Region with a 

dock length of about 1500 meters and a capacity of 2500 ships. 

In this study, it is aimed to find out the importance of the development of Trabzon port in the 

historical process. For this purpose, a detailed literature review on the subject is made. In 

addition, the commercial activities in the port of Trabzon are discussed with the secondary 

data and the strengths and weaknesses of the port are revealed. This study is expected to 

contribute to studies on similar issues. 
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Symbolic Nature of Ideologies 
 

Ziya Kıvanç Kıraç1  

 
 

Abstract 

As being one of the concepts that was brought out by the age of enlightenment, the ideologies 

are one of the designs that people, groups or societies, who need to perceive the world and the 

universe they live in, often refer to as a mental dictionary. Although there are post-modern 

theories claiming that the meaning has died in the world of modern times came after the age of 

faith, the ideologies that are still in a strong state of circulation serve as a kind of dictionary in 

creating both identicalness among people and building the other with what they say about life, 

society and politics. The ideologies that can also be considered as a kind of new belief with this 

characteristic often exploit the symbols because they are one each both economic short cuts and 

emotional stimuli. In time, symbols have fulfilled three different functions ideologically. The 

first is the conceptual role that they play in attempting to interpret the thoughts in the time 

period when they were first defined. Second, as Marxism criticizes, symbols should be treated 

as indicators, rather than serving the science of thought, as they point to a fact while hiding 

another truth. Thirdly, especially mass media has become widespread after the Second World 

War and the symbols have emerged as effective propaganda tools used by ideologies to reach 

new masses. It is seen that the ideologies that are competing with each other contain a strong 

symbolism in their infrastructures in order to legitimize themselves and reach new audiences. 
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Investments in Renewable Energy Sources in Bulgaria – The 

Relation with Economic Growth and Environmental Protection 
 

Miroslav Kostadinov1 

 

 
Abstract  

The Europe 2020 strategy aims to improve the energy efficiency and to reduce the greenhouse 

gasses emissions. It is a part from the EU's agenda for high economic growth and reliable energy 

supply in line with environmental standards and deployment of new technologies in energy 

infrastructure. In this context, Bulgaria is developing a policy for ensuring equal access to 

different energy sources and implementing transparent procedures for achieving prices that are 

in the interest of consumers. The country also sets goals for active participation in the 

establishment of a sustainable European energy market. In this context, the development of 

renewable energy sources (RES) in Bulgaria has the potential to have a significant positive 

impact on Bulgaria's GDP. The calculations show that in the long-term period the investments 

in RES in Bulgaria could lead to realistic GDP growth of 0,0058% annually and potential 

optimistic economic growth of about 1,773% annually. This confirms the hypothesis that 

investments in RES will contribute to the economic growth of Bulgaria, produce an 

environment friendly product, increase the competitiveness of our economy and provide access 

to new markets. 
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Branding Experiences of Turkey in the Sector of Tourism – 

Recommendations for Creating Strategies and Models in Western 

Balkans Countries 
 

Boban Melović1 

 

 
Abstract 

Modern tendencies in tourism move towards satisfying needs of consumers (tourists) who are 

becoming more demanding and sophisticated. Due to above mentioned, it is necessary to create 

the tourist destination offer which is based on the diversification of tourist contents and 

experiences, high quality standards etc in order to satisfy the needs and meet the tourists' 

expectations. In that sense, branding the tourist destinations has become more significant. 

Branding the destinations is relatively new marketing concept whose basic aim is creating the 

identity which will be attractive to the market and will help the destination to get better position and 

obtain competitiveness. Brand concept gains in popularity in the countries of the Western Balkans 

as well and it is reflected through results of tourist movement which is generated on that basis. 

Majority of countries of the Western Balkans has necessary natural predispositions at which it can 

build new tourist products which are required by new, quality oriented and mores sophisticated 

clients. However, total activities haven't reached the satisfactory level yet.   

The author show experiences of Turkey in the tourism sector, which can serve as a model ("learned 

lesson") for the Western Balkan countries. Intensive promotion of the country and tourist potentials 

and continual coordinated and uniform brand communication and identity of Turkey became 

globally recognized. The authors' conclusion confirms that the function of the destination brand is 

to identify and differentiate the destination from competition, and also to associate to 

"unforgettable experience" connected with that destination.  

Regardless the fact that various destinations require various branding strategies, there is a big 

number of areas within which it is possible to share experience. The experience of Turkey which 

is achieving successful results of the tourism industry from year to year, can certainly be of benefit 

to any destination, especially for the Western Balkan countries which are mentioned in this paper. 

Analysing the key experiences of Turkey in tourism development, the author have made conclusion 

that all marketing efforts, specifically branding strategy of the Western Balkans, should be planned 

and implemented in a way that will be attractive and interesting for future visitors - tourists, 

investors, and the population with the primary objective is reflected in delivering such value that 

will represent the pleasure, satisfaction, security, future, adventure, adventure, experience, etc. 
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The Effect of the Level of Economic Concerns on Organizational 

Commitment: The Case of Banking Sector 
 

Yavuz Özek1               Suat Arpacı2 

 

 
Abstract 

Organizational commitment, which is defined as the sense of belonging that employees feel 

towards their institution, their belief in corporate values, the desire to fulfill the aims and 

objectives of the organization, is seen as a necessity in achieving corporate success. Banking, 

which is considered in the study, appears as a sector which is in constant change and 

development especially in order to adapt to the conditions of the era. In order for the employees 

to keep up with this change, meeting their desires and needs, having high motivation and 

professional satisfaction is a very important factor. When the researches on the subject are 

examined, it is seen that there are many variables that increase or weaken the organizational 

commitment, and the performance and service quality of the employees connected with the 

organization. The increase in the level of economic concerns, which is the variable we will 

examine the impact on organizational commitment, is more frequent especially in times of 

crisis. In this period, factors such as the concern that individuals will experience a decrease in 

their living standards due to fear of losing their jobs and hopeless perspectives about the future 

lead to an increase in the levels of economic concerns.  Moreover, the fact that the financial 

sector has a fragile structure against the unfavorable economic developments is a factor 

affecting the level of economic concerns of the employees. The increase in the level of 

economic concerns of the employees may cause the individuals to feel socially unreliable and 

to feel themselves worthless and insignificant. In this study, the level of economic concerns of 

the employees working in the banking sector are effective on their organizational commitment 

will be analyzed. 
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Asymmetric Information-Based Auditing Problem in 

International Insurance Activities 

 
 

Seda Ozekicioglu1 

 
 

Abstract  

The notion of global market dominance throughout the world also positively influences the 

international mobility of the labor force. The decrease in transportation costs has increased the 

mobility of tourists besides the labor market. These experienced developments bring about 

certain problems along with the diversification of international insurance activities. 

Asymmetric information issues, which were brought to the literature by G. Akerlof with his 

seminal work entitled “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty, and the Market 

Mechanism”, have also been encountered in the insurance sector market as well as other 

problems such as principle-agent, moral hazard, and adverse selection. 

As the knowledge level of insurance companies (the supply-side) regarding insurance products 

is high; the level of knowledge of individuals who demand to be insured (the demand-side) 

about the product differentiation may consist of complex expressions of the contractor and the 

contracts; in turn, this situation leads to asymmetric information problem in insurance markets. 

In such circumstances, the lack of potential customers’ trust to the insurance companies along 

with prejudices against those insurance companies and their products would occur. On the other 

hand, the party that demands to be insured may cause another asymmetric information issue by 

avoiding to share the accurate and intact information with the insurance company; declaring 

lower risk premium and costs. 

Asymmetric information in international insurance activities is accompanied with auditing 

problems. Some of those problems include the reduction of public supervision on the insurance 

domain, as well as public interventions; the absence of international insurance supervision 

legislation; the procedure differences between the country in which the insured utilizes the 

insurance and the country in which the headquarters of the insurer is located; the disruptions in 

the information flow; and the failure to provide adequate and accurate information on time. In 

order to mitigate those problems, making agreements that would assume an international 

identity to insurance companies, disseminating state-supported policies in establishing legal 

and application criteria for the standardized insurance products and strengthening information 

systems with intact and accurate information along with implementing international corporate 

legal identity of insurance supervision are required. Consequently, it is a matter of utmost 

importance for all internationally active insurance companies to conduct financial audits as well 

as performance audits; along with the diversification of audit processes through internal audit, 

independent external audit, public external audit and international external audit mechanisms 

for achieving an effective functioning of the sector in the international arena.  
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The Possible Effects of the Exchange Rate Wars on Exports 

Example of US - China - Turkey 
 

Mehmet Hilmi Özkaya (Corresponding Author)1    Halit Yılmaz2 

 

 
Abstract 

In recent years, the world economy has entered a slowdown period. Thus, the growth potentials 

of the countries have entered a downward trend. Countries that are struggling to get rid of this 

spiral and are involved in the growth of inertia, aim obey the rules of the international strategic 

economy’s game. Therefore, countries have entered the race to provide a competitive advantage 

in foreign trade. 

In this study, effects of exchange rate and Industrial Production Index of partner country on 

bilateral export of China-the USA and China-Turkey are investigated for 1999M1-2018M10 

period by a total of four models, two for China-the USA and two for China Turkey. Causality 

relationships within series was investigated by Granger causality tests and it is determined that 

each model have causality relationship within itself. Cointegration relationship of the series 

within each model is researched and it is found that variables of each model are cointegrated. 

Long and short term analyses were completed long term coefficients were obtained. Moreover, 

it is seen that short term error correction mechanism of the models are operating. 
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Avrupa Birliği Bütçesi’nin İşlevselliği: Avrupa Borç Krizi Üzerine 

Bir Değerlendirme 
 

Halil Serbes1 
 

Özet 

Devlet bütçesinin üç temel işlevi; kaynak tahsisini, gelirin yeniden dağılımını ve makroekonomik istikrarı 

sağlamaktır. Devlet yapısının üniter veya federal sisteme bağlı olmasına yönelik olarak işlevlerin etkileri 

farklılaşırken her iki sistemde de merkezi bütçeden önemli düzeyde harcama yapılmaktadır. Dolayısıyla bütçenin 

işlevlerini gerçekleştirebilmesi için yeterli ölçekte olması önemlidir. Aynı durum ekonomik entegrasyon bütçesi 

için de geçerlidir. Çünkü ekonomik entegrasyonlarda bütçeden, ortak politikaların finansmanı için gerekli kaynak 

tahsisini ve gelirin yeniden dağılımını sağlaması yanında özellikle kriz döneminde yaşanan istikrarsızlığı azaltması 

beklenmektedir. Dolayısıyla yapısı itibariyle federal devlet bütçesiyle benzerlik gösteren ekonomik entegrasyon 

bütçesinin de yeterli ölçekte olması gerekmektedir. Bu kapsamda çalışma ile Avrupa entegrasyon sürecinde 

merkezi düzeyde belirlenen Avrupa Birliği Bütçesi’nin ölçeği ve yapısı itibariyle işlevsel olup olmadığının Avrupa 

borç krizi çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çeşitli federal devlet bütçeleriyle 

karşılaştırması yapılan Birlik bütçesinin, Avrupa entegrasyonun kurumsal, ekonomik ve mali yapısı gereği, kriz 

sürecinde özellikle makroekonomik istikrarı sağlamak için yeterli işlevselliğe sahip olmadığı gibi krize karşı alınan 

önlemlerin de bütçenin işlevselliğini arttırmada yetersiz kaldığı görülmüştür. 
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The Functionality of the European Union Budget: An Assessment 

on the European Debt Crisis 
 

Abstract 

The three main functions of a state budget are the allocation of resources, redistribution of income, and 

macroeconomic stability. Although the effects of functions may vary depending on whether the structure of the 

state is unitary or federal, a significant amount of expenditure is made from the central budget. Therefore, it is 

important that the budget is sufficiently scaled to fulfill its functions. The same applies to the budget of economic 

integration. It is expected that the budget reduces the instability experienced during the crisis period, in addition 

to providing the necessary allocation of resources for the financing of common policies and redistribution of 

income in economic integrations. Therefore, the economic integration budget, similar to the federal state budget, 

should be of sufficient scale. Within this scope, it is aimed to evaluate whether the European Union Budget 

determined at the central level in the European integration process is functional in terms of its scale and structure 

within the framework of the European debt crisis. Accordingly, the Union's budget compared with various federal 

state budgets has not enough functionality to ensure macroeconomic stability, especially in the crisis process due 

to the institutional, economic and fiscal structure of the European integration. Besides, the measures taken against 

the crisis have failed to increase the functionality of the budget. 
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The Relation between Sovereign Debt and Foreign Direct 

Investments in the PIIGS Countries in the Period 2008-2017 
 

Dimcho Shopov1 

 
 

Abstract  

The 2008 global financial crisis as well as the debt crisis that occurred in the EU in 2009 

outlined the weaknesses and instability of the financial systems of the EU member states as 

well as the failure of their national economies to maintain normal levels of indebtedness. Many 

foreign researchers and  specialists in the field of theoretical and applied finance study various 

aspects and issues related to sovereign debt. Considering the sovereign debt crises in many EU 

economies (such as Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain, etc.), we have to analyse the effects 

of sovereign debt on key macroeconomic indicators (e.g. GDP, exports, foreign exchange 

reserves, etc.). The repercussions of the debt crisis in the Eurozone are still being analysed by 

many researchers. Besides the most conspicuous effects of the crisis reported in certain EU 

Member States, we should also consider some covert effects (e.g. the effect on the volume of 

FDI flows) for the Eurozone countries with debt issues. The study finds that the relation of 

sovereign debt and FDI for the PIIGS countries are not stationary for all countries. The results 

from the tests show that in the period 2008-2017 there was a long run relationship between 

sovereign debt and FDI of the PIIGS countries. The Granger causality test show that sovereign 

debt have significant impact on the FDI in four of the five PIIGS countries (Portugal, Italy, 

Ireland and Greece) and the data for Spain does not prove causality between the two variables. 
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Turkey: Case of Higher Education Students in Izmir 
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Abstract 

Syrian crisis has influenced Turkey’s higher education policies along with other impacts on 

social and economic structures. Since the beginning of the crisis, Turkey has followed an open 

door policy. Amongst the newcomers, there have been students enrolled in higher education 

institutions and graduates of high schools in Syria. According to the data provided by the 

Turkish Higher Education Council, a total of 19.069 Syrian students had been enrolled in 

Turkish higher education institutions during the 2017-2018 academic year. Integration issues 

related with these students have been discussed in the literature from several aspects (Erdoğan, 

2014; Aras and Yasun, 2016; Hohberger, 2017; Erdoğan and Erdoğan, 2018). This paper aims 

to contribute to the existing literature by analyzing the integration prospects of Syrian students 

enrolled in higher education institutions located in Izmir, namely Dokuz Eylül University, Ege 

University, Katip Çelebi University, Izmir Institute of Technology and Democracy University. 

The integration issues of the students are analyzed based on the data collected through in-depth 

interviews and questionnaire prepared by the authors. The field research of this paper is 

supported by the ‘Izmir Office of Turkey Scholarships’ functioning under the Presidency for 

Turks Abroad and Related Communities. 
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Pearson Diferansiyel Denkleminin Alternatif Tahminleyicilerinin 

Performans Kıyaslaması  
 

Mustafa Ünlü1 Ali Kemal Şehirlioğlu2 

 

 
Özet 

Gözlemlenen verilere teorik dağılışlar tanımlamak, sıkça karşılaşılan problemlerden birisidir.  

Bu problemin aşılması için kullanılabilecek araçlardan birisi, diferansiyel denklemlerin 

kullanımıdır. Karl Pearson tarafından tanımlanan diferansiyel denklemin parametreleri, veri 

setinin ilk dört momenti kullanılarak elde edilmekte ve veri setine Pearson dağılış ailesinden 

bir dağılışa uyum yapılabilmektedir. Diferansiyel denklem parametrelerinin tahminlenmesinde 

kullanılabilecek üç alternatif tahminleyici mevcuttur. Bunlar; veri seti üzerinden herhangi bir 

dönüşüm yapılmadan doğrudan momentler yöntemi kullanılan tahminleyici, veri setinin 

ortalamasının sıfıra çekilmesiyle elde edilen tahminleyici ve veri setinin modunun sıfıra 

çekilmesiyle elde edilen tahminleyicidir. Bu çalışmanın amacı, farklı tipte (simetrik, sağa 

çarpık ve sola çarpık) ve farklı hacimlerdeki (büyük örnek, küçük örnek) veri setleri için bu 

tahminleyicilerin performanslarının belirli kriterlere göre (bias, sensitivity, asymptotic relative 

efficiency) değerlendirilerek her birinin zayıf ve üstün olduğu noktaların belirlenmesidir. 
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Performance Comparison of Alternative Estimators of Pearson 

Differential Equation 
Abstract 

Defining theoretical distributions for the observed data is one of the common problems. One of 

the tools that can be used to overcome this problem is the use of differential equations. The 

parameters of the differential equation defined by Karl Pearson are obtained by using the first 

four moments of the data set and distribution from the Pearson family of distributions can be 

fitted to the data set. There are three alternative estimators that can be used to estimate the 

differential equation parameters. These; the estimator, which uses the method of moments 

directly without any transformation for the data set, is the estimator obtained by setting the 

average of the data set to zero and the estimator obtained by setting the mode of the data set to 

zero. The aim of this study is to evaluate the performance of these estimators for different sets 

of data (symmetrical, right-skewed, and left-skewed) and for different sizes (large sample, small 

sample) by considering particular criteria (such as bias, sensitivity, asymptotic relative 

efficiency). 
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Avrupa Entegrasyonunun Krizi, Reformlar ve Sosyal Taraflar: 

Nasıl Bir Uzlaşı? 
 

Elif Uzgören1 

 

 
Özet 

Avrupa entegrasyonu Lizbon Anlaşması’nda belirtilen hedeflerin aksine son yıllarda sosyo-

ekonomik ve siyasi olarak düşündürücü bir gelişme sergilemektedir. Avro krizi 1950’lerden 

beri devam eden entegrasyon modelinin üye ülkeler arasında ne ölçüde sosyo-ekonomik 

bütünleşmeyi sağladığı konusunda önemli sorular gündeme getirmiştir. Ancak Avrupa 

entegrasyon tarihi entegrasyonun bazı zamanlarda krize girdiğini, ardından ilerlediğini gösterir 

ve sürecin tedrici olarak geliştiğini öğretir. Her kriz sonrasında Avrupa entegrasyonu reform 

süreci ile yeniden ivme kazanmıştır (örneğin Delors krizi, 1970’lerdeki duraklama ve Tek 

Avrupa Senedi). Bu çalışma literatürde Avrupa entegrasyonundaki krizin ve önerilen çıkış 

stratejilerinin nasıl çalışıldığını analiz etmeyi amaçlar. Tek kriz mi vardır, yoksa kriz birden 

fazla mıdır? Kriz yapısal mı yoksa konjektürel midir? Kriz dış etkenlerden mi, üye ülkelerin 

yanlış politikalarından mı yoksa Avrupa Birliği’nin dizaynından mı kaynaklanmaktadır? Krizi 

aşmak için geleceğe dair ne gibi öneriler geliştirilmekte ve ne gibi hedefler konulmaktadır? 

Çalışmada Avrupa entegrasyon literatürünün yanı sıra, Avrupa Birliği’nin resmi kurumları 

(Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi vb.) ve Avrupa sosyal taraflarının 

resmi politikaları incelenecektir. Avrupa Birliği kurumları krizi nasıl okumakta ve ne gibi bir 

yol haritası önermektedir? Avrupa sermayesi (Avrupa Yuvarlak Masası (ERT), 

BusinessEurope, CEEP veya UEAPME vb.) ve Avrupa işçi sınıfı (ETUC) Lizbon 

Anlaşması’nda hedef olarak öne sürülen Avrupa ekonomilerinin ‘sürdürülebilir büyüme, daha 

iyi ve fazla istihdam ve sosyal uyumu sağlayan rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisi kurma’ 

hedefinin nasıl gerçekleşeceği üzerine ne gibi politikalar öne sürmektedirler? Ne gibi kurumsal 

bir reform öngörülmektedir? Küreselleşmeden geriye dönüş, dünya ekonomik yönetişiminde 

etken olmaya başlayan BRICS gibi yeni aktörler ve güç ilişkileri üzerine ne önermektedirler? 

Geleceğe dair nasıl bir Avrupa tasarlanmaktadır? Avrupa bu yeni dönemde uluslararası alanda 

ne gibi roller üstlenecektir? Özetle bu çalışma Avrupa entegrasyonu literatürüne odaklanarak 

gelinen noktada krizin nasıl çalışıldığı ve nasıl aşılacağı üzerine neler önerildiğini araştırmayı 

amaçlar. Çalışmada ilk olarak literatürde krizin nedenlerinin ne olduğu üzerine yapılan 

tartışmalar özetlenecek ve reform süreci anlatılacaktır. Ardından kurumların ve sosyal tarafların 

kriz ve geliştirilen stratejiler üzerine politikaları ve söylemleri analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa entegrasyonu, kriz, reform 
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Crises of European Integration, Reforms and Social Partners: 

What kind of a Compromise? 
 
Abstract 

The socio-economic and political developments in the European integration in the last decade 

is not promising contrary to goals set in Lisbon Treaty. The Euro-zone crisis has unveiled 

serious questions related to the European integration model hitherto the 1950s such as to what 

extent integration has provided socio-economic convergences among member states. However, 

a glance to the history of European integration reveals that integration has always progressed 

in a gradual manner with ups and downs. After each crisis, integration has developed through 

a reform process (e.g. Delors crisis, sclerosis in the 1970s and Single European Act). This study 

aims to analyze how crisis of European integration and strategies put forward are studied in the 

literature. Is there one crisis or many? Is crisis conjunctural or structural? Is crisis a result of 

external factors, wrong policies of member states or the design failure of European integration? 

What kind of strategies are developed in overcoming the crisis? 

This study relies on official documents of the EU’s institutions (European Commission, 

European Parliament, Council of Ministers and etc.) and social partners in addition to the 

literature of European integration. How do European institutions read the crisis and what 

strategies do they propose? What kind of strategies and policies do the representatives of 

European capital (European Roundtable of Industrialists, BusinessEurope, CEEP and UEPME 

etc.) and European labour movement (ETUC) propose for a competitive and dynamic digital 

Single Market guaranteeing sustainable growth, employment and social cohesion? What is 

proposed to revise the institutional structure? What is proposed related to de-globalisation, 

rising BRICS powers and new dynamics of power relations in global affairs? What kind of a 

future is anticipated for the EU? What kind of roles does the EU devise for itself in the 

international sphere? In a nutshell, this study aims to study how crisis is studied and what 

strategies are proposed in the European integration literature. The study starts with discussing 

which reasons are elaborated in explicating the crisis and how the reform process is studied in 

the literature. Following, the study analyzes policies and discourses of institutions and social 

partners related to crisis and strategies put forward. 

Keywords: European integration, crisis, reform 
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Türk Vergi Sisteminde İhbar ve İhbar İkramiyesi 
 

Kadir Vural1 

 

 
Özet 

Türk vergi mevzuatına aykırı hareket eden vergi mükelleflerinin durumlarını, olaydan haberdar 

olan duyarlı vatandaşların bu olaydan devletin ilgili kurumlarını haberdar edebilmeleri için 

oluşturulmuş olan ihbar sistemi, bir nevi örtülü denetim mekanizması gibidir. Kişilerin bir 

vatandaşlık görevi olarak bu gibi aykırı durumları ihbar etmeleri durumunda kendilerine devlet 

tarafından teşekkür mahiyetinde ikramiye ödemesi yapılmaktadır. Bu gibi ikramiye ödemeleri 

hakkındaki esaslar 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Hakları ve 

Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun ile 

düzenlenmiştir. Bu çalışmamızda Türk vergi sisteminde ihbar ve ihbar ikramiyesi sistemi 

hakkında genel bilgiler verilecek olup sistemin genel işleyişi hakkında değerlendirmeler 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İhbar, ihbar ikramiyesi 

JEL Sınıflandırması: H29, K34 

 

Denunciation and Denunciation Prize of the Turkish Tax System 
 

Abstract 

The system of notifications, which was established to inform the taxpayers who act against the 

Turkish tax legislation and to inform the relevant institutions of the state from this incident, is 

a sort of implicit control mechanism. In the event that the persons report such contradictions as 

a citizenship duty, a bonus is paid to them by the government. The principles on such bonus 

payments are regulated by the Law No.1525 on Securities and Real Estate Emval and the Pre-

emptive Rights and Remuneration of Permanent Taxes. In this study, general information about 

the system of denunciation and notification system will be given in the Turkish tax system and 

evaluations will be made about the general operation of the system. 

Keywords: Denunciation, denunciation prize 

JEL Classification: H29, K34 
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Avrupa Birliği’ne Yönelik Göç Hareketleri: Kuramsal Bakış 
 

Yiğit Yamanlar1 

 
Özet 

Göç sürecinin karmaşık ve çok yönlü doğası ve her bir göç hareketinin koşul, sebep ve amacının birbirinden 

farklılık göstermesi, göç hareketlerini tek bir tutarlı teorik çerçevede açıklanmasını zorlaştırmıştır.  Dolayısıyla, 

bu durum birbirinden farklı analizlere dayanan ve birbirinden bağımsız geliştirilmiş birçok teorinin ortaya 

çıkmasına ve gelişmesine yol açmıştır. Mikro, orta ve makro düzeyde olmak üzere üç farklı kategoride 

sınıflandırılabilen  bu göç teorilerinin hepsini tek tek incelemek bu çalışmanın sınırları dahilinde değildir. Bu 

çalışmanın ana amacı Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik gerçekleşen farklı karakteristik özelliklere sahip toplu göç 

akınlarını nitel ve nicel veriler ışığında  analizini yapmak ve kuramsal çerçevede yorumlamaktır. AB’ye yönelik 

birinci göç dalgası süreci olarak kabul edilen 1957-1973 yılları arasında, AB üye devletlerinin iş gücü kıtlığı 

çekmesinden ötürü üçüncü ülkelerden yoğun bir şekilde misafir işçi talep etmiştir. Bu dönemde, misafir işçi göçü 

dışında, sömürgeci geçmişe sahip olan İngiltere, Fransa, Belçika gibi Avrupalı güçlere eski kolonilerinden büyük  

göç hareketliliği gerçekleşmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde, AB üye ülkelerine doğru gerçekleşen bu göç 

hareketliliği neoklasik göç teorisi kapsamında ele alınmaktadır.  Çalışmanın devamında, ikinci göç dalgası süreci 

olarak nitelendirilen 1973-1989 dönemi değerlendirilmekte ve 1973 sonrası yaşanan ekonomik krize rağmen 

AB’ye göçün devam etmesinin sebepleri dual işgücü teorisi kapsamında analiz edilmektedir. Daha sonra, 1989 

sonrası gerçekleşen Avrupa’daki göç hareketliliği üzerine odaklanılmaktadır. Bu dönemde Avrupa’da göç 

hareketliliği canlanmış ve Avrupa'ya sığınma başvuruları önemli derecede artmaya başlamıştır. 1980’lerden 

itibaren küreselleşme etkisini giderek arttırmaya başlamıştır. Küreselleşmenin göç hareketliliğini arttırdığına dair 

güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Çalışmada küreselleşme sonucu gerçekleşen göç hareketleri ise dünya sistemler 

teorisi bağlamında değerlendirilmektedir. Çalışmanın son kısmında 2008 finansal kriz ve Suriye iç savaşının 

AB’ye yönelik göç hareketliliğine etkisi analiz edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, göç süreci, göç teorileri, küreselleşme, ekonomik krizler, Suriye iç savaşı 

 

Migration Movements to the EU: Theoretical Perspective 
 
Abstract 

The complex and multifaceted nature of the migration process and the differences in the conditions, reasons and 

purposes of each migration movement, have made difficult to explain the migration movements in a single coherent 

theoretical framework. Therefore, this situation has led to the emergence and development of many theories which 

are based on different analyses and have developed independently from each other. It is not within the scope of 

this study to examine all of these migration theories which can be classified in three different categories as micro, 

medium and macro level. The main aim of this study is to analyze the mass migratory flows with different 

characteristics to the European Union (EU) in the light of qualitative and quantitative data and to interpret them in 

the theoretical framework. Between 1957 and 1973, which is considered the first wave of migration to Europe, EU 

member states demanded intense guest worker from third countries due to the shortage of labor force. In this 

period, except quest worker migration, European forces such as England, France and Belgium, which had a 

colonial past, experienced great immigration movements from their former colonies. In the first part of study, this 

migration mobility towards EU member states is considered within the scope of neoclassical migration theory. In 

the continuation of the study, the period of 1973-1989, which is defined as the second migration wave process, is 

evaluated and the reasons for the continued migration to the EU despite the economic crisis after 1973 are analyzed 

within the framework of dual labor theory. Then, it is focused on migration mobility in Europe after 1989. In this 

period, migration mobility has been revived in Europe and asylum applications to Europe have begun to increase 

significantly. Globalization has begun to increase gradually its influence since the 1980s. There are strong 

evidences that globalization has increased migration mobility. In study, migration movements which, are realized 

as a result of globalization, are evaluated in the context of world systems theory. In the last part of the study, the 

impact of the 2008 financial crisis and the Syrian civil war on migration mobility to the EU is examined. 

Keywords: European Union, migration process, migration theories, globalization, economic crises, Syrian civil 

war 
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Risk-based Auditing Practices in the Banking Sector 
 

 
Filiz Yetiz1 

 
 

Abstract  

The banking sector, which has been a crucial place in the financial markets of the globalizing 

world economies, has become one of the sectors that should adapt to the economic, social and 

technological developments in the most rapid fashion. Globalization within the banking sector 

differentiates risks in national and international domains; as it would render developing 

countries disadvantaged and reduce their competitiveness in the market. Public banks / Private 

Banks / Foreign banks may partially forecast and avoid some of the emerging risks such as 

country risk, market risk, credit risk, liquidity risk, exchange rate risk, operational risks; 

whereas some, which cannot be foreseen, can be either minimized or eliminated by courtesy of 

certain measures to be taken. In order to minimize and get rid of the predictable and/or 

unpredictable risks, an effective and efficient auditing mechanism has been gradually gaining 

importance in the banking sector. 

Along with such importance, the audit system in the banking sector has been conducted in the 

contexts of cooperation and information exchange within the frameworks of internal audit, 

external audit, and international audit. Internal audit process in banks is conducted within 

periodical intervals by the help of the specialized and impartial staff of experts who were trained 

as internal auditors. In the banking sector, the external audit mechanism functions well in 

cooperation with internal audit, nonetheless, it is performed through more technical and fully 

independent auditing institutions. In this context, external audit is practiced by public external 

auditing institutions and independent external auditing corporations. 

Furthermore, international external auditing activities are also implemented in banking 

activities to reinforce the international recognition of banks, to strengthen their secure corporate 

identities and to accentuate their competitiveness in international financial markets. For this 

purpose, “the Basel Committee on Banking Supervision”, which regulates the Basel 

independent audit processes, is composed of members from many countries such as the USA, 

Canada, England, Germany, Netherlands, Spain, and Japan; and it functions to establish a 

minimum international standard of external audit. In this study, the need for a global 

information network equipped with intact and accurate information for gathering internal, 

external and international auditing mechanisms under the roof of the management for different 

risks likely to be experienced in the banking sector operating in a national and international 

competitive domain is emphasized, and various alternative suggestions are made. 
 

Keywords: Banking sector, banking risks, audit processes, international external audit. 
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Türkiye’nin illerinde Turizm – Büyüme İlişkisinin Sınanması 
 

Veli Yılancı (Corresponding Author)1  Zeynep Şahin2 

 

 
Özet   

Literatürde Türkiye için turizm ile büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma 

mevcuttur. Bu çalışmada ise bu ilişki iller bazında ele alınarak incelenecektir. Bu amaçla, 2004 

– 2017 arası 41 ilin kişi başına düşen milli geliri, bu illere yurtdışından gelen turist sayısı 

arasındaki ilişki, Konya (2006) tarafından literatüre kazandırılan panel nedensellik testiyle 

incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, sadece Ardahan ve Isparta’da turizme dayalı büyüme 

hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, bu illere gelen ziyaretçilerin bu illere 

önemli miktarda döviz geliri sağladığını ve bu illerin ekonomik büyümesinde turizmin önemli 

bir sektör olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm gelirleri, iller 

JEL Sınıflandırması: C32, Z32 

 

Test of Tourism-Growth Nexus in Provinces of Turkey 
 

Abstract  

There are many studies in the literature examining the relationship between tourism and 

economic growth in Turkey. In this study, this relationship will be examined in terms of 

provinces. For this purpose, the relationship between the per capita income of 41 provinces 

from 2004 to 2017 and the number of tourists coming from abroad to these provinces is 

examined by panel causality test which was introduced to the literature by Konya (2006). The 

results show that the tourism-led growth hypothesis is valid only in Ardahan and Isparta. These 

results show that the visitors to these provinces provide a significant amount of foreign 

exchange income to these provinces and that tourism is an important sector in the economic 

growth of these provinces. 

Keywords: Tourism revenues, cities 

JEL Classification: C32, Z32 

 

                                                      
1 Assoc.Prof., Sakarya University, Faculty of Political Sciences, Department of Econometrics, Sakarya-Turkey, 

yilanci@sakarya.edu.tr 
2 Graduate student, İstanbul University, Institue of Social Sciences, Istanbul-Turkey, senakarul27@gmail.com  



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”               11-13th April 2019 
 

46 

 

Arap Baharı’nda AB Dış Politikası 
 

Zafer Yıldırım1 

 
Özet 

Soğuk Savaş döneminde AB'nin Orta Doğu politikası blok siyasetinin ötesine geçememiştir. Soğuk Savaş 

sonrasında ise bu siyaset 1995'te Barselona Süreci ile oluşturulan Avrupa-Akdeniz Ortaklığı ile somut bir kimliğe 

evrilmiştir. Bu siyaset daha açık bir toplum yapısının oluşturulmasını ve liberal demokrasiye dönük adımların 

desteklenmesini amaçlıyordu. Sonraki yıllarda AB Barselona Süreci’nin devamı olan bazı programları yürürlüğe 

koydu. Ancak, bu programlar kapsamında verilen yardımlar son derece yetersiz kaldı. AB'nin daha fazla yardım 

ettiği ülkeler AB ile stratejik ilişki içindeki ülkelerdi. Bu tutum da AB'nin önceliğinin ne olduğunu gösteriyordu. 

Bunların sonucu olarak AB'nin güvenilirliği ve samimiyeti sorgulanır hale geldi. Arap Baharı'nın başlangıcında 

Örgüt Tunus örneğinde olduğu gibi, sürecin sonucunu görünceye kadar bir politika ortaya koymamıştı. Mısır 

konusunda ise AB halkın yanında ve otokratik rejimlerin karşısında olduğunu ancak Hüsnü Mübarek devrildikten 

sonra ilan etmiştir. Libya ve Suriye'deki gelişmelerde ise Brüksel dönüşümün yanında yer alırken bölgenin 

Bahreyn gibi monarşik rejimli ülkelerindeki dönüşüm talepleri karşısında sessiz kalmıştır. Suudi Arabistan'a silah 

satışındaki artış AB üyelerinin Orta Doğu politikalarındaki motivasyonunun ne olduğunu göstermektedir. AB her 

ne kadar insan haklarının ve diğer demokratik uygulamaların bölge politikalarındaki belirleyici unsur olduğunu 

iddia etse de AB-Ortadoğu politikalarının çıkar temelinde geliştiği açıktır. 

Bu çalışmada AB'nin Arap Baharı'na politik yaklaşımı izah edilecektir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır: 

Birinci bölümde Arap Baharına kadarki AB politikası, ikincisinde Arap Baharı sırasında Mısır, Tunus ve 

Libya'daki gelişmeler karşısında AB politikası, son bölümde ise Örgüt'ün Arap Orta Doğu'suna yönelik güncel 

siyaseti analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: AB, Arap Baharı, Ortadoğu, Mısır 
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EU Foreign Policy during Arab Spring 
  
Abstract 

Middle East policy of EU in the Cold War Era did not go beyond block policies. As for the Cold War era, that 

policy evolved to a perceptible character after Euro-Mediterranean Partnership which is founded in 1995 at 

Barcelona Process. The policy aimed to form a more open society and stand by the steps taken for liberal 

democracy. The following years, EU put some programmes which were the progression of Barcelona Process into 

action. However, the aids granted in accordance with those programmes were desperately inadequate. The 

countries which EU granted more aid were those that relate the EU strategically. That approach was also implying 

what the priority of EU was. Consequently, the Union's determination and credibility became sceptical. At the start 

of Arab Spring, the Organization had not put out a policy until it saw the end of the process as it was in Tunisia 

example. As for Egypt, EU declared that it was against the autocratic regime but, it took the people's side only 

after Mubarak had been overthrown. With respect to the consecution in Libya and Syria, while Brussels was taking 

position by the transformation in those countries, it remained silent against the transformation demands in 

monarchic regimes of the Region such as in Bahrain. Increase in the export of arms to Saudi Arabia indicates the 

motivation of EU members' policy in the Middle East. Although EU alleges that human rights and other democratic 

practices are the key factors of its regional policy, it is clear that EU-Middle East relations progresses on interest 

base. 

In this study, EU's political approach to Arab Spring will be elucidated. The study is composed of three parts: In 

the first part, EU policy until Arab Spring, in the second one EU policy against the proceedings in Egypt, Tunisia 

and Libya during Arab Spring and in the last part current EU policy against Arab Middle East will be analyzed. 

Keywords: EU, Arab Spring, Middle East, Egypt 
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Forecasting the Yield of Greece Long-term Bonds – An Empirical 

Analysis 
 

Silvia Zarkova1 

 
 

Abstract  

A major problem in many European Union countries are the large fiscal imbalances that could 

jeopardize the coherence of the national macroeconomic processes and challenge the monetary 

policy of fiscal stability. Greece as an EU Member state and member of the Eurozone is one of 

the most volatile and financially unstable country. Some of the indicators that are important for 

macroeconomic and financial analysis are the changes in the values of financial assets, gross 

domestic product, sovereign debt level, exports, imports, inflation, interest rates, etc. The 

information they convey is important not only for analysing the dynamics and trends, but also 

for forecasting a country’s .economic development. In order to determine the effectiveness of 

Greece’s sovereign debt management, the study analyse the yield of its long-term (10-year) 

government bonds and the ability to make an effective forecast for it. The results show that the 

most accurate forecast (determined by means of a Diebold-Mariano Test) was the one made 

using the Holt-Winters prediction methodology. According to this method, Greece’s 10-year 

bond yields are expected to remain close to the current levels (between 4.26% and 5.38%) in 

the near future, if the political situation in the country, the European Union and the Eurozone 

remains relatively stable. At the end of the bailout programme, Greece will be free to set its 

own policy and establish a fiscally sound economy taking into account its current sovereign 

debt deficit, which would affect its bond yields. 
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Can Eurasian Economic Union be an Alternative Model to the 

European Union for Turkey? 
 

Esme Özdaşlı1 

 

 
Abstract 

Russian Federation, as the legal and political heir of the Soviet Union, has made multiple 

initiatives to preserve its influence in the countries in its immediate region since 1991. The 

Commonwealth of Independent States (CIS) Collective Security Treaty Organization is one of 

the institutions that Moscow has achieved its goal of influence, albeit partially. However, 

instead of realizing a significant part of the aims put forward in the establishment of these 

organizations and seeking to improve cooperation among members and solutions to existing 

problems, they are designed to increase regional domination of Russia. Because of this, some 

countries which considers Russia as the most important obstacle to full independence, distanced 

themselves from such initiatives in the post-Soviet era in the region.  On the contrary, the 

Eurasian Economic Union (EEA), which is the outcome of a long-term process, unlike other 

Russian initiatives, has been built on more solid foundations as it has been structured taking 

into account the disruptive aspects of previous organizations. 

Moreover, the EEU is more than a simple regional integration initiative for Moscow, and it has 

become one of the political and economic tools used against the Western pressure that escalated 

especially after the invasion of Crimea in 2014. In this respect, the EEU is also considered as a 

stance against the international economic system, which the US has designed by centering itself. 

Even though it was established as recently as 2015, the fact that the use of national currencies 

in the trade of the member countries in the first half of 2018 is above 70% indicates this global 

target.  

After its application in July 31, 1959; to become a member of the European Union has become 

one of the most important foreign policy goals for Turkey. Although it has been sixty years 

since the application, still not becoming a member and increasing criticism from Brussels led 

Turkish policy makers to consider other alternatives. Although it is very difficult to compare 

with the EU, which is a Sui generis structure, membership to Shanghai Cooperation 

Organization is occasionally brought on the agenda against the EU. In recent years, thanks to 

high level of political and economic cooperation between Turkey and Russia, discussions have 

been made about the membership to Eurasian Economic Union. In this study, first of all, the 

institutional structure of EEU is examined within the framework of integration theories and 

looking at similarities and differences between EU and EEU. At the second part, whether EEU 

can be an alternative model for Turkey is discussed. 

Keywords: Eurasian Economic Union, European Union, Turkey, Russia, functionalism, 

integration Theory 
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Bir İklim Tarihi Perspektifinden Avrupa Birliği’nde Yeşil 

Paradoks Karşısında Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
 

Erhan Atay1 

 
Özet                                                                                                             

İnsanlığın günümüzde karşılaştığı en önde gelen problemlerden birisi küresel ısınma olarak tanımlanmaktadır. 

Bunun yansıra gerek iklim değişikliği ve gerekse de yeryüzünün enerji gereksinimleri beraberinde global çevreyi 

riskli  bir hale getirmiştir. Devletler tarafından geleneksel yakıtların kullanılmasıyla enerjinin tedarik edilmesi de 

dünyanın iklimini tehdit etmektedir. İnsanlığın karşılaştığı bu ikilem karşısında gerçekçi bir çözüm önerisi olarak 

ise başını güneş enerjisinin çektiği rüzgar ve hidrojen enerjisi gibi birtakım yenilenebilir enerji kaynakları 

gelmektedir. Bu bağlamda, yeryüzünün geleceği karbon gazı emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji 

şeklinde temiz sürdürülebilir enerji kaynaklarına odaklanmaya bağlıdır. 

Öte yandan, yeşil paradoks karbon dioksit emisyonlarını azaltma çabalarının en azından kısa dönemde tam tersi 

bir sonuç gösterebileceğini ileri sürmektedir. Bunun da nedeni olarak fosil yakıtların yenilenebilmesi mümkün 

olmayan kıt kaynaklar arasında yer alması olasılığı gösterilmektedir. Bu çalışma çeşitli alternatif enerji 

kaynaklarını kapsayan verileri ve bu kaynakların uygulanması ile ilgili gelişmeleri yeşil paradoks-yenilenebilir 

enerji ışığında irdeleyecektir. 

Anahtar Kelimeler: İklim tarihi, yeşil paradoks, yenilenebilir enerji, AB 

JEL Sınıflandırması: F18, F64, Q20, N54 

 

From a Climate History Perspective Green Paradox versus 

Renewable Energy Sources in the European Union 
 

Abstract 

One of the biggest problem facing people nowadays has been identified as global warming.Besides climate 

changing and the world’s energy requirements are endangering the global  environment.Huge dependence on the 

fossil fuels to generate power via countries is threatening the climate across the worldwide.As a realistic solution 

to this dilemma humanity need to propose renewable enery sources such as sun,wind,hydrogen etc.In this 

regard,the future of the Earth is dependent on the reduction of carbon dioxide emisssions and renewable energy 

that focuses on clean  sustainable energy sources.Therefore,green paradox argues that some designs of climate 

policy,intended to mitigate carbon emissions,might actually increase carbon emissions,at least in the short run.The 

reason for  this possibility is that fossil fuels are non-renewable scarce resources. 

This study presents covering various alternative energy sources and progress of their perspective applications in 

the light of green paradox versus renewables energy. 

Keywords: Climate history, Green Paradox, Renewable energy, EU 

JEL Classification: F18, F64, Q20, N54 

 

1. Giriş 

Yeryüzü ikliminin son yıllarda insan etkinliklerine bağlı olarak değişmekte olduğu tezi geniş 

bir şekilde kabul görse de iklim dediğimiz sistem henüz pek azını çözebilmiş olunan kompleks 

birtakım süreçlerden etkilenmektedir. Dünyamızın dört buçuk milyar yıllık geçmişini dikkate 

alırsak, geçen yüzyılın başlarına değin iklimin ortalama olarak sabit olup çok yavaş 

değişmesine karşılık günümüze gelince yeryüzünün ikliminin mütemadiyen değiştiğini 

görüyoruz. 
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İklim değişikliği konusu özellikle son yirmi yılı aşkın süredir uluslararası gündemde yer almış 

olsa da, Birleşmiş Milletler bünyesinde UNFCCC adlı kuruluşun 1992 yılında iklim 

değişikliğini inceleme göreviyle kurulmasından bu yana gittikçe önemi artmıştır. 

Gezegenimiz ömrü boyunca iklimi sabırla ve bazen de büyük iniş çıkışlar yaparak sürekli 

değişim göstermiştir. Son buz çağı iki buçuk milyon yıl önce başlamış ve içinde bulunduğumuz 

buzullar arası ılıman dönem 12.000 yıldır sürmektedir. Atmosferde yoğunlaşan CO2 bazlı sera 

gazı emisyonları üstünden yeni birtakım ekonomik süreçlerin gündemde olduğu bunun yanı 

sıra düşük karbonlu bir yaşam tarzının giderek yerleştiği bir dünya düzeni gittikçe 

yerleşmektedir.  

Ayrıca yine günümüzde devasa gelişen bilim ve teknoloji enerji kullanımını artırmış ve 

kullanılabilecek enerji kaynağı olmaksızın hayatı idame ettirmek neredeyse olanaksız bir hale 

gelmiştir. Günümüzde küresel çapta yaşanan sorunların başında iklim değişikliği gelmektedir. 

Sanayi Devrimiyle birlikte sanayi ürünleri üretimi, kentleşme, enerji için fosil yakıt tüketimi ve 

atık üretimi gibi eylemlerdeki ve nüfustaki artış nedeniyle doğal çevre üzerinde önemli 

dönüşümler gerçekleşmiştir. Bu dönüşüm süreci bütün dünya için olumsuz sonuçları 

beraberinde getirmiştir. Ayrıca bugünler de başta petrol ve kömür olmak üzere fosil yakıtların 

pervasızca kullanılması, insanın içinde yaşadığı hava, atmosfer, toprak ve su gibi birtakım ana 

gereksinimlerin hepsi bizzat yine insan faaliyetleri sonucunda tüketim toplumunun israfçı 

harcamaları gittikçe doğallıklarımı da kaybetmeleri beraberinde dünya iklimini negatif 

etkileyerek ortalama sıcaklığı son bin yılın en yüksek seviyesine getirmiştir. 

Bu süreçten iklim de nasibini alarak alışılagelmemiş sıklık ve büyüklükte ekstrem olayların 

çıkmasıyla taşkınlar, kuraklıklar, ısı adaları, su sıkıntıları, çölleşmenin görülmesi karşısında 

özetlenen olumsuz senaryoya karşı devletler enerji temini ve bağımsızlığı tasası ve giderek 

katastrofik hale gelen global iklim değişikliği karşısında alternatif olarak temiz enerji kaynağı 

olarak da görülen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedirler.  

İklim değişikliği bir ülkenin ya da toplumun sadece meteoroloji ve hidroloji ile ilgili olaylarının 

değişmesine maruz kalmasına değil aynı zamanda sosyo-ekonomik durumlarının da 

etkilenmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda, herhangi bir ülkenin su kaynakları başta olmak  

üzere tarım, gıda güvenliği, arazi kullanımı ve enerji çeşitliliği vb. durumlarının hepsinde 

bundan böyle iklim değişikliği dikkate alınarak yapılan  projelendirmelerin zamanı gelmiştir. 

Bu bağlamda eski İngiltere Dışişleri Bakanı Margaret Beckett’a göre yeni bilimsel kanıtlar, 

iklimimiz ısındıkça dünyamız üzerinde olmasını bekleyebileceğimiz fiziksel etkileri 

zihinlerimizde canlandırmaktadırlar. Bu etkiler sadece çevresel olmakla sınırlı değildir. 

Sonuçları güvenlik gündeminin tam kalbine ulaşıyor yorumuyla konuya güvenlik boyutunu 

eklemektedir. 

İklim konusunda sadece birtakım olumsuz senaryoları gündeme getirmek yeterli olmamakta 

çözüm noktasında ise örneğin FAO’nun 2010 raporuna göre ülkemizdeki ormanların tuttuğu 

karbon miktarı 2 milyar ton olarak tahmin edilmektedir. Ormanların gerek karbon birikimi ve 

gerekse de hava kirliliğinin azaltılması fonksiyonları sadece ulusal açıdan değil aynı zamanda 

da global açıdan ele alındığında da önem arz etmektedir.  

Çalışmamızı girişten sonra ısınan iklim tartışmaları ve iklimin geleceği ile başlattık. 3ncü 

bölümde ise yenilenebilir enerji kaynakları karşısında Yeşil Paradoks konusunu irdeledik. 

Takip eden 4ncü bölümü de AB’nin enerjisine ayırdık. Sonuç kısmında ise genel bir 

değerlendirme yanı sıra bulgularımızı ileri sürdük. 

2.Isınan İklim Tartışmaları ve İklimin Geleceği 

İklim, hava istatistiklerinin uzun dönemli bir ortalaması değil, atmosfer, okyanus, buz örtüsü,  

yeryüzü süreçleri ve bitki örtüsü gibi karmaşık sistemler arasında ve çoğu doğrusal olmayan 

ilişkilerin sonucudur.(Pielke:2003:5) İklim, yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının şiddetinden 

mikrop etkinliklerine, yer plakalarının hareketinden okyanus derinliklerindeki akıntılara, 

atmosfere ulaşan kozmik ışınlardan yağmur damlasının büyüklüğüne veya buluttaki buz 
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tanesinin şekline kadar çok farklı aktörün son derece karmaşık süreçlerde etkileşimin bir 

sonucudur. (Barlas:2013:91)  

Dünyamızın iklimi, günümüzde tamamını çözemediğimiz bazısı periyodik bazısı ise spontane 

ve hatta dolaylı çok sayıda kompleks etkenden etkilenmektedir. Milyonlarca yıldır iklimi 

değiştiren dünyanın ekseni ve yörüngesindeki salınımlar, güneş enerjisindeki değişimler gibi 

harici etkenler veya okyanus döngüleri, kıtaların tektonik hareketi gibi yeryüzünden 

kaynaklanan etkenler mevcuttur. 

Üstelik, iklim sistemlerinde gecikmelerle çalışan mekanizmalar var; denge sağlayanlar yanında 

değişimi hızlandıran artırıcı döngüler ve aşıldığında iklim sisteminde sıçramalar 

oluşturabilecek kritik eşikler var. Bu sistemlerin öğeleri arasında bire bir ve doğrusal olmayan 

ilişkiler bazen umulmadık salınımlara yol açabilmekte ve tahmin edilemeyen tepkiler 

yaratabilmektedir.(Rial, 2004:18) 

İklim tartışması konusu oldukça eski olsa da küresel ısınma problemine dünya genelinde bir 

kamuoyu oluşması ABD Eski Başkan Yardımcısı Al Gore’un 2006 yılında geniş kitlelere 

ulaşan Uygunsuz Gerçek adlı filmiyle gerçekleşmiştir. 

Küresel iklim değişikliği çalışmaları dünya ölçeğinde ortaya çıkan iklimdeki uzun vadeli 

değişimlerin  toplum hayatına olabilecek  etkilerinin  incelenmesi  eğilimi olarak tanımlanabilir. 

Bugünkü  iklim değişikliği, insanların  endüstri ve tarım  faaliyetlerinin  sonucunda  ortaya 

çıkan yapay bir  değişim olarak algılanmakta ve yapılan  çalışmalarla bunun doğruluğu  

gösterilmektedir. İnsan kaynaklı faaliyetler sonucunda atmosfere bırakılan  başta ısı ve  CO2 

başta olmak üzere  diğer sera gazlarının  etkisi yerkürede (litosfer) ısınmaya sebep 

olmaktadır.Böyle bir ısınmanın  toprak ve suyun yerüstü  akışları ve yeraltında depolanması 

üzerine  dolaylı olarak hidrolojik çevrime önemli derecede etkisi olabilecektir.(Şen:2008:38)  

Çeşitli ortamlardan elde edilen temsili verilere göre, yeryüzünün kartopu gibi buzla kaplandığı 

en şiddetli  buz çağı 850 milyon yıl önce başlayıp 630 milyon yıl önce bitmiştir. Günümüzden 

kabaca 55 milyon yıl önce, PETM (Paloesen Eosen Termal Maximum) adı verilen çok sıcak 

dönemdeyse, kuzey kutbunda sıcaklık 20 dereceye kadar çıkmıştır. Fosil kayıtlarına göre bu 

ani sıcaklık artışı kitlesel yok oluşlar yüzünden yeryüzündeki canlı türlerinin de büyük ölçüde 

değişmesine yol açmıştır.(Barlas, 2013:91) 

Grönland’dan 1980’lerde alınan buz kesitlerinde soğumaların yavaş, ısınmalarınsa çok hızlı 

geliştiği görülmüştür. C.Emilaini,derin okyanus çökeltilerinden büyük ritmik döngülerin bazen 

düzensizleşerek aniden değişebileceğini ve deniz seviyesinin on yılda bir metre gibi şok edici 

hızla yükselebildiği sonucuna varmıştır.J.Mercer, Batı Antartika buz kütlelerinin eteklerinde 

bulunan deniz buzulu çözülürse buzulların hızla çökebileceğini ve deniz seviyesini beş metre 

kadar yükseltebileceğini öne sürmüştür.( Mercer, 1978:8) 

Buzulların oluşup yok olmasını dünyanın yörünge ve eksenindeki değişikliklerin toplu etkisiyle 

açıklayabilecek bir model matematikçi Milankoviç (Döngüsü)  ayrıca yerkürede 65 dereceden 

kuzeydeki enlemlere düşen güneş enerjisinin küresel iklim üzerinde belirleyici olduğunu 

düşünmüştür. Derin deniz çökeltileri ve buzul örneklerinden çıkarılan temsili veriler de bu tezi 

güçlendirmiştir. Bu periyot yörüngesel kısa periyotla çakışsa da 400.000 yıllık uzun periyot 

görülemez. Ayrıca,850.000 yıldan daha eski verilerde bu 100.000 yıllık periot kaybolur ve bir 

ila üç milyon yıl arasındaki verilerde 41.000  periyotlar gözlemlenir. Son periyot değişikliğinde 

CO2’in rolünü alıştırmak için plankton kabuklarında boron izotoplarından çıkarılan verileri 

değerlendiren çalışmaya göre geçiş döneminde CO2 düzeyinde düşüş 

yaşanmamıştır.(Honish:2009:2) 

1990-1997 döneminde bazı yıllarda kesintiye uğramakla birlikte etkili olan ısrarlı El Nino 

(sıcak) olayı, tropikal orta ve doğu Pasifik Okyanus’unda deniz düzeyi sıcaklıklarının 

normalden 2-5 derece daha yüksek olmasına sebeb olmuştur.Küresel iklim sistemi Güneyli 

Salınım’ın hem sıcak (El Nino) hem de soğuk(El Nina) uç olaylarından etkilenmiştir.Buna 

karşın El Nino olayı ,bundan önceki küresel rekor yıl olan 1997’de olduğu gibi ,1998’de de 
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küresel düzeyde rekor ısınmaya katkıda bulunan ana etmen olarak kabul edilmektedir. 

(WMO:1999:5) 

Diğer bir iklim tarihi örneği olarak Muson yağmurlarının sekteye uğramasıyla 1867 ve 1879 

yılları arasında Asya’nın büyük bölümü olağanüstü ağır bir kuraklığa mahkum olmasını 

gösterebiliriz. Bölgeyi kasıp kavuran kuraklık, dönemin tarım toplumuna korkunç darbeler 

indirdi. İnsan türü, bilinen tarihinde daha büyük bir açlık felaketiyle karşılaşmadı bugüne dek. 

(Hidore:1996:96) 

Güneşin yaydığı enerjinin uzun dönemde de dalgalandığı düşünülmektedir. Güneş lekeleriyle 

ilgili çok eski kayıtları ve temsili verileri yorumlayan çalışmalara göre, güneş aktivitesi 1645-

1715 arasındaki Maunder Minimum denilen düşük düzeyden beri yükselmiştir. Son altmış 

yıldır güneş aktivitesinin 1.150 yıllık süre içinde en yüksek olduğunu gösteren bir araştırma, 

bunun yeryüzü sıcaklığının yükselmesinde rolü olduğunu öne sürse de  son otuz yıldaki 

ısınmayı açıklayamayacağı sonucuna varmıştır.(Solanki:2005:8)  

İklim ile ilgili diğer ilginç bir portre de Sir Stanley Jevons olup kendisinin meşhur ‘’Güneş 

Lekeleri ‘’ ile ticari krizleri ilişkilendiren çalışmaları günümüz çevre problemleri dikkate 

alındığında orijinalitesini bugün de korumaktadır. Neoklasik iktisatçi olan Jevons'a göre 

1875’te güneşteki değişmelerin gezegenlerin yerçekimsel biçimlenmesine bağlı olarak tahıl 

fiyatlarını belirleyici rolü önemlidir. Yine, güneşin Hint ve Çin tarımı üstündeki etkisi yoluyla 

tüm dünyadaki ticaret döngüsünü yönlendirdiğini ileri sürmektedir. 

Philip Mirowski’ye  göre Jevons’un asıl amacı, Marx’a ve sosyalistlere karşı,1870’lerdekine 

benzer ekonomik krizlere yolaçan  nedenin kapitalist kurumların çuvallaması değil, laftan 

anlamaz astronomik gelişmeler olduğunu ortaya koymaktı. Jevons’un iktisada getirdiği 

yeniliklerin tümü marjinal fiat kuramındaki öncü çabaları Kömür Sorunu ile ilgili çalışmaları 

ve güneş kuramı Britanya’da ekonomi politik karşısında giderek artan kuşkuya karşılık verme 

çabası olarak görülmelidir. (Mirowski:1984:346)  

Jevons’un Wolf Zurich güneş lekesi sayısı ile İngiltere’nin 1700-1878 arasında yaşadığı 17 

ticari kriz arasında kurmaya çalıştığı bağlantı daha sağlığında bile alay konusu olmuştu. Üstüne 

üstlük, Hindistan ve Çin’deki periyodik ekonomik canlanma ve kıtlıkların güneş ile Britanya 

endüstrisi arasındaki kritik dişli olduğunu ileri sürecekti. Bu şekilde, B.Avrupa’da bir endüstri 

çılgınlığı sürerken ,güneş ısınımı yavaş yavaş  şiddetini kaybetmekte, Hindistan ve Çin’deki 

kıtlıklar, talebin bıçak gibi kesilmesine neden olmaktadır.( Davis:2009:258) 

Bu konuda gayet tartışmalı bir hipotez ise güneşin periyodik olarak durgunlaşmasını güneşin 

güneş sisteminin ağırlık merkezi etrafındaki hareketi sırasında, büyük gezegenlerle oluşan 

konumu yüzünden, bunların çekim gücünün etkisiyle açısal momentumunda oluşan sapmalara 

bağlanmaktadır. Geçmiş 11.500 yıllık güneş lekesi temsili verilerini inceleyen bu çalışmaya 

göre 2013’te tepe yapması beklenen 24 ve daha sonraki 25.güneş periyotları 1790’larda 

soğumaya neden olan Dalton Minimum denen döneme benzer şekilde sakin geçecek ve 

periyotun dip yapacağı 2030’larda iklimde önemli soğumaya neden olacaktır. 

(Landscheidt:2003:2) Fakat, Schroeter Enstitüsünün kurucusunun bu tezlerini yorumlayan yeni 

bir araştırma, önümüzdeki bin yıl boyunca 1700’lerin başında yaşanan mini buz çağıyla çakışan 

Maunder Minimum denilen dönem şiddetinde bir durgunluk beklememektedir( Sharp:2010:10)  

Bugünlerde ise giderek elektronik aletlere, uydulara, elektrik ağlarına daha bağımlı hale gelen 

uygarlığımızın bunlardan önemli ölçüde etkilenebileceği, büyük bölgelerin günlerce, hatta 

aylarca elektriksiz kalabileceği, yangınlar oluşabileceği, ulaşım, iletişim,sağlık ve finans 

sistemlerinin çökebileceği uyarıları yapılmaktadır. (NASA:2008) 

Bu türden teknik ikazlara karşısında ekolojik iktisatçılar da pazar mekanizmalarının 

kaynakların etkin biçimde bölüştürebileceğini ancak bu mekanizmalar bugün ya da gelecek 

bağlamında insani ihtiyaçlar üstünden refah düzeyinin ve gelirin adil bir dağılımını 

getirmediklerini ya da ekosistemlerin ekolojik taşıma kapasitesi içerisinde işleyebilecek bir 

düzeyi garanti etmediğini savunmaktadırlar. Bu meseleler pazarın kapasitesinin ötesindedir ve 
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çevresel eğitim, topluluk işbirliği, toplumsal tartışma ile müzakere, devlet düzenlemeleri ve 

uluslararası işbirliği üstünden politik olarak işaret edilmelidirler. ( Eckerley:2010:295) 

3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Olanağı Karşısında Yeşil Paradoks 

Birleşmiş Milletler Çevre Programına (UNEP) göre, Yeşil Ekonominin ana özelliği doğal 

sermayeyi zenginleştirmeye, ekolojik sorunları ve çevresel riskleri azaltmaya yönelik 

yatırımlardır. Bu bağlamda, yeşil ekonomi, gelir ve istihdamdaki büyümesini kamu ve özel 

sektörden alan bir ekonomidir. Karbon emisyonlarını ve kirliliği azaltan, enerji ve kaynak 

verimliliğini artıran ve   biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin kaybını göze almaktadır.  

Yeşil enerji, çevre dostu, tipik olarak kirletici olmayan şeyleri tanımlayan bir terimdir. Enerji 

kaynakları, bazı kaynaklar yenilenebilir enerji ile değişimli olarak kullanabilirler. Yeşil enerji 

kütleye sahiptir. Tüketiciler, yatırımcılar ve üreticiler arasında çekim kuvveti de vardır. (Bohn: 

2010: 36) 

3.1 Bugünlerde Anlatması Zor Bir Konu: Yeşil Paradoks 

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) tarafından yapılan tahminlere göre, dünyanın 

tükenmiş kömür madenleri petrol ve gaz yatakları, geri kazanılabilir karbon kaynakları (6.500 

gigaton) içinde ancak yaklaşık onda biri olan yaklaşık 600 gigaton karbon için yer sunacaktır.. 

Yeşil Paradoks ise ; kaynak sahipleri giderek sıkılaşan ‘’yeşil’’ önlemleri artan bir kaygıyla 

izliyor, çünkü bu önlemleri gelecekteki piyasayı yok etmenin yolu olarak görmeleri yanı sıra 

gayet anlaşılabilir şekilde ileride oluşabilecek servet kayıplarını telafi etmek için piyasalar 

ortadan kaybolmadan önce fosil yakıtlarını satmaya çalışmalarıdır. İşte Yeşil Paradoks budur. 

(Sinn:2016:13) 

Yeryüzünde iklim değişiyor, dünyamız giderek daha fazla ısınmakta ve bunun yanısıra da 

gelişen teknolojini gerektirdiği örneğin günümüzde pek popüler olan Bitcoin için bile enerji 

kullanımının önem arzetmesi vb. enerji gereksinmesini artırarak son tahlilde daha fazla 

atmosfere sera gazı emisyonuna neden olmaktadır. Bu negatif tabloyu pozitife çevirmek için 

ise dizel motor kullanımı başta olmak üzere binaların yalıtımının güçlendirilmesi yanı sıra bir 

takım temiz enerji kaynakları örneğin hidrojen enerjisi ve epey popüler olan güneş ve rüzgar 

ile HES gibi yeşil enerji kaynaklarından daha fazla yarar sağlanmasını teşvik eden  politikalar 

üretilmektedir. Ancak yine de anılan politikalar yeterli etki yapmaktan epeyi uzak 

kalmaktadırlar. Ayrıca fosil yakıtlara seçenek olarak getirilen bioyakıt kullanımının önerilmesi 

de insanlığın geleceğine oldukça zararlı unsurlar taşımaktadır. Bir bakıma da ‘’Yeşil Paradoks’’ 

bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çünkü, örneğin bioyakıtlar için mısır vs. Tahıl ürünlerinin 

kullanılması beraberinde gerekecek besin konusunda insanlığın geleceğine karanlık senaryolar 

getirmektedir. Fosil kaynaklı petrol ve doğalgaz ile kömür kaynaklı enerji tüketiminin azalacağı 

beklentisi bir bakıma iklim değişikliğini beraberinde hızlandırmaktadır. 

Çevreciler genellikle karbon talebini azaltmak ve yavaşlamak için karbon vergilerinin gerekli 

olduğunu savunuyorlar. Küresel ısınma ve ekonominin uyum sağlaması için zaman içinde vergi 

oranının artırılmasını ve geliştikçe ve hasar arttıkça küresel ısınmaya karşı daha agresif bir 

şekilde mücadeleyi savunuyorlar. Ancak, Yeşil paradoks böyle bir politikanın küreselleşmeyi 

hızlandırarak geri tepme ve çevreye daha fazla zarar vermesi muhtemel ısınmaya yol 

açabileceğini ileri sürmektedir. (Sinn: 2008: 380) 

Küresel ısınmanın zirvesi, yenilenebilir enerji sübvansiyonuna uygun bir şekilde 

uygulanabilecek güvenilir bir karbon bütçesi gerektirir. Bu, daha hızlı fosil yakıt çıkarımı 

yaratır ve ülkedeki küresel ısınmayı hızlandırır. Bu da kısa vadede Yeşil Paradoks’a yol açar 

(örneğin, Sinn, 2008), ancak uzun vadede dünya kabuğunda daha fazla fosil yakıt rezervi 

kilitleniyor. Bu ise yenilenebilir enerji sübvansiyonu ile küresel ısınmanın sınırlarını 

zorlamaktadır. Sonuçta, bu sarmal kısa vadede gezegenin hızlandırılmış ısınma maliyeti ve son 

karbonu yakma yarışını şiddetlendiriyor.(Ploeg: 2017: 6) 
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İçinde Sanayi şirketleri, CO2 emisyonlarını çeşitli şekillerde; biyokütle, karbon depolama 

kapasitesi ve düşük maliyetli sıfır karbonlu elektrik ve hidrojenin mevcudiyeti ve ayrıca üretim 

kapasitesinde öngörülen değişikliklere giderek azaltabilirler. ( Pee v.d: 2018:5) 

3.2 Yeşil Paradoksa Bir Defans Olarak Derin Ekolojik Arayışlar 

Yapılan birtakım çalışmalar fosil yakıtlardan uzaklaşmayı ikame etmeyi teşvik etmek amacıyla 

yenilenebilir enerji politikaları için sübvansiyonların, fosil yakıt çıkarımını hızlandırarak iklim 

değişikliği zararlarını vurgulayabileceğini ve belirtilen şartlar altında karşı sonuçta ortaya 

çıkabileceğini göstermektedir.  

İlkçağlardan itibaren çevreye ve doğaya ilişkin farklı görüşler ortaya konulmuştur. Erken 

dönemde bu görüşlere yön veren temel konu dini inanışlar olsa da öncelikle Rönesans 

döneminde Bacon’la başlayan doğaya hâkim olma fikrinin, Sanayi Devrimi ile birlikte doruk 

noktasına ulaştığı ve doğayı sınırsızca kullanılabilecek bir kaynak olarak ele alma noktasına 

geldiği görülmektedir (Özer, 2001:62 )  

İçinde 20.yy’ın ikinci yarısından itibaren insanlar çevreye vermiş oldukları zararın bilincine 

varmışlardır. Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşmenin çevresel kaynaklar üzerine etkisi, 

doğanın taşıma kapasitesinin üzerinde gerçekleşmiş ve çevreye ilişkin sorunlar uluslararası 

toplumun gündeminde önemli bir yere gelmiştir. 

Genel olarak bakıldığında sorunun çözümüne ilişkin iki temel yaklaşım söz konusudur:  

• İlk yaklaşım, çevresel sorunların mevcut sistem içinde ve teknolojik önlemler aracılığıyla 

çözülebileceğini öngören ve günümüzde karşılığını sürdürülebilir kalkınma terimiyle bulan 

yaklaşımdır.  

• İkinci yaklaşım ise çevresel sorunların mevcut eğilimler ve politikalarla çözülemeyeceğini ve 

bu sorunların çözümünde teknolojinin yeterli olamayacağını, bunun yerine ekonomi ve çevre 

politikalarında ve bireylerde dönüşümün söz konusu olması gerektiğini savunan ve eko-

merkezci önermeleri olan radikal ekolojik hareketlerdir. Bu kapsamda ele alınabilecek en 

önemli yaklaşımlardan biri de ‘derin ekoloji’ hareketidir (Yaylı ve Çelik: 2011.371). Anılan 

hareketin önderlerinden Naess derin ekoloji yaklaşımı içinde yeşil bir toplumun karakteristik 

özelliklerini şöyle sıralamaktadır:  

 • Ademi merkeziyetçidir, 

 • Tabana dayalı bir demokrasi ile yönetilir, 

 • Sosyal sorumluluğa ve karşılıklı yardımlaşmaya olumlu bakar,  

• Şiddet içermez, 

 • İnsanlarda gönüllülük temelli sade bir yaşantı söz konusudur,  

• Kendilerine güvenleri yüksektir, 

 • Göç yaygın değildir, 

 • Birkaç kuşak bir arada yaşar ve çalışır,  

• Uygun bir teknolojiyi benimser,  

• Sanayi ve tarımsal üniteler ufaktır, 

 • Yerleşim yerleri ve çalışma alanları yakındır,  

• Toplu taşım kullanılır,  

• Toplumsal hiyerarşi yoktur,  

• Erkek egemen değildir,  

• Doğaya saygılıdır, yaşamın kutsallığına inanılır ve herkes doğayı kucaklar,  

• Ekolojik tarım yapılır, 

• Mono kültürden uzak orman varlığı söz konusudur, 

 • Hayvan fabrikaları yoktur (Naess,1994:10).  

Derin ekoloji yaklaşımının temel ilkeleri, doğru değerlendirilip önyargı taşımadan anlaşılamaya 

çalışılıp uygulanırsa iyi bir rehber olabilecek niteliktedir. Esasen gelinen noktada iklim 

eyleminin varacağı yerin derin ekolojik yaklaşımının savunduğu ilkelere yakın olacağını 

öngörmek mümkündür. Bu noktaya insanlık şimdi kendi rızasıyla gel(e)mese de mevcut 
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alışkanlıklarını değiştirmediği takdirde doğanın zorla getireceği, yaşanılan aşırı hava 

olaylarından ve büyük doğal felaketlerden anlaşılmaktadır. Unutulmamalıdır ki bir şeyler 

yapmak için ne kadar geç kalırsak ödemek zorunda kalacağımız bedel o denli fazla 

olacaktır.(Tuğaç,2018:358)  

4.AB’de İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji  
İlk kurulduğu günlerde ekoloji alanında herhangi bir etkinliği bulunmayan AB, süreç içerisinde 

gayet güçlü bir çevre politikası çizmeye başlamıştır. Özellikle 1980’li yılların sonundan 

başlayarak iklim problemlerine de yönelmeye başlayan AB, o zamanki üye ülkeler arasında 

gerekli koordinasyonu da sağlayarak uluslararası arenada iklim politikasının dominant 

aktörlerinden birisi olmuştur. 

Örneğin,geçtiğimiz 800.000 yıl ile ilgili AB’nin EPICA projesi çatısı altında çalışan bir grup 

uluslararası araştırmacının Antarktika’daki buz çekirdeği sondajlarından baş döndürücü veriler 

elde edildi. Araştırmacılar C Kubbesi adı verilen buz kubbesinin 3.270 m. derinine inmeyi 

başararak daha önce elimizde bulunan 650.000 yılllık kaydın çok ötesine geçerek 800.000 yıl 

geçmişe ulaşıldı. Atmosferdeki CO2 derişimi ve hava sıcaklıkları üstüne veri elde edildi. (Lüthi, 

M et al., 2008:380) 

AB, hem tüm sanayi dallarını kapsayan bir Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurarak, hem de 

tüm ekonomik faaliyetlerini kapsayan Kyoto Protokolünü imzalayarak karbon piyasalarında 

öncü olmuştur. Yine, çevrenin korunması yanında Kyoto Protokolü ve ETS’nin  ve (bankalar, 

varlık yöneticileri, aracı kurumlar ve borsalar gibi) bir takım ara kuruluşların kapsamına giren 

sanayi sektörleri için ve sadece sera gazı emisyonlarını azaltma faaliyetleri  üstlenen yeni 

şirketler için de olanaklar sunmaktadır. Ayrıca, proje bazlı karbon kredileri sayesinde bu 

piyasaların, gelişmekte olan ülkelerin sera gazı azaltma projelerine katılmasına ve zengin 

ülkelerden yoksullara sürdürülebilir yatırım ve teknoloji transferi yapılmasına yol 

açmaktadır.(Kadılar, 2010:40) 

AB, ETS hali hazırda dünyanın en geniş ölçekli zorunlu karbon piyasasıdır. Emisyon ticaretinin 

bu kadar geniş ölçekte ve farklı yapıda ülkeler arasında uygulanabileceğini göstermesi 

açısından öncü bir uygulamadır. Ekonomik ve yönetimsel açıdan bazı eksik ve hataları 

bulunması bu açıdan normaldir ve örnek uygulama olarak ele alınmasının önemini 

artırmaktadır.(Güldoğan, 2010:53) 

Yenilenebilir enerji konusunda ise AB’nin en önemli stratejisi 20-20-20 ile ifade edilen 2020 

yılına ait öngörüsüdür. Buna göre AB,2020 yılına kadar Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

payını tüm enerji içerisinde%20’ye,sera gazlarının azaltılmasını da anılan tarihe kadar yine 

%20 olarak gerçekleştirmeyi ve son olarak ise enerji verimliliğini keza %20 oranında artırmayı 

hedeflemektedir. Öyle ki, AB yenilenebilir enerji konusuna verdiği önemi 2030 yılı 

projeksiyonunda belirtilen temiz enerji kaynaklarının kullanımını %40 oranına çıkarmayı 

planlayarak adeta göstermektedir. 
 

Tablo 1: AB İklim Değişikliği Politikasında Temel Aşamalar ve Kilit Tarihler 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Birinci Aşama (Geç 1980'ler -1992 Oluşumu ve Formülasyon Aşaması) 

1986: EP Kararı ortak bir iklim değişikliği politikasını destekledi 

1988: AB’de Komisyon iletişimi “ 

1990: Konsey: AB’nin CO2 emisyonlarını 2000’e kadar Stabilize etmesi 

İkinci Aşama (1992-2001 Kyoto protokolü müzakere aşaması) 

1992: AB, CO2 emisyonlarını 2000 yılına kadar stabilize etme taahhüdünü kabul etti 

1997: Kyoto protokol müzakereleri: AB, 2008-2012 döneminde  sera gazı% 8 oranında azaltılmasına 

karar verdi. 

1998: AB İklim Değişikliği Programı Çevre Konseyi Kararı 

Üçüncü Aşama (2001-20005 Kyoto protokolü kurtarma aşaması) 

2001: AB ve üye devletler tarafından onaylanan Kyoto protokolü. 
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2003: AB ETS (Emisyon Ticaret Sistemi)  Komisyonca önerildi 

Dördüncü Aşama (2005 Kyoto protokolünden bu yana anlaşma müzakerelerinin takibi) 

2005: Kyoto protokolleri yürürlüğe girdi ve AB ETS faaliyete geçti 

2006: Stern Raporu iklim değişikliğinin izlenmesi için ekonomik bir durum ortaya koydu 

2007: 2 Derecede  sıcaklık artışını dengelemek hedeflendi, 

2008: 20-20 kuralının 2020 enerji paketi ile komisyon etkisince değerlendirilmesi 

2009: Cophanegan Konferansı Cophanegan Anlaşması'nı kabul etti 

2010: Seville'deki Çevre Konseyi toplantısı 

Cancun-Meksika konferansı Cophanegan Anlaşması'nı onayladı 

Kyoto protokolü takibi – 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kaynak:  Rudiger :2011:4. 
 

Yukarıdaki Tablo 1 yardımıyla izlenebileceği üzere, AB günümüzde ve gelecekteki 

perspektifinde ise bu bağlamda, 2011'in sonu, EC tarafından yayınlanan ve 2050 sayılı Enerji 

yol haritasının iddialı dekarbonizasyon senaryolarını gösteren yayınını görmekteyiz. Birkaç ay 

sonra, Haziran 2012'de Komisyon, yenilenebilir enerjilerin AB enerji karışımını 

çeşitlendirmede rol oynayacağının kritik rolünü vurgulayan bir iletişim notu yayınladı. 2020'nin 

sonrasında da aynı şekilde yenilenebilir enerjilerin enerji kaynaklarını güvence altına almakta 

ve iş yaratmada, yeni sanayilerde ve sera gazı emisyonlarını azaltmada katkıda bulunacağını 

ileri sürmektedir. (EC: 2012: 6) 

5. Sonuç 

Genel iklim bilgisi iklim değişikliği ile ilgili yapılacak olan birtakım hesaplamalarda esas teşkil 

etmektedir.  Genelde de kabul edilen iklim değişikliğine neden olarak kozmik, atmosferik, 

jeolojik, oşinografik konular yanında kimyasal ve biyolojik etkenleri eklesek de buna insan 

etkinliklerini de ilave ederek hatta giderek iklim açısından belirleyici faktör olarak ileri çıktığı 

görülmektedir. 

Geleneksel fosil yakıt rezervlerinin ekolojiye olan negatif etkisi ve ayrıca rezervlerinin kısıtlı 

olması ile her geçen gün artan elde etme maliyetleri birlikte ele alındığında yenilenebilir çevre 

dostu enerji kaynaklarına olan ilginin artan oranda popüler olmasına yol açmaktadır. 

Enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerji teknolojileri kullanımının gelecekte yer 

almasının tasarlanması ülkelerin kullandıkları teknolojilerle etkileşimleri ve uzun süreli enerji 

ekonomi ve ekoloji karar destek yaklaşımları önem kazanmaktadır. 

Eğer dünyanın geri kalan nüfusunun tümü ‘’Batılı’’ yaşam standartlarına ulaşırsa, üç-dört 

gezegene daha gereksinim olacaktır. Artık çok kalabalığız ve o kadar çok tüketiyoruz 

ki,sürdürülebilir biçimde kendimizi beslemek için aslında sahip olduğumuzdan yaklaşık %30 

daha fazla gezegene ihtiyacımız var. İklimle ilgili bu özel krizin çözümü var; esas olarak Sanayi 

Devrimi teknolojilerinden daha basit ve çevreye daha az zarar verenlere geçmek. Diğer yandan 

2020’lere kadar insan ırkının geleceği açısından iklim üstündeki etkimizi kontrol altına almak 

kadar yapay zekanın gerçek rolü üzerine bir mücadeleye girmiş olabiliriz. (Bkz.Dyer:2013) 

Sonuç olarak, günümüz global hareketliliğin geleceğinin düşünülmesi ve geleceğin güç arz 

seçenekleri ile uyumlu inovatif fikirleri ortaya koyma zamanıdır. Bu konuda örneğin devletler 

AR-GE fonları ile elektroliz cihazı ve yakıt hücreleri gibi yenilenebilir enerji konusunda 

hidrojen ve yakıt hücreleri teknolojileri geliştirilmesi ve uygulanmasının ivme kazanmasını 

destekleyebilirler. 
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Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar ile Ekonomik İlişkilerinin 

Rusya Fedarasyonu’nun Siber Faaliyetleri Karşısında Geleceği 
 

Erhan Atay1 

 
Özet 

AB’nin uluslar üstü projesi, Batı Balkan ülkelerini aralarındaki etnik ve dinsel bölünmelere karşın o ülkelerin ortak 

yanlarının ve dayanışmalarının altını çizerek çeşitliliklerine izin vererek yeni bir yolda yürümelerini sağlamaya 

yönelmektedir.  

AB ile Batı Balkan ülkeleri arasında tam üyelik süreci yanında güçlü ekonomik ilişkiler de devam etmektedir. Öte 

yandan, AB birtakım Asya ülkeleri ile örneğin Japonya ve G.Kore ile de siber konularda dialoglarda bulunarak 

bunu Batı Balkan ülkeleri ile olan genişleme görüşmelerine entegre etmeye de çabalamaktadır. Bu çalışmamızda 

AB’nin Balkan ülkeleriyle olan gerek ekonomik ve gerekse de siber alanındaki bir aktör olarak ilişkilerinin 

Rusya’nın özellikle siber konusundaki defansına ne şekilde karşılık vermesi gerektiğini analiz etmeye çalıştık. 

Anahtar Kelimeler: AB, Batı Balkanlar, AB-Rusya çatışması, genişleme 

JEL Sınıflandırması: F15, F 51, O52 

 

Future of the Western Balkans and European Union Economic 

Relations versus Russian Federation’s Cyber Activities 
 

Abstract 

The supranational project of the EU  provides a new way forward and allows the diverse countries of the Western 

Balkans to underline their commonness and strengthen their solidarity in spite of their ethnic and religious 

differences. 

There is an active economic relation between EU and  W.Balkans at the same time full membership process 

continous between them. Therefore,the EU also maintains cyber dialues with Japan and S.Korea and cyber is being 

integrated into enlargement relations as is the case of the Western Balkans. This paper analyze the EU’s economic 

and cyber actorness with Balkan countries and evaluate whether it can effectively deal with Russia’s serious 

defence in this subject. 

Keywords: EU, Western Balkans, EU-Russian conflict, enlargement 

JEL Classifications: F15, F51, O52 

 

1.Giriş 

AB’nin Batı Balkanlar’a bakışı bir bakıma Balkan coğrafyasının bir bölümünü ‘’Batı 

Balkanlar’’ olarak nitelemesinden dolayı bizatihi yine kendisinden kaynaklanan bir olgudur. 

Yine de anılan coğrafyanın en azından bir bölümünün bu şekilde yorumlanmasının her iki 

tarafın birbirlerine entegre olması bağlamında bölgenin geleceğinin şekillenmesinde önemli rol 

oynayabileceği görülmektedir. 

Bu bağlamdaki en sıcak gelişme komşumuz Yunanistan ile Makedonya Cumhuriyeti arasında 

süregelen isim anlaşmazlığının sonuçlandırılarak anılan ülkenin de artık bizzat Yunanistan 

tarafından da ‘’Kuzey Makedonya’’ olarak kabul edilmesi ve böylelikle de belirtilen ülkenin 

artık NATO’ya üyelik yolunun açılmasıdır. Bu sürecin bir diğer ucunun da Makedonya’nın 

AB’ne üyelik müzakerelerine de yansıyabileceği gayet açıktır. 

Tarih boyunca, Balkanlar medeniyetler arasındaki ilişkilerde bir kesişme veya köprü olmuştur. 

Avrupa ile Asya arasında bir geçit olduğu için aynı zamanda yoğun bir bölge oldu. Balkanlar 
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her zaman için bir güvenlik evi olmuştu. Yine bu coğrafyada çeşitli etnik ve dinsel gruplar ve 

karşılaştırmalı olarak farklı barışçıl bir arada yaşamaya tanık olmuşlardır. 

Avrupa Komisyonu 2018 raporuna göre: Batı Balkanlar, coğrafi olarak AB ile çevrili 

Avrupa’nın bir parçası olan üye devletler ile yakın ilişki içindedir. AB ve bölge halkları ortak 

bir mirasa, tarihe ve geleceğe sahip ortak fırsatlar ve zorluklarla tanımlanır. AB, bölgeye uzun 

süredir kuvvetlice girmiştir. 2003 yılındaki Selanik zirvesiyle birlikte Avrupa Konseyi, 

bölgenin geleceğini AB'nin ayrılmaz bir parçası olarak desteklemiştir. 

 Günümüzde soğuk savaşın da sona ermesi sonucunda siber uzayda yaşanan bir takım spontane 

gelişmeler ile birlikte klasik istihbarat bir bakıma özgün istihbarat anlayışına bırakmıştır. Bu 

süreçte dominant faktör uzayın daha aktif şekilde özellikle de uluslararası ilişkilerde 

kullanılmasının da gündeme gelmesidir. 

Nitekim, bu tür gelişmeler gelecekte siber çatışmaların önemini de daha çok artırmakta ve bu 

yöndeki tehditleri bertaraf etmek için örneğin bu çalışmamızı oluşturan Rusya’nın 

Balkanlar’daki siber aktiviteleri bağlamında da bir takım defansif önlemlerin alınmasını 

gerektirmektedir. 

Bu doğrultuda girişten sonra ilk bölümde siber savaş ve istihbaratın Rus Federasyonu bazında 

Batı Balkanlara olan etkisi irdelenmiştir. 3.cü kısımda ise AB’nin tam üyelik sürecinde Batı 

Balkan ülkeleriyle özellikle ekonomik entegrasyonu ele alınmıştır. Son bölümde ise 

TÜRKİYE-AB ilişkilerinin Balkanlar’a etkisi tartışılmıştır. Nihayet çalışmamız sonuç 

bölümüyle neticelenmektedir. 

2.Siber Savaş ve İstihbarat: Rus Federasyonunun Batı Balkanlara Etkisi 

Soğuk savaş sonrası Sovyetler Birliği’nin Berlin duvarının yıkılışına da tekabül eden süreçte 

dağılması sonucunda uluslararası ilişkilerde yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönemin 

dominant aktörü olan Rusya Federasyonu nüfus alanlarını kaybetmeme politikası izlemeye 

başlamıştır. Özellikle petrol fiyatlarının 100$ üstünü görmesiyle palazlanan Rus ekonomisi 

kendisini politik platformda sözü geçen ülke konumuna getirmiştir. Bu olguya paralel olarak 

da örneğin eski Baltık ülkelerine Estonya gibi yönelik siber faaliyetlerine ek olarak 

Balkanlardaki kadim dostu Sırbistan’ı da destekleyerek bir benzerini Batı Balkanlarda da 

uygulamak istemektedir. 

İstihbarat disiplini, bir yandan yeni tehditler ile beraber yeni ilgi alanları kazanırken, diğer 

yandan gelişen teknoloji sayesinde haber alma yöntem ve vasıtalarına yenileri eklenmiştir. 

Devletler tarafından tüm bu yeni yetenek kazanım çabalarına rağmen harp öncesi dönem, kriz 

dönemi ve düşük yoğunluklu çatışma zamanlarında konvansiyonel silahlara başvurmadan, 

görünmeyen saldırı ve savunma sistemi olarak siber uzayın kullanılmaya başlandığı 

görülmektedir.( Bayraktar:2010:122) 

ABD’nin siber taarrruzları savaş sebebi olarak kabul etmesi ise siber savaşların topyekün 

ülkeleri bir savaşa süreklediğinin ve güvenlik algılamalarında bir paradigma dönüşümüne 

neden olduğunun kanıtıdır.(Barnes:2011:8) Zaten bu yüzdendir ki günümüzde birtakım 

istihbarat örgütleri sözedilen alana dair çalışmalara derhal başlamışlar ve son tahlilde de ortaya 

siber istihbarat diye bir kavram ortaya çıkmıştır.  

Nitekim,1986 ve 1989 yılları arasında D.Almanya’daki bilgisayar  korsanları, ABD, B.Avrupa 

ve Japonya’daki birçok askeri, bilimsel ve endüstriyel kurumun bilgisayarlarına girerek 

parola,y azılım ve diğer  bilgileri çalmış ve Sovyet gizli servisine satmıştır.(Cordesman:c 

2001:18) 

İstihbarat amaçlı olarak  siber uzayda küresel bilgi toplanması için özel sistemler kurulmaktadır 

ve ‘’Echelon’’ da bunların başında gelmektedir.’’Küresel Denetleme’’sistemi de denen 

Echelon projesinin temeli UKUSSA (United Kingdom, USA)  isimli anlaşmaya dayanmakta 

olup ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve  Yeni Zelanda’nın ortaklığı ile yürütülmektedir. 
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(Girgin, 2003:324) Birçok NATO ülkesi de Echelon’a destek vermekte ve böylece sistemi 

kendi adına kullanabilmektedir. (Ersanel:2005:101) 

Son derece gelişmiş olan siber elektronik istihbarat yöntemlerinden bir diğeri de 

elektromanyetik dinlemelerdir. Yeterli donanıma sahip herhangi biri bu elektromanyetik 

dalgaları bir veya iki km.ye varabilen bir mesafeden kaydedebilir ve ekrandaki 

görüntüyü,klavyede basılan tuşları veya modemden geçen bilgileri elektromanyetik ışınımı 

işleyerek tekrar oluşturabilir.Bu yönteme karşı Elektromanyetik Salınım Standardı ‘’ Transiet 

ElectroMagnetic Pulse Standard –TEMPEST ‘’adı verilen, elektronik aygıtların 

elektromanyetik  ışınım düzeylerinin azami sınırlarını ve zırhlama metotlarını belirleyen bir 

standart  oluşturulmuştur. (Olympos, 2013:8) Siber elektronik istihbaratın bir diğer aracı da 

internettten sürekli istifade eden hemen herkesin kullandığı e-posta servisidir. E-posta yoluyla 

dolaşan ve bulaşan virüsler, spamlar ve üçüncü şahıslara mesajı ileten snifferlar gibi zararlı 

yazılımlar gönderilebilmektedir. (Ünver:2009:9)  

Birçok kurum ve firma, e-posta güvenliğini yetkisiz kullanıcıların müdahalesini 

engelleyen,’’firewall’’ adı verilen koruma tedbirleri  ile sağlamaktadır. Ancak, iyi bir koruma 

sağlayan ‘’firewall’’ sistemi e-postaların içeriğini kontrol edemediğinden, e-postalar sayesinde 

sisteme zararlı yazılımları yerleştirmek mümkün olabilmektedir. Gönderinin ya da alanın haberi 

olmadan e-postanın bir kopyası istihbarat servisleri tarafından ele geçirilebilmekte ve iletişim 

izlenebilmektedir. ( Ersanel:2001:29) 

Avrupa Birliği (AB), uluslararası ilişkilerde merkezi bir siber güvenlik oyuncusu olarak hızla 

ortaya çıkmaktadır. Son birkaç yıl, doğrudan bu alanla ilgili bir yasalar, iletişim ve stratejik 

belgelerin geliştirilmesine tanık olmuştur. Bu aktivizmin çoğu, Rusya’nın siber faaliyetlerine 

cevap olarak geliyor. Bu, yalnızca AB'nin genellikle reaktif bir konuma yerleştirildiği değil, 

aynı zamanda üye devletlerin çoğu zaman Moskova ile nasıl bağlantı kuracakları konusunda 

bölündüğü anlamına geliyor. (Barrinha:2018:29) Buna somut bir örnek her Sırbistan 

vatandaşının gönüllü bir Rus askeri olduğunu tam tersine de her Kosova yurttaşının da yine 

gayet gönüllü bir Amerikan taraftarı olduğu anektodunu ekleyebiliriz. 

AB, Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin çevrelediği Balkanlar, jeopolitik konum itibariyle 

günümüzde enerji alanında dikkat çekici bir bölge halini almıştır. Rus dış politikası için her 

zaman bir ilgi odağı olan Balkanlar, günümüzde de bu önemini korumaktadır. Rus petrol ve 

doğal gazına olan bağımlılık ve Rusya’nın Balkan enerji yatırımlarındaki ağırlığı, Rusya’nın 

Balkanlar üzerindeki etkisini enerji kozunu kullanarak sürdürmek istediğini göstermektedir. 

(Telli:2019:272) İşte, tam bu noktada siber istihbarat ve tehdit konularını Rusya’nın karnının 

en zayıf olduğu ekonomisinin de can damarı olan enerji ihraç pazarları bağlamında bir kez daha 

düşünmek gerekmektedir.  

Günümüzde, AB siber diyalogları Japonya, G.Kore ve Hindistan ile  sürdürmektedir ve Batı 

Balkanlar'daki gibi genişleme ilişkilerine aynı süreci dahil edilmektedir. Örneğin yakın 

geçmişte Avrupa Komisyonu ,Batı Balkanlar için 6 bayraklılık insiyatifini siber kabiliyet ve de 

yoğunluk arzeden işbirliğini gerek siber güvenlik ve de siber suçlara karşı olarak gündeme 

getirmiştir. Yine, AB siber cephe ile ilgili spesifik olarak Rusya’nın bu konudaki 

dezenformasyon kampanyasına karşı bir  stratejik iletişim aksiyon planını da Haziran 2015 

tarihinde kabul etmiştir. (EC:2015)  

3. AB’nin  Tam Üyelik Sürecinde Batı Balkan Ülkelerinin Ekonomik Entegrasyonu 

Batı Balkan ülkelerinde, AB’nin taahhütlerini yerine getirmeyeceğinden endişe edenler 

bulunmaktadır. Bazı Batı Balkan ülkelerinin liderlerinin “bizi AB’ye almazsanız, Balkanlar 

tekrar radikalleşir” yönündeki söylemleri, bu endişenin bir yansımasıdır. Diğer yandan, Batı 

Balkan ülkelerinin her biri bir an önce AB’ye girmeye çalışırken, kendi aralarında etkin bir 

işbirliği oluşturamamakta ve komşu ülkelerinin hassasiyetlerini dikkate almamaktadır. 

(Ağca:2010:48) 
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Her ekonominin can damarını oluşturan enerji güvenliğinin dünya genelinde ve AB özelinde 

artmakta olan önemi Balkanlar’ın yeniden jeopolitik mücadeleye sahne olmasına yol açmıştır. 

Dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında yer alan ve yüksek miktarda enerji kaynağı talep eden 

Avrupa ülkeleri ile dünya fosil yakıt rezervlerinin 2/3’üne sahip olan ülkeler arasında yer alan 

Balkanlar, enerji rezervlerinin transferi açısından kritik öneme sahiptir. (Telli:2019:286) 

 Öte taraftan, Avrupa Birliği de enerji güvenliğinin sağlanmasında bir geçiş güzergâhı olarak 

gördüğü bölge ile enerji piyasalarının entegrasyonunu sağlamak istemektedir. Nitekim 

Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya AB üyesi iken, diğer ülkeler ise AB’ye aday ülkeler 

konumundadır. Dolayısıyla Balkanlar gelecekte AB’ye eklemlenen bir enerji pazarına sahip 

olacaktır. Ancak bunun ötesinde AB için Balkanlar, alternatif kaynaklara ulaşımı sağlayarak 

Rusya’ya bağımlılığı azaltacak stratejik öneme haiz bir güzergahtır.  

Bu bağlamda,Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ve aşırı stratejik öneme sahip Balkan 

bölgesi hala küresel aktörlerin ana oyun alanıdır.Bu soğuk savaş sonrası bölgesel politika ve 

stratejisinde belirgin iki dev ise ABD ve AB ‘dir. Bu bağlamda, Ortodoks Slavlar, Katolikler 

ve Müslümanların bir bölgesi olan Balkan bölgesinde bu büyük aktörler için bir savaş alanına 

dönüştü. (Atay:2018:179) 

Bu nedenle, AB Komisyonu Şubat 2018’de “Güvenilir bir Genişleme” başlığı altında bir strateji 

benimsemiştir. AB Batı Balkanlarla olan katılımı için bir ”genişleme politikasını “AB'yi 2025 

yılına kadar güçlendirme stratejisinin bir parçası ve parçası” perspektifiyle desteklemiştir. 

3.1. Batı Balkan Ülkelerinin AB ile Entegrasyon Süreci  

3.1.1 Bosna-Hersek 

AB’nin AGSP kapsamında ilk operasyonu olarak, BM Uluslararası Polis Gücü’nden görevi 

devralan AB Polis Gücü, 1 Ocak 2003 tarihinde göreve başlamıştır. Bu gücün %80’i AB üyesi 

ülkelerden, %20’si ise üçüncü ülkelerden sağlanmıştır. Türkiye de bu güce 12 personelle 

katkıda bulunmuştur. AB Askerî Operasyonu Althea ise, NATO’nun SFOR operasyonunu 

sonuçlandırması ve BM Güvenlik Konseyi’nin kararı ile 2 Aralık 2004’te başlamıştır. Bu 

operasyonun devam edip etmeyeceğine Bosna-Hersek’teki politik gelişmeler ışığında karar 

verilecektir. Bu maksatla, 2009 yılı içinde AB Başkanlığı tarafından Konsey’e bir rapor 

sunulacaktır (Brussels,2007). 

Yoğun uluslararası çabalara rağmen, Bosna Hersek istikrarın çok uzağındadır. Yerel 

politikacıların AB üzerinde uzlaşma aramaya çalışmak yerine, Sırp, Boşnak ve Hırvat 

kimlikleri arasındaki çekişmeleri körüklemesi, halklar arasında korku ve güvensizliği 

artırmaktadır. Bu durum, Bosna-Hersek’in Kopenhag kriterlerinin sağlanması konusunda 

oldukça yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu nedenle, Batı Balkanlar’da AB ile bütünleşme 

sürecini tamamlayabilecek en son ülkenin Bosna Hersek olacağı değerlendirilmektedir. 

(Ağca,2010:10) 

3.1.2. Makedonya 

Makedonya; AB yolunda komşu devletlerle olan ilişkilerinde en büyük sorunu,  en önemli 

ekonomik ortağı olan Yunanistan ile yaşamaktadır. Soğuk Savaş sonrasında Yunanistan; 

Makedonya’nın ismini, bayrağını, tarihini ve Makedon ulusunun varlığını reddetmiştir.  

Makedonya, Balkan ülkeleri ortalamasının üstünde bir GSMH’ye de sahip olmasının yanısıra 

soğuk savaş sonrası AB ile ilk ilişki kuran bölge ülkelerinden olup İstikrar ve Ortaklık 

Anlaşmasına da ilk imza koyan ülkedir. 

23 Haziran 2008’de yapılan AB zirvesinde, Makedonya’nın anayasal ismi ile ilgili olarak 

Yunanistan’la arasındaki anlaşmazlığın çözümü, AB’ye katılım için bir önkoşul olarak kabul 

edilmiştir. Bu durumda, Makedonya’nın Yunanistan ile isim konusunda bir uzlaşmaya 

varmaktan başka çaresinin kalmadığından dolayı Şubat 2019 tarihi itibariyle her iki ülke anılan 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”             11-13th April 2019 
 

62 

 

ülkenin bundan böyle ‘’Kuzey Makedonya’’ olarak adlandırılmasında anlaşma yoluna 

gitmişlerdir. 

Makedonya’da muhalefet partisinin iktidara gelmesiyle Yunanistan ile aralarındaki sorunlara 

olumlu adım olarak, Uluslararası havalimanının ismi ‘’Üsküp Uluslararası Havalimanı,, , 

Üsküpteki Büyük İskender anayolunun ismini ‘’Kardeşlik Birlik Otoyolu,, yaparak buzların 

erimesine adım atmıştır. Bunun dışında atılan adımlar ve Ohrid çerçeve anlaşmasını yerine 

getirilmesi üyelik önündeki engellerin ortadan kalkmasına neden olmuştur. Fakat bir çok 

uğraşlar nezdinde en önemli adım şubat 2019 yılında Makedonya Cumhuriyeti’nin ismi resmi 

olarak KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ olarak değiştirilmesidir. 

 AB’nin AGSP mekanizması içinde ilk görev üstlendiği ülkelerden biri Makedonya’dır. Önce, 

2003 Mart ayında, AB’nin ilk askeri operasyonu olan Concordia ile sorumluluk NATO’dan 

devralınmıştır. Cocordia Operasyonu sona ermeden hemen önce, Ohri Barış Anlaşması gereği, 

polis reformuna katkıda bulunmak üzere, 15 Aralık 2003’te, Proxima Polis Misyonu, İçişleri 

Bakanlığı ile işbirliği yaparak, hukuk düzeninin sağlanması ve örgütlü suçla mücadele amacıyla 

görevlendirilmiştir. AB ayrıca bütünleştirilmiş bir sınır güvenliği yönetimi sağlanması 

çabalarına katkıda bulunmuştur. Proxima görevinin yerine geçmek üzere 14 Aralık 2005’te 

oluşturulan AB Polis Danışma Ekibi, 30 Haziran 2006’ya kadar, 30 kişilik bir ekiple sınır polisi, 

yolsuzluk ve örgütlü suçla mücadele gibi konularda, orta ve üst düzey yönetim seviyelerinde 

gözlem ve danışmanlık hizmeti vermiştir (EC:2007:http://ue.eu.int/).  

3.1.3.Sırbistan  

2012 yılında AB adaylık statüsü kazanan Sırbistan, Makedonya Cumhuriyeti ile ana sorun dini 

köklere dayanmaktadır. Buna göre Sırplar; 1967 yılında Makedon Ortodoks Klisesi, Sırp 

patrikliğinden bağımsızlığını ilan ettikten sonra Makedonya Ortodoks Kilisesinin yeniden Sırp 

Ortodoks kilisesine bağlanmasını talep etmektedir. Sorunla ilgili düzeltici bir çözüm hala 

getirilememesine rağmen, Sırbistan’ın 2012 AB İlerleme Raporu’nda belirtildiği üzere iki taraf 

arasındaki ilişkiler olumlu bir şekilde devam etmektedir.(EC,2016:23) 

Sırbistan’ın AB yolunda ele alması gereken zorluklardan bir diğeri de, 17 Şubat 2008’de 

bağımsızlığını ilan eden ve hâlihazırda 100’den fazla devlet tarafından tanınmış olan Kosova 

ile ilişkilerini normalize etmesi olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere, Priştine’nin bağımsızlık 

bildirisini tanımayan Belgrad, Ekim 2008’de Priştine’nin bağımsızlık bildirisinin uluslararası 

hukuka uygun olup olmadığı yönünde UAD’den tavsiye niteliğinde görüş bildirmesini 

istemişti. UAD, 22 Temmuz 2010 tarihli görüşünde, Priştine’nin bağımsızlık bildirisinin 

uluslararası hukuka aykırı olmadığına hükmetmişti. 

Diğer bölge ülkelerinin aksine, Sırbistan ABD ile karşılıklı muafiyet anlaşması imzalamamıştır 

ve UCM konusunda AB politikasıyla uyum içindedir. UCM tarafından yargılanmak üzere 

aranan savaş suçlusu Radovan Karadzic, 21 Temmuz 2008’de, Sırp polisi tarafından 

yakalanmıştır. AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri Olli Rehn, Sırbistan’ın reform sürecinde 

gösterdiği ilerlemeden memnuniyet duyduğunu, fakat AB üyeliği için Belgrad’ın gerekli tüm 

koşulları yerine getirmesi gerektiği ve Lahey Mahkemesi ile işbirliğinin bu koşullardan biri 

olduğunu dile getirmiştir. Savaş suçlusu Ratko Mladiç hâlâ kaçak durumdadır. Başbakan 

Yardımcısı Djeliç, yaptığı bir açıklamada, yine de Sırbistan’ın 2009 yılı içinde AB adaylığı için 

başvuruda bulunacağını söylemiştir (http://www.euractive.com/en/). AB’ye katılım sürecinde 

halkın genel olarak desteği olmasına rağmen, Sırbistan’ın, Kopenhag kriterlerinin yerine 

getirilmesinde gecikebileceği ve Bosna-Hersek’le birlikte, AB’ye katılacak en son ülke olacağı 

düşünülmektedir. (Ağca,2010:57) 

3.1.4. Karadağ 

Karadağ, 21 Mayıs 2006’da yapılan referandumda, halkın yüzde 55 oyu ile Yugoslavya 

Federasyonu’ndan ayrılarak 3 Haziran 2006 tarihinde bağımsız bir devlet olmuştur. Batı 
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Balkanların nüfus bakımından en küçük ülkesi olan Karadağ, diğerlerine oranla etnik sorunların 

daha az yaşandığı bir ülkedir.  

Karadağ, Sırbistan’la devlet birliği içerisindeyken, AB ile SAA’ya yönelik müzakerelere 

başlamış; ancak Sırbistan’ın Lahey’deki ICTY ile iş birliği yapmayı reddetmesi sebebiyle, AB, 

müzakereleri askıya almıştı. AB Bakanlar Konseyi, 24 Temmuz 2006’da Karadağ ile SAA’ya 

yönelik müzakereleri devam ettirme kararı aldı. 

Nüfusu sadece 700.000 olan ülkede Müslümanların oranı yüzde 20’dir. 15 Aralık 2008 

tarihinde, AB’ye tam üyelik başvurusunda bulunan Karadağ, tam üyelik sürecinde fazla sorunla 

karşılaşmadan ilerleme sağlayabilecek kapasite ve şartlara sahiptir. En büyük avantajı ise; gerek 

nüfusu, gerekse coğrafi büyüklüğü açısından AB tarafından hazmedilmesi kolay bir ülke 

olmasıdır. 

3.1.5 Arnavutluk 

28 Nisan 2009’da AB’ye tam üyelik için resmen başvuruda bulunan Arnavutluk, diğer Balkan 

ülkelerine nazaran, etnik çeşitliliğin en az olduğu ülkedir. Ülkenin güneyindeki Yunan azınlığın 

oranı oldukça düşüktür ve istikrar için önemli bir risk teşkil etmemektedir. Diğer yandan 

oldukça yüksek bir ekonomik gelişme potansiyeli taşıyan Arnavutluğun, Kopenhag 

kriterlerinin sağlanması için gerekli politik kararlılığı göstermesi halinde, Karadağ ile birlikte 

aday ülke statüsüne alınacağı ve tam üyelik müzakerelerine kısa süre içinde başlayabileceği 

değerlendirilmektedir. 

3.1.6. Kosova   

Kosova’nın statüsü meselesi, Kosova’nın bağımsızlık ilanı ile sonuçlanmıştır. 59 ülke 

tarafından tanınan Kosova, siyasi bakımdan pek çok zorluğu geride bırakmış görünmektedir. 

Ancak, Sırpların çoğunlukta olduğu Mitroviça kuzeyi, yeni hükümeti tanımayı reddetmekte ve 

sadece Belgrad'la işbirliği yapmaktadır. Bu bölgenin Kosova'dan koparak ayrılıkçı bir devlet 

haline gelmesi veya Sırbistan’la birleşme kararı alması ihtimali mevcuttur. AB bu durumu 

dikkatlice ele almazsa, Kosova bölünme riskiyle karşı karşıya kalabilir. 

Kosova, AB için kritik önceliğe sahip bir ülkedir. Bu ülkenin AB ile bütünleşmesi için, bölgenin 

ve Avrupa’nın istikrarına katkıda bulunacak, koşularıyla barış içinde bir arada yaşayan, 

hukukun üstünlüğüne tam olarak saygılı, çok etnikli, demokratik bir Kosova oluşturulması 

temel şart olarak görülmektedir. Bu da Kosova’daki tüm halkların geleceğinin emniyete 

alınmasını gerektirmektedir. 

Kosova, 2002 yılından beri, para birimi olarak euro kullanmaktadır. Gerekli reformları 

başarıyla tamamlaması halinde, Kosova’nın makul bir süre içinde AB’ye tam üyelik sürecini 

tamamlayabileceği değerlendirilmektedir. 

4.  Türkiye-AB İlişkilerinin Batı Balkan Ülkelerine Etkisi   

Ülkemizin Balkanlara yönelik çalışmalarında vurgulayabileceğimiz ilk konulardan birisi 1991 

yılında Yugoslavya’dan  referandum yoluyla bağımsızlığını ilan eden Makedonya’yı, tanıyan 

ilk ülkelerden biri Türkiye’nin olmasıdır. İki ülke arasında ki siyasi iliskiler en üst 

seviyelerdedir. Ancak, ticari ve ekonomik ilişkiler yönünden bunu söylemek mümkün degildir. 

Bağımsızlığının ilk yıllarında iki ülke ticareti iyi şekilde devam ederken zamanla azalmaya 

başlamıştır. 1991 yılında bavul ticareti yoluyla kaliteli, kalitesiz mal ayırımı yapılmadan, yine 

normal yollardan mallar bir kısıtlamaya tabi tutulmadan pazarda yer almıştır. 

Türkiye’nin tam üyeliği, Batı Balkanların demokrasi, insan hakları, barış, istikrar, ekonomik 

gelişme ve AB ile bütünleşme sürecine büyük katkı sağlayacaktır. Batı Balkanlar’da 

sağlanacak, medeniyetler uzlaşması, belki tüm Dünya’ya örnek olabilecek hoşgörü, uzlaşma ve 

birlikte yaşama kültürünün gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bu durum, AB’nin küresel çapta 

siyasi etkisinin artmasını sonucunu da doğurabilecektir. Türkiye, AB üyesi bazı ülkeler 

tarafından, kültürel olarak müslüman merkezli doğunun bir parçası olarak görmektedir. Bu 

nedenle, hazmı güç bir ülke olarak gördükleri Türkiye’nin tam üyeliğine hemen evet 
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dememekte, ama hayır demenin getireceği maliyetleri de hesap ederek ilişkileri mümkün 

olduğunca askıda tutmak istemektedirler. Bunun için en pratik formül olarak, Fransa 

Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Almanya Başbakanı Merkel tarafından, Türkiye’yi birliğe bağlayan 

ancak AB’yi serbest ve esnek bırakan ve imtiyazlı ortaklık olarak adlandırılan özel bir statü 

oluşturulması önerilmiştir. 

AB karar alma sürecinde etkili olan devletler, Türkiye’nin öneminin ve birliğin dışında 

bırakılmasının doğuracağı olumsuz sonuçların bilincindedirler. Küresel bir güç olabilmek ya 

da küresel politikalar üzerinde etkili olabilmek; Ortadoğu ve Hazar enerji havzaları üzerinde 

etkili olmayı gerektirmektedir. AB’nin, Türkiye olmadan böyle bir etkiye sahip olabilmesi ve 

enerji güvenliğini sağlayabilmesi mümkün görülmemektedir. AB ülkeleri ile 2009 yıl 

ortalarında imzalanan Nabucco Projesi ve Rusya Federasyonu ile imzalanan Güney Akım 

Projesi ile günümüzdeki Türk Akımı projeleri birlikte ele alındığında, Türkiye’nin özellikle 

enerji arzı güvenliğinde kilit stratejik role sahip olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. 

80 milyon civarı genç ve dinamik nüfusu, Türkiye’nin jeopolitik gücünü takviye eden en önemli 

faktördür. Gerek ekonomik ilişkilerin ulaştığı büyük ölçek, gerekse güvenlik konuları, AB ile 

Türkiye arasında karşılıklı bağımlılığının giderek artmasına neden olmaktadır. Türkiye; 

nitelikli ve genç nüfusu, demokratik kurumları, serbest piyasa sistemi, ulaştırma altyapısını 

süratle tamamlama çabası, petrol ve doğal gaz naklinde transit ülke olması itibariyle, ekonomik 

cazibe merkezidir. 

AB Komisyonunun 06 Ekim 2004 tarihli raporunda, Türkiye’nin önemi şöyle vurgulanmıştır: 

“Türkiye AB açısından stratejik öneme haiz bölgesel bir kavşak noktasında yer almaktadır. 

Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz toprakları, Asya ile kara ve hava ulaşımı, 

Rusya ve Ukrayna ile deniz ulaşımı için transit bir konumda bulunmaktadır. 

Yugoslavya’daki iç çatışmalar sonrası, Türkiye’nin Balkanlar’daki etnik gruplar ile olan tarihî 

ve kültürel bağlarının önemi ortaya çıkmış ve Türkiye Balkanlar’da barışın tekrar tesis 

edilebilmesi için önemli görevler üstlenmiştir. Türkiye bu çerçevede, Balkanlarda istikrarın 

sağlanması için, Arnavutluk, Bulgaristan ve Makedonya ile ikili Güven ve Güvenlik Artırıcı 

Önlemler anlaşmaları imzalamış, Güney Doğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü oluşturulmasına 

öncülük etmiş ve müteakiben Güney Doğu Avrupa Tugayı’nın oluşturulmasını sağlamıştır. 

Ayrıca, 1995’ten itibaren, Batı Balkanlar’da icra edilmekte olan barışı koruma harekatlarına 

iştirak etmiştir.(Ağca:2010:58) 

Türkiye’nin tam üyeliği, Batı Balkanların demokrasi, insan hakları, barış, istikrar, ekonomik 

gelişme ve AB ile bütünleşme sürecine büyük katkı sağlayacaktır. Batı Balkanlar’da 

sağlanacak, medeniyetler uzlaşması, belki tüm Dünya’ya örnek olabilecek hoşgörü, uzlaşma ve 

birlikte yaşama kültürünün gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bu durum, AB’nin küresel çapta 

siyasi etkisinin artmasını sonucunu da doğurabilecektir. 

5. Sonuç 

Bundan 20 yıl önce kanlı savașlara sahne olan ve siyasi istikrarsızlık, zayıf devlet kurumları ve 

ekonomik geri kalmıșlıkla karakterize edilen Batı Balkan ülkeleri, bugün AB ile bütünleșme 

yolunda farklı hızlarda yol alıyor. AB’nin 15 üyeden 27 üyeye genișlediği 2004 ve 2007 

genișleme dalgalarının ardından, AB içerisinde genișleme konusunda hararetli tartıșmaların 

yașandığı ve genişleme yorgunluğunun etkisini hissettirdiği bir dönemde patlak veren küresel 

mali kriz ve Avro Alanı borç krizi, genişlemeyi AB’nin öncelikleri arasında alt sıralara iterken, 

sırada bekleyen ülkeler için Birliğe üyelik şartlarını daha da zorlaştırdı.  

Sırada bekleyen Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik hedefi doğrultusunda gerçekleştirmeleri 

gereken nice reform ve kat etmeleri gereken zorlu ve uzun bir yol bulunuyor. Batı Balkan 

ülkelerinin AB ile bütünleșme yolunda karşılaştıkları zorlukları ve bugüne kadar kaydettikleri 

ilerlemeyi değerlendiren “Batı Balkanlar AB Yolunda” , projesi genișleme politikasının 

gündeminde önemli bir yere sahip olan Batı Balkan ülkelerini mercek altına almaktadır. 
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Söz konusu olumsuz koșullara rağmen, Hırvatistan, Temmuz 2013’te bu zorlu süreci 

tamamlayarak, AB ailesinin 28’inci üyesi oldu. Yugoslavya’nın kanlı dağılma sürecinden 

sorumlu tutulan ve yakın tarihe kadar “parya devlet” olarak nitelendirilen Sırbistan, Kosova ile 

ilişkilerini normalleştirme yolunda tarihi bir anlaşmaya imza atarak, katılım müzakerelerine 

başlama tarihi elde etti. 2012’de katılım müzakerelerini yürütmeye başlayan Karadağ ise 

müzakerelerde yol almaya devam ediyor. Arnavutluk, Avrupa Komisyonu tarafından katılım 

müzakerelerine başlaması için belirlenen 12 kilit önceliğin büyük bölümünü yerine getirerek, 

aday ülke statüsü almaya yaklaştı. Avrupa’nın en genç devleti Kosova ise, AB’nin, statüsüne 

ilişkin ortak bir tutum benimseyememesine rağmen, AB üyeliği yolunda ilk adımı atarak, Ekim 

2013’te AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlașması müzakerelerine başladı.  

AB üyesi olan Balkan ülkelerinin Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermeleri, kendilerine hem 

ekonomik hem de güvenlik açısından önemli avantajlar sağlayabilecektir. Çünkü Türkiye, 

bölgenin barış ve istikrar içinde kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayabilecek ülkedir. 

Türkiye’nin bu gücü, Balkanlar’daki Müslüman toplumlar üzerindeki etkisinden 

kaynaklanmaktadır. 

Bu çalışma AB'nin Balkan ülkeleriyle olan ekonomik ve siber aktörlüğünü analiz etmekte ve 

Rusya'nın ciddi savunması ile etkili bir şekilde başa çıkıp çıkmayacağını değerlendirmektedir. 

Tarihsel olarak Rusya’nın Balkanlar’daki bir bakıma ileri karakolu olarak değerlendirilen 

Sırbistan konusu hala canlılığını korumaktadır. Bu açıdan AB’nin mevcut tam üyelik sürecinde 

kontra olarak Rusya’nın siber alan dahil olmak üzere yanına her zaman alacağı anılan ülke ile 

birlikte bir çatışmaya sahne olarak Batı Balkan ülkelerini söz konusu süreçte zorlayabileceği 

görülmektedir. 
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Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yenilik Performansı 

Üzerindeki Etkisi: Doğrusal Olmayan ARDL Yaklaşımı  
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Özet 

Yenilikçi firmalar daha fazla rekabet avantajına sahiptir ve doğrudan yabancı yatırımlar da teknoloji transferinin önemli 

bir kanalıdır. Çalışmamızın amacı, Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımlarının yerel yatırımcının yenilik 

performansı üzerindeki etkisini analiz etmektir. Analizimizde yeniliğin göstergesi olarak yerleşiklerin patent başvuru 

sayıları kullanılmıştır. Analizimiz 1984-2017 dönemlerini kapsamaktadır. Kısa ve uzun dönemde doğrudan yabancı 

yatırım girişlerinden kaynaklanan pozitif ve negatif şokların yenilik performansı üzerindeki etkisini ayrıştırarak analiz 

edebilmek için Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Oto Regresif Model (The Nonlinear autoregressive distributed 

lags model-NARDL) kullanılmıştır. Analiz bulguları, öncelikle doğrudan yabancı yatırımların yeniliği etkileyen önemli 

bir faktör olmadığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Doğrudan yabancı yatırımlar, patent başvuruları, doğrusal-olmayan ARDL 

JEL Sınıflandırması: F21, O34, C22 

 

The Impact of Foreign Direct Investment on Innovation 

Performance: Evidence from a Nonlinear ARDL Approach  
 
Abstract  

Innovative firms have a distinct competitive advantage and foreign direct investments are an important channel for 

technological transfers. The aim of this study is to analyse that foreign direct investments coming into Turkey that 

affects innovation performance of local investors. Our analysis covers the period of 1984-2017 and the patent 

applications of residents are used as an indication of innovation in our analysis. The nonlinear autoregressive distributed 

lags model (NARDL) is applied because the impact of positive and negative shocks that caused foreign direct 

investments on innovation performance decomposes in short and long run. Analysis findings indicate that foreign direct 

investments are an important factor affecting innovation.  

Keywords: Foreign direct investments, patent applications, nonlinear ARDL 

JEL Classification: F21, O34, C22 

 

1.Giriş 

Bir ülkede büyüme sürecini belirleyen en önemli faktör, üretim faktörlerinin miktarı ve kalitesidir. 

Ülkenin sahip olduğu sermaye stoğu ve bundaki artış ülkenin uzun dönemli büyüme süreci üzerinde 

etkili olmaktadır. Yatırımlardaki net artış ülkedeki sermaye stoğundaki artışı sağlayan faktördür. 

Yatırımlar gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle 

ekonomi politikası karar birimleri, ülke genelinde hem yurt içi hem de yurt dışından gelen 

yatırımcıları teşvik edecek politikalar izlemektedirler.  

Yabancı yatırımlar doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu çalışmanın temel 

unsurlarında biri olan doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY); bir şirketin üretimini, kurulu 

bulunduğu ülkenin sınırlarının ötesine yaymak üzere, ana merkezinin dışındaki ülkelerde üretim 
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tesisi kurması veya var olan üretim tesislerini satın alması şeklinde tanımlanmaktadır (Nur ve 

Dilber, 2017:16).  

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının her ülkeye aynı derecede yönelmemesi ilk aşamada 

dikkatleri DYSY’nı belirleyen faktörler üzerine yoğunlaştırmaktadır. Çok uluslu şirketlerin yatırım 

yapacağı ülkeyi seçerken piyasa büyüklüğü, hammaddeye yakınlık, dış ticaret hacmi, ulaşım, 

altyapı, işgücü potansiyeli, maliyetler, karlılık, ekonomik istikrar ve yasal düzenlemeler gibi birçok 

faktörü dikkate aldıkları ortaya konulmuştur. DYSY’nın geldiği ülkede olumlu etkiler yaratması 

ülkeleri yabancı yatırım çekme konusunda rakip haline getirmiştir. Özellikle yeterince yatırım 

yapamayan, sermaye ve tasarruf açığı bulunan gelişmekte olan ülkeler 1980’li yıllardan itibaren 

daha fazla DYSY’ını çekmeye başlamıştır. Liberalleşme politikaları uluslararası sermaye 

hareketlerine getirilen serbestlik ve özelleştirme uygulamaları, şirket birleşme ve satın almaları, 

uygun uluslararası ortam, haberleşme ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, sözleşmelerin 

güvence altına alınması, millileştirme risklerinin azaltılması ve bölgesel entegrasyonlar; gelişmekte 

olan ülkelere yönelen DYSY’nı artırmıştır (Tandırcıoğlu ve Özen, 2003:107). 

DYSY’larının geldikleri ülkelerde ortaya çıkardıkları olumlu gelişmeler, üzerinde durulan 

konulardan bir diğeri olmuştur. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gerçekleştirildiği ülkede 

istihdamı, sermaye stoğunu, üretim kapasitesini, ihracatı ve böylece döviz girdisini arttırabilmesi, 

teknoloji transferiyle sağlanan yenilikçiliği ve yönetim anlayışını geliştirmesi gibi ekonomi 

üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Doğrudan yatırım yoluyla gerçekleşen teknoloji 

transferinin ülke ekonomisine katkılarından birisi de ithal edilen ürünlerin yurtiçinde üretilmesini 

mümkün kılarak ülkenin dışa bağımlılığını minimuma indirmek ve yönetim bilgisine ve beşeri 

sermayeye katkı sağlamaktır (Kar ve Tatlısöz, 2008:36). 

Günümüzde uluslararası rekabet üstünlüğünü belirleyen temel faktör teknoloji ve yenilik yaratma 

kapasitesidir. Var olan bir malın ya da hizmetin üretim ve pazarlama etkinliğini iyileştirme süreci 

ile ortaya yeni bir mal çıkaran her türlü bilgi ve beceriye teknoloji denir. Bu bilgi üretimi, üretimin 

her aşamasında, yönetim ve pazarlama alanlarında da olabilir (Seyidoğlu, 2007:665). Gelişmiş 

ülkeler araştırma-geliştirme faaliyetlerine büyük fonlar ayırarak yenilik ve teknoloji 

üretmektedirler. Temel hedefleri kalkınma olan gelişmekte olan ülkeler ise yeterli fiziki ve beşeri 

sermayeye sahip olmadıklarından var olan teknolojileri gelişmiş ülkelerden transfer etmek 

zorundadırlar. Bu durum DYSY’nı ülkelerine çekmeye çalışan gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan 

ülkeler arasındaki gerekçe farkını da ortaya çıkarmaktadır. Gelişmiş ülkeler büyüme süreçlerinin 

devamlılığını sağlamak için DYSY’na ihtiyaç duyarken gelişmekte olan ülkeler kalkınmanın 

sağlanması için ihtiyaç duymaktadırlar.  

Teknoloji transferi, ülkelerin ihtiyaç duydukları teknolojileri elde edebilmek ve diğer ülkelerle 

aralarındaki teknoloji açığını ortadan kaldırabilmek için diğer ülkelerde üretilen teknolojileri kendi 

ülkelerine aktarmaları şeklinde tanımlanabilir. Ancak bu aktarma dünyadaki teknolojik gelişmelerin 

izlenmesi, gereksinim duyulan teknolojilerin seçimi, seçilen teknolojilerin ülkeye ithali, ithal edilen 

teknolojilerin ulusal koşul ve teknolojilere uyarlanarak üretime geçirilmesi, geliştirilmesi ve 

yayılması gibi birçok işlemi içeren bir süreç olarak ele alınmalıdır (Karacasulu, 2001).  

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, gelişmekte olan ülkeler için önemli bir teknoloji transfer 

aracı olarak görülmektedir. Doğrudan yatırımla gerçekleşen teknoloji transferinin, teknolojinin 

ithalat yoluyla transferine oranla daha avantajlı olduğu kabul edilmektedir. Yatırım alan ülke beşeri 

sermaye açısından iyi konumda ise yapılacak teknoloji transferi de fazla olacaktır. Yapılan 

analizlerde yaştırım alan ülkenin teknolojik gücü fazlalaştıkça, yapılacak olan teknoloji transferinin 

maliyetlerinde bir azalma olacağı bulgusuna ulaşılmıştır. Teknoloji transferindeki maliyetlerin 

azalmasının da yatırım alan ülkedeki yerli firmaların ar-ge harcamalarının artmasına ve kendi 

teknolojilerini üretmelerine olanak verdiği görülmüştür (Branstetter, 2006: 9). Ayrıca zaman 
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içerisinde bilgi birikimi artan ülkelerde yerli yatırımcılar çok uluslu şirketlerle rekabet edebilmek 

için kendi teknolojilerini geliştirmeye başlayacaklardır.  

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, 1984-2017 dönemi için Türkiye'de gerçekleştirilmiş olan 

DYSY’nin kendisinden beklenen en önemli fonksiyonlardan biri olan teknoloji transferini 

sağlamada etkili olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada öncelikle literatür 

taramasına yer verilmiş daha sonra Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Oto Regresif Model 

(NARDL) kullanılarak DYSY ile teknoloji transferinin bir göstergesi olarak alınan patentler ile 

arasındaki ilişkinin varlığı analiz edilmiştir. 

2. Literatür  

DYSY, uluslararası teknoloji transferi için temel kanallardan biridir. Globermann vd. (2000), İsveç 

patent verilerini kullanarak, DYSY'nin yerel şirketler için teknoloji transferini sağladığını ortaya 

koymuşlardır. Saggi (2002), ticaretin ve DYSY'nin uluslararası teknoloji transferinin bir kanalı olup 

olmadığını incelemiştir. Çalışmanın sonucuna göre, yabancı yatırımcılar uluslararası sermaye 

yatırımlarını DYSY olarak yapma eğilimindedirler ve DYSY uluslararası teknoloji transferinin bir 

kanalıdır. Kadah (2003), ev sahibi ülkenin teknolojik performansının, özellikle ev sahibi (host) 

ülkede ortak girişim şeklinde yapılması durumunda, doğrudan yabancı yatırım yoluyla 

desteklendiğini belirtmektedir. Fan vd. (2018), karşılıklı DYSY'nin ev sahibi ve kaynak ülkelerde 

teknoloji transferi yoluyla karşılaştırmalı üstünlüğü artırdığını tespit etmiştir. 

DYSY ev sahibi ülkede yeniliğe yol açan önemli bir faktör olarak ele alınmıştır. Cheung ve Lin 

(2004), DYSY'nin 1995-2000 dönemleri için Çinli yatırımcıların yenilik performansı üzerinde bir 

etkisi olup olmadığını analiz etmişlerdir. Analiz panel veri yöntemi kullanılarak ve yeniliği temsil 

eden üç tür patent başvurusu (buluş, faydalı model ve dış tasarım) aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre DYSY’ler Çinli firmaların yenilik performansları üzerinde artırıcı etki 

yaratmaktadır. Chen (2007), Çin'deki bölgesel ve firma düzeyinde doğrudan yabancı yatırımların 

bölgesel yenilik kabiliyeti (Regional Innovation Capability-RIC) üzerindeki etkisini analiz etmiştir. 

Patent başvurularının sayısı modelde RIC'yi temsil eden değişkenlerden biri olarak kullanılmıştır. 

DYSY, RIC üzerinde artırıcı bir etkiye sahip olsa da, Çinli firmalardaki patent başvuruları üzerinde 

büyük bir etkisi yoktur. Bunun nedeninin Çinli firmaların bilgi sızıntısını önlemek için patent 

başvurusu yapmaktan kaçınmaları olabileceği ifade edilmiştir. García vd. (2012), İspanya'daki yerel 

firmaların DYSY ile yenilik performansları arasındaki ilişkilerin araştırılmasını sağlamıştır. 

Çalışmadan elde edilen bulgular, İspanya'ya doğrudan yabancı yatırım girişinin İspanyol şirketler 

için yenilik performansını arttırmadığı şeklindedir. 

İlgili literatürde, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yenilik üzerindeki etkisi çoğunlukla 

gelişmekte olan ülkelerin teknoloji performansı üzerine olan etkileri olarak ele alınmaktadır. Çünkü 

doğrudan yabancı yatırımların gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki teknoloji açığını 

azalttığı düşünülmektedir. Yıldız (2017), doğrudan yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkelerde 

teknoloji transferinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Kinoshita (2000), DYSY'nin 

Çek Cumhuriyeti üretici firmaları üzerindeki yenilikçi etkisi üzerinde çalışmış ve DYSY'nin elektrik 

makineleri ve radyo / TV sektörlerinde yenilikçi bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Loukil 

(2016), gelişmekte olan ülkelerde DYSY ile yenilik arasındaki doğrusal olmayan ilişkiyi araştırmış 

ve bir eşik değeri bularak doğrusal olmayan bir ilişki üzerinden modelini tahminlemiştir. Dış yatırım 

için ekonomi politikalarının gelişmesinin, gelişmekte olan ülkelerin yenilik performansı üzerindeki 

DYSY’nın etkisinin yeterli olmadığı sonucuna varmıştır. Arun ve Yıldırım (2017) doğrudan 

yabancı yatırımların Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ekonomilerinde bir yenilik performansı 

yaratıp yaratmadığını analiz etmiştir. Analiz sonuçlarına göre, doğrudan yabancı yatırımın yenilik 

üzerindeki etkisi ülkelere göre farklılık göstermektedir. DYSY, Azerbaycan ve Gürcistan 

ekonomilerinde yenilik seviyesi için önemli bir belirleyicidir, ancak Türkiye ekonomisinde yenilik 

düzeyini etkilememektedir. Demir vd. (2018), teknoloji transferinin yanı sıra doğrudan yabancı 
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sermaye yatırımlarını etkileyen ekonomik, sosyal, ve politik faktörlerle birlikte analiz etmiştir. 

Analiz bulgularına göre teknoloji transferinin ve ekonomik faktörlerin doğrudan yabancı sermaye 

üzerinde daha etkili olduğu ortya konulmuştur.  

3.Ampirik Model ve Sonuçlar 

Doğrusal Hata Düzeltme Modeli (Error Correction Model-ECM) şöyle ifade edilmektedir: 

∆𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑡 = 𝜇 + 𝜌𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑡−1 + 𝜌𝐷𝑌𝑌𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖

𝑝−1

𝑖=1

∆𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑖

𝑞−𝑖

𝑖=0

∆𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡       (1) 

Eşitlik 1 Doğrusal ARDL Modeli olup, kısa dönemde patent sayısı ile doğrudan yabancı yatırımlar 

arasındaki doğrusal ve simetrik ilişkiyi göstermektedir. Eşitlik 1’de değişkenler kendi aralarında bir 

koentegre ilişkiye sahip olmasalar bile, söz konusu değişkenlerin pozitif ve negatif değerleri 

arasında koentegre bir ilişkiye sahip olabilirler. Bu durum Granger ve Yoon (2002) tarafından “gizli 

koentegrasyon” olarak ifade edilmiştir. Shin v.d. (2014) bu ifadeden yola çıkarak, değişkenler 

arasındaki kısa ve uzun dönem asimetrik ilişkileri analiz etmek için öncelikle değişkenlerin pozitif 

ve negatif değişimlerinin toplamını kullanmışlardır: 

𝐷𝑌𝑆𝑌+ =  ∑ ∆𝐷𝑌𝑆𝑌𝑗
+

𝑡

𝑗=1

= ∑ 𝑚𝑎𝑥(∆𝐷𝑌𝑆𝑌𝑗

𝑡

𝑗=1

, 0)    ve     𝐷𝑌𝑆𝑌+ =  ∑ ∆𝐷𝑌𝑆𝑌𝑗
+

𝑡

𝑗=1

= ∑ 𝑚𝑎𝑥(∆𝐷𝑌𝑆𝑌𝑗

𝑡

𝑗=1

, 0)          (2) 

Eşitlik 2 yardımıyla modelde pozitif ve negatif değişimler kısmi olarak ayrıştırılabilmekte ve doğrudan 

yabancı yatırımlardaki artış ve azalışların patent sayıları üzerinde asimetrik bir etkiye sahip olup 

olmadığı sınanabilmektedir. 

∆𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑡 = 𝜇 + 𝜌𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑡−1 + 𝜃+𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1
+ + 𝜃−𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1

− + 

∑ 𝛼𝑖

𝑝−1

𝑖=1

∆𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑡−𝑖 + ∑(𝑤𝑖
+

𝑞−𝑖

𝑖=0

∆𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−𝑖
+ + 𝑤𝑖

−∆𝐷𝑌𝑆𝑌𝑆𝑡−𝑖
− ) + 𝜀𝑡   (3) 

Eşitlikte pozitif ve negatif kısmi ayrıştırmalar değişkenlerin üzerindeki artı ve eksi işaretler ile 

temsil edilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin gecikmeleri, sırasıyla 𝑝 ve 𝑞 sembolleri ile 

gösterilmiştir. Modelde asimetrik ilişkinin varlığına yönelik bulgular Wald Testi ile elde 

edilmektedir. Bu teste göre, uzun dönemde simetrik ilişkinin varlığını ( 𝜃+ = 𝜃− ) ifade eden sıfır 

hipotezi red edilmesi, uzun dönemde patent sayıları ve doğrudan yabancı yatırımları arasında 

asimetrik bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Eşitlikte kısa dönem uyarlama katsayıları 𝑤𝑖
+ ve 

𝑤𝑖
− ile temsil edilmektedir. Kısa dönemde patent sayısı ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki 

simetrinin varlığına yönelik bulgular yine Wald Testi ile ortaya konmaktadır. Kısa dönemde 

simetrik ilişkiyi (𝑤𝑖
+ = 𝑤𝑖

−) ifade eden sıfır hipotezi red edilirse, kısa dönemde söz konusu 

değişkenler arasında asimetrik bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Eğer hem kısa hem de 

uzun dönemde patent sayısı ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında simetrik bir ilişki çıkarsa, o 

halde Eşitlik 3 geleneksel ARDL Modeli olan Eşitlik 1’e dönüşmektedir. Eğer Wald Testi 

sonuçlarına göre, kısa dönemde patent sayısı ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında simetrik, uzun 

dönemde asimetrik ilişki ortaya çıkarsa model şu şekilde olacaktır: 

∆𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑡 = 𝜇 + 𝜌𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑡−1 + 𝜃+𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1
+ + 𝜃−𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1

− + ∑ 𝛼𝑖

𝑝−1

𝑖=1

∆𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑡−𝑖 + ∑(𝑤𝑖

𝑞−𝑖

𝑖=0

∆𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−𝑖) + 𝜀𝑡  (4)   

Wald Testi sonuçlarına göre, kısa dönemde patent sayısı ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında 

asimetrik, uzun dönemde simetrik ilişki ortaya çıkarsa Eşitlik 3 şu şekilde ifade edilecektir: 

∆𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑡 = 𝜇 + 𝜌𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑡−1 + 𝜌𝐷𝑌𝑌𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖

𝑝−1

𝑖=1

∆𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑡−𝑖 + ∑(𝑤𝑖
+

𝑞−𝑖

𝑖=0

∆𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−𝑖
+ + 𝑤𝑖

−∆𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−𝑖
− ) + 𝜀𝑡 (5)   



7th SCF International Conference on “The Future of the European                Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                  11-13th April 2019 
 

70 
 

NARDL modelinde kısa ya da uzun dönem asimetrik ilişkinin varlığına ulaştıktan sonra, doğrudan 

yabancı yatırım girişlerinden kaynaklanan bir birimlik pozitif (artış- 𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡
+) ve negatif (azalış-

𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡
−) şok karşısında patent sayısının verdiği asimetrik tepki pozitif ve negatif “Asimetrik 

Dinamik Hızlandıran” yardımıyla hesaplanabilmektedir. Şöyle ki: 

𝑚ℎ
+ = ∑

𝜕𝑃𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡+𝑗

𝜕𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡
+

ℎ

𝑗=0

   𝑣𝑒   𝑚ℎ
− = ∑

𝜕𝑃𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝑡+𝑗

𝜕𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡
−

ℎ

𝑗=0

               ℎ = 0,1,2, … . . 𝑖ç𝑖𝑛          (6) 

ℎ → ∞ iken 𝑚ℎ
+ → 𝐿𝐷𝑌𝑆𝑌+ ve 𝑚ℎ

− → 𝐿𝐷𝑌𝑆𝑌− olmaktadır. Başka bir ifadeyle, uzun dönemde asimetrik 

dinamik hızlandıranlar, pozitif ve negatif asimetrik uzun dönem katsayılarına yakınsamaktadır. 

Tahminlenen hızlandıranlar aracılığıyla sisteme gelen bir şokun, patent sayıları ile doğrudan 

yabancı yatırımların başlangıç dengesinden yeni durağan durum dengesine kadar geçen asimetrik 

dinamik uyarlama mekanizması ortaya konulabilmektedir.  

Çalışmada 1984-2017 yılları itibariyle Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların teknolojik 

yenilik yaratıp yaratmadığı analiz edilmektedir. Teknolojik yayılma için yerleşik olmayanlara ait 

patent başvurusu kullanılmıştır. Doğrudan yabancı yatırımlar ise Türkiye’ye dünyadan yapılan 

toplam doğrudan yabancı yatırımları içermektedir. Patent başvuru sayıları Dünya Bankası’ndan, 

doğrudan yabancı yatırım girişleri ise IMF’nin Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) veri 

tabanından elde edilmiştir. 

Analize dair temel sonuçlar Tablo 1 ve Tablo 2’de görülmektedir. Öncelikle kısa ve uzun dönemde 

simetrinin varlığına dair yapılan Wald Testi sonuçları irdelenecektir. Wald Testi sonuçları Tablo 

1’de yer almaktadır. 

 Tablo 1: Uzun ve Kısa Dönem Simetri Testi Sonuçları 

 Uzun Dönem 

𝐖𝐋𝐑 

Kısa Dönem 

𝑾𝑺𝑹 

Sonuç 

Yabancı Patent-

DYSY 

0.0066 

(0.936) 

 7.403 ** 

(0.014) 

Uzun Dönemde Simetrik, Kısa 

Dönemde Asimetrik İlişki 
Not: Tahminler Eşitlik 3’teki modele göre yapılmıştır. 𝑊𝑆𝑅, kısa dönem simetriyi (𝑤𝑖

+ = 𝑤𝑖
−) sınayan sıfır hipotezine ait ve 

𝑊𝐿𝑅 ise uzun dönem simetriyi ( 𝜃+ = 𝜃− ) sınayan Wald Test istatistiğini göstermektedir. * ,** ve *** sırasıyla %1, 

%5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde sıfır hipotezlerinin red edildiğini göstermektedir. 

Wald Testi sonuçlarına göre doğrudan yabancı yatırımlar ile yabancı yatırımcının patent başvuruları 

arasında uzun dönemde simetrik bir ilişki var iken kısa dönemde söz konusu ilişki asimetriktir. 

Başka bir ifadeyle, doğrudan yabancı yatırım girişlerindeki bir pozitif (artış) ya da negatif (azalış) 

şok yerleşik olmayanların patent başvuruları üzerindeki etkisi uzun dönemde simetrik iken kısa 

dönemde asimetriktir. Değişimin ne yönde gerçekleşeceği Tablo 2’deki model sonuçlarına göre 

yorumlanabilir. 

Tablo 2: Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerinden Patent Başvurularına Doğru Asimetrik 

Geçişkenlik 

Yabancı Patentler-Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

𝑃𝑦𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤𝑡−1 -0.1592 

(0.141) 

𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1
+  -0.0463 

(0.707) 

𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1
−  -0.0595 

(0.830) 

∆𝑃𝑦𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝚤𝑡−1 0.0628 

(0.777) 

∆𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡
+ -0.1828 

(0.362) 
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∆𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡−1
+  -0.2242 

(0.251) 

∆𝐷𝑌𝑆𝑌𝑡
− 0.5220 

(0.3114) 

∆𝑫𝒀𝑺𝒀𝒕−𝟏
−  0.8214** 

(0.030) 

Sabit 1.4875*** 

(0.071) 

𝐿𝐷𝑌𝑆𝑌+ -0.291  

(0.701) 

𝐿𝐷𝑌𝑆𝑌− 0.374   

(0.831) 

B-G (12) 0.8936 

ARCH(12) 0.6178 

t_BDM -1.5361 

F_PSS 1.0071 

Not: Tabloda 𝐿𝐷𝑌𝑆𝑌+ = −𝜃+/𝜌𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡 ve 𝐿𝐷𝑌𝑆𝑌+ = −𝜃+/𝜌𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡 şeklinde hesaplanan asimetrik uzun dönem 

katsayılarıdır. Breusch-Godfrey otokorelasyon testi 4 gecikmeye otokorelayon testi, ARCH testi ise 4 gecikmeye kadar 

değişen varyans testidir. Peseran, Shin ve Smith (2001) tarafından ortaya atılan, t_BDS ve F_PSS testleri k=1 için %5 

önem seviyesinde gösterilen kritik değerleri (t=-3.22 ve F=5.73) göstermektedir. *,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 

anlamlılık düzeylerini göstermektedir.  

Tablo 2 doğrudan yabancı yatırım girişleri ile yerleşik olmayanların Türkiye’deki patent başvuruları 

arasındaki ilişkiyi göstermektedir.  

NARDL modeli sonuçlarına göre, modelde otokorelasyon ve değişen varyans etkilerinin 

bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca t_BDM ve F_PSS istatistikleri kritik değerler ile 

karşılaştırıldığında t_BDM>t ve F_PSS<F uzun dönemde DYSY girişleri ile yerleşik olmayanların 

patent başvuruları arasında asimetrik bir koentegre ilişkinin yokluğunu sınayan sıfır hipotezi kabul 

edildiğinden aralarında asimetrik bir koentegre ilişkinin var olmadığı söylenebilir. Uzun dönem 

katsayılar yorumlanmaz. Kısa dönem fark katsayıları yorumlanır. Ayrıca modelde otokorelasyon ve 

değişen varyans sorunları bulunmamaktadır. 

Doğrusal olmayan gecikmesi dağıtılmış model kullanarak yapılan analiz sonucunda Türkiye’de 

literatürde öngörülen patentler ile doğrusal yabancı yatırımlar arasında ilişki bulunamamıştır. Söz 

konusu teknik aynı zamanda dinamik bir özelliğe sahiptir. Buna göre ekonomide patent 

miktarındaki değişkenlik (iki dönem arasındaki fark) doğrudan yabancı yatırımlar değişkeni ile bu 

değişkenin farkının pozitif ve negatif değerleri tarafından açıklanamamaktadır.  

Yalnızca ∆DYSYt−1
−  değişkenine ait katsayı anlamlı bulunmuştur. ∆DYSYt−1

−  değişkenine ait pozitif 

katsayıya göre doğrudan yabancı yatırımların değişkenliğindeki (bir dönem ile diğer dönem 

arasındaki fark) bir dönem önceki değeri negatif ise patent miktarındaki değişim azalmaktadır. 

Bunun anlamı negatif şoklar karşısında kısa dönemde patentlerdeki azalma, azalarak düşme 

eğilimine sahiptir. Bu sonuç doğrudan yabancı yatırım yapanların uyarlayıcı bir davranışa sahip 

olduğu yönünde bir bilgi vermektedir.  

Öte yandan, patent başvurularının olumlu ve olumsuz doğrudan yabancı yatırım şoklarına karşı 

kısmi tepkileri “Asimetrik Dinamik Hızlandırıcı” yaklaşımı kullanılarak ölçülmektedir. Yerleşik 

olmayanların patent başvurularının doğrudan yabancı yatırımlardan kaynaklanan pozitif ve negatif 

şoklara verdiği tepki Şekil 1'de gösterilmektedir. 
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Şekil 1: DYSY'nin Yabancı Yatırımcıların Patent Başvuruları Üzerindeki Kümülatif Etkisi 

Şekil 1, DYSY'nin neden olduğu negatif bir şoka karşın yerleşik olmayanların patent başvuruları 

pozitif bir tepki vermektedir. Diğer yandan, DYSY girişlerinde yaşanan pozitif şoklara karşı ise 

negatif tepki vermektedir. Ayrıca, DYSY'ındaki negatif şokların yabancı yatırımcıların patent 

başvurusu üzerindeki etkisi pozitif şokların etkisine nazaran daha güçlüdür. Dolayısıyla asimetri 

eğrisi, DYSY'nin pozitif ve negatif şokunu gösteren eğriler arasındadır. Doğrudan yabancı 

yatırımlardan kaynaklanan bir şokun yabancı yatırımcıların patent başvurusu üzerindeki asimetrik 

etkisi yaklaşık 3 dönem sonra sona ermektedir.  

4. Sonuç 

Çalışmanın amacı, Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların yabancı yatırımcıların yenilik 

performansları üzerindeki etkisini incelemektir. Yabancı yatırımcıların yenilik performansını temsil 

etmesi için yerleşik olmayanların paten başvuru sayıları kullanılmıştır. Analiz 1984-2017 

dönemlerini kapsamaktadır ve yıllık verilerle gerçekleştirilmektedir. Patent başvurularında 

DYSY'nin asimetrik etkilerini ayrıştırmak için doğrusal olmayan otoregressif dağıtılmış gecikme 

(NARDL) modeli kullanılmıştır. NARDL modeli, patent başvuruları üzerindeki DYSY 

girişlerinden kaynaklanan olumlu ve olumsuz etkileri ayrıştırmayı kolaylaştırmaktadır. İlk olarak, 

Wald testi ile DYSY’ndan kaynaklanan şokların kısa ve uzun dönemde etkilerinin farklılaşıp 

farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bu durumda, DYSY’ndan kaynaklanan pozitif ve negatif şokların 

yerleşik olmayanların patent başvuruları üzerinde kısa dönemde asimetrik; uzun dönemde simetrik 

bir etkiye sahip olduğu bulgusu elde edilmiştir. NARDL modeli sonuçlarına göre kısa vadede DYSY 

girişlerinde yaşanan negatif bir şok, patent başvuruları üzerinde arttırıcı bir etki yaratmaktadır fakat 

bu etki yüksek bir etki değildir. Uzun vadede ise yabancı yatırımlar ile yerleşik olmayanların patent 

başvuruları arasında bir ilişki gözlemlenememiştir.  

Çalışmamız iki temel bulgu sunmaktadır. İlk olarak, doğrudan yabancı yatırımlar yabancı 

yatırımcıların yenilik performansı üzerinde bir etkiye sahip değildir. İkincisi, asimetrik etkilerin 

varlığı, doğrudan yabancı yatırımların ev sahibi ülkede yenilik transferi üzerindeki etkisinin kısa ve 

uzun vadede farklı olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, doğrudan yabancı yatırım ve yenilik 

arasındaki ilişkiyi simetrik ekonometrik modeller ile tahminlemek sapmalı sonuçlara neden 

olabilecektir. Bu sonuç hem literatürle hem de Türkiye ekonomisinin mevcut koşullarıyla 

uyumludur. Türkiye’ye gelen DYSY genellikle boz alan yatırımı olarak gelmektedir. Bir başka 

ifadeyle DYSY genellikle kurulu kapasitelerin satın alınması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu da 
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DYSY’ından beklenen teknoloji transferinin sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Gerek DYSY’nı 

daha fazla ülkeye çekebilmek gerekse daha yenilikçi özelliklere sahip DYSY’nın payının artmasını 

sağlamak için yapısal reformların özellikle de sınaî ve mülkiyet haklarının daha etkin bir şekilde 

korunmasını ve denetlenmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir.  
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Phillips Eğrisi ve Türkiye: ARDL Yöntemi ile Analiz 

 
Tahsin Avcı (Sorumlu Yazar)1 Eren Ergen 2 

 

 
Özet 

1929 yılında yaşanılan büyük krize kadar ekonominin işsizlik yaratmayacağı varsayımı hâkim görüş olarak kabul 

edilmekteydi. Ancak yaşanılan büyük kriz ile birlikte işsizlik oranları yüksek düzeylere ulaşmış ve o andan itibaren 

ekonomistlerin ilgi odağı işsizlik üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalardan biri de Phillips’e aittir. 

Phillips, işsizlik ile ilgili yaptığı çalışmada enflasyon ve işsizlik arasında negatif bir ilişkinin bulunduğunu 

savunmaktadır. Phillips’in çalışması kısa sürede popüler olmuştur. Phillips’in ortaya koyduğu sonuçlar ise halen 

Phillips Eğrisi olarak adlandırılmaktadır. Ancak 1970’li yıllarda yaşanılan stagflasyon olgusu ile Phillips 

Eğrisi’nin geçerli olmayabileceği gündeme gelmiştir. Buna göre enflasyon ile işsizlik arasında pozitif bir ilişki 

bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’de enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. 

Çalışmada 1986-2018 yılları arası yıllık veriler kullanılmaktadır. Çalışmada ampirik analiz yöntemi 

kullanılmaktadır. Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki ARDL eş bütünleşme yöntemi ile analiz edilmektedir. 

Çalışmada iki değişken arasındaki uzun dönem ilişki incelenerek Türkiye’de Phillips Eğrisi’nin geçerli olup 

olmadığının araştırılması amaçlanmaktadır. ARDL analizi sonucunda iki değişkenin uzun dönemde ilişkili olduğu 

bulguları elde edilmiştir. Ayrıca iki değişken arasında negatif ve anlamlı bir sonuç bulunmasından dolayı 

Türkiye’de Phillips Eğrisi’nin ilgili dönemde geçerli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Phillips eğrisi, enflasyon, işsizlik, ARDL 

JEL Sınıflandırması: E24, E31 

 

Phillips Curve and Turkey: ARDL Method 

 
Abstract 

The assumption that the economy would not create unemployment until the great depression in 1929 was 

considered a dominant opinion. However, with the great depression experienced, unemployment rates have 

reached high levels and from that moment the economists' interest focuses on unemployment. One of the studies 

conducted in this area is Phillips. Phillips, in his study on unemployment, argues that there is a negative relationship 

between inflation and unemployment. Phillips's work soon became popular. The results of Phillips are still called 

the Phillips Curve. However, with the stagflation phenomenon experienced in the 1970s, the Phillips Curve may 

not be valid. Accordingly, there is a positive relationship between inflation and unemployment. The aim of this 

study was to describe the relationship between unemployment and inflation in Turkey. 

In the study, annual data is used between1986-2018. Empirical analysis method is used in the study. The 

relationship between inflation and unemployment is analyzed by ARDL co-integration method. In Turkey, long-

term relationship between two variables examined in the study is intended to investigate whether Phillips curve is 

valid. As a result of ARDL analysis, it was found that the two variables were related in the long term. In addition, 

two variables between negative and significant results due to the presence in Turkey of the relevant period, the 

Phillips curve is considered to be valid. 

Keywords: Phillips curve, inflation, unemployment, ARDL 

JEL Classification: E24, E31 
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1. Giriş 

Sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan Klasik iktisat ekonomide işsizliğin olmayacağını 

varsaymaktadır. Ekonomide işsizlik ortaya çıksa bile bu durum geçicidir çünkü görünmez el 

devreye girerek ücretleri düşürmektedir ve yeniden tam istihdam sağlanmaktadır. Dolayısıyla 

dönem boyunca işsizlik bir sorun olarak algılanmamıştır. Yirminci yüzyılın başlarında meydana 

gelen gelişmeler tüm dünyayı büyük bir krizin içine sürüklemiştir. Krizle birlikte işsizlik 

oranları yüksek düzeylere ulaşmış ve işsizlik artık bir problem olarak kabul görmüştür. İşsizlik 

günümüzün de en büyük sorunları arasında yer almaktadır.  

Makroekonomik anlamda işsizlik kadar önemli diğer bir sorun ise enflasyondur. Özellikle 

Avrupa yaşadığı olumsuz tecrübeler neticesinde enflasyon oranlarının artmaması için yoğun 

çabalar harcamaktadır. 

Türkiye açısından da gerek enflasyon gerek işsizlik önemli sorunlar oluşturmaktadır. 

Çalışmanın amacı Türkiye’de enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Bu 

kapsamda çalışmanın birinci bölümünde enflasyon ve işsizlik teorileri açıklanacak ve iki 

değişken arasında negatif bir ilişki olduğunu öne süren Phillips Eğrisi üzerinde durulacaktır. 

İkinci bölümde Phillips Eğrisi kapsamında daha önce gerçekleştirilen çalışmaların literatür 

taramasının yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Türkiye’nin 

enflasyon ve işsizlik oranları arasındaki ilişkinin ampirik analizi yer almaktadır. Çalışmada 

ampirik analiz olarak ARDL eş bütünleşme yöntemi kullanılmaktadır. Üçüncü bölümün 

ardından elde edilen bulguların tartışılması ve ulaşılan sonuçların yorumlanması 

planlanmaktadır. 

2. Enflasyon, İşsizlik ve Phillips Eğrisi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın tanımına göre enflasyon, fiyatlar genel 

seviyesinin sürekli artış eğilimidir (web_1)3. Yani piyasada bir seferlik meydana gelen fiyat 

artışı enflasyon olarak kabul edilmemektedir. Yine belirli bir mal ve hizmet grubunda değil 

fiyatların genel seviyesinde oluşan artışlar enflasyon olarak değerlendirilmektedir. Grafik 1 

incelendiğinde Türkiye’nin enflasyon oranları görülmektedir. 

 

 
Grafik 1: Türkiye’de Yıllık Enflasyon Oranları, 1986-2018 

Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF)’ndan alınan verilerle tarafımızca oluşturulmuştur. 
 

                                                 
3https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Egitim-

Akademik/Terimler+Sozlugu/, Erişim Tarihi: 27.02.2019 
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TCMB Terimler Sözlüğü’ne göre işsizlik, çalışma çağında olan nüfus içinde yer alıp çalışma 

arzusu ve isteğine sahip olduğu halde işi olmayan, iş arayan ve bu konuda girişimde bulunmuş 

kişiler işsiz olarak tanımlanmaktadır (web_2)4. Buna göre bir kişinin işsiz sayılabilmesi için 

çalışma çağında bulunmasına ek olarak aktif bir şekilde piyasada var olan cari ücret üzerinden 

çalışma isteğine sahip olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişi halen iş bulamadıysa ancak 

o zaman işsiz sayılabilecektir. 

Toplam işsizlerin işgücüne oranlanması ile işsizlik oranlarına ulaşılmaktadır. Grafik 2’de 

Türkiye’deki işsizlik oranları yer almaktadır. 

 

 
Grafik 2: Türkiye’de Yıllık İşsizlik Oranları, 1986-2018 

Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF)’ndan alınan verilerle tarafımızca oluşturulmuştur. 
 

Grafik 1 ve Grafik 2’de sırasıyla Türkiye’deki enflasyon ve işsizlik oranları yer almaktadır. 

Grafikler incelendiğinde iki değişken arasında negatif bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Ancak 

bu ilişkinin somutlaştırılması için çalışmanın üçüncü bölümünde ampirik analiz yapılacaktır. 

Phillips 1958’de yaptığı çalışmasında enflasyon ve işsizlik arasında negatif bir ilişki olduğunu 

ifade etmektedir. Yani işsizlik oranlarında meydana gelen artışlar enflasyon oranlarının 

azalmasıyla, tersine işsizlik oranlarında meydana gelen azalışlar enflasyon oranlarının 

artmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu durum literatürde Phillips Eğrisi olarak adlandırılmaktadır. 

Phillips (1954)’e göre ürün fiyatlarında ortaya çıkan değişim ile üretim düzeyi arasında bir ilişki 

bulunmaktadır. Eğer faktör fiyatları esnekse ürün fiyatları ile üretim düzeyi arasındaki ilişki, 

faktör piyasalarında ilk olarak faktör fiyatları üzerinde değişme yaratmaktadır. Sonraki 

aşamada ise talep baskısı oluşmaktadır (Phillips, 1954: 307-308).  İlk olarak Phillips tarafından 

öne sürülen bu ilişki sonrasında Lipsey (1960) tarafından ele alınmıştır. Lipsey çalışmasında 

emek talebi fazlası ile parasal ücretlerdeki artış oranı arasında pozitif bir ilişki olduğu ve emek 

talebinde oluşan fazlalık ile işsizlik oranları arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya 

koymaktadır (Lipsey, 1960: 1-31). 

Şekil 1’de Phillips Eğrisi yer almaktadır. Şekil incelendiğinde enflasyon ve işsizlik arasındaki 

negatif yönlü ilişki görülmektedir. Dikey eksende enflasyon oranları yer alırken yatay eksende 

ise işsizlik oranları bulunmaktadır. Buna göre işsizlik oranları sıfıra doğru yaklaştıkça 

enflasyon oranları artmaktayken, işsizlik oranları arttıkça enflasyon oranları azalmakta ve hatta 

deflasyon durumu bile ortaya çıkabilmektedir. 

Şekil 1 incelendiğinde UL noktasında bir işsizlik oranı hedefleniyorsa A noktasında gösterildiği 

gibi yüksek bir enflasyona katlanmak gerekmektedir. Eğer enflasyonun sıfır olması 

                                                 
4https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Egitim-

Akademik/Terimler+Sozlugu/, Erişim Tarihi: 27.02.2019 
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hedefleniyorsa o halde işsizlik oranlarının U0 olması gerekmektedir. Deflasyonun oluştuğu 

durum ise UH gibi yüksek işsizlik oranı yaşandığında oluşmaktadır (Friedman, 1976: 270). 

Çalışmada Türkiye’de Phillips Eğrisi’nin geçerli olup olmadığının analiz edilmesi 

amaçlanmaktadır. Başka bir deyişle Türkiye’de işsizlik oranları arttığında stagflasyon 

olgusunda olduğu gibi enflasyon oranları da artacak mı yoksa azalacak mı sorusuna yanıt 

aranmaktadır. 

 

 
Şekil 1: Phillips Eğrisi 

Kaynak: Friedman, 1976: 269 
 

3. Literatür 

Günümüzün en büyük sorunları arasında yer alan enflasyon ve işsizlik üzerine geçmişten beri 

yapılan çalışmalar ve tartışmalar bulunmaktadır. Bu bölümde çeşitli ülke örnekleri ile Phillips 

Eğrisi üzerine yapılan çalışmalar için derlenen literatür taraması yer almaktadır. İlgili alanda 

birçok çalışma bulunmasına karşın bu çalışmada bir kısmı yer almaktadır. Bahsedilen 

çalışmalar Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1: Phillips Eğrisi Üzerine Yapılan Çalışmaların Literatür Taraması 
Çalışmanın 

Künyesi 

Ülke ve 

Dönem 

Ampirik 

Yöntem 

Ulaşılan Sonuç 

Uysal ve 

Erdoğan 

(2003) 

Türkiye 

1980-2002 

Regresyon 

Analizi 

Çalışmanın ilk on yılını kapsayan dönemde işsizlikte meydana 

gelen artış enflasyonu yaklaşık 17 kat arttırmaktadır. Sonraki 

dönemde ise benzer şekilde Phillips Eğrisi’ni destekleyen 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

Önder (2004) Türkiye 

1987-2001 

ARIMA, 

VAR ve 

VECM 

İşsizlik oranı yerine üretim açığı verileri kullanılan çalışmada 

iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Altay vd. 

(2011) 

G8 Ülkeleri 

2000:01-

2009:04 

Eşbütünleşme 

ve 

Nedensellik 

Çalışmada enflasyon ve işsizlik arasında eşbütünleşme ilişkisi 

bulunmuştur. Çalışmada kısa dönemde işsizliğe doğru tek 

yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir. 

Bilen  (2014) Türkiye 

2001:01-

2012:04 

Yapısal VAR 

Yöntemi 

Çalışmada Phillips Eğrisi’ni destekler sonuçlar bulunmuştur. 

Buna göre kısa dönemde işsizlik ile enflasyon arasında negatif 

bir ilişki bulunmaktadır. 

Alper (2017) Türkiye 

1987-2016 

ARDL 

eşbütünleşme 

analizi 

Çalışmada bağımlı değişken enflasyon olarak belirlenmiş ve 

uzun dönemde bir ilişki bulunamamıştır. Ancak bağımlı 

değişken işsizlik olarak belirlendiğinde ilişki bulunmaktadır. 

Tajra (1999) Brezilya 

1994-1999 

Regresyon 

Analizi 

Çalışmada enflasyon ve işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki 

bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Turner ve 

Benavides 

(2001) 

Meksika 

1980-1999 

Non-

Parametrik 

En Küçük 

Kareler 

Phillips Eğrisi’ni destekleyen sonuçlar bulunmuştur. 
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Çalışmanın 

Künyesi 

Ülke ve 

Dönem 

Ampirik 

Yöntem 

Ulaşılan Sonuç 

Nwala (2003) Amerika 

1993-2000 

Regresyon 

Analizi 

Çalışmada Phillips Eğrisi’nin ilgili yıllarda geçerli olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Tablo 1’de hem Türkiye hem diğer çeşitli ülkeler için yapılan çalışmalar yer almaktadır. Phillips 

Eğrisi’nin geçerliliğinin sınanmasında farklı ülkeler için farklı ampirik yöntemlerin kullanıldığı 

görülmektedir. Tablo 1’e göre çalışmaların çoğunda Phillips Eğrisi’nin geçerli olduğuna 

yönelik sonuçlar yer almakta olmasına rağmen Phillips Eğrisi’nin geçersiz olduğunu savunan 

çalışmada yer almaktadır. 
 

4. Veri ve Yöntem 

Çalışmada Phillips Eğrisinin Türkiye için geçerli olup olmadığı araştırılmaktadır. Buna yönelik 

olarak Türkiye için işsizlik ve enflasyon verileri analizde kullanılmaktadır. İligli değişkenler 

1986-2018 dönemini kapsayan yıllık verilerdir ve IMF veri tabanından elde edilmiştir. Analizde 

kullanılan değişkenlerin birim kök test sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir. Tablo’da 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök test sonuçlarına göre, 

değişkenlerin durağanlıkları analiz edilmektedir. %1, %5 ve %10 güven aralıklarında kritik 

değerleri ve olasılık (Probability) bazında, iki değişkeninde düzey seviyede birim kök içerdiği, 

birinci farkları alındığında ise durağanlaştıkları saptanmaktadır.  

Tablo 2: ADF ve PP Birim Kök Test Sonuçları 
 İŞSİZLİK ENFLASYON 

Güven  

Düzeyi 

Kritik  

 Değerler 

T-ist 

Değeri 

Prob.  

Değeri 

Güven  

Düzeyi 

Kritik  

 Değerler 

T-ist 

Değeri 

Prob.  

Değeri 

ADF 

%1 -3.6537 

-1.6080 0.4670 

%1 -3.6998 

-1.7825 0.3806 %5 -2.9571 %5 -2.9763 

%10 -2.6174 %10 -2.6274 

PP 

%1 -3.6537 

-1.5395 

 

0.5011 

%1 -3.6537 

-1.3177 

 

0.6091 %5 -2.9571 %5 -2.9571 

%10 -2.6174 %10 -2.6174 

 D(İŞSİZLİK) D(ENFLASYON) 

Güven  

Düzeyi 

Kritik  

 Değerler 

T-ist 

Değeri 

Prob.  

Değeri 

Güven  

Düzeyi 

Kritik  

 Değerler 

T-ist 

Değeri 

Prob.  

Değeri 

ADF 

%1 -3.6702 

-4.8012 

 

0.0006* 

%1 -3.6617 

-8.3074 

 

0.0000* %5 -2.9640 %5 -2.9604 

%10 -2.6210 %10 -2.6191 

PP 

%1 -3.6617 

-6.6397 

 

0.0000* 

%1 -3.6617 

-8.3171 

 

0.0000* %5 -2.9604 %5 -2.9604 

%10 -2.6192 %10 -2.6192 

*%1 düzeyine göre, anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  

Değişkenlerin eşbütünleşik ilişkiye sahip olup olmadığını test edebilmek için  ARDL (Auto 

Regressive Distrubuted Lag Models) yöntemi  kullanılan analizlerden birisidir. Bu çalışmada 

da ARDL yöntemi kullanılmaktadır. ARDL modelinin Bounds test sonuçları, uygun gecikme 

sayısı tespit edilerek  Tablo 3’te verilmiştir. F- istatistik değerinin 8.29 olduğu ve %10, %5 ile 

%1 anlamlılık düzeyinde işsizlik ve enflasyon değişkenleri arasında eşbütünleşik olduğu yani 

analize tabi tutulan dönemler arasında birlikte hareket ettiği görülmektedir. 

Tablo 3: Bounds Test Sonuçları 
 ARDL order F-İstatistik, Bound Testi 

İŞSİZLİK (2, 2) 8.2926 

Anlamlılık Seviyesi Alt Sınır Üst Sınır 

%10 3.02 3.51 

%5 3.62 4.16 

%1 4.94 5.58 
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Tablo 4’te  ARDL modelinin diagnostik test sonuçları verilmektedir.  ARDL modelinde 

otokorelasyon testi için Breusch-Godfrey LM Testi ve ARCH LM Testi kullanılmış olup test 

sonuçlarına göre otokorelasyon sorunu bulunmamaktadır. Değişen varyans sorununun test 

edilmesinde ise White Testi kullanılmıştır ve sonuçlara göre değişen varyans problemi olmadığı 

tablodan görülmektedir. Ramsey Reset Testi sonuçlarına göre ise model kurma hatasının 

olmadığı sonucuna varılmaktadır. İşsizlik ve Enflasyon değişkenleri alınarak kurulmuş ARDL 

modelinde belirlilik katsayısı ise 0.81 olduğu görülmektedir. 

Tablo 4: ARDL (2, 2) Modelin Tanısal Testleri 
Diagnostik Testler İstatistikler 

 sonucu 0.8115 

Adjusted  sonucu 0.7738 

F-istatistiği 21.5298 (0.0000) 

Breusch-Godfrey LM Testi 2.7762 (0.0957) 

White Testi 12.7163 (0.8892) 

ARCH LM Testi 0.2482 (0.6183) 

Ramsey Reset Testi 0.5624 (0.4606) 
 

ARDL modelinde kullanılan değişkenlerde yapısal kırılmanın olup olmadığını tespit etmek için 

Brown vd. (1975) tarafından literatüre kazandırılmış olan CUSUM (cumulative sum) ve 

CUSUMSQ (cumulative sum of squares) testlerinin sonuçları Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Modeldeki katsayıların istikrarlı olabilmesi için % 5 güven düzeyine göre çizilmiş olan sınırlar 

içerisinde olması gerekmektedir (Bahmani-Oskooee and Ng, 2002:25). Şekil 3’te CUSUM ve 

CUSUMSQ test istatistiklerinin %5 anlamlılık düzeyinde sınırlar arasında kaldığı ve ele alınan 

dönemler arasında istikrarlı olduğu görülmektedir. 
 

 

Şekil 3: CUSUM Testi 

Tablo 5’te hata düzeltme modeli sonuçları verilmektedir. Hata düzeltme modeli, değişkenlerin 

analize tabi tutulan dönemler arasında herhangi birinde meydana gelen bir şokun diğer 

değişkende uzun dönemde tepkisinin ne kadar süreceğini ve dengeye geleceğini 

göstermektedir. Tablo 5’te yer alan ECM katsayısı beklendiği gibi negatif işaretlidir ve uzun 

dönemde meydana gelen bir şokun  etkisinin bir dönemde %50’den fazlasının (-0.783820) 

ortadan kalktığı görülmektedir. giderilmektedir. Buna göre şokun etkisi, iki dönemde tamamen 

ortadan kalkmaktadır. ECM katsayısının olasılık değerinin (0.0000), %1 anlamlılık düzeyinde 

anlamlı olması, hata düzeltme katsayısını yorumlanabilir kılmaktadır. 
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Tablo 5: Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

Değişkenler Katsayılar Standart Hata t-İstatistiği Olasılık 

D(ISSIZLIK(-1)) 0.540151 0.155327 3.477508 0.0019 

D(ENFLASYON) 0.006384 0.009185 0.695102 0.4934 

D(ENFLASYON(-1)) 0.019283 0.009212 2.093193 0.0466 

ECM -0.783820 0.151217 -5.183424 0.0000 
 

Tablo 6’da işsizlik ve enflasyon değişkenlerinin uzun dönemde birbirleri üzerindeki etkileri 

verilmektedir. Enflasyonda meydana gelecek %1’lik bir artış İşsizliği ortalama olarak %0,04 

azaltmaktadır. Bu sonuçlar neticesinde enflasyonun ile işsizlik arasında negatif bir ilişkinin 

olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Tablo 6: Uzun Dönem Katsayıları 
Değişkenler Katsayılar Standart Hata T-İstatistiği Olasılık 

ENF -0.040208 0.005868 -6.851605 0.0000 

C 10.45511 0.300332 34.81189 0.0000 
 

5. Sonuç 

Maliye politikasının amaçlarından olan ekonomik istikrarın sağlanması amacı, hem tam 

istihdam hem fiyat istikrarının sağlanmasını gerektirmektedir. Ancak ekonominin işleyişinde 

her zaman istenilen bu durum gerçekleşmeyebilir. Phillips Eğrisi’de bu durumun ispatında 

kullanılmaktadır. Buna göre enflasyon ve işsizlik arasında negatif bir ilişki olduğu ve birinin 

azaltılmasının diğerinin maliyeti ile sonuçlanacağı söylenmektedir. Phillips Eğrisi uzun bir 

dönem boyunca hakimiyet sürmesine rağmen 1970’li yıllarda meydana gelen krizle birlikte 

Phllips Eğrisi egemenliğini yitirmiştir. Bu dönemde ise her iki değişkenin birlikte arttığı 

gözlenmektedir.  

Çalışmada Türkiye için enflasyon ve işsizlik değişkenleri analize tabi tutularak Phillips 

Eğrisi’nin geçerli olup olmadığı araştırılmaktadır. Çalışmada eş bütünleşme analizi 

kullanılmaktadır. Analiz için ARDL tekniği kullanılmaktadır. Çalışmada enflasyon ve işsizlik 

arasında uzun dönemli bir eş bütünleşme ilişkisi olduğu sonucu elde edilmiştir. Uzun dönemde 

enflasyonda meydana gelen artış işsizliği azaltmaktadır. Ayrıca bir şok meydana gelmesi 

durumunda yaklaşık iki dönem sonrasında şokun etkisi ortadan kalkmaktadır.  

Çalışmada elde edilen bulgulara göre Türkiye’de Phllips Eğrisi’nin geçerli olduğu 

anlaşılmaktadır. Yani enflasyonda meydana gelen bir artış işsizliğin azalmasına yol açmaktadır. 

Öyleyse politika yapıcılar ya enflasyonu ya işsizliği tercih etmek durumunda kalmaktadır. Yani 

Türkiye’de işsizliğin azaltılması ancak enflasyon maliyetine katlanılması durumunda mümkün 

olmaktadır.  
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Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Dış Ticaret Perspektifinden 

Bir Bakış 
 

İsmail Aydemir1 

 

 
Özet 

Türkiye; AB’nin yakın bir komşusudur.  AB, 1951 yılında 6 ülkenin katılımı ile kurulmuştur. Bugün birlik 28 

üyesi olan geniş bir topluluk (Avrupa Ekonomik Topluluğu 1958) olmuştur. Türkiye;  AB kurulmazdan evvel de 

Avrupa’daki devletler ile ticari faaliyetlerde bulunmaktaydı. AB kurulduktan sonra da bu birliğe üye olan devletler 

ile ticari faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye bu topluluğa üye olmak için 1959’da başvurmuştur. Türkiye bu 

toplulukla her alanda ortak faaliyetlerde bulunmuştur. 

Bu çalışmada; Türkiye’nin son beş Yılda (2013- 2017) AB’ye olan ihracat verileri ve birlikten yaptığı ithalat 

verilerinin ne konumda olduğuna bakılacaktır. Ardından bu verilerin Türkiye’nin Dış Ticaret Hacmindeki 

konumunun ne olduğu ve ne anlam ifade etiği konusu açıklanmaya çalışılacaktır.  Ayrıca,  önümüzdeki 5 yıllık 

süreçte,  bu verilerin muhtemel ulaşması gereken noktalarına dair tahmin ve öngörülerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Türkiye’nin İhracatı, Türkiye’nin İthalatı 

 

Turkey - European Union Relations from Foreign Trade 

Perspective 
 
Abstract 

Turkey; It is a close neighbor of the EU. The EU was established in 1951 with the participation of 6 countries. 

Today the union has become a large community (European Economic Community 1958) with 28 members. 

Turkey; Before the establishment of the EU, it had commercial activities with the European states. After the 

establishment of the EU, it continues its commercial activities with the member states. Turkey was admitted in 

1959 to become a member of this community. Turkey conducted joint activities in all areas of this community. 

In this study; Turkey in the last five year (2013- 2017) of the EU export data and import data together will look at 

what his position is. Turkey's Foreign Trade Then what is the position of these data in volume terms will be 

explained and what the ethics statement. In addition, we will make forecasts and predictions about the possible 

points of this data in the next 5 years. 

Keywords: European Union, Turkey's Exports, Imports Turkey 

 

1. Giriş  

Bu çalışmada,  Türkiye’nin AB ile olan ticari ilişkilerinin hangi boyutlarda olduğu,  Türkiye’nin 

dış ticaretinde bu birliğin yerinin ne boyutta olduğu ve gelecek 10 yıl içerisinde dış ticaret 

alanındaki ilişkilerin hangi yöne doğru gidebileceği konularında tespit ve tahminlerin ortaya 

konması hedeflenmektedir.   

Türkiye, son 15 yıldır siyasi,  ekonomik ve sosyal bir istikrar yakalamış olup, kalkınma ve 

gelişme yolundaki çabalarına devam etmektedir.  Aynı zamanda Gelecek 10, 20, 30  ve 50 yıllık 

hedeflerini ortaya koyabilmeye  ve geleceği için stratejik planlar hazırla çalışmalarına 

başlayabilmiş bunlar için tasarı ve öneriler hazırlamaya başarmıştır.  

Yine Türkiye bu sürede komşuları ile barış içinde olmaya, onların toprak bütünlüğüne saygılı 

olmaya ve onlarla birlikte ticari ve ekonomik ilişki ve yatırımlarını geliştirmeye de büyük önem 

vermeye her zaman özen göstermeye devam etmektedir. Bu Doğrultuda üç kıtanın kesişim 

                                                           
1 Assist.Prof. Usak University, School of Applied Sciences, Usak-Turkey, ismail.aydemir@usak.edu.tr 
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noktasında yer alan Ülkemiz Türkiye; başta Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında bulunan onlarca 

ülke ve bu ülkelerin oluşturduğu uluslararası ve çok uluslu ticari, iktisadi ve finansal topluluk 

ve oluşumlarla da ilişkilerini geliştirme konusunda önemli atılımlarına devam etmektedir.  

Bunların başında AB gelmektedir.  Türkiye 1951 de temelleri atılan bu topluluğa katılmak için 

1959 da başvurmuş ve bu toplulukla ortak faaliyetler geliştirmek üzere her türlü çabayı 

sergilemiş ve sergilemeye de devam etmektedir.  Türkiye AB süreci ile ilgili çalışmalarının 60 

yıllık bir hikâyesi olup,  bu çalışma ve girişimlerinin karşılığı olan hak ettiği yere gelme ve 

ilişkilerinde karşılık bulma çabalarını sürdürmektedir.  Bu kıtayla 600 yıldan fazla siyasi, askeri 

ve ticari ilişkilerini devam ettirmekte olan  bir medeniyetin temsilcisi olan ülkemiz,  globalleşen 

dünyadaki gelişmelere paralel olarak bu toplulukla ilişkilerinin  verimli bir düzeye ulaşması 

için  gayret göstermeye devam etmektedir. 

Şurası da bir gerçektir ki; Türkiye’nin AB de ile özveriye dayalı iyi niyet girişimleri topluluk 

nazarında hak ettiği karşılığı bulmaması halinde durumunda, Türkiye'nin sahip olduğu ve 

yakaladığı firsat ve imkânlardan AB’nin yeterince faydalanma şansından mahrum kalacaktır.  

2. AB ve Ekonomik Boyutları 

Çalışmanın bu kısmında 20. Yüzyılın isimsiz modern bir imparatorluğu olan AB hakkında; 

tarihi geçmişi amaçları, ilkeleri, bugünkü yakaladığı kalkınmışlık düzeyi ve de ulaştığı 

ekonomik gösterge ve boyutları ele alınmaktadır. 

2.1. AB de Hakkında Özet Bilgiler 

Avrupa Birliği ya da kısaca AB, yirmi sekiz üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde 

Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 yılında, Avrupa Birliği 

Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan 

Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. 

513 milyondan fazla nüfusuyla Avrupa Birliği, dünya ülkelerinin GSYİH’ye (nominal) göre 

sıralanışında nominal gayrisafi yurtiçi hasılasının %30'luk bölümünü oluşturur. (18,8 trilyon 

ABD$) (1). 

Avrupa Birliği, tüm üye ülkeleri bağlayan standart yasalar aracılığıyla, insan, eşya, hizmet ve 

sermaye dolaşımı özgürlüklerini kapsayan bir ortak pazar (tek pazar) geliştirmiştir.[3] Birlik 

içinde tarım, balıkçılık ve bölgesel kalkınma politikalarından oluşan ortak bir ticaret politikası 

izlenir.[4] Birliğe üye ülkelerin on dokuzu, Euro adıyla anılan ortak para birimini kullanmaya 

başlamıştır. Avrupa Birliği, üye ülkelerini Dünya Ticaret Örgütü'nde, G8 zirvelerinde ve 

Birleşmiş Milletler'de temsil ederek dış politikalarında da rol oynamaktadır. Birliğin yirmi sekiz 

üyesinden yirmi ikisi NATO'nun da üyesidir. Schengen Antlaşması uyarınca birlik üyesi ülkeler 

arasında pasaport kontrolünün kaldırılmasının da arasında bulunduğu pek çok adlî konu ve 

içişleri düzenlemelerinde Avrupa Birliği'nin payı bulunur(2). 

Avrupa Birliği, devletlerarası ve çok uluslu bir oluşumdur. Birlik içinde kimi konularda 

devletlerarası anlaşma ve fikir birliği gerekir. Ancak belirli durumlarda uluslarüstü yönetim 

organları, üyelerin anlaşması olmaksızın da karara varabilir. Avrupa Birliği'nin bu tip haklara 

sahip önemli yönetim birimleri Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği 

Konseyi, Liderler Zirvesi, Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa Merkez Bankası'dır. Parlamentoyu, 

Avrupa Birliği vatandaşları beş yılda bir oylama yöntemiyle seçerler. 

Avrupa Birliği'nin temelleri 1951 yılında, altı ülkenin katılımıyla oluşturulan Avrupa Kömür 

ve Çelik Topluluğu'na ve 1957 Roma Antlaşması'na dayanmaktadır. O dönemden bu yana, 

birlik yeni üyelerin katılımlarıyla boyut olarak büyümüş; var olan yetkilerine yeni görev ve 

sorumluluk alanları ekleyerek de gücünü arttırmıştır. Üye devletler Aralık 2007'de, birliğin 

bugüne dek yaptığı antlaşmalar ile yasal yapısını güncellemek ve iyileştirmek amacıyla Lizbon 

Antlaşması imzalanmıştır. Lizbon Antlaşması'nın onaylanma ve işleme girme sürecinin 2008 
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yılı içinde olması öngörülmüşse de İrlanda'da, antlaşmanın onaylanması için yapılan halk 

oylamasının ilk etapta olumsuz sonuçlanması kabul sürecini geciktirmiştir. Avrupa Birliği 2012 

Nobel Barış Ödülü'nü almıştır 

1990 yılında Berlin Duvarı'nin yıkılması ile eski Doğu Almanya, birleşmiş yeni Almanya'nın 

bir parçası olarak topluluğa katıldı. Doğu Avrupa'ya doğru gerçekleştirilen genişlemeyle 

birlikte, topluluğa katılmaya aday ülkelere uygulanmak amacıyla Kopenhag Kriterleri'nin kabul 

edilmesi üzerine görüş birliğine varıldı. 

7 Şubat 1992 tarihinde Maastricht Antlaşması yürürlüğe sokuldu. Bu antlaşma ilk kez Avrupa 

Birliği terimini kullandı ve üç sütun adını verdiği uygulama alanlarını başlattı. Bugünkü Avrupa 

Topluluğu terimi, geçmişte Avrupa Topluluklarının görev alanına giren politika ve uluslarüstü 

işlemleri kapsayan birinci sütuna eş düşmektedir. İkinci ve üçüncü sütunlarsa birliğin dış 

politikası ile içişleri ile ilgili, daha çok devletlerarası düzeyde iş birliği sunar. Günlük konuşma 

dilinde Avrupa Birliği terimi, Avrupa Topluluğu için de kullanılmaktadır ve birliğin birinci 

sütununun bir ögesi olarak Avrupa Topluluğu adı, öngörüldüğü tarihte yürürlüğe girecek olan 

Lizbon Antlaşması ile birlikte kullanımdan kalkacaktır. 

2002'de on iki üye ülke Euro adlı ortak bir para birimini benimsedi. O günden bu yana, euro 

kullanan ülkelerin oluşturduğu euro bölgesi on dokuz ülkeye ulaştı. 2004 yılında Avrupa 

Birliği, çoğunluğu eski Doğu Bloku ülkelerinden olan on yeni aday ülkenin de birliğe resmen 

katılmalarıyla tarihindeki en büyük genişlemeyi gördü. Üç yıl sonra, Bulgaristan ve Romanya 

da birliğe girdi. Birliğin son genişlemesi 2013 yılında Hırvatistan'ın katılmasıyla gerçekleşti(3.) 

2004 yılında Roma'da, daha önceki tüm antlaşmaları tek bir belgede toplayacak Avrupa Birliği 

Anayasası hazırlanmasını öngören antlaşma imzalandı. Ancak bu anayasa taslağı, Fransa ve 

Hollanda'da düzenlenen halkoylamalarında alınan olumsuz sonuçlardan dolayı diğer ülkelerde 

uygulanmadı ve onay alma işlemi hiçbir zaman tamamlanmadı. Bu nedenle bunun yerine, 2007 

yılında önceki antlaşmaları yeni bir anayasayla değiştirmektense koşullarını iyileştirmeyi 

öngören ve Reform Antlaşması olarak anılan Lizbon Antlaşması imzalandı.[18]. 2 Ekim 

2009 tarihinde yeniden gerçekleştirilen oylamada İrlanda halkının da olumlu görüş 

bildirmesiyle Lizbon Antlaşması tüm üye ülkelerce kabul görmüş oldu ve uygulama sürecine 

geçilmesinin önündeki tüm engeller kalkmış oldu.  

2.2. AB’nin Ekonomik Boyutları 

Türkiye’nin iktisadi yapısı, kültürel farklılığı ve coğrafi konumu, Türkiye’nin Avrupa Birliği 

macerasını çok boyutlu karmaşık ve bir o kadar da ilginç hale getirmektedir. Dolayısıyla 

Türkiye-AB ilişkilerini salt ekonomik veya salt siyasal açıdan ele almak, konuya eksik 

yaklaşmak anlamına gelmektedir. Türkiye ile AB arasındaki ilişkiyi siyasal ve ekonomik 

boyutları ile tarihsel bir bakış açısı içinde ele almak gerekmektedir  

Türkiye’nin, ticari ortakları olarak, Avrupa Birliği ülkeleriyle hukuki sonuçları da olan bağlar 

oluşturması Türkiye’ye bölgede, diğer ülkelerden oldukça farklı bir konum kazandırmaktadır. 

Dahası, Türkiye Gümrük Birliğini gerçekleştirmiş bir ülke olarak, malların serbest dolaşımı 

ilkesi uyarınca ticari perspektiften bakıldığında, AB üyesi ülkelerle aynı çatı altında 

bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye AB üyeleri ile dış ticareti “serbestçe gerçekleştirdiği 

ülkelerdendir (4). 
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Tablo 1:  Yıllar İtibariyle AB nin Dış Ticaret Verileri (Milyar dolar) 

 
 

Yukarıdaki grafiği incelediğimiz zaman; AB’nin 2006’da dış ticaret hacminin  3,167 trilyon dış 

ticaret hacminin olduğunu,  bunun 2019 yılında  3,907  trilyon dolara ulaştığını görüyoruz.  

2011’lerde ise AB’nin dış ticaret hacminin 4,576 trilyon dolara kadar yükseldiğini ve 

ekseriyetle dış ticaret fazlası verdiğini görmekteyiz.  

 

3. AB ve Türkiye Dış Ticaret Verilerinin İncelenmesi 

Yukarıda bir nebze AB’nin ekonomik boyutundan bahsedilmişti. Burada ise  AB’nin yıllar 

itibariyle  gerçekleştirdiği dış ticareti ithalat boyutu ele alınacaktır. Ardından Türkiye’nin AB 

ile olan ihracat ve ithalat verilerinin ne olduğu ve hangi boyutlara ulaştığı üzerinde durulacaktır.  

3.1. Yıllar İtibariyle AB’nin  Dış Ticareti 

Avrupa Birliği’nin son 10 yıllık dış ticaretine bakıldığında, 2006 - 2015 yılları arası toplam 

ihracatının % 37 artarak, 2015 yılında yaklaşık 2 trilyon dolar; toplam ithalatının ise % 12 

artarak 2015 yılında 1,9 trilyon dolar değerinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. AB’nin 2015 yılı 

dış ticaret fazlası yaklaşık 67 milyar dolar değerindedir. 

2016 yılı Ocak - Eylül döneminde AB’nin en büyük tedarikçisi Çin’dir. Ocak-Eylül 2016 

döneminde AB, Çin’den yaklaşık 283 milyar dolar değerinde ürün ithal etmiş ve Çin, AB’nin 

toplam ithalatından % 20 pay almıştır. 2015 yılında ise AB’nin Çin’den ithalatı yaklaşık 390 

milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

2016 yılının Ocak - Eylül döneminde AB’nin en önemli ikinci tedarikçisi, %14,6 pay ile 

ABD’dir. ABD, bu dönemde bir önceki döneme göre % 0,9 gerilemeyle AB’ye yaklaşık 207 

milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 2015 yılında AB’nin ABD’den ithalatı 

yaklaşık 277 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 
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Tablo 2: AB’nin En Fazla İthalat Yaptığı Ülkeler 

 

Türkiye; 2016 yılının Ocak  - Eylül döneminde AB’nin en önemli 6. Tedarikçisi konumundadır. 

2016 yılının ilk dokuz ayında AB; Türkiye’den 55 milyar dolar değerinde ürün ithal etmiş, 2015 

yılının aynı dönemine göre ithalat oranı % 8,4 oranında artmıştır. 2016 yılının Ocak – Eylül 

döneminde AB’nin Türkiye’den ithalatında Türkiye’nin aldığı pay % 3,9’dur. 2015 yılında ise 

bu oran % 3,6 değerinde gerçekleşmiştir. 

AB’nin En Fazla Tekstil + Hazır giyim İthalatı Yaptığı Ülkeler 

2016 yılının Ocak – Eylül döneminde AB 92,1 milyar dolar değerinde tekstil ve hazır giyim 

ürünü ithal etmiştir. 2016 yılı Ocak - Eylül döneminde AB’nin en büyük tekstil ve hazır giyim 

tedarikçisi ülke, % 34,1 pay ile Çin'dir. Ocak – Eylül döneminde AB, Çin’den bir önceki yılın 

ilk dokuz ayına göre % 6,8 gerilemeyle 31,4 milyar dolar değerinde tekstil ve hazır giyim ürünü 

ithal etmiştir. 

2016 yılının Ocak - Eylül döneminde AB’nin en önemli üçüncü tedarikçisi ise toplam 

tekstil ve hazır giyim ithalatından almış olduğu %12,9 pay ve yaklaşık 12 milyar dolarlık ithalat 

değeri ile Türkiye’dir. 

3.2. Türkiye’nin AB ile İlgili Dış  Ticaret  Verileri 

2014 yılı dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye’nin toplam ihracatı 157,6 Milyar $ olarak 

gerçekleşmiştir. Bu toplam ihracat değerinin ülke gruplarına göre dağılımı (Milyar ABD $’ı 

olarak) şu şekildedir (TÜİK, 2016): 1. 28 AB Ülkesi: 68,51; 2. Diğer Avrupa: 15,18; 3. Afrika: 

13,7; 4. Kuzey Amerika:7,29; 5. Orta Amerika ve Karayipler: 0,93; 6. Güney Amerika: 1,85; 

7. Yakın ve  Orta Doğu: 35,38 ve 8. Serbest Bölgelerdir. 

2014 yılı dış ticaret istatistikleri değerlendirildiğinde, toplam ihracatın ve toplam ithalatın 

yarısından fazlasının (ihracatta yaklaşık 83,7 milyar $, yüzde 53 ve ithalatta yaklaşık 125 milyar 

$, yüzde 52) Avrupa Ülkeleriyle gerçekleştiği görülmektedir. Bu istatistikler sadece AB ülkeleri 

açısından değerlendirildiğinde ise, ihracatta yüzde 43,4; ithalatta da yüzde 36,6’lik bir payın 

sahibi olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla son yıllarda azalmalar olsa da Türkiye’nin en 

önemli ticaret ortağı olarak AB Ülkeleri görünmektedir (5). 
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                                    Tablo 3: Türkiye’nin Toplam Dış Ticareti 

  Yıl İhracat    Değ (%) İthalat Değ (%)  İhr/İth Milyon$ Milyon$ 

2002 36.059 15,1 51.554 24,5 69,9    

2007 107.272 25,4 170.063 21,8 63,1    

2008 132.027 23,1 201.964 18,8 65,4    

2009 102.143 -22,6 140.928 -30,2 72,5    

2010 113.883 11,5 185.544 31,7 61,4    

2011 134.907 18,5 240.842 29,8 56,0    

2012 152.462 13 236.545 -1,8 64,5    

2013 151.803 -0,4 251.661 6,4 60,3    

2014 

2018           

157.610 

168                      

3,8 242.177 

223 

-3,8 65,1 

55 

   

              Kaynak: www.ekonomi.gov.tr, TÜİK, TOBB, BM Comtrade 

 

Türkiye’nin Toplam Dış Ticareti İçerisinde AB Yeri 

 

2002-2014 dönemi için Türkiye’nin AB ile olan dış ticaretinde ilk göze çarpan, veri dönemde 

hem ihracatın hem de ithalatın artış oranı üç kattan fazladır. 2014 yılı itibariyle Türkiye AB dış 

ticareti, ihracatta 68 Milyar $’ı ithalatta da 88 Milyar $’ı aşmıştır.  

   Tablo 4: Türkiye’nin Dış Ticareti İçerisinde AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl İhracat  
Milyon 
Dolar 

Değ 

(%) 

İthalat  
Milyon 
Dolar 

Değ 
(%) 

İhracat/
İthalat 

İhracat İthalat 

2002 20.503 16,4 25.667 29,6 79,8 56,85 49,78 
2003 27.708 35,1 35.187 37 78,7 58,60 50,74 
2004 36.581 32,02 48.103 36,7 76,4 57,91 49,31 
2005 41.532 13,5 52.781 9,7 78,6 56,52 45,19 
2006 48.148 15,9 59.447 12,6 80,9 56,29 42,59 
2007 60.754 26,2 68.472 15,2 88,7 56,63 40,26 
2008 63.719 4,9 74.573 8,9 85,4 48,26 36,92 
2009 47.228 -25,9 56.616 -24 83,4 46,23 40,17 
2010 52.934 12,1 72.391 27,9 73,1 46,48 39,00 
2011 62.589 18,2 91.439 26,3 68,4 46,39 37,96 
2012 59.398 -5,1 87.657 -4,1 67,7 38,95 37,05 
2013 63.039 6,1 92.457 5,5 68,1 41,52 36,73 
2014 68.514 8,7 88.783 -4 77,1 43,47 36,66 
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Ülkemizin Dış Ticaretinde AB’nin Yeri  

2014 - 2017 Yılları: En Fazla İhracat Yapılan 10 Ülke ve Yüzdeleri     

Ülke 
YIL 

2014 2015 2016 2017 

Almanya 9,6 9,3 9,8 9,6 

İngiltere 6,3 7,3 8,2 6,1 

Birleşik Arap Emirlikleri 3,0 3,3 3,8 5,8 

Irak 6,9 5,9 5,4 5,8 

Amerika Birleşik Devletleri 4,0 4,4 4,6 5,5 

İtalya 4,5 4,8 5,3 5,4 

Fransa 4,1 4,1 4,2 4,2 

İspanya 3,0 3,3 3,5 4,0 

Hollanda 2,2 2,2 2,5 2,5 

İsrail   1,9 2,1 2,2 

İlk 10 Ülke Toplamı 45,5 46,5 49,5 51,1 

Güncelleme Tarihi: 06/07/2018 – Kaynak: http://risk.gtb.gov.tr/data/572b3a8a1a79f50cd8a22b1a/y/5-

En%20Fazla%20Ihracat%20Yapilan%2010%20Ulke.pdf,   

http://bilingumruk.com/turkiyenin-en-fazla-ihracat-yaptigi-10-ulke/ 

 

En Çok İthalat Yaptığımız Ülkeler 2018 

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde 2018 yılı içerisinde gerçekleşen toplam ithalat 

223.082 milyon (223 milyar) dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı ithalat rakamı toplam 

233.803 milyon dolar olarak gerçekleşmişken, 2018 yılı ithalatımız da %4,59 azalma olmuştur. 

2018 yılında gerçekleştirilen toplam dış ticaret hacmimizin 391.169 milyon dolar olduğunu 

düşünecek olursak, bu rakamın %57'sini ithalat giderlerimizin oluşturduğunu hesaplarız. En 

çok ithalat yaptığımız ülkeler 2018 yılında şu şekilde gerçekleşmiştir: 

 Rusya Federasyonu: 22.014 milyon dolar 

 Almanya: 20.407 milyon dolar 

 Çin: 20.719 milyon dolar 

 ABD: 12.450 milyon dolar 

 İtalya: 10.155 milyon dolar 

 Diğer ülkeler: 137.336 milyon dolar 

2017 yılında en çok ithalat yaptığımız ülkeler içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti birinci sırada 

iken, Almanya ikinci sırada ve Rusya'da üçüncü sırada yer almaktaydı. Bu yıl Rusya'nın 

ithalatımızda birinci sırada yer almasının en önemli sebebi, Amerika ile olan ilişkilerimizde 

yaşanan problemli süreç sonrası askeri araç, gereç, teçhizat ve mühimmatları Rusya 

Federasyonundan ithal edilmiştir. 2017 yılında ülkeler bazında yaptığımız ithalatların litesi 

aşağıdaki şekilde yer almıştır: 
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 Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithalatımız 23.371 milyon dolar 

 Almanya'dan ithalatımız 21.302 milyon dolar 

 Rusya Federasyonu’ndan 19.546 milyon dolar 

 ABD'den ithalatımız 12.018 milyon dolar 

 İtalya'dan ithalatımız 11.321 milyon dolardır (6). 

 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

“2018’de Türkiye   - Avrupa Birliği (AB)  İlişkilerine Dış Ticaret Penceresinden Bakış”  isimli 

bu çalışmada,  yanı başımızda dev bir pazar olan ve ismi AB olan bu ekonomi imparatorluğunun 

kuruluş ve oluşum süreci ve bugün için ulaşmış olduğu ekonomik boyutunun ne olduğu 

üzerinde durulmuştur. Ardından AB’nin dış Ticaret verileri ve Türkiye’nin AB ile olan ihracat 

ve ithalat verilerinin analizi yapılmaya çalışılmıştır (7). 

2017 Yılında Türkiye’nin ihracatındaki ilk 10 ülkeden 6 tanesi AB ülkesi. Yine aynı şekilde 

2018 yılında ithalat yaptığımız ilk beş ülkeden ikisi AB ülkedir.  Bu veriler bile bize 

Türkiye’nin dış ticaretinde AB nin ne denli önemli bir yeri olduğunu anlatmaktadır. 

Bu çalışmada ulaşılan sonuçları şöyle sıralayabiliriz: 

 Avrupa Birliği, Toplamda Türkiye’nin birinci dış ticaret partneridir. 

 2014-2017 döneminde Ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülkeden 6 tanesi AB 

ülkedir. 

 2018’ de En çok ithalat yaptığımız ilk 5 ülkeden 2 tanesi yine AB ülkedir. 

 AB, yanı başımızdaki dev bir ekonomi imparatorluğu olup, bu imparatorluk 28 devletin 

katılımı ile oluşmuştur. Türkiye’nin ekonomik büyümesi geliştikçe, AB ile olan ticari 

faaliyetleri de büyümeye devam edecektir. 

 Türkiye’nin  AB ye üyelik sürecinin 60 yıllık bir serüveni vardır.  Bizden sonra,  

müracaat yapan ve şartları yetersiz kaç tane devlet bu birliğe alınmıştır. Türkiye de bir an evvel 

birliğe tam üyeliği gerçekleştirilmelidir. 

 Türkiye AB ne tam üyeliğe alınması ile birlikte Türkiye kadar AB de bundan kazançlı 

çıkacaktır. 

 Türkiye 2023 hedeflerine doğru yürürken, AB ile dış ticaret ilişkilerini büyütmeye ve 

geliştirmeye devam edecektir.  

 

Kaynakça: 

1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birliği,  13/04/2019. (dipnotlar: 1,2,3)  

2. Sıla Özsümer; Türkiye – Avrupa Birliği Gümrük Birliği Anlaşması ve Yeni 

Düzenlemeler” “Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü,AB ve Uluslararası Organizasyonlar 

Şefliği Uzman Yardımcısı,  Mart 2016 (dipnot:4) 

3. Hüseyin AĞIR, Mehmet METİN; “Türkiye-Avrupa Birliği Dış Ticaret Göstergeleri Üzerine Bir 

Değerlendirme,  Avrupa  Birliği  Dış    Ticaret Raporu,     İtkib   Genel Sekreterliği,  Ocak, 2017 ,   İstanbul, ( dipnot: : 5, 6) 

4.  http://bilingumruk.com/turkiyenin-en-fazla-ihracat-yaptigi-10-ulke/ 

5. Mehmet KARAGÜL, Uluslararası İktisadi Örgütler ve Az Gelişmiş Ülkeler;5. Basım 

Nobel Yayınevi, 2017 (dipnot:7) 
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Türkiye  - AB Gümrük Birliği Anlaşmasının Güncellenmesi 

Üzerine Bir Değerlendirme 
 

İsmail Aydemir1 

 

 
Özet 

Türkiye- AB Gümrük Birliği (GB) Anlaşması, 6 Mart 1995 tarihinde Ankara Anlaşması ile kurulan Avrupa 

Topluluğu-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin uygulama kararı almasıyla 31 Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2015’lere gelindiğinde, GB Türkiye açısından ihtiyaçlara cevap veremez konuma gelmiştir. Bunun üzerine; T.C. 

ekonomi yönetimi, AB’li yetkililer ile diyaloğa geçerek GB’nin güncellenmesi konusunu gündeme getirmiştir.  

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin AB ile gerçekleştirmiş olduğu GB’nin ne olduğu, geçmişinin nereye dayandığı, 

bu birliğin oluşum sürecinin hangi adımlardan oluştuğu ve GB’nin Türkiye’ye sağladığı imkânlardan söz 

edilecektir. Ardından; GB’nin imzalanmasından bugüne (1995) çeyrek asır geçmiş olup,  bu süre zarfında 

Dünyada, Avrupa’da ve Türkiye’de başta; sosyal, ekonomik ve teknolojik konularda olmak üzere hayatın her 

alanında devrim niteliğinde gelişmeler yaşanmıştır. 24 Yıl evvelinde imzalanan bu GB anlaşması bu güne 

gelindiğinde Türkiye açısından bazı alanlarda ihtiyaca cevap veremez olmuş ve birtakım sıkıntılar yaşanmaya 

başlanmıştır. Bu çalışmanın bir diğer amacı da; Türkiye’nin GB’nin hangi konularında sıkıntılar yaşadığını 

belirtip,  GB’de güncelleme yapılmasının gereği ve önemini okuyucuyla paylaşmaktır. Bu güncellemenin 

yapılması durumunda;  başta dış ticaret ve lojistik alanında olmak üzere ülkemiz ekonomisinin geneli, bu 

gelişmeden olumlu şekilde etkileneceği umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gümrük birliği, gümrük birliğinde güncelleme, gümrük birliğinde yaşanan sorunlar 

 

Turkey - EU Customs Union Agreement on Updating an 

Evaluation 
 
Abstract 

EU-Turkey Customs Union (CU) Agreement on March 6, 1995 the Ankara Agreement established by the European 

Union-Turkey Association Council on the implementation decision entered into force on 31 December 1995. 

When the bride 2015, SW Turkey has become unable to respond to the needs in terms of location. Upon this; T. 

C. economic management, through dialogue with EU officials, raised the issue of updating the CU. 

The aim of this study; Turkey is what the Customs Union with the EU has realized, is where the history of 

resistance, which is comprised of the steps of the process of formation of the Customs Union will be discussed 

unity and the facilities provided to Turkey. Behind; today the signing of the Customs Union (1995) are past quarter 

of a century, during the period b in the world, particularly in Europe and Turkey; social, economic and 

technological issues in all areas of life, including revolutionary developments. 24 years ago, when the Customs 

Union Agreement signed on this day, the bride cannot meet the demand in some areas in terms of Turkey and 

started to become experienced some difficulties. Another aim of this study is; Turkey's Customs Union matters in 

which he lived specify troubles, to share with the reader should be done and the importance of the GB update. In 

case of this update; It is hoped that the overall economy of our country, especially those dealing with foreign trade 

and logistics, will be positively affected by this development. 

Keywords: Customs Union, Update in Customs Union, Problems in Customs Union 

 

1. Giriş 

Türkiye, 31 Temmuz 1959 Avrupa Ekonomik Toluluğu AET’ ye ortaklık için başvurdu. 11 

Eylül 1959’da   AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina’nın ortaklık başvurularını kabul etti. 

                                                           
1 Assist.Prof. Usak University, School of Applied Sciences, Usak-Turkey, ismail.aydemir@usak.edu.tr 
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28-30 Eylül 1959’da  Türkiye ile Avrupa Toplulukları Komisyonu arasındaki ilk hazırlık 

görüşmesi yapıldı. 

12 Eylül 1963’e gelindiğinde,  Türkiye ile AET arasında Ortaklık Anlaşması (Ankara 

Anlaşması) imzalandı. Yine aynı tarihte AET ile I. Mali Protokol imza altına alındı.   1 Aralık 

1964’de ise;  Türkiye-AET Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi. Türkiye-AET Ortaklık Konseyi 

1. dönem toplantısı yapıldı. 

Türkiye’nin GB’ne girişi;   6 Mart 1995 tarihinde Ankara Anlaşması ile kurulan Avrupa 

Topluluğu-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin uygulama kararı almasıyla 31 Aralık 1995 tarihinde 

yürürlüğe girmesi ile başlamıştır. Anlaşmaya göre ticari ürünler, her iki taraf arasında herhangi 

bir gümrük kısıtlaması olmaksızın satılabiliyor. Gümrük Birliği temel ekonomik alanlarda ikili 

ticaret imtiyazları uyguluyor.   

Türkiye’nin GB girişi, Türk imalat sektörünün rekabet ve verimlilik düzeyine olumlu yönde 

katkı sağladı. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelmesinde etkili oldu. Sağladığı yapısal 

değişim ve Türkiye’ye kazandırdığı rekabetçilik yaklaşımı, üretim yapısını çeşitlendirirken, 

kaliteli ve güvenli ürün üretimini sağladı. Türkiye’nin AB'ye uygun şekilde oluşturduğu teknik 

mevzuat altyapısı, AB'nin fikri mülkiyet ve rekabet kurallarını benimsemesi, uluslararası 

pazarlarda rekabet gücünü yükseltti. 

Türkiye’nin AB ile imzaladığı GB anlaşması, hizmet veya kamu ihalelerini ise kapsamıyor. GB 

anlaşmasının ardından geçen 24 yıllık süreçte tüm dünyada sosyal, ekonomik ve teknolojik 

alanlarda çok önemli değişme ve gelişmeler olmuştur. Avrupa’da ve Türkiye’de gelişen ticaret 

ve ürün çeşitliliği artmıştır.  Bu nedenle; 24 yıl evvel imzalanmış olan Gümrük Birliği 

anlaşmasının günümüz ve geleceğimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmesi 

gerekmektedir. 

“Türkiye - AB Gümrük Birliği Anlaşmasının Güncellenmesi Üzerine Bir Değerlendirme”  

isimli bu çalışmada önce, GB nin ne ifade ettiği ve amacının ne olduğu ortaya konulacak,  

GB’nin geçmişi ve gerçekleşme süreçleri konusunda özet bilgiler verilecektir. Ardından 

GB’nin kapsadığı konular, birliğe girmenin Türkiye’ye sağladığı imkânlar ve bugüne 

gelindiğinde GB konusunda Türkiye’nin karşılaştığı sıkıntılar ve GB’nin güncellenmesine olan 

ihtiyacın önemi üzerinde durulacaktır. Çalışmanın sonunda ulaşılan sonuçlar ve öneriler 

belirtilecektir. 

2. Gümrük Birliği’nin Geçmişi ve Gerçekleşme Süreci 

Türkiye-AB Gümrük Birliği, salt bir ekonomik entegrasyon modeli olmanın ötesinde, 

Türkiye’nin AB ile bütünleşme hedefine yönelik ortaklık ilişkisinin önemli bir aşamasını 

oluşturmaktadır. Türkiye ile AB arasında ortaklık ilişkisini kuran ve Gümrük Birliği’nin 

çerçevesini çizen 1963 tarihli Ankara Anlaşması’nın 28. maddesinde, ortaklığın nihai hedefi 

Türkiye’nin üyeliği olarak belirlenmiştir. Gümrük Birliği çerçevesi 1963 yılında Ankara 

Anlaşması ile çizilmiş ve 1973 yılında Katma Protokol ile ayrıntıları belirlenmiştir. 

Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği, 6 Mart 1995 tarihinde Ankara Anlaşması ile 

kurulan Avrupa Topluluğu-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin uygulama kararı almasıyla 31 Aralık 

1995 tarihinde yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre ticari ürünler, her iki taraf arasında herhangi 

bir gümrük kısıtlaması olmaksızın satılabiliyor. Gümrük Birliği temel ekonomik alanlarda ikili 

ticaret imtiyazları uyguluyor, hizmet veya kamu ihalelerini ise kapsamıyor. Fakat şimdi gelişen 

ticaret ve ürün çeşitliliğin artması sebebiyle Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi 

gerekiyor 
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Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963 tarihinde imzalandı ve 1 Aralık 1964 tarihinde de yürürlüğe 

girmiştir. Ankara Anlaşması, üç aşamalı bir bütünleşme modeli öngörmüştür. 

2.1. Hazırlık Dönemi 

Bu dönemde Türkiye’nin herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Topluluk Türk ekonomisinin 

kalkınmasına katkıda bulunmuştur. Bu kapsamda, ticaret kolaylıkları sağlanmış, mali 

yardımlarda bulunulmuş ve krediler verilmiştir. AB, 1971 yılında bazı petrol ve tekstil ürünleri 

dışında Türkiye’den ithal ettiği tüm sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergileri ve miktar 

kısıtlamalarını tek taraflı olarak sıfırlamıştır. 

2.2. Geçiş Dönemi 

1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren Katma Protokol ile ikinci aşama olan geçiş döneminin 

koşulları, yöntemleri ve sürelerini belirlenmiştir. Türkiye, 12–22 yıllık bir takvim içinde, Birlik 

kaynaklı ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini sıfırlamayı ve AB’nin üçüncü ülkelere 

uyguladığı ortak gümrük tarifeyi benimsemeyi üstlenmiştir. 

2.3. Son Dönemi 

Türkiye’nin yükümlüklerini yerine getirmesiyle ile gerekli koşullar oluşmuş ve 1/95 sayılı 

Ortaklı Konseyi Kararı (OKK) neticesinde Gümrük Birliği tamamlanarak 1 Ocak 1996 

tarihinde işlerlik kazanmıştır. Taraflar arasında sanayi malları ve işlenmiş tarım ürünlerinin 

serbest dolaşımını kapsayan Gümrük Birliği sürecinde, Türkiye, mevzuatını AB’nin gümrük ve 

ticaret politikalarının yanı sıra rekabet ve fikri sınaî mülkiyet haklarına ilişkin politikalarının da 

dâhil olduğu kapsamlı bir alanda uyumlaştırma yükümlülüğünü üstlenmiştir. 

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği ilişkisinin modalitelerini ortaya koyan 1/95 sayılı 

OKK; AB’nin İç Pazar mevzuatı doğrultusunda hazırlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye-AB 

Gümrük Birliği; gümrük vergilerinin, miktar kısıtlamalarının kaldırılmasını ve üçüncü ülkelere 

ilişkin gümrük tarifesinin uyumlaştırılmasını ifade eden geleneksel anlamdaki gümrük birliği 

ilişkisinden çok daha ileri bir bütünleşme çerçevesi belirlemiş ve bu tip bir ilişkinin ötesine 

geçen yükümlülükler içermiştir. Söz konusu yükümlülüklerin bir kısmı Gümrük Birliği’nin 

resmen tamamlandığı 1 Ocak 1996 tarihinde, bir kısmının ise belirlenen geçiş süresi içinde 

tamamlanması öngörülmüştür. 

3. Gümrük Birliğinin Kapsadığı Konular 

1/95 sayılı OKK’nın kapsadığı başlıca konular şu şekilde özetlenebilir: 

• Malların serbest dolaşımı: Gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması ve 

AB Gümrük Kodu’na uyum; 

• Ortak Ticaret Politikası: Ortak Gümrük Tarifesi’ne (OGT) uyum, tercihli ticaret 

anlaşmaları, otonom rejimler; 

• Ticarette teknik engellerin kaldırılması: Teknik mevzuat uyumu; 

• Yasal düzenlemeler: Fikri ve sınaî mülkiyet hakları, rekabet kuralları, kamu alımları; 

• Kurumsal işbirliği: Ortaklık kurumların oluşumu. 

Gümrük Birliği, Aralık 1999’da Türkiye’nin AB üyeliğine adaylığının teyit edilmesinden ve 

özellikle Aralık 2004’te gerçekleşen Zirve’de alınan müzakerelere başlama kararından sonra 

ayrı bir boyut kazanmıştır. Aynı zamanda, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) uluslararası 

ticarete ilişkin kurallarını temel alan bir yapılanma olan Gümrük Birliği, Türkiye’nin DTÖ 

yükümlülüklerini yerine getirmesinde de büyük avantaj sağlamıştır. Dolayısıyla, Türkiye’nin 

Gümrük Birliği kapsamında gerçekleştirdiği yasal ve kurumsal uyum çalışmaları, üyelik hedefi 

doğrultusunda bir dönüşüm süreci olarak değerlendirilmelidir. 
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Gümrük Birliği kapsamında yürütülen uyum çalışmaları; malların serbest dolaşımı, gümrük 

birliği, rekabet ve dış ilişkiler gibi müktesebat konu başlıklarında Türkiye’nin önemli düzeyde 

ilerleme kaydetmesini sağlamıştır. Ekim 2005’te katılım müzakerelerinin başlaması ile, bu 

başlıkların çok kısa sürede kapanması söz konusu olacaktır. Ancak bilindiği gibi, Gümrük 

Birliği ile ilgili müktesebat başlıklarının açılabilmesi için, öncelikle Gümrük Birliği’nden 

kaynaklanan ve henüz yerine getirilmeyen ahdi yükümlülüklerin tamamlanmasına yönelik 

işlemler bitirilmelidir.  

Malların Serbest Dolaşımı 

Malların serbest dolaşımı, AB müktesebatının temel bir parçasını oluşturmaktadır. Türkiye, 1 

Ocak 1996 tarihi itibariyle, AB’den ithal ettiği sanayi ürünlerine uyguladığı mevcut tüm 

gümrük vergileri ve eş etkili tedbirleri kaldırmış, üçüncü ülkelere yönelik miktar kısıtlaması 

uygulamasını AB ile uyumlu hale getirmiştir. Ayrıca, beş yıllık geçiş dönemi tanınan hassas 

ürünler, haricinde üçüncü ülkelere karşı Birliğin OGT’sini uygulamaya başlamıştır. 1/95 sayılı 

OKK’nin Ek 1’inde yer alan işlenmiş tarım ürünlerinin de sanayi ve tarım payları hesaplanmış, 

bir kısmı için sanayi payı hemen sıfırlanmış, bir kısmının sanayi paylarının da aşamalı olarak 

sıfırlanması hükme bağlanmıştır. 

Ortak Ticaret Politikası 

Türkiye, AB’nin Ortak Ticaret Politikası’na uyum kapsamında, üçüncü ülkelerden sanayi 

ürünleri ithalatında AB’nin OGT'sini uygulamayı, ithalat üzerinden alınan diğer vergi ve fonları 

kaldırmayı, AB’nin tercihli ve otonom ticaret rejimlerini üstlenmeyi taahhüt etmiştir. Gümrük 

Birliği’nin tamamlandığı 1996 yılı itibariyle Türkiye, hassas ürünler dışında ortalama yüzde 85 

düzeyinde OGT uyumunu benimsemiş, 2001 yılı başından itibaren söz konusu ürünlere ilişkin 

indirimler de tamamlanmıştır. 

Tercihli ticaret anlaşmalarına ilişkin olarak, Türkiye’nin, EFTA, Arnavutluk, İsrail, 

Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Gürcistan, Karadağ, Mısır, Sırbistan, Şili, Tunus, 

Ürdün, Morityus, Güney Kore ve Suriye ile Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) bulunmaktadır. 

Ancak, Suriye ile yapılan anlaşma Aralık 2011’ten beri askıya alınmıştır. Öte yandan, Merkezi 

ve Doğu Avrupa ülkeleriyle akdedilmiş olan STA’lar bu ülkelerin AB üyelikleri nedeniyle 

feshedilerek, söz konusu ülkelerle ticari ilişkilerin Gümrük Birliği temelinde yürütülmesine 

karar verilmiştir. Türkiye ayrıca Lübnan, Kosova ve Malezya ile de birer STA imzalamıştır 

ancak söz konusu anlaşmaların yürürlüğe girmesi için ülkelerin iç onay süreçlerinin 

tamamlanması beklenmektedir. 

Türkiye ayrıca birçok ülke ve ülke grubuyla STA müzakereleri yürütmeye devam etmektedir. 

Bu ülke ve ülke grupları şunlardır: Ukrayna, Kolombiya, Ekvator, Malezya, Moldova, Kongo 

Demokratik Cumhuriyeti, Gana, Kamerun, Seyşeller, Körfez İşbirliği Konseyi, Libya, 

Mercosur ve Faroe Adaları’dır. Tüm bunların yanı sıra, Türkiye; ABD, Japonya, Hindistan ve 

Meksika başta olmak üzere birçok ülkeye de STA müzakerelerinin başlatılmasına yönelik 

girişimlerde bulunmuştur. 

Teknik Mevzuat 

Türkiye, malların serbest dolaşımının tam olarak sağlanabilmesi için teknik mevzuat olarak 

adlandırılan, ticarete konu olan ürünlere ilişkin ortak düzenleyici çerçeveyi de üstlenmeyi 

taahhüt etmiştir. Uyum sağlanması gereken AB teknik mevzuatı listesi ile uygulama koşul ve 

kuralları 2/97 sayılı OKK ile belirlenmiştir ve Türkiye’nin uyum çalışmalarını 2000 yılı 

sonunda tamamlaması öngörülmüştür. Ancak, 1999 yılında gerçekleşen Helsinki Zirvesi’nde 

Türkiye’nin adaylığının tanınmasını takiben uyum sağlanması gereken teknik mevzuat sayısı 
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artmıştır. AB’deki teknik mevzuatın gelişen dinamik yapısı göz önünde bulundurularak 

başlatılan 2/97 sayılı OKK’nin güncellenmesi yönünde bir gereksinim ortaya çıkmıştır. 

Teknik mevzuat temel olarak klasik ve yeni yaklaşım direktiflerinden oluşmaktadır. “Klasik 

Yaklaşım”, piyasaya sürülecek ürünlere ilişkin çok ayrıntılı tanımlamaların yanı sıra tüm üye 

ülkelerin kabul etmesi gereken tip onayını içermektedir. "Yeni Yaklaşım1 ise, her bir ürüne 

ilişkin ayrıntılı kurallara uyum yerine benzer mallardan oluşan ürün gruplarına ilişkin temel 

gerekleri içermektedir. Temelde, kendi kendine belgelendirme ve uyumlaştırılmış standartlara 

uygunluk ilkesine dayanan yeni yaklaşımı, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon, 

standardizasyon ve piyasa gözetimi kurumlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla, bu yaklaşımın 

gerektirdiği yatay idari yapılar, önemli değişiklik gerektirmektedir. 

Teknik mevzuat uyumu çerçevesinde, ürünlerin asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu 

gösteren CE (European Conformity) işareti oluşturulmuştur. Bir başka deyişle CE işareti 

üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu 

gösteren bir işarettir. CE işaretini taşıyan ürünlerin AB’de serbestçe dolaşımı sağlanmaktadır. 

Türkiye’nin bu alanda uyum durumu ileri düzeydedir. "CE" işaretinin, 1 Ocak 2004 itibariyle 

Türkiye iç pazarında da kullanılması zorunlu hale getirilmiş, akreditasyon alanında da önemli 

gelişmeler kaydedilmiştir. Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı 2013 Türkiye İlerleme 

Raporu’nda, yasal düzenlemelerde yapılan son değişikliklerle, Türk Akreditasyon Kurumu’nun 

yapısının Avrupa akreditasyon sistemi ile daha fazla uyumlu hale getirildiği ifade edilmiştir. 

Söz konusu raporda ayrıca, standardizasyon konusunda, Türkiye’nin Avrupa standartlarına 

genel uyum oranının yüzde 99 civarında olduğu vurgulanmıştır. 

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları 

Gümrük Birliği kapsamında tamamlanması gereken yasal düzenlemeler, malların serbest 

dolaşımının tam olarak sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu düzenlemeler içinde önemli bir yer 

tutan fikri ve sınaî haklara ilişkin mevzuatın taraflar arasında farklı düzeylerde bulunması 

serbest dolaşıma tarife dışı engel teşkil etmektedir. Dolayısıyla, Gümrük Birliği’nin sağlıklı 

işleyebilmesi için Türk mevzuatının AB mevzuatı ve uluslararası sözleşmelere uyumlu hale 

gelmesi gerekmektedir. 

1/95 sayılı OKK çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye bu alandaki mevzuatını 

AB mevzuatına uyumlaştırmayı büyük oranda başarmıştır. Sınaî mülkiyet hakları konusunda 

gerekli mevzuatı, Gümrük Birliği öncesinde yürürlüğe koymuş ve Patent Enstitüsü’nü 1994 

yılında kurmuştur. 1995 yılında, güncelliğini yitiren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

güncellenmiş ve AB mevzuatına yakınlaştırılmıştır. Ayrıca, Türkiye, bu alandaki birçok 

uluslararası sözleşmeye taraf olmuş ve yürürlüğe koymuştur. Nitekim, Türkiye, Gümrük Birliği 

çerçevesinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin uluslararası anlaşmalara, bu çerçevede, örneğin, 

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’na (TRIPs) taraf olarak, DTÖ 

yükümlülüklerini de yerine getirmektedir. 

Rekabet 

Türkiye, Gümrük Birliği’ni oluşturan 1/95 Sayılı OKK ile, rekabet kurallarına ilişkin 

mevzuatını AB müktesebatıyla uyumlu hale getirmeyi taahhüt etmiştir.  Uyum çalışmaları 

kapsamında, 7 Aralık 1994 tarihinde, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kabul 

edilmiş ve 13 Aralık 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunu uygulamakla sorumlu Rekabet 

Kurumu’nun karar organı olan Rekabet Kurulu da, 5 Kasım 1997 tarihinden itibaren başvuruları 

değerlendirmeye başlamıştır. 
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Rekabet Kurulu, Kanun’un uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuatı, AB düzenlemelerini esas 

alarak hazırlamaktadır. Özellikle, grup muafiyeti alanında, önemli ölçüde ikincil mevzuat kabul 

edilmiştir. Bu kapsamda, örneğin, dikey anlaşmalara, Ar-Ge anlaşmalarına, motorlu taşıtlar 

dağıtım, servis anlaşmalarına ve sigorta sektörüne ilişkin grup muafiyeti tebliğleri 

bulunmaktadır. 

Türkiye’deki rekabet düzenlemelerinin, AB’ye uyum süreci içinde ele alması gereken en 

önemli konularından bir diğeri de devlet yardımlarıdır. Ancak, devlet yardımlarının denetimi 

alanında ilerleme çok sınırlıdır. 2010 yılında Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi 

Hakkında Kanun 2010 yılında yürürlüğe girmiştir ancak devlet desteklerini izleyip denetleyen 

bir kurum henüz faaliyete geçmemiştir. 

Kamu Alımları 

1/95 sayılı OKK kapsamında, Türkiye’nin kamu alımları alanındaki AB mevzuatına uyum 

sağlaması hükme bağlanmış ve 1 Ocak 2003 tarihinde Kamu İhale Kanunu yürürlüğe 

konulmuştur. Kamu ihalelerine ilişkin uygulamaları yürütecek ve şikâyetleri çözüme 

bağlayacak hukuki ve idari düzeyde bağımsız Kamu İhale Kurumu ise Temmuz 2002’de 

yayımlanan yönetmelik ile çalışmalarına başlamıştır. 

Ancak, kamu alımları alanında, Kamu İhale Kanunu’nun Türk teklif sahipleri lehine hükümler 

içermesi, kamu alımları için belirlenen eşik değerlerin AB’de öngörülen değerlerin üzerinde 

olması ve Kamu İhale Kanunu’nda muafiyetlerin sürmesi AB tarafından İlerleme Raporları’nda 

uyum eksiliği olarak değerlendirilmektedir. 

Kurumsal İşbirliği 

1/95 sayılı OKK, Gümrük Birliği’nin işleyişinin denetimi ve karşılaşılan sorunlara ortak 

çözümler oluşturulması hususunda etkin olacak kurumsal işbirliği modelleri oluşturulmasını 

hükme bağlamıştır. Bu amaca yönelik; Ortaklık Konseyi, Ortaklık Komitesi, Türkiye-AB 

Karma Parlamento Komisyonu ve Gümrük İşbirliği Komitesi tesis edilmiştir. Bunlara ek 

olarak, 1/95 sayılı OKK uyarınca, bilgi ve görüş alışverişi sağlayarak Ortaklık Konseyi’ne 

tavsiyelerde bulunmak ve görüş bildirmekle yükümlü olan Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi 

oluşturulmuştur. 

4. Gümrük Birliği’nin Değerlendirilmesi 

Gümrük Birliği'nin dinamik etkileri, Türk imalat sektörünün rekabet ve verimlilik düzeyine 

olumlu yönde katkıda bulundu. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelmesinde etkili oldu. 

Sağladığı yapısal değişim ve Türkiye’ye kazandırdığı rekabetçilik yaklaşımı, üretim yapısını 

çeşitlendirirken, kaliteli ve güvenli ürün üretimini sağladı. Türkiye’nin AB'ye uygun şekilde 

oluşturduğu teknik mevzuat altyapısı, AB'nin fikri mülkiyet ve rekabet kurallarını 

benimsemesi, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltti. 

Günümüzde Türkiye-AB Gümrük Birliği’nde gümrük birliğinin mantığına ters düşen bazı 

uygulamalar bulunmaktadır. Bu başlıca sorunlar şunlardır; 

- Danışma ve ihtilafların çözümü mekanizması: Söz konusu mekanizma yeterince hızlı ve 

etkin bir şekilde işlememektedir 

- Serbest Ticaret Anlaşmaları:  Avrupa Komisyonu’nun üçüncü ülkeler ile yürüttüğü 

müzakere ve karar alma süreçlerine Türkiye dâhil edilmemektedir. Türkiye tercihli ticaret 

rejimine uyum çerçevesinde, AB’nin anlaşma imzaladığı üçüncü ülkelerle anlaşma 

imzalamakla yükümlüyken, bu ülkeler için böyle bir yükümlülük bulunmamaktadır. 
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- Vize Sorunu: Türkiye ile AB arasında mallar serbest dolaşımda olurken; Gümrük Birliği 

içinde mallarını tanıtmak için fuarlara gitmek, ihalelere veya iş görüşmelerine katılmak, iş 

anlaşması imzalamak isteyen iş adamlarına vize uygulanması gümrük birliğinin ilkelerine 

aykırıdır. 

- Taşıma Kotaları: Bir yandan Türk taşımacılığına verilen kotalar ve diğer yandan taşıma 

faaliyetini yürüten TIR şoförlerine uygulanan vize, Gümrük Birliği’ne aykırı olarak Türkiye ile 

AB arasındaki malların serbest dolaşımında ciddi bir engel teşkil etmektedir. 

5. Gümrük Birliğinin Güncellenme Süreci 

Tam üyelik perspektifinde hazırlanan Türkiye-AB Gümrük Birliği, öngörülenden çok daha 

uzun bir süre yürürlükte kalmış ve günümüz şartlarında birçok eksiği bulunmaktadır. Bununla 

birlikte AB, son yıllarda imzaladığı STA’lar kapsamında tarım, hizmetler, yatırımlar ve kamu 

alımları gibi alanlarda üçüncü ülkelerle Türkiye ile olan Gümrük Birliği’nden daha kapsamlı 

ticari ilişkiler yürütmektedir. AB ile olan ticari ilişkilerimizdeki mevcut asimetriyi gidermek ve 

küresel ticaret dinamiklerine uyum sağlamak adına Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin 

güncellenmesi ve derinleştirilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda Avrupa Komisyonu ile yürütülen teknik müzakerelerin 27 Nisan 2015 tarihinde 

tamamlanmasının ardından, müzakerelerin çerçevesini belirleyen rapor kamuoyuna 

sunulmuştur. 12 Mayıs 2015 tarihinde Avrupa Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi 

Cecilia Malmström ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin yaptığı ortak açıklamada Türkiye 

ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için müzakerelerin başlayacağı ifade 

edilmiştir. 

Bunun öncesinde 28 Mart 2014 tarihinde Avrupa Komisyonunun talebi doğrultusunda Dünya 

Bankası tarafından hazırlanan “AB-Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirmesi” başlığını taşıyan 

rapor yayımlanmıştır. Raporda Türkiye’nin üzerinde durduğu taşıma kotaları, vizeler ve serbest 

ticaret anlaşmaları konularındaki sorunlar dikkate alınarak Gümrük Birliği’nin tarım, hizmetler 

ve kamu alımlarına genişletilmesi önerilmiştir. Aynı şekilde Avrupa Komisyonu da bu konuda 

bir çalışma yaparak hazırladığı detaylı araştırmayı 21 Aralık 2016 tarihinde kamuoyuna 

sunmuştur. 

6. Sonuç  

“Türkiye - AB Gümrük Birliği Anlaşmasının Güncellenmesi Üzerine Bir Değerlendirme”  

isimli bu çalışmada önce, GB nin ne ifade ettiği ve amacının ne olduğu ortaya konulmuştur. 

Ardından;  GB’nin geçmişi ve gerçekleşme süreçleri konusunda bilgiler verilmiş ayrıca, 

GB’nin kapsadığı konular, birliğe girmenin Türkiye’ye sağladığı imkânlar ve de günümüzde 

GB konusunda Türkiye’nin karşılaştığı sıkıntılar üzerinde durulmuştur. Nihayet GB’nin 

güncellenmesine olan ihtiyacın önemi üzerinde durulmuştur. 

Bu çalışmada ulaşılan sonuçları şöyle sıralayabiliriz: 

Türkiye’nin GB ne müracaatı, 1959’da Avrupa Ekonomik Toluluğu AET’ ye ortaklık için 

başvurusuyla başlamıştır. 

GB’nin temelini, 1 Aralık 1964’de Yürürlüğe giren Türkiye-AET arasında imzalanan Ankara 

Anlaşması oluşturmaktadır. 

Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması, 6 Mart 1995 tarihinde Ankara Anlaşması 

ile kurulan Avrupa Topluluğu-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin uygulama kararı almasıyla 31 

Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye’nin GB’ne girmesi; Türk imalat sektörünün rekabet ve verimlilik düzeyine olumlu 

yönde katkıda bulundu. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelmesinde etkili oldu. Sağladığı 
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yapısal değişim ve Türkiye’ye kazandırdığı rekabetçilik yaklaşımı, üretim yapısını 

çeşitlendirerek,  imalatta kaliteli ve güvenli ürün üretimi sağladı. 

Türkiye GB’ne girişinin ardından geçen 24 yıllık süreçte, Dünyada özellikle de Avrupa da 

ortaya konan gelişmeler konusunda bir takın sorunlarla karşılaşmaya başlamıştır. Bunların 

başında; AB’nin 3. Ülkeler ile yaptığı STA’larının Türkiye’yi kapsam dışında tutması,  vize 

sorunları ve taşımada Türk nakliyatçılarına getirilen kotalar bunların başında gelir. 

AB, son yıllarda imzaladığı STA’lar kapsamında tarım, hizmetler, yatırımlar ve kamu alımları 

gibi alanlarda üçüncü ülkelerle Türkiye ile olan Gümrük Birliği’nden daha kapsamlı ticari 

ilişkiler yürütmektedir. 

Tam üyelik perspektifinde hazırlanan Türkiye-AB Gümrük Birliği, öngörülenden çok daha 

uzun bir süre yürürlükte kalmış ve günümüz şartlarında birçok eksiği bulunmaktadır. 

AB ile olan ticari ilişkilerimizdeki mevcut asimetriyi gidermek ve küresel ticaret dinamiklerine 

uyum sağlamak adına Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve derinleştirilmesi 

gerekmektedir. 
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Vergi Affının Toplumsal İzdüşümü: Uşak İli Örneği 
 

Murat Aydın1 

 
 

Özet 

Günümüz dünyasında devletlerin en önemli gelirini vergiler teşkil etmektedir. Ancak bazı vergi mükellefleri 

ödemesi gereken vergileri ödeyememektedir. Bu nedenle birçok devlet vergi mükelleflerine yönelik vergi aflarını 

uygulamaya koymaktadır. Türkiye’de ilk vergi affı kanunu 1924 yılında yürürlüğe girmiştir. 92 yılda 34 vergi affı 

kanunu çıkarılmıştır. Bu çalışma, Türkiye'de bu güne kadar yürürlüğe girmiş vergi affı kanunlarının toplumsal 

izdüşümünü konu edinmektedir. Uşak ili örnekleminde gelir vergisi mükelleflerinin vergi yükümlülüğüne 

bakışları ve vergi affı algıları anket yöntemi ile ölçülmüştür. Toplanan veriler SPSS istatistik programında analiz 

edilmiştir. Çalışmanın sonunda katılımcıların vergiyi kutsal bir yükümlülük olarak gördükleri ancak vergi 

oranlarının yüksek olması nedeniyle vergi kaçıranları yadırgamadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcılar vergi 

affı kanunlarının kendileri açısından rahatsız edici olmadığını da vurgulamışlardır. Vergi aflarının toplumda 

beklenildiği gibi kötü etkilere sahip olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, vergi affı, vergi barışı, vergi uyumu, vergi adaleti 

 

Social Reflection of Tax Amnesty: Case of Uşak 
 

Abstract 

In today's world, taxes are the most important income of the states. However, some taxpayers can not pay the taxes 

they have to pay. For this reason, many states are putting tax amnesty for these taxpayers. The first tax amnesty 

law was enacted in 1924 in Turkey. Since 1924, 34 tax amnesty laws have been enacted. This study mention social 

reflection of tax amnesty laws which entered into force in Turkey to extant. In Uşak province sample, income 

taxpayers' perceptions of tax liability and tax forgiveness perceptions have been measured by survey method. The 

collected data have been analyzed in the SPSS statistical program. At the end of the study it has been determined 

that the tax is the sacred obligation, according to participants. But they don’t find odd the people who evade tax. 

Because they are awareness of high tax rate. They also stressed that the tax amnesty laws are not offensive to 

themselves. It has come to the conclusion that tax exemptions do not have adverse effects as expected in society. 

Keywords: Tax, tax amnesty, tax peace, tax compliance, tax eguity 

 

 

 

1. Giriş 

Geçmişten günümüze devlet otoritesinin yürüttüğü vergilere ve vergi sistemine tepkiler, 

isyanlar ve ayaklanmalar gerçekleştirilmiştir. Bu tepkilerin genel gerekçeleri olarak 

adaletsizlik, yolsuzluk, sömürgecilik, vergi yüklerinin ağır olması ve vergi idaresinin kötü 

olması gibi nedenler gösterilmektedir (Gökbunar, 2004;32). Vergi, gücünü anayasadan alan 

mali bir yükümlülüktür. Anayasanın 73. maddesinde vergiden şu şekilde bahsedilmiştir. " 

Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür." 

Bu ifadelerle vergi sağlam bir zemine oturtulmuştur. Vergi; kamu harcamalarının finansmanını 

karşılamak için toplumu oluşturan birey ve fertlerden karşılıksız, devlet tarafından alınan bir 

ekonomik değerdir ( Pehlivan, 2013:93). Türkiye'de 2014 yılı bütçesinin %87'sini vergi gelirleri 

oluşturmaktadır.2 Devlet açısında bu denli önemli olan vergilere mükellefin tepkileri de önem 

                                                           
1 Assist.Prof., Usak University, School of Applied Sciences, Uşak-Turkey, murat.aydin@usak.edu.tr 
2 http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_1.xls.htm 
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arz etmektedir. Zira devletler vergi gelirlerini arttırmak için bazı önlemler almakta ve bazı 

uygulamalara müracaat etmektedirler.  

Vergi uyumu; vergi mükelleflerinin vergi ile ilgili ödevlerini doğru ve zamanında yerine 

getirmeleridir (Tunçer, 2005:217-228). Mükellefleri vergiye uyumda zorlayan pek çok neden 

olabilir. Bu nedenlerden bir tanesi vergi aflarıdır. Zira vergi afları, vergileri zamanında ödeyen 

mükellefler tarafından bir cezalandırma gibi algılanabilmekte bu ise toplumda bir takım 

huzursuzluklara neden olabilmektedir. Çünkü vergilemede başarıya ulaşmanın yolu sadece 

teknik düzenlemelerden geçmemekte, bunun yanı sıra vergi yükümlülerinin konuya bakışları 

da önem arz etmektedir (İpek ve Kaynar 2009:116-130). Olayın psikolojik ve sosyolojik 

boyutlarının mercek altına alınmasının vergileme sürecine olumlu katkılar sunacağı bazı 

kaynaklarda ifade edilmiştir. Aksi takdirde vergi sisteminden beklenen sonuçların tam 

anlamıyla elde edilememe riski olacaktır.  

2. Vergi Affı Genel Çerçeve 

Türk Dil Kurumu af kavramını; bir suçu, bir kusuru ve bir hatayı bağışlama olarak 

tanımlanmıştır.3 Aftan söz edilebilmesi için; suç, kusur ve hatanın olması gerekmektedir. Aflar; 

ceza hukukuna genel aflar, vergi hukukuna ise vergi afları şeklinde girmiştir. Vergi Usul 

Hukukunda vergi aflarından bahsedilmemesine rağmen ülkemizde vergi affı bağlamında birçok 

kanun çıkarılmıştır. Vergi affının esas hedefi, toplanamayan vergileri toplayarak devletin zarara 

uğramasının önüne geçmektir (Kargı, 2012:101-115). Ayrıca vergi afları kayıt dışı faaliyet 

gösteren mükellefleri de vergi sistemine dâhil edebilmek amacını da taşımaktadır. Vergi affı 

kavramına daha çok gecikme faizi, adli ve idari cezaların bağışlanması söz konusudur. Çok 

nadiren de olsa küçük tutarlı vergi asılları da vergi affına dâhil edilmektedir. Vergi affı en genel 

tanımı ile devletin, yetkisini kullanmak suretiyle alacak hakkından vazgeçmesidir. Kamu 

alacağının ortadan kalkması ile devlet elde edeceği gelirden feragat göstermektedir. 

3. Vergi Affında Görüş Ayrılıkları 

Literatür incelendiğinde vergi aflarına karşı net bir tutum görülmemektedir. Zira bazı 

görüşlerce vergi barışı lüzumlu ve faydalı görülürken, bazı düşünürlere göre ise zararlı bir 

uygulama olarak görülmektedir. İki görüşün de dayandıkları temel gerekçeleri bulunmaktadır. 

Bu gerekçeler, literatür taraması esnasında tespit edilmiş ve tablo şeklinde ifade edilmiştir. 

Tablo 1. Vergi Affına Yaklaşımlar 

Vergi Affını Faydalı Bulanlar Vergi Affını Zararlı Bulanlar 

Vergi alacaklarının tahsili Uzun vadede afların gelirleri azaltması 

Vergi idaresi ve yargısının meşgul edilmemesi Sıklıkla çıkan vergi aflarının gönüllü uyumu 

azaltması 

Affın toplumsal barışa olumlu etkisi Bazı mükelleflerin deşifre olmama istekleri 

Vergi tahsil maliyetlerinin düşmesi Af beklentisi ile daha az vergi ödeme 

Vergi tabanının genişlemesi Af suça teşvik sebebi olabilir 

Vergi mükelleflerinin suçluluk duygusunun 

bitmesi 

Dürüst mükellefi kötü etkilemesi 

Denetim giderlerinin azalması Vergi gelirinin istenen düzeyde artmaması 

Sisteme katılan mükelleflerinin sorumluluk 

sahibi olması 

Afların hükümetin vergi tahsili konusundaki 

eksikliğini göstermesi 

Kamu gelirlerinin artması  

Vergi kaçakçılığını önlemede etkili olması  

Vergi uyumunu netice vermesi  

Kaynak: (Kargı, 2012:101-115). 

 

                                                           
3 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ac26a61f09a31.21017883 
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Bilim camiasında yaşanan bu görüş ayrılıklarının toplumda da bir iz düşüme sahip olduğu 

düşünülmektedir.  Bu nedenle çalışmanın sonraki kısımlarında vergi mükelleflerinin görüşlerine 

müracaat edilmiştir.  

 

4. Literatür Taraması 

 

Literatürde bu konu ile ilgili bazı çalışmalara rastlanmaktadır. 2006 yılında yapılmış bir 

çalışmada vergi aflarından yararlanmış ve yararlanmamış mükellefleri ayrıştıran temel 

özellikler ayrışım analizi ile irdelenmiştir (Savaşan, 2006:149-171). Buna göre üç temel özellik 

öne çıkmaktadır. Vergi uyumu vergi affı ile çok yakın ilişkiye sahiptir. Bu görüşü doğrulayan 

bir makalede (İlhan, 2007:1-13) vergi affı vergi ödemeyi etkileyen faktörler arasında 

sayılmıştır. Vergi afları mali kriz sonrası çıkarılmış veya köklü bir vergi reformu ile eş zamanlı 

uygulanmış ise olumlu etkilere sahip olabilir. Ancak kısa vadede gelir elde etmek amacı ile 

uygulanmış ise zararlı etkilere sahip olacağı genel kabul görmüş bir gerçektir (Aygün, 2012:88-

92). Bunun için vergi affı için net bir hüküm getirmek yanlış olabilir. Zira Türkiye'de 2001 

yılındaki mali krizden sonra 2003 yılında çıkarılan 4811 sayılı Vergi Barışı Yasası buna güzel 

bir örnektir. 

1923 -2011 yılları arasında Türkiye'de otuz adet vergi affı yasası çıkarılmıştır (Kargı, 2012:101-

115). Bu afların 1960 ve 1970'li yıllarda çıkarılanları siyasi sebeplerden, 1980 ve 1990'lı 

yıllardakiler ise ekonomik ve devlete gelir amaçlı sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bu 

çalışmada 1923-1950 yılları arasında çıkarılan vergi aflarının uzun dönemde vergi gelirlerini 

arttırmadığı görülmüştür. Eskişehir örnekleminde yapılan bir makale çalışmasında (Çelikkaya 

ve Gürbüz, 2008:23-54)  gelir vergisi mükellefleri ile görüşülmüştür. Mükelleflerin vergiye 

karşı tutumlarını değiştiren faktörler analiz edilmiştir. Bu faktörlerden birisi de vergi affı 

yasalarıdır. Buna göre katılımcıların %64,7'si vergi aflarının vergi beyanında olumsuz etkilere 

sebep olacağını düşünmektedirler. Sık sık çıkarılan vergi aflarının da gelir dağılımın olumsuz 

etkileyeceğini belirtmişlerdir. 2013 yılındaki bir çalışmada ise vergi afları hakkında genel 

bilgiler verilmiş, vergi aflarının vergisini zamanında ve tam ödeyen mükelleflere bir 

cezalandırma olabileceği vurgulanmıştır (Edizdoğan ve Gümü, 2013,:99-119). 

Bayburt ili ölçeğinde yapılmış başka bir çalışmada vergi affının devlet ve mükellef arasındaki 

ilişkileri bozma konusundaki olumsuz etkileri üzerinde durulmuştur (Karatay ve Karatay, 

2011:181-190). 6111 sayılı kanunun Bayburt ilindeki vergi mükellefleri üzerindeki etkilerinin 

incelendiği bu makalede, devlet Bayburt ilinden istediği vergi gelir tutarını elde edemediği 

tespit edilmiştir. Malatya'da ise bu çalışmalardan farklı olarak vergi dairesi çalışanlarının 

mükelleflere davranışlarının vergi uyumunu nasıl etkilediği konulu bir çalışma yapılmıştır 

(Mutlu ve Taşcı, 2013:214-232). Burada vergi aflarına kısaca değinilmiştir. Vergi affı sadece 

vergi uyumunu etkileyen bir olgu olmanın ötesinde kayıt dışı ekonomiyi de yakından 

ilgilendiren önemli bir konudur (Ahmet, Sugözü ve Erdoğan, 2014:23-32). 
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4.1. Uluslararası Literatür 

 
 

5. Çalışmanın Konusu ve Hipotezi 

Vergi barışı; vergi alacaklısı devlet ile vergi borçlusu mükellef arasındaki barışı ifade 

etmektedir. Bu barış sürecinde vergiye uyum gösteren mükellef bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 

vergi affına uğrayan mükellefe ve esasen devlete karşı toplumun bir takım tepkileri 

olabilmektedir. Vergi barışının kısa dönemde vergi gelirlerini arttırdığı söylense de uzun 

dönemde vergi uyumunu azalttığı ve toplumsal huzuru zedelediği hakkında bulgulara 

rastlanmaktadır (Savaşan, 2006:41-65). Bu çalışma vergi aflarının toplumda meydana getirdiği 

etki ve tepkileri konu edinmektedir. Vergilerini zamanında ve tam ödedikleri için vergi affından 

yararlanmayan mükelleflerin tepkilerini sorgulamak bu çalışmanın önemli çıktılarındandır.  

5.1. Hipotez:  

Çalışmanın 2 temel hipotezi bulunmaktadır.  

H1: Türkiye'de uygulanan vergi afları toplumda huzursuzluğa sebep olmaktadır. 

Yazar Tarih Çalışmanın Amacı Yöntem Sonuç 

 

 

Andreoni, J. 

 

1991 

Çalışmanın amacı; vergi affı 

uygulamalarının vergi gelirleri 

üzerindeki etkisini tespit etmektir. 
Çalışma Amerika’da yapılmıştır. 

 

Matematiksel 

Teori Çalışması 

Çalışmanın sonunda vergi affı 

uygulamalarının olumsuz etkilerinin 

olmadığı ve özellikle vergi gelirlerini 
uzun dönemde azaltmadığı görülmüştür. 

Alm, J., & Rath, 

D. 

 

1998 

Çalışmanın amacı, Rusya’da 

uygulanan vergi afları konusunda bir 

durum değerlendirmesi yapmaktır. 

 

Literatür 

Çalışması 

Çalışmada Rusya’da vergi aflarının 

uygulandığı ifade edilmiş ve bazı 

önerilerde bulunulmuştur. 

Torgler, 

B.Schaltegger, C. 

A. ve Schaffner, 
M. 

 

 

2003 

Çalışmanın .amacı vergi aflarının, 

uzun dönemde vergi uyumuna 

etkisini araştırmaktır. Örneklem 
olarak Kosta Rika ve İsviçre 

seçilmiştir. 

 

Belge Tarama 

 
Derinlemesine 

Görüşme 

 

Çalışmanın sonunda, aşırı derecede vergi 

affı beklentisinin vergi uyumunu 

bozacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 
Kosta Rika’daki vergi uyumunun, 

İsviçre’den daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. 

 
Lerman, A. H. 

 
1986 

Çalışmada, Amerika’da uygulanan 
vergi aflarının, kamu harcamaları ve 

bütçe açıkları üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır.  

 
 

Belge Tarama 

Çalışmada Amerika’da uygulanan vergi 
aflarının kısa vadede kamu harcamaları 

ve bütçe üzerinde olumlu etkiye sahip 
olduğu belirtilmiştir. 

Alm, J. Martinez-

Vazquez, J. ve 

Wallace, S. 

 

 

2009 

Bu çalışmada 1990’lı geçiş 

yıllarında Rusya’da bir çok kez 

uygulanan vergi aflarının ekonomik 
verilere ne gibi etkilerinin olduğu 

araştırılmıştır. 

 

Regresyon 

Analizi 

Sonuç olarak uygulanan vergi aflarının 

ekonomi üzerinde kanıtlanabilir, olumlu 

ya da olumsuz etkilerinin olmadığı 
ortaya çıkmıştır. 

Ibrahim, M. A. 
Myrna, R. Irawati, 

I. ve Kristiadi, J. 

B. 

 
 

2017 

Asya’da bulunan 9 ülke; Bangladeş, 
Hindistan, Endonezya, Kazakistan, 

Malezya, Pakistan, Filipinler, Sri 

Lanka ve Tayland’da uygulanan 
vergi afları incelenmiştir. 

Doküman 
tarama yöntemi 

ile; ProQuest, 

JSTOR, ve 
Google Scholar 

veri tabanları 

taranmıştır.  

Vergi affı devletleri olumsuz 
etkilememesi için, uzun vadeli ve çok sık 

uygulanan vergi aflarından kaçınılması 

gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 
 

Uchitelle, E. 

 
 

1989 

Bu çalışmada vergi affı uygulanan 6 

ülke konu edilmiştir. Bu ülkeler; 

İrlanda, Arjantin, Hindistan, 

Belçika, Kolombiya ve Fransa’dır.  

 
 

Belge Tarama 

Çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde 
uygulanan vergi aflarının, ciddi bir vergi 

reformuna ek olarak iyi sonuçlar 

verebileceği vurgulanmıştır. Gelişmiş 

ülkelerin, vergi affı uygulamalarından 

daha az faydalanabileceği ifade 

edilmiştir. 

 

 

Alm, J., & Beck, 
W. 

 

 

1993 

Bu çalışma 1985 yılında 

Colorado’da uygulanan vergi 

affının etkilerini araştırmayı 
hedeflemektedir. 

*Çok 

Değişkenli 

Zaman Serisi 
*Tek 

Değişkenli 

Zaman Serisi 

Sonuç olarak, vergi aflarının uzun 

dönemde vergi tahsilatları üzerinde etkisi 

olmadığı tespit edilmiştir. Ancak kısa 
vadede olumlu etkileri olmasının 

yanında, vergi uyumuna da zarar 

vermeyeceği belirtilmiştir. 

 

 

Young, J. C. 

 

 

1994 

Bu çalışma Michigan'daki vergi 

mükelleflerinin verileri toplanarak, 

vergi affının onların vergiye uyum 
konusundaki tutumlarını konu 

edinmiştir. 

 

 

Regresyon 
Analizi 

Bu çalışmanın en çarpıcı sonucu, 

mükelleflerin geliri arttıkça vergiye 

uyumdan uzaklaştıklarıdır. Geliri daha az 
olan mükellefleri vergiye daha çok uyum 

göstermektedirler. 
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Bu hipoteze bağlı alt problemler ise şunlardır; 

P1: Toplumda vergi barışının kötü olarak algılanmasının sebepleri nelerdir? 

P2: Vergiye gönüllü uyum gösteren mükelleflerin, vergi barışı sonrası gösterdikleri tepkiler 

nelerdir? 

H2: Vergi barışı kısa dönemde kamu gelirlerinde artışa sebep olurken, uzun dönemde vergi 

uyumundaki bozulma nedeniyle azalışa neden olmaktadır. 

5.3. Yöntem 

Çalışmanın konusu, amacı, problemlerin tanımı ve hipotezlerin ortaya konulması çalışmanın 

çıktıları ile yakından ilintilidir. Belirtilen hipotezlerin sağlıklı bir şekilde sınanması için yöntem 

ve veri analiz kısmı son derece önemlidir. Vergi barışı veya vergi affının toplumsal etkilerinin 

ortaya çıkarılması ve vergiye gönüllü uyumun temin edilebilmesi konusu bu çalışmanın en 

önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılacaktır.  

Bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Nitel veri; belirli amaçlara ulaşmak adına 

doğal ortamda, gözlem ve derinlemesine görüşme gibi teknikler ile elde edilen ve katılımcıların 

olaylar hakkında algı ve düşüncelerini içeren her türlü bilgidir. (Leech ve Onwuegbuzie, 2007).  

Bu kapsamda;  Uşak ilinde yaşayan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine "anket 

yöntemi" ile bir takım sorular yöneltilecek olup, vergi barışı algıları tespit edilmeye 

çalışılacaktır.  

 

6. Bulgular 

Bu çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu 5’li Likert ölçeğine göre 

hazırlanmıştır. Anket formu iki kısımdan oluşmakta, ilk kısmında katılımcıya ait demografik 

bilgilere yer verilmiştir. İkinci kısımda ise 17 soru bulunmaktadır. Bu sorular katılımcıların; 

vergi kavramı algısı, vergi hassasiyeti, vergi kaçırma olgusu, vergi affı algısı ve vergi affına 

karşı geliştirdikleri tutumları ölçmeyi hedeflemektedirler. 

6.1. Demografik Bulgular 

 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

Yaş Frekans % 

15-34 24 34,8 

35-44 21 30,4 

45-54 14 20,3 

55-69 9 13,0 

70 ve üzeri 1 1,4 

Toplam 69 100,0 

Cinsiyet Frekans % 

Erkek 55 79,7 

Kadın 14 20,3 

Total 69 100,0 

Meslek Frekans % 

Tacir 65 94,2 

Diğerleri 4 5,8 

Toplam 69 100,0 

 

Çalışmada 200 gelir vergisi mükellefine anket formu dağıtılmıştır. Ancak 69 mükelleften geri 

dönüş olmuştur. Tablo 1’de katılımcılara ait demografik özellikler bulunmaktadır. Çalışmaya 

katılan vergi mükelleflerin % 34.8’i 15 – 35 yaş aralığında bulunmaktadır. 35-44 yaş arası 21 
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mükellef bulunmaktadır. Yalnızca 1 mükellef 70 yaş üzeridir. Ayrıca katılımcıların yaklaşık 

%80’i erkektir. Son olarak çalışmaya katılanların % 94.2’si tacir olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedir.  

6.2. Vergi Kavramı Algısı 

Çalışmanın bu kısmında katılımcıların vergi kavramı hakkında görüşleri, vergiye bakışları ve 

vergi ödeme konusundaki hassasiyetleri ölçülmek istenmiştir. Bu kapsamda katılımcılara 3 soru 

yöneltilmiştir. 

Tablo 2. Vergi Algısı 

Vergi vermek kutsal bir 

vatandaşlık görevidir. 

Sıklık 

Dağılımı 

% 

Kesinlikle Katılmıyorum 5 7,2 

Katılmıyorum 3 4,3 

Fikrim Yok 1 1,4 

Katılıyorum 28 40,6 

Kesinlikle Katılıyorum 32 46,4 

Toplam 69 100,0 

 

Tablo 2’de yer alan soru ile katılımcıların vergi verme konusundaki algıları ortaya çıkarılmak 

istenmiştir. Katılımcıların % 87’si vergi vermenin kutsal bir vatandaşlık görevi olduğunu 

düşünmektedirler. Yalnızca 8 mükellef katılmadığını ifade etmiştir. 

Tablo 3. Vergi Hassasiyeti Algısı 

Vergilerimi vaktinde ve 

tam olarak öderim. 

Sıklık 

Dağılımı 

% 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 5,8 

Katılmıyorum 9 13,0 

Fikrim Yok 2 2,9 

Katılıyorum 26 37,7 

Kesinlikle Katılıyorum 28 40,6 

Toplam 69 100,0 

 

Tablo 3’te yer alan soru ile katılımcıların vergi uyumları ölçülmek istenmiştir. Buna göre ankete 

katılan mükelleflerin % 78’i vergilerini vaktinde ve tam olarak ödediklerini ifade etmişlerdir. 

Yaklaşık % 20’lik bir kitlenin vergiye uyumlarının olmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Tablo 4. Vergi Oranları Algısı 

Vergi oranlarını yüksek 

buluyorum. 

Sıklık 

Dağılımı 

% 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 5,8 

Katılmıyorum 2 2,9 

Fikrim Yok 1 1,4 

Katılıyorum 22 31,9 

Kesinlikle Katılıyorum 40 58,0 

Toplam 69 100,0 

 

Tablo 4’te katılımcılara Türkiye’de uygulanan vergi oranlarını nasıl buldukları sorulmuştur. 

Yaklaşık % 90’nı vergi oranlarının yüksek olduğunu dile getirmişlerdir. Diğer katılımcılar 

oranların yüksek olmadığını düşünmektedirler.  
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6.3. Vergi Kaçırma Algısı 

Katılımcıların vergi kaçırma konusundaki görüşleri 2 soru ile tespit edilmiştir.  

Tablo 5. Vergi Kaçırma Algısı 

Vergi kaçıranları 

yadırgamıyorum 

Sıklık 

Dağılımı 

% 

Kesinlikle Katılmıyorum 12 17,4 

Katılmıyorum 7 10,1 

Fikrim Yok 3 4,3 

Katılıyorum 8 11,6 

Kesinlikle Katılıyorum 39 56,5 

Toplam 69 100,0 

 

Katılımcılara vergi kaçıranları yadırgayıp yadırgamadıkları sorulmuştur. % 68’i 

yadırgamadığını belirtmiştir. Ankete katılanların % 27’sinin ise vergi kaçıranları yadırgadıkları 

tespit edilmiştir. 
 

Tablo 6. Vergi Kaçırmanın Suç Görülmesi 

Vergi kaçırmayı suç 

olarak görmüyorum 

Sıklık 

Dağılımı 

% 

Kesinlikle Katılmıyorum 47 68,1 

Katılmıyorum 9 13,0 

Fikrim Yok 2 2,9 

Katılıyorum 5 7,2 

Kesinlikle Katılıyorum 6 8,7 

Toplam 69 100,0 

 

Tolumda vergi kaçırmanın nasıl bir davranış olarak algılandığı ise Tablo 6’da konu edilmiştir. 

Mükelleflerin % 81’i vergi kaçırmayı suç olarak görmektedirler. Yaklaşık % 16’lık bir kitle ise 

vergi kaçırmayı suç olarak görmemektedir.  

6.4. Vergi Affı Algısı 

Vergi affı güzel bir kavram gibi görülse de, vergilerini vaktinde ödeyen mükellefler için 

cezalandırma anlamı taşıyabilmektedir. Bu nedenle mükelleflerin vergi affı algısı önem 

taşımaktadır. Bu kısımda katılımcıların vergi affı kavramı hakkında bilgileri ve vergi aflarını 

nasıl gördükleri tespit edilmiştir.  

Tablo 7. Vergi Affı Algısı 

Af kanunları hakkında 

yeterli bilgim var. 

Sıklık 

Dağılımı 

% 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

12 17,4 

Katılmıyorum 6 8,7 

Fikrim Yok 17 24,6 

Katılıyorum 24 34,8 

Kesinlikle Katılıyorum 10 14,5 

Toplam 69 100,0 

 

Ankete katılanların % 50’si vergi afları hakkında her hangi bir bilgiye sahip olmadıklarını 

belirtmişlerdir. Başka bir ifade ile katılımcıların yarısı vergi affı hakkında bilgiye sahiptirler.  
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            Tablo 8. Vergi Aflarından Yararlanma Durumu 

Daha önceki aflardan 

yararlandım. 

Sıklık 

Dağılımı 

% 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

38 55,1 

Katılmıyorum 7 10,1 

Fikrim Yok 1 1,4 

Katılıyorum 9 13,0 

Kesinlikle Katılıyorum 14 20,3 

Toplam 69 100,0 

 

Tablo 8’de katılımcıların daha önce vergi aflarından yararlanıp yararlanmadıkları sorulmuştur. 

% 65’i yararlanmadıklarını beyan etmişlerdir. % 43’ü yararlanmışlar, geri kalanları ise fikir 

beyan etmemişlerdir.  
 

Tablo 9. Vergi Affına Bakış 

Vergi aflarından rahatsız 

olmuyorum. 

Sıklık 

Dağılımı 

% 

Kesinlikle Katılmıyorum 19 27,5 

Katılmıyorum 8 11,6 

Fikrim Yok 0 0 

Katılıyorum 23 33,3 

Kesinlikle Katılıyorum 19 27,5 

Toplam 69 100,0 

 

Katılımcılara yöneltilen sorulardan birisi de, vergi aflarının kendilerini rahatsız edip etmediği 

idi. Buna göre % 60’lık bir kesim, vergi affı kanunlarının çıkarılmasının kendilerini rahatsız 

etmediğini belirtmişlerdir. % 40’lık bir kitle de aflardan rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir.  
 

Tablo 10. Vergi Aflarının Vergi Uyumuna Etkisi 

Son uygulanan af beni uyum 

konusunda olumsuz etkiledi 

Sıklık 

Dağılımı 

% 

Kesinlikle Katılmıyorum 14 20,3 

Katılmıyorum 13 18,8 

Fikrim Yok 10 14,5 

Katılıyorum 17 24,6 

Kesinlikle Katılıyorum 15 21,7 

Toplam 69 100,0 

 

Son tabloda vergi aflarının, vergi uyumuna nasıl etki edeceği konusunda bilgiler bulunmaktadır. 

Son çıkan vergi affının katılımcıların % 45’ini vergiye uyum konusunda olumsuz etkilediği 

tespit edilmiştir. % 39’luk kitle ise vergi aflarından olumsuz etkilenmediklerini ifade 

etmişlerdir. % 14.5’lik bir kısım ise olumlu ya da olumsuz etkilenmediklerini belirtmişlerdir.  

7. Sonuç 

Devletler, tahsil etmeyi planladıkları verginin hepsini mükelleflerden tahsil edememektedirler. 

Bir takım sebeplere bağlı olarak tahsil edemedikleri bu vergileri daha sonra alabilmek için vergi 

affı kanunlarını çıkarmaktadırlar. Bazı iktisat düşünürleri vergi aflarının gerekli bir uygulama 

olduğunu savunurken, bazıları ise vergilemede adalet ilkesini zedelediğini ifade etmektedirler. 

Türkiye tarihinde farklı dönemlerde toplam 34 adet vergi affı kanunu çıkarılmıştır. İlk vergi 

affı kanunu 1924 yılında, son vergi affı kanunu ise 2016 yılında çıkarılmıştır. Ortalama her 2.5 

yılda bir vergi affı kanunu yürürlüğe girmiştir. Devletler açısından zaruri hale gelen vergi affı 
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kanunları, bazı vergi mükellefleri tarafından iyi karşılanmakta iken bazıları için adaletsizlik 

olarak değerlendirilebilmektedir.  

Bu çalışmada Türkiye’de uygulanan vergi aflarının, toplumda ne gibi etkilere sahip olduğu 

konu edilmiştir. Bu kapsamda Uşak ilinde faaliyet gösteren gelir vergisi mükelleflerine anket 

yöntemi uygulanmış, vergi afları konusunda düşünceleri tespit edilmiştir. Önceden hazırlanmış 

anket formları 200 gelir vergisi mükellefine dağıtılmıştır. 69 mükelleften geri dönüş olmuştur. 

Toplanan veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Buna göre mükelleflerin önemli bir 

kısmının vergiyi kutsal bir yükümlülük olarak gördükleri tespit edilmiştir. Vergi kaçırmayı suç 

olarak gördükleri, fakat vergi kaçıran mükellefleri yadırgamadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun en 

büyük sebebi, vergi oranlarının mükellefler tarafından yüksek bulunmasıdır. Ayrıca katılımcılar 

vergi aflarından rahatsız olmadıklarını, bazı katılımcıların ise vergi aflarından memnun 

oldukları sonucuna vardıkları görülmüştür. Çalışmanın başında belirtilen; vergi aflarının 

toplumda huzursuzluğa neden olduğunu savunan temel hipotezin ise çalışmada elde edilen 

veriler tarafından desteklenmediği ortaya çıkmıştır. 
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Veraset ve İntikal Vergisinin Artan Oranlılık Açısından 

Değerlendirilmesi 
 

Murat Aydın1 

 

 
Özet 

Artan oranlı vergi, Türk vergi sisteminde uygulanan tarifelerden birisidir. Artan oranlılık, vergilendirmede ödeme 

gücüne ulaşmak için kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Türk vergi sisteminde artan oranlı vergi tarifesi, 

gelir vergisi ile özdeşleşmiş durumdadır. Ancak vergi sistemimizde veraset ve intikal vergisi de artan oranlı tarife 

yapısına sahiptir. Literatür incelendiğinde bu konu ile ilgili olarak yapılan çalışma sayısının istenen düzeyde 

olmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı veraset ve intikal vergisinin genel hatları ile ortaya konması ve artan 

oranlı tarife yapısının incelenmesidir. Çalışmada belge tarama tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda 7338 sayılı 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ile 50 seri numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ayrıntılı 

bir şekilde irdelenmiştir. Çalışmanın sonunda, veraset ve intikal vergisinde; konu, muafiyet, istisna, mükellef, 

beyanname ve matrah gibi unsurlar genel olarak belirtilmiştir. Ayrıca veraset ve intikal vergisinde uygulanan tarife 

yapısı tablo şeklinde sunulmuş, matrah dilim tutarlarının yıllara göre değişimleri ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Veraset ve intikal vergisi, artan oranlılık, matrah dilim tutarları 

 

Evaluation of Inheritance and Transfer Tax in Terms of 

Progression 
 

Abstract 

Progressive tax is one of the tariffs, applied in Turkish Tax System. Progression is one of the methods used to 

reach the power of payment in taxation too. The progressive tax tariff in the Turkish tax system is associated with 

the income tax. However, inheritance and transfer tax has an increasing rate structure in our tax system.. When the 

literature is examined, it is seen that the number of studies on this subject is not at the desired level. The aim of 

this study is to reveal the succession and inheritance tax and to examine the increasing tariff structure. Document 

scanning technique has been used in the study. In this context, Inheritance and Transfer Tax numbered 7338 and 

the Inheritance and Transfer Tax Law General Communiqué numbered 50 have been examined in detail. At the 

end of the study, in inheritance and transfer tax; subject, exemption, exception, taxpayer, tax return and tax base 

have been stated in general. In addition, the tariff structure applied in inheritance and transfer tax is presented as a 

table and the changes of the base slice amounts according to years have been discussed. 

Keywords: inheritance and transfer tax, progression, basis bracket sums 

 

1. Giriş 

Dünya genelinde vergi, kamu gelirleri içinde önemli bir paya sahiptir. Ülkemizde 2017 yılı 

bütçesinde verginin payı %90’lara yaklaşmıştır. Devlet açısından bu derece öneme sahip olan 

vergi kavramı akademik çalışma anlamında da revaçtadır. Ulusal ve uluslararası çalışmalar 

incelendiğinde verginin hemen hemen tüm çeşitleri ile ilgili çalışmaların yapıldığı 

gözlemlenmektedir. Özellikle gelir ve harcamalar üzerinden alınan vergiler ile ilgili birçok 

çalışmaya rastlanmaktadır. Ancak servet üzerinden alınan vergilere literatürde pek fazla yer 

verilmediği görülmektedir. Veraset ve intikal vergisi gerek diğer ülkelerde gerekse Türkiye’de 

unutulan bir vergi konumundadır. Bu nedenle bu çalışmada Veraset ve intikal vergisi 

incelenmiştir. 

Türk vergi sisteminde birden fazla vergi tarifesi uygulanmaktadır. Örneğin; sabit miktarlı vergi 

tarifesi, sabit oranlı vergi tarifesi, azalan oranlı vergi tarifesi ve artan oranlı vergi tarifesi 
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bunlardan bazılarıdır. Bu çalışmada Veraset ve intikal vergisi artan oranlılık açısından 

değerlendirilmektedir. Vergi sistemimizde artan oranlı tarifenin kullanıldığı iki adet vergi 

bulunmaktadır. Bu vergiler gelir vergisi ve veraset ve intikal vergisidir. Türkiye’de artan 

oranlılık dendiği zaman ilk akla gelir vergisi gelmektedir. Zira bu alanda yapılan çalışmaların 

neredeyse tamamı gelir vergisinde artan oranlılığı konu edinmektedir. Fakat veraset ve intikal 

vergisi de artan oranlı bir tarifeye sahiptir. 

Bu çalışmanın amacı Veraset ve intikal vergisini artan oranlılık bağlamında değerlendirmektir. 

Çalışmada doküman tarama yöntemi kullanılmıştır.  7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 

Kanunu ve 50 seri numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamlı olarak 

incelenmiştir. Ayrıca ulusal literatür “veraset ve intikal vergisi” kavramı özelinde taranmıştır. 

Yaklaşık 32 çalışmaya ulaşılmış, bu çalışmalardan 14 tanesinin tam metinleri irdelenmiştir. 4 

çalışma ise 4N 1K modeline göre hazırlanan tabloda incelenmiştir. Sonuç olarak Türkiye’de 

veraset ve intikal vergisinin genel bütçe içerisinde ve vergi gelirleri içerisinde çok az bir yere 

sahip olduğu görülmüştür. Bu durumun veraset ve intikal vergisinin akademik çalışmalara 

çokça konu edilmeyişinin sebebi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca uluslararası literatürde ise 

veraset ve intikal vergisinin kaldırılmasına yönelik tartışmaların da olduğu görülmektedir.  

2. Türk Vergi Sistemine Genel Bir Bakış 

1920 yılında ilk meclisin çıkardığı ilk kanun “Ağnam Resmi” isimli bir vergi kanunudur. Bu 

açıdan bakılırsa vergilemenin devlet açısından ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. O 

dönemlerde vergi sistemimiz çok kapsamlı bir sistem değildi. Ancak her geçen yıl vergi 

sistemine yeni vergiler ilave edilmiş, bazı vergiler revize edilmiş ve bazıları da kaldırılmıştır. 

Nihai olarak günümüze üç unsur üzerinden alınan “Türk Vergi Sistemi” gelmiştir.  

Şekil 1. Türk Vergi Sistemi Genel Yapısı 

 

Şekil 1’de de ifade edildiği gibi Türk vergi sistemi; gelir, harcama ve servet olmak üzere üç 

unsur üzerinden alınmaktadır. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi, gelir üzerinden alınan 

vergilerdir. Servet üzerinden alınan vergi sayısı üçtür. Bunlar; motorlu taşıtlar vergisi, emlak 

vergisi ve veraset ve intikal vergisidir. Bu vergiler dışında kalan tüm vergiler harcama 

vergileridir. Şekil 1’de yer alan sınıflandırma, vergilerin konularına göre sınıflandırmadır. Bir 

başka önemli sınıflandırma ise dolaylı ve dolaysız vergilerdir. Gelir ve servet üzerinden alınan 

vergiler aynı zamanda dolaysız vergilerdir. Harcama vergileri ise dolaylı vergilerdir. 

3. Artan Oranlı Vergi Tarifesi 

Son yıllarda vergileme ilkeleri, akademik camiada çokça dillendirilmeye başlamıştır. Etkinlik, 

eşitlik adalet gibi vergileme ilkeleri ideal bir vergi sistemine ulaşabilmek için sağlanması 

gereken unsurların başında gelmektedir. Ancak eşitlik ilkesinin kapsamının genişletilmesi ile 

Türk Vergi 
Sistemi

Gelir Servet Harcama
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adalet ilkesine ulaşma çabası ve etkinlik ile adaletin çatışması durumları ideal bir vergi 

sistemine ulaşmada önemli engellerden görülmektedir (Sarıoğlu, 2002:219-228). Vergilemede 

adaleti sağlama konusunda başvurulan yöntemlerden birisi de artan oranlılıktır. Özellikle gelir 

vergisi ile kullanılmaya başlanan artan oranlılık ta ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır. Zira 

artan oranlılık, yüksek gelir elde eden mükellef için ikame etkisine sebep olduğu için ilerleyen 

dönemlerde refah kaybına sebep olmaktadır (Sarıoğlu, 2002:219-228). Bunun yanında artan 

oranlılığın neredeyse her vergi sisteminin vazgeçilmezi arasında olduğu da yadsınamaz bir 

gerçektir.  

Literatür kapsamlı şekilde incelendiğinde 5 çeşit artan oranlı tarifenin olduğu görülmüştür. 

Esasen bunların bazıları özellik olarak ta görülebilmektedir. En çok kullanılan tarife ise dilimli 

artan oranlılık olarak dikkat çekmektedir.  

 Basit artan oranlılık 

 Dilimli artan oranlılık (Gelir Vergisinde Uygulanan) 

 Gizli artan oranlılık (Sabit oran) 

 Soğuk artan oranlılık (Yüksek Enflasyon) 

 Zayıf ve güçlü artan oranlılık (Yükseklik ve Uzunluk Farkı) 

4. Konunun Seçilme Sebebi 

Bu konunun seçilmesinde birçok faktör bulunmaktadır. Ancak 4 tanesi bu anlamda çok etkili 

olmuştur. Bu faktörler aşağıda belirtilmiştir.  

 VİV Açısından, Türk Vergi Sistemi Derslerinde Ayrıntıya Girilmemesi 

 Periyodik Bir Vergi Olmaması 

 Literatürde Çok Çalışma Olmaması 

 Mükelleflerin Diğer Vergiler Gibi Aşina Olmamaları 

5. Literatür İncelemesi 

Literatür bütünü ile ulusal çalışmalar kapsamında irdelenmiştir. Bu kapsamda konu ile ilgisi 

olduğu düşünülen 32 adet çalışmanın özetleri okunmuştur. Bu çalışmalardan 14 tanesinin tam 

metnine ulaşılmıştır. Google Scolar veri tabanında yapılan araştırmada, “Servet Vergileri” 

konusunda ilk çalışmanın 1982 yılında yapıldığı görülmüştür (Heper, 1982). Veraset ve intikal 

verginin miras hukuku açısından değerlendirildiği bir kitapta (Karakoç, 1990) miras hukuku ve 

vergi hukuku arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Veraset ve intikal vergisine dair sorunlar 

yıllardır süregelmektedir. Bir çalışma ise yalnızca bu sorunlara ışık tutmaktadır (Baydoğan, 

1995). Başka bir çalışmada veraset ve intikal vergisi kanunilik ilkesi açısından 

değerlendirilmiştir (Kaplan, 2013). Veraset ve intikal vergisi, gelir anlamında Türk vergi 

sistemi içerinde nasıl bir yere sahip olduğu bir makalede sorgulanmıştır (Şafak, 2013). 2015 

yılında yapılan bir başka makale çalışmasında veraset ve intikal vergisi ülkeler açısından 

kıyaslanmıştır. Bu ülkeler; Amerika, Almanya, İspanya, İngiltere ve Fransa’dır (Yurtsever ve 

Şafak, 2015). 

 Bazı çalışmalar 4N 1K modeline göre hazırlanan literatür tablosunda irdelenmiştir.  
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Tablo 1. Literatür İncelemesi 

Yazar Amaç ve Yöntem Sonuç 
 

Furtun (2009) 

Alman vergi sisteminde veraset ve intikal vergisi 

hakkında yapılan son düzenlemeleri konu 

edinmektedir. Literatür incelenmiştir. 

Alman vergi sisteminde veraset ve 

bağışlama vergisi uygulamasında matrah 

konusunda adaletsiz bir durumun olduğu 

ortaya konmuştur. 

 

Kaplan (2011) 

1924-2008 yılları arasında 8 dönemde Türk vergi 

sisteminin artan oranlılık indeksini hesaplamaktır. 

Kakinaka-Pereira yöntemi kullanılmıştır. 

Vergi reformları ve vergi sistemi 

esnekliğinin endeksler üzerinde önemli 

etkileri olduğu ortaya konmuştur. 

 

Kılıçaslan (2011) 

Veraset ve intikal vergisinin kayıt dışılık bağlamında 

değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Literatür 

incelemesi yapılmıştır. 

Veraset ve intikal vergisinin kaldırılmasına 

yönelik öneriler sunulmuştur. 

Öz, Kutbay, ve 

Buzkıran (2014) 

Servet vergilerinin genel çerçevesi ile incelenmesi 

bu çalışmanın amacıdır. Literatür incelemesi 

yapılmıştır.  

Bazı öneriler sunulmuştur. 

Güneş, (2017) Veraste ve intikal vergisinde revizyon gerekliliğini 

ortaya koymaktır. Literatür incelenmiştir. 

Veraset ve intika vergidinin revizyon 

edilmesi gerekliliği sonucuna varılmıştır. 

 

6. Amaç ve Yöntem 

Bu çalışmanın amacı veraset ve intikal vergisinin genel hatları ile ortaya konması ve artan oranlı 

tarife yapısının incelenmesidir. Çalışmada belge tarama tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi ile 50 seri numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 

Genel Tebliği ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir.  

7. Bulgular 

Veraset ve intikal kanunu ilk defa 1926 yılında 797 sayılı Kanun ismiyle uygulanmaya 

başlanmıştır. 1959 yılında 7338 sayılı Kanun ile değişiklikler yapılmasına rağmen, esaslı bir 

değişiklik söz konusu olmamıştır. Halen aynı kanun uygulanmaktadır. 

Kanun 26 maddeden oluşmaktadır ve 5 bölüm bulunmaktadır. 

 Mevzu, Tabirler, Muafiyet ve İstisnalar 

 Mükellef, Teklif Mahalli ve Beyanname  

 Matrahın Tayini, Verginin Tarhı ve Nisbet 

 İhtiyat Tedbirleri ve Tahsil Hükümleri  

 Müteferrik Hükümler 

Madde 1 – “Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de 

bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir 

şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir”. 

Madde 7 – “(Değişik birinci fıkra: 22/7/1998 - 4369/71 md.) Veraset tarikiyle veya sair 

suretiyle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun 

kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi 

düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir 

beyanname ile bildirmeye mecburdurlar” 

50 seri numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği aşağıdaki gibi 

irdelenmiştir. Tebliğ 6 maddeden oluşmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlanmıştır. 

MADDE 1 – “(1) Bu Tebliğin amacı, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları ile 16 ncı 

maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarlarının yeniden değerleme oranında 

artırılmak suretiyle tespit edilmesidir.” 
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 Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL  

 (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL), 

 İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL, 

 Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı 

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında 

Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL, 

8. Sonuç 

Veraset ve İntikal Vergisi Türkiye’de 1926 yılından bu yana alınmaktadır. VİV ödeme gücüne 

ulaşmada kullanılan araçlardan birisi olarak görülebilir. Türk Vergi Sisteminde, Gelir 

Vergisinden sonra artan oranlı tarifeye sahip ikinci vergi türüdür. Veraset ve ivazsız intikaller 

olmak üzere iki türü vardır. Genel bütçedeki payı çok düşüktür. Vergi harcaması konusu 

VİV’de önemli bir sorun olarak görülmektedir. Literatür incelendiğinde 32 adet çalışmaya 

rastlanmıştır. Bu çalışmalrın bir kısmı yalnızca isim olarak belirtilmiştir. Bazılarına metin çinde 

yer verilmiş, 4 tanesi ise tablo şeklinde sunulmuştur. Buna göre veraset ve intikal vergisi ile 

ilgili yapılan çalışmaların önemli bir kısmı vergi hukuku ve uygulanış biçimine dairdir. ya 

kaldırılması, ya da revize edilmesi tavsiye edilmektedir. 
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Türkiye’de Küresel İklim Değişikliği ile Mücadelede Mali Araç 

Olarak Kamu Harcamalarının Rolü ve Önemi  
 

Selma Aydoğan1 

 

 
Özet 

Artan sanayileşme süreciyle birlikte üretim ve tüketim faaliyetlerinde meydana gelen artışlar çevre sorunlarını da 

beraberinde getirmiştir. Bu sorunların en başında hiç şüphesiz küresel iklim değişikliği gelmektedir. Özellikle 

doğada serbest mal olarak adlandırılan malların aşırı tüketimi ve üretim sürecinde kullanılan birtakım yöntemler; 

toplumlara yüksek bir sosyal bir maliyet olarak geri dönmektedir. Sosyal maliyetlerin net olarak 

fiyatlandırılamaması beraberinde dışsallık problemini ortaya çıkarmıştır. Dışsallıkların çözümünde özel sektörün 

yeterince etkin olamaması, devletin bu alandaki müdahalesini gerekli kılmıştır. Kamu harcamaları devletin 

görevlerini yerine getirirken kullandığı en önemli mali araçlardan birisidir. Bu çalışmada Türkiye’de kamu 

harcamaları içerisinde iklim değişikliği ile ilgili yapılan harcamaların payı incelenmiş ve kamu harcamalarının 

iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, negatif dışsallık, kamu harcamaları 

JEL Sınıflandırması: Q54, H23, H50 

 

The Role and Importance of Public Expenditure Financial 

Instruments as in Combating Global Climate Change in Turkey 
 
Abstract 

With the increasing industrialization process, the increase in production and consumption activities brought about 

environmental problems. The leading of these problems is undoubtedly, global climate change. Excessive 

consumption of so-called free goods in nature and a number of methods used in the production process return to 

societies as a high social cost. The fact that social costs could not be priced clearly resulted in the problem of 

externality. The fact that the private sector has not been sufficiently effective in the solution of externalities, it has 

been necessitated the intervention of the state in this field. Public spending is one of the most important financial 

instruments used by the state in fulfilling its duties. In this study, the share of spending related to climate change 

has been investigated in public expenditures in Turkey and the role of the public spending has been tried to 

determine against climate change. 

Keywords: Climate change, negative externality, public expenditures 

JEL Classification: Q54, H23, H50 

 

1. Giriş 

Dünya nüfusunda meydana gelen artış ve sanayileşme süreci beraberinde üretim ve tüketim 

faaliyetlerinin de hızlı bir şekilde artmasıyla sonuçlanmıştır. Özellikle bu süreçte üretimde 

bulunan firmaların, üretim sonrası oluşan çevresel kirlilikleri göz ardı etmeleri, diğer taraftan 

ekonomik birim olan tüketicilerin de tüketim faaliyetlerini gerçekleştirirken ekolojik dengeye 

zarar veren davranışları negatif dışsallıklar konusunu gündeme getirmiştir. Bir ekonomik 

birimin başka bir ekonomik birimi fiyat mekanizması dışındaki yollarla olumsuz olarak 

etkilemesi şeklinde ifade edilen negatif dışsallıklar, topluma büyük sosyal maliyetler 

yüklemektedir. Bu dışsallıkların içselleştirilmesinde özel sektör çözümlerinin yetersiz olması, 

devletin bu alandaki müdahalesini zorunlu kılmıştır. Bugün en önemli negatif dışsallıkların 

başında küresel iklim değişikliği gelmektedir.  Sorunun küresel olması çözümü için de 
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uluslararası çabaları gerekli kılmıştır. Bu kapsamda Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş 

Milletler Çevre Programı tarafından 1988 yılında Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli 

(IPCC), düzenlenmiştir. İklim değişikliği ilk defa bu panelde siyasi ve ekonomik bir sorun 

olarak dile getirilmiştir. 1992 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

(BMİDÇS) imzalanmış ve iklim değişikliğiyle ilgili alınacak tedbirler yasal temellere 

dayndırılmıştır. Sonrasında Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşmaları sırasıyla imzaya 

açılmıştır. Türkiye’de adı geçen bu anlaşmalara birtakım çekinceleri olsa da zaman içerisinde 

taraf olmuştur. Sözleşmede yer alan şartların gerçekleşmesi için de iç mevzuatta buna uygun 

düzenlemeler yapmıştır. 

Günümüz modern devlet anlayışında devletlerin ekonomik ve sosyal amaçlarını 

gerçekleştirmek için kullandıkları önemli mali araçların başında kamu harcamaları gelmektedir. 

İklim değişikliği sorununun ortaya çıkardığı negatif dışsallıklar, canlı yaşamını tehdit etmenin 

yanında kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına ve ekonomik anlamda da olumsuz 

durumların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu bakımdan iklim değişikliğiyle mücadelede 

kamu harcamaları önemli bir mali araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızın ilk 

bölümlerinde iklim değişikliği kavramı ve bu konuda yapılan çalışmalar ele alınmış; son 

bölümünde ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi 

(EUROSTAT) ’nden alınan veriler doğrultunda Türkiye ve Avrupa Birliği nin Gayri Safi Yurt 

İçi Hasıla (GSYİH) içinde çevresel korumaya ayırdıkları kamu harcama payları incelenmiştir. 

2. Negatif Dışsallık Türü Olarak Küresel İklim Değişikliği 

Toplumlar ekonomik ve sosyal anlamda gelişmek için sürekli olarak faaliyette bulunurlar. Hiç 

şüphesiz bu faaliyetler doğrudan veya dolaylı olarak başka birimlerde olumlu ya da olumsuz 

etkilere yol açmaktadır.  Özellikle serbest piyasa ekonomisi mantığında kâr amacıyla hareket 

eden ekonomik birimler, dışsal zararlarını maliyet unsuru olarak dikkate almamakta ve bu 

yüzden de piyasa koşullarında sosyal maliyetler ile özel maliyetler arasında bir farkın 

oluşmasına neden olmaktadır. Dışsallık olarak ifade edilen kavram tam da bu süreç de ortaya 

çıkmaktadır. Yani dışsallık, üretici ya da tüketiciler, bütün davranışlarının sonuçlarına 

katlanmadıkları ve ne üreteceklerine ya da tüketeceklerine karar verirken başkaları üzerindeki 

etkileri hesaba katmadıkları zaman ortaya çıkmaktadır (Kargı ve Yüksel:2010, 186; İnan, 

2018:84-85). Bu etkilerin olumlu olması durumunda pozitif dışsallıktan, olumsuz olması 

durumunda ise negatif dışsallıktan söz edilir (Peker ve Altınışık, 2011:66). 

Dışsallık kavramının tarihçesine bakıldığında bu kavramın ilk defa tartışmalı olsa da Adam 

Smith tarafından ifade edildiği kabul edilmektedir. Tartışmalı olmasının temel nedeni, Adam 

Smith’in Milletlerin Zenginliği adlı eserinde özel faydadan daha yüksek sosyal fayda sağlayan 

faaliyetlerden söz etmesinin, dışsallıklarla bağdaştırılmış olmasıdır. Konuya ilişkin ilk teorik 

açıklamaların ise Alfred Marshall tarafından ortaya konulduğu ifade edilmektedir. Teorik 

olarak Marshall tarafından ortaya konulan bu kavram 1912’lerde Pigou tarafından yeniden ele 

alınmıştır. Pigou dışsallık kavramını ilk kez refah ekonomisiyle ilişkilendirerek tam rekabetin 

olmadığı piyasalarda ekonomik faaliyetlerde devlet müdahalesinin gerekliliğine vurgu 

yapmıştır. Marshall dışsallıkları sadece olumlu dışsallık boyutuyla ele alırken;  Pigou kavramı 

daha da genişleterek olumlu dışsal ekonomiler (external economies) ve olumsuz dışsal 

ekonomiler (external diseconomies) şeklinde daha geniş kapsamlı olarak ele almıştır (Yüksel, 

2006:17). 

Literatürde dışsallık kavramıyla ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Özellikle Nath tarafından 

yapılan tanım genel kabul gören tanımlar arasındadır.  Nath dışsallığı; bir ekonomik birimin 

başka bir ekonomik birimin refahı üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkisinin belirli bir çeşidine 

verilen ad olarak tanımlamaktadır. Nath’ a göre dışsallık sosyal, yasal ve ekonomik kurumların 

mevcut doğası nedeniyle maliyetlerin karşılığı ödenmeyerek başka kişilere yüklendiği ya da 
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faydaların karşılığı alınmayarak başka kişilere sağlandığı zaman söz konusu olmaktadır (Nath, 

1973:43; akt. Kargı ve Yüksel:2010:186 ).  

Kısaca dışsallık; bir ekonomik birimin başka bir ekonomik birimi fiyat mekanizması dışındaki 

yollarla olumlu (Pozitif Dışsallık) veya olumsuz (Negatif Dışsallık) olarak etkilemesi olarak 

ifade edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; dışsallıktan söz edebilmek için 

ödettirilemeyen bir maliyet ve fiyatlandırılamayan bir faydanın bulunması gerektiğidir. Dışsal 

faydalar fiyatlandırıldığında, dışsal maliyetler ödettirildiğinde dışsallık söz konusu 

olmamaktadır. 

Dışsallık denildiğinde akla ilk gelen dışsallık türü negatif dışsallıklar olmaktadır.  Özellikle 

enerji üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda oluşan kirlilik ve atıklar çevresel anlamda 

yüksek sosyal maliyetlere neden olmaktadır. Fakat ortaya çıkan bu kirlilik için üretici ya da 

tüketiciler ek bir fiyat ödememektedir. Örneğin, enerji üretimi yapan firmanın maliyetlerinde 

kirlilik maliyetleri görünmemekte; fakat kirliliğin ortaya çıkardığı olumsuz etkiler özellikle 

üretim birimine yakın yerlerdeki bölge halkının yaşamını önemli ölçüde etkilemektedir.  Bu tip 

olumsuz dışsal etkilerin herhangi bir tazminat ödenmeden yükletilmesi nedeniyle insan 

refahında kayıplar (örneğin sağlığın olumsuz etkilenmesi, hastalık ve ölüm oranlarında artışlar 

vb.) meydana gelebilmektedir (Kesbiç vd., 2010:126). 

Ekonomilerin sürekli büyümesi nedeniyle artan enerji talebi, yeni enerji kaynaklarının 

bulunmasını veya mevcut kaynakların verimliliğinin arttırılması ihtiyacını doğurmuştur.  Enerji 

ihtiyacının karşılanması için şu an kullanılan kaynakların büyük çoğunluğunu fosil yakıtlar 

oluşturmaktadır ve bu durum iklim değişikliğinin temel nedenlerinden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Peker ve Altınışık, 2011:66). Ortaya çıkardığı sonuçlar ve etkiler bakımından 

küresel bir sorun olan çevre sorunları mali literatürde negatif dışsallıklarla ilgili yapılan 

çalışmaların büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Son zamanlarda dünyanın en önemli 

sorunlarının başında gelen küresel iklim değişikliği de negatif dışsallıklar içerisinde 

incelenmesi gereken önemli konuların başında gelmektedir.  

Özellikle sanayi devrimi sonrası fosil yakıt kullanımı, sanayileşme, ormansızlaşma, ulaştırma 

ve tarımsal arazilerin bilinçsiz kullanımında meydana gelen artışlar atmosferde bulunan sera 

gazlarının emisyon hacimlerinin artmasına neden olarak küresel sıcaklıkların yükselmesine ve 

beraberinde iklim değişikliği sorununun gündeme gelmesine neden olmuştur (Kılıç, 2009:19). 

Sanayileşmenin sağladığı birçok yenilik, hayatı kolaylaştıran icat ve kontrol edilebilen gücün, 

en zayıf noktasının enerjiye duyulan ihtiyaç olduğu söylenebilir. Enerji ihtiyacının büyük bir 

bölümünün yüksek kalorili yeraltı fosil kaynaklardan karşılanması, bir tür kelebek etkisi 

yaratarak kendisinden sonraki çok sayıda olumsuzluğa yol açabilecek zincirlime reaksiyonu 

tetikleyebilmektedir. Bu durum beraberinde tolere edilemeyecek risk ve maliyet döngüsünü de 

beraberlerinde getirmektedir (Köse, 2018:57). 

1990’lı yıllarda iklim değişikliği insanlık açısından önemli bir sorun olarak anılmaya ve bir 

tehdit olarak algılanmaya başlandı. Özellikle gıda ve su kıtlığı, siyasi istikrarsızlıklar, göç ve 

çatışma durumları ile bağlantılı olarak geleneksel güvenlik meselesi olarak görülmeyen konu, 

güvenlik meselesi haline gelmeye başladı. Bir ülkenin tek başına mücadele ederek kendini 

koruyabileceği bir sorun olmadığı anlaşılan iklim değişikliği, küresel bir çaba ve işbirliği 

ihtiyacını gündeme getirmiştir (Erdoğan, 2018:704). Bu amaçla iklim değişikliği ile ilgili 

gelişmelerin yakından takip edilmesi ve bilimsel anlamda değerlendirilebilmesi için Dünya 

Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 1988 yılında 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), kurulmuştur (IPCC, 2013). İklim değişikliği 

kavramı da; ilk defa bu panelde politik ve ekonomik bir sorun olarak ifade edilmiştir (Kılıç, 

2009: 20). IPCC tarafından 1995 yılında yayımlanan 2. Değerlendirme Raporu'nda geçtiğimiz 

yüzyılda görülen iklim değişikliğinin temel nedeninin insan kaynaklı nedenler olduğu ve 
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insanların etkisiyle oluşabilecek iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanacak doğal afetlerin ve 

bunların yaratacağı ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunların 21. Yüzyılda yaşanacak sorunların 

en ağırı olacağı ifade edilmiştir (Hekimoğlu ve Altındeğer, 2008: 2). 

İklim değişikliği sorunu ile mücadele etmek için öncelikle iklim değişikliğine neden olan 

hususların iyi belirlenmesi ve buna göre tedbir alınması gerekmektedir. Dünya ısısının canlı 

yaşamını sürdürecek seviyede oluşması yani doğal sera etkisinin oluşması için, atmosfer güneş 

ışığının yeryüzüne ulaşmasına izin verir ancak dünyadan geri yansıyan su buharı, karbondioksit 

ve havada doğal olarak bulunan diğer gazların oluşturduğu ısıyı emer. Bu şekilde doğal sera 

etkisi olmasaydı küresel ortalama ısı dayanılmayacak ölçüde soğuk –18°C olacaktı. Ancak 

zaman içinde artan fosil yakıt kullanımı, tarım arazilerinin yanlış kullanılması ve ormanların 

yok edilmesi gibi insan eliyle gerçekleştirilen faaliyetler, atmosferdeki karbondioksit düzeyini 

ve ısıyı tutan diğer gazları arttırmaktadır. Bu durum sera etkisinin artmasına dünyanın giderek 

daha fazla ısınmasına neden olarak iklimi değiştirmektedir. Bu etkiyi en aza indirmek için başta 

karbondioksit olmak üzere küresel sera gazı salınımlarını azaltmaktır. Ormansızlaşmayı tersine 

çevirmek, özellikle de karbondioksiti emen tropik ormanların yok olmasının önüne geçmek 

gerekmektedir (ABKomisyonu, 2008:4). 

3. İklim Değişikliği ile Mücadelede Devletin Önemi 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde dünyada sosyal refah devleti anlayışının benimsenmesi 

beraberinde devlete yüklenen görev ve sorumlulukların artması sonucunu doğurmuştur.  

Devlet, ulusal güvenlik ve adalet hizmetlerinin yanında bir takım ekonomik ve sosyal amaçların 

gerçekleştirilmesi için ekonomide aktif rol almaya başlamıştır. Özellikle piyasanın bazı mal ve 

hizmetlerin sunumunda ve dışsallıkların çözümünde başarısız olması devletin bu alandaki 

müdahalesini zorunlu kılmıştır.  

Bir ülkenin gelişmesi, sosyal refah seviyesinin yükselmesi için ekonomik büyüme ve 

kalkınmanın sağlanması devletlerin en öncelikli amaçların başında gelmektedir. Bu amaçların 

gerçekleştirilmesi ülkedeki üretim ve yatırımların arttırılmasıyla doğrudan ilişkilidir.  Özellikle 

üretim sürecinde piyasada dışsal maliyet yaratan işletmeler, yarattıkları bu maliyetleri maliyet 

fonksiyonlarında pek dikkate almamaktadır. Buradaki dışsallıkların içselleştirilmesi için 

devletin bu sorumluluklarını onlara hatırlatması ve zorlayıcı tedbirler alması gerekmektedir 

(Kargı ve Yüksel: 2010:191). 

Serbest piyasa sisteminde firmalar piyasa fiyatından satacakları malların üretim miktarına 

üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak karar verirler. Fakat negatif dışsallıkların varlığı 

durumunda firmalar, çevreye verdikleri zararın maliyetine katlanmamakta; yalnız kullandıkları 

emek, sermaye, enerji, ulaşım vb. faktörleri maliyet olarak hesaba katmaktadırlar. Sonuç olarak 

firma için optimum olan üretim miktarı, toplum için etkin olmamakta ve negatif dışsallık aşırı 

üretime sebep olmaktadır (Savaşan, 2012:218).  Ekonomik faaliyetlerin ekolojik denge ve 

dünya üzerinde yaratmış olduğu bu denli negatif etkiler, hem ulusal hem de uluslararası alanda 

bu konuda ciddi tedbirlerin alınması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda ekonomik 

kalkınma kavramının sorgulanması ve içeriğinin değiştirilmesi konusunda yeni bir anlayışın 

gerekli olduğu kabul görmüştür. Bu çerçevede gelecek neslin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini 

tehlikeye sokmadan, bugünkü neslin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen kalkınma anlamında 

“Sürdürülebilir Kalkınma” anlayışı karşımıza çıkmıştır (Özçağ ve Hotunoğlu, 2015:307). Bu 

anlayışın özü çevreye zarar vermemek için ekonomik kalkınma amacından vazgeçilmesi değil, 

aksine bu süreçte ortaya çıkabilecek negatif dışsallıkları önleyebilecek bir kalkınma anlayışı 

çerçevesinde mevcut durumun sürdürülebilir bir hal almasını sağlayarak ekolojik, ekonomik ve 

sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasını gerçekleştirmektir.  Böylece doğal sermayeyi 

tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarına sahip çıkan ve ekoloji ve ekonomi arasındaki 

dengeyi gözeten bir kalkınma sağlanmış olacaktır (Kaypak, 2011: 24).  
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Her ne kadar ekonomik büyüme ve kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesi için üretim ve 

yatırımlara ihtiyaç duyulsa da bu amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde oluşan dışsallıkları göz 

ardı etmek, sonrasında insanlık açısından telafi edilemez olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. 

Bu nedenle bu amaçlar gerçekleştirilmeye çalışılırken kullanılan yöntemlerin çevreye duyarlı 

ve doğal kaynaklara zarar vermeden, sürdürülebilir bir kalkınma çerçevesinde 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  Bugün tüm dünyayı etkilen en önemli negatif dışsallıkların 

başında iklim değişikliği sorunu gelmektedir.  İklim değişikliği yarattığı etkiler bakımından 

sınır ötesi dışsallık yayan küresel bir sorun olarak ele alınmaktadır. Fiyat mekanizması dışında 

gerçekleşen bu durumda piyasanın çözümleri çok başarılı olamamaktadır. Bu nedenle devlet 

tarafından uygulanacak politika ve yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.  

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında atılacak adımların en başında bu soruna neden olan 

faaliyetlerin ortadan kaldırılması veya azaltılması gelmektedir. Bu konuda devlet tarafından 

uygulanacak politikaların zorlayıcı nitelikte olması sorunun çözümünde etkili sonuçlar almayı 

sağlayabilecektir. Devletin bu konuda kullanmış olduğu araçların başında vergi, sübvansiyon 

ve kamu harcamaları gelmektedir. Vergiler daha çok çevre kirliliğinin azaltılmasında caydırıcı 

bir rol üstlenmekteyken, sübvansiyonlar ve kamu harcamaları yenilenebilir enerji kaynaklarının 

teşvikinde ve bazı malların geri dönüştürülmesinde etkili bir politika aracı olmaktadır.  

4. Mali Araç Olarak Kamu Harcamalarının İklim Değişikliği ile Mücadeledeki Rolü ve 

Önemi 

Çağdaş devlet anlayışında devleti harcama yapmaya zorlayan tek unsur kamusal hizmet 

sağlama amacı değildir. Ekonomik büyüme ve kalkınmanın, istikrarın sağlanması, kaynak 

dağılımında etkinliğin sağlanması, milli gelirin adaletli bir şekilde paylaştırılması gibi 

ekonomik ve sosyal amaçların gerçekleştirilmesi için de bugün kullanılan en önemli mali 

araçların başında kamu harcamaları gelmektedir (Uluatam, 2009:201). Negatif dışsallıkların 

varlığı durumunda üretilen mal ve hizmetlerin fiyatı marjinal sosyal maliyetlerin tamamını 

kapsamamaktadır. Bu durum kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına ve bütün bu 

maliyetlerin toplum tarafından yüklenilmesine sebep olmaktadır (Yalçın ve Gök, 2015: 67). 

Özellikle serbest piyasa sisteminin gelişimiyle firmaların üretim faaliyetlerindeki artış çevresel 

anlamda negatif dışsallıkların artmasına neden olarak üretim miktarının etkin olmayan bir 

seviyede gerçekleşmesine neden olmaktadır. Söz konusu dışsallığa sebep olan firmaların bu 

durumun ortadan kaldırılması için herhangi bir çaba sarf etmemesi bu alanda devletin 

müdahalesini gerekli kılmıştır. En önemli negatif dışsallık türlerinden biri olan küresel iklim 

değişikliği ile mücadele kapsamında devletler, hem ulusal hem de uluslararası anlamda bir 

takım çalışmalar yürütmektedir.  

Bugün iklim değişikli ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda kamu ekonomisinde iki 

temel ilke ön plana çıkmaktadır.  Çevreye verilen zararın tamamını veya bir kısmını, zararı 

ortaya çıkaran üretici veya tüketiciye yüklenmesi esasına dayanan “kirleten öder ilkesi ve bu 

ilkenin uygulanamadığı durumlarda çevreye verilen zararların en aza indirilmesi amacıyla 

kamu harcamaları ve vergi kolaylıklarının devreye koyulduğu “ortak finansman ilkesi” dir. 

Birinci ilkenin uygulanmasında kullanılan en önemli araç emisyon vergileridir (Yalçın ve Gök, 

2015:68).  Emisyon diğer adıyla karbon vergisi küresel iklim değişikliği ile mücadelede etkili 

bir mali araç olmasına rağmen verginin devletlerin egemenlik hakkından kaynaklanan bir 

finansman kaynağı olması ve gelişmekte olan ülkelerde vergi bilincinin tam yerleşmemiş 

olması gibi nedenlerden ötürü tam olarak uygulanamamaktadır.  Bu nedenle kamu harcamaları 

ve teşvik temelli diğer seçenek olan “ortak finansman ilkesi” nin daha geniş uygulama alanının 

olduğunu söyleyebiliriz. Kamu ekonomisinde küresel iklim değişikliği ile mücadelede 

kullanılan ortak finansman ilkesi; devlet bütçesi ile çevreyi ve iklimi korumaya yönelik bir 

takım müdahaleleri ve bundan kaynaklanan maliyetlerin de vergilendirme yoluyla halkın 
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tümüne yayılmasını ifade etmektedir (Yalçın ve Gök, 2015:68). Özellikle burada iklim 

değişikliğinin önüne geçmek için yapılan kamu harcamaları ve bu alanda verilen vergisel 

teşvikler ön plana çıkmaktadır.  

AB üyesi pek çok ülke iklim değişikliğine neden olan uygulamaların önüne geçmek için çevre 

dostu teknoloji yatırımları ve AR-GE harcamaları için teşvik yöntemlerini etkili bir şekilde 

uygulamaktadır. Özellikle yerel yönetimlerde katı atık bertaraf sistemlerinin oluşturulması, 

orman ve tarım alanlarının geliştirilmesi için bu alanlarda zayıf olan bölgelere destek fonu 

oluşturmaktadır (Mutlu, 2006:66). 

Türkiye’de iklim değişikliği başlığı adı altında yapılan herhangi bir harcama kalemi 

bulunmamaktadır; ancak kamu harcamaları içerisinde yer alan çevre koruma harcamalarının 

doğrudan ve dolaylı olarak iklim değişikliği ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim doğa ve 

çevreye zarar veren her şeyin aslında ekolojik dengeyi bozarak dolaylı da olsa iklim 

değişikliğine neden olduğunu söyleyebiliriz. TÜİK tarafından yapılan tanımda da çevre koruma 

harcamaları; mal ve hizmetlerin üretim süreci ve tüketiminden kaynaklanan çevre kirliliğinin 

önlenmesi, azaltılması ve giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler için yapılan 

harcamalar olarak ifade edilmiştir.  Ayrıca çevre korumanın; kirliliği önleme, azaltma 

faaliyetleri ve çevresel bozulmalarla ilgili faaliyetlerden meydana geldiğine vurgu yapılmıştır. 

TÜİK bu harcamaları sınıflandırırken AB’nin resmi istatistik kurumu olan EUROSTAT  

tarafından  kullanılan, Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu tarafından geliştirilmiş Çevre 

Koruma Faaliyet Sınıflaması' nı (CEPA) baz almıştır. Buna göre çevre koruma harcamaları; 

- Dış ortam havasını ve iklimi koruma 

- Atık su yönetimi 

- Atık yönetimi 

- Toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi 

- Gürültü ve vibrasyonun azaltılması 

- Biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması 

- Radyasyona karşı koruma 

- Araştırma ve geliştirme 

- Diğer çevre koruma faaliyetleri olmak üzere dokuz başlık altında incelenmektedir 

(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27673). 

Türkiye’de iklim değişikliğine neden olan faaliyetlerin önlenmesi adına son yıllarda yapılan 

çalışmaların ve bu kapsamda yapılan kamu harcamalarının arttığı söylenebilir. Fakat bu 

harcamaların GSYİH içindeki payına bakıldığında bu rakamların çok düşük olduğu 

gözlemlenmektedir. Özellikle AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında AB ortalamalarının gerisinde 

kaldığı söylenebilir. Şekil-1‘de Türkiye’nin kamu çevresel harcamalarının yıllara göre 

değişimi, Şekil-2’de Türkiye ve AB’de kamu çevre koruma harcamalarının GSYİH’ ya oranı 

verilmiştir.  
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Şekil-1: Türkiye’de Kamu Çevresel Harcamaların Yıllara Göre Değişimi 
Kaynak: TÜİK Çevresel İstatistik Verileri kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 
 

Yukarıdaki şekil incelendiğinde yıllar itibariyle çevresel kamu harcamalarında genel anlamda 

bir artışın olduğu görülmektedir. 2007 yılına bakıldığında 1 milyar TL olan çevresel 

harcamaların 2016 yılında yaklaşık 2.5 kat arttığı görülmektedir. Bunun nedeni olarak, iklim 

değişikliğinin etkilerinin yavaş yavaş hissedilmesiyle birlikte çevresel konulara daha fazla 

önem gösterilmesi söylenebilir. Fakat yine de alınan önlemlerin ve yapılan harcamaların yeterli 

olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Özellikle AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında bu 

harcamaların oldukça az olduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil-2: Türkiye ve AB’de Kamu Çevre Koruma Harcamalarının GSYİH İçindeki Payları 
Kaynak: TÜİK ve EUROSTAT verileri kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 
 

Şekil-2 incelendiğinde yıllar itibariyle kamu çevre koruma harcamalarının GSYİH’ ye oranında 

Türkiye açısından bir artışın görüldüğünü söyleyebiliriz. AB ‘ye bakıldığında ise kamu çevre 

koruma harcamalarının, 2009 ve 2010 yıllarında 0.1’ lik bir artış gözlemlense de genel itibariyle 

0.8 düzeylerinde ve istikrarlı bir şekilde seyrettiği ifade edilebilir. Türkiye açısından durum 

değerlendirildiğinde çevresel kamu harcamaları anlamında bir artışın olduğu açıktır. Fakat bu 

artışın AB ülkelerinin gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu nedenle iklim değişikliğini önleme 

adına yapılan çevresel harcamaların arttırılması için kamunun bu alanda daha fazla çalışma 

yapması ve bu alana daha fazla kaynak ayırması, çevre dostu üretim sistemlerinin gelişmesi 
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için bu konuda yapılan AR-GE faaliyetlerini desteklemesi gerekmektedir. Yine halkın bu 

konudaki bilinç düzeyinin arttırılması; bunun için de özellikle bu konudaki eğitim faaliyetlerine 

daha fazla kaynak ayırması önem arz etmektedir. 
 

6. Sonuç 

İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan süreçte ülkelerin birçoğunda sosyal refah devleti anlayışı 

hâkim olmuştur. Sosyal refahın arttırılması için gerekli olan iki temel unsur olan ekonomik 

büyüme ve kalkınmanın sağlanması, devletlerin öncelikli hedefleri içinde yer almıştır. Bu 

hedeflerin gerçekleştirilmesinde hiç kuşkusuz üretim ve yatırım faaliyetlerinin artması bir 

gerekliliktir. Fakat artan üretim faaliyetleri beraberinde çevresel anlamda negatif dışsallıkları 

da beraberinde getirmiştir. Bugün gelinen noktada dünyanın en önemli problemi küresel 

sıcaklık artışı sonucu oluşan iklim değişikliğidir. Dışsallığın yayıldığı alanın dünya genelini 

kapsaması ve etkilerin tüm insanlık tarafından hissedilmesi nedeniyle iklim değişikliği, küresel 

bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkeler gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda iklim 

değişikliğinin önüne geçilmesi ve etkilerinin azaltılması için aynı çaba sarf etseler de, bu 

çabaların yeterli düzeyde olduğu söylenemez. İklim değişikliği ile mücadelede tüm dünyanın 

aynı kararlılık ve inançla ortak çaba sarf etmesi gerekmektedir. Bugün hala iklim değişikliğine 

inanmayan ülkeler de mevcuttur. Bu nedenle iklim değişikliğinin nedenleri ve insanlık üzerinde 

meydana getireceği riskler toplumlara anlatılarak bu konudaki bilincin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Türkiye’deki duruma bakıldığında bu alanda yapılan kamu harcamalarında bir 

artışın olduğu görülmektedir. Geçmişle kıyaslandığında bu durum ülkemiz adına sevindirici bir 

durumdur. Fakat AB ülkeleriyle kıyaslandığında bu harcamaların milli gelir içerisinde çok az 

yer kapladığı görülmektedir. Bu nedenle bu alandaki harcamaların arttırılması, özellikle üretim 

süreçlerinde kullanılan doğa dostu sistemlerin devlet tarafından teşvik edilmesi önemli bir 

gerekliliktir.  
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Türkiye-AB Şeker Piyasaları ve Geleceği 
 

Selma Aytüre1 

 

 
Özet 

Dünya şeker üretiminin % 23’ü pancardan elde edilmektedir. Türkiye Dünya pancar şekeri üretiminde Rusya, 

Fransa, Almanya ve ABD’nin ardından 5. sırada gelmektedir. Avrupa’da ise 4. sıradadır. Türkiye’nin Dünya 

pancar şekeri üretimindeki payı, 2018 yılı verilerine göre % 6’dır. 

2018’de Türkiye’de pancar ekimi yapılan 338.826 ha. alandan 20,8 milyon ton pancar elde edilmiştir. Bu miktar 

Dünya üretiminin % 6,9’una tekabül etmektedir. Türkiye’de şekerpancarı verimi 61,5 ton / hektar’dır. Bu miktar 

AB ülkelerinin gerisinde ise de Dünya ortalaması kadardır. 

Şeker sanayii Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türk tarımına öncülük eden ve gelişimine önemli katkılarda 

bulunan bir sektör konumunda olmuştur. 4634 Sayılı Kanunla kurulmuş olan Şeker Kurumu 2017 yılında 

kapatılmış, yetkileri Tarım ve Orman Bakanlığına devredilmiştir. Kanun kapsamındaki kota belirleme yetkisi de 

2018 yılında Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

TÜRKŞEKER 2008 yılında özelleştirme kapsamına alınmış, bu çerçevede 2018 yılında 14 şeker fabrikasının 

özelleştirilmesi için ihale süreci başlatılmıştır. Pancardan şeker üreten ve bu sektörde yaklaşık olarak % 30 paya 

sahip olan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. faaliyetlerini 15 Şeker Fabrikası ile sürdürmektedir. 

Avrupa Birliğinde de 2006 yılından itibaren devam eden bir reform süreci vardır. 2017 yılında kota sistemi 

sonlandırılmıştır. Bu reformların takip edilmesi sektör için ve Türk tarımı ve sanayisi için hayati öneme haizdir. 

Bu çalışmada AB’deki reformların geldiği durum incelenerek, Türk şeker sektörüne etkileri değerlendirilmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, AB, şeker piyasaları 

JEL Sınıflandırması: D40, F15, F19, Q13 

 

Turkey-EU Sugar Markets and Future 
 
Abstract 

23 % of world sugar production is obtained from beet. Turkey is the fifth biggest world beet sugar producer in the 

world following Russia, France, Germany and the US. In Europe, it is in 4th place. Turkey's share in world 

production of beet sugar is 6 %, according to data for 2018. 

In 2018, 20.8 million tons of beet was obtained from cultivation of 338.826 ha area in Turkey. 

This amount corresponds to 6.9 % of world production. Sugar beet yields in Turkey is 61.5 tonnes / hectare. This 

amount is behind the EU countries although it is about the world average. 

The sugar industry has been a sector that pioneered Turkish agriculture and made significant contributions to its 

development since the first years of the Republic. The Sugar Authority, which was established by Law No. 4634, 

was closed in 2017 and its authorities were transferred to the Ministry of Agriculture and Forestry. In 2018, the 

Council of Ministers was authorized to determine the quota within the scope of the law. 

TURKŞEKER was included in the scope of privatization in 2008, and in this context, the tender process for 

privatization of 14 sugar factories was initiated in 2018. Sugar Factories Inc. operates with 15 Sugar Factory 

producing sugar from beet and having approximately a 30 % share of this sector in Turkey. 

There is a reform process in progress in the European Union since 2006. In 2017, the quota system was terminated. 

The pursuit of these reforms is of vital importance for the sector and for Turkish agriculture and industry. 

                                                           
1 Assoc.Prof., Ankara Yıldırım Beyazıt University, Şereflikoçhisar Faculty of Applied Sciences, Department of 

International Trade and Logistic Management, Ankara-Turkey, sayture@ybu.edu.tr 
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In this study, by examining the effects of the reforms in the EU, the effects to the Turkish sugar sector will be 

evaluated. 

Keywords: Turkey, EU, sugar markets 

JEL Classification: D40, F15, F19, Q13 

 

 

1. Giriş 

Stratejik bir ürün olan şeker, 2017/18 döneminde Dünyada 108 ülkede, 41 milyon tonu 

pancardan, 138 milyon tonu kamıştan olmak üzere toplam 179 milyon ton üretilmiştir. Şeker, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın itici bir gücünü oluşturan sanayi dalı 

konumundadır. Türkiye, şeker pancarından şeker üretiminde yaklaşık 2,4 milyon ton yıllık 

üretimi ile Dünya’da dördüncü, Avrupa Birliği’nde üçüncü sıradadır. AB’de 2006 yılında 

başlatılan ve 2017 yılında da yeni bir boyut kazanan şeker reformu kapsamındaki gelişmelerin 

sektörü ne şekilde etkileyeceği henüz kestirilememektedir. 

Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk sanayi hareketi Şeker Fabrikalarıdır. Şeker fabrikaları kurmak 

üzere Cumhuriyet öncesi yapılan bazı çalışmalar teşebbüs safhalarında kalmış, Türkiye Şeker 

Sanayii tam anlamı ile bir Cumhuriyet eseri olarak doğmuştur. Ham maddesini tarımdan alan 

bu sanayi kolu yurt tarımı ve ekonomisine büyük katkıda bulunmuştur. Şeker pancarı ekim 

kuşağı içinde kalan bölgelerin tarımı hızla gelişmiş, pancar çiftçisinin geliri, iş gücü ve sosyal 

yaşantısında diğer çiftçilere oranla büyük aşamalar görülmüştür. Yurdumuzda birim alandan 

sağladığı ürün ile ileri Avrupa memleketlerinin düzeyine ulaşan şeker pancarı, pancardaki şeker 

varlığı, fabrika randıman ve birim sahadan elde edilen şeker olarak, bu memleketlerden daha 

ileri bir düzeye erişmiştir (TŞFAŞ, 1977:21). 

Özelleştirme sürecinde gelinen son aşamada, 20.02.2018 tarihinde, Başbakanlık Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı tarafından 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ihale süreci 

başlatılmıştır. Bu kapsamda Kastamonu Şeker Fabrikası dışında; Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, 

Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat Şeker 

Fabrikalarının pazarlık görüşmeleri tamamlanmış, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) 

kararları ile de satışlar onaylanmıştır. Kastamonu Şeker Fabrikasına talep olmadığından satış 

gerçekleşmemiştir. Böylece Türkşeker’in pazar payı % 50’den % 25’e düşmüştür.  2 

AB’de 2017/18 dönemi şeker dengelerine göre şeker üretim tahmini 19 milyon 141 bin ton 

olup, bir önceki sezona göre 3 milyon 288 bin ton artış göstermiştir. AB’de fiyatlar 490 

€/ton’dan, 410 €/ton’a düşmüştür. AB şeker üretimi 2017/18 döneminde % 21 artış göstermiştir. 

International Sugar Organisation (ISO), bu dönemde AB’deki ihracatın 3 milyon tona 

ulaşacağını ve AB’nin dünyanın Brezilya, Tayland ve Avustralya’dan sonra dördüncü büyük 

ihracatçısı olacağını tahmin etmiştir. Bu dönemde ithalattaki düşüş AB’de 2 milyon 82 bin ton 

olmuştur. 

AB, şeker sektörünün sürdürülebilirliğini uzun dönemde garanti altına almak,  rekabetçi gücünü 

ve Pazar odaklılığını artırmak ve DTÖ ile müzakere gücünü artırmak üzere bir reform paketini 

kabul etti. Reform önerileri; kota ve fiyat düzenlemeleri, telafi edici tedbirler ve yeniden 

yapılandırma olmak üzere dört ana başlıkta toplanmıştır. Reform kapsamında 4 yılda kademeli 

olarak beyaz şeker referans fiyatı % 36, pancar minimum fiyatı ise % 40 indirilmiştir. Gönüllü 

yeniden yapılandırma ile, yüksek maliyetli üretim tesislerinin kapatılarak kotalarının iptal 

edilmesi sonucunda AB toplam kotasının düşürülmesi, bu kapsamda kotadan vazgeçen 

işletmelere yeniden yapılandırma yardımı verilmesi öngörülmüştür. Yeniden yapılandırma 

programı kapsamında Bulgaristan, İrlanda, Letonya, Portekiz ve Slovenya pancar şekeri 

                                                           
2 https://www.turkseker.gov.tr/sector-report-2018.pdf 
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üretiminden, Fransa, Hollanda, İngiltere, Yunanistan, Romanya ve Finlandiya ise izoglukoz 

üretiminden çekilmiştir. Bu çerçevede net ihracatçı iken, net ithalatçı olmuştur. 

AB’de piyasayı doğrudan etkileyen şeker kotası 30 Eylül 2017 itibarı ile kaldırılmıştır. Sistemin 

sona ermesinin işletmeciler, yetiştiriciler ve tüccarlar için mevcut politika yönetimini önemli 

ölçüde basitleştirip, idari yükü hafifletmesi beklenmektedir. 

 

Şeker üretim kotalarının kaldırılması ile elverişli ortam oluşmuş ve ortalamanın üzerinde bir 

verim elde edilmiştir. AB’nde 2017/18 döneminde üretim bir önceki yıla göre % 21 artmıştır. 

Bu ihracata da yansımıştır. Buna karşılık ithalat yarı yarıya azalmıştır.  

Dünya Ticaret Örgütünün 2001 yılından bu yana uygulamaya çalıştığı serbest ticaret ve küresel 

ekonomi uygulamaları için süren müzakereler, ülkelerin çıkar çatışmaları yüzünden 

sonlandırılamamıştır. 

Pancardan şeker üreten ülkelerde, bir yandan ucuz kamış şekeri ithalatını engellemek için 

gümrük duvarlarının olması, diğer yandan da bu ülkelerin yüksek desteklerle ihracatçı konuma 

gelmesi; büyük çoğunluğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan şeker kamışı 

üretiminin yapıldığı ülkelerin, dünya ticaretinde var olabilmelerini zora sokmaktadır. Bu durum 

DTÖ’nün ticaretin serbestleştirilmesi hedeflerine de ters bir durum oluşturmaktadır. 

Bu eğilimler, gerekli yapısal dönüşümleri gerçekleştirebilen ülkeler açısından bir fırsat olarak 

değerlendirilebilecekken, yapısal dönüşüm kapasitesine sahip olmayan veya dönüşümü 

zamanında gerçekleştiremeyen ülkeler açısından bu süreç bir tehdit olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Türkşeker, 2018:21). 

2. Avrupa Birliği’nde Şeker Piyasası 

Avrupa Birliği dünyada şekerpancarı üretiminde lider konumundadır. Dünya üretiminde % 

50’lik bir paya sahiptir. Ancak, dünya şeker üretiminin sadece % 20’si şekerpancarından elde 

edilmektedir. Geri kalan % 80’i şeker kamışından elde edilmektedir. 

AB'nin şeker pancarının çoğu, iklimin büyüyen pancar için daha uygun olduğu Avrupa'nın 

kuzey yarısında yetişir. En rekabetçi üretim alanları kuzey Fransa, Almanya, İngiltere ve 

Polonya'dadır. AB ayrıca ithal edilen ham şeker kamışını işleyen önemli bir rafine endüstrisine 

sahiptir. Avrupalı yetiştiricileri ve işlemcileri desteklemek için, şeker sektörü başlangıçta 

üretim kotalarına ve asgari fiyatlara tabi idi. Bununla birlikte, Avrupa tarımını daha pazar odaklı 

yapma sürecinin bir parçası olarak, kota sistemi 30 Eylül 2017'de sona ermiştir. 

Kontenjan sona erme kararı alınır alınmaz,  Ortak Tarım Politikası ile desteklenen AB şeker 

sektöründe,  piyasanın yeni zorluklar ve fırsatlar için daha etkin bir şekilde işlemesi ve 

değişikliklere hazır hale gelmesi için bir dizi reform yapılmıştır. Ne kadar üretebilecekleri 

konusunda hiçbir sınırlama olmadan, AB üreticileri şimdi potansiyel büyüme olanaklarından 

en iyi şekilde yararlanabilmektedirler. Hem AB içinde, hem de başka yerlerde üretimlerini daha 

iyi kullanarak kapasitelerini artırabilecek ve üretim maliyetlerini azaltabileceklerdir. Buna 

paralel olarak, Avrupa Komisyonu üreticilere yardımcı olmak üzere, güncel olan Şeker Piyasası 

Gözlem Raporu yayımlamaya başlamıştır. Bu raporda çiftçilerin hızlı ve doğru karar 

verebilmelerini sağlamak üzere üretim ve fiyatlar hakkında güncel veriler sunulmaktadır.  OTP 

ayrıca, pazar fiyatlarındaki ani düşüşleri telafi etmek üzere belirli bir desteğe izin vermektedir.3 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/agriculture/sugar/doc/factsheet-end-sugar-quota_en.pdf 
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AB şeker sektörünün piyasada beklenmedik dalgalanmalar ile karşı karşıya kalması durumunda 

destek vermeye devam etmek için Ortak Tarım Politikasından alınan çeşitli önlemler 

kullanılabilmektedir; 

• Güçlük çeken sektörler için üretime bağlı gönüllü birleştirilmiş destek, şeker pancarı 

üretimi dahil 2017’de,  şekerpancarı sektörü için AB Bütçesinden 179 milyon Euro destek 

verilmiştir. Bu Üye Devletler tarafından seçilen isteğe bağlı bir seçenektir. 

• Besin zincirinin diğer elementleriyle pazarlık ederken şeker pancarı yetiştiricilerinin 

pozisyonlarını güçlendirmek için verilen yardım. 

• Sektörün hızlı cevap vermesini sağlamak için piyasa bilgileri ve şeffaflığını esas alan 

“Sugar Market Observatory” hazırlanmaya başlanması. 

• Özel depolama yardımı. 

• Ciddi piyasa krizi durumunda harekete geçmek üzere Komisyonun harekete geçmesine 

izin veren Ortak bir Piyasa Organizasyonu. 
 

Şeker, ortak pazar organizasyonunun (OPD) bir parçasıdır.4 Pancar çiftçileri doğrudan 

ödemeler şeklinde gelir desteği alabilirler.5 AB ülkeleri ayrıca, şeker pancarı ve şeker kamışı 

üretimi dahil, zorluktaki belirli sektörlere ek destek sağlama seçeneğine de sahiptir. On bir AB 

ülkesi, şeker pancarı üreticileri için gönüllü bağlı destek vermeye karar vermiştir; şeker kamışı 

için verilmemiştir.6 
 

AB şeker piyasası politikası iki ana alana odaklanmaktadır: piyasa önlemleri ve ticari önlemler. 
 

 AB içindeki pazar tedbirleri 
 

AB, şeker sektörünü belirli pazar önlemleriyle destekleyebilir; özellikle özel depolama yardımı 

ve yetiştiriciler için toplu pazarlık sistemi. 7 
 

Piyasa fiyatları, minimum fiyatlar, maliyetler ve marjlar dikkate alınarak özel depolama 

yardımı sağlanabilir. Avrupa Komisyonu, ciddi bir piyasa rahatsızlığı durumunda, belli bir süre 

boyunca belirli bir miktarda şekerin piyasadan uzak tutulması için bu yardımı sağlayabilir. OPD 

kuralları, diğerlerinin yanı sıra, fiyatlarda keskin bir artış veya düşüş nedeniyle ciddi piyasa 

rahatsızlıkları durumunda ek destek önlemleri öngörmektedir. 
 

Buna ek olarak, Avrupa Komisyonu, gıda zincirindeki diğer aktörlerle pazarlık yaparken pancar 

üreticilerinin konumunu güçlendiren geniş kapsamlı bir toplu pazarlık sistemi kurmuştur. Şeker 

sektörü, değer paylaşımı düzenlemeleriyle bu kadar geniş kapsamlı anlaşmalara rekabet 

incelemesi yapılmaksızın izin verilen tek sektördür. 
 

 AB dışındaki ülkelerle ticaret  
 

Ticaret politikası, AB'nin özel bir gücüdür - bu nedenle, sadece AB, ticaretle ilgili konularda 

yasama yapabilir ve uluslararası ticaret anlaşmaları yapabilir.8 Uluslararası ticaret aynı 

zamanda Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına tabidir.9 
 

                                                           
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:0302_1 
5 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments_en 
6 https://ec.europa.eu/agriculture/sugar_en 
7 https://ec.europa.eu/agriculture/markets_en 
8 http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/ 
9 http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-and-wto/ 
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Büyük bir şeker kamışı ithalatçısı olan AB, Avrupa pazarına, “Silah Hariç Herşey (EBA) 

anlaşması”10  ile gelişmekte olan ülkelere ve Afrika Karayipler ve Pasifik (ACP) Ülkelerine 

Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları (EPA)11 ile gümrüksüz erişim sağlamaktadır.  
 

3. Türkiye’de Şeker Piyasası 
 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Şeker Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporunda şu 

ifadeler yer almaktadır; 

 

5.3. Kısa ve Uzun Dönemde İzlenmesi Gereken Politikalar  

• Üretim Politikası: Kısa dönemde, piyasa ve müşteri sinyallerine duyarlı arz çatısı altında 

yapılanmış ve istikrarlı büyüme hızına kavuşturulmuş yurtiçi talebin yerli üretimle karşılanması 

ilkesine dayalı bir üretim politikası benimsenmelidir. Uzun dönemde: Gelişebilecek 

uluslararası yapılanmalar dikkate alınarak, ülke menfaatleri doğrultusunda, global kriterlere 

uyumlu, yurtiçi talep yanında dış pazar taleplerine cevap verebilecek bir üretim politikası 

düşünülmelidir. Ulusal ihracat stratejisinin paralelinde; Dünya ekonomisinin fırsatlarından 

yararlanmak, tehditlerini yok etmek ve uluslararası ticaretten daha fazla pay almak bu amaçla 

alım gücü yüksek, genç nüfuslu, dinamik pazarlara yönelmek üzere üretim politikasına yeni 

boyutlar getirilmesi öngörülmelidir.  

• Yatırım Politikası: Sanayide rekabet gücü yüksek işletmelerin emek yoğun teknolojiden 

otomasyon ve modernizasyon ağırlıklı sermaye yoğun teknolojiye doğru yapılandırılması, yer, 

ölçek ve girdi temini yönüyle rehabilitasyona elverişli tesislerin iyileştirilmesi, sosyal 

fonksiyonu ağırlıklı ve rekabet gücü olmayan tesislerin ise tasfiyesi suretiyle sanayide 

ekonomik ölçeğe ulaşma yanında teknolojik düzeyin yükseltilmesi politikası hayata 

geçirilmelidir. Ayrıca sektörün sahip olduğu teknolojik birikimin yurtdışında fabrikalar kurmak 

suretiyle dış ülkelere transfer edilmesi politika olarak benimsenmelidir.  

• Ticaret Politikası: Yerli üretimin tercihini sağlamak üzere sektörün dış tehditlere karşı esnek 

önlemlerle korunması, oluşacak fırsatlar çerçevesinde dış pazarlara doğrudan ya da dolaylı 

erişime olanak verecek taahhütlere yönelinmesi gerekmektedir.  

• İstihdam Politikası: İşin gerektirdiği sayı ve nitelikte personel istihdam etmek onlara huzurlu 

ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve gerekli eğitimi vererek çalışmalarından azami 

şekilde faydalanmaktır. Böylece üretken personel miktarı artırılacak toplam personel içerisinde 

nitelikli personel payı yükseltilecektir.  

• Sektörün Yapılandırılmasına Yönelik İzlenmesi Gerekli Politikalar: Günün şartlarına göre 

düzenlenmiş yeni şeker rejiminin yürürlüğe girmesinin ardından sektörde özelleştirme 

uygulamalarına başlanmalıdır. Bu; sektöre küresel anlamda rekabet gücü kazandırılmasında 

kaynak ve zaman israfını önleyecek, sektörün hızla yapılanmasına olanak sağlayacaktır. 
 

Öngörülen düzenlemeler ve önlemlerin katma değeri arttırıcı etkileri beklenmektedir. 

Verimlilik artışı ve serbest rekabet şartları çerçevesinde katma değer unsurlarından “kar”ın 

artması beklenmektedir. Ödenen ücretlerde sermaye yoğun teknolojiye geçiş ile bir miktar 

azalma söz konusu olsa da sektörün büyümesine paralel olarak bu fark kısa zamanda eski 

düzeyine yaklaşacaktır. 1998 şartlarında bir ton şeker üretim kapasitesi başına 0,014 kişi 

istihdam edildiği dikkate alınırsa talep artış hızı doğrultusunda, sektör genelinde yılda 712 

kişilik ek istihdam yaratılacağı hesaplanabilir. Şeker sanayiinin sürdürülebilir olması iç ve dış 

piyasada rekabet gücünü koruması ile mümkündür. Küreselleşmenin daha da önem kazanacağı 

yakın gelecekte sektörün sosyal işlevinin sürdürülmesi sektörü sıkıntıya sokabilecektir. Bu 

dönemde sektörün sosyal işlevini zaman içinde azaltarak ekonomik faaliyetini verimli olduğu 

bölgelerde sürdürmesi söz konusu olmalıdır (DPT, 2001:62-64). 
 

                                                           
10 http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/everything-arms 
11 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/economic-partnerships/ 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”             11-13th April 2019 
 

128 

 

Bu rapordaki hedeflerin büyük ölçüde gerçekleştirildiği ve öngörülerin doğru çıktığı 

görülmektedir. 
 

Türkiye'de şeker pancarı ekili alanın, şeker üretimi için kotanın biraz artması nedeniyle 

2018/19'da % 3 artarak 340.000 hektara (ha) yükselmesi beklenmektedir. Şeker pancarı 

üretiminin 2018/19 pazarlama yılında 20,5 milyon ton olması beklenmektedir. Şeker Kurumu 

ve Şeker Kurulu kaldırılmış ve tüm yetkiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na (GTHB) 

devredilmiştir. Nişasta bazlı şeker kotaları % 10'dan % 5'e düşürülmüştür. Devlete ait şeker 

fabrikalarının özelleştirilmesi devam etmektedir.12 

Şeker üretim kotasını arttıran yasada yapılan değişiklik nedeniyle Ekim 2018 / 19'da ekim 

alanının % 3 artarak 340.000 ha'a yükseleceği tahmin edilmektedir. Elde edilen şeker pancarı 

üretiminin, elverişli hava koşulları varsayımıyla,  2018 / 19'da 20,5 milyon ton olacağı tahmin 

edilmektedir. 
 

Şeker Kurumu ve Şeker Kurulu, 24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 696 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış ve bu Kurumun tüm yetkilileri Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığına (GTHB) devredilmiştir. GTHB, şeker kotalarını belirlemiş ve 18 

Ocak 2018'de 2017/18 pazarlama yılı için açıklamıştır. Mevcut yılın üretim seviyesini 

belirlerken bir önceki yılın seviyesini korumuştur. Karar doğrultusunda, ulusal şeker kotası olan 

2,67 milyon tonun, 2,403 milyon tonu pancar şekeri üretimi için, kalan 267.000 tonu nişasta 

bazlı tatlandırıcı üretimi için belirlenmiştir. 
 

Devlete ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesi devam etmektedir. Özelleştirme Kurumu 

portföyünde bulunan 14 devlete ait şeker fabrikası için bir özelleştirme süreci yol haritası 

açıklanmıştır. Bununla ilgili duyuru 21 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

TBMM’de, Nişasta Bazlı şeker kotaları genel kotanın % 10'undan % 5'e düşürülürken, Bakanlar 

Kurulu'nun  % 50 artırma veya azaltma yetkisini korunmuştur. Tasarı, 27 Mart 2018 tarihinde 

Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
 

3.1. Üretim 
 

Kotalardaki bir miktar artış nedeniyle, 2017/18 pazarlama yılında 325.000 hektarlık alanda 

ekim yapılmış ve 20 milyon ton şeker pancarı elde edilmiştir. Ekim alanının,  2018/19'da % 3 

artarak 340.000 ha'a yükseleceği, şeker pancarı üretiminin de 20,5 milyon ton olarak 

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Üreticiler, fabrikalarının yakınında tahsis edilmiş şeker 

üretim kotalarına göre gelecek yıl pancar üretimi için çiftçilerle sözleşme yapmaya 

başlamışlardır. 
 

Türkiye, çoğu bölgede şeker pancarından şeker üretmektedir, ancak üretimin büyük çoğunluğu 

Ankara, Konya, Eskişehir, Afyon, Tokat ve Yozgat şehirleri yakınında bulunan İç Anadolu 

bölgesinden gelmektedir. Şeker pancarı, mısır, buğday, arpa, patates ve ayçiçeği ile 4 yıllık bir 

rotasyonda ekilir. Fabrikalar şeker pancarı ekim ayının başında işlemeye başlar ve kampanya 

dönemi denilen bir dönemde ocak ayında sonlandırılır. Çiftçiler pancarlarını Nisan ayı 

civarında dikerler ve Eylül / Ekim aylarında toplarlar. Ancak, bu dönemler bölgenin iklim 

koşullarına göre biraz değişmektedir. Şeker pancarı verimi, modern tarım tekniklerinin 

benimsenmesi ve kaliteli tohumların kullanılması nedeniyle son on yılda düzenli olarak 

artmaktadır. Halen ortalama verim hektar başına yaklaşık 60 tondur. Pancarı tarihsel olarak şu 

anda özelleştirilen şeker fabrikalarına satan çiftçiler, gelecekle ilgili belirsizlik nedeniyle 

gelecek yıl topraklarının bir kısmını diğer bazı ürünlerle çeşitlendirmeyi tercih edebileceklerdir. 
 

Şeker pancarı üretim sistemi aşağıdaki gibidir: 
 

                                                           
12 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Sugar%20Annual_Ankara_Turkey_4-13-2018.pdf 
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1. GTHB, Piyasa Yılı için şeker üretim kotalarını ilan eder ve bunları mevcut şeker üreticilerine 

tahsis eder. 

2. Şeker üreticileri fabrikalarına yakın yerlerde çiftçilere kendilerine tahsis edilmiş şeker üretim 

kotaları ile sözleşme yaparlar. 

3. Çiftçiler pancarlarını Nisan ayında dikerler ve Eylül / Ekim aylarında toplarlar. Hasat 

döneminin başında, Şeker Kurulu bir temel tedarik fiyatı (16 polar oranı için) ilan eder ve 

fabrikalar çiftçilere pancarlarının polar oranlarına (pancardan elde edilen şeker miktarı) göre 

baz fiyat öderler. 2016/17 için, açıklanan pancar fiyatları ton başına 190 TL idi ve 2017/18 için 

210 TL / ton’a yükseldi (Nisan 2018 itibariyle 1 ABD Doları = 4 TL). Yüksek polarite 

oranlarına sahip pancarlar, her polar derecesi artışı için yaklaşık 4 USD / ton daha fazla kazanır. 

4. Üretim süresi sonunda, fabrikalar Türkiye'ye tahsis edilen 'A' kota şekerini Şeker Kurulu 

tarafından ilan edilen fiyatla pazarlar ve herhangi bir fazla miktar, 'C' kotası adı altında ihracatçı 

firmalara ihraç edilir veya uluslararası pazar fiyatlarında satılır.  
 

Ülkemizde halen dahili tüketimi karşılayan miktarda şeker üretim politikası uygulanmaktadır. 

Bu politika ile şeker fabrikalarımız % 75 kapasite kullanım oranı ile çalıştırılmaktadır. Şeker 

fabrikalarımız tam kapasite çalıştırılmalı, dahili tüketim fazlası şeker ihraç edilmelidir. Kurak 

geçen bir yılda şeker üretimi % 20 azalmaktadır. Dahili tüketim kadar şeker üretimi 

planlandığında kurak geçen bir yılda şeker açığı ortaya çıkmaktadır. Şeker ithalatı yaptığımız 

yıllarda dünya şeker borsa fiyatları yükselmektedir (Tortopoğlu, 2002:69). 
 

3.2. Rafine Şeker 
 

Bu kotalar, pancar şekeri ve nişasta bazlı tatlandırıcıların miktarını belirler ve üç kategori olarak 

açıklanır. “A” kotası, bir pazarlama yılı içinde Türkiye'de ne kadar şeker şirketinin satış 

yapabileceğini belirler. 'B' kotası, garanti payı olarak üretilen ve yedek olarak tutulan ekstra bir 

tutardır. “B” kotası hacmi, “A” kotasının yüzdesi (genellikle % 4) olarak hesaplanır. “B” kotası, 

şeker yasasına göre sadece pancar şekeri için ayrılır, nişasta bazlı şekere ayrılmaz. ‘C ’kotası, 

yalnızca ihraç edilebilecek ve fabrikalar tarafından dünya fiyatlarında satılan bir    ”A” kotası 

miktarının üzerinde üretilen fazla şekere uygulanır.  
 

Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) devlet kuruluşudur ve 25 şeker fabrikası ile Türkiye'nin 

en büyük şeker üreticisidir. Türkşeker'in altında araştırma amaçlı dört adet alkol / biyoetanol 

tesisi, tarım makinesi tesisi, bir tohum işleme tesisi ve bir Şeker Enstitüsü bulunmaktadır. 

Devlete ait olan Türkşeker fabrikalarına ek olarak, Türkiye'de altı tane özel sektöre ait pancar 

şekeri üreticisi bulunmaktadır. Toplamda, hükümet dahil ve özel sektöre ait olmak üzere, yıllık 

toplam 3,1 milyon ton üretim kapasitesine sahip 33 fabrika bulunmaktadır. 25 Türkşeker 

fabrikasının 14'ü için özelleştirme süreci tamamlanmıştır.  
 

Türkşeker fabrikalarının bazıları her yıl faaliyet göstermemektedir. Bunlar Kars, Ağrı, 

Çarşamba, Alpullu ve Susurluk fabrikalarıdır. Bu bölgelerde üretilen pancarlar, üretimin düşük 

olduğu yıllarda diğer verimli fabrikalara da ulaştırılmaktadır. Türkşeker'in fabrikalarından 

bazıları, ülkenin belli bölgelerinde sosyal refah ve istihdamı teşvik etmek amacıyla Türkiye 

Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında açılmıştır. Şeker üretimi emek yoğun olduğu için, Doğu'da ve 

hükümetin kırsal nüfusu desteklemeyi ve şehir merkezlerine göçü azaltmayı umduğu 

bölgelerde kurulmuştur. 
 

3.3. Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) 
 

2009'un Hammadde ve Şeker Fiyatları Kararnamesi, yurt içinde pazarlanan NBŞ üretimi için 

yurt içinde yetiştirilen mısırın kullanılmasını gerektirmektedir. Halen, Türkiye pazarına üretim 

kotası tahsis edilmiş beş özel NBŞ şirketi bulunmaktadır ve toplam üretim kapasiteleri yaklaşık 

1,2 milyon ton / yıl'dır. Bunların dışında kota tahsis edilmemiştir ve sadece ihracat amacıyla 

NBŞ üretmelerine izin verilen dört NBŞ şirketi vardır.  



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”             11-13th April 2019 
 

130 

 

 

2017/18 için, 18 Ocak 2018 tarihinde GTHB tarafından açıklandığı üzere, toplam ulusal şeker 

kotası 2,67 milyon tondur; bunun 2,403 milyon tonu pancar şekeri üretimi içindir ve NBŞ 

üretimi için 267.000 tondur. Ham şeker eşdeğeri bazında, NBŞ miktarı yaklaşık 210.000 tondur. 
 

3.4. Etanol ve Melas 
 

Melas, şeker pancarından elde edilen şeker üretiminin bir yan ürünüdür ve üretim, 2017 yılında 

830.000 ton olup, tamamı yem endüstrisi için kullanılmıştır. Kalan kısım etil alkol üretimi ve 

diğer amaçlar için kullanılır. Şeker pancarı, Türkiye'deki biyoetanol üretiminin ana kaynağıdır, 

bunu mısır ve buğday izlemektedir.  

Şeker pancar posası doğrudan veya yem sektöründe melasla birlikte kullanılır. Türkiye'de yakıt 

amaçlı biyoetanol üreten üç tesis bulunmaktadır ve yılda 160 milyon litre üretilmektedir. Bunun 

yaklaşık 84 milyon litresi Pankobirlik’in Çumra Fabrikası’ndan gelmektedir. Gerisi, yöresel 

olarak yetişen mısırlardan üretim yapılan Bursa ve Adana kentlerinden. 

Halen, EPDK tarafından belirlenen şekilde, % 3 biyoetanolün yakıta karışım oranına izin 

verilmektedir. Bunun yurt içinde yetiştirilen tarım ürünlerinden elde edilmesi gerekir. Bu yasa 

2014 yılından beri yürürlüktedir. 
 

3.5. Tüketim 
 

Yaklaşık 80 milyon nüfusuyla, Türkiye önemli bir şeker tüketicisidir. Türkiye’nin yıllık kişi 

başına toplam şeker tüketiminin 30 kg olduğu tahmin edilmektedir. Şu anda, Türkiye’nin 

toplam yıllık şeker ve tatlandırıcı tüketimi 2,3 ila 2,7 milyon ton arasında değişmektedir. 
 

Kentleşmenin artması,  yaşam tarzı ve yeme alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikler 

nedeniyle tüketim alışkanlıklarında değişim gözlenmektedir. Mısırdan elde edilen nişasta bazlı 

şeker doğrudan tüketilmez, ancak sektör tarafından şeker, unlu mamüller, geleneksel tatlılar, 

dondurma, helva, reçeller ve alkollü ve alkolsüz içecekler üretiminde kullanılır. Tüketimin 

AB’de kişi başı 36,4 kg. olduğu görülmektedir. 
 

3.6. Stoklar 
 

Pazarlama yılının başında kota tahsis edilen üreticiler, iç pazarda "A" kota üretimini satarlar. 

Bir şirketin bütün "A" kota şekerini pazarlayamaması durumunda, kalan miktar, şirketin bir 

sonraki pazarlama yılının "A" kotasına aktarılır. Bu nedenle, şirketler bu fazlalık miktarını "C" 

şekeri olarak pazarlamayı tercih ederler. Doğrudan ihraç edebilirler ya da ürünlerinde ihracat 

için kullanılacak şekerleme şirketlerine dünya fiyatlarından satmayı tercih edebilirler. 

Şirketlerin üzerinde belirli miktarda şeker bulundurmaları gerekmektedir. Bu, “B” kotası adı 

verilen “güvenlik rezervleri” olarak adlandırılır. Hükümetin kota sistemi, güvenlik rezervleri 

("B" kotası) hariç, şirketler tarafından şeker stoklanmasını engellemektedir. 
 

Nişasta bazlı şeker şirketleri genellikle tahsis edilen kota miktarlarının tamamını üretir ve 

satarlar. Pazarlama yılı sonunda 10.000-15.000 tondan fazla NBŞ stoğu kalmaz. 
 

3.7. Pazarlama 
 

Pazarlama yılı hasattan sonra başlar ve bir sonraki sonbahara kadar sürer (yani, bir sonraki yılın 

1 Eylül - 31 Ağustos tarihleri arasında). Genellikle Eylül ayı civarında başlayan ve Ocak ayında 

sona eren 4-5 aylık üretim süresine rağmen, şeker 12 ay boyunca pazarlanır. Devlete ait olan 

Türkşeker, özel üreticiler, toptancılar ve perakendeciler şeker pazarlamasını yürütmektedir. 

Türkiye'deki tatlılar ve şekerleme sektörleri istikrarlı bir şekilde gelişmektedir. Çikolatalı ve 

kakaolu ürünlerin üretimi, lokum ve helva gibi geleneksel Türk ürünleriyle karşılaştırıldığında 

önemli ölçüde artmıştır. Bu ürünlerin ihracatçıları “C” şekerini dünya fiyatlarında 

kullanabilirler, ancak ürünlerinin iç pazarda satılmaları halinde para cezası verilir. Türkiye’de, 
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şekerden % 135 ithalat vergisi alınır. İç pazarda kullanılmak üzere ithal edilen şeker, yurt içinde 

üretilmeyen özel şeker ile sınırlıdır (tıbbi, laboratuvar kullanımı vb.).  
 

4. Türkiye ve AB Şeker Piyasaları Değerlendirmesi 
 

Ortak Tarım Politikası kapsamında üreticiyi koruyan önlemler alan AB, 2006 ile 2010 yılları 

arasında gerçekleştirdiği reformlar ile sektörün ihtiyaç duyduğu yenilenmeyi sağladı. Yıllara 

yayılan reform sürecinden sonra üreticinin kotasız sistemdeki rekabete hazır olduğuna kanaat 

getirdikten sonra üretim kotalarını kaldırdı. Bu anlamda AB’deki NBŞ üretiminin artması 

pancar şekeri sektörü için daha fazla rekabet anlamına gelmekle birlikte sektörde istihdam 

kaybına neden olacağı söylenemez. Öte yandan üretim kotasına sahip Türkiye’de NBŞ’ye 

ayrılan kotanın artırılması pancar şekerine verilen kotanın azalması anlamına geliyor. Pancar 

şekeri sektöründeki yapısal sorunlar, düşük verime ve şekerin satış fiyatının yüksek olmasına 

neden olduğu için sektör, istenilen rekabet gücüne ulaşamıyor. Bu anlamda Türkiye’nin AB’nin 

şeker politikasındaki aşamaları örnek alması ve sektörde gereken yeniden yapılanma 

çalışmalarına ağırlık vermesi oldukça önemli (Eren, 2018:6). 
 

Pancar şekeri sektöründe gereken yenilenmenin yapılmaması, yüksek girdi maliyetleri (mazot, 

su ve elektrik) ve piyasada NBŞ’nin giderek artan payı Türkiye’de şeker üretiminin dünya 

piyasalarına kıyasla rekabet gücünün düşük kalmasına neden oluyor. Yıllık şeker üretimi 15 

milyon 800 bin olan AB’de pancar üretiminde çalışan çiftçi sayısı 145 bin iken yıllık pancar 

şeker üretimi 4,6 milyon olan ABD’de 11 bin pancar üreticisi mevcut. Bunun yanında 

üreticilerin çoğunun (AB’de % 65; ABD’de % 100) kooperatiflere üye olmasını önemli bir bilgi 

olarak not etmek gerekiyor. Türkiye’deki pancar şekeri üretiminde ise son verilere göre 105 bin 

çiftçi çalışıyor (Eren, 2018:7). 
 

Özelleştirilen şeker fabrikalarının kapatılmasının üreticiler için taşıdığı riskin yanı sıra pancar 

şekeri üretiminin azalmasına da neden olabileceği belirtiliyor (Eren, 2018:8). 
 

Şeker sektörünün karşılaşabileceği olumsuz gelişmelerin telafisi veya etkilerinin asgariye 

düşürülmesi konunun bölgesel ve kırsal açıdan ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Yüksek 

maliyetle ve düşük randımanla çalışan, üretim kapasitesi düşük olan ve şeker pancarı üretiminin 

çiftçi için vazgeçilmez bir ürün arz etmediği bölgelerdeki fabrikalar kapatılarak, TŞFAŞ’nin ve 

buna bağlı fabrikaların karlılığı artırılmalıdır. Daha olumlu koşullarda işletilebilecekleri ortaya 

konulduğundan kapanması daha düşük bir olasılık olan fabrikaların öncelikle tarımsal altyapı, 

eğitim, tarımsal mücadele, pazarlama konusunda teknik yardım, araştırma-geliştirme 

faaliyetleri ile çevreye zarar vermeyecek üretim koşullarının temini açısından desteklenmeleri 

DTÖ çerçevesinde mümkündür. Böylece kalite ve verimliliğin artırılması sağlanabilecektir.  
 

AB’nde bazı bölgelerde çok verimli olmayan işletmelerin de bulunduğu görülmektedir. Bunlar 

bölgenin elverişli olmaması, eskiden ellerinde kota bulunması ve sosyal gerekçelerle yapılan 

ulusal desteklerle ayakta kalabilmektedir. Buradan anlaşıldığı kadarıyla AB’ne üyelikten sonra 

da bazı geri kalmış bölgelerdeki verimsiz işletmeleri sosyal amaçlarla desteklemek mümkün 

olabilecektir. Bu bakımdan şimdiden bu şekilde özel olarak desteklenmeleri gerekecek 

işletmelerin belirlenmesi, geri kalanların da AB ile rekabet edebilecek şekilde geliştirilmeleri 

gereklidir (Aytüre, 2005:120). 
 

Dünyada yürürlükte bulunan çeşitli bölgesel anlaşma ve entegrasyonlar nedeniyle gelecek 

yıllarda şeker ticaretinde belli ölçüde liberalleşme yaşanması söz konusudur. DTÖ turu 

kapsamında şeker politikalarında zaman içerisinde daha geniş bir liberalleşmenin yaşanması 

beklenmelidir. Ancak, bunun çok kolay ve çabuk ulaşılabilir bir hedef olmadığı bir gerçektir 

(Kıymaz, 2002:116). Nitekim AB’nin kotaları kaldırması bu yönde atılmış önemli bir adımdır. 
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Özelleştirme uygulamalarında çözüme ulaştırılması gereken asıl konunun, üretimin devam 

ettirilmesine yönelik tedbirlerin fabrika satış sözleşmelerinde yer alınması ile fabrikaların amaç 

dışı kullanımının önlenmesidir. Son özelleştirmelerde 5 yıl şartı konmuştur, ancak 5 yıldan 

sonra kapatılmayacağının garantisi bulunmamaktadır. İstihdam dışı kalan işçilerin başka 

sektörlerde iş bulmak üzere eğitim görmeleri ve yönlendirilmeleri sağlanarak bunlara yönelik 

programlar ve geçici işsizlik sigortası gündeme getirilebilir. Üretime devam edecek bölge ve 

fabrikalarda kamu-özel sektör koordinasyonu ile verimlilik ve kaliteyi artırıcı hizmetlerin 

geliştirilmesi düşünülebilecektir (Kıymaz: 2002:122). 
 

Kamunun aşamalı olarak üretim faaliyetlerinden çekileceği şeker sektörünün istikrarı, şeker 

ihtisas borsaları yoluyla “vadeli işlem piyasaları”nın gerçekleştirilmesi ve koşullar oluştuğu 

ölçüde “fark ödeme” ya da “telafi edici” ödeme sistemine dayalı doğrudan ödeme yönteminin 

uygulamaya konması ile sağlanabilir. Günümüz dünya tarım politikalarında da genel eğilim bu 

yöndedir. Tarımsal üretim ve değişimi üreticiye belirli bir sosyo-ekonomik refah sağlayarak 

piyasa mekanizmasının yönlendirilmesine bırakacak söz konusu sistem, vadeli işlem piyasaları 

yoluyla fiyat istikrarının sağlanmasında kamu finansman yükünü de hafifletecektir. 
 

Önümüzdeki yıllarda tam üye olmayı hedeflediğimiz AB’nin bölgesel politikalarının niteliği 

Türkiye için çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin, yeni şeker politikalarının neden 

olabileceği ek dengesizlikleri telafi edici bölgesel politikaları eşzamanlı olarak uygulamaya 

koyması gerekmektedir (Şahinöz-Kıymaz, 2002:117). 
 

Şeker pancarının alış ve üretilen şekerin satış fiyatları, Bakanlar Kurulu tarafından belirlendiği 

için iç piyasa fiyatı yapay olarak oluşmakta, gerek ilk işleme sanayi olan şeker fabrikalarının, 

gerekse şekeri ürünlerinde hammadde olarak kullanan işletmelerin, pazarlık konusu olmayan 

fiyatlarla hammaddeyi temin etmeleri sağlanmaktadır. İşleme sanayi şeker temininde, bazı 

yıllar düşük tutulan yurtiçi fiyatlardan yararlanmakla birlikte, şeker fiyatlarının dünya 

fiyatlarının çok üzerinde olması nedeniyle, dış pazarda rekabet avantajı elde edememektedir ve 

ihracata yönelik olarak yurt içinden hammadde temini zor görünmektedir (Kıymaz, 

2000:102,105). 
 

Özelleştirme çalışmaları sürerken, bu fabrikalara, kuruluşlarından beri iç-içe olan pancar 

üreticilerinin, ortağı oldukları Pancar Ekicileri Kooperatifleri yoluyla, sahip olması en doğru 

yol olacaktır. Nitekim özelleştirme aşamalarında Birlik yönetimine geçen fabrikalar olmuş ve 

bunlar başarılı sonuçlar almıştır. Piyasa ekonomisinin en yaygın olduğu ülkelerin başında gelen 

ABD’de şeker pancarına dayalı şeker üretiminin %100’ünün üretici örgütlerine ait olduğu 

dikkate alınırsa, bu talebin yerinde ve gerçekçi olduğu anlaşılacaktır (Rehber, 2013:382). 
 

OTP, Türkiye açısından iki boyutta önem teşkil eder. İlk olarak, çok geniş tarım arazilerine, 

sulama imkanlarına ve iş gücüne sahip olan Türkiye’nin var olan potansiyelini tam anlamıyla 

kullanması, dışa bağımlılığına son vermesi ve dünyada söz sahibi bir tarım ihracatçısı 

konumuna geçmesi için örnek teşkil etmelidir. Türkiye’nin tarım sektöründe yaşadığı sıkıntılar 

AB’nin geçmiş yıllarda yaşadığı sıkıntılarla benzerlik göstermektedir. Bu açıdan AB’nin 

uyguladığı reformları Türkiye de uygulayabilirse, var olan sıkıntılarını çözecektir. Ancak şu da 

bir gerçektir ki, AB’nin tarım alanına ayırdığı maddi imkanları Türkiye’nin yakın gelecekte 

ayırması mümkün değildir. Ancak OTP model alınarak, bazı yapısal politikalar geliştirilebilir 

(Yalova; 2007:179). 
 

Artık Dünya’da üretimden kar yerine kaliteden, ürün değişikliğinden, katma değerden kar 

amacı güdülmektedir. Şirket evlenmeleri yoluyla markalaşmaya doğru giriş, reklam yoluyla 

pazar büyütme, büyük dağıtım ve pazarlama ağlarının oluşturulması, dışsal gelişme yoluyla 

değişik sektörel faaliyetlere yönelme ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede Türkiye Şeker 

Sanayii AB’ne tam üyelik öncesinde ve Gümrük Birliği’ne uyum sürecinde üç temel alanda 
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yenilik gerçekleştirmelidir. Bunlar; tarım, teknoloji ve üretim, ticaret olarak sıralanabilir 

(Seyrekbasan - Ünal, 1995:82). 
 

Türkiye’nin üyeliğine aday olduğu Avrupa Birliği’nin 2020 vizyonunun dayandığı birbiriyle 

bağlantılı akıllı, sürdürülebilir ve içermeci büyüme yaklaşımının içerimleri bakımından 

Türkiye’nin de benimsemesi ve somut projelerle uygulaması gerekli bütüncül bir perspektif 

olduğu söylenebilir (Toprak, 2012:226). 
 

5. Şeker Piyasalarında Gelecek Beklentileri 
 

OECD ve FAO’nun birlikte yaptıkları çalışmalar sonunda 2027 yılı beklentileri ortaya 

konmuştur.13 AB ve Türkiye’nin 2015-17 ortalaması ile 2027 yılı tüketim seviyesi ve kişi başı 

tüketim miktarı aşağıdaki Tablo1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1: Şeker Projeksiyonları: Tüketim, Gıda 

  TÜKETİM (kt) KİŞİ BAŞI (kg) 

  Ortalama   Ortalama   

  
2015-17 

tahmini 
2017 

2015-17 

tahmini 
2027 

Avrupa 27113 26830 36 35,6 

AB 18502 17910 36,4 34,9 

Türkiye 2395 2624 30,1 30,2 

Kaynak: OECD/FAO (2018), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD 

Agculture statistics (database),doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en 

 

Tablo 1 incelendiğinde, hem AB’nde, hem de Türkiye’de kişi başı tüketimin düşeceği, bu 

nedenle de toplam tüketimin düşeceği öngörülmektedir. 
 

2015-17 yılları üretim ve dış ticaret ortalamaları ve 2027 yılı tahmini ortalamaları ortaya 

konmuştur. Bu rakamlar aşağıdaki Tablo 2’de yer almaktadır. 
 

Tablo 2: Şeker Projeksiyonları: Üretim ve Ticaret   
  ÜRETİM (kt) İTHALAT (kt) İHRACAT (kt) 

  Ortalama   Ortalama   Ortalama   

  

2015-17 

tahmini 2027 

2015-17 

tahmini 2027 

2015-17 

tahmini 2027 

Avrupa 25992 29243 3313 2162 2995 4575 

AB 17305 18975 2205 1447 1813 2512 

Türkiye 2280 2634 113 1 8 15 

Kaynak: OECD/FAO (2018), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agculture 

statistics (database),doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en 

Tablo 2’nin incelenmesinden, AB üretiminin kotaların kaldırılması nedeniyle bir miktar artması 

öngörülmektedir. Bu nedenle ihracat artacak, ithalat düşecektir. Türkiye’de de üretimin 

artmasının beklendiği, ancak dış ticaretin minimum düzeyde seyredeceği belirtilmektedir. 

Bunun kota uygulaması nedeniyle olduğu düşünülmektedir. 
 

Şeker piyasaları için temel politika varsayımları ve bu politikalar için öngörülen harcamalar 

aşağıdaki Tablo 3’te yer almaktadır. 
 

 

                                                           
13 http://www.fao.org/3/i9166e/i9166e_Chapter5_Sugar.pdf 
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Tablo 3: Şeker piyasaları için temel politika varsayımları 

  

  

  

  

  

Birim 

Ortalama 

  

2020 

  

2020 

  

2027 

2015-17 

tahmini 

AB             

  Gönüllü eşleşmiş destek           

  Şekerpancarı 

min 

EUR 176 169 169 169 

  

Referans fiyat, beyaz 

şeker EUR/t 404,4 404,4 404,4 404,4 

  Üretim kotası Mt wse 8,9 0 0 0 

  Tarife, ham şeker EUR/t 339 339 339 339 

  Tarife, beyaz şeker EUR/t 419 419 419 419 

Kaynak: OECD/FAO (2018), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agculture statistics 

(database),doi:dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en 
 

Bu tablodan da görüldüğü gibi şekerpancarı fiyatının bir miktar düşmesi beklenmektedir. 

Üretim kotası kaldırıldığı için 0 olarak belirtilmiştir. Ham şeker ve beyaz şeker tarifelerinin 

değişmeyeceği düşünülmektedir. 

 

6. Sonuç 
 

AB şeker politikasının artan piyasa uyumu, diğer paydaşlar kadar çiftçileri de daha istikrarsız 

tarımsal piyasalara maruz bırakmıştır. Bu durum, fiyatlardaki aşırı dalgalanma, çiftçilerin uzun 

vadeli planlama yapmalarını zorlaştırdığı için tehdit oluşturmaktadır. Bu yüzden risk yönetimi, 

ilerde çok daha büyük önem kazanacak, böylece AB piyasası için riski azaltan yeni vadeli borsa 

kontratlarına kapı açılabilecektir. 
 

Şeker de dahil tarım piyasalarının uzun dönem görünümü umut vericidir. Gelecek yıllarda 

işlenmiş gıdalara olan talep artışı ve gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme artışının muhtemelen 

önemli bir unsur olarak kalmaya devam etmesi gibi şeker tüketimini destekleyen diğer 

faktörlerin yanı sıra dünya nüfusu da artmaya devam edecektir. Dolayısıyla, uzun vadede şekere 

olan ihtiyaç azalmayacaktır ve AB de, bu ortamda aktif bir rol oynamak için hazırlık 

yapmaktadır. 
 

Genellikle yüksek ekonomik belirsizliğe sahip liberalize olmuş bir ortamda fazla miktarda 

sermaye gereksinimi nedeniyle tamamen yeni şeker fabrikalarının kurulmasının uzak bir 

ihtimal olduğu görülmektedir. 
 

Dünya fiyatları düşük olduğundan, AB’deki ham şeker işleyen rafinerilerin ithal şeker talebinin 

artmasıyla AB’nin pancar şekeri üreticileri üzerinde rekabetçi bir avantaj elde etmesi 

muhtemeldir. 
 

OTP, Türkiye açısından iki boyutta önem teşkil eder. Türkiye’nin tarım sektöründe yaşadığı 

sıkıntılar AB’nin geçmiş yıllarda yaşadığı sıkıntılarla benzerlik göstermektedir. Bu açıdan 

AB’nin uyguladığı reformları Türkiye de uygulayabilirse, var olan sıkıntılarını çözecektir. OTP 

model alınarak, bazı yapısal politikalar geliştirilebilir. 
 

Türkiye’de pancar şekeri sektöründe yüksek maliyetler ve modernleşme eksikliği konularında 

uzun yıllara yayılan politikalar benimsenmesi gerekiyor. Avrupa Birliği’nin 2020 vizyonunun 

dayandığı akıllı, sürdürülebilir ve içermeci büyüme yaklaşımının içerimlerini Türkiye’nin de 

benimsemesi ve somut projelerle uygulaması gerekli bütüncül bir perspektife sahip olması 

gerektiği söylenebilir. 
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Abstract 

This study investigates the causality between renewable energy use and economic growth in 11 EU transition 

economies during the 1996-2015 period by Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test. The causality analysis 

revealed a one-way causality from economic growth to the renewable energy use and supported the validity of 

conservation hypothesis.  

 

Keywords: Renewable energy use, economic growth, environmental sustainability, panel data analysis 
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1. Introduction 

 

The energy-growth nexus has been one of the widely researched issues in the relevant literature. 

The environmental concerns and cost issues have directed the economic units towards the 

raising the renewable energy use. So the scholars have investigated the environmental and 

economic impacts of renewable energy use. In this context four hypotheses have been suggested 

as growth hypothesis, conservation hypothesis, feedback hypothesis, and neutrality hypothesis. 

The growth hypothesis (causality from energy consumption to growth) indicates an energy 

dependent economy, conservation hypothesis (causality from energy consumption to the 

economic growth) suggests a little or no impacts of energy conservation policies on growth. On 

the other side, feedback hypothesis (two-way causality between economic growth and energy 

consumption) suggests the interdependence between energy consumption and economic 

growth. Lastly, neutrality hypothesis (no significant causality interaction) indicates no 

significant interactions between two variables (Apergis and Danuletiu, 2014). 

 

This study investigates the validity of the aforementioned hypotheses in the sample of EU 

transition economies during 1996-2015 period through panel causality test. In this context, the 

next chapter summarizes the relevant literature, and then data and method are described in 

Section 3. The empirical analyses are conducted in Section 4 and the study is concluded with 

the Conclusion section. 

 

2. Literature Review 

 

The environmental concerns and the raising energy costs have led the countries to increase the 

renewable energy use. In this context, the scholars have focused on the environmental and 

economic impacts of renewable energy consumption. But the researchers have reached mixed 

findings as seen in Table 1. 
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Table 1: Literature summary 
Study Sample, Study period Method Findings 

Payne (2010) The United States, 

1949-2006 

Causality analysis No causal relationship between 

renewable energy and economic 

growth 

Menegaki (2011) 27 European countries, 

1997- 2007 

Causality analysis No causal relationship between 

renewable energy and economic 

growth 

Bobinaite et al. 

(2011) 

Lithuania, 1990-2009 Granger causality 

test 

One-way causality from renewable 

energy use to the economic growth. 

Pao and Fu (2013) Brazil, 1980-2010  Bidirectional relationship between 

economic growth and total renewable 

energy use. 

Doğan and Akçiçek 

(2015) 

Turkey, 1980-2013 Granger causality 

test 

Bidirectional relationship between 

economic growth and total renewable 

energy use. 

Zribi and Amar 

(2016) 

15 emerging countries, 

1990-2011 

Granger causality 

test 

No causal relationship between 

renewable energy and economic 

growth 

Boontome et al. 

(2017) 

Thailand, 1971-2013 Granger causality 

test 

One-way causality from CO2 

emissions to the economic growth. 

Soava et al. (2018) 28 EU member states, 

1995-2015 

Granger causality 

test 

Bidirectional/ unidirectional causality 

from renewable energy to the 

economic growth 

 

3. Data and Method 

 

The study examines causal relationship between renewable energy use and economic growth in 

EU transition economies during 1996-2015 period with panel causality analysis. In this context, 

the economic growth was represented by growth rate of real GDP per capita and the renewable 

energy use was proxied by renewable energy consumption (% of total final energy 

consumption) as seen in Table 2. All the data were provided from database of World Bank. 

 

Table 2: Dataset description 

Variables Variable description Data source 

GRW Growth rate of real GDP per capita (annual %) World Bank (2019a) 

RENEW Renewable energy consumption (% of total final 

energy consumption) 

World Bank (2019b) 

 

The study period was determined as 1996-2015 considering the data availability. The 

econometric analyses were implemented by statistical packages of Stata 14.0 and EViews 10.0 

The causal interaction between economic growth and renewable energy use was examined with 

Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test considering the presence of cross-sectional 

dependence and heterogeneity in the dataset. 

 

4. Empirical Analysis 

 

In the econometric analysis, first cross-sectional dependence was investigated by Breusch and 

Pagan’s (1980) LM test, Pesaran’s (2004) LM CD test, and the adj. LM adj. test of Pesaran et 

al. (2008) and the test results are presented in Table 3 and reveal the presence of a cross-

sectional dependence among the series. So a second-generation unit root would be used to test 

the stationarity of the series. 
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Table 3: Cross-sectional dependence tests’ results 

Test Test statistic Prob. 

LM 343.3 0.0000 

LM adj* 65.89 0.0000 

LM CD* 17.29 0.0000 

*two-sided test 

 

The presence of a unit root in the series was examined with Pesaran (2007) CIPS unit root test 

considering the cross-sectional dependence and the test results are displayed in Table 4. The 

results revealed GRW and RENENG were I(1). 

 

Table 4: Unit root test’s results 

 Constant Constant+Trend 

Variables Zt-bar p-value Zt-bar p-value 

GRW -2.697 0.003 -1.158 0.124 

d(GRW) -5.451 0.000 -3.424 0.000 

RENEW -1.528 0.063 0.579 0.281 

d(RENEW) -4.722 0.000 -3.247 0.001 

 

The causal relationship between the economic growth and renewable energy use was tested 

with Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test and the findings were presented in Table 5. 

The findings revealed a one-way causality from economic growth to renewable energy use. 
 

Table 5: Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test 

 Null Hypothesis: W-Stat. Zbar-Stat. Prob.  

 DRENEW ↛ DGRW  1.83861  1.23369 0.2173 

 DGRW ↛DRENEW  3.36602  3.98552 7.E-05 

 

5. Conclusion 

 

We investigate the causality between renewable energy use and economic growth in 11 EU 

transition economies during the 1996-2015 period by Dumitrescu and Hurlin (2012) causality 

test. The causality analysis revealed a one-way causality from economic growth to the 

renewable energy use and supported the validity of conservation hypothesis. So energy 

conservation policies had a little or no effects on the economic growth. 
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Population Ageing and Health Expenditures: Evidence from EU 

Transition Economies 
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Abstract 

The improvements in economic development, living standarts and health sector have raised the 

lifetime and in turn population ageing has had extensive social and economic implications. In 

this context, the study investigates the causal interaction between population ageing and health 

expenditures in EU transition economies during 2000-2015 period through Dumitrescu and 

Hurlin (2012) causality test. We revealed a significant two-way causality between opulation 

ageing and health expenditures. 
 

Keywords: Population ageing, health expenditures, panel data analysis 
 

JEL Classification: C23, I1, I15, J11 

 

 
1. Introduction 

 

The improvements in health care and living standards have led the people to live longer when 

compared with the past. On the other side, fertility rates began to decrease. The two processes 

have led the population ageing. In this regard, the scholars have begun to investigate the social, 

economic, and cultural effects of the population ageing.  

 

The aging of the population affects both the social structure and the economic structure. 

Considering the economic structure, the first thing that comes to mind is the health 

expenditures. In this regard, one of the widely researched topic in the relevant literature has 

been the interaction between population ageing and health expenditures.  

 

World Bank data shows that, in countries called EU transition economies, while fertility rates 

decrease, life expectancy at birth increases. The population of these countries is getting older. 

The study investigates the causal interaction in EU transition during the 2000-2015 period with 

the causality analysis (World Bank, 2019a; World Bank, 2019b).    

 

The next section summarizes the relevant literature and Section 3 describes the data and method 

and Section 4 conducts the empirical analysis. The study is over with the Conlusion. 

 

2. Literature Summary 

The population ageing has many social, economic, and cultural effects in the world. In this 

study, we focused on the impact of population ageing on the health expenditures. In the relevant 
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empirical literature, relatively few studies have been conducted and mixed findings have been 

documented.  

Burner et al. (1992). examined the change of national health expenditures in USA for 1990-

2030. According to this study, health expenditure in USA have increased by %8,3 annually. 

But population ageing has very low impact on health expenditures in USA.  

O’Connel (1996). examined the national health expenditures of OECD countries according to 

their age structure. As a result of the econometric analysis using time series, observed that 

population ageing affected health expenditures in some of OECD countries but had no effect 

on others.  

Bryant et al. (2004) analyzed the relationship between population ageing and health 

expenditures in New Zealand during the period of 1951-2051 by simulation and discovered that 

the increases in 65 and older people raised the health expenditures. 

Dormont et al. (2006) investigated the effects of demogpraphic changes, illness and ageing on 

the health expenditures for the data of 8444 French individuals collected over the period of 

1992-2000 and revealed that the impact of population ageing on the health expenditures was 

relatively low. 

Palangkaraya and Yong (2009) investigated the relationship between population ageing and 

health expenditures in 22 OECD countries during 1995-2009 period by panel data analysis and 

discovered a negative relationship between population ageing and health expenditures. 

Erol (2012) examined the relationship between population ageing and health expenditures in 

the EU by descriptive analysis and it is expected that the health expenditures would increase in 

parallel with the population ageing in the EU countries according to the 2010-2060 projections. 

Iliman and Tekeli (2017) examined the literature about the relationship between ageing and 

health expenditures and revealed that population ageing positively affected the health 

expenditures. 

 

3. Data and Method 
 

We investigated causal interaction between population ageing and health expenditures in EU 

transition economies during 2000-2015 period with causality analysis. In this context, the health 

expenditures were represented by current health expenditure as a percent of GDP) and the 

population ageing was proxied by the rate of population ages 65 and above in total population 

as seen in Table 1. All the data were provided from database of World Bank. 
 

Table 1: Dataset description 

Variables Variable description Data source 

AGEING Population ages 65 and above (% of total) World Bank (2019c) 

HEALTH Current health expenditure (% of GDP) World Bank (2019d) 
 

The econometric analyses were implemented by statistical packages of Stata 14.0 and EViews 

10.0 The causal interaction between population ageing and health expenditures was examined 

with Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test considering the presence of cross-sectional 

dependence and heterogeneity in the dataset. 

 

4. Empirical Analysis 
 

In the econometric analysis, first cross-sectional dependence was investigated by Breusch and 

Pagan’s (1980) LM test, Pesaran’s (2004) LM CD test, and the adj. LM adj. test of Pesaran et 

al. (2008) and the test results are presented in Table 2 and reveal the presence of a cross-
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sectional dependence among the series. So a second-generation unit root would be used to test 

the stationarity of the series. 

 

Table 2: Cross-sectional dependence tests’ results 

Test Test statistic Prob. 

LM 146 0.0000 

LM adj* 16.93 0.0000 

LM CD* 6.275 0.0000 

*two-sided test 

 

The presence of a unit root in the series was examined with Pesaran (2007) CIPS unit root test 

considering the cross-sectional dependence and the test results are displayed in Table 3. The 

results revealed that HEALTH and AGEING were I(1). 

 

Table 3: Unit root test’s results 

 Constant Constant+Trend 

Variables Zt-bar p-value Zt-bar p-value 

HEALTH 0.436 0.669 1.425 0.923 

d(HEALTH) -7.546 0.000 -6.152 0.000 

AGEING 2.516 0.994 7.520 1.000 

d(AGEING) 3.450 0.000 -2.136 0.016 

 

The causal relationship between the health expenditures and population ageing was tested with 

Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test and the findings were presented in Table 4. The 

findings revealed a two-way causality between population ageing and health expenditures. 
 

Table 4: Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test 

 Null Hypothesis: W-Stat. Zbar-Stat. Prob.  

 DAGEING ↛ DHEALTH 4.50123 1.61342 0.1000 

 DHEALTH ↛ DAGEING 7.08291 3.88387 0.0001 

 

5. Conclusion 

We investigated the causal interaction between population ageing and health expenditures in 

EU transition economies during 2000-2015 period through Dumitrescu and Hurlin (2012) 

causality test. We revealed a significant two-way causality between opulation ageing and health 

expenditures. The results indicated a mutual interaction between population ageing and health 

expenditures. On one hand, population ageing was a significant cause of health expenditures. 

On the other hand, health expenditures was a significant cause of population ageing. 
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Özet 

2014-2018 dönemini kapsayan onuncu kalkınma planında işgücü piyasasının etkin hale getirilmesi kapsamında 

ortaya konulan hedeflerden biri de, kadınların işgücüne ve istihdama katılımın arttırılmasıdır. Çünkü kadınların 

işgücüne katılımı sürdürülebilir iktisadi büyüme ve kalkınma açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda 

Türkiye’de kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne katılımının arttığı gözlenmiştir. Bu durum gerek 

nitelikli beşeri sermaye gerekse sosyal etkiler açısından ülke ekonomisini olumlu yönde etkilemektedir. Bu 

çalışmada Türkiye’de kadın istihdamı ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki 1991 – 2017 dönemi için araştırılmıştır. 

Bu amaçla, kadın istihdamı ve iktisadi büyümeyi temsilen kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla serileri 

kullanılmıştır. Uygulanan nedensellik testi ise iktisadi büyümenin kadın istihdamındaki değişimin  nedeni olduğu 

sonucunu göstermiştir.   

Anahtar Kelimeler: Kadın istihdamı, iktisadi büyüme, nedensellik 

JEL Sınıflandırması: C32, J21 

 

An Examination of the Relationship Between Female Employment 

and Economic Growth: The Case of Turkey 
 
Abstract 

One of the objectives set out within the scope of activating the labor market in the tenth development plan covering 

the period 2014-2018 is to increase women’s labor force and employment participation. Because the advancement 

in female labor force participation is important for sustainable economic growth and development. In this context, 

it was observed that the participation of women in labour force increased as the education level of women increased 

in Turkey. This situation has a positive impact on the country's economy in terms of qualified human capital and 

social impacts. The aim of this study is to examine the relationship between female employment and economic 

growth in Turkey over the period 1991 – 2017. For this purpose, female employment and per capita income series 

were used. the results of  causality test show that there is a uni-directional causality run from economic growth to 

the change in female employment.  

Keywords: Female employment, Economic Growth, Casuality 

JEL Classification: C32, J21 

 

 

1. Giriş 

İktisadi gelişmenin sürdürebilirliği üretim faktörlerinin verimliliğini arttırmakla 

sağlanabilmektedir. Bu kapsamda emek faktörü ele alındığında ise, emeğin cinsiyet boyutu 

ortaya çıkmakta, kadın ve erkeklerin işgücüne katılımı ve istihdam edilmesi belirleyici 

olmaktadır. Özellikle de çalışma hayatında erkeklere göre görece daha az yer alan kadınların 

sayısının arttırılması büyüme ve kalkınma sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Özelikle gelişmekte olan ülkelerde kadınların üzerine yüklenen toplumsal misyonlar işgücüne 

katılımlarını ve istihdam edilmelerinin önüne en büyük engel olarak görülmektedir. Diğer 
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taraftan, eğitime dahil olan kadın nüfusun artması ve eğitimde geçirdikleri sürenin artması 

beraberinde işgücüne katılma oranları ve istihdama edilme oranları üzerinde katkı 

sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin 1980’den günümüze ekonomik seyrine bakıldığında 

ise kadın nüfusun istihdam sürecine katılımı ile dolaylı bir ilişkisinin de olduğu rahatça 

görülmektedir.  Temel görüşe göre, kadının istihdama kayması sonucunda hane içerisinde temel 

görevleri de piyasa tarafından karşılanması gereken açık işler haline dönüşebilecek, büyüme 

hesaplamasına dahil edilebilecektir. Bu durum ekonomik ve sosyal kalkınmanın 

sürdürülebilirliği ve yoksulluğun kalıcı olarak azaltılması açısından önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye’de kadın istihdamı ile iktisadi büyüme arasında ilişki araştırılmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veritabanı kullanılarak ulaşılan istatistikler incelendiğinde 

31 Aralık 2018 itibariyle ülke nüfusunun %49,8’ini kadınların oluşturmasına rağmen; 

kadınların işgücüne katılımlarının sınırlı kaldığı görülmüştür. Bu bağlamda 2018 yılında toplam 

işgücünün 32 milyon civarında olduğu ve bunun yaklaşık 10 milyonunu kadınların oluşturduğu 

gösteren istatistikler, bahsedilen sınırlı katılım durumunu destekler niteliktedir. Bu hususta 

daha da dikkat çekici olan ise, kadınların işgücüne katılma oranı %34,2 iken, erkekler için bu 

oranın %72,7 şeklinde olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, her 100 kadından yalnızca 34’ü işgücüne 

dahil olmaktadır. Bunun yanı sıra 2017 yılında 15 ve yukarı yaştakiler için Türkiye’de kadın 

istihdam oranı ise %28,9 iken, bu gösterge için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

(OECD) ortalaması ise %49,1’dir. Dolayısıyla kadın istihdamının görece düşük seyrettiğini 

söyleyebiliriz. Bununla birlikte 2005 yılında 20,7 olan kadın istihdam oranının, 2017 yılı 

itibariyle 28,9 olarak gerçekleştiğini de belirtmek gerekmektedir. Ülke nüfusunun yarısını 

oluşturan kadınların istihdam oranının düşük seyretmesi, ekonominin insan kaynağı 

potansiyelini kullanamamasına neden olmaktadır.  Bu bağlamda kadın istihdamı ile iktisadi 

büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin yönü, politika yapıcılar açısından önem arz 

etmektedir. Bundan dolayıdır ki, bu çalışmada 1991 ile 2017 döneminde Türkiye’de iktisadi 

büyüme ve kadın istihdamı arasındaki ilişki ekonometrik olarak incelenmiştir. Çalışmanın takip 

eden kısmında iktisadi büyüme ve kadın istihdamı arasındaki ilişki tartışılacaktır. Üçüncü 

bölümde veri seti ve bulgular kısmına yer verilecek olup; ulaşılan bulguların tartışılacağı sonuç 

bölümü ile çalışma tamamlanacaktır.  

2. İktisadi Büyüme ve Kadın İstihdamı İlişkisi 

Kadınların çalışma hayatına katılımlarının büyüme ve kalkınmaya katkı sağladığı 

bilinmektedir. Nüfus gücünün yarısını oluşturan kadınların emek piyasalarına  katılımı emek 

piyasasının etkinliğini arttırmakta ve ulusal rekabet gücünü pozitif yönde etkilemektedir. Temel 

teoride, kadın işgücünün arttırılması işgücü piyasalarındaki hareketliliğin artmasını sağlayacak, 

sonrasında rekabetten ortaya çıkan düşük maliyetler ile katmadeğerli üretimin artması ve 

tüketimin artması sonucu uluslararası piyasalar ile rekabet seviyesi yakalanacaktır. (Aydın, 

2011: 82-83) 

Kadın aile içerisindeki üstlendiği role ek olarak çalışma hayatında sorumluluk alması 

durumunda, aile mekanizmasına zarar vermeden dengelemek zorunda kalacaktır. Kadının ve 

ailenin gelirindeki artış sonrasında refah seviyesi artacak, sonrasında evin içerisinde 

oluşabilecek ikincil işler, piyasadan niteliksiz eleman temin edilmek suretiyle karşılanmaya 

çalışılacaktır. Bu durum işgücü talebinde ve arzında artışa neden olacak ve işsizliğin azalmasına 

neden olacaktır. İstihdama kkatılan insan sayısının artması sonucunda ise ülkenin genel refah 

seviyesinde artış yaşanacaktır. Bu çalışma düzeni iktisadi teoride “İkili Rol Yaklaşımı” olarak 

tanımlanmaktadır. (Toptaş, 2015:36) 

Bir görüşe göre ise de, kadınların çalışma hayatındaki faaliyetleri görünmez bir yapı 

içerisindedir. Buna neden olarak ise işverenin tutumu gösterilmektedir. İşveren kadınları 

çalışma hayatından evlenme, doğum ve vb. nedenlerden ötürü sürekilik sağlayamayan işgücü 
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profili olarak görmektedir. Bu kapsamda da eğitim seviyesi, yaşı, deneyimi ne olursa olsun eşit 

işe eşit ücret yaklaşımı ile yaklaşmamakta diğer taraftan da tercihini ağırlıkla erkek işgücünden 

yana kullanmaktadır. Ancak son yıllarda hizmet odaklı işlerin artması ve kar odaklı işlerin bu 

sektörde yoğunlaşmasıyla birlikte kadın ve erkek işgücüne yönelik işveren tutumu 

değişmektedir. Aynı zamanda, neoklasik iktisatçılar kadın işgücünün ve istihdam edilen kadın 

çalışan sayısının artması gerektiği görüşünü savunarak piyasadaki nitelikli işgücü sayısının 

artması ile bu durumun işgücü maliyetlerini düşürebileceğini ifade etmektedir. Bu durumunda 

ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki göstereceği ifade edilmektedir.(Palaz, 2002:88) 

Günümüzde işgücü piyasaları yaşanan gelişmeler ışığında değişimler göstermektedir. Bu 

durum, piyasalarda var olan işler üzerinden açıklanabilmektedir. İşgücü pisayalarında var olan 

işler birincil ve ikincil olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Sermaye ve bilgi gücü yoğu olan 

birincil işlerde kadın işgücü ve erkek işgücü arasında rekabet hergeçen gün artmaktadır. Kadın 

işgücünün eğitimde geçirdiği sürenin her geçen gün artması ve hizmetler sektöründe ortaya 

çıkan yeni iş imkanlarına uygun olmaları nedeniyle birincil piyasalarda daha çok istihdam 

edilme imkanı artmaktadır. Nitelikli kadın çalışan sayısının hergeçen gün artması ve kadınların 

istihdama katılma arzuları hem işverenler hem de çalışanlar açısından pozitif birçok durumu 

ortaya çıkarmaktadır.  

Diğer taraftan da, genel olarak gelişmekte olan ülkelerde piyasalarda sektörel dağılımın 

istihdamdaki payı dikkate alındığında, tarım sektöründe ve nitelik düzeyi daha düşük istihdam 

türü olarak nitelendirilen ikincil iş imkanlarında kadınların daha çok istihdam edildiği 

görülmektedir. Örnek olarak, 2018 yılında tarımda istihdam edilen kadınların oranı %60 

seviyelerinde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan bir önceki yıla göre tarımda çalışan kadın 

sayısı dikkate alındığında ise, %10 yakın bir oranda azalma olduğu görülmektedir. Bu durumda 

Türkiye’de kadınların birincil işlerde çalışmak adına nitelik olarak ve istek olarak çaba 

içerisindedir. Türkiye’de kadın istihdamı kapsamında son istatistikler incelendiğinde; özellikle 

tarımdışı istihdam oranının 2017-2018 arasında artış gösterdiği görülmektedir. Bu durumu son 

5 yılın istatistiklerini dikkate alarak baktığımızda ise; %26 seviyelerinden %29 seviyelerine 

geldiği görülmektedir. Bu durum ülkemizde kadınların son yirmi yıllık süreci dikkate 

aldığımızda artan eğitime katılma sürecini ve nitelikli iş arama süreci sonucunda istihdama 

katılım sürecini ifade etmektedir.(Uyanık, 1999: 3-5) 

İşgücü maliyetlerinin nitelikli işgücü talebinin artmasıyla düşme trendine girmesi sonucunda, 

işverenlerde ortaya çıkacak büyüme isteği sonucunda işgücü arzını arttıracak gelişimin 

yaşanmasını sağlayacaktır. Bu durumda birincil ve ikincil iş imkanlarının artmasına neden 

olacak ve büyüme sürecinde kadın istihdamının sürece pozitif bir yansıması olarak görülecektir.  

 

3. Veri Seti ve Bulgular 

Bu çalışmada Türkiye’de kadın istihdamı (Kİ) ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Bu bağlamda, iktisadi büyümeyi temsilen kişi başına düşen gayri safi yurtiçi 

hâsıla (KGSYİH) seri kullanılmıştır. Çalışmanın veri seti 1991 ile 2017 dönemi arası yıllık Kİ 

ve KGSYİH serilerini kapsamaktadır. Bu serilere, Dünya Bankası veritabanından ulaşılmıştır. 

KGSYİH serisi, 2010 sabit fiyatlarıyla dolar cinsindendir. Söz konusu serilerin logaritması 

alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Logaritması alınan seriler, LKİ ve LKGSYİH olarak 

gösterilmiştir.  

Bu çalışmada incelenen seriler arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla Toda ve Yamamoto 

(1995) tarafından ortaya konulan nedensellik analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda serilerin 

maksimum bütünleşme derecesinin (𝑑𝑚𝑎𝑥) belirlenmesi için ADF ve PP birim kök testleri 

uygulanmıştır. Bu testlerin temel hipotezi, birim kökün varlığını göstermektedir. Uygulanan 

testler sonucunda elde edilen bulgular, Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1: ADF ve PP Birim Kök Testleri Sonuçları 

Seri ADF Test İstatistiği PP Test İstatistiği 

LKİ -2,21 -1,57 

DLKİ -5,27 -5,29 

LKGSYİH -2,28 -2,22 

DKGSYİH -5,62 -5,62 

Not: LKİ ve LKGSYİH serileri için ADF ve PP birim kök testleri MacKinnon (1996) kritik değerleri %5 anlamlılık 

düzeyinde -3,59’dur. DLKİ ve DLKGSYİH serileri için ADF ve PP birim kök testleri MacKinnon (1996) kritik 

değerleri %5 anlamlılık düzeyinde -2,99’dur. 

 

Tablo 1 incelendiğinde; LKİ ve LKGSYİH serilerinin düzeyde durağan olmadığı 

görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, uygulanan ADF ve PP birim kök testleri neticesinde %5 

anlamlılık düzeyinde temel hipotez reddedilememiştir. Ardından serilerin farkı alınmış ve 

incelenen serilerin birinci mertebeden durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Böylelikle 

serilerin maksimum bütünleşme derecesi 1 olarak belirlenmiştir. Bilindiği üzere; Toda ve 

Yamamoto (1995) tarafından ortaya konulan analiz, gecikmesi arttırılmış vektör otoregresif 

(VAR) modelin tahminine dayanmaktadır. Dolayısıyla VAR model tahmin edilmiştir. Bu 

aşamada Schwarz bilgi kriteri (SC), Akaike bilgi kriteri (AIC) ve Hannan-Quinn bilgi kriteri 

(HQ) dikkate alınarak; uygun gecikme uzunluğu (𝑘) 1 olarak saptanmıştır.  Böylece 

genişletilmiş VAR (𝑘 + 𝑑𝑚𝑎𝑥) yani VAR (1 + 1) modeli görünürde ilişkisiz regresyon (SUR) 

yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Eşitlik 1 ve 2’de genişletilmiş VAR modeli 

sunulmuştur.  

 

𝐿𝐾İ𝑡 = 𝛿0 + ∑ 𝛼1𝑖𝐿𝐾İ𝑡−𝑖

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

+ ∑ 𝛽1𝑖𝐿𝐾𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡−𝑖

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

+ 𝑒1𝑡        (1) 

 

𝐿𝐾𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡 = 𝛿1 + ∑ 𝛼2𝑖𝐿𝐾𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡−𝑖

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

+ ∑ 𝛽1𝑖𝐿𝐾İ𝑡−𝑖

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

+ 𝑒1𝑡         (2) 

 

Çalışmada tahmin edilen modeldeki katsayı sınırlamaları için Wald testi kullanılmıştır. Seriler 

arasındaki nedensellik ilişkisine ilişkin elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Toda-Yamamoto Yöntemine Dayalı Granger Nedensellik Analizi Sonuçları 

Temel Hipotez Genişletilmiş Gecikme 

Uzunluğu 

Test İstatistiği Kritik Değer 

LKİ ↛ LKGSYİH 2 2,678 3,841 

LKGSYİH ↛ LKİ 2 8,598 3,841 

 

Tablo 2 incelendiğinde; test istatistiği ile kritik değer kıyaslandığında LKİ’nin LKGSYİH’ın 

Granger nedeni olmadığını gösteren temel hipotezin 0,05 anlamlılık düzeyinde 

reddedilemediği, LKGSYİH’nin LKİ’nin Granger nedeni olmadığını gösteren temel hipotezin 

ise 0,05 anlamlılık düzeyinde reddedildiği görülmektedir. Bir başka deyişle, 1991 ile 2017 

yıllarını kapsayan dönem için LKGSYİH’den LKİ’ye tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu 

saptanmıştır.  
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4. Sonuç 

İşgücü, iktisadi gelişmenin ana kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla 

sürdürülebilir iktisadi büyüme ve kalkınma için yüksek işgücü katılım oranı önem arz 

etmektedir. Ancak Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, işgücüne katılım oranı 

sınırlı kalmaktadır. Bu durum potansiyelin büyük bir kısmının yeteneklerinden ve fikirlerden 

faydalanılamadığını göstermektedir. İşgücü istatistikleri incelendiğinde, kadınların işgücüne 

katılma oranı ve istihdam oranı göstergeleri, bu durumu desteklemektedir. Ayrıca OECD’ye 

üye ülkeler arasında işgücüne katılım oranı açısından Türkiye’nin son sırada yer aldığını da 

belirtmek gerekmektedir. Söz konusu sıralamada, bu sonucun oluşmasına neden olan birçok 

faktör sayılabilir. Bu bağlamda kadınların işgücüne katılamaması nedenleri arasında toplumsal 

cinsiyet faktörü de ifade edilmektedir. Çünkü Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından 

2018 yılında yayımlanan Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nde incelenen 144 ülke arasında 

Türkiye, 130.sırada yer almaktadır.  Bu endeks; ekonomik aktiviteye katılım ve fırsat eşitliği, 

eğitim hizmetlerine erişim, sağlık hizmetlerine erişim ve politikaya katılım olmak üzere dört 

bileşenden meydana gelmektedir. Bu bileşenlerde sırasıyla 131,106, 67 ve 113. sıralarda yer 

almaktadır. Ancak bu durumun sadece Türkiye’ye özgü olmadığını da belirtmek 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra TÜİK veritabanı incelendiğinde; 2017 yılında lise altı eğitimli 

kadınların işgücüne katılım oranı %27,7 iken, yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne 

katılım oranı %72,7 olduğu görülmüştür. Yani, kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne 

katılımı artmaktadır. Ancak eğitim ile işgücü verimliliği artan yükseköğretim mezunu 

kadınların istihdama katılmasını da sağlamak gerekmektedir.  

Bu çalışmada 1991 ile 2017 veri dönemi için Türkiye’de kadın istihdamı ve iktisadi büyüme 

serileri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Toda – Yamamoto yöntemine 

dayalı Granger nedensellik analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, iktisadi büyümeden 

kadın istihdamına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir.  

Bu çalışma neticesinde; iktisadi büyümeden kadın istihdamına doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisi bulunduğu saptanmıştır. 2010 sabit fiyatlarıyla dolar cinsinden kişi başına düşen gelir 

serisini incelendiğinde 1991 yılında 6700 dolar civarından olan kişi başına düşen gelir; 2006 

yılında 10000 dolar seviyesine ve 2017 yılında ise yaklaşık 15000 dolar düzeyine  yükselmiştir. 

Hatırlanacağı üzere; bu çalışmada iktisadi büyümeyi temsilen kişi başına düşen gelir değişkeni 

ele alınmıştır. Dolayısıyla incelenen dönem açısından yaşanan iktisadi büyüme kadın 

istihdamında değişime neden olmuştur. İktisadi büyümeyle birlikte kadınların işgücüne katılım 

oranını artmasını teşvik edici politikaların uygulamaya alınması önem arz etmektedir. Çünkü 

kadın nüfusunun işgücüne katılım oranının ve istihdam oranının düşük seyretmesi, ekonominin 

potansiyele ulaşılamamasına neden olmaktadır. Halbuki kadın istihdamının artması ile 

sürdürülebilir iktisadi ve sosyal kalkınma sağlanabilir. Bundan dolayı, toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğini giderecek uygulamalara ağırlık verilmesi önerilmektedir. Böylelikle nitelikli insan 

kaynağı havuzu büyüyecek ve yetenekli işgücüne erişim daha da kolaylaşacaktır. Ayrıca 

politika yapıcılarının iş-yaşam dengesi ve esnek çalışma modellerini dikkate alarak kadın 

istihdamını özendirmesinin de önemli olduğu düşünülmektedir.   
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Ulusal Yenilik Sistemi ve Yenilik Politikaları: Seçilmiş Avrupa 

Birliği Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir Karşılaştırma 
 

Onur Bilgin1  Mehmet Dikkaya2 

 

 
Özet 

18. yüzyıla kadar oldukça yavaş ve evrimsel biçimde gelişen teknoloji, son 250 yıl içerisinde ivmesini arttırmıştır. 

Ülkelerin sürekli olarak geliştirmek istedikleri bir yapı halini almıştır. 1990’lı yıllarla birlikte teknoloji geliştirme 

ve yenilik süreçleri bir sistem yaklaşımı içerisinde düşünülmeye başlanmıştır.  

Bu çalışmada yenilik sistemleri kavramının en geniş biçimini ifade eden ulusal yenilik sistemleri üzerinden, 

seçilmiş Avrupa Birliği üye ülkeleri ile Türkiye arasında bir karşılaştırma yapılmaktadır. Karşılaştırma sonucunda 

Türkiye’nin son yıllarda etkin işleyen bir yenilik sistemini oluşturma aşamasında önemli adımlar attığı ancak 

sistemin çıktısı olan yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde istenilen seviyelere çıkamadığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ulusal yenilik sistemi, teknolojik gelişme 

JEL Sınıflandırması: O10, O30 

 

National Innovation System and Innovation Policies: A 

Comparison Between Selected EU Countries and Turkey  
 

Abstract 

Technology which developed slowly and evolutionary way until the 18th century has increased its momentum in 

the last 250 years. It has become a structure that countries want to develop continuously. In 1990s, improving 

technology and innovation processes started to be considered in a system approach.  

In this study, a comparison will be made in the framework of the concept in national innovation systems between 

selected European Union member countries and Turkey. According to the comparison result, Turkey has shown 

significant progress in recent years in establishing an effective system. However, it is seen that the production of 

high technology products, which are considered as the output of the system, cannot reach the desired levels. 

Keywords: National Innovation System, Technology, European Union, Turkey 

JEL Classification: O10, O30 

 

 

1. Giriş 

Teknolojik gelişmelerin her geçen gün yeni ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesine neden 

olduğu ve ivmesini sürekli arttırdığı günümüzde “yenilik” kavramı ayrı bir öneme sahiptir. 

Özellikle iktisat ve işletme biliminin birçok alt dalında yenilik kavramı sıklıkla çalışılır hale 

gelmiştir. Küreselleşmenin belirgin hale gelmesiyle birlikte ülkeler arasında gittikçe yükselen 

rekabet ortamı; dünyanın ekonomik ve teknolojik merkezlerini yenilik sistemlerini geliştirmeye 

ve teknoloji yoğunluğu yüksek ürünleri üretmeye yöneltmektedir. 

Bu çalışmada ilk olarak yenilik kavramı mercek altına alınmaya çalışılacaktır. Ardından yenilik 

olgusunun toplumlarda tesadüfen ortaya çıkmadığı, yenilik üreten ulus, bölge veya firmaların 

yenilik süreçlerinin bir sistem olarak değerlendirilebileceği üzerine durulacaktır. Bu minvalde 

yenilik sistemlerinin en kapsamlısı olarak ifade edilebilecek ulusal yenilik sistemi üzerinde 

tartışma yaratılacak ve Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Türkiye arasında ulusal yenilik 
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sistemlerine ait göstergeler karşılaştırılacaktır.  

Bu karşılaştırmada dikkat edilmesi gereken temel husus, karşılaştırma yapılan toplumlara ait 

dini, kültürel, politik, coğrafi vb. yapıların veri kabul edildiği, sadece ulusal yenilik sisteminin 

şekillenmesinde büyük önem taşıyan teknoekonomik gelişmelerin ve göstergelerin üzerinde 

durulacağıdır. Son olarak Türkiye’nin küreselleşen dünyada rekabet gücünü arttırabilmesi için 

uygulanması gereken bilim ve teknoloji politikalarının altı çizilecektir. 

2. Bir Sistem Olarak Yenilik 

İktisat literatüründe yenilik kavramı üzerine çalışmalar yapan ve icat ile yenilik arasındaki 

ayrımı ifade ederek girişimcinin yaratıcı yeniliği üzerinde duran ilk iktisatçı Joseph Schumpeter 

olmuştur (Kaya, 2015: 25). İcat yeni geliştirilmiş ürünler, üretim süreçleri, sistemlerle ilgili 

fikir, çizim veya modellerdir. İcatlar genellikle patent ile koruma altına alınırlar, ancak mutlaka 

teknolojik yeniliklere neden olmazlar. Hatta büyük bir kısmı teknolojik yeniliğe neden olmaları 

gerekmez. İktisadi anlamda yenilik, söz konusu olan ürün, üretim yöntemi ya da cihaz ile ilgili 

ilk ticari başarı gerçekleştiğinde ortaya çıkar (Freeman ve Sote, 2004:7).  

Schumpeter’e göre yenilik birçok şekilde çıkabilmektedir (Yavuz, Albeni, & Kaya, 2009). 

Bunlar; 

 Yeni bir ürün veya hizmetin piyasaya sunulması 

 Bilimsel buluşlarla ortaya çıkan bir ürünün ticari olarak yeni bir üretim metodu ile 

sunulması,   

 Daha önce hiç girilmemiş bir sektörde daha önce var olmayan yeni bir piyasanın açılması,   

 Daha önce var olmayan yeni bir hammadde/yarı-ürün kaynağının piyasaya sunulması,   

 Yeni bir tekelci pozisyonunun yaratılması ya da bir tekelci pozisyonunun bozulması gibi, 

herhangi bir sektörde yeni bir organizasyon sürecinin oluşturulması.  

Yeniliğin sistem yaklaşımıyla incelenmesi 1990’larda Lundvall (1985), Nelson (1993) ve 

Freeman (1995) gibi iktisatçılarının çalışmaları ile başlamıştır. Ardından 1999 yılında 

OECD’nin “Ulusal Yenilik Sistemlerini Yönetmek” ismini taşıyan raporuyla ülkelerin yenilik 

geliştirme performansları karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu rapor, gelişme yolundaki ülkelerin kendi 

yenilik sistemlerini kurabilmeleri için bir rehber görevi görmüştür. 

Sistem yaklaşımında insan, kurum ve kuruluşlar arasındaki teknoloji ve bilgi akışı yenilik 

süreçlerinin en önemli unsuru olarak görülmektedir. Sistem teorisine göre, yenilik ve teknoloji 

geliştirme işletmeler, kurumlar, üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi aktörlerin aralarındaki 

karşılıklı ve karmaşık ilişkiler bütünüyle açıklanabilir. Sistem yaklaşımı, incelenen konuya göre 

farklı düzeylerde olabilmektedir. Bunlar; ulusal yenilik sistemleri (UYS), bölgesel yenilik 

sistemleri, yerel yenilik sistemleri, teknolojik yenilik sistemleri ve sektörel yenilik sistemleri 

olarak sıralanabilir. 

Teknolojik sistemler yaklaşımı, teknolojiyi fiziksel ürünler olarak değil, yönetimsel ve 

toplumsal düzenlemelerle de desteklenen parçaların oluşturduğu bir sistem olarak ele 

almaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde yapılan çalışmalarda analiz birimi, belirli bir teknoloji 

bütünü (otomasyon teknolojileri, elektrik üretim ve dağıtım sistemleri vb.) veya bir grup sanayii 

olabilmektedir. Bölgesel sistemler ise genellikle belirli anahtar teknolojiler temelinde birbiri ile 

ilişkili firma ve sanayiler incelenmektedir. Bu yaklaşımda üretim ve üretkenlik artışlarına ve 

teknolojik dinamizme yol açan çevresel koşullar ve sanayiler-arası etkileşimler ön plana 

çıkmaktadır. Bu çalışmanın temelini oluşturan ulusal yenilik sistemi yaklaşımı ise ulusal 

düzeydeki öğrenme süreçlerini ve bu süreçleri besleyen ulusal-kurumsal ilişkiler ağını ön plana 

çıkarmaktadır. Farklı yaklaşımlar arasında, teknoloji ve yenilik politikaları açısından en anlamlı 



7th SCF International Conference on “The Future of the European          Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”            11-13th April 2019 
 

152 

birim, politikaların bir bütün olarak etkilediği ulusal yenilik sistemleridir (Taymaz, 2001:14-

15). Buradan anlaşılmaktadır ki yenilik olgusu, sadece yeni bir şey icat etme veya keşfetmenin 

ötesinde yeni ekonomik ve teknolojik politikalar geliştirme açısından sistemik bir karakter 

taşımaya doğru evrilmektedir. Doğal olarak, son zamanlarda ulusal ekonomileri ilgilendiren en 

önemli yenilik kavramı olarak ise ulusal yenilik sistemi karşımıza çıkmaktadır. 

3. Ulusal Yenilik Sistemi: Kısa Teori ve Tarihçe 

Ülkeler bazında teknoloji ile iktisadi gelişme arasında en kapsamlı analizi yapan yaklaşımların 

başında, köklerini evrimci iktisattan alan ulusal yenilik sistemi gelmektedir. Yine Schumpeterci 

bakış açısının büyük katkı sunduğu evrimci iktisat anlayışına göre, kapitalizmin evrimi yaratıcı 

yıkım, yenilik ve kurumsal dönüşüm süreçleri ile ifade edilmektedir. 

Ulusal yenilik sistemi yaklaşımı ilk olarak Freeman (1987) ve Lundvall (1992) tarafından 

geliştirilmiş ve daha sonra yaklaşıma Richard R. Nelson, Nathan Rosenberg, Parimal Patel ve 

Keith Pavitt gibi iktisatçılar katkı sağlamıştır. Yeni bir yaklaşım olmasına karşın fikri 

temellerinin Friedrich List’in, 1841’de kaleme aldığı “Ulusal Sistemin Politik Ekonomisi” 

isimli kitabı ile atıldığı söylenebilir. List eserinde ulusal yenilik sistemi ifadesini kullanmasa 

dahi bu sistemin önemli unsurları olan yeni teknolojileri öğrenmek ve uygulamakla ilgili 

politikaların geliştirilmesini savunmuş, bu politikalar çerçevesinde iktisadi büyüme ve 

sanayileşmeyi mümkün kılacak bir sistemi önermiştir (Tiryakioğlu, 2006). 

Freeman’a (1987) göre UYS teknolojiyi geliştiren, transfer eden ve toplumda yayılmasını 

sağlayan kamu ve özel kuruluşların oluşturduğu sistemdir. Lundvall (1992) ise ulusal yenilik 

sistemini dar anlamda araştırmaya yönelik kurumların, üniversitelerin, Ar-Ge birimlerinin ve 

teknoloji kurumlarının oluşturduğu bir sistem; geniş anlamda ise öğrenme ve finansal 

kurumların alt unsurlar olarak işlev gördüğü yenilik sürecinde işleyen tüm kurumların bir 

bütünü olarak görmektedir. Benzer şekilde OECD, bir ülkede yeni teknolojilerin geliştirilmesi 

ve yaygınlaştırılmasını etkileyen piyasa içi ve piyasa dışı kurumların ulusal yenilik sistemini 

oluşturduğunun altını çizmektedir (Taymaz, 2001:26). Bu tanımlamalardan anlaşılacağı üzere 

UYS yalnız Ar-Ge ve yeni teknolojileri kapsamamakta, icattan yeniliğe, tüm teknolojik gelişme 

sürecini etkileyen unsurları içermektedir. 

Bilimsel ve teknolojik bilginin üretilmesi, yayılması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin 

olarak UYS’yi oluşturan kurum ve kuruluşlar 6 grupta toplanabilir (Taymaz, 2001:26-27). 

 Teknoloji geliştirme faaliyetinde bulunan özel firmalar, kamu kuruluşları ve bu 

kuruluşların oluşturduğu ağ yapılanmaları. Firmalar ve kuruluşlar yeniliğin ve iktisadi 

gelişimin temel kaynağını oluştururlar. Üretim faaliyeti süresince gerçekleşen öğrenme ve 

birikim sonucunda firmaların pazar, ürün veya kaynaklarında görülen büyük 

değişikliklere karşı istikrarlı bir teknolojik yetkinliğe sahip olması gerçeği bulunmaktadır. 

 Araştırma kuruluşları. Kâr amacı gütmeksizin faaliyet gösteren kamu araştırma 

kuruluşları ve yarı-özel kuruluşlar, teknolojinin geliştirilmesinde ve yayılmasında önemli 

bir rol üstlenmektedirler. Bu grup içerisine kamu laboratuvarları, patent ofisleri ve 

teknoloji transferi sağlamayı amaçlayan kuruluşlar girmektedir. 

 Bilim sistemi. En önemlisi üniversitelerdir. Bilimsel bilginin üretimi, aktarımı ve 

araştırmacıların eğitimi görevini üstlenmiştir. 

 Destek ve köprü kuruluşlar. Yeni teknolojilerin toplum genelinde yayılması, eğitim ve 

laboratuvar destek hizmetleri, standartların belirlenmesi vb. faaliyetler gerçekleştiren 

köprü kuruluşlar yenilik faaliyetinde bulunan kuruluşlara teknolojik altyapıya yönelik 

destek hizmetlerini sunmaktadır. 

 Finansman kuruluşları. Teknoloji geliştirme sürecinin belirsizlikler içermesi bu faaliyetin 
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diğer yatırım faaliyetlerinden ayrışmasına neden olmaktadır. Teknoloji geliştirme 

süreçlerinde görev alan finansman kuruluşları, UYS’nin önemli bir unsurunu 

oluşturmaktadır.  

 Politika geliştiren, uygulayan ve değerlendiren kuruluşlar. Politika geliştiren, uygulayan 

ve bu politikaları değerlendiren kuruluşlardır. UYS’nin kurulması ve etkin bir şekilde 

çalışması, ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin eşgüdümü, sistemin aksaklıklara 

karşı tedbirler alınması, yasal ve düzenleyici çerçevenin oluşturulması gibi işlevleri 

üstlenmektedirler. 

Ulusal yenilik sistemi bilimsel bir kavram olarak son yıllarda şekillenmesine karşın bu sistemin 

ne zamandan beri işlerlik kazandığı konusunda iktisatçılar arasında fikir birliği 

bulunmamaktadır. Genel yaklaşım UYS’nin ilk olarak 18. yüzyılda İngiltere’de işlerlik 

kazandığı ardından Almanya ve ABD gibi ülkelerin hem eğitim sistemlerini iyileştirmeleri hem 

de araştırma kurumlarını oluşturmaya başlamalarıyla günümüzün güçlü UYS’nin yaratılmasına 

zemin hazırlandığı yönündedir (Ayhan, 2002). UYS’yi oluşturan bu alt unsurlar sanayi 

devrimini izleyen yıllar boyunca her ülkede gelişmeye başlamıştır. UYS’yi oluşturan unsurların 

yenilikleri teşvik edici ve iktisadi gelişmeyi kapsayıcı bir şekilde etkilemesi ülkelerin 

gelişmesini ifade ederken, aksine bu alt bileşenlerin düzgün çalışmaması veya birbirleriyle 

uyumlu bir şekilde çalışacak yapıların geliştirilememesi bu ülkelerin teknoloji geliştirmelerini 

ve akabinde iktisadi gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Buna paralel olarak ulusal yenilik sistemi, ulusal rekabetçiliğin ve karlılığın temel unsuru 

olarak kabul edilmektedir. Sürekli değişimin yaşandığı günümüzde rekabet edebilirlik için, 

mevcut yönelimlerin ulusal yenilik politikaları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Böylece sürdürülebilir rekabetçi üstünlük elde edilerek, firmaların ve ulusların piyasadaki 

rekabetçi konumunun korunması ve geliştirilmesi sağlanacaktır (Yavuz, Albeni, & Kaya, 

2009). Rekabetçilik, özellikle Michael Porter (1985: 1) tarafından, dış ticaret teorisine önemli 

bir katkı sunan “rekabetçi üstünlükler teorisi” bağlamında da zengin bir tartışma alanına 

sahiptir. Porter’ın elmas modelindeki unsurlar, dış ticarette rekabetçi üstünlüğün ortaya 

çıkmasında yenilikçiliğin firma ve talep yapısı bağlamında ne denli önemli olduğunun altını 

çizer. Rekabetçiliğin ilk şartı olarak yenilikçiliğe vurgu yapan Porter benzeri başka pek çok 

çağdaş düşünür bulunmaktadır. 

4. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yenilik Politikaları 

Ulusal yenilik sisteminin teorik çerçevesinden anlaşıldığı gibi, günümüz dünyasının rekabetçi 

ortamında üretim, dış ticaret ve ulusal gelir artışı meydana getirmek isteyen toplumlar, çok 

dikkatli bilim ve teknoloji politikaları izlemek durumundadır. Bu nedenle uygulamaya koyulan 

projeler, programlar ve politikaların gelişimini incelemek, ilgili ülkelerin ulusal yenilik 

sistemlerinin mevcut yapısının değerlendirilmesinde önem arz etmektedir. Bu bağlamda, 

Avrupa Birliği’nin yenilik politikalarının genel hatlarının incelenmesi ve Türkiye’nin yenilik 

politikalarının AB ile ortak yönleri ve karşılaştırması üzerinde durulması gerekecektir.   

Avrupa Birliği’nde, sanayi ve teknolojisinin ilerletilmesi bağlamında geniş kapsamlı politikalar 

belirlenmiş ve programlar uygulamaya konulmuştur. Teknoloji geliştirmeye yönelik 

oluşturulan başlıca program ve projeler; Enformasyon Teknolojisi Avrupa Stratejik Programı 

(ESPRIT), Avrupa Teknoloji İşbirliği Ajansı (EUREKA), İşbirliği Programı (COST) ve RTD 

olarak bilinen uzun dönemli araştırma-teknoloji geliştirme programlarıdır. Bu program ve 

projeler 1984 yılından sonra 5 yıllık periyotlarla uygulanan Çerçeve Programlar altında 

toplanmıştır. Bu programlarının en önemli yönü, AB’nin araştırma ve teknoloji geliştirme 

programlarını bir şemsiye altında toplayarak programlar arası bütünlük ve koordinasyon 

sağlamasıdır. Çerçeve Programları; araştırma kurumları ile sanayi, hizmetler ve bilişim 

sektörleri arasında iş birliğini arttırmakta ve ülkelerin bu alandaki faaliyetlerinde 
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koordinasyonunu sağlamaktadır (Saatçioğlu, 2005). Gününüze kadar 7 çerçeve programı 

uygulanmış, sekizincisi ise Horizon 2020 adı ile uygulama süreci devam etmektedir. Aşağıdaki 

tabloda (Tablo 1) her bir programın hedefleri özetlenmiştir. 

Bu program yanı sıra birçok AB ülkesi ulusal sanayi strateji belgeleri yayınlamıştır. Almanya 

2011 yılında Hannover Fuarında “Endüstri 4.0” strateji belgesini yayınlamış ve son çeyrek 

yüzyılda Batı’dan Doğu’ya kayan sanayiyi tekrardan Kıta Avrupa’sına getirecek stratejiler 

bütününün başlangıcını yapmıştır. Almanya’nın ardından İspanya “Gelecek Fabrikalar”, İtalya 

“Akıllı Fabrikalar”, Fransa “Geleceğin Sanayisi” isimleri altında ulusal girişimlerini 

başlatmıştır (TÜBİTAK, 2016). 

Tablo 1: Avrupa Birliği Çerçeve Programları: Tarihsel Gelişim ve Hedefler 

Program Dönem Hedefler 

I. Çerçeve Programı 1984-1987 Avrupa için ortak bir bilim ve teknoloji stratejisi oluşturmak. 

II. Çerçeve Programı 1987-1991 

İleri teknoloji alanında küresel rekabet içerisinde yer alabilmek, bilgi 

toplumu olma yolunda ilerlemek ve Avrupa Bilim ve Teknoloji 

Topluluğu’nu kurmak. 

III. Çerçeve Programı 1990-1994 

Avrupa’nın bilim ve teknoloji temelini güçlendirmek için KOBİ’ler 

dahil tüm sanayi kuruluşlarının, araştırma kurumlarının ve 

üniversitelerin iş birliği çabalarına katkıda bulunmak. 

IV. Çerçeve Programı 1994-1998 

İş birliği programında Birlik dışındaki ülkeler ve uluslararası 

kurumlara ağırlık vermek, araştırmacıların Birlik içinde dolaşımını 

teşvik etmek. 

V. Çerçeve Programı 1998-2002 

İleri teknolojileri Avrupa vatandaşlarının hizmetine sunmak yoluyla 

ekonomik ve toplumsal refahı arttırmak ve araştırmaları Avrupa 

Araştırma Bölgesi anlayışı ile sürdürmek. 

VI. Çerçeve Programı 2002-2006 

Üye ülkelerin ulusal bilimsel araştırma faaliyetleri ile AB’nin bu 

alandaki faaliyetlerini bütüncül bir yapı içerisinde ekonomik ve sosyal 

faydaya dönüştürmek ve Avrupa Araştırma Alanı’nın güçlü bir 

temelle kurulmasını sağlamak. 

VII. Çerçeve Programı 2007-2013 
Bölgeler arasındaki Ar-Ge farklılıklarını ortadan kaldırarak 

Avrupa’nın rekabet gücüne katkıda bulunmak. 

Horizon 2020 2014-2020 

Bilgi ve yeniliğe dayalı, doğayla barışık ve rekabetçi bir ekonomi 

oluşturarak, kaynakların daha verimli kullanıldığı, ekonomik ve sosyal 

anlamda bütünleşmenin sağlandığı bir yüksek istihdam seviyesi 

sağlamak. 

Kaynak: İSO, 2003 ve TUBİTAK 2014’ten derlenmiştir. 

Türkiye’de ise, iktisadi tarih açısından 1963-67 döneminde uygulanan Birinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı kapsamında temellerini bilimsel düşünceden alan ve etkin işleyen tarım ve 

sanayi sektörlerini geliştirmek hedeflenmiştir. Bu plan çerçevesinde doğa bilimlerinde temel ve 

uygulamalı araştırmaların yapılmasında, yapılacak araştırmaların yönlendirilmesi, 

örgütlenmesi, iş birliği sağlaması ve özendirilmesi amacıyla 1963 yılında TÜBİTAK 

kurulmuştur. Bu tarihten sonra Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişiminde 

TÜBİTAK’ın ayrı bir yeri vardır. TÜBİTAK bilimsel araştırma kurumu olarak hızla gelişmiş; 

bilim adamı ve araştırmacı yetiştirilmesini, bilim kurumlarının yapısal olarak güçlenmesini ve 

bilim ve teknoloji politikası önerilerinin geliştirilmesini sağlamıştır (Kepenek, 2016: 654-655). 

1963 yılında başlayan planlı kalkınma döneminin 2018 itibarıyla onuncusu tamamlanmıştır. 

Sanayi ve kalkınma planları, iktisadi felsefeleri ve yaklaşımları bakımından sınıflandırılırsa; 

1960 öncesi planlar devletçi ve kısmi; 1960-1980 arası planlar karma ekonomi yanlısı ve 

bütüncül; 1980 sonrası planlar ise liberal ve stratejiktir. Planların 2000’li yıllarla birlikte yenilik 

kavramı ekseninde şekillendiği görülmektedir. 

Türkiye 1990-94 yıllarını kapsayan Üçüncü Çerçeve Programı ile ilk defa AB’nin Çerçeve 

Programı desteklerden faydalanmaya başlamıştır. Ancak kapsayıcı ve sürdürülebilir katılım 

Altıncı Çerçeve Programı’ndan sonra gerçekleşmiştir. Programlar, Türkiye’deki 
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araştırmacılara parasal desteğin ötesinde bilgi transferi, araştırma ağlarına katılım ve 

uluslararasılaşma gibi çeşitli olanaklar sağlamıştır (Akçomak, 2019). Günümüz itibarıyla 

sekizinci program TÜBİTAK öncülüğünde Türkiye’de uygulanmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK, 

2011 yılında “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi” adı altında altı yıllık dönem için, 

Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik vizyonunu, önceliklerini ve temel hedeflerini içeren 

strateji belgesi hazırlanmıştır. Bu strateji belgesi kapsamında Türkiye’nin 2023 vizyonuna 

yönelik olarak bilim ve teknolojide atılım hedeflenmiştir. Ancak 2016 yılında son bulan 

programın büyük ölçüde başarıya ulaştığını ifade etmek oldukça zordur.  

5. Seçili Avrupa Birliği Ülkelerinin Yenilik Performansları 

Ülkelerin teknoloji ve yenilik kapasitelerini karşılaştırabilmek amacıyla Dünya Bankası, 

OECD, Avrupa Patent Ofisi ve UNESCO gibi birçok farklı uluslararası kuruluşlar tarafından 

veriler sunulmaktadır. Altı grubunu kapsayacak şekilde ilişkilendirilen UYS’nin seçili ülkeler 

bazında karşılaştırılmasıyla bu konuda bir bakış açısı geliştirilebilir. Bu bağlamda, etkin bir 

ulusal yenilik sistemi kurmanın ve yenilik politikaları geliştirmenin nihai amacı ulusun 

gelişmişlik düzeyini teknoekonomik paradigma çerçevesinde yükseltmektir. Bunun için 

teknoloji geliştirme sürecinin girdisi konumunda bulunan Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması 

gerekmektedir.  

Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ya oranına bakıldığında son 10 yıl içerisinde 

yaklaşık 2 kat artış yaşandığı görülmektedir. 2006 yılında %0,557 olan Ar-Ge yoğunluğu oranı 

2017 yılında %0,96 seviyesine çıkmıştır. Ancak Türkiye’nin son yıllardaki Ar-Ge yatırımlarını 

arttırma çabaları hâlâ yeterli düzeyde değildir.3 Bu oran Almanya’da %3,0 Finlandiya’da 2,7 

İngiltere’de %1,6 iken birlik ülkelerinin Ar-Ge yoğunluğu ortalaması %1,935 düzeyindedir 

(Şekil 1). Bu konudaki tartışmalar kuşkusuz, sadece Ar-Ge harcamaların GSYİH payındaki 

değişim odaklı olarak yapılmamakta bu harcamaların ekonomik etkinliği açısından masaya 

yatırılmalıdır. 

Şekil 1: Türkiye ve Seçili AB Ülkelerinin Ar-Ge Harcamalarının GSYİH Payı 

 
Kaynak: OECD (2019a) 

Ulusal yenilik sistemlerinin karşılaştırılmasında açısından kullanılabilecek temel 

                                                                 
3 Buna rağmen Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikaları ve dolayısıyla yenilik performansının etkinliği 

tartışmaları büyük önem arz etmektedir. Bu konuda eleştirel ve karşılaştırmalı bir çalışma için bkz. M. Siraç Dilber, 

İnovasyok: Türkiye'nin Bilim, Teknoloji ve Inovasyon Politikaları Nereye..., Semih Ofset, Ankara, 2015. 
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göstergelerden bir diğeri Ar-Ge harcamalarının kaynağına ilişkindir. AB’nin gelişmiş 

ülkelerinde özel kesimin Ar-Ge harcamaları içindeki payı yüksektir. Türkiye’de özel kesimin 

payı %50’lerde, kamu kesiminin payı ise %25-30 aralığındadır. Yükseköğretimin payı ise 0,18 

civarında bulunmaktadır. AB ülkelerinden farklı olarak Türkiye yükseköğretim üzerinden Ar-

Ge yatırımlarına ağırlık vermektedir. 

Tablo 2: Ar-Ge Harcamalarının Kaynağına Göre Dağılımı 
 Kamu Özel Yükseköğretim Diğer 

 2008 2016 2008 2016 2008 2016 2008 2016 

Türkiye 0,31 0,27 0,47 0,50 0,16 0,18 0,06 0,05 

Almanya 0,28 0,27 0,67 0,65 - - 0,05 0,08 

İngiltere 0,30 0,27 0,45 0,48 0,01 0,01 0,24 0,24 

Estonya 0,50 0,46 0,39 0,41 - - 0,11 0,13 

Finlandiya 0,21 0,28 0,70 0,54 - - 0,09 0,18 

İspanya 0,45 0,40 0,44 0,45 0,03 0,04 0,08 0,11 

Portekiz 0,43 0,44 0,48 0,42 0,03 0,04 0,06 0,1 

Kaynak: (OECD, 2019b) 

 

Ülkelerin yeni teknoloji geliştirebilme yetenekleri, araştırma kurumlarının sayısı ile doğru 

orantılıdır. Türkiye özellikle son on yılda üniversitelerin bünyelerinde teknoloji geliştirme 

bölgeleri (teknoparklar) açarak araştırma kurumlarının sayısını arttırmıştır. 2018 Aralık 

itibarıyla 61’i faaliyette, 20’si yapım aşamasında olan toplamda 81 teknoloji geliştirme bölgesi 

bulunmaktadır. Almanya’da ise toplamda 13, Fransa’da 60, Finlandiya’da 24, İngiltere’de 63 

teknoloji geliştirme bölgesi bulunmaktadır (UNESCO, 2019). UYS’yi oluşturan bileşenlerin 

sayısal olarak artış göstermesi ve bölgesel olarak Türkiye’nin her bir yanına yayılması, ülkenin 

yenilik üretim kapasitesini attırmaktadır.  

Teknoparkların yanı sıra, bilim sistemini geliştirmek için birçok ilde yeni üniversiteler 

açılmıştır. 1992 yılında 51’i devlet, 2’si vakıf, 53 tane olan üniversite sayısı, 2017 itibarıyla 

134’u devlet, 73’ü vakıf olmak üzere toplamda 207’ye çıkarılmıştır (YÖK, 2018). Ancak 

üniversite sayısındaki artışa karşın yükseköğrenim görmüş nüfus oranı hâlâ düşük 

seviyelerdedir. Tablo 3’ten görüldüğü üzere Türkiye’de eğitim seviyesi seçilmiş Avrupa Birliği 

ülkelerine göre oldukça düşüktür. Türkiye’de 25-64 yaş arası nüfusun yalnızca %39,3’ü lise ve 

üniversite mezunudur. Bu oranın OECD ortalaması ise %79,7’dir. Lise ve üniversite 

mezunlarının oranı AB’nin görece azgelişmiş ülkeleri olan Portekiz ve İspanya’da sırasıyla 

%48 ve %59,1 iken gelişmiş ülkeler Almanya, Finlandiya ve Estonya’da sırasıyla, %86,5, 

%88,1 ve 88,7’dir. Eğitim durumuna ilişkin bu veriler Türkiye açısından durumun oldukça 

vahim olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, eğitim politikalarının, AB’nin gelişmiş 

ülkelerinde olduğu gibi, bilim ve teknoloji politikaları ile çok iyi eklemlenmesi gerekmektedir.  

Tablo 3: Nüfusun (25-64 Arası) Eğitim Düzeyine Göre Yüzde Dağılımı (2017) 

 Ortaöğretim Altı Ortaöğretim Üstü Üniversite 

Türkiye 60,7 19,3 20,0 

Almanya 13,5 57,9 28,6 

İngiltere 18,8 35,4 45,7 

Estonya 11,3 49,0 39,7 

Finlandiya 11,9 43,8 44,5 

İspanya 40,9 22,7 36,4 

Portekiz 52,0 23,9 24,0 

Kaynak: (OECD, 2018) 

Eğitim seviyesine paralel olarak bilimsel makale yazımında da Türkiye’nin durumu fazla parlak 

görünmemektedir (bkz. Tablo 4). Yüz bin kişiye düşen bilimsel makale sayısı Türkiye’de 42 

iken Avrupa Birliği ortalaması 120’dir. Birlik içerisinde Romanya 51 makale sayısı ile en düşük 

konumda bulunurken 235 makale sayısı ile Danimarka en yüksek konumda bulunmaktadır. 
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Patent başvuruları açısından da Türkiye, Avrupa Birliği üyelerinin görece düşük başvuru 

sayılarına sahip ülkeleri ile aynı seviyelerde bulunmaktadır. Avrupa Patent Ofisi verilerine 

göre, Türkiye’de 1 milyon kişi başına 21 patent düşerken Romanya, Portekiz ve İspanya’da 

sırasıyla 3, 26 ve 52 patent düşmektedir. Almanya, Finlandiya ve Danimarka gibi gelişmiş 

ülkelerde ise sırasıyla 404, 443 ve 445 patent düşmektedir. 

Tablo 4: Bilimsel Makale ve Avrupa Patent Ofisine Başvuru Sayıları 

 Bilimsel Makale Sayısı  

(100 bin kişi başına) 
Patent Başvuru Sayısı 

(1 milyon kişi başına) 

Danimarka 235 445,95 

Finlandiya 191 443,08 

İngiltere 148 114,05 

Portekiz 133 26,42 

Almanya 125 404,19 

AB 120 - 

İspanya 113 52,54 

Estonya 112 67,65 

Romanya 51 3,47 

Türkiye 42 21,83 
Kaynak: WDI, 2018 ve EPO, 2017 verilerinden düzenlenmiştir. 

 

Kısacası teknoparkların, araştırma enstitülerinin veya üniversitelerin sayısal olarak artış 

göstermesi UYS’nin etkin bir biçimde çalışabilmesi için yeterli değildir. Oluşturulan bu 

teknoparklarda ya da enstitülerde bilimsel bilgi birikimi yeterli olan kişilerin çalışması 

gerekmektedir. Araştırmacı sayısına bakıldığında beşerî sermaye eksikliği burada da öne 

çıkmaktadır. Türkiye’de bin kişilik istihdama yaklaşık 3 araştırmacı düşerken Almanya’da 9, 

Estonya’da 6, Romanya’da 2 araştırmacı düşmektedir. AB ortalaması ise 8’dir (Bkz. Tablo 5). 

Tablo 5: İstihdam Edilen Bin Kişiye Düşen Araştırmacı Sayısı (2000-2016) 

 2000 2005 2010 2016 

Türkiye 1,220 2,008 2,931 3,722 

AB 5,217 6,223 7,095 8,139 

Almanya 6,460 6,920 7,996 9,185 

Estonya 4,555 5,440 7,438 6,944 

Fransa 6,700 7,678 9,057 10,120 

Romanya 1,901 2,477 2,160 2,136 
 

İhracatın teknoloji yoğunluğu bir ülkenin yenilik sistemine dair bilgi verebilmektedir. Son 

olarak yenilik sisteminin asıl çıktısı olan yüksek teknolojili ürünlere ilişkin göstergelere 

bakmak gerekmektedir. İhracatın teknoloji yoğunluğuna göre bileşimi ülkenin yenilik üretimin 

esasen ne seviyede olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin imalat ihracatı içerisinde yüksek 

teknoloji içeren ürünlerin payı 2016 verilerine göre yalnızca %2,03’tür. Birlik ülkelerinin 

yüksek teknolojili ürün ihracatı ortalaması ise %16,33 seviyesindedir. En yüksek %29 oran ile 

İrlanda ihracat yaparken en düşük ihracatı %5’lik oranıyla Portekiz yapmaktadır (Dünya 

Bankası, 2018). Türkiye’nin, bu bağlamda Birliğin en zayıf performans sergileyen üyelerinden 

birisi olan Romanya’dan bile daha zayıf bir performans sergilemesi, Romanya düzleminde 

birlik ortak politikaları bağlamında ortaya çıkabilecek pozitif gelişmelere ilişkin bir ipucu 

sunabilir. 
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6. Sonuç 

Ulusal yenilik sistemi, yenilikçilik, inovasyon veya Schumpeter terminolojisi ile yaratıcı 

yıkıma giden süreçte önemli bir köşe taşı işlevi gören yaklaşımların bilgi ve enformasyon 

devriminin yaşandığı neo liberal çağda ortaya çıkan en önemli gelişmelerden birisi olarak 

görülmektedir. Yeni bir sanayi devriminin, farklı adlarla ayak seslerinin artık iyice hissedildiği 

bu çağın rekabetçilik göstergesi veya girişimcilik yeteneklerinin temel işareti olarak 

yenilikçiliği destekleyen politikalar ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Bu çalışmada, ulusal yenilik sistemine ilişkin çeşitli göstergeler kullanılarak Türkiye ve Avrupa 

Birliği’nin yenilik üretim kapasiteleri karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan küresel 

rekabet ve inovasyon yarışında Türkiye’nin son yıllarda, ekonomik etkinliği üzerinde bir çok 

tartışma bulunmasına rağmen Ar-Ge yatırımlarını önemli ölçüde arttırdığı gözlemlenmektedir. 

Bu ve benzeri politikaların bir sonucu olarak, her ilde bir yüksek öğretim kurumu (üniversite) 

açılması başta olmak üzere onlarca yeni üniversite, araştırma merkezi, araştırma üniversitesi ve 

bilimsel faaliyet merkezleri hayata geçmiştir. Günümüz itibarıyla üniversite sayısı iki yüzü 

aşmıştır. Bu üniversitelerin içinde yeni teknoloji geliştirme bölgeleri oluşturulmuştur. 

Kuşkusuz, yeni üniversiteler ve araştırma merkezlerinin açılarak yaygınlaştırılmasının bilimsel 

çıktı ve yenilik sistemlerinin gelişmesi üzerindeki pozitif etkileri için de uzun dönemli 

gelişmelerin ortaya çıkması gerekecektir. 

Bu çerçevede Türkiye’de Ulusal Yenilik Sistemi’nin daha çok yüksek kamu harcamaları ve 

yüksek öğretimin yaygınlaştırılması ekseninde yapılandırıldığı ifade edilebilir. Buna rağmen, 

Almanya, Finlandiya ve İngiltere gibi gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerinde Ar-Ge 

harcamalarının daha çok özel kesim tarafından yapılmakta olması ve yüksek öğretim yatırımları 

ekseninde Türkiye’de olduğu gibi yüksek oranlarda Ar-Ge yatırımları yapılmaması, sağlıklı bir 

karşılaştırma yapma açısından önemli bir nokta olarak göze çarpmaktadır. Türkiye’nin 

özellikle, Birliğin yenilik sistemi performansı bağlamında en zayıf gelişme trendi sergileyen 

ülkelerinin (Romanya gibi) bile gerisinde kalması, özel sektörün daha merkezi bir role sahip 

olacağı bir yenilik sistemine geçmesinin zamanının çoktan geldiğine işaret etmektedir. 
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Abstract 

In today's world, the effect of globalization is felt very much. For this reason, increasing the competitiveness of 

countries' global markets has become one of the most important goals. In this context, countries aim to increase 

their exports and aim to specialize in the export of certain products by determining their competitiveness. Thus, 

countries want to increase their global competitiveness and get more share from the world value added. One of the 

most important indicators that countries can use to measure export competitiveness (comparative advantages) on 

sectoral basis and product basis in global markets is "revealed comparative advantage coefficient (index)". The 

revealed comparative advantage (RCA) coefficient (index) represents the ratio of the country's level of 

specialization to the level of specialization of the world in any sector. If the RCA value, which can generally be 

calculated using Balassa Index and/or Vollrath Index is bigger than 1, the country has competitive advantage and 

specialize in the export of the product in question. On the contrary, if the index value is less than 1, the country 

has a competitive disadvantage and no specialization in the export of the mentioned product. In this study, the 

global competitiveness of Kazakhstan, the largest economy in Central Asia, was discussed on a sectoral basis 

between 2000 and 2016. In the analysis, it is aimed to determine the competitiveness and sectoral competitiveness 

of Kazakhstan by using SITC Rev. 3, 2-digit product classification and SITC Technology Classification. In this 

context, Balassa Index, Vollrath Index, Net Trade Index, Export-Import Ratio Index, Michaely Index, Symmetric 

RCA Index, Index of contribution to the trade balance (CTB) and Lafay Index were used in analyzes. According 

to the results of the analysis obtained, Kazakhstan has competitiveness in the export of “oil and petroleum products, 

natural gas, non-ferrous metals, inorganic chemical products, iron and steel, crude fertilizers and mines, processed 

leather and fur, non-monetary gold, woven fibers and residues, metal ores”. Moreover, the scores obtained as a 

result of the analyzes made demonstrate that Kazakhstan is predominantly a competitive advantage in raw material 

intensive product groups. In addition, with the capital-intensive and labor-intensive products, the competitiveness 

of the country's exports of R&D based product groups is also increasing. 

Keywords: Competitiveness, export, Kazakhstan, revealed comparative advantage coefficient 

JEL Classification: F01, F10, P52 

 

 

1. Introduction 

After Kazakhstan gained independence in 1991, the transition from planned economy to liberal 

economy started. Ongoing reforms are gradual policies, and market reforms such as 

privatization and the completion of price liberalization have been implemented decisively 

(Dikkaya & Bora, 2006). For this reason, especially economic policies have focused on the 

transition of the private sector to the market economy (Konca, 2012). Kazakhstan stands out as 

the most attracting country of foreign direct investment in Central Asia. In addition, investments 

in this country account for about 70% of the investments in Central Asia (Kunekova, 2015).  
For this reason, Kazakhstan, the fastest growing country in Central Asia in recent years, has 
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become an important star in the region. In this context, in parallel with the economic 

development of Kazakhstan, export competitiveness was analyzed on sectoral basis. 

2. Information on the Economy of Kazakhstan 

The industrial sector in Kazakhstan is based on natural resources such as petroleum 

(unprocessed) and machinery manufacturing. Other industrial branches are agricultural 

machines, electric motors, construction materials. While the share of agriculture in the country 

is decreasing, the share of the industry and services sector is rapidly increasing in the economy 

(Eren K. , 2012). Although the share of Agriculture is decreasing, grain is the most produced 

product in the agricultural sector. Meat and wool production is the other production branches 

(Konca, 2012). The services sector accounts for 61.3% of Kazakhstan's GDP. This sector is 

followed by industry with 33.9% and agriculture with 4.8%. 

Kazakhstan is the second largest oil and gas producer in the region after Russia and the majority 

of its exports are these products. Kazakhstan has been producing oil for over 100 years and 

approximately 80% of the country's total annual exports are hydrocarbon resources. Oil exports 

are of great importance for Kazakhstan's economy (Gonca & Özdaşlı, 2016). 50% of 

Kazakhstan's exports are exported to EU countries. Kazakhstan's other export partners are 

China, Russia, Switzerland and Uzbekistan (World Trade Organization, 2017). Kazakhstan 

imports a significant portion of its energy needs. Almost half of Kazakhstan's electricity needs 

are met from Russia. Gas imports from Uzbekistan are also very important for Kazakhstan. 

Kazakhstan's main import products are motor vehicles, electrical equipment, medical devices 

(Konca, 2012). Kazakhstan's import partners are Russia, China, Ukraine, Germany and the 

United States (Kunekova, 2015).  

Table 1: Macroeconomic Indicators of Kazakhstan (2000-2016) 

GDP 

(billion $) 

GDP 

Growth 
(%) 

Inflation 

(%) 

Per Capita 

Income ($) 

Unemployment 

(%) 

Public Debt 

(% GDP) 

Current 

Deficit 
(%GDP) 

Import 

(billion $) 

Export 

(billion $) 

18 9.8 13.1 1 229 12.8 17.6 3 8 10 

22 13.5 8.3 1 490 10.4 14.9 -5.4 10 10 

24 9.8 5.8 1 658 9.3 11.4 -4.2 11 11 

30 9.3 6.4 2 068 8.8 8.1 -0.9 13 14 

43 9.6 6.8 2 874 8.4 6.7 0.8 18 22 

57 9.7 7.5 3 771 8.1 5.9 -1.8 25 30 

81 10.7 8.5 5 291 7.8 6.7 -2.4 32 41 

104 8.9 10.7 6 771 7.3 5.9 -8 44 51 

133 3.3 17.1 8 513 6.6 6.7 4.6 49 76 

115 1.2 7.3 7 165 6.6 10.2 -3.5 39 48 

148 7.3 7.1 9 070 5.8 10.7 0.9 44 65 

192 7.4 8.3 11 634 5.4 10.2 5.4 51 89 

208 4.8 5.1 12 387 5.3 12.1 0.5 61 91 

236 6 5.8 13 890 5.2 12.6 0.5 63 91 

221 4.2 6.7 12 806 5.1 14.5 2.2 56 87 

184 1.2 6.6 10 509 5.0 21.9 -3.2 45 52 

133 1.1 - 7 713 5.0 21.1 -6 38 43 

         Source: (The World Bank Data, 2017) 
 

When the macroeconomic indicators of Kazakhstan between 2000 and 2016 are examined 

(Table 1), it is observed that the national income increases by about 10 times and per capita 
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income by about 8 times. The increase in Kazakhstan's income, which has become one of the 

most foreign investment countries in recent years, proves this. 

3. Approaches to Measuring Sectoral Competitiveness 

3.1 Revealed Comparative Advantage Approach 

The Balassa Index (BI) refers to the ratio of the total export share of a country in any sector to 

the total export share of the world in that sector. In other words, the index compares the 

domestic specialization of a country in a product or sector with the specialization of the world 

(Kösekahyaoğlu & Sarıçoban, 2017).  

The BI is formulated as follows (Balassa, 1965) :                                      

                                                        

                                                BIjkt = 

 

 

 

If the BI > 1, the country in question is specialized in the export of that product and has the 

competitiveness, vice versa. If the BI value is between 1 and 2, there is a weak superiority. If 

the index value is between 2 and 4, the advantage is moderate. If the index value is 4 and above, 

there is strong superiority (Hinloopen, 2001). 

The Vollrath Index (VI) has developed the Balassa index and presented methods that measure 

its competitiveness as an alternative. The contribution of Vollrath to the BI prevented the 

calculation of the country's data twice. The VI prevents double calculations of countries and 

sectors, unlike the BI (Erkan, 2016). 

The VI is formulated as follows  (Vollrath, 1991):  

 

                                      

                                      RXAj
kt =   

 

 

 

The VI is interpreted in the same way as the BI. If the VI > 1, the country has the 

competitiveness in the export of the related product, vice versa. 

3.2 Net Trade Index 

Net Trade Index (NTI), The index is calculated by dividing net exports into foreign trade 

volumes in a given sector. This index is an evaluation of the country's total trade and trade 

movements with the rest of the world. In this context, the index is used to measure intra-

industrial trade and determine the country's commercial performance (Kösekahyaoğlu & 

Sarıçoban, 2017). 

The NTI is formulated as follows:  

                                           NTIj
kt = j

kt

j

kt

j

kt

j

kt

MX

MX




 

The index is between -1 and +1. The positive NTI index value indicates that the country is 

specialized in this product (sector) and the presence of competitiveness. Negative value of the 

index that the country does not specialize in this product (sector) and has no competitiveness.  
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3.3 Export-Import Ratio Index 

The Export-Import Ratio Index (EIRI) shows the economic performance, competitiveness and 

especially the level of specialization in the foreign trade of a particular product group of the 

country. The index shows the ratio of the country's export share to its import share in any 

product (Balassa, 1977). 

The EIRI is formulated as follows: 

                                                EIRIj
kt = 

j

t

j

kt

j

t

j

kt

M
M

X
X

 

If the index value is greater than 1, the country has competitiveness in the export of product in 

question, vice versa. In the logarithmic form of the index, if the EIRI > 0.50, the 

competitiveness of that country is high. If the EIRI < -0.50, the competitiveness of the country 

is low. If -0.50 < EIRI < 0.50, the competitiveness of the country is marginal.  

3.4 Lafay Index 

The Lafay Index (LI) allows the measurement of intra-industry trade and re-export flows by 

using not only export data but also import data (Desai, 2012). 

The LI is formulated as 100 [
𝑋−𝑀

𝑋+𝑀
−  

∑ 𝑋−𝑀

∑ 𝑋+𝑀
] 

𝑋+𝑀

∑ 𝑋+𝑀
   

The index is between 50 and +50 (Desai, 2012). If the index result is positive, the country has 

competitiveness in that sector, vice versa (Reyes, 2014).  

3.5 Symmetric Revealed Comparative Advantage Index 

Since RCA coefficients are between zero and infinity, they are asymmetric and need to be 

adapted to another index conversion. This conversion is performed by the formulation of the 

RCA coefficient as (RCA-1)/(RCA+1) (Erkan, 2012). In this case, the index is called the 

Symmetric Revealed Comparative Advantage (RSCA) Index  (Kumar & Rani, 2016). Thus, the 

extreme values in these transformation results will be less weighted and the results of these 

indices will be symmetrical by taking the value between +1 and -1 (Filiztekin, 2006).  

If the RSCA > 0, the country has competitiveness in the export of a certain product. 

 

3.6 Michaely Index 

The Michaely Index (MI) shows whether a country is an expert in a product group (Jovovic & 

Jovovic, 2018). The numerator of the formula shows the total exports of the country and its 

denominator shows the total imports of the country. The MI is formulated as follows: 

MIj
k = j

kX / 


 
j

k

j

k

j

k

M

MX
 

The index value is between -1 and +1. If 0< MI < 1, the country's specialization in that product 

group is sufficient, vice versa (Sujova, Hlavackova, & Marcinekova, 2015). 
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3.7 Contribution to the Trade Balance 

The  Contribution to the Trade Balance Index (CTBI) measures the contribution of a particular 

product group to total trade and shows the country's main trade balance. The CTBI is formulated 

as follows (Kösekahyaoğlu & Sarıçoban, 2017):  

CTBIj
kt = 
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If the CTBI > 0, the country has competitiveness in the export of related product (Sujova, 

Hlavackova, & Marcinekova, 2015).  

4. Export Competitiveness Analysis of Kazakhstan 

The sectoral competitiveness of Kazakhstan was analyzed with the BI, VI, NTI, EIRI, LI, MI, 

CTBI. Analysis made using SITC Rev.3 2 digit product classification.  

Table 2: Revealed Comparative Advantages Index Scores (2000-2016, Based on Strong 

and Moderate Advantages) 

Product 
Code 

Product 
Name 

Superiority 
Rating 

RCA 
Coefficient 

RCA ln 

Coefficient 

of 

Variance 

Factor 
Density 

Changing 
Acceleration 

(2000-

2008;2009-
2016) 

33 

petroleum 

and 
petroleum 

products 

strong 7.69 2.04 25.4 
raw 

material 
↑ 

68 
iron-free 

mines 
strong 5.19 1.65 66.1 capital ↓ 

52 

inorganic 

chemical 
products 

strong 4.77 1.56 60.0 

R & D 
based (easy 

to imitiate 

goods) 

↑ 

67 
iron and 

steel 
moderate 2.26 0.81 75.5 capital ↓ 

34 natural gas moderate 2.16 0.77 47.8 
raw 

material 
↑ 

       Source: (COMTRADE, 2018) 

When 3 product groups with strong competitive power of Kazakhstan are analyzed on the basis 

of factor density, it is observed that 1 (petroleum and petroleum products) is raw material 

intensive, 1 (non-ferrous metal) is capital intensive and 1 (inorganic chemical products) is R & 

D based. 

Table 3: The NTI Analysis Scores of Kazakhstan (2000-2016, According to the Highest 5 

Product Groups) 

Product 

Code 

Product 

Name 

NTI 

Coefficient 

Coefficient 
of 

Variance 

Degree of 

Competitiveness 

Factor 

Density 

Changing 

Acceleration 
(2000-

2008;2009-

2016) 

34 natural gas 1.00 53.3 full export 
raw 

material 
↑ 

33 

petroleum 

and 
petroleum 

products 

0.99 0.7 comparative advantage 
raw 

material 
↔ 

68 
iron-free 

mines 
0.94 11.8 comparative advantage capital ↑ 

61 

processed 

leather and 

fur 

0.88 58.5 comparative advantage labour ↑ 
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Product 
Code 

Product 
Name 

NTI 
Coefficient 

Coefficient 

of 

Variance 

Degree of 
Competitiveness 

Factor 
Density 

Changing 
Acceleration 

(2000-

2008;2009-
2016) 

52 

inorganic 

chemical 

products 

0.77 60.9 comparative advantage 

R & D 

based (easy 
to imitiate 

goods) 

↑ 

     Source: (COMTRADE, 2018) 

Kazakhstan has the highest level of specialization in 5 product groups of natural gas, petroleum 

and petroleum products, non-ferrous metals, processed leather and fur, inorganic chemicals. In 

addition, the fact that the NTI index in Kazakhstan's natural gas product group is equal to 1 

indicates that there is no intra-industrial trade. 

Table 4: Kazakhstan's EIRI Analysis Scores (2000-2016, According to the Highest 5 

Product Groups) 

Product 
Code 

Product 
Name 

EIRI 
Coefficient 

Coefficient 

of 

Variance 

Degree of 
Competitiveness 

Factor 
Density 

Changing 
Acceleration 

(2000-

2008;2009-
2016) 

34 
natural 

gas 
2962.11 7.99 

High 

Competitiveness 

raw 

material 
↑ 

33 

petroleum 

and 

petroleum 
products 

95.10 4.55 
High 

Competitiveness 

raw 

material 
↑ 

61 

processed 

leather 

and fur 

32.40 3.48 
High 

Competitiveness 
labour ↓ 

68 
iron-free 

mines 
15.46 2.74 

High 

Competitiveness 
capital ↓ 

28 metal ore 4.78 1.57 
High 

Competitiveness 

raw 

material 
↑ 

           Source: (COMTRADE, 2018) 

Kazakhstan has the highest level of specialization in 5 product groups of natural gas, petroleum 

and petroleum products, processed leather and fur, non-ferrous metals, metal ore.  

Table 5: Kazakhstan's LI Analysis Scores (2000-2016) 

Product Code Product Name LI Coefficient Factor Density 

33 
petroleum and petroleum 

products 
27.94 raw material 

68 iron-free mines 3.93 capital 

34 natural gas 1.28 raw material 

52 
inorganic chemical 

products 
0.86 

R & D based (easy to 

imitiate goods 

28 metal ore 0.62 raw material 

04 grain 0.28 raw material 

26  woven fiber 0.15 labour 

61 processed leather and fur 0.16 labour 

27 crude fertilizer and mines 0.10 raw material 

32 stone coal 0.07 raw material 

22 oil seeds 0.02 raw material 

   Source: (COMTRADE, 2018) 
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According to the LI scores, Kazakhstan has competitiveness in foreign trade of 11 product 

groups. The product group with the highest competitive power is petroleum and petroleum 

products. 

Table 6: Kazakhstan's MI Analysis Scores (2000-2016)) 

Product Code Product Name MI Coefficient 
Level of 

Specialization 
Factor Density 

33 

petroleum and 

petroleum 
products 

0.66 
adequate 

specialization 
raw material 

68 iron-free mines 0.09 
adequate 

specialization 
capital 

34 natural gas 0.03 
adequate 

specialization 
raw material 

52 

inorganic 

chemical 

products 
0.02 

adequate 

specialization 
R & D based (easy 

to imitiate goods 

28 metal ore 0.02 
adequate 

specialization 
raw material 

04 grain 0.01 
adequate 

specialization 
raw material 

97 
non-monetary 

gold 
0.01 

adequate 

specialization 
labour 

Source: (COMTRADE, 2018) 

According to the MI scores, Kazakhstan has competitiveness in 7 product groups. The 

product group with the highest competitive power is petroleum and petroleum products. 

Table 7: Kazakhstan's CTBI Analysis Scores (2000-2016) 

Product Code Product Name CTBI Coefficient Factor Density 

33 
petroleum and 

petroleum products 
279.32 raw material 

68 iron-free mines 39.41 capital 

34 natural gas 13.25 raw material 

52 
inorganic chemical 

products 
8.96 

R & D based (easy to 
imitiate goods 

28 metal ore 5.98 raw material 

04 grain 2.94 raw material 

26  woven fiber 1.40 labour 

61 
processed leather and 

fur 
1.50 labour 

27 
crude fertilizer and 

mines 
1.07 raw material 

32 stone coal 0.62 raw material 

22 oil seeds 0.27 raw material 

21 
unprocessed leather 

and fur 
0.21 raw material 

56 fertilizer 0.23 raw material 

   Source: (COMTRADE, 2018) 

Kazakhstan has 13 product groups contributing to the trade balance. The product groups that 

contribute the most are petroleum and petroleum products and non-ferrous metals.  

4. Conclusion 

In this study, it was analyzed which product groups of Kazakhstan has competitiveness on 

sectoral basis. According to the results obtained as a result of the analysis, it is seen that 

Kazakhstan has mainly competitiveness a high level of in raw material intensive (petroleum 

and petroleum products, natural gas, etc.) product groups. In addition, Kazakhstan's 

competitiveness in its R & D based (inorganic chemical products) product group is important 

in terms of value added production and exportation. Although it is moderate, the presence of 
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competitiveness in capital intensive (non-ferrous metals, iron and steel) product groups of 

Kazakhstan is a positive development in the name of the country concerned. Compared to other 

Central Asian countries, Kazakhstan's competitiveness in high value-added products is 

increasing. This shows that foreign investment in the country increases the productivity and 

added value of production in the country. Kazakhstan, which has become the most prominent 

country in Central Asia in recent years, should pay more attention to R & D-based products 

production and reduce the export of products with low value added. This will also ensure that 

Kazakhstan's foreign trade terms are in favor of the country.  
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Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kamu Kurumlarında 

Kullanımına Yönelik Bir Araştırma 
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Özet 

Kamusal hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan enerji, gelişmişlik göstergesinin bir unsuru sayıldığından ülkeler için 

hayati öneme sahiptir. Dünya nüfusunun hızla artmasıyla enerjiye olan gereksinim artmış ve fosil yakıtların bir 

gün tükeneceği gerçeği insanları sürdürülebilir enerji kaynağı arayışına itmiştir. Yenilenebilir enerjiler, fosil 

yakıtların aksine kaynağı tükenmeyen ve kendini sürekli şekilde yenileyebilen enerji kaynaklarıdır. Bunlar güneş, 

rüzgâr, jeotermal, biyokütle ve dalga enerjisidir. Türkiye hızla artan nüfusu ve gelişmekte olan sanayisi ile enerjiye 

büyük ölçüde ihtiyaç duyan ülkeler arasındadır. Sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynakları ile birçok Avrupa 

ülkesinden avantajlı konumda olan Türkiye, uygulayacağı doğru politikalar ile enerjiye olan dışa bağımlılığını 

önemli ölçüde azaltabilecek potansiyele sahiptir.  

Türkiye’de kamusal hizmet sunumunda, idarenin giderleri arasındaki en önemli maliyet unsuru elektrik 

tüketimidir. Bu nedenle enerji ihtiyacını kendi üreten kamu binalarının oluşturulması Türkiye’de kamusal hizmet 

sunumunda verimliliği arttıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, güneş enerji santrali 

JEL Sınıflandırması: Q42 

 

A Research on the Use of Renewable Energy Resources in Public 

Institutions 
 

Abstract 

As energy is considered as one of the elements in the indication of development, the energy needed in providing 

public service is vitally important for countries. As the world population has been rapidly growing, the demand 

for energy is also significantly increased, and the notion that fossil fuels will one day completely used up urged 

people to look for the sources of sustainable energy. Unlike fossil fuels, renewable energy is the source of energy 

whose source never used up and which can renew itself continuously. These are the energy of wind, sun, 

geothermal, biomass and waves. With is rapidly increasing population, Turkey is among the countries which need 

energy in great scale. Turkey, being in a more advantageous position than most European countries with renewable 

energy sources it has, owns potential of decreasing the dependence of energy on other countries with accurate 

policies it will imply.  

In providing service in Turkey, the most important cost element among the government’s expenses is electricity 

consumption. For the reason, constructing building producing its own electricity will certainly increase the 

productivity supplying public service.   

Keywords: Renewable energy, solar power, solar energy system 

JEL Classification: Q42 
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1. Giriş 

Günlük hayatın idame ettirilebilmesi ve yaşamın devamlılığı için enerjiye gereksinim vardır. 

Geçmişten günümüze kadar gelen toplumların hepsinin değişimi tarih boyunca geliştirdikleri 

ve kullandıkları enerjiye bağlı olmuştur. Çünkü enerji insanoğlunun başlangıcı ile var olmuştur. 

İnsanoğlu ilk zamanlarda kendi gücünü kullanırken sonraları daha çok iş üretmek amaçlı 

hayvanların gücünden en sonunda ise doğanın içinde bulunduğu enerji kaynaklarından 

yararlanmaya başlamıştır. Ateşin bulunmasıyla önce odun daha sonra da kömür kullanımına 

geçilmiştir.  

Son iki yüz yıllık süreçte kullanılan fosil kökenli yakıtlar, üretim teknolojileri ve ucuz olmaları 

nedeniyle yaygın kullanım alanı bulmuştur. Yoğun kullanım nedeniyle ortaya çıkan zararlı 

gazlar sonucu meydana gelen çevresel sorunlar ülkeleri endişeye düşürmüştür. Üretimden 

tüketime her alanda ihtiyaç duyulan enerji kıt bir kaynaktır. Enerji, günümüzde uluslararası 

politikalara yön veren bir güç halini almıştır.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının hem çevreye karşı olumsuz bir etki yaratmaması hem de 

sürdürülebilir bir kaynak olması nedeniyle ülkelerin yanı sıra çevre örgütleri tarafından da 

desteklenmektedir. Yenilenebilir enerjiler kendilerini yenileyebilmeleri, kullanılmalarına 

rağmen azalmayan, tükenmeyen ve her ülkede en az birinin bulunması nedeniyle ülkelerin 

dikkatini çekmiştir. Doğadaki enerjilerin temeli güneştir. Güneş enerjisi, diğer enerji türlerine 

de kaynaklık etmektedir. Ayrıca sahip olduğu potansiyel ve kullanım kolaylığı göz önüne 

alındığında diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha hızlı şekilde yaygınlaşabilecek 

bir avantaja sahiptir. 

İdarenin, kamusal hizmet sunumu sırasında en önemli giderlerinden birisini elektrik tüketimi 

için dağıtım şirketlerine ödenen faturalar oluşturmaktadır. Kamu kurumlarının elektrik 

giderlerinin bir nebze azaltılması amaçlı kendi bünyesinde kurulan fotovoltaik (PV) sistemler 

kurumun tükettiği elektriği üretebilmektedir. Özellikle elektriği yoğun tüketen yerel 

yönetimler, hastaneler, eğitim kurumları (okullar, üniversiteler) ve 7/24 hizmet veren diğer 

kamu kuruluşlarına fotovoltaik sistemlerin kurulması bütçe tasarrufu açısından büyük önem arz 

etmektedir.   

2. Yenilenebilir Enerji Kavramı 

Artan dünya nüfusu, küresel teknolojik gelişmeler ve yaşam kalitesinin artması kişi başına 

düşen enerji ihtiyacının da artmasına neden olmuştur. Bugün dünyada enerji ihtiyacının büyük 

bir bölümü fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fakat fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan 

çevre sorunları tüm canlılar için tehlike arz etmiştir 

1980’li yıllardan sonra, çok daha fazla konuşulmaya başlanan “Küresel Isınma” ve “İklim 

Değişikliği” konularının nedeni olarak fosil yakıtlar gösterilmektedir. Bunun nedeni ise fosil 

yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan CO2 emisyonudur. Fosil yakıtların bir gün tükenecek 

olduğu gerçeği ve kullanımlarında çevreye verdikleri zarar nedeni ile gündeme “Yenilenebilir 

Enerji” kavramı gelmiştir. Günümüzde tüm yenilenebilir enerji kaynakları, enerji talebinin % 

2,5’lik kısmını karşılarken IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) verilerine göre ise yenilenebilir 

enerji kaynaklarının 2015 yılında toplam talebi % 3,3 (De Vos and Sawin, 2012: 20) karşıladığı 

görülmüştür.  

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ile birlikte enerji güvenliği temini, kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı ve çevresel zararların fosil yakıtlara göre minimum seviyelere inecek 

olmasının yanı sıra; elektriği olmayan bölgelere elektriğin ulaşabilecek olması ve kaynak 

çeşitliliğinin arttırılmasıyla yeni yatırımlara dolayısıyla da yeni iş sahalarının oluşacak olması 

(Arlı Yılmaz, 2014: 47) bu sektörün faydaları arasında sıralanabilir. Tüm bunlara bakılarak 
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yenilenebilir enerji sektörü ekonomik, sosyal ve çevresel değişimde öncü güçlerden biri olarak 

görülmektedir.  

Dünya nüfusunun 2013 yılında 7,1 olduğu ve bu rakamın 2040 yılına gelindiğinde 9 milyara 

ulaşacağı, bahsedilen bu artışın da Afrika ve OECD-dışı Asya bölgesinde gerçekleşeceği ve 

2030 yılından sonra ise Hindistan nüfusunun Çin’i geçeceği (Wilkins, 2002: 22) tahmin 

edilmektedir.  Öngörülen nüfus artışı ve büyüme varsayımları da göz önünde 

bulundurulduğunda, mevcut enerji kaynaklarının toplam talebi karşılayamayacağı bu nedenle 

gelecekte daha çok enerji çeşidine ihtiyaç duyulacağı bir gerçektir.  

3. Yenilenebilir Enerji Türleri 

 Yenilenebilir enerji kaynakları, kullanımları açısından hem insana hem de çevreye zararı, fosil 

yakıtlara göre çok az olan temiz enerjilerdir. Sürdürülebilir enerji kavramını dikkate alan 

ülkeler, fosil yakıtların sürdürülebilirlik açısından yeterli olmadığını görerek yeni ve temiz 

enerji kaynakları arayışına girmişlerdir.  

3.1. Güneş Enerjisi 

Güneş, yeryüzündeki canlı yaşamının temel kaynağı olmakla birlikte aynı zamanda tüm enerji 

türleri doğrudan veya dolaylı şekilde güneşe bağlı olarak meydana gelmektedir. Dünyaya gelen 

güneş ışınlarının ortalama miktarı 170 W/m2 civarındadır. Bir yılda 1 m2’lik alana düşen güneş 

enerjisi miktarı 1 varil petrole, 200 kg kömüre ya da 143 m3 doğalgaza eşittir. Güneşten dünyaya 

gelen enerjinin % 0.1’i %10 verimle dönüştürülebilse, dünya toplam enerji üretim kapasitesinin 

4 katı kadar enerjiyi üretebilmek mümkün olacaktır (IEA, 2007: 20).   

Dünyanın bugünkü güç tüketimi 10 Tera Watt (TW) dolaylarında olmakla birlikte bu rakamın 

2050 yılına kadar yaklaşık 30 TW düzeyine ulaşacağı tahmin edilmektedir (Öztürk ve Kaya, 

2013: 52). Güneş enerjisinden elektrik üretmede dolaylı ve doğrudan olmak üzere başlıca iki 

yöntem kullanılır. Dolaylı yöntem, güneşten ısıl yöntemle elektrik üretimidir. Doğrudan 

yöntem ise PV çeviriciler yardımıyla büyük miktarlarda elektrik üretmede kullanılır (Öztürk ve 

Kaya, 2013: 48).  

Güneş enerjisinin CO2 emisyonundan sağladığı tasarruf, kaynaklara göre yılda MW başına 

1000-2500 ton CO2 düzeyindedir (Shaffer, 2006: 120). Güneş enerjisinin çevreye sağladığı 

faydanın yanı sıra tükenmez ve temiz bir enerji kaynağı olması ve yeryüzünde bol miktarda 

bulunması onu daha cazip bir hale getirmektedir. 

3.2. Rüzgâr Enerjisi 

Rüzgâr enerjisi, kaynağını güneşten alır. Güneş yeryüzüne her saat 1017 watt büyüklüğünde 

enerji gönderir. Güneşten gelen bu büyüklükteki enerjinin % 1-2’si rüzgâr enerjisine dönüşür. 

Rüzgâr enerjisine bir bakıma kinetik enerjiye dönüşmüş güneş enerjisidir denebilir (Karadeli, 

2001: 1). Rüzgâr enerjisi, temiz, yenilenebilir ve hemen hemen dünyanın her yerinde 

bulunabilen yeşil bir enerjidir. Rüzgârlar, yeryüzünün farklı miktarda ısınıp soğumasından 

meydana gelen hava olaylarıdır.  

Tarihte ilk rüzgâr elektriğini, Danimarkalı Profesör Paul La Cour 1891 yılında üretmiştir. 

Doğru akım üreten Cour, elektroliz yoluyla hidrojen gazı elde etmiş ve bu biçimde rüzgâr 

enerjisini depolamıştır. Daha sonraları meydana gelen iki önemli gelişme ise 1942 yılında 17,5 

metre pervane çaplı ve 50 kW güçlü Smidth rüzgâr türbini ve 1957 yılında üretilen 24 metre 

çaplı ve 200 kW gücünde Gedser rüzgâr türbini, (Acaroğlu, 2003: 181) rüzgâr enerjisinden 

elektrik üretme adımlarının önemli bir başlangıcı olmuştur. 

 Rüzgâr sayesinde elde edilen elektrik, yüksekliği 60-100 metre arasında değişen yüksek kuleler 

üzerine monte edilmiş rüzgâr türbinleri vasıtasıyla elde edilmektedir (Kennedy, 2014: 771). 
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Rüzgâr enerjisi bugün yenilenebilir enerjiler arasında en yaygın kullanılan ve bugünkü kurulu 

sistemler ile elektrik üretimine en çok katkı sağlayan enerji türüdür. IEA tahminlerine göre 

rüzgâr enerjisinin elektrik üretmedeki payı bugünkü çevreye duyarlı politikalar kapsamında 

2020 yılında sırasıyla % 4 ve % 5,4; 2035 yılına gelindiğinde ise % 4,5 ve % 7,3 şeklinde 

tahmin edilmektedir. Bu konuda çok daha yüksek beklentiler olan GWEC (Küresel Rüzgâr 

Enerjisi Konseyi) ise bu verileri 2020 yılına kadar % 7,7-8,3 şeklinde beklemektedir (Arlı 

Yılmaz, 2014: 50).  

3.3. Jeotermal Enerji 

Eski tarihlerde sadece sağlık amaçlı kullanılan jeotermal kaynaklardan günümüzde direkt 

ısıtma ya da farklı enerji türlerine dönüştürülerek yararlanılmaktadır. Dünyanın merkezinden 

gelen ısı olarak adlandırılan jeotermal kaynaklar, çekirdeğin 4000-7000 0C arasındaki sıcaklığı 

yoğunlaştığında jeotermal enerji olarak açığa çıkar. Jeotermal enerji yerküre içindeki içsel 

enerjinin sonucudur. Dünyanın merkezine doğru inildikçe belli aralıklarla sıcaklık artmaktadır. 

Jeotermal sular derin tabakalarda ısındıktan sonra yeryüzüne sızmak için kendilerine geçirimli 

boşluklar bulurlar ve bu şekilde yeryüzüne çıkarlar (Kervankıran, 2012: 110). 

Türkiye jeotermal enerji bakımından 31.500 MW’lık jeotermal ısı potansiyeli ile tüm 

dünyadaki jeotermal potansiyelin % 8’ini elinde bulundurmasıyla birlikte jeotermal kaynak 

zenginliği yönünden dünyanın en zengin 7. ülkesidir (Gürsoy, 1999: 194). Avrupa’da ise bu 

zenginlik yönünden 1. sırada yer alan Türkiye’de yüksek sıcaklıklı kaynaklar söz konusudur. 

Bunlar: Denizli-Kızıldere (242 0C), Aydın-Germencik (232 0C), Çanakkale-Tuzla (173 0C), 

Aydın-Salavatlı (171 0C), Aydın-Yılmazköy (165 0C), Kütahya-Simav (162 0C), Manisa-Salihli 

(155 0C), İzmir-Seferihisar (153 0C), İzmir-Balçova (126 0C) (Köse vd., 2004: 279) jeotermal 

alanlarıdır.  

3.4. Biyokütle Enerjisi 

Biyokütle enerjisi, bitkilerin ve canlı organizmaların bir kökeni olarak meydana gelen 

biyokütle, umumi olarak güneşten gelen enerjiyi fotosentez yoluyla depolayan bitkisel 

organizmalar (Türe, 2012: 1) bütünüdür. 1930’lu yıllarda yakma tekniği kullanılarak kurulan 

biyokütle santrallerinin yerini II. Dünya Savaşı’ndan sonra biyokütlenin yakıt şeklinde 

kullanımına yönelik santraller kurulması almıştır (Ünsal, 2004: 68). Biyokütleye olan ilgi bir 

süre sonra azalsa da 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizleri sebebiyle popülerliğini tekrar 

kazanmıştır.  

Orta verimli bir arazi üzerine yetiştirilen 1 hektarlık tarladan yılda ortalama 80-100 ton yaş ya 

da 25-30 ton biyokütle üretilmektedir. Bu miktar iklim koşulları açısından daha elverişli 

bulunan yarı-tropik bölgelerde ise verimin hektar başına 40 ton biyokütle düzeyine çıkabileceği 

gözlemlenmiştir (Türe, 2012: 23). İlk kez İngiltere’de üretilen ve caddelerin aydınlatılmasında 

kullanılan bu teknolojinin uygulamaya konulmasında Çin ve Hindistan hayli yol kat etmiştir.  

Türkiye’de ise mevcut biyokütle potansiyelinin istatistiksel verilere göre yıllık yaklaşık olarak 

32 MTEP olduğu ayrıca dönüştürülebilir toplam biyoenerji potansiyelinin ise 16,92 MTEP 

olduğu söylenmektedir (Balat, 2005: 33). Birçok ülke bugün bulunduğu konumda ekolojik 

şartlara en uygun şekilde tarımsal ürünlerden enerji üretmektedir. OECD ülkeleri arasında 

bulunan Türkiye, ürün atıklarından elde ettiği enerji miktarı olan 9.5 milyon ton petrol 

eşdeğeriyle (Mtep) OECD ülkeleri arasında dördüncü sırada yer almaktadır. 

3.5. Dalga Enerjisi 

 Dalga enerjisine yönelim henüz yeni olmasına rağmen birçok ülke tarafından ilgi görmektedir. 

Bu ilgideki en büyük etken, yenilenebilir enerji kaynakları arasında dalga enerjisinin gücünün 

diğer enerji türlerine göre çok daha fazla olmasıdır. Dalga, enerji yoğunluğu en yüksek olan 
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enerji türüdür. Yeryüzünün dörtte üçünün sularla kaplı olduğu düşünüldüğünde okyanusların, 

büyük bir enerji potansiyeline sahip olduğu görülmektedir.  

Dünya üzerinde dalga enerjisinden elektrik elde etme potansiyeli 2000 TWh/yıl olarak tahmin 

edilmektedir (www.emo.org.tr, 2018).  IEA-OES (Uluslararası Enerji Ajansı Okyanus Enerji 

Sistemleri) verilerine göre dünya üzerinde 2050 yılına gelindiğinde dalga enerjisi üretim 

miktarının 190 GW dolaylarına ulaşması tahmin edilmektedir. Avrupa ülkeleri için ise bu 

rakam aynı yıl için 100 GW dolaylarına gelerek Avrupa elektrik ihtiyacının % 15’ini dalga 

enerjisinden sağlayacak olması olarak tahmin edilmektedir (Kapluhan, 2014: 75). 

4. Kütahya Hastane Örneği 

 EİE tarafından hazırlanan GEPA (Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası) verilerinde Türkiye 

bölgelere ayrılmış ve Kütahya’nın içinde bulunduğu bölge TR33 Bölgesi olarak 

adlandırılmıştır. Bu bölgede Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Manisa illeri bulunmaktadır 

(Zafer Kalkınma Ajansı, 2012: 31).  

Proje T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) Zafer Kalkınma Ajansı hibesi alınarak kurulmuştur. 

Sözleşme toplam bütçesi 1.453.732,20 TL olup alınan destek miktarı 675.771,60 TL’dir. Buna 

göre projenin destek oranı % 46,49’dur.  

Ciddi oranda elektrik tüketen hastane için enerjinin bir şekilde yenilenebilir kaynaklardan 

karşılanması öngörülmüş ve güneş enerjisinden faydalanmaya karar verilmiştir. Yapılan 

ölçümler sonucunda yıllık %10-15 oranında elektrik üretileceği beklenmektedir. 

Şekil 1’de görüldüğü üzere Kütahya ili güneşlenme haritasında TR33 bölgesi açısından bir 

değerlendirildiğinde bölgede üçüncü sırada yer almaktadır. Dumlupınar ve Altıntaş ilçeleri hem 

il bazı değerlerinde hem de ülke bazında ortalamanın üzerinde seyretmektedir.  

Şekil 1: Kütahya İli Güneşlenme Haritası 

 

 

Kaynak: Güneş Enerji Potansiyel Atlası, 2010 

Bu projeye 16.06.2014 tarihinde başlanmış ve 16.12.2015 tarihinde bitirilmiştir. 18 ay süren 

yapım aşamasındaki projenin elektrik kazanım verilerinin işleneceği Solar-Log adı verilen 

sistemin kurulması ve verilerin kayda alınmaya başlaması ile birlikte nisan ayında hedeflenen 

kWh bazında enerji miktarı 17686.08 kWh iken PV levhaların ürettiği enerji miktarı 26231.40 

kWh olmuştur.  Kütahya ilinin nisan ayında güneşlenme süresinin ortalama altında olmasına 

rağmen üretilen enerji miktarı beklenen üretimden yüksek olmuştur. 
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Yaz aylarının ortası olan temmuz ayı verilerine bakıldığında beklenen verimin 19651,20 kWh 

olduğu, gerçekleşen üretimin ise 36261,34 kWh bandına çıktığı görülmektedir. Beklenen 

verimin neredeyse iki katına yaklaştığı yaz aylarının sonuna doğru üretilen enerji miktarının, 

güneşli gün sayısının azalması ile birlikte düşüşe geçtiği görülmektedir.  

Solar-Log sisteminden alınan verilere göre 2016 yılı üretilmesi beklenen yıllık toplam enerji 

miktarı 153279,36 kWh iken üretilen enerji miktarı ise 211088,54 kWh olmuştur. Projenin 

yıllık beklenenden 57809,18 kWh daha fazla elektrik verimi elde ettiği görülmektedir. 2016 

yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi elektrik 

tüketim verileri incelendiğinde ise ana bina için yıllık 1759066,53 kw değerinde bir enerji 

tüketimi olduğu görülmektedir. Bu da tüketim oranının % 12’sine denk gelmektedir. Yani 2016 

yılında toplam tüketimin % 12’lik bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş 

enerjisinden karşılanmıştır. 

Şekil 2: 2016 Solar Elektrik Üretim Grafiği 
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Kaynak: Solar-Log, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem 

2017 yılı beklenen toplam elektrik üretimi 196512,00 kWh iken yıllık toplam üretim miktarı 

239224,63 kWh olmuştur. Kurulu bulunan tesis 2017 yılında da yıllık toplam 42712,63 kWh 

fazla üretim yapmıştır.   

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi elektrik 

tüketim verileri incelendiğinde 2017 yılında toplam elektrik tüketiminin ise 3993474,95 kw 

olduğu tespit edilmiştir. Bu da toplam tüketim oranının % 5,99 oranına denk gelmektedir.  

Bir önceki yıla oranla başlangıçta belirtilen % 10-15’lik hedefin yakalanamamasının nedeni; 

hastane bünyesinin genişletilmiş olmasıdır. Bunun yanında hastaneye yüksek tüketim 

gücündeki tıbbi cihazların alınmış olması ve hastaneye yapılan eklemelerdir. Tüketimin artıp 

üretimin herhangi bir şekilde artmamış olması güneş enerji santralinin rehabilite 

edilmemesinden kaynaklıdır. Hastane gibi elektrik tüketiminin her yıl arttığı bir kurumda güneş 

enerji santralinin de belli bir oranda rehabilite edilmesi tüketim oranında tasarruf sağlamak için 

daha yüksek ivmelerin yakalanmasına olanak sağlayacaktır.  
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Şekil 3: 2017 Solar Elektrik Üretim Grafiği 

 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
                              

 

Kaynak: Solar-Log, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem 

 2018 yılı verilerine bakıldığında sistemin aylara göre üretim miktarı tam değildir. Yıllık 

tüketim miktarının da veri olarak bulunamamasından dolayı projenin yıllık verimi 

hesaplanamamaktadır.  

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Bugün dünya üzerinde bulunan kurum ve kuruluşların varoluş amacı hizmet vermektir. Hizmet 

sunumu kurumlar için son derece önemlidir. Hizmet üretildiği an tüketilen bir olgudur. Devlet 

kurumlarının sunduğu hizmetler kamusal hizmet olarak adlandırılır. Kamusal hizmetler, 

kamunun ortak yararına dayalı olacak şekilde ortak olan ihtiyaçların toplumun güvenliğini 

sağlamak ve toplumsal refahı daha yukarılara taşımak için devletin kendisinin veya kendi 

denetimi altında bulundurduğu diğer kamu tüzel kişilerince karşılanmasıdır.  

Kamusal hizmet sunumu yapan hastaneler için enerji tüketimi en önemli sorunlardan birini 

teşkil etmektedir. Çünkü hastanelerin bünyesinde büyük çapta enerjiyle çalışan tıbbi cihazlar 

bulunmaktadır. Bu da yoğun oranda elektrik tüketimine yol açmakta ve hastanenin bütçesinde 

önemli gider rakamlarına neden olmaktadır. Buradan hareketle yenilenebilir enerji 

kaynaklarından uygun olanın tespit edilerek kamusal hizmet veren tüm kuruluşlara 

yaygınlaştırılması ciddi bir tasarruf sağlayacaktır. 

Uzun yıllardır kullanılan fosil yakıtlar, kullanıldıkları andan itibaren çevreye ciddi oranda 

zararlı gaz salınımı yapmaktadır. Fosil kökenli kaynakların sürdürülebilir nitelikte olmaması ve 

rezervlerinin tükenecek olması alternatif enerji kaynaklarına yönelime sebebiyet vermiş ve 

ucuz, güvenilir, temiz, her yerde bulunabilen, sürdürülebilir ve yeni enerji kaynakları gündeme 

gelmiştir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen enerji, üretim sürecinin gerçekleştirilmesi 

ve yaşamın çağdaş koşullarda devam ettirilebilmesi için gereklidir.  

Türkiye’nin enerji konusunda 2016 yılında özellikle elektrik için dışa bağımlılık oranı % 50.7 

civarlarında olmuştur. Türkiye’de elektrik fiyatları bazı şartlarda değişiklik gösterebilmekte ve 

ciddi oranlı zam tarifeleri uygulanabilmektedir. Konutlarda, sanayide veya ticarethanelerde 
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farklı elektrik tarifeleri uygulanmaktadır. Elektriği en yüksek tarifeden alan genellikle 

ticarethaneler olmaktadır. Bu durum nedeniyle ticarethanelere ve sanayi kuruluşlarına kendi 

elektrik ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla güneş enerjisinden yararlanmaları için 

yönlendirme yapılmalıdır. Bugün Türkiye’nin birçok yerinde yerel yönetimlerin kendi güneş 

panellerini kurdukları ve kendi enerjilerini ürettikleri gerçeği karşısında belediyeler, 

üniversiteler, hastaneler ve kamu kurumu niteliğindeki tüm kuruluşların her birinin kendi 

enerjisini üretebiliyor olması ülke ekonomisi için ciddi bir tasarruf ve verimlilik yaratacaktır.  
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Özet 

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin, vermiş oldukları kamusal hizmetlerle değerlendirildiği günümüzde “hizmet 

sektörü” son derece hızlı gelişen bir konumdadır. Kamusal hizmet kavramı, toplumsal gelişmelere bağlı olarak 

adaletten sağlığa, eğitimden güvenliğe birçok alanda kullanılmaktadır. Kamusal hizmetler, kamunun ortak 

yararına dayalı olan ihtiyaçların idare eliyle karşılanmasıdır. İdare ortak olan bu ihtiyaçları fırsat eşitliği 

çerçevesinde gerçekleştirmek, kamusal hizmet kurmak ve bu hizmetleri yürütmekle görevlidir.  

Anahtar Kelimeler: Kamusal hizmet, enerji, yenilenebilir enerji 
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Renewable Energy Use In Public Service Delivery 

 

Abstract 

Today, when the development level of countries is determined with the public services they provide, “service 

sector” is in a dramatically improving situation. The concept of public service is used in many areas ranging from 

legislation to health, and from education to security. Public services are the management of the needs that are 

based on common good of the public by government. The administration is responsible for the realization of these 

needs within the framework of equality of opportunity, to establish public service and to carry out these services. 

Keywords: Public service, energy, renewable energy 

JEL Classification: H41, Q42 

 

 

 

1. Giriş 

İnsanoğlunun bir arada yaşama zorunluluğu birtakım toplumsal ihtiyaçları ortaya çıkarmış bu 

ihtiyaçların karşılanması için de kamusal hizmetlerin üretilmesi zorunluluğu gündeme 

gelmiştir. İdare tarafından üretilmedikleri taktirde başka türlü üretilemeyecek olan kamusal 

malların özelliklerinden fiyatlandırılamayacak olmalarının yanı sıra hiçbir bireyin kamusal 

hizmet tüketiminden dışlanamayacak olması ve bölünüp pazarlanamıyor oluşlarını sayabiliriz. 

Kamusal hizmetlerin amacı kamu yararı sağlamaktır. Kamusal hizmetler idare tarafından 

üstlenilir.  Günümüzde idare, eşit şekilde eğitim ve sağlık hizmeti sunmak, tüm vatandaşlarına 

sosyal güvenlik sağlamak, ulaştırma, enerji ve iletişim gibi temel altyapı hizmetlerini 

geliştirmekle mükelleftir.  

Enerji günlük yaşamın her anında ve yapılan her işte insan için en önemli girdi kaynaklarından 

biridir. Enerji en basit anlamıyla iş yapabilme gücüdür. Günlük hayatın idame ettirilebilmesi ve 

yaşamın devamlılığı için enerjiye gereksinim vardır. Yaşanan çevresel sorunlar ve özellikle 

1970’lerdeki petrol kökenli krizler fosil yakıtlara olan güveni sarsmıştır. Ayrıca fosil yakıtların 
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bir gün tükeneceği gerçeği ülkeleri alternatif enerji kaynakları aramaya itmiştir. Yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelimin nedenleri arasında üretimlerinin ekonomik olması, uzun vadede 

düşünüldüğünde enerji açıklarını büyük ölçüde kapatabilecek güçte olması, ülkeleri enerjide 

dışa bağımlılıktan kurtarabilir niteliği ve çevreye olan etkisinin minimum düzeylerde olması 

gösterilebilir. Yenilenebilir enerji kullanımı insanoğlunun geleceğini güvence altına almak 

adına hayati bir öneme sahiptir. Yenilenebilir enerjiler tükenmeyen ve bir sonraki gün aynı 

şekilde doğada tekrar bulunabilen enerjilerdir. Bunların başında güneş, rüzgâr, jeotermal, 

biyokütle ve dalga enerjisini saymak mümkündür. 

2. Kamusal Hizmet 

Her toplumda bireylerin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının dışında, bulundukları 

toplumun içinde yaşayabilmelerini sağlayan bazı ihtiyaçları da söz konusudur. Devletin en 

önemli vazifelerinden biri, halkın ihtiyacı olan kamusal hizmetleri sunabiliyor olmasıdır. 

Kamusal hizmet sunumu, devletin varlık nedenlerinden biridir (Sezer, 2008: 149). Kamusal 

hizmetlerin sunumu, teknolojik gelişmelerin yaşanması, toplumun çağın gereklerine ayak 

uydurması ve küreselleşmenin de etkisiyle giderek zorlaşmaktadır.  

2.1. Kamusal Hizmet Kavramı  

Kamusal hizmet, incelenmesi ve tanımlanması konusunda güçlüklerin söz konusu olduğu bir 

kavramdır. Kavram, siyaset bilimi konularında “devletin işlevi/görevi” , kamu ekonomisi ve 

kamu maliyesi konularında ise “kamu kesimi” ve “kamu malı” (Karahanoğulları, 2004: 11) 

şeklinde belirtilmektedir. Ülkemizde kamusal hizmet teorisinin kurucusu olan Sami Sıddık 

Onar kavramı geniş anlamda, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince veya bunların denetim ve 

gözetimleri altında özel sektör temsilcileriyle, genel ve kolektif ihtiyaçları yerine getirmek ve 

kamu yararı sağlamak adına yine kamuya sunulan faaliyetler (Onar, 1966: 13) olarak 

tanımlamıştır.  

Kamusal hizmet kavramının zamana bağlı olarak sosyal, siyasal, iktisadi ve hukuksal anlamda 

değişime uğradığından söz etmek mümkündür.  

2.1.1. Sosyal İçerikli Kamusal Hizmetler 

Sosyal içerikli kamusal hizmetler, devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin sosyal alanda yardım, 

emeklilik, güvenlik, dinlenme ve eğlenme gibi çalışma düzenlerine bağlı faaliyetlerini 

oluşturur. Bu hizmetler özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra ilerleme kaydeden çalışma düzeni 

ve sosyal güvenliğe yönelik faaliyetleri içinde barındırmaktadır.  

Sosyal hizmet, toplumdaki problemlere çözüm arayışında kendine özgü metot ve uygulamalarla 

etkisini gösteren bir hizmet türüdür. Pincus ve Minehan sosyal hizmeti, insanlar ve kaynak 

modelleri arasındaki etkileşim ve bağlantılarla oluşan problemler sebebiyle onların 

işlevselliklerini sağlamaya gayret eden çalışma bütünü (Genç ve Mavili Aktaş, 2007: 85) olarak 

tanımlamışlardır.  

2.1.2. Ekonomik (İktisadi) İçerikli Kamusal Hizmetler 

Ekonomik içerikli kamusal hizmetlerin bir bölümü özellikle 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan 

ulaşım, gaz, elektrik ve haberleşme gibi devletin doğal tekelinde üstlendiği hizmetler 

(Tokatlıoğlu, 2005: 6) ile bireylerin ve toplulukların mali güçlerinin yetersizliği sebebiyle 

devam ettiremedikleri iktisadi ve sınai nitelikteki faaliyetlerden oluşmaktadır.  

Ekonomik içerikli kamusal hizmetler işleyiş ve dış ilişkiler yönüyle kural olarak Özel Hukuk 

kurallarına tabi olmakla birlikte, bu tür hizmetler belli yönlerden aynı zamanda Kamu Hukuku 

kurallarına tabidir. Belirttiğimiz bu hizmetlerde amaç kar elde etmek değil toplumsal 

gereksinimleri karşılama amacıyla kamu yararını sağlamaktır. Bu kamu hizmetlerinin sahip 
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olduğu mallar, devlet veya kamu tüzel kişileri tarafından sağlanır; kamu malı niteliğinde 

sunulur, personeli ise idarenin ajanıdır (Keskin, 2006: 40) şeklinde ifade edilmektedir.  

2.1.3. İdari İçerikli Kamusal Hizmetler 

İdari içerikli kamusal hizmetler devletin var olma sebebini oluşturan ve öteden beri geleneksel 

olarak yürüttüğü, konusu iktisadi, sosyal ve bilimsel-teknik-kültürel nitelikte olmayan tüm 

kamu hizmetlerini kapsamaktadır. Adalet, sağlık, nüfus, eğitim ve bayındırlık işleri bu faaliyet 

türüne örnek olarak gösterilebilir. İdari kamusal hizmetler, genel olarak kamu hukuku kuralları 

ve kamusal yönetim esaslarına tabidir. Belirtilen hizmetlerin tüm unsurları yetki, usul, personel, 

para ve mallar kamu hukuku (Erol, 1999: 18) kurallarına tabidir. 

2.1.4. Teknik-Bilimsel- Kültürel İçerikli Kamusal Hizmetler 

Bu hizmetler idarenin genellikle özel faaliyetlerine konu olan bilimsel ve teknik araştırmalar 

ile bale, tiyatro, resim, kültür ve sanat hareketlerine müdahalede bulunması sonucu ortaya 

çıkmış olan kamusal hizmetlerden ibarettir. . Bu hizmet türünde, kamu ve özel yönetim şekilleri 

arasında karma bir rejim kabullenilmiştir (Altın, 2013: 106). Teknik-Bilimsel-Kültürel içerikli 

kamusal hizmetleri yürüten kuruluşlara, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu), TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü), TSE (Türk Standartları 

Enstitüsü) ve MPM (Milli Prodüktivite Merkezi) örnek olarak verilebilir. 

2.1.5. Niteliklerine Göre Kamusal Hizmet Çeşitleri 

Günümüzde yaşanmakta olan globalleşme süreci, beraberinde birçok değişimi de getirmiştir. 

Bu süreç bilhassa sosyal bilimlerde bulunan kavram ve teorileri, alışılmış ve kalıp haline gelmiş 

anlamlarından sıyırarak yeniden şekillendirmiştir. Bahsettiğimiz bu teori ve kavramlardan biri 

de kamusal mal teorileridir. Yaşanan küreselleşme ile birlikte kamusal mallar, ulusal 

niteliklerinin yanı sıra küresel ve bölgesel özellikleri itibari ile de (Kaul vd., 1999: 12) ele 

alınmaya başlanmıştır.  

2.1.5.1. Küresel Nitelikli Kamusal Hizmetler 

Küresel nitelikli kamusal mallar, meydana getirdikleri yarar ve zararlar ile ülke hudutlarını 

aşarak bütün toplumları etkiler. İçinde bulunduğumuz küreselleşme süreci ile bu mal ve 

hizmetlerin sahip olduğu önem, günden güne artmaktadır. Küreselleşme ve küresel kamusal 

mallar birbiri ile ayrılmaz iki kavram olmasının yanı sıra kamusal mallar küreselleşme 

sürecinden etkilendiği gibi bu süreci etkileyen özelliklere de sahiptir (Mendoza ve Kaul, 2003: 

93). Böylece kamusal mallar küresel bir etkiye sahip olmaya başlamıştır.  

 Küresel kamusal mal kavramı, ilk defa 1999 yılında UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı) tarafından yapılan “Global Public Goods” isimli (Kirmanoğlu vd., 2006: 26) çalışma 

ile geniş bir biçimde gündeme gelmiştir.  

Bugün tüm dünya çapında meydana gelen çevre sorunları, en başta ozon tabakasının incelmesi 

ve iklim değişiklikleri olmak üzere, artan sanayi üretimi sonucu atmosfere bırakılan zararlı gaz 

seviyelerinin birer sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneklediğimiz iki çevre sorunu da 

belli ülke sınırlarını değil de, tüm ülkeleri etkilediği için küresel boyut kazanmıştır. 

2.1.5.2. Ulusal Nitelikli Kamusal Hizmetler 

Bazı kamusal malların faydası da sadece bir ülke sınırı içinde yayılır. Bu tür kamusal hizmetlere 

“ulusal kamusal hizmetler” denmektedir. Ulusal kamusal hizmetlerin faydaları ülke düzeyinde 

bölünmezdir (Nadaroğlu, 2001: 39). Bu tür hizmetlerin sunulmasında daha çok merkezi 

hükümet görevlidir. Ayrıca sunumu yapılan hizmetin finansmanı, merkezi bütçe içinde yer alan 

kamusal gelirler (Ruige, 2014: 87) aracılığıyla sağlanır. Ulusal düzeyde sunumu yapılan adalet, 
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milli savunma, iyi bir ekonomik yönetim ve ülke içi güvenlik hizmetleri bu tür kamusal 

hizmetlere örnek gösterilebilir. 

2.1.5.3. Yerel Nitelikli Kamusal Hizmetler 

Merkezi yönetimin yükünü hafifletmede büyük bir rol oynayan yerel yönetimler, kamusal 

hizmetlerin sunumunda da etkin rol oynamaktadır. Çünkü kamusal hizmetlerin tamamıyla 

merkezden yürütülmesi pek mümkün olamamaktadır. Yerel kamusal hizmetler, faydaları 

belirlenmiş bir bölge ile sınırlı olan ve ayrıca o bölgede yaşayan kişilerin tek birinin dahi 

dışlanamayacağı hizmet türüdür.  

Yerel kamusal hizmetlerin öneminin artmasındaki birinci neden, özellikle Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerinin yönetim yapılarında desantralizasyona (yerelleşme) gidiliyor olunmasıdır. Yaşanan 

yerelleşme süreci ile birlikte merkezi yönetimin yerine getirmiş olduğu görev ve yetkiler, sivil 

toplum ve özel sektör kuruluşlarına devredilmiştir. Buradaki amaç ise merkezi yönetim ile yerel 

yönetimler arasında kamusal hizmetlerin paylaşımında sunulacak olan hizmetin, yerel 

yönetimler tarafından daha etkin ve verimli olarak çözüme kavuşturulacağı (Kirmanoğlu, 2015: 

82) düşüncesi yatmaktadır. 

2.1.5.4. Tam Kamusal Hizmetler 

Toplum adına önem arz eden bazı hizmetler, devlet tarafından üretildiğinde özel sektör 

tarafından üretilemeyecek niteliktedir. Fiyatlandırılamayan ve bu yüzden de pazarlanamayan 

bu mal ve hizmetlere tam kamusal hizmetler denir. Çağdaş anlamda kamusal mal kavramını ilk 

kez Samuelson tanımlamış olup (Şener, 2001: 50) tanımında, kamusal mal ve hizmetlerin 

toplumda bulunan tüm kişiler tarafından topyekûn ve eşit şekilde tüketildiğinin altını çizmiştir.  

Başka bir ifade ile tüketiciler tarafından paylaşılan, menfaatleri kesilemeyen ve herkese yönelik 

olan mallar, tam kamusal mallardır (Hyman, 1993: 129). Tam kamusal mal ve hizmetler, 

toplumsal gereksinimleri sağlamaya yönelik olarak üretilen ve o ülke içerisindeki hiç kimsenin 

yoksun bırakılamayacağı mal ve hizmetlerdir. Bu mal ve hizmetlerin yararları, özel bir kişi ya 

da kişi grubuna yönelik düzenlenemeyeceği gibi aynı zaman diliminde birçok kişinin aynı anda 

tüketebileceği hizmet niteliğindedirler. 

2.1.5.5. Yarı Kamusal Mal ve Hizmetler  

 Yarı kamusal mal ve hizmetler, kamusal ve özel nitelik taşıyan mal ve hizmet türündendir. Bu 

nedenle karma mallar olarak da adlandırılırlar. Söz konusu bu mal ve hizmetler, bölünebilir ve 

bu sayede de fiyatlandırılabilirler.  

Bu hizmet türündeki mallar, özellikleri bakımında piyasa tarafından üretilebilir nitelik 

taşımaktadırlar ancak, bu mal ve hizmetlerin toplum için arz ettiği önem, toplumsal yararı ve 

yeterli derecede üretilmediği takdirde ortaya çıkacak toplumsal maliyetler (Akdoğan, 2002: 

44), piyasanın yanı sıra devletin de üretime dahil olmasına neden olmuştur. Bu tür malların en 

popüler örneklerini eğitim ve sağlık hizmetleri oluşturur.  

3. Yenilenebilir Enerji Kullanımı 

 Artan dünya nüfusu, küresel teknolojik gelişmeler ve yaşam kalitesinin artması kişi başına 

düşen enerji ihtiyacının da artmasına neden olmuştur. Bugün dünyada enerji ihtiyacının büyük 

bir bölümü fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtların bir gün tükenecek olduğu gerçeği 

ve kullanımlarında çevreye verdikleri zarar nedeni ile gündeme “Yenilenebilir Enerji” kavramı 

gelmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları, doğada varlığını devamlı koruyan enerji akımlarının 

nicelik ve nitelik özelliklerini bozmadan, doğanın kendi döngüsü içinde bir sonraki gün de aynı 

şekilde bulunabilen (Üstün vd., 2009: 23) kaynaklar olarak açıklanmıştır.  
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Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ile birlikte enerji güvenliği temini, kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı ve çevresel zararların fosil yakıtlara göre minimum seviyelere inecek 

olmasının yanı sıra; elektriği olmayan bölgelere elektriğin ulaşabilecek olması ve kaynak 

çeşitliliğinin arttırılmasıyla yeni yatırımlara dolayısıyla da yeni iş sahalarının oluşacak olması 

(Arlı Yılmaz, 2014: 47) bu sektörün faydaları arasında sıralanabilir.  

3.1. Kamusal Alanda Yenilenebilir Enerji Kullanımına Yönelik Örnekler 

 Tüm toplumlar için ihtiyaç duyulan enerjinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de 

yenilenebilir enerjilere yönelme çıkarılan kanunlar, verilen destek ve teşvikler ile son birkaç yıl 

içinde sıçrama gerçekleştirmiştir. Bu yönelişe özel sektörün yanı sıra son zamanlarda kamusal 

kuruluşlar da eşlik etmiştir. Türkiye’de yerel yönetimlerin bir parçası olan belediyeler güneş 

enerjisi konusunda ciddi adımlar atmış durumdadır.  

 Talas Belediyesi GES; 

Kayseri’ye bağlı Talas ilçesinde kurulan GES, 1 MW gücünde, 20 dönümlük bir arazi üzerine 

4400 panel kullanılarak kurulmuştur. Çevreye duyarlı ve temiz enerji üreten bu tesis 37 gün 

gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır.  

Tesis kurulurken Oran Kalkınma Ajansı’nda 650.000$ hibe, geri kalan miktar da İller 

Bankası’ndan kredi şeklinde kullanılmış ve toplamda 1.290.000$’a kurulmuştur. Tesis 1 yılda 

1.700.000 kWh elektrik üretmekte bu da yaklaşık 1000 evin yıllık elektrik ihtiyacına denk 

gelmektedir. 

Şekil 1: Talas Belediyesi Güneş Enerji Santrali 

 

Kaynak: www.talas.bel.tr, 2018 

Bunun yanında belediye bünyesindeki tüm tesislerin elektrik ihtiyacı da buradan 

karşılanmaktadır. Uzaktan veri kayıt ve izleme sistemi bulunan tesis 7/24 istenilen yerden 

kontrol edilebilmektedir. 

Kendini 6 yılda amorti etmiş olan tesis bunun yanında belediyeye de yıllık 200.000 TL gibi bir 

gelir de bırakmaktadır (www.talas.bel.tr, 2018).  

 Bayburt Belediyesi GES; 

Türkiye’nin en az nüfusuna sahip ili olma özelliğini gösteren Bayburt Belediyesi de 

yenilenebilir enerjilere yatırım yapmış çevreci belediyelerden bir tanesidir. 4,5 MW gibi ciddi 
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bir güce sahip olan tesis, 2017 yılında 17.669 adet panel kullanılarak 75 dönüm arazi üzerine 

kurulmuştur.  

Tesis 1 yılda 7.450.000 kWh elektrik üretmiştir. Bu rakamdan belediye kasasına giren para ise 

4.400.000 TL civarındadır. Belediye Başkanı’nın açıklamalarına göre de Bayburt’ta tüketilen 

toplam enerji miktarının % 10’u bu tesisten karşılanmaktadır. Bu da 2.250 evin yıllık elektrik 

tüketimini sağlayabilmek anlamına gelmektedir (www.ozelkalem.com.tr, 2018).  

Şekil 2: Bayburt Belediyesi Güneş Enerji Santrali 

 

Kaynak: www.ozelkalem.com.tr, 2018 

Ayrıca tesisin toplam maliyeti 15 milyon liradır (www.ozelkalem.com.tr, 2018). 1 yıllık sürede 

4.400.000 rakamını yakalayan tesis, kendini en geç 6 yıl içerisinde amorti edecek ve kalan yıllar 

belediye için ciddi bir gelir kaynağı olacaktır.  

 Malatya Belediyesi GES; 

Temiz belediyeciliğin bir örneğini de Malatya Belediye’sinde görebiliriz. Tamamlandığında ve 

tam kapasite çalıştığında toplam gücü 9,90 MW olacak bu tesis 60 dönümlük bir arazi üzerine 

kurulmuştur. 3 MW’lık kısmı kurulmuş olup bu aşamada 13.000 adet panel kullanılmıştır.  

Şekil 3: Malatya Belediyesi Güneş Enerji Santrali 

 

Kaynak: www.malatya.bel.tr, 2018 

Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye için bu tesisler sadece belediye ekonomisine değil ülke 

ekonomisine de dışa bağımlılık açısından yarar sağlamaktadır.  Yıllık 5.250.000 kWh elektrik 

üreten tesis yaklaşık 15.000 konutun bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. 

Kurulduğu zamanı takip eden iki ay içinde 560.000 kWh elektrik üretirken ürettiği bu enerjiden 

kazancı ise 325.000 TL’dir. Tesisin toplam maliyeti 14.000.000 TL olmakla birlikte bu rakamı 
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5 yıl içinde amorti etmesi beklenmektedir. Tesisin yıllık ürettiği elektriğin 3.000.000 TL getirisi 

bulunmaktadır (www.malatya.bel.tr, 2018).  

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Bugün dünya üzerinde bulunan kurum ve kuruluşların varoluş amacı hizmet vermektir. Hizmet 

sunumu kurumlar için son derece önemlidir. Hizmet üretildiği an tüketilen bir olgudur. Devlet 

kurumlarının sunduğu hizmetler kamusal hizmet olarak adlandırılır. Kamusal hizmetler, 

kamunun ortak yararına dayalı olacak şekilde ortak olan ihtiyaçların toplumun güvenliğini 

sağlamak ve toplumsal refahı daha yukarılara taşımak için devletin kendisinin veya kendi 

denetimi altında bulundurduğu diğer kamu tüzel kişilerince karşılanmasıdır. Kamusal 

hizmetler, toplumdaki bireylerin tümünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurulur ve 

yürütülür. 

Devlet, anayasasında sosyal olma niteliği ile halkına fırsat eşitliği yaratarak ve bunu 

gerçekleştirmek, pozitif tüm yükümlülüklerini yerine getirmek adına kamu hizmeti kurmak ve 

kurduğu kamu hizmetlerini yürütmek zorunda olduğu gibi bunun yanında kamu adına yararlı 

olacağını düşündüğü ya da varsaydığı birçok özel etkinliği destekleme görevini de 

üstlenmelidir. Küresel anlamda gerçekleşen nüfus artışı, kentleşme ve Sanayi Devrimi sonucu 

yaşanan sanayileşme süreci ile birlikte enerjiye olan ihtiyaç katlanarak artmıştır. Enerji 

kaynaklarının kısıtlı oluşu ve enerjiye sürekli duyulan ihtiyaç yeni kaynak arayışlarına neden 

olmuştur.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının gündeme geldiği ilk zamanlarda yatırım maliyetlerinin çok 

yüksek oluşu ve üretim ile tesis işleme maliyetlerinin fosil yakıtlara oranla çok yukarılarda 

olması bu kaynakların kullanımlarını kısıtlı kılsa da günümüzde bu problem ortadan kalkmış 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulum maliyetleri fosil yakıtlarla rekabet edebilir 

duruma gelmiştir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının hemen her ülkede belirli bir 

potansiyelde var oluşu bu kaynakların kullanımlarını daha cazip hale getirmektedir.  
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Yükseköğretimin Finansmanı Üzerine Bir İnceleme: Avrupa 

Birliği Üye Ülkeleri ile Türkiye Arasında Karşılaştırma 
 

Merve Çelik Keçili1  Ethem Esen2 

 

 
Özet 

Eğitim sistemi, her ülkenin kalkınması için önem vermesi gereken bir konudur. Eğitim ile ekonomi arasında 

karşılıklı nedensellik ilişkisi mevcuttur. Bu ilişkinin güçlü tutulmasında, ülkelerin eğitim alanında sağladığı 

finansman desteğinin önemi büyüktür. Ülkelerin eğitim alanında finansal destek sağlayacakları kanallar ise 

oldukça çeşitlidir. Ülkelerin finansal anlamda eğitim alanında yaptıkları katkılara bakıldığında, bunun önemli bir 

kısmının yükseköğretim alanında yapıldığı görülmektedir. Bu durumun en önemli nedenlerinde biri, küreselleşen 

dünyada yükseköğretimin ekonomik kalkınmayı sağlayacak dinamiklerin başında gelmesidir. Bu çalışmanın 

amacı, Avrupa Birliği üye ülkeleri ile Türkiye arasında yükseköğretimin finansmanına yönelik karşılaştırma 

yapmaktır. Çalışma kapsamında, Avrupa Birliğine üye ülkeler ile Türkiye’nin eğitimin finansman boyutu 

kapsamında yararlandıkları araçlar kullanılmış ve sonuçlar betimsel analiz yöntemiyle gösterilmiştir. Ayrıca 

çalışmada, bu ülkelerin finansal anlamda eğitime yaptıkları katkılar da gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitimin finansmanı, beşeri sermaye, Avrupa Birliği 

JEL Sınıflandırması: I22, J24, O52 

 

A Research on Financing of Higher Education: Comparison 

between European Union Member Countries and Turkey 
 
Abstract 

Education system is a subject that every country must care to develop. There is a bilateral causality relationship 

between education and economy. Importance of financial support of countries in education field is great about 

sustaining this relationship strongly. Financial support channels of countries are various. When contributions of 

countries about financial of education is examined, this contribution is mainly done in the higher education field. 

One of the most important reason of this is that higher education is at the start of dynamics providing economic 

development of higher education. Purpose of this study is to do comparison intended for financing of higher 

education between Turkey and European Union member countries. At the scope of the study, tools which European 

Union member countries and Turkey benefit from were used and results were shown via descriptive analysis 

method. Contributions of these countries on financial content were also indicated in this study. 

Keywords: Financing of education, human capital, European Union 

JEL Classification: I22, J24, O52 

 

 

1. Giriş 

Eğitim konusu, beşeri sermayenin unsuru olarak kabul edilmekle birlikte, uzun süredir iktisat 

literatüründe gelişerek varlığını korumaktadır. Eğitimin finansmanı da eğitim kadar gerekli ve 

eğitime yönelik kaynak ihtiyacının giderilmesi adına başarıyla sürdürülmesi gereken bir 

konudur. Hükümetlerin eğitime yönelik hizmetlerde yaptıkları harcamalar, eğitim adına 
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ödemeyi kimlerin yaptığı ve eğitim için temin edilen kaynakların nasıl harcandığı gibi konular 

eğitim finansmanını oluşturmaktadır.  

Ülkelerin eğitimin finansmanını meydana getiren sorulara cevap vermesi oldukça zordur. 

Ülkeler eğitimin finansmanı alanında sistemleri toplama, bunları yayma, elde edilen verileri 

analiz etme konusunda oldukça büyük çabalar harcamaktadırlar. Yapılan harcamaların tespiti 

ise ülkelerde istatistik alanında çalışan araştırmacıların verileri toplaması ve bunları 

yorumlaması ile oluşmaktadır. Dünya Bankası, OECD, Birleşmiş Milletler ve IMF gibi 

uluslararası kuruluşlar eğitimin finansman kaynaklarının tespit edilmesinde önemli çalışmalar 

yapan kurumların başında gelmektedir.   

2. Eğitimin Finansmanı 

Ülkelerin eğitimin finansmanında kullandıkları kaynaklar temelde üç çeşit olarak 

değerlendirilmektedir. Finansmanı sağlayan bu kaynaklar; hükümetler, özel sektörler ve 

öğrencilerdir. Özel sektör alanında finansman olanağı sağlayan birimler sadece finansal kurum 

ve kuruluşlarla sınırlı değildir. İşverenler ve eğitim hizmeti sunan kurumlar da eğitim 

finansmanı alanında katkı sağlamaktadır. Eğitim piyasasının etkin olmaması, tek başına fon 

sağlama noktasında yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle özel sektörün eğitim 

finansmanına katılması, kısmi derecede etkili olsa da tek başına yeterli değildir. Ancak 

finansmanın yayılması noktasında önemli bir rol oynaması da esastır (Palacios, 2003:6). 

Pek çok ülkede hükümetler okullaşma konusunda önemli roller üstlenmektedir. Ülkelerdeki 

eğitimin finansmanında çoğu zaman başat güç olan hükümetler, uzun dönemde etkili 

sistemlerle ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlamaktadırlar.  

Hükümetlerin genel itibarıyla üç adet finansmanı bulunmaktadır. Bunlardan ilki hükümete bağlı 

kamu binalarından oluşan mülkleri kapsayan kamu yatırımlarıdır. Bunların içerisinde eğitimi 

içine alan okul binaları da yer almaktadır. İkinci finansman kaynağı, kamusal malları üretmek 

adına yapılan harcamalardır. Üçüncü kaynak işsizlik maaşları ve yaşlı yardımları gibi sosyal 

kamu harcamalarını kapsayan hükümet harcamalarıdır (Conolly ve Li, 2016: 386). Eğitim adına 

ayrılan finansman unsurları da hükümetin finansman kalemleri içerisinde yer almaktadır. 

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları fiziki koşullar, eğitimcilerin ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitim 

ve öğretim aşamasında ihtiyaç duyulan materyallerin temini gibi unsurlar hükümetlerin eğitim 

alanında sağladıkları finansmanın kapsamına girmektedir.  

Eğitimin finansmanında öğrencinin aktif rol oynaması demek, eğitim döneminde eğitim 

giderlerini öğrencinin karşılayacağı anlamına gelir. Öğrencinin dışında, öğrencinin ailesinden 

bir ya da birden fazla kişi bu başlık altında değerlendirilir. Bu doğrultuda hanehalkları da 

eğitimin finansmanında etkin rol oynamış sayılır. UNESCO (2013) hanehalklarının eğitim 

konusunda üç şekilde harcama yaptıklarını ifade etmiştir. Birincisi, öğrencinin kendisinin ve 

hanehalkının eğitim için okula yaptıkları ödemedir. İkincisi, hanehalkının ve öğrencinin 

okuldaki ihtiyaçlarını ve kişisel ihtiyaçlarını gidermesi için yaptıkları ödemedir. Üçüncüsü ise, 

öğrencinin ve hanehalkının öğrencinin eğitimi esnasında ulaşım, konaklama gibi masraflarını 

karşılamak adına katlandıkları ödemedir.    

3. Literatür Taraması 

Literatürde eğitimin finansmanı konusunda pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların 

başında eğitimi sermaye yatırımı olarak iktisat literatürüne katan Becker’in (1962) çalışması 

yer almaktadır. Becker’e göre bireyler, ellerindeki birikimlerini eğitim alanında kullanmaya 

meyilli olacaklardır. En azından birikimlerinin aynı değerde kalması yönünde beklentiye 

gireceklerdir. Yaptıkları yatırımların gelecekte artı şekilde dönüt verecek olması beklentisi, 

daha fazla okullaşma isteği yaratacaktır. Okullaşmanın getirisi, politika yapıcılarını özellikle 

yükseköğretim konusunda daha fazla finansman kaynağı ayırmaya sevk edecektir. Creedy ve 
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Francois (1990:81) ise, maliyetlerini çoğunlukla vergilerden temin eden ülkelerde 

yükseköğretime yapılan yatırımların devamında vergileri de arttıracağını ifade ederler.  

Dünyada önemli bir birlik olarak atfedilen Avrupa Birliği’nde eğitim finansmanının artırılması, 

Avrupa politikasının gündeminde yer etmektedir. Avrupa Parlamentosunda (2014) yer alan 

bilgilere göre ülke içerisinde yer alan kaynaklar finansman içerisinde en büyük payı 

oluşturmaktadır. Yerel kaynaklar dâhil olmak üzere, kamuya ait kaynaklar özel kaynaklardan 

daha fazladır. Bu nedenle kamuya ait harcamalar, yerel yatırımlar içerisinde en büyük oranı 

temsil etmektedir. “Avrupa 2020” stratejisinde ve bu stratejiyle bağlantılı olarak hazırlanan 

“Eğitim ve Öğretim 2020” programında, 2020 yılına kadar yükseköğretime katılımın %40’ın 

üzerine çıkarılması hedeflerden biridir (European Commission, 2015). 

Türkiye’de yükseköğretimin finansmanı büyük oranda hükümet tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Yükseköğretimin kamusal kaynaklar aracılığıyla finansmanının 

sağlanması verimlilik getirse de, eşitlik konusunda eksikliği de beraberinde getirmektedir. 

Başarı seviyesi yüksek üniversitelere girmeye hak kazanan öğrencilerin, genel olarak ailelerinin 

finanse etmeleriyle ilk ve ortaöğretim seviyelerinde eğitim aldıkları görülmektedir (Mutluer, 

2008:15). Bu hususta, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında yükseköğretim kurumlarına 

yönelik finansman kaynaklarının artırılması öngörülmüş, maddi durumu yerinde olmayan 

başarılı öğrencilere kredi ve burs imkânlarının sağlanması koşuluyla yükseköğretimdeki 

finansman kaynaklarının artırımının sağlanmasına yönelik madde eklenmiştir (Kalkınma 

Bakanlığı, 2006:87).  

Yükseköğretimin finansmanı konusunda, hükümetin sağladığı finansman kaynaklarının 

yanında özel kaynaklardan da faydalanılmaktadır. Ayrıca Kalkınma Planlarında da özel 

sektörün yükseköğretimdeki payının artırılmasına ve kamunun payının düşürülmesine yönelik 

hedeflerden bahsedilmiştir. Nitekim Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (Kalkınma 

Bakanlığı, 2006) özel sektörün payının artırılacağından bahsederken, Onuncu Beş Yıllık 

Kalkınma Planında (Kalkınma Bakanlığı, 2013) eğitimde mevcut modellere ek olarak alternatif 

modellerin geliştirilmesi ve özel sektörün eğitim kurumu açması hususunda hedefler ve öneriler 

yer almaktadır.  

4. Veri ve Yöntem 

Çalışmada Türkiye ile Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında yükseköğretimin finansmanı 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma özellikle yaklaşık son beş yılın verileriyle derlenmiştir. 

Değişen politikalar ve kalkınma programlarının etkisiyle verilerde değişiklikler 

gözlemlenmektedir. Bu nedenle yakın geçmişteki verilerden yararlanılması daha sağlıklı 

sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu karşılaştırma, mevcut verilerle betimsel analiz 

yöntemi kullanılarak yapılmıştır.  

Türkiye’ye ait veriler, ülkenin istatistik verilerini temin eden kurum olan Türkiye İstatistik 

Kurumu’ndan (TÜİK), Avrupa Birliği’ne ait veriler ise birliğin verilerini derleyen Avrupa 

İstatistik Ofisinden (Eurostat) alınmıştır.  

5. Türkiye ve Avrupa Birliğinde Yükseköğretimin Finansmanı 

Türkiye’de yükseköğretimin finansmanında hükümetin payı pastadaki en yüksek oranı 

oluşturmaktadır. Türkiye’de yükseköğretim için 2011 ile 2017 yılları arasında devlet, özel/tüzel 

kişiler ve hanehalkları tarafından sağlanan finansman düzeyleri Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1: Türkiye’de yükseköğretim için temin edilen finansman kaynakları (2011-2017) 

Yükseköğretimin Finansmanı (Milyon TL) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Devlet  21.586 24.911 27.847 32.153 35.551 43.584 45.465 

Özel/Tüzel Kişiler  3.050 3.749 4.886 5.753 6.778 7.871 8.601 
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Yükseköğretimin Finansmanı (Milyon TL) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hanehalkları  3.094 4.394 4.634 5.403 5.547 6.215 7.090 

Kaynak: (TÜİK, 2019) 

Tablo 1’e göre, yükseköğretimde finansmanı en çok hükümet sağlamaktadır. Hükümeti 

sırasıyla özel/tüzel kişiler ve hanehalkları takip etmektedir. Devletin 2011 yılından 2017 yılına 

kadar geçen süreçte sağladığı finansman kaynağı ikiye katlanmıştır. Aynı şekilde özel/tüzel 

kişilerin ve hanehalklarının eğitim finansmanındaki katkıları da 6 yılda ikiye katlamıştır. 

Sonuçlara bakıldığında, Dokuzuncu ve Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planlarında eğitim 

finansmanının özel sektöre kaydırılması hedefi büyük rakamlarla olmasa da aşama 

kaydetmiştir.  

 
Şekil 1: Yükseköğretime yönelik hükümet harcamalarının GSYH içerisindeki oranı, 2015  

Kaynak: (Eurostat, 2019)  

Şekil 1’de 2015 yılına ait Avrupa Birliğine üye ülkelerde ve bazı Schengen ülkelerinde 

yükseköğretimin finansmanı alanında hükümet harcamalarının GSYH içindeki oranı 

verilmiştir. Birlik genelindeki oran ilgili yıl içinde %1,2 olarak gerçekleşmiştir. Danimarka, 

Norveç ve Finlandiya gibi ülkeler en büyük oranlara sahiptir. Bu oranlardan çıkarılan sonuca 

göre İskandinav ülkelerinde hükümetlerin yükseköğretim alanında yaptıkları finansmanın 

GSYH içerisindeki oranı diğer ülkelere göre daha yüksektir. Türkiye’nin birlikteki ülkelerle 

karşılaştırıldığında sahip olduğu oran, genel ortalamanın üzerindedir. Türkiye’nin 

yükseköğretim konusunda GSYH içerisinde ayırdığı finansman miktarının oranı birlikteki pek 

çok ülkeden yüksektir.  

 
Şekil 2: Yükseköğretim harcamalarının toplam eğitim harcamaları içindeki oranı, 2015 

Kaynak: (Eurostat, 2019) 
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Şekil 2’de Avrupa Birliğine üye ülkelerin ve Schengen bölgesinde yer alan bazı ülkelerin 2015 

yılı için eğitim harcamaları içinde yükseköğretime ayırdıkları pay gösterilmektedir. Buradaki 

oran lisans seviyesi ve üstünü kapsayan yükseköğretimi ifade etmektedir. Oranlara 

bakıldığında, birlik genelinde yükseköğretime yaklaşık %26 gibi bir oranda pay ayrılmıştır. Bu 

oran Türkiye’de %33 oranında seyretmiştir. Kuzey ülkelerinden olan Estonya ve Litvanya 

birlik içinde yükseköğretime en fazla pay ayıran ülkeler olmuştur.  

 
Şekil 3: Eğitim kurumlarının öğrenci başına sağladıkları finansman miktarı (Euro), 2015 

Kaynak: (Eurostat,2019) 

Şekil 3’te ülkelerin öğrenci başına sağladıkları finansman miktarları verilmiştir. Şekilde 

görüldüğü üzere, Avrupa Birliği ortalaması 10 bin Euro’nun biraz üzerindeyken, birlik içinde 

öğrenci başına en fazla finansman sağlayan ülke, 42 bin Euro ile Lüksemburg olmuştur. Bu 

rakamı 27 bin Euro ile İsviçre takip etmektedir. Türkiye’nin yükseköğretim için öğrenci başına 

sağladığı finansman ise 3 bin Euro’nun biraz üzerindedir. Üye ülkelerin diğer eğitim 

kademeleriyle karşılaştırıldığında, genel olarak öğrenci başına en fazla yükseköğretime 

finansman ayırdıkları görülmektedir.  

 
Şekil 4: Yükseköğretim kurumlarına yapılan finansman kaynaklarının dağılımı (%), 2015 

Kaynak: (OECD, 2018) 

Şekil 4’te ilgili ülkelerde 2015 yılında yükseköğretim kurumlarına ayrılan finansman 

kaynaklarının dağılımının bilgisi verilmektedir. Avrupa Birliğinin geneline bakıldığında, 

yükseköğretim kurumlarına yapılan finansmanın %78’si hükümet kaynaklarından gelmektedir. 
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Özel sektörün payı %7 olurken, hanehalklarının finansmandaki payı %15’tir. Finlandiya ve 

Norveç finansmanda hükümet kaynaklarından en fazla yararlanan ülkeler olurken, Birleşik 

Krallık yükseköğretim kurumlarına hanehalkları tarafından finansmanın en fazla yapıldığı ülke 

durumundadır. Türkiye ise %75 ile en fazla finansmanın hükümet tarafından yapıldığı 

ülkelerden biridir. Hanehalklarının ve özel sektörün yükseköğretim kurumlarına finansman 

kaynağı ayrılması noktasında desteği ise %12’dir.    

6. Sonuç 

Eğitimin finansmanının önemi kadar ülkelerin kaynaklarını bu alanda ne ölçüde kullandıkları 

da çok önemlidir. Yükseköğretime ayrılan finansman kaynaklarının etkililiğinde finansman 

kaynaklarının çeşitleri ve hangi ölçüde kullanıldıkları belirleyici olmaktadır.  

Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında yükseköğretimin finansmanı konusunda 

yapılan bu çalışmada, genellikle hükümetlerin yükseköğretimin finansmanında başat güç 

olduğu görülmektedir. Birliğe üye olan ve Schengen bölgesindeki bazı ülkelerden farklı olarak, 

İngiltere’de hükümetin yükseköğretimin finansmanı konusundaki etkisi hanehalklarının 

katkısından düşüktür. Bununla birlikte, birlik üyesi olmayan Türkiye’de ise, yükseköğretime 

yapılan harcamalar birlik geneli ile karşılaştırıldığında ortalamanın üzerindedir. Diğer eğitim 

kademeleriyle karşılaştırıldığında yükseköğretimin pastadaki payı büyüktür. Birlik içinde 

dikkat çeken bir diğer detay ise Kuzey Ülkelerinin yükseköğretime ayrılan finansman 

bakımından, diğer ülkelerden ileride olduğudur. Aynı şekilde Danimarka, Norveç ve Finlandiya 

gibi Kuzey ülkeleri yükseköğretimin finansmanına hükümet tarafından en fazla kaynak ayıran 

ülkeler olmuştur. 

Türkiye’nin son yıllarda eğitim konusunda aldığı önemli kararlardan biri özel sektörün 

etkinliğinin artırılması olmuştur. Son altı yılda özel sektörün yükseköğretime ayırdığı 

finansman kaynağını ikiye katlaması hedeflenen ölçülere yaklaşıldığını göstermektedir. 

Bununla birlikte, Avrupa Birliği ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin pek çok birlik üyesi 

ülkelerden daha fazla oranda eğitime finansman ayırdığı görülmektedir.  
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Türkiye’de Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu Eylem Planlarının 

Analizi  
 

Şahin Çetinkaya1 

 

 
Özet 

Toplumsal yapıda bilgi toplumunun göstergesi, bilgiye dayalı üretimdir. Bilgiye dayalı yüksek katma değerli mal 

üretimi bilgi ekonomisi olarak tanımlanır. Toplumlarda gelişim üretim faktörleri ile kendini göstermektedir. 

Toplumsal yapı da bununla isim almakta ve üretim faktörlerindeki güçlü değişimler toplumsal yapının adını da 

değiştirmektedir. Günümüzde bilgi toplumu, bilginin üretim de kullanılan en önemli kaynak olduğunu 

göstermektedir. Bilgi, tarih boyunca toplumların zenginliğinin en önemli kaynağı olmuştur. Daha fazla ve daha 

nitelikli bilgiye sahip olan ve bilgiyi etkin bir siyasal, ekonomik ve sosyal örgütlenme ile doğru biçimde 

kullanabilen toplumlar diğerlerinin önüne geçerek daha yüksek bir refah seviyesine erişmiştir.  

20’nci yüzyılın ortalarından itibaren elektronik alanında yaşanan gelişmeler bilginin elde edilmesi, depolanması, 

işlenmesi ve iletilmesi açısından bir çığır açmış ve bilgi  toplumuna dönüşüm sürecini de önemli ölçüde 

hızlandırmıştır. Son yıllarda ise bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik ve sosyal hayatın tüm alanlarında 

kullanılan genel amaçlı bir teknoloji haline gelmiştir. Gelişmiş ekonomilerin en önemli ürün bilgi teknolojilerine 

bağlı yüksek katma değerli ürünlerdir. Türkiye 1999 yılından itibaren bilgi ekonomisine geçiş için eylem planları 

hazırlamaktadır. Bu planlarla kamu kaynakları kullanılarak yüksek katma değerli ürün yelpazesi ve istihdamı 

yaratılması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi ekonomisi, bilgi toplumu, bilgi, e-ticaret, e-devlet 

 

Knowledge Economy and Analysis of Information Society Action 

Plan in Turkey 
 
Abstract 

Indicative of information in social structure is knowledge based on production. The knowledge economy is defined 

as knowledge-based production of high value-added goods. Development in society manifests itself by means of 

production factors. The social structure takes its name from this and the strong changes in production factors 

change the name of the social structure, too. Today, the information society shows that knowledge is the most 

important source which used in production. Knowledge has been the most important source of the wealth of 

societies throughout history. Societies, which have more and more qualified knowledge and who can use 

information correctly with an effective political, economic and social organization, have attained a higher level of 

prosperity than others. Since the middle of the 20th century, the developments in the field of electronics have made 

a breakthrough for information acquisition, storage, processing, and transmission and also significantly accelerated 

the process of transformation into the information society. In recent years, information and communication 

Technologies have become a general purpose technology used in all areas of economic and social life. The most 

important product of developed economies is high value-added products based on information technologies. 

Turkey has prepared action plans for the transition to the knowledge economy since 1999. With these plans, the 

aim is to create high value-added product range and employment by using public resources. 

Keywords: Knowledge economy, information society, knowledge, e-commerce, e-government 
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1. Giriş 

Bilgi, tarih boyunca toplumların zenginliğinin en önemli kaynağı olmuştur. Daha fazla ve daha 

nitelikli bilgiye sahip olan ve bilgiyi etkin bir siyasal, ekonomik ve sosyal örgütlenme ile doğru 

biçimde kullanabilen toplumlar diğerlerinin önüne geçerek daha yüksek bir refah seviyesine 

erişmiştir. 20’nci yüzyılın ortalarından itibaren elektronik alanında yaşanan gelişmeler bilginin 

elde edilmesi, depolanması, işlenmesi ve iletilmesi açısından bir çığır açmış ve bilgi  toplumuna 

dönüşüm sürecini de önemli ölçüde hızlandırmıştır. Son yıllarda ise bilgi ve iletişim 

teknolojileri ekonomik ve sosyal hayatın tüm alanlarında kullanılan genel amaçlı bir teknoloji 

haline gelmiştir. Gelişmiş ekonomilerin en önemli ürün bilgi teknolojilerine bağlı yüksek katma 

değerli ürünlerdir. Türkiye 1999 yılından itibaren bilgi ekonomisine geçiş için eylem planları 

hazırlamaktadır. Bu planlarla kamu kaynakları kullanılarak yüksek katma değerli ürün 

yelpazesi ve istihdamı yaratılması hedeflenmiştir 

2. Bilgi Toplumu  

Bilgi toplumu; yeni temel teknolojilerin gelişimiyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi 

sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, eğitimin sürekliliğinin ön plana 

çıktığı, iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumu 

ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumunun ötesine taşıyan bir gelişme 

aşaması olarak tanımlanabilir. Sosyo-ekonomik gelişme sürecinde başta insan faktörü ve bilgi 

olmak üzere tüm alanlarda yapısal değişimi gerekli kılan, sanayi toplumunun uzantısı olarak 

ortaya çıkan bilgi toplumu, “bilgi ekonomisi”, “sanayi-sonrası toplum”, “bilişim toplumu”, 

“bilgi çağı” ve benzeri şekillerde ifade edilmektedir (Stewart,2017). 

2.1. Bilgi Toplumunun özellikleri 

Bilgi toplumu aktörleri olarak ifade edilebilecek bireyler, girişimler,kamu kurumları ve sosyal 

kurumları yeni düzenin ruhuna uygun niteliklere sahip olma baskısıyla karşı karşıya 

bırakmaktadır (Bilgitoplumudairesi,2015). 

Ayrıca, sosyo-ekonomik gelişme sürecinde tarım devrimi birinci dalga, sanayi devrimi ikinci 

dalga, enformasyon devrimi veya bilgi toplumundaki gelişmeler ise “üçüncü dalga” olarak 

nitelendirilmektedir. Üçüncü dalga, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda yeni bir yaşam 

biçimi getirmektedir. Bu yeni gelişmeler yeni davranış biçimlerinin oluşmasına yol açmakta ve 

toplumu standartlaşma ve merkezileşmenin ötesine taşımaktadır. Bu yeni uygarlık, farklı bir 

dünya görünümünü de beraberinde getirmekte; zamanı, mekanı, mantık ve nedenselliği ele 

almada kendi özgül biçimlerini geliştirmekte ve geleceğin politikasının ilkelerinin de kendine 

göre oluşmasına yol açmaktadır(Stewart,2017). 

bilgi ekonomisi adeta finansal sermayenin fırsat maliyeti konumuna gelmiştir. Günümüz 

ekonomik koşullarının temel eksenini oluşturan bilgi ekonomisiyle bilgi teknolojileri 

kullanımının küresel olarak yaygınlaşması sosyal ve ekonomik kalkınmanın kolaylaştırıcı aracı 

olarak rol oynamaktadır(Kevük,2006) 

3. Bilgi Ekonomisi 

Bilgi ekonomisi, bilginin elde edilmesi, işlenmesi ve dönüştürülmesi ile birlikte dağıtımı 

süreçlerini kapsamaktadır. Bu üç temel süreç, bilginin işlenmesini, elde edilmesini, dağıtımını 

ve iletişimini sağlayan bilgisayar sisteminden oluşmaktadır. (Kurt, 2004). 

Teknolojik gelişmeler, yenilikler bilgi ekonomisini, o da bilgi toplumunu veya sanayi ötesi 

toplumu meydana getirmektedir. Bilgi ekonomisi terimi çok iddialı bir terimdir. Çünkü sanayi 

ekonomisinde olduğu gibi bu ekonomide de şiddetle bir teoriye ihtiyaç olduğu halde, henüz 

böyle bir teori geliştirilememiştir(Drucker,1993). 
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Sanayi ekonomisi üretim fonksiyonunda sermaye ve emek temel girdi olarak kabul edilmişti. 

Bilgi ekonomisin de ise üretim fonksiyonunu Y=f (K,L,T) şeklinde yazılır. Burada; Y: üretim 

miktarını, K: sermayeyi, L: emeği, T: teknolojiyi göstermektedir (Freeman,C.,Soete,2003). 

Bilgi ekonomisinde maddi olmayan varlıklarda önemlidir. Asıl önemli olan, şirketin binaları ya 

da makinaları değil, pazarlama ve satış gücüyle ilgili anlaşmaları ve nüfuzu, yönetiminin 

organizasyon kapasitesi ve çalışanlarının kafalarının içinde çakıp duran 

kıvılcımlardır(Toffler,1992). 

Gelişmiş ileri  sanayi ülkeleri yüksek katma değerli malları üretecek teknolojiye sahip 

ülkelerdir.Bu yüzden bu ülkeler bilgi ekonomisine geçmişlerdir(Yıldırım,2004). 

3.1. Bilgi Ekonomisinin Faaliyet Alanları ve Ürünleri 

Yüksek katma değerli malların üretimi bilgiye dayalıdır. Üretimde kullanılan fiziksel 

hammaddesi ürün maliyetinde önemli bir yere sahip değildir. Asıl önemli kısım bilgiye dayalı 

olarak yapılan ilavelerdir. Bilgi teknolojileri olarak adlandırılan bu ürünler fiziksel maliyetinin 

üzerine bilgi üretiminin maliyetini eklediklerinde çok yüksek fiyatlı ürünler ortaya çıkmaktadır.  

Bilgi toplumu kavramı bilgi ekonomisi kavramından çıkmıştır. Bilgi ekonomisinin en önemli 

ürünlerinin başında internet,iletişim,bilgisayar,yazılımlar ve bilgi teknolojisinin diğer ürünleri 

gelmektedir. Günümüzde adına Endüstri devrimi dedikleri üretim faktörlerinin tamamen şekil 

değiştirdiği süreçler yaşanmaktadır. Artık yapay zeka ve gelişimi ile insan gücünün üretimden 

büyük oranda çekilmesi planlanmaktadır.  

Bilgi ekonomisinin temel araçlarını sıralayacak olursak; 

 -e-ticaret 

-e-devlet 

-İnternet ürün ve teknolojileri 

-Bilgisayar ve Bilgisayar programları, 

-Tüm hizmet alanlarında yardımcı elektronik bilişim cihazları, 

-İletişim araçları 

-Bilişim ürünleri başlıca araçlar ve sektörler olarak sayılabilir.  

Bu ürünlerin Pazar büyüklükleri beşeri sermaye ile  yakından ilgilidir. Yani bilgi ekonomisi 

eğitimle büyümektedir. Bilgi toplumlarında eğitim kurumları çok ileri düzeylerdedir. Dünyanın 

en kaliteli üniversitelerinin bulunduğu ABD’de eğitimin ve bilginin ne kadar önemsendiğinin 

göstergesi ve ekonomiye yansıması, onun dünya ekonomisinin %20’sine sahip 

olmasıdır.Bunun için bilgi ekonomisinde beşeri sermaye ve eğitim son derece önemlidir. 

3.2. Bilgi Ekonomisinin Araçları 

Bilgi ekonomisi üretim faktörlerinin özeliklerini değiştirmiştir. Klasik üretim faktörlerinden 

emek büyük oranda beşeri sermaye olarak şekil değiştirmiştir. Böylelikle eğitimli işgücünün 

önemi artmış ve “bilgi”, tüm zamanlarda fiziksel maliyeti çok düşük olan “bilgi esaslı”  yüksek 

katma değerli malların üretiminin baş aktörü haline gelmiştir. Bilginin fiyatı yüksek çarpanlarla 

artmaya başlamıştır. 

Bilgi temelli sektörler ve bilgi ekonomisinin oluşumunda etkili olan araçların başında e-ticaret, 

e-devlet, internet ve bilişim ürün ve teknolojileri gelmektedir. 
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3.2.1. E-ticaret 

Farklı tanımları bulunan e-ticaret terimi genel olarak “fiziksel iletişim olmaksızın yapılan 

sanal ortamdaki her türlü ticari faaliyetlerdir.” Şeklinde tanımlanabilir. Farklı 

kaynaklardan alınan tanımlar da şöyledir; Dünya Ticaret Örgütünün yaptığı e-ticaret tanımı;“e-

ticaret; mal ve hizmetlerin üretim, reklâm, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağı 

üzerinden yapılmasıdır. İş bankası yayınlarından 2013 yılında hazırlanan “Dünya da ve 

Türkiye’de E-Ticaret sektörü” adlı çalışmasında e-ticaret şöyle tanımlanmıştır. Mal ve 

hizmetlerin internet üzerinden alım-satımıdır (Sezgin,2013). 

3.2.2. E-Devlet 

Tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim sağlayan dijital ortamdır. amacı; kamu 

hizmetlerini; vatandaşlara, işletmelere ve kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle, 

etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır2 

3.2.3. İnternet Ürün ve Teknolojileri 

İnternet üzerinden yapılanların çeşitliliği arttıkça, internet  alt yapı yatırımlarının ve ekonomik 

beklentilerinde arttığı görülmektedir. Geniş bant alt yapısı, bilgi güvenliğinin sağlanması, 

teknik hizmetler ve bilgi teknolojilerinde kalifiye eleman gibi sorunları için politika üretilmesi 

zorunlu hale gelmiştir.  

4. Türkiye Bilgi Toplumu Eylem Planları  

Türkiye’nin bilgi toplumuna yönelik politika, strateji, hedef ve uygulamaları 1999 yılından 

itibaren eylem planları şeklinde düzenlenmiştir. Bunlar dönemler halinde sıralanabilir. 

 Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı - TUENA (1999) 

 e-Türkiye girişimi (2000) 

 2003-2004 Kısa Dönem Eylem Planı 

 2005 Eylem Planı (2005) 

 Bilgi Toplumu stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010) 

 2015-2018 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı  

4.1. Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı - TUENA (1999) 

Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı (TUENA) Ana planı 1999 Temmuz ayında Ulaştırma 

Bakanlığı  tarafından kabul edilmiştir. 1999 yılının ikinci dönemindeyse güncelleme 

çalışmalarının başlaması için çalışmalar sürdürülmektedir. Projeyle ilgili kronolojik 

gelişmelerden ve teknik şartnameden de anlaşılacağı gibi ana plan yaklaşımı olarak da 

tanımlanabilecek olan uzun dönemli stratejik planlama, ülkelerin kendi koyduğu hedeflere 

yönelik olarak harekete geçmesine yönelik vizyon ve eylem planları oluşturulmasına fırsat 

vermektedir. Belirsizlik taşıyan gelecekteki ufuk çizgisi çözümlenmeye çalışırken, özgün 

koşulların veya koşullar takımının etkilerine yönelik bilgi kazanmak hedeflenir. Uzun dönemli 

stratejik planlama yaklaşımının en temel hedefi biri uzun dönemli geleceğin incelemesini ve 

değerlendirmesini yapabilen ve tekrarlanabilen bir araştırma paketi oluşturmaktır3. Bu çalışma 

bir enformasyon alt yapı oluşturma çalışmasıdır. Yapılan çalışma sonucunda yayınlanan sonuç 

raporu ile öneriler sunulmuştur.  

 

 

                                                           
2 http://hamburg.bk.mfa.gov.tr/Content/ assets/consulate/images/localCache/12/ otmkaoe0s5g0dt45g2w1kwj 0e-

devlet.pdf 
3 (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/991000_TuenaRapor.pdf. (erişim 01/04/2019) 
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4.2. E-Türkiye Girişimi (2002) 

Ülkemizde bilgi toplumuna geçiş yapı taşlarının oluşumunun hızlandırılması, daha ucuz, hızlı 

ve güvenli internet erişimi, insan kaynağına yatırım ve internet kullanımının yaygınlaştırılması 

hedeflerine ulaşabilmek için, e-Eğitim, e-Devlet, e-Ticaret, e-çevre, e-Sağlık ve benzeri konular 

olmak üzere birçok alt bileşende ele alınan e-Türkiye Girişimi Eylem Planı Türkiye’nin bilgi 

toplumu çalışmaları için taban oluşturacak ve yol gösterme amacını taşımaktadır4.  

Bu girişim de e-devlet hizmetlerinin yaygınlaştırılması, hukuki alt yapının hazırlanması, telefon 

ve internet alt yapı hizmetlerinin genişletilmesi gibi pek çok hedef başlıklar bulunmaktadır. AB 

ülkeleri ile ortak çalışma programları ve görüşmeleri yapılmıştır. Bir çok mutabakat 

sağlanmıştır. 2002 eylem planı devam ettirilmesi gereken projeler olarak 2003-2004 eylem 

planı dönemine devredilmiştir. 

4.3. 2003-2004 Kısa Dönem Eylem Planı  (KDEP) 

2003–2004 yıllarını kapsayan Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP) yürürlüğe konulmuştur. 73 

eylemden oluşan KDEP’te, daha çok hukuki ve teknik altyapının oluşturulmasına yönelik 

eylemler yer almıştır. 

Başlıca planlanan eylemler şunlardır; 

-Bilgi toplumu stratejisinin oluşturulması; DPT sorumluluğunda 1 milyon USD bütçe ile 

tüm kamu kurumlarının etüdü planlanmıştır. 

-Yazılımda mükemmellik merkezi haline dönüşüm politikalarının belirlenmesi; yine DPT 

sorumluluğunda bir plan olup, maliye, hazine, TÜBİTAK,Üniversiteler ve ilgili STK’larla uzun 

dönemde yazılım alanında mükemmeliyet merkezi haline getirilmesi hedeflenmiştir. 

- İnternet altyapısının ve kullanımının, geniş bant erişimini de içerecek şekilde  ülke 

genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik olarak alınması gereken tedbirler konusunda çalışma 

yapılması; Telekominikasyon kurumu sorumluluğunda MEB,Türk Telekom kurumları ile 

paralel yürütülmesi planlanmıştır. 

Bu çerçevede 15 başlıkta kamu da bilgi toplumu altyapısı gelişim politikalarının 

uygulanmasının amaçlandığı plandır 5. 

Bilgi toplumu eylem planı sonuçları Bilgi toplumu stratejisi, teknik altyapı ve bilgi güvenliği, 

eğitim ve insan kaynakları, Hukuki altyapı, standartlar, e-devlet-e-sağlık ve e-ticaret 

başlıklarında raporlanmıştır.  

Bilgi toplumu stratejisi 

Bilgi toplumun oluşturulması ve yazılımda mükemmellik merkezi haline gelme politikalarının 

belirlenmesi projeleri tamamlanamamıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 

Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği 

3G mobil hizmetler dışındaki projeler tamamlanmıştır. İnternet altyapısının geniş bant 

kullanımı, akıllı kart ve PKI standartları, ağ güvenliğinin test edilmesi,.. 

Eğitim ve İnsan Kaynakları 

Sadece Öğretim kurumlarındaki bilgi teknolojisi eğitim mekanlarının topluma açılmasına 

yönelik ön çalışma ve gerekli düzenlemelerin yapılması projesi tamamlanmıştır. Diğer 7 başlık 

devam etmekte olan projeler olarak tamamlanamamıştır.  

                                                           
4 http://www.edevlet.gov.tr/wp/wp-content/uploads/2015/10/e-Turkiye_Girisimi_Eylem_Plani_2002.pdf, erişim 01/04/2019 
5 http://www.bilgitoplumu.gov.tr/strateji-ve-eylem-planlari-2/kisa-donem-eylem-plani/ Erişim : 01/04/2019 
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 “Bir okulu dünyaya aç - İnternete bağla” kampanyası,  

 İlköğretim okullarına 4.000 Bilgi Teknolojileri Sınıfının kurulması,  

 Eğitim portalı prototipinin oluşturulması,  

 Eğitimde kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla, bilgi teknolojilerinin etkin ve 

yararlı şekilde kullanılmasına yönelik olarak okul müfredatlarının yenilenmesi,  

Öğretmenlerin yenilikçi ve pratik öğretim uygulamaları geliştirmek üzere yetiştirilmesi, yeni 

teknolojileri kullanma becerilerini artırmak üzere hizmetiçi eğitim programları düzenlenmesi,  

 Kurs ve sertifikasyon eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi, verilen sertifika ve 

diplomaların AB standartlarında denkliğinin sağlanması,  

 Bilgi toplumunun gerektirdiği insan kaynağı planlamasının yapılması 

 

4.4. 2005 Eylem Planı (2005) 

KDEP’te süresi içinde tamamlanamayan ve 2005 yılına aktarılan eylemlerle birlikte yeni 

eylemleri ihtiva eden 2005 eylem Planı, 2005/05 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı olarak 

01.04.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2005 Eylem Planında ise bir önceki 

dönemde altyapısı tamamlanan e-dönüşüm çalışmalarının günlük hayata yansımalarına yönelik 

yaygınlaştırma uygulamalarına ağırlık verilmiştir. 2005 Eylem Planının hazırlanmasında 

çoğulcu ve katılımcı bir süreç izlenerek, çalışma grupları ve koordinatör kurumların katkıları 

ile öncelik ve aciliyet arz eden 7 başlık altında 50 eyleme yer verilmiştir. Buna göre; bilgi 

toplumu stratejisi başlığı altında 1, teknik altyapı ve bilgi güvenliği başlığı altında 6, eğitim ve 

insan kaynakları başlığı altında 10, hukuki altyapı başlığı altında 3, e-devlet başlığı altında 19, 

e-sağlık başlığı altında 5 ve e-ticaret başlığı altında 6 eylem bulunmaktadır6. 

Eylem planının gerçekleşme durumu başlıklar halinde değerlendirilmiştir.  

bilgitoplumu.gov.tr adresindeki değerlendirmeye göre; 

-Bilgi Toplumu Stratejisi  

Bilgi Toplumu Strateji Belgesinin hazırlanmasına ilişkin çalışmalar, 2006 yılı başında 

sonuçlandırılmıştır. Strateji; bilgi ve iletişim teknolojileri, sosyal dönüşüm, iş ortamı ve 

girişimcilik, etkin kamu yönetimi konularını kapsamakta, ayrıca, stratejinin hayata 

geçirilmesine yönelik kurumsal yapılanma ve yönetişim modeli ile iletişim stratejisini 

içermektedir. Strateji Belgesi ile birlikte, önceliklendirilmiş eylem planı da hazırlanmıştır. 

İlgili kesimleri içeren danışma sürecini takiben son hali verilecek olan strateji belgesinin, 

Yüksek Planlama Kurulu Kararı olarak yayımlanması öngörülmektedir. 

Teknik Altyapı Ve Bilgi Güvenliği:  

Genişbant stratejisi, yeni nesil mobil tlekomünikasyon hizmetleri, alternatif erişim 

teknolojileri, kamu kurumları bilgi güvenliği risk analizi, akıllı kartların kamuda 

kullanımı,kamu kurum ve kruluşlarında yazılım ve kod yazılımı eylemleri gerçekleştirilmiştir.  

Eğitim ve insan kaynakları:  

Bu başlıktaki eylemler kısmen gerçekleştirilmiş olup, sonraki dönemlerde devam eden projeler 

halinde süren özellikteki çalışmalarda bulunmaktadır. Başlıca dikkat çekenler;   öğretmen ve 

öğrencilerin bilgisayar okuryazarlığının artırılması, Mehmetçik’e temel bilgisayar eğitimi, 

kamu çalışanlarına bilgisayar yetkinliğinin artırılması, ilköğretim okullarına bilgi teknoloji 

eğitim mekanlarının kurulması vb. 

 

                                                           
6 http://bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/2005_Eylem_Plani/060500_SonucRaporu.pdf Erişim : 01/04/2019 
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Hukuki Alt Yapı 

Bu başlıktaki çalışmalarda tamamlanamamıştır. Sadece “sayısal haklar yönetimi”  başlıklı 

eylem sonuçlandırılmıştır. Bilişim suçları, internet yoluyla işlenen suçlar vb başlıklar 

incelenerek ilgili bakanlıkla koordineli çalışmalar devam etmekte olup tamamlanamamıştır. 

E-Devlet 

Kamu e-satın alma  platformu faaliyete geçirilmiştir, Türkiye Yatırım Portalı teknik alt yapının 

%96 lık kısmı tamamlanmıştır, Araç Trafik ve Tescil Belgeleri projesi tamamlanmış ancak 

veri tabanı birleştirmesi yapılamamıştır, iş ve işçi bulma platformu, Sosyal Güvenlik Bilgi 

Sistemleri entegrasyonu tamamlanmıştır. Bu başlık altında, adres kayıt, akademik tez 

veritabanı, e-askerlik,tarım bilgi sitemleri,kamu bigi sistemleri, kamu kurumlarında internet, 

kamuda elektronik kayıt başlıkları tamamlanarak gerçekleştirilen eylemlerde bulunmaktadır.  

E-Sağlık 

Bu başlık altında 5 proje bulunmaktadır. Tamamı gerçekleştirilmiştir. Bunlar sağlık hizmeti 

veren ve ödeme yapan kurumlar arasında bağlantı, aile hekimliği bilgi sistemi, hastane 

yönetim bilgi sistemi, Elektronik hasta kayıt sistemi ve sağlık kurumları mahremiyeti 

korunması projeleri gerçekleştirilmiştir. 

E-Ticaret 

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin oluşturulması yapılamamıştır, KOBİ’lere e-Ticaret 

destekleri tamamlanmıştır, Dış Ticarette bilgi ve belge paylaşımı (kısmen hayata geçmiştir. 

Bursa gemlik serbest bölgede hayata geçmiştir. Bunların dışında, ortak E-Ticaret bilgi havuzu 

oluşturulması, elektronik fatura kullanımı usul ve esasları, ticari defterlerin ortak tutulması 

projeleri gerçekleştirilememiştir. 

4.5. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010) 

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010) Türkiye’nin dünyadaki gelişmelere 

paralel olarak bilgi toplumuna dönüşüm hedefini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını orta 

vadeli bir programa bağladığı temel bir politika metni olarak kabul edilmiş ve 2006/38 sayılı 

Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 28.07.2006 tarihinde uygulamaya konmuştur. 

Bilgi Toplumu Stratejisi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplumun tüm kesimlerine yayılması 

suretiyle oluşturulacak ağ etkisi üzerinden sonuç alma yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Bu 

nedenle, Bilgi Toplumu Stratejisinde bilgi toplumu perspektifinden ekonomik ve sosyal tüm 

kesimleri, bütüncül bir yaklaşımla göz önünde bulunduran stratejik bir çerçeve ortaya 

konmuştur. Bilgi Toplumu Stratejisi ile 4 aktör grubuna yönelik belirlenen 7 temel stratejik 

öncelik eksenindeki strateji, hedef ve eylemler ortaya konmuştur.  

Kamu kesimi, özel kesim, bireyler ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünü kapsayan stratejik 

öncelik alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 1) Sosyal Dönüşüm  

2) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu  

3) Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü  

4) Kamu Yönetiminde Modernizasyon  

5) Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü  

6) Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri  

7) Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 
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Bilgi Toplumu Stratejisi, 7 eksende, 38 kamu kurumunun sorumlu olduğu 111 eylem ile hayata 

geçirilecek, 36’sı temel gösterge olmak üzere 117 gösterge ile gelişmelerin takip edildiği, 2,9 

milyar TL harcama öngörülen bütüncül bir program olarak uygulamaya konmuştur7. 

Tablo 1: 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Uygulama Sonuçları 

Eksenler Eylem Sayısı 

Sosyal Dönüşüm 14 

BİT’in İş Dünyasına Nüfuzu 12 

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü 41 

Kamu Yönetiminde Modernizasyon 21 

Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü 13 

Rekabetçi,Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve 

Hizmetleri 

7 

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 3 

Toplam 111 

Aralıklarla paylaşılan 5 rapor bulunmaktadır. Raporlara göre başarı oranı %64,1 olarak 

hesaplanmıştır. 

4.6. 2015-2018 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı  

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) iki aşamalı bir hazırlık sürecinden 

geçilerek oluşturulmuştur. 17. İlk aşamada kavramsal çerçeve belirlenerek bir hizmet alımı 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2012 Kasım-2013 Ekim döneminde Stratejinin ve Eylem 

Planının hazırlanmasında faydalanılacak altyapı çalışmaları yürütülmüş; bu çalışmaların 

sonuçları mevcut durum, küresel eğilimler, makroekonomik etkiler ve ihtiyaç tespiti olmak 

üzere dört ana grupta dokümante edilmiştir. 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 

büyüme ve istihdam odağında ve sekiz ana eksende hazırlanmıştır. Odak ve kapsamın 

belirlenmesinde beş ana unsur belirleyici olmuştur. Bunlar; Türkiye’nin bilgi toplumu alanında 

geldiği aşama ve devam eden ihtiyaçları, Türkiye’nin temel sorunları ve önündeki fırsatlar, 

Onuncu Kalkınma Planı başta olmak üzere ulusal, tematik ve bölgesel politika belgeleri ve 

Avrupa Birliğinin Avrupa İçin Sayısal Gündem girişimi başta olmak üzere uluslararası 

arenadaki politika tercihleridir.  

Bu çerçevede, 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı eksenleri aşağıdaki 

şekildedir:  

1) Bilgi Teknolojileri Sektörü  

2) Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet  

3) Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam  

4) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Topluma Nüfuzu  

5) Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Güveni  

6) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler  

7) İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret  

8) Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik 

 

 

                                                           
7 http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/BTS_VE_EYLEM_PLANI_NIHAI_DEGERLENDIRME_RAPORU.pdf 
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5. Sonuç ve Değerlendirme 

Türkiye’de bilgi toplumuna geçiş sürecinde kamu destekli politikalar üretilmektedir. Bu 

politikalarda planlama devlet tarafından yapılmaktadır. 1996 başlangıç olarak kabul edilirse, 

2018 yılına kadar 6 farklı eylem planı hazırlanmıştır. Bu eylem planları ile kamu üzerinden 

bilişim teknolojilerine yatırımlar yapılmıştır. Kamu kurumlarında özellikle eğitim 

kurumlarında bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygın hale getirilmiştir. Bu uygulamalar ile 

Türkiye’de bilişim teknolojilerin kullanımına dönük istihdam hazırlayıcı programlar 

başlatılmasına neden olmuştur. İŞ-KUR ve Belediyeler aracılığı ile düzenlenen meslek 

edindirme kurslarında özellikle kamu istihdamı için bilgisayar bilme şartı getirilmiştir. Çünkü 

tüm kamu kurumları bilgisayar tabanlı hizmete geçmişlerdir.  

2000’li yıllardan itibaren başlatılan e-devlet uygulamaları tüm kamu kurumlarından hizmet 

almak isteyenlerin zorunlu olarak bilişim teknolojilerini kullanmasını gerekli hale getirmiştir. 

2003-2004 KDEP (Kısa Dönem Eylem Planı) ile hukuki ve teknik alt yapı iyileştirmesine 

dönük çalışmalar yapılmıştır. Yani e-devlet üzerinden belge alınması, yasal tebligat yapılması, 

hukuki açıdan sorumluluk doğuracak işlem yapılması gibi yüz yüze hizmetleri azaltacak 

çalışmaların hukuki ve teknik alt yapısı üzerine 73 eylemden oluşan çalışmalar yapıldı.  

2000’li yıllardan sonra uygulamaya konulan kamu destekli eylem planlarına milyarlarca dolar 

yatırım yapıldı. Bu politikalar eleştirilse bile Türkiye’de kalifiye işgücü yetişmesine, bilişim 

teknolojilerinin satışını yapan, e-ticaret siteleri kuran, teknik servisini sağlayan bir beşeri 

sermaye kesimi oluşturdu.  

2006 sonrası bilgi toplumu eylem planları oldukça önemli sonuçlar doğurmuştur. E-Devlet 

hizmetleri, okullarda bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması, kamu kurumlarının sınavlarında 

bilgisayar bilmeyi zorunlu hale getirmesi gibi toplumu teşvik eden çalışmalar yapıldı. Her 

eylem planının değerlendirme raporlarında başlıklar standart hale getirilmiştir. E-devlet, e-

sağlık, e-ticaret, eğitimde ve okullarda bilgi teknolojileri uygulamaları takip edilen projeler 

haline getirilmiştir. 

2010 yılından sonra eski eylem planları projelerinin tamamlanması ile bir çok alanda altyapı 

sorunu giderilmiştir. okullarda FATİH projesi, hastanelerde sağlık otomasyonları, nüfus ve 

diğer kamu kurumlarında veri tabanı birleştirilmesi gibi tamamlayıcı projeler hayata 

geçirilmeye başlanmıştır. 

BM e-devlet gelişmişlik endeksinde 193 ülke yer almaktadır. Birçok alanda sıralamalar 

yayınlayan BM’nin 2018 raporuna göre e-devlet kullanım sırlamasında Türkiye’nin yıllara göre 

durumu şöyledir. 

Tablo 2: BM e-devlet Gelişmişlik Endeksi Yıllara göre Türkiye 

Yıl Ülke Sayısı e-Devlet Gelişmişlik Endeksi Çevrimiçi Hizmet Endeksi 

2012 193 80 (0.5281) 82 (0,4641) 

2014 193 71 (0,54428) 53 (0,55905) 

2016 193 68 (0,5900) 68 (0,6014) 

2018 193 53(0,7112) 29(0,8889) 

 

2012 yılında e-devlet gelişmişlik endeksi 80 iken 2018 yılında 53 olarak değişti. Çevrimiçi 

hizmet endeksinde ise 2012 yılında 82.sırada olan Türkiye 2018 yılında 29. Sıraya yükselmiştir. 
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Türkiye’nin 2007 – 2017 Dönemi Dış Borcunun Ekonomik 

Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri 
 

Şahin Çetinkaya1    Raziye Bartal2 

 

 
Özet 

Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme, bilgi ve teknoloji yetersizliği, yurtiçi tasarrufların gerekli yatırım 

seviyesinin gerisinde kalması, ödemeler dengesi açığı gibi nedenlerden dolayı istenen düzeyde 

gerçekleşememektedir. Bu ülkeler kalkınmanın finansmanında dış borçlanmaya sık sık başvurmaktadırlar. 

Literatürde dış borçlanma, enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik farklı 

yaklaşımlar mevcuttur. Literatürde dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasında ilişki genellikle negatif yönde 

tespit edilmiştir. 1980’li yıllara kadar enflasyonun ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği görüşü hakimden, 

son yıllarda yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde, bugün çoğu iktisatçı enflasyonun ekonomik 

büyümeyi olumsuz etkilediği görüşündedir. Bu çalışmada Türkiye’nin 2007-2017 yılarına ait verilerden 

yararlanılarak dış borçlanma, enflasyon ve ekonomik büyüme göstergelerindeki  gelişmeler analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Dış borç, ekonomik büyüme, enflasyon, GSYH 

JEL Sınıflandırması: H63, E31, F43 

 

An Investigation Regarding the Effect of Turkey’s 2007-2017 

External Debt on Economic Growth and Inflation 
 
Abstract 

Economic growth in developing countries cannot reach the desired level for many reasons including a lack of 

knowledge and technology, domestic savings which fall for short of the required investment and the deficit of 

balance of payments. Developing countries are often  appeal  foreign  debt  for t he finance of development. There 

are different approaches in the literatüre that explain the relationship between external debt, inflation and economic 

growth. Most empirical studies indicate a negative correlation between foreign debt and economic growth. the 

view that inflation affects economic growth positively until 1980s is the dominant opinion, when the results of the 

studies made in recent years are evaluated, most economists today think inflation affects economic growth 

adversely. In this study, using data of the years 2007-2017, Turkey's foreign debt is analyzed developments in 

inflation and economic growth indicators. 

Key words : Extermal debt, economic growth, inflation, GDP 

JEL Classification: H63, E31, F43 
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1. Giriş 

Küreselleşme sürecinin etkisiyle dünya ekonomilerinde hızlı bir değişim ve gelişim süreci 

yaşanmaktadır. Bu süreçte bazı ülkelerde ikili yapılar oluşurken diğer taraftan gelişmiş 

ülkelerle gelişmekte olan ülkeler ya da az gelişmiş ülkeler arasındaki gelişmişlik farkları her 

geçen gün artmaktadır. Geçmiş dönemlerde Türkiye sermaye birikimi gibi bir takım nedenlerle 

iktisadi kalkınma ve büyüme konusunda istenen hedeflere ulaşamamıştır. 

Dış borçlanma ihracatı, ekonomik büyümeyi ve yatırımları hızlandırmada önemli bir etkendir. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki yetersiz  sermaye birikimi, bankalar ve uluslararası kuruluşlardan 

ve yabancı ülkelerden dış borç finansman arayışına sevk etmektedir. Dış borç alındığında 

ülkeye  kaynak girişi olmakta ve milli gelir artırmaktadır. Borçlar ödenirken ise anapara ve faiz 

ödemeleri ile yapıldığı için yurtiçi kaynakları azaltmaktadır. 

Dış borçlarla büyüme ve enflasyon arasındaki ilişki yıllardır ele alınmaktadır. Yapılan bu 

çalışmaların ortak özelliği, dış borçların yatırıma ayrılmasıyla büyümenin sağlanabileceği 

üzerine kurulmuştur. Borçlanan ülkede milli gelirde bir artış meydana gelmesi dış borçların 

yatırıma ayrılmasıyla elde edilen getirinin dış borç maliyetinden yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ülkelerin borç stokundaki artışlar büyümeyi azaltmakta ve ülkeleri 

enflasyonist sürece sokmaktadırlar. 

2. Dış Borçlanmaya İlişkin Kavramsal Açıklamalar 

Borç, kişi ya da kurumların alacaklıya karşı yerine getirmek zorunda olduğu mükellefiyet olup 

bu mükellefiyet daha önce alınmış olan belirli bir paranın anapara ve faiz gibi ödentilerle 

birlikte geri verilmesi şeklinde olur ( Kozalı, 2007:3 ). 

Borçlanma, kişi, şirket, kurum veya hükümetin diğerlerinden ödünç mali kaynak sağlamasıdır 

( Seyidoğlu, 1992: 90 ). Borçlanma faizli ya da faizsiz, kısa ya da uzun vadeli, teminatsız ya da 

teminatlı, devredilebilir ya da devredilemez niteliklerde olabilir. 

Dış borç, bir ülkenin ya da ülke içindeki kurumların yabancı ülkelerden kaynak sağlamasıdır. 

Diğer bir ifadeyle dış borç, bir ülke içinde kişiler, yerleşik kurumlar ve diğer kuruluşların, ülke 

dışında  yerleşik kuruluş ve kişilerden yabancı para cinsinden kredi sağlanması şeklinde 

tanımlanmaktadır ( Evgin, 2000 ). 

2.1. Dış Borç Rasyoları 

Dış borç göstergeleri, borç veren ülke açısından borç verilecek ülkenin güvenilirliğini ve borcu 

geri ödeyebilme  kapasitesini  gösterdiği için önemlidir. 

2.1.1. Toplam Dış Borç Stoku / GSMH 

Toplam Dış Borç Stoku / GSMH Oranı, bir ülkenin kredibilitesinin ölçülmesinde, risk ve borç 

yükü analizlerinde genel bir ölçü olarak değerlendirilmektedir ( Erol, 1992, s:146 ). Toplam dış 

borç stoku / GSMH oranı, IMF ve Dünya Bankası tarafından kabul edilen kritere göre, % 30- 

% 50 arasında ise ülke orta derecede borçlu, % 50’yi aşması halinde çok borçlu olarak kabul 

edilmektedir ( Evgin, 2000:59 ). 

2.1.2. Toplam Dış Borç / İhracat Oranı 

Toplam Dış Borç / İhracat Oranı, bir ülkenin borçluluk durumu ve dış borç ödeme kapasitesini 

yansıtarak ihracat gelirlerinin toplam dış borç stoku üzerindeki uzun dönemli etkileri 

konusunda bilgi edinmek için kullanılan bir ölçüttür. Toplam Dış Borç / İhracat Oranı, % 165-

275 arasında ise ülke orta derecede borçlu, oran % 275’in üzerinde ise ülke çok borçlu olarak 

kabul edilmektedir ( Demiray, 2007. S.63-64 ). 
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2.1.3. Toplam Dış Borç Servisi /GSMH Oranı 

Toplam Dış Borç Servisi / GSMH Oranı, belli bir dönemde elde edilen toplam üretim değeri ve 

dış âlem gelirleri  

toplamının ne kadarının dış borç geri ödemelerinde kullanıldığını gösterir. 

2.1.4. Toplam Dış Borç Servisi / İhracat Oranı 

Bir ülkenin borç yükünün değerlendirilmesinde ve çok borçlu olup olmadığının ölçülmesinde 

kullanılan bir orandır. . Bu oran, % 18-30 arasında ise ülke orta derecede borçlu, % 30’u aşması 

halinde ise ülke çok borçlu olarak kabul edilmektedir. 

2.1.5. Dış Borç Faiz Servisi / İhracat Oranı 

Dış Borç Faiz Servisi / İhracat Oranı, dış borçlanmanın maliyetini ölçmede kullanılır. Bu oranın 

% 12- % 20 arasında seyretmesi ülkenin orta derecede borçlu olduğunu, % 20’nin üzerinde 

gerçekleşmesi  ülkenin çok borçlu olduğunu gösterir ( Sarı, 2004:10 ). 

2.2. Dış Borçların Sınıflandırılması 

2.2.1. Vadesine Göre Dış Borçlar 

Dış borcun vadesi, kredinin anlaşma tarihiyle son anapara ödeme yapıldığı tarih arasındaki 

süredir. 

2.2.1.1. Kısa Vadeli Dış Borçlar 

Vadeleri bir yıla kadar olan borçlara kısa vadeli borçlar denir. Kısa vadeli borçlar para 

piyasalarından elde edilir ( Erdem, 1996:26 ). 

2.2.1.2. Orta ve Uzun Vadeli Dış Borçlar 

Vadesi bir yıldan beş yıla kadar olan krediler orta vadeli, beş yıldan daha uzun vadeye sahip 

krediler ise uzun vadeli krediler olarak adlandırılmaktadır. Orta ve uzun vadeli dış krediler, 

uluslararası sermaye hareketleri arasında değerlendirilen, genellikle ülkelerin ekonomik 

kalkınmalarının finansmanına yönelik olarak alınan kredilerdir ( Poyraz, 1995:26 ). 

2.2.2. Alındığı Kaynağa Göre Dış Borçlar 

2.2.2.1. Resmi Kaynaklı Dış Borçlar 

Resmi kaynaklı dış borçlar, iki yanlı ve çok yanlı krediler olmak üzere ikili bir sınıflandırmaya 

tabi tutulabilir. Bu iki ülke aralarında yapılan anlaşması yardımın miktarını, vadesini, faiz ve 

diğer koşullarını kapsar ( Kozalı, 2007:12 ). 

2.2.2.2. Özel Kaynaklı Dış Borçlar 

Özel kaynaklı dış borçlarda borçlanmaya taraf olarak, devlet veya uluslararası bir mali kuruluş 

değil, özel yabancı kurum, kuruluş veya kişiler bulunmaktadır ( Kozalı, 2007:12 ). 

2.2.3. Kullanış Biçimine Göre Krediler 

Bunları proje ve program kredileri, bağlı ve serbest krediler, borç ertelemeleri ve refinansman 

kredileri olarak incelemek mümkündür. 

2.2.3.1. Proje ve Program kredileri 

Proje kredileri belirli yatırım projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak verilirken, 

program kredileri genel olarak borçlanan ülkenin ithalatının finansmanı için verilir ( Uluatam, 

2003:431). 
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2.2.3.2. Bağlı ve Serbest Krediler 

Yapılan borç anlaşmasına göre, krediyi alan ülkeye aldığı krediyi belli bir ülke, mal veya 

hizmetler için harcama koşulu getiriliyorsa bu kredilere bağlı krediler denir. Serbest krediler 

ise, krediyi alan ülkenin, krediyi veren ülkeden herhangi bir mal ve hizmet almak kaydıyla 

sınırlanmadığı hizmet türüdür. 

2.2.3.3. Borç Ertelemeleri ve Refinansman Kredileri 

Vadesi sona eren bir borcun ödenmesinin ilk borç faizine kıyasla daha düşük bir faiz oranı 

karşılığında daha sonraki yıllara ertelenmesine borç ertelemesi denir. Süresi dolan bir borcun 

ödenmesi ve aynı miktardaki kredinin yeniden açılması şeklindeki uygulamaya refinansman 

kredisi denilmektedir. Ülkemizde süresi gelen borçlanmaların büyük ölçüde refinansman 

kredileri ile karşılandığı görülmektedir (Kozaoğlu,2005:23). 

2.2.4. Geri Ödeme Şekillerine Göre Dış Borçlar 

2.2.4.1. Dövizle Ödenecek Dış Borçlar 

Borcun sağlandığı kaynağa bakılmaksızın, anapara ve faiz ödemeleri dövizle veya 

konvertibiliteye sahip bir para birimi ile yapılan dış borçlardır. 

2.2.4.2. Ulusal Para İle Ödenecek Borçlar 

Borç veren tarafın kabul etmesi ile dış borç anapara ve faiz ödemeleri borçlanan ülke parası ile 

yapılmasıdır. 

2.3. Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisini Açıklayan Yaklaşımlar 

Dış borçların üretimi artıracak biçimde verimli alanlarda kullanılması ve faiz oranlarının makul 

düzeylerde olması ekonomik büyümeyi hızlandırma olasılığını arttırmaktadır. Dış borç ve 

ekonomik büyüme ilişkisinin teorik temellerinin, toplam talebi canlandırmada devlet 

müdahalesinin gerekli olduğu görüşünü savunan Keynes ile birlikte atıldığı söylenebilir. 

Keynes yurt içi kaynakların yetersiz kaldığı büyük yatırımların dış borçla finanse 

edilebileceğini ve böylelikle dış borçlanmanın gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesine 

olumlu katkı sağlayabileceğini öne sürmektedir. 

Dış borç ve büyüme arasındaki ilişkiyi dikkate alan bir diğer yaklaşım Harrod-Donar büyüme 

modelidir. Yatırım ve tasarruf düzeyi ile büyüme oranı arasında yakın bir ilişki olduğunu ileri 

süren Harrod-Donar modelinde ekonomik büyümenin en önemli belirleyicisi yatırımlardır. O 

halde yurt içi tasarruf oranının düşük olması ekonomik büyümeyi engelleyen bir faktördür. 

2.3.1. Zamanlar arası  Borçlanma Modeli 

Zamanlar arası borçlanma modelinin varsayımlarından biri belirli gelir düzeylerinde ( y0 ve y1 

) iki dönemi kapsayan bir bütçe kısıtının olması; ikincisi ise yine iki dönemli bir fayda 

fonksiyonunun U ( C0, C1 ) olmasıdır. 
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Şekil 1: Yurt Dışından Borçlanma 

 
                   Kaynak: Nissanke ve Ferrarini, 2001:4 

Şekil 1’de A noktası uluslararası sermaye piyasalarından faydalanmanın mümkün olmadığı 

hem tüketicilerin hem de üreticilerin yurt içi faiz oranı ( r ) ile karşı karşıya oldukları bir denge 

durumunu ifade etmektedir. Ülkenin yurt dışından borçlanma imkânının olduğu ve yurt içi faiz 

oranının dünya faiz oranından ( r* ) yüksek olduğu bir durumda zamanlar arası bütçe doğrusu 

MoN0 bütçe doğrusuna göre daha yatık ( M1N1 ) bir hal almaktadır. Çünkü     r ˃ r* ‘dır. Bütçe 

doğrusunun A noktasındaki eğimi – (1+r ) iken B ve D noktalarındaki eğimi – ( 1+r* ) ‘dır. 

2.3.2. Borçla Büyüme Modeli 

Borçla büyüme modelleri, ekonomik büyüme sürecinde dış kaynakların fayda ve maliyetlerine 

göre borç servis kapasitesini araştırmaktadır. Dış kaynakların gelire dönüştürülmesindeki 

verimliliği, elde edilen ek gelirin tasarruf edilmesi  ve bunların yurt içi yatırımların 

finansmanında kullanılması, ülkedeki yapısal düzenlemelerin hızına ve bunların ihracat ve 

ithalat bileşimlerine yansıması dış kaynakların faydalarını oluşturmaktadır. Dış kaynakların 

maliyetini ise faiz oranı, geri ödeme dönemleri ve ödemesiz süre gibi faktörler belirlemektedir 

( Avramovic vd., 1964:53 ). 

2.3.3. Borç Fazlası Teorisi 

Borç fazlası teorisine göre, artan borç stokunun gelecekte ülkenin borçlarını geri ödeme gücünü 

aşması durumunda beklenen borç servisi ödemeleri ile ülkenin üretim düzeyi aynı yönlü ilişki 

içerisindedir. Bundan dolayı ülke ekonomisindeki yatırımlar yabancı kreditörler tarafından 

vergilendirilecek, yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım yapma istekleri azalacaktır. Teoriye 

göre, gelecekteki borç yükümlülüklerinin itibari değerindeki bir indirim, zımni vergilerin 

yarattığı bozulmaları azaltır ve dolayısıyla yatırımların artmasına neden olur. Borç indirimleri 

yatırımların ve borçların geri ödenme kapasitesini artırdığından dolayı ödenmemiş borçların 

ödenebilir hale gelmesini sağlamaktadır. Bu durumdan hem borçlu hem de kreditörler 

yararlanabilirler ( Classens vd., 1996:17-18 ). 
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Cohen’a göre, borç stoku arttıkça önce beklenen borç geri ödemesinin artacağını, belli bir eşik 

değerden sonra ise borç stokundaki artışların beklenen borç geri ödemesini azaltacağını “Borç 

Laffer Eğrisi” ile açıklamaktadır. 

Şekil 2: Borç Laffer Eğrisi 

 
3. Türkiye’de Dış Borçlanmanın Gelişimi 

Türkiye’nin dış borçlanma serüveni 1940’lı yıllara dayanmaktadır. Zaman içerisinde 

Türkiye’de 24 Ocak kararları 1980 ile yapısal dönüşüm yaşanmış, ekonominin dışa açılması 

sağlanmıştır. 1980’lerde başlayan dışa açılma politikalarıyla birlikte, kamu kesiminin dış 

borçlanmaya ilgisinin artması neticesinde dış borç stoklarında bir artış yaşanmıştır. Özellikle 

1990’lı yıllarda yeni aktörlerin bu sürece katılmasıyla birlikte siyasi istikrarın bir türlü 

sağlanamaması, dış ticaretteki dengesizlikler, ABD dolarının diğer paralar karşısında giderek 

değer yitirmesi ve değişken faiz uygulamaları, dış borçlanmaya dinamizm kazandırmıştır( 

Karagöz, 2007; Adıyaman, 2006; Ülgen, 2005 ). 

Tablo 1: Türkiye’nin 1980-2013 Dönemi Dış Borç Stoku ve GSMH İçindeki Payı (%) 

 

Yıllar Dış Borç Stoku         

(Milyar $) 

Dış Borç 

Stoku/GSMH 

Yıllar Dış Borç Stoku 

(Milyar $) 

Dış Borç Stoku 

/ GSMH 

1980 15,7 27,8 1997 84,2 44,1 

1981 16,6 28,8 1998 96,4 46,9 

1982 17,6 33,3 1999 103,0 54,9 

1983 18,8 36,7 2000 118,6 44,7 

1984 22,6 42,2 2001 113,7 57,7 

1985 27,5 47,9 2002 130,2 56,2 

1986 34,3 54,0 2003 145,4 47,3 

1987 43,1 58,9 2004 161,7 41,2 

1988 42,7 57,5 2005 170,6 35,3 

1989 43,7 52,0 2006 207,8 39,5 

1990 52,3 44,5 2007 249,5 38,5 

1991 53,6 34,0 2008 277,1 37,8 
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Kaynak: Hazine ve T.C. Maliye Bakanlığı Yıllık Ekonomik Rapor 2012 
 

Türkiye dış borç stoku yıllar itibarıyla sürekli olarak artmıştır. 1993 yılı sonrasında 

Türkiye’deki ulusal tasarruflardaki yetersizlik, dış açık, artan kamu harcamalarının vergi 

gelirleri yerine iç borçlanmayla finanse edilmesi ve planlanan ekonomi programlarının 

uygulanabilirliğinin sekteye uğraması makro iktisadi dengeleri bozmuş ve dış borçlanmayı 

artırmıştır ( Opuş, 2002:198; Ülgen, 2005:24 ). Türkiye 2000’li yıllara enflasyon, bütçe açıkları 

gibi  birçok makroekonomik problemleri barındırarak girmiştir. 2001 yılında yaşanan kriz ile 

birlikte dış borç/GSMH oranı % 57,7 seviyesine yükselmiş, 2002 sonrası yaşanan siyasi 

istikrara paralel olarak uygulanan ekonomi politikalarıyla birlikte bu oran 2010 yılında % 39,4 

seviyesine kadar düşmüştür. 

Tablo 2: 2007-2017 Dönemi Türkiye’nin Dış Borç Stoku, Dış Borç Stokundaki Artış 

Oranı ve Enflasyon ve Ekonomik Büyüme oranları 

Yıllar Toplam Dış Borç 

Stoku 

(Milyon $) 

Artış (%) Ekonomik Büyüme 

Oranları ( % ) 

TÜFE Bazlı 

Enflasyon ( % ) 

2007 249.925 20,15 4,7 8,4 

2008 280.832 12,36 0,7 10,1 

2009 268.753 -4,3 -4,8 6,5 

2010 291.694 8,53 9,2 6,4 

2011 305.300 4,66 8,5 10,5 

2012 341.932 11,99 2,2 6,2 

2013 392.389 14,75 4,0 7,4 

2014 405.019 3,21 2,9 8,2 

2015 399.459 -1,37 4,0 8,81 

2016 408.195 2,18 2,9 8,53 

2017 453.207 11,02 7,4 11,92 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Türkiye ekonomisi 2002 yılından bu yana küresel ekonomik kriz yılı hariç sürekli 

büyümüştür.2004 2005 yıllarında Türkiye ekonomisi % 8-9’ları aşan bir büyüme performansı 

sergilemiş ve sonraki üç yıl boyunca büyüme giderek yavaşlamıştır. 2007 yılında Türkiye’nin 

toplam dış borç stoku bir önceki yıla göre % 20,15 oranında artışla 249.925 milyar dolara 

ulaşmıştır. Ekonomik büyüme % 4,7 seviyesinde, enflasyon ise % 8,4 oranında seyretmiştir. 

2009 yılında yaşanan küresel krizin etkisiyle ekonomik büyüme % 4,8 oranında gerilemiştir. 

Toplam dış borç stoku ise % 4,3 oranında azalma göstererek 268.753 milyon dolar seviyesine 

ulaşmıştır. Enflasyon % 6,5 oranında gerilemiştir. 

Türkiye ekonomisi 2010 yılında % 9,2, 2011 yılında % 8,5 oranında büyüyerek Çin’den sonra 

dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olmuştur. 2011 yılında dış borç stoku % 4,66 oranında 

1992 58,6 35,0 2009 268,1 43,5 

1993 70,5 38,0 2010 290,4 39,4 

1994 68,6 50,1 2011 304,3 39,6 

1995 75,7 42,6 2012 338,8 43,1 

1996 79,4 43,3 2013 388,2 47,2 
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yükselerek 305.300 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 2011 yılında enflasyon ise para 

politikasının kontrol edemediği arz şokları nedeniyle yükselmiş ve % 10,5 seviyesine 

ulaşmıştır. 2012 ve 2014 yılında ekonomik büyüme ciddi bir şekilde yavaşlamıştır. 2012 yılında 

ekonomik büyüme yüksek cari açık nedeniyle yavaşlatılmış ve % 2,2 oranında gerçekleşmiştir. 

Enflasyon 2012’den 2016’ya geçen dönemde tek haneli rakamlara düşmüştür. 

2017 yılı dış borç stokunun en yüksek seyrettiği yıl olmuştur. 2017 yılında toplam dış borç 

stoku bir önceki yıla göre % 11,2 oranında artarak 453.207 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 

Enflasyon oranı ise % 11,9 ile 2004 yılından bu yana en yüksek oran oldu. Bu artışta hem para 

politikasının sıkı olmayışı hem de Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzere iç talebi artırıcı 

politikaların etkisi rol oynadı. Ekonomik büyüme de % 7,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

3. Sonuç ve Değerlendirme 

Dış borçlanma özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir finansman kaynağıdır. 

Gelişmekte olan ülkeleri dış borçlanmaya iten nedenlerin başında, iç tasarrufların yetersizliği 

ve varolan kronik ekonomik sorunlar gelmektedir. 

Dış borç ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelendiğinde, 2002 sonrası dönemler hariç 

ekonomik büyüme rakamları istikrarlı değildir. Uzun yıllar boyunca iki hatta üç haneli 

enflasyon rakamlarının yaşandığı Türkiye’de, enflasyonun tek haneli rakamlara düştüğü 

görülmüştür. 2012 yılında gerçekleşen % 6,2’lik enflasyon oranı 1968 yılından bu yana en 

düşük enflasyon oranı olmuştur ( Karagöl, 2013: 14 ). 

24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayan liberalleşme politikalarının izlendiği süreçte Türkiye’nin 

dış borçlanması belirgin olarak artmıştır. 1990’lı yıllarda içeride yaşanan siyasi ve ekonomik 

istikrarsızlık ile dünyada yaşanan ekonomik krizlerin etkisi ile Türkiye’de dış borç birikimi 

hızla artmış ve dış borçlanma politikalarının IMF ile yapılan stand-by anlaşmaları çerçevesinde 

yürütülmeye başlandığı bu süreç, 2008 küresel krizine kadar devam etmiştir. 

Türkiye’de alınan dış borçların, toplam talebi tetikleyerek enflasyon üzerinde artırıcı bir etki 

yarattığı söylenebilir. Türkiye ekonomisinde 1980 sonrası enflasyon uzunca süre yüksek olmuş, 

borçlanma sürekli artan bir seyir izlemiştir. Bu sorunlar ekonominin performansının düşmesine 

ve istikrarsız bir yapının oluşmasına yol açmıştır. Türkiye ekonomisinde dış borçlanma 

politikasının sorun çözücü olma noktasında yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. 
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Avrupa Birliği ve Türkiye Örneğinde Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Belirleyicileri 
 

Fatma Demir1   Abidin Kemeç2 

 

 
Özet 

Dünya nüfusunun hızla artması, kentsel nüfus oranın yükselmesi ve sanayileşme ile birlikte enerji talebi her geçen 

gün artmaktadır. Geleneksel enerji kaynaklarının (petrol, kömür ve doğalgaz) arzının sınırlı olması, maliyetlerinin 

ve çevreye verdiği zararın yüksek olması gibi nedenlerden dolayı ülkeler yeni alternatif enerji kaynaklarına 

yönelmektedir. Enerji tüketiminde ciddi anlamda dışa bağımlı olan Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye için 

yenilenebilir kaynaklar önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye örnekleminde 

1990-2016 yılları arasındaki verilerden yararlanılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının belirleyicileri üzerinden 

bir değerlendirme yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, elektrik enerjisi, Türkiye, Avrupa Birliği, sürdürülebilirlik 

JEL Sınıflandırması: Q41, Q42 

 

Determinants of Renewable Energy Sources In The Case Of 

European Union and Turkey 
 
Abstract 

Due to the rapid growth of the world population, rise in urban population and industrialization, energy demand is 

constantly increasing. As the supply of conventional energy sources (oil, coal and natural gas) is limited and the 

damage to the environment is high, the countries are shifting to new alternative energy sources. Renewable 

resources are important for the European Union countries and Turkey; because these countries are highly 

dependent on foreign energy consumption. In this study, European Union member countries and Turkey have been 

used data for 1990 to 2016. In addition, an assessment was made on the determinants of renewable energy sources. 

Keywords: Renewable energy, electric power, Turkey, European Union, sustainability 

JEL Classification: Q41, Q42 

 

 

 

1. Giriş 

Dünyada, 17.yüzyıl ve 19. yüzyılları kapsayan dönemde, teknolojinin üretimde girdi olarak 

kullanılmasına paralel olarak, emek yoğun geleneksel üretim yöntemlerinden büyük oranda 

makinaların kullanıldığı sanayi üretimine geçiş ile yüksek düzeyde enerji talebi gündeme 

gelmiştir. Ülkelerin büyüme, gelişme ve kalkınma mücadelesinde enerjiye sahip olma ve onu 

etkili kullanma gayret ve çabası o dönemden beri ön planda olmuştur (Esen ve Bayrak, 2015: 

46). Ülkelerin büyüyen ekonomilerine paralel olarak enerjiye olan ihtiyaçları da büyük ölçüde 

artmaktadır. Geleneksel enerji kaynaklarının (petrol, gaz, kömür gibi) arz güvenliği endişeleri 

ve küresel ısınmaya yol açan karbondioksit ve metan gibi gazların çevresel etkileri nedeniyle 

yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanmaktadır. Enerji zorluklarının bu küresel yapısı, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının uygun şekilde yönetilmesini ve kullanımını gerektirmektedir 

(Apergis ve Danuletiu, 2014:578). Öyle ki, fosil kaynaklara sahip ülkeler dahi gelecek yıllarda 
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2Lecturer, Uşak University, Karahallı Vocational High School, Uşak-Turkey, abidin.kemec@usak.edu.tr. 
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mevcut ekonomik statülerini sürdürebilmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım 

yapmaktadırlar (Erdoğan vd, 2018: 236). 

Yenilenebilir enerji kaynakları, çok eski çağlardan beri su pompalanmasında, tahılları 

öğütmede, ürünleri kurutmada, su ısıtılmasında ve yelkenli gemilerde kullanılmıştır.  Buharlı 

makinelerin keşfi ile önce Avrupa daha sonra Amerika’da yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı aşamalı olarak azalmıştır. Sanayi Devriminden 1973 Petrol Krizine kadar, 

yenilenemez enerji kaynakları ucuz ve sınırsız bir kaynak olarak görülüp yoğun talep görmüştür 

(Altuntaşoğlu, 2005:251). Petrol krizi sonrasında enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik 

politikalar tasarlanırken, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevresel etkiler de göz önünde 

bulundurulduğunda, güvenli, yüksek verimli, uzun ömürlü nitelikte olan alternatif enerji 

kaynaklarına yönelim başlamıştır.  

1996- 2016 yılları arası Türkiye ve AB ülkelerinin verileri incelendiğinde; enerji üretiminde ve 

tüketiminde yüksek oranlar da yenilenemez enerji kaynaklarını kullandıkları görülmektedir. 

Aynı zamanda bu ülkeler enerjiyi ithal eden konumdadırlar (Uluslararası Enerji Ajansı ve 

Dünya Bankası). AB ülkeleri ve Türkiye’nin potansiyelleri de düşünüldüğünde, yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelmek sürdürülebilirlik ve rekabet edebilirlik bağlamında güçlü bir 

seçenek oluşturmaktadır.  

2. Yenilebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları 

Enerji kaynakları, yenilenebilir ve yenilenemez (fosil) kaynaklardan oluşmaktadır. Ülkeler, 

jeopolitik konumu, coğrafi özellikleri ve ekonomik nedenleri göz önünde bulundurarak bu iki 

kaynaktan enerji ihtiyaçlarını karşılamaktadır.  

Hem çevreye verdikleri zararlar hem de kaynakların sınırlı olması nedeniyle fosil yakıtların 

alternatifi olabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunmasına ve yaygınlaştırılmasına 

yönelik çabalar gün geçtikçe artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özelliği, 

kaynağın tükenme hızından daha hızlı bir şekilde yenilenebilmesidir. Yenilenebilir enerji; 

sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir (T.C. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının arz güvenliğinin artırılmasına olumlu katkıları olduğu gibi, 

fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak sera gazı emisyonunu da azaltmaktadır. Ayrıca, 

yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik sanayinin gelişmesi, yeni istihdam olanakları 

yaratmasıyla ekonomiye katkıda bulunmaktadır Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının 

üretimi ve kullanımı, tüm dünyada olduğu gibi AB ve Türkiye’de de önemli hale gelmiştir. AB, 

gerek arz güvenliği gerekse iklim değişikliği ile mücadeledeki önemine binaen yenilenebilir 

enerji kaynaklarının geliştirilmesini politika öncelikleri arasına almıştır. AB, uzun vadeli bir 

strateji dokümanı olarak 2007 yılında yayımladığı “Yenilenebilir Enerji Yol Haritası” 

doğrultusunda, enerji arzında yenilenebilir enerjilerin payını 2020 yılına kadar %20’ye 

çıkarmayı hedeflemektedir. Yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesi ve AB’ye uyum için 

yapılan düzenlemeler ile bu kaynakların kullanımı ülkemizde de teşvik edilmektedir. Sektör, 

yatırımcıların da ilgisi sayesinde, gün geçtikçe gelişmektedir (www.ab.gov.tr).  

Güneş Enerjisi: Oldukça büyük bir kütleye sahip olan güneş, alternatif enerji kaynakları 

arasında potansiyeli en yüksek olanıdır. Güneş’in bir saniyede yaydığı enerjinin tamamı 

toplanabilse tüm dünya ihtiyacını yarım milyar yıl karşılayacak düzeyde enerji elde edilebilirdi  

(Galfard, 2018; 15).  

Hidroelektrik Enerji; hidroelektrik enerji santralleri çevre dostu olmaları ve düşük potansiyel 

risk taşımaları sebebiyle ülkemizin başlıca alternatif enerji kaynağıdır. Ülkemizin yenilenebilir 

enerji potansiyeli içinde en önemli yeri tutan hidrolik kaynaklarımızın teorik hidroelektrik 

potansiyeli 433 milyar kWh olup teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar kWh 
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ve ekonomik hidroelektrik enerji potansiyel ise 140 milyar kWh/yıl'dır. 2017 yılında 

hidroelektrik kaynaklı 58,2 milyar kWh elektrik üretilmiştir (https://www.enerji.gov.tr/tr-

TR/Sayfalar/Hidrolik). 2018 yılı sonu itibariyle ülkemizde 28.291 MW hidroelektrik enerjisi 

üretimi ile yenilenebilirler arasında ilk sırada yer alırken,  ikinci sırada 7.005 MW ile rüzgar 

enerjisi gelmektedir.  

Dalga Enerjisi; Son yıllarda dalga enerjisinin yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılmasına 

yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Dalga enerjisi sistemlerinde dalgaların hareketinden ve 

basıncından yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilmektedir. Dalga enerjisi sistemleri kıyıda, 

kıyıya yakın yerlerde veya açık denizde kurulabilmektedir. Farklı dalga enerjisi santral türleri 

vardır.  

Rüzgar Enerjisi; Dünyada yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde rüzgar enerjisi en gelişmiş 

olan ve ticari anlamda en elverişli enerji türüdür (Albostan vd., 2009). Türkiye'de 2006 yılına 

kadar rüzgâr enerjisi ile ilgili pek bir gelişme olmamıştır. Ülkede rüzgâr enerjisinin gelişmeye 

başlaması bu yıldan sonra gerçekleşmiştir. Bu gelişme de 2005 yılında 5346 sayılı Yenilenebilir 

Enerji Kanunu’nun yasalaşması etkili olmuştur (Yılmaz, 2012;35).  

Yerküre ısı enerjisi olarak da tanımlanan jeotermal enerji,  yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde 

birikmiş basınç altındaki sıcak su, buhar, gaz veya sıcak kuru kayaçların içerisindeki ısıl 

enerjidir (Etemoğlu vd., 2006).  

Avrupa Birliği ülkelerinin yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi incelendiğinde 2000 

yılında enerji kapasitesi toplam olarak 191,345 MW iken, 2017 yılında bu kapasite 512,348 

MW’a yükselmiştir. En yüksek kapasite hidroelektrikte enerjisinde gelirken,   artış en fazla 

hidroelektrik ve rüzgar enerjisinde gerçekleşmiştir. 

Tablo 1: Avrupa Birliği’nin Yenilenebilir Enerji Üretim Kapasitesi (MW), Global Payı (%) 

Yıl Toplam  Hidroelektrik  Biyoenerji  Jeotermal  Güneş  Rüzgar  

2000  191.345  169.118  8.281  776.0  201,1  12.755  

2010  322.563  179.747  25.971  1.337  30.415,0  84.872  

2017  512.348  191.109  36.438  1.541  111.775,0  171.244  

Yılı  Toplam  Hidroelektrik  Biyoenerji  Jeotermal  Güneş  Rüzgar  

2000  %25,3  %22,4  %1,1  %0,1  %0,0  %1,7  

2010  %26,3  %14,7  %2,1  %0,1  %2,5  %6,9  

2017  %23,5  %8,8  %1,7  %0,1  %5,1  %7,9  

Kaynak: IRENA, 2019.  

Avrupa ülkeleri 10 yıl öncesine kıyasla daha az enerji tüketmektedir. Bunun ana nedeni enerji 

verimliliği kazanımlardır. Avrupa aynı zamanda enerji tasarrufları ve beklenenden daha hızlı 

yenilenebilir enerji üretimi sayesinde fosil yakıtlara daha az bağımlı hale gelmektedir. 2005-

2015 yılları arasında AB’nin enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı %9’dan neredeyse 

%17’ye çıkarak ikiye katlanmıştır (www.eaa.europa.eu).  Ancak pazar payı giderek azalsa da, 

fosil yakıtlar Avrupa’da baskın enerji kaynağı olmayı sürdürmektedir. Aşağıdaki şekilde 

ülkemiz ve AB ülkelerindeki durumu gözlemleyebiliriz. 

Türkiye ve AB ülkelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının, elektrik üretim payları 

kıyaslandığında, 1990’lı yıllarda hem Türkiye ve AB ülkelerinde oranlar %1-2 civarındayken 

yıllar itibariye artış göstererek 2015 yılında Türkiye’de % 7, AB ülkelerinde ise % 25 

seviyelerine kadar çıkmıştır.  
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Şekil 1: Türkiye ve AB Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretim 

Payları 

 
Kaynak: Dünya Bankası 

 

Yenilenemez enerji kaynakları, oluşumları ve yenilenmeleri çok uzun zaman alan kaynaklardır. 

Bunlar; kömür, taşkömürü, linyit, petrol, doğalgaz, bor ve nükleer enerjidir. Yenilenemez enerji 

kaynakları, yakıt rezervleri hızla azalmakta olup özellikle petrol ve doğal gaz rezervleri kritik 

seviyelere yaklaşmaktadır. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; kömürün 

114 yıl, doğalgazın 53 yıl, petrolün ise 51 yıl rezervi kalmıştır.  

Türkiye ve birçok AB ülkesi de enerjisinin önemli bir kısmını fosil olan petrol ve doğalgazdan 

karşılamakta ve bu kaynakları dışarıdan ithal etmektedir. Şekil 2’de görüldüğü gibi elektrik 

üretiminde hem Türkiye hem de AB ülkeleri yüksek oranlarda yenilenemez kaynaklarından 

faydalanmaktadır. 1990 yılında AB ve Türkiye’de % 60 seviyesinde olan oran 2015 yılında 

Türkiye için % 65 seviyelerine çıkarken AB ülkelerinde % 40 seviyelerine gerilemiştir. 

 

Şekil 2: Yenilenemez Kaynaklardan Elektrik Üretim Payları 

 
Kaynak: Dünya Bankası 

Yenilenemez enerji kaynakları kullanımı ile sonucunda karbon emisyonu arasında doğrudan bir 

aynı yönde bir ilişki söz konudur. Her ne kadar AB üyesi ülkelerde kişi başına enerji tüketim 

miktarı Türkiye’nin 2,5 katı olsa da karbon emisyonu ülkemizde daha yüksek miktardadır 

(Dünya Bankası). Ülkemizde Karbon emisyonu 1990 – 2015 yılları arasında sürekli bir artış 

yaşamıştır. 1990 yılında yaklaşık 130 milyon ton olan karbon emisyonu 2015 yılında 320 

milyon ton seviyesine yükselmiştir. AB ülkelerinde ise 1990- 2015 yılları arasında 140 milyon 

tondan 135 milyon tona azalış göstermiştir (https://www.iea.org//statistics). 
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3. Enerji Arz ve Talebi  

Enerjinin ekonomik büyüme ve kalkınmada önemli bir etken olarak düşünüldüğünde, enerji 

arzı ve talebi ülkeler açısından dış ticaret dengelerini doğrudan etkilemektedir. Enerjide dışa 

bağımlı olan ülkeler yüksek oranda dış ticaret açığı oluşmaktadır.   

Şekil 3: Türkiye'nin Net Enerji İthalatı 

 
Kaynak: IEA 

Türkiye’nin büyüme sürecinde ihtiyacı olan enerji tüketimi hızla artarken, enerji üretimi ve bu 

alanda yapılan yatırımlar yetersiz kalarak enerji ihtiyacı giderek artan ithal enerji girdileriyle 

karşılanır hale gelmektedir. 2002 yılından itibaren özellikle sergilenen yüksek büyüme 

performansının paralelinde artmaya başlayan enerji ithalatının olumsuz etkileri, dış ticaret açığı 

üzerinde ciddi anlamda hissedilmeye başlanmıştır. Ayrıca Şekil 3’te görüldüğü üzere, 2008 

küresel krizin etkisiyle iç talepte küçülme ve ekonomide yavaşlamanın meydana gelmesi ve 

bunun paralelinde genel ithalatta düşüş yaşanırken, yerli ikamesi olmayan ve üretim sürecinin 

sekteye uğramaması için gereken petrol, doğal gaz gibi enerji ithalatının hızla arttığı 

gözlenmektedir. 2015 yılında net enerji ithalatı yaklaşık olarak 105 milyon ton petrol 

eşdeğeridir.3  

Yenilenebilir enerji ve teknolojilerinin alternatif olabilmesinin önemli ekonomik nedenlerinin 

başında; enerji ithalat harcamalarını azaltarak, kaynakların iç piyasada istihdam yaratacak ve 

ekonomik canlılık, kalkınma sağlayacak şekilde kullanılmasına fırsat vermesi gelmektedir. AB 

üye ülkelerde net enerji ithalatı Türkiye’ye göre oldukça düşük seviyelerde gerçekleşmiştir. 

1990 yılında 27 milyon ton petrol eşdeğerinden yatay seyir halinde 2015 yılında 32 milyon ton 

petrol eşdeğeri seviyelerine gelmiştir.  

                                                           
3 Milyon ton petrol eşdeğeri- 1 milyon ton petrolün yakılması ile elde edilecek enerjiye eşittir. 
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Şekil 4: AB Ülkelerinin Net Enerji İthalatı  

 
Kaynak: IEA 

4. Sonuç 

Türkiye’nin, 1990- 2015 yılları arasındaki verileri incelendiğinde; karbon emisyon miktarı 

sürekli olarak artmıştır (Yaklaşık % 164). Enerji üretimi ve tüketimi açısından yenilenemez 

enerji kaynakları tercih edilmiştir. Net enerji ithalatı yaklaşık % 288 oranında artmıştır. 

Ekolojik açıdan çevreye zararının az olması, kaynağının sürekli kendini yenilemesi, işletim 

maliyetinin düşük olması, enerjide dışa bağımlılığı azaltmada etkin bir rol oynaması ve yeni 

istihdam olanakları sunması gibi nedenlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynakları tercih 

edilmektedir.  

Türkiye, 26 Ocak 2009 tarihinde Bonn’da düzenlenen konferans sonunda imzalanan 

anlaşmayla, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) kurucu üyeleri arasında yer 

almıştır. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynakları konusunda ulusal eylem planının 9 Şubat 

2015 tarihinde yürürlüğe girmesiyle bu kaynakların bütün sektörlerde kullanımı teşvik 

edilmiştir.  
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Do Remittances Influence Romania’s Economic Growth? 
 

Laura Diaconu Maxim1 

 

 
Abstract 

According to the statistics, Romania has experienced the highest increase in emigration among the EU states, since 

1990. This phenomenon had significant direct and indirect consequences on the national labour market, on the 

stock of human capital and, implicitly, on the economic growth. Apart from the negative effects of the emigration, 

it is considered that the labor productivity was positively influenced by the returning Romanian migrants, while 

the remittances boosted the investments. Meanwhile, the remittances seem to have reduced the poverty and income 

inequalities. Starting from the assumption that remittances represent the most tangible socio-economic benefit of 

the emigration, the purpose of the present paper is to identify the impact of the remittances on Romania’s economic 

growth, during the period 2000 – 2017. It was chosen this period because, before 2000, the remittances had 

negligible values. The research methods we have used are both qualitative and quantitative ones. The documentary 

investigation helped us formulate the research hypothesis and the statistical analysis of the secondary data allowed 

us to test this hypothesis. The conclusions of our study suggest that the remittances have a positive impact on the 

economic growth of Romania, an increase with a unit of remittances leads to a 0.167% growth in GDP. These 

findings are consistent with the literature and may offer valuable information for the policy-makers.  

Keywords: Remittances, economic growth, Romania, migrants 

JEL Classification: F24, O15, O40 

 

 

1. Introduction 

The data released by the United Nations in 2017 reflects the fact that the number of the 

international migrants has considerably increased, from 173 million in 2000, to almost 258 

million in 2017 (United Nations, 2017a). The largest number of emigrants came from 

developing and less developed states, which directed towards the more advanced economies. 

Romania, a country which started to develop at a slow pace after the fall of the communism, 

had to cope with the large flows of emigrants, especially after the European Union adhesion. 

According to a United Nations International Migration Report (2017b), 3.4 million Romanians 

(approximately 15.5% of the total population) have emigrated between 2007 and 2015. This 

value places Romania on the second position in the world, after Syria, according to the 

emigration growth rate between 2007 and 2015.  

Regarding the impact of the emigration on the national labour market, on the human capital 

stock and on Romania’s economic growth, many studies and reports (OECD, 2013; European 

Commission, 2014; Atoyan et al., 2016) pointed out both the negative and the positive 

consequences. It was noted that the highest emigration rate is registered in the case of the high-

skilled emigrants (26.6%), fact that negatively influences the labour force productivity (Atoyan 

et al., 2016). The most affected sectors were IT, health, education, science and engineering 

(European Commission, 2014). If we also consider that the working-age emigrants exceed 2.65 

million persons (Atoyan et al., 2016), which means approximately 20.6% of the Romanian 

working population, it is easy to understand that the contribution of the labour to the economic 

growth has been seriously affected. Actually, it is considered that the cumulative real GDP 

growth would have been, on average, about 10 percentage points higher in Romania in the 

absence of emigration (World Bank, 2018). 

                                                 
1 Assoc. Prof., “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Romania, Faculty of Economics and Business 

Administration, Department of Economics and International Relations, lauradiaconu_07@yahoo.com 
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Among the positive consequences of the migration, the most cited ones refer to the increases in 

the labour productivity, due to the returning Romanian migrants (Mereuta, 2013) and to the 

impact of remittances, which boosted investments and reduced poverty and income inequality 

(Ciupureanu and Roman, 2016; Zamfir et al., 2010; Radu and Epstein, 2007). In 2013, Romania 

received 4 billion USD from the emigrants, value which placed the country on the third highest 

position in Europe and Central Asia, after Ukraine and Tajikistan (World Bank 2014). 

Starting from the assumption that remittances represent the most tangible socio-economic 

benefit of the emigration, the purpose of the present paper is to identify the impact of the 

remittances on Romania’s economic growth, during the period 2000 – 2017. It was chosen this 

period because, before 2000, the remittances had negligible values.  

To reach the established objective, the research methods we have used are both qualitative and 

quantitative ones. The documentary investigation helped us formulate the research hypothesis 

and the statistical analysis of the secondary data allowed us to test this hypothesis. 

2. Literature Review 

According to the economic theory, workers move where their productivity is higher, this 

movement increasing the production and enhancing the efficiency at the global level. It was 

noted that the welfare of the migrants might also increase (Rapoport, 2016), while the 

remittances’ flows might help households from the origin countries to escape poverty. Besides 

the monetary gains, the remittances are often associated with greater human development 

outcomes, in various areas, such as health, education and gender equality (Ratha, 2013). There 

are also some positive spillover effects, when some of the investments made by the remittance-

receiving persons influence an entire community.  

In the literature, the importance of the remittances on the origin country has largely been 

debated, with a focus both on the micro and macroeconomic consequences. Evidences from 

around the globe show that the households that receive remittances can improve their welfare 

both on short and long term. The money received from those that are abroad will increase the 

revenues of the receiving individuals, which will be able to spend more on their basic needs. A 

cross-country comparison of 71 developing economies revealed that a 10% increase in per 

capita international remittances would lead to a 3.5% reduction of the share of people living in 

poverty (Adams and Page, 2005). 

Various surveys underline that the remittance-receiving households make higher investments 

in their health and education than those who do not receive this money (Ratha, 2013). A study 

conducted for the World Bank pointed out the positive health outcomes of the remittances in 

Mexico. It shows that, in the analysed country, the children born in a remittance-receiving 

household had both higher birth weight and higher weight levels during early childhood 

(Hildebrandt and McKenzie, 2005). Moreover, the infant mortality rate was lower and the 

health practices were better implemented in those households. 

The remittances positively influence not only the health of the receiving households, but also 

their education level. A study conducted on Ethiopia and Sri Lanka shows that those families 

which receive remittances invest more in the education of their children than the others who do 

not receive this money (UNDP, 2009). Similar results were found in the case of Pakistan, where 

remittances were associated with higher school enrolment for the receiving families (Dendir 

and Pozo, 2005). An analysis of six sub-Saharan states reflects that it is a strong and positive 

relationship between the average number of the households’ members with secondary education 

and the amount of the international remittances received (Mansuri, 2006).  

Regarding the impact of remittances on growth, it was argued that this depends on how the 

recipient households use them: for consumption, savings or investments. Most of the studies 
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that linked the remittances to the investments concluded that the remittances stimulate the 

economic growth (Giuliano and Ruiz-Arranz, 2005). Several studies underlined that the 

remittances provide capital to small entrepreneurs, reduce credit constraints and enhance 

entrepreneurship (Toxopeus and Lensink, 2008). Woodruff and Zenteno (2001) noticed that 

remittances represented around 20% of the capital invested in microenterprises in urban 

Mexico, the impact being stronger especially for the female-owned businesses. Actually, the   

remittances from the United States accounted for about one fifth of the capital invested in 

microenterprises in urban Mexico. An opposite opinion comes from Brown and Ahlburg 

(1999), who argued that the remittances undermine the productivity and growth in the low-

income states, because they are immediately spent, usually on foreign products, and, therefore, 

they do not stimulate the productive investments. A similar conclusion resulted from the study 

of Chami, Fullenkamp and Jahjah (2003). They suggested that the largest proportion of the 

remittances is spent on consumption and only a very small part goes to savings or short-term 

investments, which are not necessarily productive for the economy. Yet, even when the 

remittances stimulate only the consumption and do not directly influence the macroeconomic 

growth, they may increase per capita income levels and, thus, reduce poverty and inequality 

(Ratha and Mohapatra, 2007). Some studies conducted on Philippines and Mexico suggest that 

the remittances are associated with higher accumulation of assets in farm equipment and 

increased small-business investments (Taylor and Wyatt, 1996). Moreover, the remittances may 

increase the savings, which can improve the financial intermediation and, thus, the economic 

growth of the economy.      

Barajas et al. (2009) considered that the remittances might increase the amount of funds from 

the banking system, which, in turn, may enhance the financial development and, therefore, the 

economic growth. Similar to these findings, Giuliano and Ruiz-Arranz (2009) argued that the 

remittances improve the credit constraint on the poor people and improve the allocation of the 

capital. In this way, they enhance the economic growth in the less financially developed states. 

Yet, Barajas et al. (2009) underlined that, if an economy is more integrated in the world 

financial market and has a more developed financial system, the remittances are less likely to 

stimulate the investments by relaxing the credit constraints. However, Ratha (2013) pointed out 

that the remittances might improve a country’s credit rating and external debt sustainability. 

This idea is supported by the argument that the World Bank-IMF Debt Sustainability 

Framework, initiated in 2009, allows countries that receive large flows of remittances to have 

a higher level of debt (World Bank, 2013).  

It was also noted that the large and sustained amount of remittances may have a negative 

indirect impact on the trade balance of a state, by leading to an appreciation of the real exchange 

rate and, therefore, to a loss in the relative export competitiveness. Some examples of the 

exchange rate appreciation due to the remittances are offered by studies conducted on the 

Republic of Moldova (IMF, 2005) and on some states from Latin America and Caribbean 

region. In the case of the last ones, it was noted that doubling the remittances may determine a 

real exchange rate appreciation of more than 20% (Amuedo-Dorantes and Pozo, 2004). Yet, in 

Tajikistan, the remittances helped counteract the depreciation pressure, reduced the labour and 

other production costs, making the country more attractive for the foreign investors (Kiriyev, 

2006). 

Fajnzlber and Lopez (2008) conclude that the extent to which a country benefits from 

remittances is closely related to the strength of the domestic institutions and to the 

macroeconomic environment. During an economic downturn, the remittances sent by the 

emigrants represent one of the major financial inflows, since the investors become more 

reluctant. The emigrants send more funds in order to help their families and friends during the 

hard times. Therefore, the remittances facilitate the consumption and contribute to the stability 
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of the recipient economies. For example, the remittances enhanced the consumption in 

Indonesia and Philippines following the Asian financial crisis (Ratha and Mohapatra, 2007). 

Taking into account the information presented above, our research hypothesis is:   

H1: There is a positive relationship between the remittances and the economic growth of 

Romania: increasing the remittances’ inflows will lead to a higher economic growth of the 

country.  

3. Data and Method 

3.1 Data sources 

In order to test our research hypothesis, we have used the data obtained from several sources. 

Most of the indicators presented in Table 1 are based on data collected from World Bank Open 

Data database and only the variable “Government expenditure (% of GDP)” has been taken 

from Statista – The Statistics Portal.   

Table 1: Dataset 
Indicator Symbol Source 

Gross domestic product growth rate (%) GDPgr World Bank (2018a) 

Final consumption expenditure (% of GDP) Ce World Bank (2018b) 

Government expenditure (% of GDP) Ge Statista (2018) 

Gross fixed capital formation (% of GDP) GFCF World Bank (2018c) 
Foreign direct investment, net inflows (% of 

GDP) 

FDI World Bank (2018d) 

Personal remittances, received (% of GDP) REMr World Bank (2018e) 
External balance on goods and services (% of 

GDP) 

Trade World Bank (2018f) 

Source: Own processing. 
 

The data was analysed for the period 2000 – 2017, for the case of Romania. 
 

3.2 Data analysis 

In order to test our hypothesis and reach the established objective, we have used a linear 

multiple regression model. The multiple regression analysis has also been used by other authors 

(Chami, Fullenkamp and Jahjah, 2003) to determine the impact of workers’ remittances on the 

economic growth.  

Almost all the indicators from Table 1 were used as independent variables in the model 

presented below, the only exception being “Gross domestic product growth rate” (GDPgr), 

which was the dependent variable.  

The model developed by us is based on the basic economic equation of the gross domestic 

product (GDP), which assumes that the GDP is equal to private consumption plus public 

spending plus investments plus net exports. Therefore, our model is: 

GDPgr = β0 + β1 Ce + β2 Ge + β3 GFCF + β4 FDI + β5 REMr + β6 Trade. 

Prior to conducting the regression analyses, the stationarity of the data in all the considered 

variables was verified. 

The expected relationship between the “Gross domestic product growth rate” and all the 

independent variables is presented in Table 2.  
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Table 2: The relationship between GDPgr and the independent variables 

Indicator  Expected sign 

Ce + 

Ge + 

GFCF +/– 

FDI + 

REMr + 

Trade + 

Source: Own interpretation. 

4. Empirical Analysis 

In order to identify the impact of the remittances on Romania’s economic growth, we have 

tested the above mentioned equation of the regression model. The robustness tests showed that 

all the indicators we have chosen influence the economic growth. 

Using the fixed effects method, we have obtained the results presented in Table 3. 

Table 3: The results of the model (using fixed effects method) 
Independent variables Estimate P-value 

Ce 0.103 0.00 

Ge 0.087 0.00 

GFCF 0.004 0.02 

FDI 0.142 0.02 

REMr 0.167 0.01 

Trade 0.048 0.00 

R 0.896  

R-square 0.812  

Adjusted R-square 0.794  

Source: Own calculations. 
 

As it can be seen in Table 3, our model is statistically significant (F-statistic p < 0.05 for all the 

indicators). The relationship between the independent variable, on one hand, and the dependent 

ones, on the other hand, is very strong (R2 = 0.896, adjusted R2 = 0.794), while the degree of 

determination between variables is 0.794. These results show that the indicators we have chosen 

explain the evolution of GDP growth rate to a large extent.  

Analysing the above data, we can argue that he remittances have a positive impact on 

Romania’s economic growth, an increase with one unit in the remittances leads to a 0.167% 

growth in GDP. Actually, as it results from Table 3, the remittances have the highest impact on 

the economic growth of the country, an increase with one unit in each of the other variables 

leading to a lower growth of the GDP: 0.142% – if the foreign direct investment augments with 

one unit, 0.103% – if the final consumption expenditure increases with one unit, 0.087% – in 

the case of  one unit growth of government expenditure, 0.048% – if the external balance on 

goods and services increases with one unit and only 0.004% – in the case of one unit growth of 

gross fixed capital formation. It has to be mentioned that between all the independent variables, 

on one hand, and the dependent indicator there is a positive relationship (the sign was positive 

in all the cases).   

Considering all these results, our research hypothesis – H1: There is a positive relationship 

between the remittances and the economic growth of Romania: increasing the remittances’ 

inflows will lead to a higher economic growth of the country – is accepted.  
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5. Conclusions 

International migration can generate welfare gains both for the migrants and for the origin and 

destination countries. Most of the analysists consider that the major benefit for the origin 

countries is given by the remittances. They are an important source of external finance for the 

developing states, in some cases their amount being higher than the official development 

assistance, foreign direct investment or other financial flows. 

The aim of the present paper was to identify the influence of the remittances on Romania’s 

economic growth, during the period 2000 – 2017. In order to explore this impact, the linear 

multiple regression analysis was used. The regression model was tested with the help of the 

fixed effects method.  

The results of our study suggest that the remittances positively influence the economic growth 

of Romania, having, actually, the most significant contribution from all the variables included 

into the model. It was noticed that an increase with one unit of remittances leads to a 0.167% 

growth in GDP. These findings are consistent with the literature and may offer valuable 

information for the policy-makers, which should focus more on making them cheaper and more 

productive for the receiving household and for the country.  

The results obtained in this study could be developed in a future research, in which we also 

intend to investigate the relationship between the workers’ remittances and other 

macroeconomic indicators that might influence the economic growth. 
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Abstract 

The excess body weight has become a subject of increasing concern not only for the medical community but also 

for the economic researches, since its related comorbidities (diabetes, cardiovascular disease and cancer) involve 

high direct and indirect socio-economic costs. The purpose of this paper is to investigate the socio-economic 

challenges determined by the excess body weight and its related comorbidities in Romania. The main indicators 

taken into account are related to the direct economic consequences (overweight and obesity related health care 

costs) and to the indirect ones (productivity losses, determined through presenteeism, absenteeism, disability and 

premature mortality). Moreover, some physical and psychosocial aspects have also been investigated. The findings 

of our study indicate that in Romania, the largest percentages of overweight people can be found especially among 

those over 35 years old, which are in the middle of their active life and which might be forced to stop or diminish 

their carrier at an early age, because of the comorbidities related to the excess weight. These results have important 

socio-economic consequences, in terms of high healthcare expenditure, productivity losses and low quality of life. 

Another worrying result, with major medical and economic implications, on short and long term, is the fact that 

the obesity among children is continuously increasing. However, previous studies indicated that a 5% reduction in 

population’s body mass index will completely eradicate the prevalence of obesity-related cancers in Romania and, 

consequently, all the related costs. 

Keywords: Excess weight related comorbidities, Excess weigh related healthcare costs, Productivity loss, Health-

related quality of life, Romania  

JEL Classification: I15, I18, H51 

 

1. Introduction 

Excess weight (obese or overweight status) is increasingly being recognized as one of the main 

global health threats of the 21st century. Moreover, it is also an economic phenomenon with 

potentially important direct and indirect economic costs. In the beginning of the 21st century, 

the number of the overweight people, who consume more food than they need, seems not only 

to equal but even to exceed the amount of the underweight people, who suffer from malnutrition 

and hunger (Rosin, 2008). 

According to the results of a study conducted on the 28 European Union countries between 

2013-2015, weight problems are rapidly increasing in most of the states, 51.6 % of the EU’s 

population (18 and over) being overweight in 2014 (Eurostat, 2016). These results are very 

worrying since the body weight problems have been associated with an increased risk of 

developing other comorbidities, such as diabetes, cardiovascular disease and cancer (Guh et al., 

2009; Calle et al., 2003; Berrington et al., 2010), the last two representing the most common 

causes of death in the EU states (WHO, 2012). Furthermore, the excess body weight has also 

been correlated with a range of negative physical, psychosocial and economic outcomes. This 

is the reason why the excess body weight is no longer only a medical issue but it has also 

become an important subject for the economic researches.  
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Taking into account all these aspects, the purpose of this paper is to investigate the socio-

economic challenges determined by the excess body weight and its related comorbidities in 

Romania.  

The main indicators taken in account are related to the direct economic consequences 

(overweight and obesity related health care costs) and to the indirect ones (productivity losses, 

determined by presenteeism, absenteeism, disability and premature mortality). Apart from these 

economic indicators, we have also considered some physical and psychosocial aspects, such as 

health-related quality of life, depression, anxiety and mobility, with a great impact on the socio-

economic environment. Unfortunately, in the case of Romania, the studies regarding all these 

socio-economic costs are very limited not only from the quantitative point of view, but also in 

terms of the investigated aspects. 

2. Literature Review 

The economic burden of the weight body excess involves both direct and indirect costs. The 

direct economic costs associated with overweight and obesity and with the treatment of the 

comorbidities determined by them are substantially growing at the global level, in line with the 

population weight-gain. According to a study conducted by Müller-Riemenschneider et al. 

(2008), at the European level, the obesity-related health care costs exceed €10 billion, being a 

substantial burden in the majority of the EU countries, which ranged between 0.09% and 0.61% 

of the gross domestic product. This may suggest that between 1.9% and 4.7% of total annual 

healthcare costs and 2.8% of total annual hospital costs were attributable to overweight and 

obesity, in the European states (Müller-Riemenschneider et al., 2008; von Lengerke and Krauth, 

2011). Some studies indicate that the total direct healthcare costs are even higher than the 

estimates show, because, since the excess body weight influences various diseases, it is very 

difficult to measure all the involved expenditures (Erixon, 2016).  

Apart from the public spending, the private expenses with medication should also be 

considered. For example, in Portugal, Veiga (2008) estimated that almost 7% of out-of-pocket 

expenditures are attributable to overweight or obesity. Ding et al. (2016), by relating the excess 

body weight to physical inactivity, considers that, in 2013, the overweight and obesity cost the 

global health-care systems $53.8 billion, of which $31.2 billion was paid by the public sector, 

$12.9 billion by the private sector, and $9.7 billion by households. 

In the case of the indirect costs, they seem to be higher than the direct ones, ranging between 

54% and 59% of the total economic burden (Dee et al., 2014). However, there are also situations 

in which the indirect costs exceeded 80%, as it was the case of the UK in 2015, when the direct 

healthcare costs of obesity totaled approximately £4.2 billion, while the indirect ones 

represented £27 billion (Erixon, 2016).  

These indirect costs are related to the fact that the obese people are more often away from work 

than others because they require more medical care and they are ending their working life at an 

earlier age, due to death or permanent disability (Dee et al., 2014). All these involve lower 

productivity at work and a reduction in the economic growth due to the lost work days (Schmid 

et al., 2005). The literature underlines four types of productivity losses: presenteeism (the costs 

determined by those employees unable to work at full capacity, while working in times of 

illness), absenteeism (sickness absence), disability (absence from the labor, due to a physical 

or mental incapability) and premature mortality (Trogdon et al., 2008; Neovius et al., 2009). 

Different studies showed that there is a positive relationship between the four types of 

productivity losses and the body mass index (BMI - see Appendix A) in almost all the EU states 

(Janssens et al., 2012; Neovius et al., 2009; Finkelstein, 2009). However, it is agreed that the 

extent to which obesity determines changes in job performance depends especially on the 
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degree of the excess-weight and on a multitude of work-related characteristics, such as stress 

level, sedentary nature of the job etc. (Schmier, Jones and Halpern, 2006). 

The results of a study conducted in 2013 in France, Germany, Italy, Spain and the UK show 

that the total indirect costs of the obese and overweight persons are more than four times higher 

than in the case of the normal weight individuals, the first ones having significantly greater 

absenteeism costs (Gupta, Richard and Forsythe, 2015). Moreover, the productivity losses were 

significantly greater among the obese persons compared with the normal weight ones in the 

five analyzed states. As a conclusion, Gupta, Richard and Forsythe (2015) underline that not 

only the indirect costs are higher in the case of the overweight and obese persons, but also the 

direct ones, both of them being with €2200 /person/year higher than in the case of a normal 

weight individual. Actually, at the EU level, the total direct and indirect costs of obesity are 

estimated to represent more than €70 billion per year (Tremmel et al., 2017). It was found that 

even a modest weight loss (of approximately 5%) is considered to have not only significant 

positive impact on health, but also lower costs to the health care system and reduced work-

related impairment (Gupta, Richard and Forsythe, 2015).  

Regarding the physical and psychosocial consequences of the excess body weight, Jagielski et 

al. (2014) investigated the relationship between weight, mental well-being and health-related 

quality of life among individuals with weight-related comorbidities from the EU states. Their 

conclusions underlined the fact that increasing weight presents a significant negative 

relationship with various aspects of the quality of life and a positive one with the rates of 

depression and anxiety. 

Considering all these aspects, we raised the following research question: what are the socio-

economic costs associated with the treatment of the comorbidities determined by overweight 

and obesity in Romania? 

3. Results and Discussions 

In the case of Romania, according to the data offered by Eurostat, the percentage of the 

overweight people is higher than the EU average, both in the case of men and women (see 

Figure 1). 

 

Figure 1: Share of overweight population by sex and age, 2014 
Source: Adapted by Eurostat, 2014, Overweight and obesity - BMI statistics, 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Overweight_and_obesity_-_BMI_statistics 
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As Figure 1 shows, in Romania, the largest percentages of the overweight people (more than 

50%) can be found especially among those over 35 years old. In the case of the people aged 

between 35 to 44 years old, the proportion of the overweight individuals is almost 55%. This 

statistic is worrying not only from the medical point of view, but also from the socio-economic 

perspective, if we think at the fact that more than half of the people that are in the middle of the 

active life may confront with one or more comorbidities, determined by the excess body weight, 

which might force them stop or diminish their carrier at an early age.  

Looking at the data from Figure 1, it might be seen that the percentage of the overweight people 

aged over 45 years old is even greater than in the case of those aged between 35 and 44. This 

aspect has also important socio-economic consequences. First of all, as noted by Musich et al. 

(2016), the expenditures associated with the medical treatment are considerable higher in the 

case of the older adults. This could be explained through the fact that the overweight and obese 

older individuals are at a higher risk of a variety of medical complications and longer hospital 

stays (Kalanithi, Arrigo and Boakye, 2012). The statistics confirm the fact that older adults need 

a longer period of hospitalization than the children or young adults (see Figure 2). Meanwhile, 

the overweight and obese old persons usually tend to visit more often a general practitioner than 

the normal weight peers (Sanz-de-Galdeano, 2007). Moreover, the continued gains in the life 

expectancy have led to increased health care expenditures, as older obese adults live longer 

with their chronic conditions (Jacobsen, Mather, Lee and Kent, 2011). Secondly, considering 

that the depression is also more present among overweight older adults than among overweight 

younger persons, the first ones will have a lower quality of life, often associated with reduced 

mobility and functional abilities (Bottone et al., 2014).  

 

 

Figure 2: Average length of stay for Romanian hospital in-patients, by age, in 

2015 (in days) 
Source: Adapted from Eurostat, 2017, Hospital discharges and length of stay statistics, 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Hospital_discharges_and_length_of_stay_statistics 

In the case of the children aged less than 18 years, a 2015 survey revealed that, in Romania, the 

percentage of the overweight or obese children aged 6 to 7 years was 20% and among those 

aged 13 to 14 years the share was 18% (Ardeleanu et al., 2015). The results of this study should 

alarm the Romanian authorities, especially in the context in which the estimated total lifetime 

costs of childhood obesity/overweight was €4,518.1 million, in 2015 (JANPA, 2015). 
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Moreover, it is estimated that the overweight during young ages has greater social and economic 

consequences than those of many other chronic physical conditions (Gortmaker et al., 1993). 

The indirect costs related to the excess body weight have a very limited literature approach in 

the case of Romania. However, the results of a study conducted by Sanz-de-Galdeano (2007) 

on several EU states, including the Central and Eastern ones, underlined that the investigated 

respondents with an excess body weight have declared that they had a reduced productivity, 

manifested through restricted activity and absenteeism. 

In Romania, as well as in other EU states, the most affected persons of the excess body weight 

are the individuals from the most disadvantaged groups, which have poorer access to healthcare 

and education, and fewer resources, all these reducing the opportunities for a healthy lifestyle 

(Webber et al., 2014).   

Apart from bad nutrition habits, one important explanation found out by World Health 

Organization for the large number of the overweight persons in Romania is that more than 40% 

of the population aged 15 years and over were insufficiently active (WHO, 2013). This has a 

considerable impact not only from the medical and economic points of view, but also from the 

psychological health’s aspect of the individuals. A comprehensive study conducted in Romania 

confirms the positive relationship between the physical activity and all the dimensions of the 

health-related quality of life, among the adult population (Bădicu, 2018). These results have 

also been argued in another study conducted in Romania, which underlined that there is a 

negative relationship between the BMI and the self-esteem and quality of life (Burtaverde, 

2012).       

Regarding the obesity, for the population of 18 years and over, Romania was in 2014 among 

the EU countries with the lowest proportions of people considered to be obese (Eurostat, 2014). 

The explanation for this situation may be related to the fact that Romania, as well as other 

Eastern European states, had to face this health issue – obesity – at a later stage than the Western 

countries, due to the economic transition that followed after the collapse of communism 

(Webber et al., 2012). However, the obesity rates are increasing. If in 2008 only 7.9% of the 

adults were obese, in 2014 the percentage increased to 9.1% (OECD, 2017). Moreover, 

according to a study conducted by OECD (2017) on Romania, the obesity rates among children 

have doubled during the last 10 years. This statistic is worrying because it has been noted that 

even the very young obese children are very likely to become obese adults (Andreson and 

Butcher, 2006). Therefore, the medical consequences and the socio-economic implications of 

the children’s obesity have to be considered on both short and long term.  

Webber et al. (2012), by using a micro‐simulation model to project obesity trends in the Eastern 

European states, showed that the incidence of coronary heart disease and stroke, cancer and 

type 2 diabetes caused by excess body mass will significantly increase in future in all the 

analyzed states, including Romania. Meanwhile, effective measures meant to reduce the 

overweight and obesity would have a significant impact upon the number of the new cases of 

each disease and, consequently, upon the direct and indirect economic costs. 

The results of another study conducted by Webber et al. (2014) on 36 European states, including 

Romania, reveal the importance of reducing the BMI. The prevalence of cancers, diabetes, 

coronary heart disease and stroke, determined by excess body weight, is assumed to increase in 

Romania by 2030 more than in the other Central or Eastern European states. However, a 5% 

reduction in population’s body mass index will completely eradicate the prevalence of obesity-

related cancers in Romania. This finding has important implications. First of all, considering 

the fact that obesity is a major risk factor especially for the colon, breast and liver cancer (Rosin, 

2008) and in Romania these types of cancers are among the most important death factors (see 

Table 1), the health status of the population will considerably improve.  
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Table 1: The raking of the major causes of death in Romania, in 2000 and 2014 

Disease 2014 ranking 2000 ranking Change between 2000 

and 2014 

Ischemic heart diseases 1 1 - 

Stroke 2 2 - 

Lung cancer 3 4 ↑ 

Liver cancer 4 3 ↓ 

Other heart diseases 5 5 - 

Lower respiratory diseases 6 7 ↑ 

Colorectal cancer 7 9 ↑ 

Pneumonia 8 6 ↓ 

Stomach cancer 9 8 ↓ 

Breast cancer 10 11 ↑ 

Transport accidents 14 10 ↓ 

Source: Adapted from OECD, 2017, State of Health in the EU – Romania, Country health profile 2017, 

http://www.oecd.org/countries/romania/romania-country-health-profile-2017-9789264283534-en.htm 

 

Secondly, apart from the positive medical and social consequences of the possibility of 

completely eradicating the obesity-related cancers in Romania, the economic implications 

should not be neglected. The eradication of the obesity-related cancers in Romania would 

involve a significant reduction of both healthcare spending and indirect costs. Considering these 

positive consequences and the fact that, among all the EU states, this result can be seen only in 

Romania, some effective measures meant to reduce the excess body weight should be 

immediately implemented. At this moment, in Romania there is no operational policy, strategy 

or action plan for reducing overweight and obesity (WHO, 2014). Therefore, the government’s 

interest in developing and implementing such measures should be very increased, since 78% of 

the total health spending is publicly funded (OECD, 2017). 

4. Conclusions 

Our study on Romania shows that the largest percentages of the overweight people can be found 

especially among the adults over 35 years old, which represent more than half of the people 

that are in the middle of the active life. If we think at the fact that they may confront with one 

or more comorbidities, determined by the excess body weight, which might force them stop 

their carrier or reduce their activities at an early age, we can argue that both the direct costs 

(expenditures associated with the medical treatment) and the indirect consequences (income 

and productivity losses) are very high for the whole society. Moreover, it was found that the 

depression, which negatively influences the quality of life, is more present among overweight 

older adults than among overweight younger persons. 

Even if in the case of the obesity rate, Romania has a better situation than other EU countries, 

this phenomenon becomes an increasing healthcare challenge since it affects more and more 

children. Since children obesity is linked to obesity in adulthood, the medical consequences and 

the socio-economic implications have to be considered on both short and long term.  

As various studies have shown, the incidence of coronary heart disease, stroke, cancer and type 

2 diabetes caused by the overweight and obesity will significantly increase in future. However, 

effective measures meant to reduce the excess body weight would have a significant impact 

upon the number of the new cases of each disease and, consequently, upon the direct and 

indirect economic costs. In Romania, the greatest impact of the body mass index reduction has 

been considered to be the eradication of the prevalence of the obesity-related cancers. 

Considering the fact that healthy workers have a higher productivity and self-esteem and require 

reduced healthcare/insurance costs, some effective measures meant to reduce the excess body 

weight should be immediately implemented.  
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The results of our study could be expanded by integrating additional variables, obtained through 

surveys conducted on representatives of the public and private healthcare institutions. Another 

direction for further research may include a larger sample of countries, for example the entire 

former communist states from central and Eastern Europe. 
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Avrupa Birliği ile Entegrasyonun Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik 

Kalkınmasına Etkileri: Uluslararası Endeksler Bazlı Bir İnceleme 
 

Mehmet Dikkaya1 Onur Bilgin2 

 

 
Özet  

Türkiye, 1958’de Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) ilan edilmesinden bu yana, Avrupa’ya yeniden 

yaklaşmak için çalışmaktadır. Türkiye'nin çıkarları karşılıklı ekonomik büyüme ivmesidir ve ticaret ilişkilerini 

arttırmayı ve Türkiye ile AET arasındaki farkları azaltmayı amaçlamaktadır. 12 Eylül 1963 tarihli Ankara 

Anlaşması'nın imzalanmasıyla özetlenmiştir. Türkiye'nin 1995 yılında Gümrük Birliği'ne katılımı ve 1999'da aday 

ülke olarak tanınması, 2005 yılında AB'ye katılım müzakerelerine başlamak için önemli kilometre taşları olmuştur. 

Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon süreci, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal reformları için bir çerçeve sağlamıştır. 

Bu çerçeve aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası kalkınma endekslerindeki kayıtlarına paralel olarak kendini 

göstermiştir. 24 Kasım 2016'da Türkiye ile Avrupa Parlamentosu'na katılım müzakerelerinin geçici olarak 

dondurulması çağrısından sonra ikili ilişkiler daha da karmaşık hale geldi. Bu çalışma, Avrupa entegrasyon 

sürecini ve Türkiye'nin 1999'da AB'ye aday bir ülke olduğu döneminden bu yana uluslararası sosyo-ekonomik 

endekslere ilişkin sonuçlarını analiz edecektir. 

Anahtar Kavramlar: Avrupa Birliği, Türkiye, kalkınma, uluslararası indeksler 

JEL Kodları: O52, P48, P11 

 

Integration with the European Union and Its Effects on Turkey's Socio-

Economic Development: A Study Based International Indices 
 
Abstract 

Since the declaration of the European Economic Community (EEC) in 1958, Turkey has been working 

rapprochement with Europe. Turkey's interests are mutual economic growth acceleration and its aims to boost 

trade relations and reduce the differences between Turkey and the EEC. It was epitomized by the signing of the 

Ankara Agreement of 12 September 1963. Turkey's involvement in the Customs Union in 1995 and its recognition 

as a candidate country in 1999, have been important milestones for beginning accession negotiations towards EU 

in 2005. 

Integration process to the European Union (EU), has provided a framework for Turkey's economic and social 

reforms. This framework has also manifested itself in line with Turkey's records in international development 

indexes. After the call for the temporary freezing of accession negotiations of European Parliament with Turkey 

in November 24, 2016, bilateral relations have more become complicated. This paper will be analyzed European 

integration process and its consequences of Turkey with respect to international socio-economic indexes since its 

period as a candidate country to EU in 1999. 

Keywords: European Union, Turkey, Development, International indexes 

JEL Classification: O52, P48, P11 

 

1. GİRİŞ 

Roma Anlaşması’nın ardından Türkiye’nin gözünü çevirdiği rotalardan birisi haline gelen 

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile ilişkileri genellikle en önemli gündem maddelerinden 

birisi olmuştur. Bu ilginin en önemli nedeni kuşkusuz Avrupa’nın Türkiye için en önemli ticaret 

ve ekonomik ortak olmasıdır. ABD ve AET arasında hem bütünleyici hem de dengeleyici bir 
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rota izlemeye çalışan Türkiye, coğrafi yakınlık ve sunabileceği imkanların genişliği bakımından 

Avrupa ile zorunlu olarak yakınlaşmaya çalışmıştır.  

Nitekim Cumhuriyetin ilanından beri genellikle yönünü Batı ve dolaylı olarak Avrupa’ya 

çeviren, özellikle Batı öncülüğünde oluşturulmuş uluslararası örgütlere katılmak için politika 

geliştiren Türkiye, 31 Temmuz 1959’da AET’ye ortak üye olmak için başvuruda bulunmuştur. 

Ardından imzalanan Ankara Anlaşması (1 Ocak 1964’te yürürlüğe girmiştir) Türkiye’nin 1995 

yılında Gümrük Birliği’ne katılımına giden sürece kadar uzun soluklu bir yol haritasının 

çıkarılmasına öncülük etmiştir. Aralık 1999’da Helsinki’de aday ülke statüsünde deklare edilen 

Türkiye, 17 Aralık 2004 tarihli zirvede ise Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik için katılım 

müzakerelerine başlamak için önemli bir ilerleme sağlamıştır. 

Bu entegrasyon süreci, olası ekonomik kazanımlar yanında ülkede sosyal ve siyasal reformların 

yapılması hususunda da genel bir çerçeve oluşturmuştur. Türkiye'nin uluslararası endekslerdeki 

performansına paralel olarak daha görgül hale gelen bu reformların sonuçları oldukça 

çarpıcıdır. Öte yandan, 24 Kasım 2016’da Avrupa Parlamentosu’na Türkiye ile katılım 

müzakerelerinin geçici olarak dondurulması çağrısı yapılmasından sonra Türkiye-AB ilişkileri 

daha kompleks hale gelmiştir. 3 Ekim 2015’te başlayan tam üyelik müzakerelerinin, üzerinden 

10 yıl geçtikten sonra tekrar bilinmez bir mecraya doğru yolculuk yapma eğilimleri 

güçlenmiştir.  

Müzakere sürecinin akıbeti veya entegrasyondaki ilerleme düzeyinin hangi mecraya doğru 

evrildiğine ilişkin soru işaretleri bir yana, Türkiye’nin bu kırılma sürecinde uluslararası sistem 

açısından veya uluslararası endeksler bakımından elde ettiği skorlarda gözle görülür bir negatif 

trend ortaya çıkmaya başladığı gözlemlenmektedir. İnsan kaynaklarını sürekli geliştiren ve 

modern zamanlarda dünya ile bütünleşme bağlamında yaklaşık bir asırlık periyodu deviren 

Türkiye’nin bu negatif trend ile AB entegrasyonundaki zayıflama eğilimi arasında açık bir 

korelasyon bulmak olasıdır. İç ve dış pek çok faktörden beslenen bu zayıflık olgusunun 

yaratmış olduğu travma, Türkiye’nin AB’ye tam entegrasyonu açısından yolculuğunun yeniden 

masaya yatırılmasını gerektirmektedir. Bu çalışma, Avrupa entegrasyon sürecini ve Türkiye'nin 

1999’da AB'ye aday bir ülke olduğu döneminden bu yana uluslararası sosyo-ekonomik 

endekslere ilişkin sonuçlarını analiz edecektir. Çalışmanın temel eksenini, müzakerelerin 

dondurulmasına yönelik tavsiye kararının alındığı 2016 yılından günümüze kadar yayınlamış 

önemli uluslararası endekslerde Türkiye’nin skorlarındaki gözle görülür değişim ve AB üyeleri 

ile karşılaştırma oluşturacaktır. 

2. ULUSLARARASI ENDEKSLER BAZLI TÜRKİYE VE AB ÜYELERİ 

KARŞILAŞTIRMASI 

Uluslararası sosyo-ekonomik karşılaştırmalar yapan ve ülkelerin ekonomik ve politik 

performanslarını değerlendirmek bakımından ciddi argümanlar sunan uluslararası endeksler 

ülkelerin sosyolojik ve ekonomik manzarasının anlaşılabilmesi için de yol göstericidir. Bu 

bağlamda, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakere süreci içerisinde olan Türkiye’nin, 

uluslararası endeksler bağlamında ortaya çıkan performansındaki değişim trendi de AB ile 

yürütülen müzakere sürecindeki dalgalanmalarla açık bir korelasyon ilişkisi taşımaktadır. 

Şimdi bu endeksler içerisinde, 1) Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI), 2) İnsani Gelişme İndeksi 

(HDI), 3) Ekonomik İslamîlik Endeksi (EII) gibi bazı uluslararası karşılaştırmalar yapmaya 

imkân veren endeksler üzerinden Türkiye ve AB üyelik sürecine ilişkin dalgalanmaların 

etkilerini mercek altına alabiliriz. 

2.1. Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) Bakımından Türkiye ve AB Ülkeleri 

Almanya merkezli olmak üzere 118 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü 

(Transparency International) 25 yıldır her yıl Yolsuzluk Algı Endeksi (Corruption Perceptions 
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Index-CPI)  yayınlamaktadır. Demokratik verilerle çapraz analiz edildiği zaman CPI yolsuzluk 

ve iyi işleyen bir demokrasi arasındaki ilişkiye atıfta bulunmaktadır. Bu endeksin bulgularına 

göre, güçlü ve yerleşik kurumsal demokrasinin var olduğu ülkeler, skorlar açısından ortalama 

75 puan alırken sorunlu demokrasilerde ortalamanın 49, otokratik eğilimlere sapan hibrid 

(karma veya demokrasi ile otokratizmin bir arada görüldüğü) rejimlerde 35 ve en kötü yönetim 

performansı gösteren otokratik rejimlerde ise 30 puanlık skora sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye, CPI verilere göre 2017 yılında 40 puan elde ederek Hindistan ve Fas’ın ardından 81. 

Sırada kendisine yer bulabilmiştir.3 Yeni Zelanda’nın 89 puanla ilk sırada, Danimarka’nın ise 

88 puanla ikinci sırada yer aldığı bu sıralamadaki ilk 20 ülke içerisinde yer alan ülkelerden 13 

tanesinin Avrupa Birliği üyeleri olması bu bölgesel entegrasyonla şeffaflık arasında açık bir 

ilişki kurulması bakımından anlamlı görünmektedir. Üstelik Türkiye 2016 yılındaki skoru olan 

41 puana 2017’de ulaşamamış ve 75. sıradan 6 sıra geriye giderek 81.liğe gerilemiştir. 2018 

yılına ise 41 puana tekrar yükselerek bu kez 78. sıradan kendisine yer bulabilmiştir. 2018 

yılında ise Dünyada en yüksek puan skoru elde eden ülkenin Danimarka olduğu, ikinciliği 

alanın ise Yeni Zelanda olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 1: Türkiye’nin Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) Puanları (2012-2018) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Türkiye 49 50 45 42 41 40 41 
Kaynak: www.transparency.org (29.03.2019) 

 

 
Şekil 1: Türkiye’nin Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) Puanları (2012-2018) 

Kaynak: www.transparency.org (29.03.2019) 
 

Türkiye’nin bu alandaki genel performansının ölçüldüğü ve 2012-2018 yılları arasındaki 7 

yıllık serüvenini yansıtan Tablo 1 ve Şekil 1’de gösterilen verilere göre, özellikle 2013 yılından 

beri Türkiye’nin CPI endeksi bağlamında elde ettiği skor sürekli düşme göstermektedir. 

Türkiye ile ilgili müzakerelerin dondurulması için tavsiye kararının verildiği 2016 yılından 

sonra 2017’de de bu negatif trend devam etmiştir. 

Bu eğilimler 2018 yılında, teknik olarak AB’ye tam üyelik müzakereleri yürütmekte olan 

Türkiye ile birlikte bir AB üyesi olarak Macaristan’ın son beş yılda büyük puan kaybına maruz 

kaldığını göstermektedir. 2004 yılından beri AB üyesi olan Macaristan 2017’de, siyasi haklar 

açısından 1989’dan beri kaydettiği en düşük puanı elde ederken Türkiye ‘kısmen özgür’ 

statüsünden ‘özgür olmayan’ ülkeler kategorisine gerilemiştir. Skorların düşmesi ve düşük 

değerlendirme, hukukun üstünlüğü ve demokratik işleyişte gerileyişe vurgu yapmakta, 

bağımsız medya ve sivil toplum alanının önemli ölçüde daraldığına işaret etmektedir. 

  

                                                 
3 https://files.transparency.org/content/download/2172/13704/file/CPI2017_FullDataSet.xlsx (29.03.2019). 

49 50
45 42 41 40 41

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Türkiye'nin Yolsuzluk Algı Endeks Puanındaki Değişim (2012-2017)
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Tablo 2: Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye (2018) 

Ülke 
CPI  

2018 

2018  

Sıralaması 

Veri  

Kaynakları 

 

Ülke 

CPI  

2018 

2018  

Sıralaması 

Veri  

Kaynakları 

Danimarka 88 1 8 Kıbrıs 59 38 7 

Finlandiya 85 3 8 Çekya 59 38 10 

İsveç 85 3 8 Litvanya 59 38 9 

Hollanda 82 8 8 Letonya 58 41 9 

Lüksemburg 81 9 7 İspanya 58 41 8 

Almanya 80 11 8 Malta 54 51 5 

İngiltere 80 11 8 İtalya 52 53 8 

Avusturya 76 14 8 Slovakya 50 57 9 

Belçika 75 17 8 Hırvatistan 48 60 10 

Estonya 73 18 10 Romanya 47 61 10 

İrlanda 73 18 7 Macaristan 46 64 10 

Fransa 72 21 8 Yunanistan 45 67 8 

Portekiz 64 30 8 Bulgaristan 42 77 10 

Polonya 60 36 10 TÜRKİYE 41 78 9 

Slovenya 60 36 10     

Kaynak: https://www.transparency.org/cpi2018 (29.03.2019) 

 
Şekil 2: Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye (2018) 

Kaynak: https://www.transparency.org/cpi2018 (29.03.2019) 

Toplam 180 ülke için 11 uluslararası kuruluş tarafından yapılan 13 birbirinden farklı 

araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak oluşturulan CPI, mercek altına alınan 

ülkelerdeki açıklık, şeffaflık, iyi yönetim ve yönetime etkin katılım gibi alanlarda ortalama iyi 

bir ölçü işlevi görmektedir. Bu endeksin oluşturulması konusuna gayret sarf eden uzmanlar, iş 

adamlarının ve sivil toplum kurumlarının kamudaki yolsuzluk algısını ölçmek için 100 puanın 

en düşük, 0 puanın ise en yüksek yolsuzluk algısına denk sayıldığı bir aralıkta derecelendirme 

yapmaya imkân sağlayan bir ölçek yöntemi geliştirmiştir. Bu minvalde Türkiye’nin CPI puanı 

bağlamında 2013 yılından beri dikkat çekici biçimde gerileme gösterdiği ve 2018 yılının endeks 

sonuçlarında 2017’ye göre 6 basamak birden gerileyerek 180 ülke arasında 81. sıraya düştüğü 

ifade edilmektedir.  

Genel performans açısından ise Türkiye’nin bu alanda en yüksek puanı aldığı 2013 yılından 

beri sürekli negatif ilerleme halinde olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 2 ve Şekil 2’de 2018 yılı 

skorları açısından yapılan Türkiye ve AB üyeleri karşılaştırması, Türkiye’nin AB üyeleri 

arasında da, söz konusu yıl itibariyle en düşük performansa sahip olduğunu doğrulamaktadır. 
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Türkiye için 9 farklı kaynaktan toplanan verilerle oluşturulan skor güvenilirlik açısından elde 

edilen sonucun tutarlı olduğunu göstermektedir. 

2.2. İnsani Gelişme Endeksi (HDI) Açısından Türkiye ve AB Ülkeleri 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990’dan beri başlıca gelişme 

sorunları, eğilimleri ve politikalarına ilişkin bağımsız, analitik ve ampirik temelli tartışmalar 

olarak yayınlanan küresel İnsani Gelişme Raporları serisinin istatistiksel güncellemesi 

yapılmaktadır. HDI, 189 ülke için hesaplanan endeks sağlık, eğitim ve gelir olmak üzere insani 

gelişmenin temel boyutlarında ilerlemeyi ölçmektedir. Bu endeks temelli gelişen eğilimler, 

1990-2017 döneminde uzun vadeli eğilimlerin analiz edilmesine yardımcı olmaktadır. 

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi ise, 151 ülkeyi kapsamakta olup HDI 

kazanımlarının eşitsiz dağılımı sonucundaki insani gelişme kaybını ölçmektedir. 2018 yılındaki 

istatistiksel güncelleme beş gösterge panosunu kapsamaktadır. Bunlar; 1) İnsani gelişme 

kalitesi, 2) Yaşam boyu toplumsal cinsiyet farkı, 3) Kadının güçlenmesi, 4) Çevresel 

sürdürülebilirlik ve 5) Sosyo-ekonomik sürdürülebilirliktir.4 

Tablo 3’te gösterilen verilere göre, Türkiye’nin 2017 yılındaki HDI değeri 0,791 olmuştur. Bu 

değerle Türkiye, en yüksek insani gelişme kategorisinde bulunan 58 ülke arasında yer almamış 

am yüksek insani gelişme kategorisinde yer alarak 189 ülke arasında 64. sırada kendine yer 

bulabilmiştir. 1990-2017 yılları arasında Türkiye’nin HDI değeri 0,579’dan 0,791’e yükselmiş, 

bu gelişme toplamda %36,6 oranında bir artış yaşandığını göstermiştir. Aynı tabloda ve Şekil 

3’e gösterilen verilere göre, 1990-2017 yılları arasında Türkiye’de beklenen yaşam süresi 11,7 

yıl, ortalama öğrenim süresi 3,5 yıl ve beklenen öğrenim süresi 6,3 yıl artış kaydetmiştir. Kişi 

başına düşen Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) açısından ise 1990-2017 döneminde ülke yaklaşık 

%121,2 oranında bir artış trendi yakalamıştır.  

Kuşkusuz bu verilere dayalı ulaşılacak sonuçlar, çok uzun dönemi (28 yıl) içeren bir 

karşılaştırma olup Türkiye’nin insani gelişme trendindeki çarpıklıkları görmeyi 

engellememektedir.  Örneğin, müzakere sürecinin gerçekleştiği ve 2016 yılından itibaren 

sekteye uğradığı Türkiye’nin skor değerlendirmesi açısından diğer AB üyesi ülkelerle 

karşılaştırmasının yapılması gerekecektir.  

HDI 2018 güncellemesine göre ilgili yıl en yüksek HDI değerine sahip olan ülkeler Norveç 

(0.953), İsviçre (0.944) ve Avustralya’dır (0.939). En düşük HDI değerine sahip üç ülke ise 

Güney Sudan (0.388), Orta Afrika Cumhuriyeti (0.367) ve Nijer (0.354) olarak hesaplanmıştır. 

Türkiye ise, 2015’te HDI açısından 0.761 puan ile 188 ülke arasında 72. sırada yer almış, 

2016’da ise 0.767 puanla aynı sayıda ülke içinde 71. sırada yer bulmuştur. Son güncellemenin 

ardından Türkiye 2017’de 0.791 puan ile 64. olmuştur. HDI değerine ilişkin hesaplamalarda 

eşitsizlik farkı düşüldüğünde, Türkiye’nin değeri boyut endekslerinin dağılımındaki eşitsizliğe 

bağlı olarak %15,4’lük bir kayıpla 0,669’a inmektedir. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
4 http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/_nsani-geli_me-endeksleri-ve-

goestergeleri--2018-statistiksel-gue.html (29.03.2019). 
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Tablo 3: Türkiye’de İnsani Gelişme Endeksi (HDI) Değerindeki Değişim (1990-2017) 

Yıllar 

Yaşam  

Beklentisi  

(Yıl) 

Beklenen 

Öğrenim Süresi 

(Yıl) 

Ortalama  

Öğrenim  

Süresi (Yıl) 

Kişi Başına 

GSMH (2011 

SGP, $) 

HDI  
(Değer) 

1990 64,3 8,9 4,5 11,214 0,579 

1995 67,0 9,6 4,8 12,089 0,607 

2000 70,0 11,1 5,5 13,656 0,655 

2005 72,5 11,9 6,0 16,129 0,690 

2010 74,2 13,8 6,7 17,804 0,734 

2015 75,5 15,2 7,8 23,125 0,783 

2016 75,8 15,2 8,0 23,500 0,787 

2017 76.0 15,2 8.0 24,804 0.791 

Kaynak: http://www.tr.undp.org (29.03.2019). 

 
Şekil 3: Türkiye’de İnsani Gelişme Endeksi (HDI) Değerindeki Değişim (1990-2017) 

Kaynak: http://www.tr.undp.org (29.03.2019). 

Bunlar arasında, örneğin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde Türkiye 0.317 ile 69. sırada 

yer alabilmektedir. Bu endeks üreme sağlığı, kadının güçlendirilmesi ve ekonomideki etkinliği 

üzerinden hesaplanmaktadır. Bu endekse göre, 2017’de Türkiye’de parlamentonun %14,6’sı 

kadınlardan oluşmaktadır. Yetişkin kadınlar arasında en az orta öğrenim görmüşlerin oranı 

%44,9 iken, aynı oran erkeklerde %66 düzeyindedir. Her 100 bin canlı doğumda 16 kadın 

hayatını yitirmektedir. Doğurganlık oranı ise 15-19 yaşları arasındaki her bin kadında 25,8 

olarak dikkat çekmektedir. Kadınların işgücü piyasasına katılım oranı %32,4 olmasına rağmen 

erkeklerde aynı oran %71,9 düzeyindedir. 

Avrupa Birliği üyeleri açısından HDI skorlarına bakılacak olursa 0,795 ve 0,850 puan 

aralığında değişen ilk 20’yi oluşturan ve “en yüksek insani gelişme” başarısı göstermiş olan 

ülkelerin 11 tanesinin AB üyesi olduğu görülmektedir. Yolsuzluk algı endeksinde (CPI) 

Türkiye’nin hemen üzerinde yer almış olan ve AB içinde genellikle en düşük endeks değerine 
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sahip olan Bulgaristan bile çok yüksek insani gelişme performansı göstererek 2017 yılında 0,813 

puanla 51. sırada yer almıştır.5  

2.3. Ekonomik İslamîlik Endeksi (EII) ve Türkiye ile AB Ülkeleri Karşılaştırması 

Ekonomik İslamîlik Endeksi (Economic Islamicity Index-EII) George Washington 

Üniversitesi’nden İranlı iki akademisyen olan Rahman ve Askari’nin 2010 yılında, İslam 

ülkelerinin ne kadar İslami olduklarını ve ekonomik İslami ilkeleri hangi ölçüde uyguladıklarını 

araştırması üzerine geliştirilmiştir. Bu indeksin geliştirilmesinde Kuran ve güvenilir hadis 

kitapları baz alınarak bu kaynaklardaki temel ilkelerden hareketle bir ölçüm geliştiren bu iki 

araştırmacı, EII değerini daha önce üzerinde geliştirdikleri Katoliklik Ekonomik Endeksi’ne 

(Catholicity Economic Index) göre daha kolay oluşturduklarını iddia ettiler.6 Çünkü İslam’ın 

temel metni olan Kuran, İncil’le karşılaştırıldığında insanın sosyal ve özel alanlarını içine alan 

çok açık kurallar koyarak ve düzenlemeler yaparak bir paradigma inşa etmiştir. Yazarlara göre, 

Yahudilikle bezer şekilde açık seçik kurallar belirlemiş olan İslam ibadet, nefsini kontrol, 

hukuk, bireysel haklar, ekonomik yapı, vergilendirme, ticari ve özel anlaşmalar, para alışverişi 

ve bunun gibi alanlarda çık düzenlemeler yapmaktadır. 

Batı merkezli çevrelerde İslam’ın doğrudan veya dolaylı olarak İslam ülkelerinin ekonomik 

performansları üzerinde olumsuz etkileri olduğu konusunda yaygın bir görüş birliği vardır. 

Özellikle Timur Kuran ve Bernanrd Lewis, Arap İslam’ının modernleşme ve gelişmeyi 

engellediğini, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen geçmişe özlem nedeniyle birçok yeni 

uygulamanın dogmatik bir şekilde reddedildiğini ileri sürerler. Timur Kuran, bu konuda daha 

da ileri giderek, Kuran’da kadercilik, tembellik, meraksızlık, bilime inançsızlık, batıl inançlar, 

muhafazakârlık ve gelenekçilik gibi kavramlar ön plana çıktığı için İslam’ın ekonomik 

gelişmeyi engellediğini savunur.7 Bu fikre karşı çıkan ve İslam’ın, geleneksel ekonomik 

ilişkilerden farklı olarak bir duruşu olduğunu ve adalet ile eşitliği sağlama amacını üstün tutmak 

kaydıyla özel mülkiyete, kara ve çalışmanın kutsiyetine yer verdiğini iddia eden, EII’yi 

geliştiren yazarların da aralarında olduğu pek çok akademisyen8 de bulunmaktadır. 

EII, Müslüman ülkelerin izledikleri politikaları, başarıları ve İslami ekonomik ilkelerle ilgili 

uygulamaları değerlendirerek sıralamıştır. Rehman ve Askari, tüm Müslüman ülke 

ekonomilerini ilkeler, adalet, politikalar ve yönergeler açısından ayrıntılı olarak 

değerlendirmenin zorluğunu kabul etmelerine rağmen ekonomik İslamîlik adı verdikleri 

yaklaşımı üç temel düzlemde bir araya getirmiştir. Bunlar temeller, a) Ekonomide adaletin 

sağlanması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması, b) Ekonomik refahın yaygınlaşması ve 

yeni iş yaratım sürecinin oluşması, c) İslam ekonomisi ve finansının benimsenmesi. Yazarlar, 

daha sonra bu üç temel ilkeyi 12 ekonomik alt başlıkta sıralayarak son halini vermiştir. 

 

 

 

  

                                                 
5 UNDP, Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update, New York, 2018, s. 25. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf (29.03.2019). 
6 S. Rehman Scheherazade ve Hossein Askari, “An Economic Islamicity Index”, Global Economy Journal, 2010; 

Vol: 10, Issue: 3, s. 13. 
7 Aktaran Acar Baltaş, “Ekonomik İslamilik Endeksi’ne Göre Ekonomi”, http://www.acarbaltas.com/ekonomik-

islamilik-endeksine-gore-ekonomi/ (30.03.2019). 
8 Örneğin bu konudaki özgün çalışmalarıyla bilinen Mirakhor bunlardandır. Abbas Mirakhor, A Note on Islamic 

Economics, Islamic Development Bank, Jeddah, 2007, s. 23. 
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Tablo 4: Türkiye ve Müslüman Ülkelerin Ekonomik İslamîlik Endeksi Durumu (2000-2017) 

  2000 2005 2010 2016 2017 

  A B C A B C A B C A B C A B C 

Türkiye 10 72 0,467 9 70 0,476 9 72 0,476 11 73 0,482 12 81 4,484 

İslam Ülkeleri  

Ortalaması - 118 0,336 - 113,5 0,347 - 118,5 0,326 - 118,5 0,319 - 121 3,132 
Kaynak: http://islamicity-index.org (31.03.2019); A) İslam Ülkeleri Sıralaması B) Genel Sıralama C) Puan 

 
Şekil 4: Türkiye ve İslam Ülkelerinin Ekonomik İslamilik Endeksi (2000-2017) 

Kaynak: http://islamicity-index.org (31.03.2019). 

Bu alt başlıklar, ekonomik fırsat ve özgürlükler, ekonomik adalet, mülkiyet hakkı, sözleşmeye 

uyma, istihdamda fırsat eşitliği, çalışanlara iyi davranma, ulusal gelirden eğitime yapılan 

harcamalar, eğitimde fırsat eşitliği, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yardım etme, temel insani 

ihtiyaçların tedariki, ekonomik eşitlik, servet terakümünün engellenmesi, fazla tüketimden 

kaçınma, refahın adaletli dağılması, adil vergilendirme, alt yapı ve sosyal hizmetlerin inşası, 

doğal kaynakların iyi yönetilmesi, tüksek tasarruf ve yatırım, ekonomik işlemlerde güvenin 

sağlanması, yolsuzluğun yok edilmesi, borçlanma yerine risk paylaşımı, spekülasyonun 

kaldırılması, faizi kaldıran finansal uygulamalar, yüksek dış ticaret hacmi, dış yardım, yüksek 

çevresel koruma, piyasanın denetlenmesi; ekonominin ve refah düzeyinin devlet eliyle 

sağlanması gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.  

Altını tekrar çizmekte büyük yarar bulunmaktadır ki, bu alt başlıklar ekonomik İslamilik 

endeksinin temel parametrelerini oluşturmaktadır. Tablo 4 ve Şekil 4, Türkiye ile bu endeks 

kapsamında mercek altına alınan diğer Müslüman ülkeleri karşılaştırmakta, Türkiye’nin 2010 

yılından beri genel sıralamada göstermiş olduğu performansı yansıtmaktadır. Buna göre 

Türkiye, 2005 yılından 2017 yılına kadarki periyotta genel sıralama açısından sürekli 

gerilemekte, İslam ülkeleri arasındaki gelişim çizgisi açısından da geriye doğru gitmektedir.  
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Tablo 5: Türkiye'nin Ekonomik İslamilik Endeksi Performansı (2015-2017) 

Yıl 
Genel Ekonomi 

Hukuk ve 

Yönetim 

İnsani ve Politik 

Haklar 

Uluslararası 

İlişkiler 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

2015 65 5,02 58 5,38 55 5,69 84 4,69 102 4,31 

2016 73 4,82 71 4,85 67 5,21 80 4,56 102 4,30 

2017 81 4,48 82 4,57 81 4,42 79 4,53 96 4,31 

Kaynak: http://islamicity-index.org/wp/wp-content/uploads/2018/06/Islamicity-Indices-2017.pdf (31.03.2019). 

 
Şekil 5: Türkiye'nin Ekonomik İslamilik Endeksi Performansı (2015-2017) 

Kaynak: http://islamicity-index.org/wp/wp-content/uploads/2018/06/Islamicity-Indices-2017.pdf (31.03.2019). 
 

Yaklaşık 150 ülkenin ekonomi, hukuk ve yönetim, insani ve politik haklar ile uluslararası 

ilişkiler temel alanlarında ekonomik İslamilik ilkeleri bağlamında karşılaştırıldığı tabloda ise 

manzara iyice açıklık kazanmaya başlamaktadır. İslam ülkeleri arasında Türkiye’nin gerileyen 

performans çizgisi, 2015-2017 döneminde dünyadaki 150 civarı ülke açısından da bir gerileme 

trendine işaret etmektedir. Bu üç yılda genel performansın 63. sıradan önce 73’e oradan da 

81.liğe düşmesi bu manzaranın açık bir kanıtını sunmaktadır. 

Alt başlıklar açısından yapılacak bir karşılaştırmada ise ekonomi alanında 58.likten 82.liğe 

gerileyen Türkiye’nin hukuk ve yönetim alanında 55.likten 81.liğe indiği gözlemlenmektedir. 

Bu alanda kısmen pozitif bir trend sergileyen iki eğilim ise Türkiye’nin insani ve politik 

haklarda 84.lükten 79.luğa yükselmesi, uluslararası ilişkiler bakımından 102.likten 96.lığa 

çıkması olarak göze çarpmaktadır. Son iki alt ölçü bağlamında 2015 yılında gösterilen 

performansın bir hayli düşük olması, sonraki iki yılda ortaya çıkan kısmi iyileşmenin görünür 

olmasını engellemektedir. Türkiye’nin, ekonomik İslamilik bağlamındaki performansının 

İslam ülkeleri ve genel olarak 150 civarındaki ülke açısından ölçümünde sürekli gerileyen bir 
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performans gösterdiğine atıfta bulunmaktadır. Türkiye’nin bu genel manzarasının Avrupa 

Birliği üyeleri ile karşılaştırmasından çıkarılacak sonuçlar ise hem Türkiye hem de genel olarak 

İslam Dünyası adı verilen ülkeler grubu açısından daha vahim görünmektedir.  

Bu bağlamda, EII 2015 sonuçlarına göre ilk iki ülke Hollanda ve İsveç olmuş, ilk 20 içerisinde 

AB üyesi 12 ülke bulunmaktadır. 2016 yılındaki endeks hesaplamasında ise birinci sırayı bu 

kez Yeni Zelanda almış, Hollanda ve İsveç ise 2. ve 3. sırada yer almıştır. Buna rağmen, aynı 

yıl için hesaplanmış EII sonuçlarına göre, en iyi performans göstermiş ilk 20 ülke içerisinde 

yine AB üyesi 12 ülke yer almıştır. 2017 yılı sonuçlarında da benzer 2016 skorlarına benzer bir 

ortaya çıkmıştır. Üstelik halkı Müslüman olan ülkeler arasında 2015-2017 yılları arasında ilk 

40 ülke içerisinde herhangi bir ülke bulunmamaktadır.  

Bu üç uluslararası endeksin spesifik olarak seçilmesi, şeffaflık (yönetim), insani gelişme 

(toplum) ve seküler özelliklerine rağmen Türkiye gibi halkı Müslüman bir ülke için bütün 

bunların ortak bir bileşkesi olarak İslamilik (sosyo-ekonomi) konularında Türkiye ve AB 

ülkeleri arasında karşılaştırmalar yapılmasına imkân tanımaktır. Bu üç endeksi hazırlayan 

kurumlardan ilki, Almanya merkezli bir kurum olan Uluslararası Şeffaflık Örgütü, ikincisi 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) olmasına rağmen son endeks olan Ekonomik 

İslamilik Endeksi, 4 temel alanda yüzün üzerinde değişkeni kullanarak bir değerlendirme 

yapılmasına imkân sağlayan bağımsız Müslüman akademisyenler tarafından hazırlanmaktadır. 

Her üç endekse göre de değerlendirme yapıldığında, uluslararası karşılaştırmalar açısından 

Türkiye’nin pozisyonu yaklaşık olarak birbirine yakın düzeyde ortaya çıkmaktadır.  

2.4. Diğer Bazı Uluslararası Endeksler ve Türkiye-Avrupa Birliği Karşılaştırması  

Yukarıda incelenen üç endekse göre ortaya çıkan sonuçlara ilave olarak, dünyada uluslararası 

karşılaştırmalar yapan başka endeksler de bulunmaktadır. Şimdi bunlardan önemlileri arasında 

bazılarının ulaştığı sonuçları Türkiye ve AB üyeleri bağlamında değerlendirelim. 

2.4.1. Açık Pazar Endeksinde Türkiye ve AB Üyeleri 

Açık Pazar Endeksi olarak bilinen ve bağımsız bir örgüt olan Uluslararası Ticaret Odası’nın 

hazırladığı, ülkeleri ülke pazarına giriş kolaylığına göre sıralamaktadır. Buna göre, 2017 

raporunda Türkiye 3,3 endeks değeri ile 75 ülke arasında 53. sırada yer almaktadır.  

 

Tablo 6: Açık Pazar Endeksi: Türkiye ve Avrupa Birliği (2013-2017) 

Ülke adı 
2013 2015 2017 

Ülke adı 
2013 2015 2017 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

Almanya 22 4,2 19 4,3 22 3,9 İtalya 41 3,7 43 3,6 45 3,5 

Avusturya 16 4,3 16 4,4 19 4,1 Letonya 32 3,9 20 4,3 25 3,9 

Belçika 4 4,8 4 4,8 9 4,6 Litvanya 26 4 23 4,2 16 4,1 

Bulgaristan 23 4,1 26 4,1 38 3,7 Lüksemburg 3 4,9 3 4,9 3 5 

Çekya 21 4,2 17 4,4 14 4,1 Macaristan 20 4,2 18 4,4 13 4,1 

Danimarka 15 4,3 12 4,5 20 4 Malta 5 4,7 13 4,5 7 4,7 

Finlandiya 17 4,2 25 4,2 29 3,9 Polonya 34 3,8 31 4 32 3,8 

Fransa 35 3,8 37 3,9 35 3,7 Portekiz 42 3,6 39 3,8 36 3,7 

Kıbrıs  28 4 32 4 44 3,6 Romanya 37 3,7 38 3,9 43 3,6 

Hollanda 6 4,7 5 4,8 4 4,8 Slovakya 14 4,4 15 4,5 12 4,2 

İrlanda 8 4,6 6 4,7 5 4,8 Slovenya 18 4,2 22 4,3 26 3,9 

İspanya 44 3,6 46 3,6 42 3,6 Türkiye 47 3,4 51 3,2 53 3,3 

İsveç 12 4,4 10 4,5 18 4,1 Yunanistan 48 3,2 49 3,3 50 3,3 

Kaynak: Uluslararası Ticaret Odası, https://iccwbo.org/publication/icc-open-markets-index-2017/ (31.03.2019). 
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Açık Pazar Endeksi’nde ilk sıradaki Singapur'u Hong Kong, Lüksemburg, Hollanda ve İrlanda 

takip etmektedir. 2015’te 3,2 puan ile 51. sırada yer alan Türkiye, 2017’de 3,3 puan ile 53. 

sıraya gerilemiştir. Üstelik 2013 yılından 2017 yılına kadar Türkiye, bu endeks bağlamında 

sürekli puan kaybına maruz kalarak düzenli biçimde gerilemiştir. 

2.4.2. Avrupa 2020 Rekabet Endeksi 

Dünya Ekonomi Forumu’nun yayınladığı Avrupa 2020 Rekabet Endeksi’nin 2014 yılında 

hazırladığı rapora göre Türkiye 3,83 puanla (En az: 1 puan ve En çok: 7 puan) 28 ülkeli AB 

sıralamasında 26. Sırada yer alan Macaristan ile aynı puanı almıştır. Buna rağmen Türkiye, bu 

endeks bağlamında Bulgaristan ve Yunanistan’ın üzerinde yer almıştır. 2014 yılında ise 

Finlandiya 5,28 puan değeriyle birinci sırayı elde etmiş, 2010 ve 2012 yıllarında birinci olan 

İsveç 2014 yılında ikinci sıraya düşmüştür. Bu ülkeleri 2014’te sırasıyla Hollanda, Danimarka 

ve Almanya takip etmiştir. Türkiye’nin rekabet endeksi bağlamında puanının hesaplanmaya 

başladığı 2012’de 3,75’ten, 2014 yılında 3,83’e yükselmiştir.9 

Yine Dünya Ekonomi Forumu’nun yayınladığı küresel Küresel Rekabetçilik Raporu 2018 

verilerine göre Türkiye, 2017 yılında 135 ülke arasında 58. sırada yer almasına mukabil 2018 

yılında 140 ülke arasında 61. sırada kendisine yer bulmuştur. 2018 verileri açısından en iyi 

performansı 48.liğe sahip olduğu insan kaynakları alanında elde eden Türkiye, makro ekonomik 

istikrar bakımından 116.lığı elde edebilmiş ve son dönemdeki makro ekonomik dalgalanmalar 

bu raporun verilerine bu şekilde yansımıştır. Aynı raporun sonuçlarına göre, yargı bağımsızlığı 

açısından bir AB üyesi olan Finlandiya’nın en iyi skoru gösterdiği 2018 yılında Türkiye 2,7 

puanla 140 ülke arasında 111.liği elde edebilmiştir. Norveç’in birinciliği elde ettiği basın 

özgürlüğü alanında ise Türkiye 129. sırada yer alabilmiştir. Aynı şekilde ABD’nin birinciliği 

elde ettiği eğitimde eleştirel düşünme bağlamında ise Türkiye 140 ülke arasında 133.lük 

kazanabilmiştir.10 12 genel ve 120 alt başlıkla rekabetçiliği ilgilendiren hemen bütün alanların 

değerlendirildiği bu raporun sonuçlarına göre, Finlandiya, Danimarka, Almanya ve İsveç’in 

pek çok alanda en iyi performansı gösteren ülkeler olması, Türkiye’nin 2018 skorları 

bağlamında da AB liginin gösterdiği performanstan önemli ölçüde uzaklaştığını 

göstermektedir. 

2.4.3. Bütçe Şeffaflığı Endeksi 

Bağımsız enstitü ve araştırmacıların ortaklığıyla oluşturulan Uluslararası Bütçe Ortaklığı 

İnsiyatifi, Bütçe Şeffaflığı Endeksi hazırlayarak ankete cevap veren ülkeleri bütçe hazırlama ve 

uygulama şeffaflıkları açısından sıralamaktadır. Bu insiyatifin 2017 yılında hazırladığı rapora 

göre Türkiye, 58 endeks değeri ile 115 ülke arasında 31. sırada yer almaktadır. Birinci sıradaki 

Yeni Zelanda ve Güney Afrika’yı, bir AB üyesi olan İsveç takip etmektedir. 2015-2017 

arasında Türkiye 58.likten 31.liğe yükselmiştir.11 

2.4.5. Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi 

Kanada’daki düşünce kuruluşlarından Frazer Enstitüsü’nün yayımladığı bu endeks dünya 

genelinde ekonomik özgürlüğü destekleyen politikaları temel alan kriterleri kullanmaktadır. 

Kişisel seçme hakkı, mübadelede gönüllülük, serbest rekabet ve özel mülkiyet hakları 

ekonomik özgürlüğün en önemli umdelerini oluşturmaktadır. 2018 yılında yayımlanan raporda 

yer alan 2016 verilerine göre Türkiye, 6,84 endeks değeri ile 162 ülke arasında 86.lığı elde 

edebilmiştir. İlk sıradaki Hong Kong'u, Singapur ve Yeni Zelanda izlemektedir. 

 

                                                 
9 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Europe2020_CompetitivenessReport_2014.pdf (31.03.2019). 
10 http://reports.weforum.org/pdf/gci4-2018/WEF_GCI4_2018_Profile_TUR.pdf (31.03.2019). 
11 https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/ (31.03.2019). 
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Tablo 7: Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksine Göre Türkiye ve AB (2013-2016) 

 Ülke 2013 2014 2015 2016 Ülke  2013 2014 2015 2016 

İrlanda 6 6 5 5 8,07 İspanya 45 42 34 30 7,56 

İngiltere 8 10 7 9 8,00 Portekiz 33 30 32 36 7,51 

Estonya 15 17 10 13 7,86 İsveç 36 28 25 43 7,44 

Litvanya 13 10 13 13 7,86 Bulgaristan 48 48 46 46 7,41 

Danimarka 18 13 16 16 7,77 Belçika 42 31 43 52 7,32 

Kıbrıs 70 54 22 18 7,71 Slovakya 39 44 61 53 7,30 

Hollanda 27 21 17 18 7,71 İtalya 61 61 55 54 7,27 

Almanya 21 26 24 20 7,69 Polonya 56 45 49 54 7,27 

Romanya 25 21 21 20 7,69 Fransa 59 49 50 57 7,25 

Finlandiya 15 17 20 22 7,65 Macaristan 46 49 65 59 7,22 

Letonya 18 13 18 23 7,64 Slovenya 89 75 72 71 7,05 

Lüksemburg 28 19 27 25 7,60 Hırvatistan 81 76 73 75 6,96 

Avusturya 25 24 27 27 7,58 TÜRKİYE 83 84 82 86 6,84 

Çekya 42 40 37 30 7,56 Yunanistan 82 88 111 108 6,46 

Kaynak: https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/efw-2018-master-index-data-for-researchers.xlsx (31.03.2019) 

Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi sonuçları bağlamında, küresel finansal kriz yıllarından beri 

tarihinin en derin krizlerinden birini yaşayan Yunanistan ve eski sosyalist AB üyesi ülkelerin 

dışında, Türkiye’nin AB üyelerinin hemen hemen tamamından geride olduğu görülmektedir. 

2016 rakamlarına göre Türkiye’nin 86.lık elde etmesi, yukarıda değerlendirilen ve 

karşılaştırmalar yapılan diğer uluslararası endekslerle karşılaştırıldığında önemli bir değişiklik 

göstermemektedir.12 

Türkiye AB arasında 2005 ve 2011 dönemi için karşılaştırmalar yapan bazı çalışmaların elde 

ettiği sonuçlara göre13 Türkiye, ilgili dönemde, sadece üye ülkeler değil aday ülkelerden de 

birçok endeks açısından geridedir. Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksinde yeterli olmayan 

gelişmeler kaydettiği, yaşam beklentisi yükselse de AB’nin gerisinde olduğu, eğitim 

endeksinde yine ilerlemelere rağmen yetersiz kaldığı, beklenen okullaşma sürelerinde önemli 

artışlar kaydedilmediği, çok boyutlu yoksulluk endeksinde çok gerilerde kaldığı ve toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğinde önemli sorunların olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

3. TÜRKİYE’NİN AB İLE ENTEGRASYONUNU ENDEKSLER TEMELLİ 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Türkiye’nin 1963’te başlayan Avrupa entegrasyonuna katılım serüvenindeki en önemli ilerleme 

olan 3 Ekim 2005’te başlayan tam üyelik müzakerelerinin üzerinden 14 yıl geçti. Buna rağmen, 

müzakerelerde gelinen nokta, gelecek umutlarının yeşermesi için henüz yeterli görünmüyor. 

Zira ikili ilişkiler son yıllarda gittikçe zayıflamış ve tam üyelikle sonuçlanması gereken 

müzakereler 2016 yılı ortalarından itibaren fiilen dondurulmuştur. Nitekim Avrupa 

kamuoyunda ve birlik kurumları kulislerinde, Türkiye’nin Avrupa Birliği ruhundan uzaklaştığı 

yönündeki değerlendirmeler her geçen gün artmaktadır. Türkiye kamuoyunda ve iktidarı temsil 

eden siyasi elitleri nezdinde de AB üyeliğine verilen desteğin son 20 yılın en düşük seviyesine 

gerilediği anlaşılmaktadır. 

                                                 
12 Türkiye’ye dair pek çok uluslararası endeks açısından karşılaştırmanın yapıldığı faydalı bir link için bkz. 

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=istendeks (31.03.2019). 
13 Örneğin, Çiğdem Ünal, “Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Seçilmiş Endeks Göstergeleri“, 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013, Cilt: 17, Sayı: 3, s. 288. 
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Nitekim Avrupa Birliği’nin, Aralık 1999’daki Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye verdiği adaylık 

statüsünün üzerinden beş yıl geçmeden üyelik müzakerelerine başlandığı 3 Ekim 2005 

tarihinden beri belirlenen 35 müzakere başlığından yalnızca 14 tanesi açılabilmiştir. Bu 

başlıklardan sadece bir tanesi kapatılmış ve yeni başlık açılması veya açılan başlıkların 

kapatılması konusunda her iki tarafta da pozitif bir işaret gözlenmemektedir. AB ve Türkiye 

arasında ortaya çıkan soğuk savaş benzeri bu durumun birçok nedeni bulunmaktadır. Öncelikle 

tam üyelik müzakereleri, Güney Kıbrıs’ın AB’ye tam üye olmasıyla ciddi bir güven kaybı 

yaşamıştır. Diğer yandan Türkiye’nin, dış politikada Birlik politikalarına aykırı söylemler 

geliştirmesi ve terörle mücadele araçları konusunda AB politikaları ile yaşanan uyumsuzluk, 

AB’nin Türkiye’nin tam üyeliği konusundaki pozitif tavrını zayıflatmıştır. Özellikle 15 

Temmuz sonrası gözlemlenen travmatik manzara hem AB üyeleri hem Türkiye’nin paradoksal 

bir sarmal içine savrulmasına neden olmuştur. Bu bağlamda 15 Temmuz darbe girişimi, hem 

Türkiye’deki toplumsal kesimler arasında hem de Türkiye-AB ilişkilerinde büyük bir güven 

bunalımının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Diğer yandan Avrupa Birliği ile entegrasyonda son yıllarda ortaya çıkan zayıflama eğilimi ile 

Türkiye’nin uluslararası sosyo-ekonomik endeksler nezdinde elde ettiği skorlarda ortaya çıkan 

zayıf performans arasında yakın bir ilişki bulunduğu göze çarpmaktadır. Örneğin Yolsuzluk 

Algı Endeksi açısından 2013 yılında 50 puan ile en yüksek düzeye ulaşan Türkiye 2017 yılına 

kadar 10 puan birden gerileyerek 40 puana kadar düşmüştür. 2018 yılı için bu rakamın ancak 

41 puanı göstermesi, 2013 yılı sonrası Türkiye’nin yolsuzluk algısı bağlamında sürekli gerileme 

trendi içinde olduğunu göstermektedir. Üstelik bu endeks bağlamında AB üyeleri arasında tipik 

olarak en kötü performans gösteren Bulgaristan’ın da gerisine düşerek sonuncu sırada yer 

almıştır. 

İncelenen ikinci ölçü olan insani gelişme endeksi verilerine göre, Türkiye, 2015 yılında 72. ve 

2017’de 64. sırada yer almasına rağmen 2018 yılında gelişme trendi açısından zayıf bir trend 

sergilemektedir. AB ülkeleri ise, bu klasmanda 0,795 ve 0,850 puan aralığında değişen ilk 20’yi 

oluşturan ve “en yüksek insani gelişme” başarısı göstermiş olan ülkelerin 11 tanesini 

oluşturmaktadır. Türkiye, yüksek insani gelişme performansı gösteren ülkeler arasında, yani 

ikinci gurupta 64. sırada yer almasına rağmen, Birlik içinde genellikle en düşük endeks değerine 

sahip Bulgaristan bile çok yüksek insani gelişme performansı gösteren ülkeler arasında yer 

alarak 2017 yılında 0,813 puanla 51. sırada yer alma başarısı elde edebilmiştir. 

Bu çalışmada incelenen üçüncü ana endeks ise, Türkiye’nin Müslüman karakteri ile Türkiye’de 

uygulanan ekonomik ilkeler arasında korelasyonu gözlemlemeye aracılık eden Ekonomik 

İslamilik Endeks olmuştur. Türkiye bu endeks açısından 2000 yılından 2005’e kadar 72.likten 

70.liğe yükselmesine karşın, endeksin oluşturulduğu diğer yıllar olan 2010, 2016 ve 2017 

yıllarında sürekli gerileyerek 81.liğe kadar inmiştir. İslam ülkelerinin çok azının ilk elli arasına 

girebildiği bu ilginç endeksin sonuçlarına göre Türkiye, İslam ülkeleri arasındaki sıralamada da 

son yıllarda hızla gerileyerek 12. sıraya düşmüştür. Türkiye’nin özellikle genel skor açısından 

sert bir düşüş gösterdiği 2017 yılı verileri, diğer pek çok endeksteki aynı döneme ilişkin 

zayıflayan performansı ile paralellik göstermektedir. Üstelik bu endekste 2015’te ilk iki ülke 

Hollanda ve İsveç olmuş ve ilk 20 içerisinde 12 AB üyesi ülke yer almıştır. 2016’da ise 

Hollanda ve İsveç 2. ve 3. sırada yer almıştır. Buna rağmen, 2016’da en iyi performans gösteren 

ilk 20 içerisinde AB üyesi 12 ülkenin yine yer alması bir hayli düşündürücüdür. 2017 yılı 

sonuçları da 2016 skorları ile benzerlik göstermektedir. Üstelik Ekonomik İslamilik 

Endeksi’nde 2015-2017 yılları arasında ilk 40 içerisinde herhangi bir Müslüman ülke yer 

alamamıştır.   

İkincil karşılaştırmalar sunmak için verilen endeksler açısından da Türkiye için farklı bir 

performans göze çarpmamaktadır. Son yıllarda borç ve mali kriz içinde büyük bir dalgalanma 
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yaşayan Yunanistan dışında hemen hiçbir AB üyesi ülkeden uluslararası karşılaştırmalar 

bağlamında daha iyi bir skor elde edememiş bir ülke olarak göze çarpmaktadır. Bu sonuç ile, 

çeşitli gerekçelerle AB ile tam üyelik müzakerelerinde ortaya çıkan yavaşlama ve 

müzakerelerin fiilen dondurulması arasında doğrudan veya dolaylı bir bağlantı olduğu 

anlaşılmaktadır. AB Komisyonu’nun Türkiye ile ilgili hazırladığı ilerleme raporlarına da 

yansıyan bu ekonomik, sosyal ve demokratik zayıflama trendi Türkiye’nin 15 Temmuz sonrası 

girmiş olduğu travmatik türbülanstan hızla uzaklaşarak Avrupa hedeflerine ve değerlerine 

(evrensel ve İslami ilkelerle daha uyumlu olması nedeniyle) doğru yeniden yönelmesinin ne 

denli zaruri olduğunu göstermektedir. 
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Osmanlı İmparatorluğu’nda Meskûn Yörüklerin Demografik 

Durumuna İlişkin Tespitler:  Uşak Kâzâsı Örneği  (1530-1571) 
 

Selami Erdoğan1                          Ömer Aykaçin2 

 

 
Özet 

Türk kültürü ile özdeşleşmiş bir kavram olan konar-göçerlik terimi, iktisadi hayata hayvancılık ve hayvana dayalı 

mamul üretimi ile destek veren ve ekseriyetle gayr-i meskûn olarak yaşayan toplumsal zümreyi ifade etmekteydi. 

Gayr-i meskûn halde yaşayan ve cemaatlerden müteşekkil bir idari sisteme sahip olan yörükler, 16. yüzyılda 

Osmanlı coğrafyasında yaşanan sosyo-ekonomik olumsuzluklar nedeniyle köylerde meskûn halde yaşamaya 

başlamışlardı. Kütahya Sancağına tabii Uşak kâzâsı, coğrafi özellikler (v.b) nedeniyle birçok yörük cemaatine ev 

sahipliği yapmıştı. Kütahya Sancağı’nda 1530 ile 1571 yılları arasında artış gösteren cemaat-i yörükan varlığı, 

yörüklerin meskûn mahallere yerleştirilmesine yol açmıştır. Bu nedenle, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

Osmanlı Arşivi’nde Tahrir defterleri kataloğunda bulunan BOA.TT.d. 49, BOA.TT.d. 438 ve Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü Kuyud-i Kadime Arşivi Kataloğu’nda bulunan TKGM.KKA.TT.d 48 numaralı defterlerin mukayesesi 

ile karyelerde meskun hale gelen yörüklerin demografik durumlarına ilişkin tespitler yapılmaya çalışılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Kütahya sancağı, Uşak, yörükler, tahrir defterleri 

 

The Demographic Situation of Inhabited Nomads In the Ottoman 

Empire; Uşak Yuruks (1530-1571) 
 

Abstract 

The term convergence, a concept associated with Turkish culture, refers to the social group that supports the 

economic life through the production of livestock and animal-based products and often lives as non-residential. 

Yoruks who live in the inhabitants they and have an administrative system consisting of congregations, in the 16th 

century Ottoman societies due to the socio-economic negativity began to live in the villages. Usak province of 

Kütahya, due to geographical features had hosted many normadic communities. Sanjak of Kütahya.  The presence 

of the community-i yoruks which increased in the period between 1530 and 1571 led to the placement of the yoruks 

in residential areas. Therefore, in this study, we used the Ottoman Archives in  BOA.TT.d. 49, BOA.TT.d. 438 

and the General Directorate of Land Registry and Cadastre of Kuyudd-i Kadime Archives in  

TKGM.KKA.TT.d.48, with the comparison, the demographic conditions of the nomads living in small villages of 

Uşak sub-province were investigated. 

Keywords: Kütahya sanjak, Usak, yoruks, tahrir books 

  

                                                 
1 Assist.Prof.,  Kütahya Dumlupınar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department 

of Public Administration, Kütahya-Turkey, selami.erdogan@dpu.edu.tr. 
2 PhD Candidate, Ankara Hacı Bayram Veli  University, Ankara-Turkey, omeraykacin43@yandex.com. 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”             11-13th April 2019 
 

250 

 

1. Giriş 

Türk kültürü ile özdeşleşerek sosyolojik bir kavram olarak ortaya çıkan konar-göçerlik terimi, 

hayvancılığa ve yarı mamul üretimine dayalı ekonomik faaliyetlerle iktisadi hayata katkı 

sağlayan önemli bir toplumsal zümreyi ifade etmekteydi.3 Kuzey Batı Anadolu bölümünde yer 

alan Uşak ve havalisi, sahip olduğu coğrafi özellikler nedeniyle, birçok Yörük grubuna ev 

sahipliği yapmıştır. Geleneksel manada gayr-i meskûn4 olarak yaşamlarını idame ettiren 

Yörüklerin, zaman içerisinde meskûn5 mahallerde de iskân edildiklerini görmekteyiz.  

Konar-Göçerlik esasen Türklerin,  Orta Asya bozkırlarından getirdiği bir yaşam tarzıdır. Türk 

konar-göçerliği dünyanın diğer halklarında da var olan göçebe yaşam tarzlarından farklı bir 

konumda bulunmaktadır.6  Konar-Göçerleri ifade etmek için kullanılan Yörük ve Türkmen 

deyimleri, Anadolu coğrafyasında çeşitli şekillerde kulanılagelmişse de 7 genel anlamda, konar-

göçer hayat tazına sahip olan Türkler’e ait bir tanım mahiyetindeydi. Bu terim, kültürel açıdan 

Eski Türk örf, adet ve gelenekleri8 esas alınarak oluşturulan bir kültürel kimliği ifade ederken, 

İktisadi manada ise önceden belirlenen belirli bir kışlak ve yaylak alanında, hayvancılık ve 

hayvana dayalı yarı mamul üretimi sayesinde ekonomik yaşama destek veren, sosyal bir 

zümreye işaret etmekteydi. 

2. Konar-Göçer Yaşam Tarzı ve Anadolu 

Göktürk ve Uygur devletlerinin dağılması sonucunda Orta Asya’da yaşanan otorite boşluğu,  

birçok Türk grubunun anayurtlarından başka coğrafyalara göç etmesine neden olmuştur. Bu 

göçlerin en önemli çekim noktalarından birisini de,  verimli otlak ve uygun iklim koşullarını 

bünyesinde barındıran Anadolu coğrafyası oluşturmaktaydı. Anadolu, konar- göçerlerin 

iktisadi mahiyetine uygun iklim koşullarını ve fiziki özellikleri bünyesinde barındıran bir 

coğrafyadır. Bu coğrafyada,  Batı-Doğu yönünde dağ silsileleri ve bu silsilelerin oluşturduğu 

verimli otlaklar bulunur.  

Anadolu’da Oğuz ve Türkmen gruplarının göçü, Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt 

Savaşı’ndan da öncesine dayanan bir durumdur. Hatta Türklerin Anadolu’ya gelişleri hakkında 

çok sayıda iddia bulunmaktadır. Bazı tarihçiler, Türklerin Anadolu’ya gelişleri hakkında Tarih 

öncesi dönemleri işaret eder iken,9 bazı tarihçiler ise, Türklerin Anadolu’ya ilk geliş hikâyesinin 

Avrupa Hunları ile başladığını iddia ederler. Bu iddialar her ne kadar tarihçiler açısından 

kendilerince doğru iddialar olsa da, Anadolu’nun gerçekten Türkleşmesi 1071 Malazgirt Savası 

sonucunda gerçekleşmiş bulunmaktadır. Malazgirt Savaşı ile Anadolu kapılarının Türklere 

açılması, Orta Asya bozkırlarında yaşayan birçok Türkmen grubunun bu coğrafyaya gelmesine 

yol açmıştır.10  Anadolu da Selçuklu Devletinin dağılması, Oğuzlar ve Türkmenler için yeni bir 

süreci başlatmış bulunmaktaydı. Bu süreçte konar- göçer halinde yaşayan bazı Türkmen 

                                                 
3  Pamuk, Ş., (2007), Osmanlı-Türkiye İktisad Tarihi 1500-1914, İstanbul, İletişim Yayınları, s.32. 
4  Gayr-i Meskun; Yerleşik Olmayan. 
5  Meskun; Yerleşik. 
6  Şahin, İ.,(1982), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Konar-Göçer Aşiretlerin Hukuki Nizamları 1, Türk Kültürü, 

227, s. 28. 
7 Yörük ve Türkmen terimlerini Anadolu coğrafyasında kullanımı hakkında ; Sümer, F.(1992), Oğuzlar 

(Türkmenler), İstanbul, Türk.Dünyası Araştırman Vakfı Yayınları, s. 143 ; Eröz, M. (1966), “Türk-Köy 

Sosyolojisi Meseleleri ve Yörük-Türk Köyleri”, Türkiye Harsı ve İçtimai Araştırmalar Dergisi, a.11.  , Bulduk    

Ü.,(1998), “ İdari ve Sosyal Açıdan Kara Keçili Aşiretleri”, Ankara, Ankara Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi 

Dergisi, 30, Ankara Üniversitesi Yayınları, s. 40.;  Emecen,F.(2010), İlk Osmanlılar ve Batı Andolu Beylikleri, 

İstanbul, Kitabevi Yayınları, 5. bs., s.59-60. 
8  Ögel, B.(1971), Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, s. 27-37. 
9  Tatcan, H., (1998), Ön-Türk Tarihi, İstanbul, Analiz Yayınları, s. 27. ; Aksoy, M., (2011), “Milat’tan Önce 

Anadolu’da Türk İzleri”, Türk Kültürü, 292,  İstanbul, Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, s.43-48.  
10 Ortaylı, İ.(2008), Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Ankara, Cedit Neşriyat, 3 bs, s.97. 
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boyları, şehirlere göç ederek yerleşik bir hayat tarzına adım atmışlardır.11 Şehirleşen bu 

Türkmenler, Anadolu Selçuklarının yıkılması sonucu ortaya çıkan otorite boşluğunu fırsat 

bilerek devlet bile kurmuşlardır. Şehirleşen ve devlet kuran Türkmen boylarının aksine bu 

süreçte, eski örf, adet ve ananelerini devam ettiren ve konar-göçer bir yaşam tarzı ile hayatlarını 

idame ettiren pek çok yörük grubu da bulunmaktaydı. 

Bu dönemde, yerleşik hale gelen Türkmenler çoğunlukla yerleştikleri iskan bölgelerine, tabii 

oldukları boy ve cemaatin adını vermişlerdir. 16 yüzyılda tutulan tahrir defterlerine göre, Uşak 

kâzâsına tabii Ak Keçilü, Avşar, Bağdanlu, Bozguş, Kayı, Kılcan, Köseler, Küçük Kayı, Niyyet 

Oğlı, Sivaslu ve Sorgun gibi karyelerin isimlerinin buradan gelmesi kuvvetli bir ihtimaldir. 

3. Uşak Kâzâsında Meskun Yörüklerin Demografik Durumuna İlişkin Tespitler 

Anadolu Eyaleti içerisinde önemli bir sancak konumunda olan Kütahiyye Sancağı sınırları 

dahilinde yer alan, Uşak kâzâsı12  1520 yılında 111 karye ve 9 mezraa’dan müteşekkil bir nüfus 

ve iskan bölgesidir.13, 1530 yılına gelindiğinde 115 karye ve 10 mezraa’dan oluşan14 bir iskân 

bölgesi olmuştu. Bu iskan bölgelerinin 1571’deki sayısı ise,  118 karye ve 11 adet mezraa’ya 

çıkmıştır.15  Mevcut karye ve mezraları sayısının artması kâzâ sınırlarında var olan değişimden 

kaynaklanan bir durumdur. 1520 yılında, Kula nahiyesine bağlı 4 karye, 1530 tarihli tahrir 

defterinde Uşak  kâzâsı sınırlarına dahil edilmiştir. Bu duruma benzer başka bir örnek ise 1530 

ile 1571 yılları arasında tutulan tahrir defterlerinde rastlanılmıştır. 1530 yılında, Kula 

nahiyesine tabii olan 3 karye, 1571 tahririnde Uşak nahiyesi sınırlarına dahil edilmiştir. 

Tahrir defterlerinden elde ettiğimiz bilgiler dahilinde, Kütahya Sancağı’nın bir çok yörükan 

cemaatine ev sahipliği yaptığı söylenilebilir. Tahrir defterleri her ne kadar bu yörük 

cemaatlerine ait demografik ve idari alanda detaylı bilgileri bize sunuyorsa da, Yörük 

cemaatlerinin yaşamını idame ettirdiği yaylak ve kışlaklara dair coğrafi alan sınırlarını bize 

bildirmemektedir. Coğrafi alan sınırlamalarınızın tahrir defterlerinde bahsi geçmemesinin en 

önemli sebeplerinden birisi de, konar- göçerlik kavramının özünde olan gayr-i meskûn yaşam 

tarzıdır. 

16. Yüzyıldaki tahrir defterlerine göre, Kütahya Sancağı’nda yaşayan cemaat-i yörükan 

gruplarına dair elimizde şu bilgiler mevcuttur. 1520 yılında Kütahya Sancağı sınırları dahilinde 

yaşayan gayr-i meskun yörükler, Ak Koyunlu, Bozguş ve Kılcan cemaat-i yörükan gruplarına 

ait cemaatler halinde, Kütahya Sancağında varlıklarını sürdürmekteydiler. Bu tarihte Ak 

Koyunlu yörük cemaati 18, Bozguş yörük cemaati 47, Kılcan yörük cemaati ise 34 cemaatten 

müteşekkil16 cemaat-i yörükan gruplarıdır. 1530 yılına gelindiğinde ise Kütahya Sancağı’nda 

gayr-i meskûn halde yaşayan Ak Koyunlu, Ak Keçilü, Bozguş, Kayı ve Kılcan cemaat-i yörük 

grubuna bağlı cemaatler bulunuyordu. Bu yörükan cemaatlerinden olan Ak Koyunlu 19, Ak 

Keçilü 38, Bozguş 38, Kayı 29, Kılcan ise 41 cemaatten oluşan cemaat-i yörük gruplarıydı. 

1571 yılında ise, Kütahya sancağı dahilinde yaşayan Ak Koyunlu, Bozguş, Çobanlar, Kayı, 

Kılcan ve Müslüman Toplu adındaki cemaat-i yörükan grupları, sancak sınırları dahilinde 

yaşamlarını sürdürmekteydiler. Bu cemaat-i yörükan gruplarından olan Ak Keçilü 40, Ak 

Koyunlu 21, Bozguş, 51, Çobanlar 7, Kayı 22, Kılcan 49, Müslüman Toplu ise 26 cemaatten 

müteşekkil yörükan gruplarıydı. 

                                                 
11 Linder, R. P., (2008), Osmanlı Tarih Öncesi, Çev. Ayda Arel, İstanbul, Kitabevi Yayınları,s. 11. 
12 Varlık, M.Ç., (1988), “16.Yüzyılda Kütahya Sancağı’nda Yerleşme ve Vergi Nüfusu”, Belleten, 52/202 

,Ankara,   

    Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 144-148. 
13  BOA.TT.d. 49, s. 1-501 
14  BOA.TT.d. 438, s. 1-98. 
15  TKGM.KKA.TT.d. 47, s. 1-476 ; TKGM.KKA.TT.d. 48, s. 1-466. 
16  BOA.TT.d. 49, s. 36-122. 
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Cemaatler halinde yaşayan ve bu yaşam tarzına göre idari sisteme tabii olan konar- göçerlerin, 

Osmanlı idari sistemindeki karşılığı ise kâzâ statüsüdür. Osmanlı klasik idari sisteminde kâzâ, 

kadı17 ile subaşı arasında denge kontrolü üzerine kurulu olan ve sancağın idari birim olarak bir 

altını oluşturan idari bir ünitenin adıdır. Bu idari ünitenin oluşturulmasında etkili olan 

merkeziyetçi siyasi zihniyetin tezahürü, cemaatlere de kâzâ statüsü verilmesine yol açmıştı. Bu 

durum devletin cemaatler üzerinde merkeziyetçi bir idari sistemin tesisine yönelik bir adımın 

sonucu olarak karşımıza çıkan bir durumdur. 

Yukarıda da bahsi geçtiği üzere gayr-i meskûn olarak yaşayan cemaat esaslı bir idari sisteme 

sahip olan yörüklerin yanı sıra, Sancakta bulunan ve çeşitli karyelerde meskûn olarak yaşayan 

yörükler de bulunmaktaydı. Özellikle, 16. yüzyılın ikinci çeyreğinden sonra artış gösteren 

karyelerde meskûn yörüklerin varlığına arşiv vesikalarında da rastlamaktayız. Devlet Arşivleri 

Genel Müdürlüğü’nde Tahrir Defterleri Kataloğu’nda bulunan  BOA.TT.d. 49 ve BOA.TT.d. 

438 numaralı tahrir defteri, ve Tapu Kadastro Genel Müdürlü Kuyud-ı Kadime Arşivi 

Kataloğunda bulunan TKGM.KKA.TT.d. 48 numaralı tahrir defterlerinden mukayeseler 

sonucu elde ettiğimiz verileri ışığında, Uşak kâzâ sınırları dahilinde karyelerde meskun 

yörükler hakkında elimizde şu bilgiler mevcuttur ; 

1520 yılında Kütahya Sancağı’na tabii Uşak kâzâsında meskûn halde yaşayan yörüklere 

rastlanılmaz iken,  1530 yılında Uşak kâzâsına tabii olan Ak Kilise, Alayundlu, Çorum Pınarı, 

Göçeri, Kara Ağaç, Kedi Öyüğü, Kızılca Şehr, Kuyucak, Mesud Eğini, Sivaslu, Urbalu ve Yire 

Giren karyelerinde meskûn halde yaşayan yörükler bulunmaktaydı.18 

1571 yılına gelindiğinde ise Ak Kilise, Avratlu, Göçeri, Kara Ağaç, Kedi Öyüğü, Kurı Kara 

Ağaç, Kızılca Şehr, Kuyucak ve Mesud Eğini karyelerinde iskan olmuş yörükler 

bulunmaktaydı.19 

Bu tespitlerde bize kaynaklık eden Tahrir defterleri, vergi esasına göre düzenlenmiş 

defterlerdir20 Bu defterlerde,  sadece bölgeye dair sosyo-ekonomik veriler kaydedilir. Bu 

defterler aracılığıyla demografik saptamalar yapmak isteyen tarihçiler, demografik verilerde 

görünen kısıtlı bilgiler nedeniyle bir takım açmazlarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu 

handikaplara rağmen, Tahrir defterlerinin bize sunmuş olduğu sayısal ve sınıfsal değerler 

üzerinden bir takım demografik saptamalar21 yapılabilmektedir. Tahrir Defterlerini esas alarak 

demografi çalışması yapan tarihçiler, defterlerden elde edilen sayısal verilerin çeşitli usul ve 

katsayılarla demografik kapasite tespit sorunlarının, çözümlenebileceği kanaatini 

taşımaktadırlar. Bu tarihçilerden M.A. Cook,  hane sayısının 4.5 çarpanı ile22  Amnon Cohen 

ve Bernard Lewis gibi tarihçiler ise, hane sayısının 6 çarpanı 23 ile kullanılması sayesinde 

demografik kapasitelere ilişkin rasyonel tespitlere ulaşabileceğimizi iddia ederler. Tahrir 

defterlerine dayalı yapılan çalışmalarda daha yoğun biçimde temel alınan ve genel geçer bir 

                                                 
17  Jenings, R.C., (1979), “Limitations of the Judicial Power of the Kadı in 17’th  Century Ottoman Kayseri”, 

     Studia İslamica, 50, s. 152 
18   BOA.TT.d. 438, s. 65-68. 
19   TKGM.KKA.TT.d. 48, s. 326-370. 
20    İlhan, M.M., (1993),“Tapu Tahrir Defterlerinin Tarihsel Demografi İçin Önemi Hakkında Bazı Notlar”,  

       Erdem, 7/19, Ankara; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,  

       s.264-265. 
21    Barkan, Ö. L., (1952), “Tahrir Defterleri’nin İstatistiki Verimleri Hakkında Bir Araştırma”, IV. Türk Tarih   

      Kongresi (10-14 Kasım 1948), Kongreye Sunulan Bildiriler,Ankara Türk Tarih Kurumu Yayınları,  s. 291. 
22    Cook, M.A., (1972), Population Pressure Rural Anatolia 1450-1600, Londra , s.85-90. 
23    Cohen, A.- Bernard Lewis, (1978), “Population and Revenue in the Towns of Palestine in the Sixteenth  

      Century”, New Jersey;Princeton University Press, s.15. * 
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bilgi olan hane 24 sayısı ile beş rakamının çarpımı25 , mücerred26 ve muâf 27  sayıların 

toplamından oluşan nüfus kapasitesi saptamaları, bize her ne kadar gerçek nüfus tespitleri 

yaptırmasa da, Osmanlı İmparatorluğu’nda genel bir nüfus tespitinin yapılabilmesi için 

kıyaslanabilir ve ölçülebilir bir nüfus tespiti yapmamıza olanak tanımaktadır.28   

Yukarıda da zikrettiğimiz çalışma esasları çerçevesinde ; 1530 yılında  Alayundlu karyesinde 

37 nefer29, 32 hane, 5 muaftan30 oluşan 155 yörük , Ak Kilise karyesinde 25 nefer, 24 hane ve 

1 mücerred’den31 oluşan 121 yörük,, Çorum Pınarı karyesinde 13 nefer, 9 hane,, 2 mücerred, 2 

muaf,’tan32 oluşan 49 yörük,  Göçeri karyesinde 25 nefer, 23 hane, 2 muaf’tan oluşan33 117 

yörük, Kara Ağaç karyesinde 50 nefer, 41 hane, 8 mücerred, 1 muaf’tan34 oluşan 214 yörük, 

Kedi Öyüğü karyesinde 56 nefer, 46 hane, 8 mücerred, 2 muaf’tan35 oluşan 240 yörük, Kızılca 

Şehr karyesinde 10 nefer, 9 hane, 1 muaf’tan36 oluşan 46 yörük, Kuyucak karyesinde 27 nefer, 

23 hane, 3 mücerred, 1 muaf’tan oluşan37 119 yörük,  Mesud Eğini karyesinde 27 nefer, 24 

hane, 1 mücerred ve 2 muaf’tan oluşan38 123 yörük, Sivaslu karyesinde 25 nefer, 19 hane ve 6 

muaf’tan 39 oluşan 101 yörük, Urbalu karyesinde ise 59 nefer, 52 hane ve 7 muaf’tan oluşan40 

267 yörük karyelerde meskun olarak hayatını idame ettirmekteydi. Bu tarih itibariyle,  Uşak 

kâzâsı özelinde, karyelerde meskun yörüklerin sayısı  1.552’ dir.  

1571 yılına gelindiğinde ise, Uşak kâzâsına tabi Ak Kilise karyesinde 45 nefer ve 45 hane’den41 

müteşekkil 225 yörük, Avratlu karyesinde 35 nefer ve 35 hane’den42 müteşekkil 175 yörük, 

Göçeri karyesinde, 36 nefer ve 36 hane’den43 müteşekkil 180 yörük, Kara Ağaç karyesinde 11 

nefer ve 11 hane’den44 müteşekkil 55 yörük, Kurı Kara Ağaç karyesinde 46 nefer ve 46 

hane’den45 müteşekkil 230 yörük, Kedi Öyüğü karyesinde 46 nefer ve 46 hane’den46 müteşekkil 

230 yörük, Kızılca Şehr karyesinde 18 nefer ve 18 hane’den47 müteşekkil 90 yörük, Kuyucak 

karyesinde 12 nefer ve 12 hane’den48 müteşekkil 60 yörük, Mesud Eğini karyesinde 54 nefer 

ve 54 hane’den49 müteşekkil 270 yörük karyelerde iskan etmekteydi. Bu tarih itibariyle, 1.515 

yörük meskun olarak  yaşamını sürdürmekteydi. 

                                                 
24    Hane, Vergi veren tasarruf ünitesi. 
25    Barkan, (1953), “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmuası, 10, s.11. 
26    Mücerred , Buluğ çağına gelmiş ancak evli olmayan erkek. 
27     Mu’af ; Yaş haddi veya vergi vermesine engel bir durumda olmasından dolayı vergi alınmayanlar. 
28   Barkan, Ö. L.,  (1949), “Türkiye’de İmparatorluk Devrinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hâkana Mahsus  

      İstatistik Defterleri”, İstanbul Üniversitesi İktisad Fakültesi Mecmuası, İstanbul; İstanbul Üniversitesi  

     Yayınları,  
29  Nefer ; Yerleşim yerinde bulunan vergi mükellefi ve vergi muafiyeti olan toplam yükümlü sayısı. 
30  BOA.TT.d. 438, s.68. 
31  BOA.TT.d. 438, s. 65. 
32  BOA.TT.d. 438, s. 67. 
33  BOA.TT.d. 438, s. 65. 
34  BOA.TT.d. 438, s. 65. 
35  BOA.TT.d. 438, s. 65. 
36  BOA.TT.d. 438, s. 67. 
37  BOA.TT.d. 438, s. 66 
38  BOA.TT.d. 438, s .66. 
39  BOA.TT.d. 438, s. 67. 
40  BOA.TT.d. 438, s. 67. 
41  TKGM.KKA.TT.d. 48, s. 352. 
42  TKGM.KKA.TT.d. 48, s. 344. 
43  TKGM.KKA.TT.d. 48, s. 352-353. 
44  TKGM.KKA.TT.d. 48, s. 347. 
45  TKGM.KKA.TT.d. 48, s. 349-350. 
46  TKGM.KKA.TT.d. 48, s. 326. 
47  TKGM.KKA.TT.d. 48, s. 370. 
48  TKGM.KKA.TT.d. 48, s. 351. 
49  TKGM.KKA.TT.d. 48, s. 345. 
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4.  Sonuç 

Tahrir Defterlerini esas alarak yaptığımız bu çalışma sonucunda; 1530 yılında                                                                                                                                                

Kütahya Sancağı’na tabii olan Uşak kâzâsına tabii 11 karyede meskûn yörükler bulunmakta 

olup, bu tarih itibariyle köylerde iskân edilen yörüklerin sayısı 1.552 yörüktü, 1571 yılına 

gelindiğinde ise Uşak kâzâsına tabii 9 karyede meskun yörüklerin sayısı 1.515’tir.  

Bu çalışma esas itibariyle tarihin tekâmülü içerisinde yörüklerin yaşam tarzılarının değişimi 

üzerine kurgulanan bir çalışmadır. Bu çalışma ile meskûn hale gelen konar-göçer yörüklerin, 

meskûn mahallere iskanı hakkında arşiv meteryallerine dayalı olarak bilgi verilmeye 

çalışılmıştır.  

Mukayese yoluyla elde ettiğimiz tespitler sonucunda, Yörük cemaatleri çeşitli nedenler 

dolayısıyla 16 yüzyılın ilk çeyreğinden, üçüncü çeyreğine kadar olan süre dahilinde gayr-i 

meskun hayat tarzından, meskun mahallere yerleştikleri düşüncesindeyiz. Bu çalışmanın genel 

kritiği meskûn hale gelen yörüklere ait bir örnekleme yapılmış olmasıdır.  Bu çalışmanın yerel 

sonucu ise, Uşak ili sınırları dahilinde yörük göçü alan köylerin isimlerinin ve göç aldıkları 

yörüklerin demografik durumuna ilişkin bilgilerin tespit edilmiş olmasıdır. 
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Abstract 

The purpose of this study is to determine the competition structure of the football leagues in 

England, Germany, Spain, Italy, France and Turkey which are the most advanced in Europe. In 

this context, in the study based on the period 2009-2018, competition status of these leagues 

has been determined by calculating Trade Concentration Ratio (CR), Hirchman-Herfindahl 

Index (HHI). According to the obtained concentration coefficients, the French, Italian, English, 

Spanish, Turkish and German leagues are the most competitive, respectively. 

Keywords: Football leagues, competition, concentration, concentration indices 

JEL Classification: D40, D43, Z20, Z21 

 

1. Introduction 

In the context of the number and popularity of spectators in the world, the most important sports 

branch is undoubtedly football. Football is also the leading sports branch in terms of added 

value created. Football differs positively from other sports branches in terms of both the number 

of spectators and market value and transfer expenditures in the world.  

English, French, Italian, Spanish, German and Turkish football leagues are at the top of Europe 

in terms of both the number of spectators and market value and transfer expenses. According 

to the data of 2018, the market value of the six football leagues in question is 11 billion dollars, 

while transfer expenditure is 2.4 billion dollars (Table 1).   

Table 1: Market Value and Transfer Expenditure of Europe's Favorite Football Leagues 

(million Euro) 

  Countries 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

M
a

rk
et

 V
a

lu
e 

Turkey 1.040 1.160 1.200 1.020 1.060 1.080 888 964 829 677 

Italy 3.300 3.110 2.820 2.800 2.830 2.420 2.500 2.790 2.550 2.300 

Spain 4.060 3.730 3.140 2.640 2.750 2.620 2.720 2.700 2.550 2.250 

England 6.090 5.380 4.290 4.100 4.190 3.700 3.630 3.730 3.380 2.930 

France 2.050 1.740 1.630 1.520 1.720 1.580 1.530 1.590 1.420 1.240 

Germany 2.880 2.580 2.520 2.400 2.140 1.890 1.820 1.810 1.720 1.460 

T
ra

n
sf

er
 

E
x

p
en

d
it

u
re

 

Turkey 126 87 108 85 120 119 129 114 88 82 

Italy 956 862 703 441 563 561 619 462 543 589 

Spain 855 521 613 544 450 159 398 314 503 388 

England 2.100 1.650 1.470 1.220 925 775 640 699 594 856 

France 739 360 364 174 414 259 247 155 270 258 

Germany 717 673 473 368 305 289 219 213 246 183 

 Source: transfermarkt. (2018, June 22). https://www.transfermarkt.com.tr/  

                                                           
1 Assoc. Prof., Uşak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics,  

Uşak-Türkiye, birol.erkan@usak.edu.tr 
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The English league ranks first in terms of both market value and transfer expenditure among 

the six Football League in question. Turkey is behind five other countries in both headings.  

2. Methodology 

In this study covering the period 2009-2018, it is aimed to measure the level of competition in 

Europe's favourite football leagues (English, French, Italian, Spanish, German, Turkish). In this 

perspective, the Concentration Ratio (CR) and the Hirchman-Herfindahl Index (HHI) were used 

to determine the level of competition between football teams in these leagues.  

Trade concentration rate (CR) is a measure commonly used concentration due to calculate 

simply. It is sum of shares of n biggest companies on a market (Svoboda, 2016). The CR takes 

a value between 0 and 100 and is calculated by the following formula: 

CR =


m

i

iP
1

x 100 

In the formula, CR indicates trade concentration rate. On the other hand, Pi indicates share of 

certain number of firms, products, industry or country. 

In the formula, CR denotes the trade concentration ratio, Pi denotes the share of firm, product, 

sector or country. According to this:   

CR(1) : Share of the most exported country (product) in total exports 

CR(2) : Share of the two most exported country (product) in total exports  

CR(4) : Share of the four exported country (product) in total exports  

CR(8) : Share of the eight most exported country (product) in total exports  

CR(12) : Share of the twelve most exported country (product) in total exports (Erkan & Sunay, 

2018). 

The Hirchman-Herfindahl Index (HHI) is a well established indicator of the degree of 

competition in any market (Naldi & Flamini, 2014). Low values of the index indicate a high 

degree of competition, vice versa (closing to monopoly). Hirchman-Herfindahl Export 

Concentration Index (HHI) can be showed as follows (k is a sector in any market): 

HHI = 

2

1
















n

k

k

X

X
 

The HHI measures the size of firms in any market (industry). In addition,  it is also as an 

indication of the amount of competition. The index value is between 0 and 1. When the HHI 

decreases, the market power is reduced. At the same time, competition in the market  increases 

(Sukpaiboonwat, Piputsitee, & Punyasavatsut, 2014). 

3. Competition Analyasis of the Leagues 

In the study, the CR coefficients of these football leagues were calculated for the period 2009-

2018. According to this, the highest concentration rate is the German Football League. In other 

words, in the German Football League, the level of competition between football teams is 

relatively low. For years, the German Football League has the lowest level of competition, 

followed by the Turkish Football League. Both football leagues have a stable course relative to 

a low level of competition. However, the CR coefficient is the lowest in the French Football 

League. Because the CR coefficient of the league is the lowest level most years. In this case, it 

can be said clearly that the most competitive of the football leagues in question is the French 

league (Chart 1).  
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Chart 1: The CR Coefficients of Europe’s Favorite Football Leagues  

 

Source: It is calculated and prepared by the author. 

HHI scores show parallelism with CR scores. According to the HHI analysis, the highest 

concentration scores found in the German and Turkish Football Leagues. Similar to the CR, the 

lowest concentration scores belong to the French Football League. The HHI analysis results 

also show that the highest level of competition among football teams is in French Football 

League, and the lowest level of competition is in German Football League (Chart 2).  

Chart 2: The CR Coefficients of Europe’s Favorite Football Leagues 
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Source: It is calculated and prepared by the author. 

4. Conclusion 

The scope of this study is to determine the competition structure of the English, German, 

Spanish, Italian, French and Turkish football leagues which are the most advanced in Europe.  

In this context, the CR and HHI concentration analyses were carried out to determine the level 

of competition between football teams of these football leagues. 

Advertising and sponsorship revenues in the football leagues of countries, budgets and transfer 

expenditures of the football clubs are also the most important determinants of the power 

differences between the football teams in these leagues. With the increase in the industrial 

importance of football and the level of global influence in recent years, the balance of power 

between the world football leagues and the clubs of the same football leagues has gradually 

deteriorated. However, the fact that the rich people of the world invest more in football and 

certain football clubs has caused the balance of power to deteriorate. In addition, this situation 

has revealed a serious power difference between football and other sports branches.  

In this study, the competition analysis of six European favorite football leagues was made and 

the differences between the competition levels of these football leagues were analyzed. 

According to the CR and HHI analysis results, the French, Italian, English, Spanish, Turkish 

and German leagues are the most competitive, respectively.  
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Özet 

İnsanlar eski çağlardan itibaren ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla diğer insanlar ile alışveriş yapmışlar ve bu 

alışverişlerin daha kolay yapılabilmesi amacıyla toplum tarafından genel  kabul gören bir araca ihtiyaç 

duymuşlardır. Bu ihtiyaç sonucunda ortaya çıkan para önceleri değerli madenlerden üretilmiştir. Daha sonraki 

aşamalarda toplumlar kâğıt para kullanmaya başlamışlar ve zaman içerisinde kâğıt para yaygın biçimde 

kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde de kripto para ve sanal paraların kullanımı başlamıştır. Bu çalışmada 

paranın zaman içerisinde değişimi ve tarihi süreci ele alınmıştır. 
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History of Money from Past to Present 
 
Abstract 

People have been shopping with others to meet their needs since ancient times, and often needed a tool that was 

accepted by the community to facilitate these purchases. The money that emerged as a result of this need was made 

of precious metals before.  In later stages, societies began to use paper money and paper money was widely used 

over time. Nowadays, crypto money and the use of virtual money was started. In this study, the change of money 

over time and its historical process are discussed. 
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1. Giriş 

Tarihin ilk dönemlerinde ticaret fazla gelişmemişken mübadele yani trampa ekonomisi 

mevcuttu. Diğer bir deyişle mallar, başka mallar ile değiş tokuş edilirdi. İlk bakışta kolay bir 

sistem gibi görülen trampa işin derinliğine inildiğinde güç bir yol olduğu fark edilebilir. 

Örneğin; trampa ekonomisinde birbirinin malına ihtiyaç duyan iki kişinin karşılaşması 

gereklidir. Üstelik bu karşılaşan iki kişinin değişim oranı üzerinde mutabık kalmaları gereklidir. 

Örneğin; geyik avlayan kişinin elinde geyik eti ve geyik derisi vardır ve dağ çileği ihtiyacı varsa 

geyik eti karşılığında kendisine dağ çileği verecek birini bulmalıdır. Bulduktan sonra da iş 

bitmemektedir. Bulduktan sonra da geyik eti karşılığında ne kadar dağ çileği alacağı konusunda 

anlaşmaları gereklidir. Bu ise oldukça zahmetli ve sor bir süreçtir, büyük işlem maliyetleri 

gerektirmektedir (Kamalak, 1980:71).  

Tarih boyunca insanların çeşitli ihtiyaçları bulunmaktadır ve bu ihtiyaçlarını tek başlarına 

karşılamaları mümkün değildir. Başkaları tarafından üretilen malları bir şekilde elde etmeleri 

gereklidir. Bu nedenle ticaret ortaya çıkmış, takas sisteminin zorlukları da paranın icadını 

zorunlu hale getirmiştir. Paranın icadından evvel kurutulmuş kumaş, balık, tütün, deniz kabuğu, 

kürk gibi çeşitli mallar takas aracı olarak kullanılmıştır. İnsanların yerleşik düzene geçmeleri 

ile beraber ise para kullanılmaya başlanmıştır (Keş ve Turgut, 2015:33). 

                                                           
1 Assist.Prof., Kastamonu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of 

Economics, Kastamonu-Turkey, mfidan@kastamonu.edu.tr 
2 Assoc.Prof., Kastamonu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of 

Economics, Kastamonu-Turkey, serkan.dilek@gmail.com 
3 Kastamonu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, 

Kastamonu-Turkey 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”             11-13th April 2019 
 

261 

 

Ticarette kullanılan ilk paralar, altın veya gümüş gibi değerli madenlerden imal edilmiştir. 

Böylece insanların zihninde değer kavramı ortaya çıkmıştır. Ticaret ve ekonominin gelişmesi 

ve daha karmaşık hale gelmesi ile beraber başka madenler ve kâğıttan üretilen paralar kullanıma 

girmiştir. Kâğıt paranın yanında çek, senet, hisse senedi, tahvil ve türev ürün sözleşmeleri de 

ekonomide yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde kullanım kolaylığı, taksit 

imkanları gibi nedenlerden ötürü kredi ve banka kartlarının kullanımının arttığı görülmektedir. 

E-ticaretin yaygınlaşması da kredi ve banka kartları kullanımının artmasının temel 

nedenlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır (Yükçü ve Atağan, 2011:97).  

Bu çalışmada insanların kullandığı paranın zaman içerisinde geçirdiği aşamalar ele alınacaktır. 

Makalenin amacı geçmişten yani ilk paranın bulunuşundan bugüne kadar olan zaman diliminde 

kullanılan para çeşidi olan sikke, kâğıt para, kripto ve sanal paranın hangi ihtiyaçlarla ortaya 

çıktığını araştırmaktır. Bu amaçla literatür taraması yoluyla paranın geçirmiş olduğu değişim 

ele alınmıştır.  

2. Paranın Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi 

Taş devrinde insanlar küçük topluluklar halinde yaşarken paraya ihtiyaç minimum seviyede idi. 

Kabilenin üyesi olan bireyler, işleri paylaşarak ihtiyaçlarını karşılarlardı. Bu topluluklar avcı 

ve toplayıcı idi. Ava, kabilenin bireyleri birlikte çıkarlar; meyve ve sebze toplama işine de 

genellikle kadınlar birlikte çıkarlardı. Avda başarılı olan veya daha çok meyve toplayan kişinin 

ödülü kabilede gördüğü saygı ve prestij ile sınırlı idi. Zamanla teknoloji ve ekonomi gelişti. 

Yeni mallar üretilmeye başlanmış, insanların ihtiyaçları artmıştır. Bunun üzerine bazı ürünlerin 

yabancılardan takas yoluyla elde edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. İlk takas işlemleri sopalar 

üzerine çentik atılarak kaydedilmeye başlanmıştır. Bir tarafın elindeki malı vererek karşı 

taraftan başka malı talep ettiği sisteme takas ekonomisi denmektedir. 

Mezopotamya’da tarımsal faaliyetler başlamış ve insanlar yerleşik hayata geçmeye 

başlamışlardır. Tarımsal faaliyetlerin artması, malların çeşitlenmesi sonucunda takas ekonomisi 

işlememeye başlamıştır. Takas ekonomisinin işlerliğini kaybetmesinin malın dayanıklılığı, 

kıtlığı, bolluğu gibi pek çok nedeni bulunmaktadır. Örneğin; takas için tarafların karşılıklı 

isteklerinin uyuşmadığı durumlara çokça rastlanılmaya başlandı. Taze meyve ile tahıl 

değiştirmek istendiğinde tahıl olgunlaşmamış ise işlem imkansız hale gelmekteydi. Benzer 

biçimde malların biri çabuk bozulan (balık gibi) diğeri uzun süre dayanıklı bir mal ise takas 

sonucunda bir taraf uzun süre fayda sağlamakta diğeri ise kısa dönem fayda sağlamaktadır.  

Malların değerinin belirlenmesi, alacak verecek hesabının tutulması için yeni yöntemler 

geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Takasın uzun ömürlü, dayanıklı ve herkesin talep 

edebileceği bir aramal ile yapılması mecburiyeti ortaya çıktı. Bu dönemde Mezopotamya’da en 

çok talep edilen mallar altın, gümüş, bakır ve arpa gibi mallardır (Akbulut, 2011). İlk olarak 

mal paralar kullanılmıştır. Para olarak kullanılmasa dahi tek başına bir değeri olan nesnelerin 

değişim aracı olarak kullanılmasına mal para sistemi denmektedir (Çalışkan, 2019, 81). 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde post, hurma, çay, tütün, zeytinyağı gibi nesneler para olarak da 

kullanılmıştır.  

2.1. Sikke 

Zaman içinde ticaretin daha kolay gerçekleşmesi için toplumun geneli tarafından kabul gören 

bir araca ihtiyaç duyulmuştur. Dönemin deniz ticaretinde gelişmiş olan toplumu Lidyalılar bu 

amaçla altın ve gümüşten yapılmış sikkeyi ticarette kullanmaya başlamışlardır. Bu nedenle 

paranın Lidyalılar tarafından icat edildiği söylenmektedir. İlk sikke basımını gerçekleştiren 

Lidya kralı Krezus’dur. Ancak günümüzde yapılan bazı tarihi ve arkeolojik çalışmalar Lidya 

sikkelerinde gümüş ve diğer metal karışımlarının kullanıldığını, bazı sikkelerde altının hiç 

bulunmadığı veya çok az bulunduğu belirlenmiştir (Yükçü ve Gönen, 2014:47).  



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”             11-13th April 2019 
 

262 

 

Alışveriş esnasında kullanılan ve fiyat ölçüsünü sağlayan değerli madenlerden üretilmiş 

yuvarlak nesnelere sikke adı verilmektedir. Sikke zaman içerisinde takas yönteminin yerine 

geçmiş, ekonominin büyümesine ve alışverişin artmasına vesile olmuştur. Sikke iklime veya 

diğer nedenlere bağlı olarak deforme olması, bozulması söz konusu değildir. Sağlam ve uzun 

ömürlüdür. Ayrıca sikkeler içinde bulunulan döneme dair bilgi vermektedir. Çünkü sikke 

ülkenin başında bulunan hükümdarın adına bastırılmakta, resim ve yazılarla halka başa geçen 

kral tanıtılmaktadır.  

Basılan altın veya gümüş sikkelerin değeri basıldıkları madenin değeri ile eşdeğerdir. Tarihin 

belli aşamalarında devlet garantisi ile daha ucuz metallerden (bakır ve bronz gibi) sikkeler 

basılmıştır. Örneğin; eski Roma’da bronz külçeleri (As Rude ve As Signatum) para olarak 

kullanılmıştır. Devletler de yazılı değere denk miktarda altın veya gümüş vermeyi teminat 

göstermişlerdir. Altın ve gümüş madenleri, para basımı için kullanılmaya başlanmıştır. Sümer 

ve Babil’de tapınak rahipleri bankerlik faaliyetleri yürütmüşlerdir. Eski Yunan’da Trapezides 

ve Roma’da Argentari denen bankerler ortaya çıkmıştır.  

2.2. Kâğıt Para  

Ticaret ve ekonominin gelişmesi sonucunda paranın korunması, taşınması ve güvenliği ile ilgili 

sorunlar artmış ve yeni para sistemine geçmek zorunlu hale gelmiştir. Doğal olarak 

madenlerden yapılmış olan sikkeler oldukça ağırdır. Bu nedenle büyük miktarda paranın 

taşınması zordur. Örneğin; İsveç’te altın ve gümüş madeni bulunmadığı için ağırlığı birkaç 

kiloyu bulan bakır sikkeler kullanılmıştır. Bunun üzerine kâğıt para yani banknot kullanılmaya 

başlanmıştır. Banknot ise temsili (itibari) para sisteminin aracıdır. Temsili para sisteminde 

paranın mal olarak bir değeri yoktur. İtibari para gücünü devletin hukuki varlığından almaktadır 

(Çalışkan, 2019:82).  

Kâğıt paranın atası olan deri para MÖ.118 yılında Çinliler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 

Deri para büyük meblağlardaki ticareti kolaylaştırmıştır. Kağıdın da icadıyla üzerinde yazılı 

değeri olan senede benzer kâğıtlar kullanılmaya başlanmıştır. MS. 806 yılında ilk kâğıt para 

Çin’de kullanılmıştır. 17.yy sonlarında ise Avrupa’da ilk kâğıt paralar kullanılmaya 

başlanmıştır. İlk kâğıt paranın 1690'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts 

Hükümeti, İngiltere'de ise kuyumcular tarafından basılmış ve dolaşıma çıkarılmıştır. 1656 

yılında İsveç’de kurulan Palmstruch Stocholm Bankası banknot ihraç etme yetkisine sahip ilk 

banka olmuştur. Bu banka 1668 yılında Riskbank adıyla kraliyet bankası haline gelmiş, 1776 

yılında ise iflas etmiştir.  

Kâğıt paraların yaygınlaşmasında önemli olaylardan biri de İngiltere’de 1640 yılında kralın 

Londra kulesinde saklanan altın külçelerine el koymasıdır. Elinde altın veya gümüş birikimi 

olanlar daha önce güvenli olduğu gerekçesi ile Londra kulesinde saklamaktaydılar. Bunun 

üzerine Goldsmith adı verilen tüccarlar ortaya çıkmış ve elinde altın tasarrufu olan bireylerin 

altınlarını saklamaya başlamışlar karşılığında ise bir yazılı anlaşma almaya başlamışlardır. 

Goldsmith adındaki tüccarlar zamanla ellerinde altının atıl durumda kaldığını, birikimi 

olanların hiçbir zaman tüm birikimlerini aynı anda talep etmediklerini fark etmişlerdir. Bunun 

üzerine kendilerinden borç isteyenlere Goldsmith Notes adı verilen senetleri vermeye 

başlamışlardır. Bu senetler zaman içerisinde piyasada ticarette dolaşmaya başlamış ve ilk 

banknot sistemi ortaya çıkmıştır. İngiltere’nin Fransa ile savaşa girmesi dolayısıyla savaş 

giderlerinin finanse edilmesi mecburiyeti ortaya çıkmış ve bu finansmanın sağlanması amacıyla 

1694 yılında İngiltere Merkez Bankası kurulmuş ve kâğıt para kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Goldsmith’ler piyasada çekle ödeme yapma alışkanlığı sağlamışlar ve modern bankacılığın 

temellerini atmışlardır (TCMB, 2019).  

Banknotlar, para ticaretini kolaylaştırmıştır. Paranın üretim şekli değişmiştir. Daha önce para 

üretiminde değerli madenler kullanılmakta iken ağaçlar para üretiminde kullanılmaya 
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başlanmıştır. Zamanla kâğıt para üretiminde ağaç ve kağıdın yanında plastik, sentetik lifler, 

polimerler, pamuk, keten, abaka ve diğer tekstil lifleri kullanılmaya başlanmıştır.  

Dünyanın her yerinde para, insanoğlunun günlük yaşamının önemli bir parçasını oluşturmuştur. 

Ülkeler genellikle kendi sınırları dahilinde ülkelerine has paraları kullanmaktadır. Bazı ülkeler 

ise ülkeler grubu (Avrupa Birliği) olarak ortak para birimi kullanmaktadırlar. Ülkeler kendi 

kâğıt paralarının üzerinde kendi kültürlerine, coğrafi özelliklerine yer vermektedirler 

(Kızılçaoğlu, 2014:32-33).  

Zaman içerisinde kâğıt para, devletler açısından bir politika aracı haline gelmiştir. Devlet çeşitli 

kriz dönemlerinde para politikasına başvurmakta, para arzını artırmakta veya azaltmaktadır 

(Gonnard,1938:731).  

Para; işlem, ihtiyat ve değer saklama amaçları olmak üzere üç nedenle talep edilmektedir. 

Bireyler ticari işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile (işlem güdüsü ile); beklenmeyen 

durumlarda ortaya çıkabilecek harcamaları finanse etmek amacı ile (ihtiyat güdüsü ile) veya 

piyasada gerçekleşen fiyat hareketlerinden yararlanmak amacı ile (spekülasyon amacı ile) para 

talep ederler (Çalışkan, 2019:88).  

2.3. Kripto Para ve Sanal Para 

Kâğıt paraların ticarette yaygınlaşması sonucunda taklit edilme, kalpazanlık gibi yasa dışı 

olaylar artmıştır. Devletler bunun önüne geçebilmek amacıyla paraların basımında farklı üretim 

teknikleri kullanmaya başlamışlardır. Bilgisayar ve iletişim sektöründe ortaya çıkan gelişmeler 

kâğıt paranın yerine farklı para birimlerinin kullanılmaya başlamasını sağlamıştır. 2009 yılında 

ilk kripto para olan Bitcoin, Japon bir programcı olan Satoshi Nakamoto tarafından 

kurulmuştur. Kripto paralar, klasik ödeme yöntemlerine rağbet göstermeyen, Merkez Bankaları 

tarafından kontrol ve manipüle edilmesini istemeyen kişiler için önemli bir alternatiftir. Bitcoin, 

tamamen sıradan insanların kontrolünde olan başka kurum veya kuruluş tarafından kapatılıp 

yasaklanmayacak Blockchain isimli bir protokol üzerinde kurulmuştur. Bu zincir, tamamen 

kullanıcıların birbirlerine bağlanması ile çalışmaktadır ve belirli bir merkezi yoktur. Ağ 

üzerinde birisinin bilgisayarı veya bağlantısında sorun ortaya çıksa dahi diğer kullanıcılar 

gerekli işlemleri sürdürmektedir. Böylece Bitcoin’ler herhangi bir kurum tarafından kontrol 

edilememektedir (https://kriptokilavuz.com/kripto-para-nedir/ Erişim:31.03.2019 ).  

Şifreli biçimde oluşturulması nedeniyle kripto para adını alan bu paranın alınıp satılması sadece 

bir şifre aracılığıyla olabilmektedir. Bitcoin ise adını bit (bilgisayar veri boyutu) ve coin 

(madeni para) kelimelerinin birleşmesinden almaktadır (Alpago,2018:414). 

Bitcoin, günümüzde otel rezervasyonu, kitap, uçak bileti dahil olmak üzere pek çok alışverişte 

kullanılabilmektedir. Sistemde 21 milyon Bitcoin bulunmaktadır ve bu sayı sabittir (Atik ve 

Köse ,2015:249). Devletler kripto para imal edemezler, başkalarının elindeki kripto paralara 

dokunamazlar, dolaşımdaki kripto para miktarını değiştirip para politikası izleyemezler  

(Çarkacıoğlu,2016:9). 

Günümüzde Bitcoin dışında da pek çok kripto para birimi mevcuttur. Bu para birimleri şifreli 

ve bilinenin dışında yöntemler ile herhangi bir merkezi otoriteden bağımsız olarak 

çalışmaktadırlar. Bu para birimleri devletler tarafından yönetilmediklerinden ve düşük 

maliyetleri nedeniyle büyük alaka görmüşlerdir (Dizkırıcı ve Gökgöz, 2018:93). Bu kripto 

paralardan önde gelenleri Bitcoin, Ethereum, Ripple, Neocoin ve Litecoin’dir.  

Sanal paraların Avrupa Merkez Bankası (2013) tarafından yapılan tanımı; “Düzenlemesi 

olmayan, genellikle onu geliştiren kişiler tarafından kontrol edilen ve belli bir sanal toplum 

tarafından kabul edilip, kullanılan dijital para.” olarak belirtilmiştir (Özbaş,2019:87). Sanal 

Paraların yapısı merkezi değildir, anonimdir, hızlı biçimde işlem görebilirler ve maliyetleri 
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minimumdur. Hesapların etkinleştirilmesini sağlayan minimum maliyetli finansal işlemlerdir 

(Yardımcıoğlu ve Şerbetçi,2018:184). Sanal para birimlerinin sağlıklı bir hukuki altyapısının 

bulunmaması önemli bir eksikliktir. Ayrıca sistemin içinde bir takım gizlilikler bulunmaktadır, 

örneğin; tarafların konumu belirlenememekte ve yaptırım uygulanamamaktadır (Pirinççi, 

2018:51).  

2.4. Türkiye’de Kâğıt Para 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında ilk basılan kâğıt para aslında bir çeşit hazine bonosu olan 

“Kaime-ı Nakdiye-ı Mutebere” adı verilen kâğıtlardır. Günümüzde “para yerine geçen kağıt” 

olan Kaime-ı Nakdiye-ı Mutebere’dir. Günümüzde pek çok kişi halen para yerine “gayme” 

kelimesini kullanmaktadır. Elle yapılmış ve üzerine mühür basılan Kaimeler Osmanlı 

İmparatorluğu’nun harcamalarını finanse etmek amacıyla kullanılmıştır. Kaimeler faizli idi. 

Zamanla taklitlerinin yapılması sonucunda 1852 yılında piyasadaki kaimeler toplandı ve 

darphane bahçesinde yakıldı. Kırım Savaşı’nın başlaması sonucunda kaimelerin yakılması 

durduruldu ve hatta yeni kaimeler yakıldı. Fakat kalpazanlık olaylarının önü alınamadı. Zaman 

zaman kaimeler toplanarak yakılsa dahi Osmanlı İmparatorluğu’nun katıldığı savaşlar 

nedeniyle yeni kaimelerin basılması mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Kaimeler süreklilik 

kazandığı için zamanla kâğıt paraya dönüşmüştür.  

Cumhuriyet döneminde ilk kâğıt paralar Londra’da basıldı çünkü Türkiye’de para basımını 

yapabilecek matbaa bulunmuyordu. Bu nedenle ilk emisyon paralar üzerindeki yazılar eski 

Türkçe ve Fransızca idi.  

İkinci emisyon paraların basımı 1937 yılında başladı. Türkiye’de matbaaların bulunmaması 

nedeniyle bu paralar da Londra’da basıldı. Para üzerindeki yazılar Harf devriminden sonra 

yapılması nedeniyle Latin alfabesiyle yazılmıştı. İkinci emisyon paraların bir kısmının ön 

yüzünde Atatürk, diğerlerinin üzerinde ise İnönü portresi bulunmaktadır. 1938 yılında gazi 

Mustafa Kemal’in vefatı sonrasında cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, paraların ön yüzündeki 

Atatürk portresini kaldırıp kendi portresini koydurmuştur. İkinci emisyon paralar da matbaa 

imkanlarının eksikliği nedeniyle İngiltere’de basılmıştır. Sadece 50 kuruşluk banknotlar 

Almanya’da basılmıştır. İngiltere’de basılan 50 liralık banknotlar Türkiye’ye getiren Yorkshire 

isimli geminin Yunanistan Pire limanında hava saldırısında hasar görmesi nedeniyle piyasaya 

sürülememiştir.  

Üçüncü ve dördüncü emisyon paraların tamamının ön yüzünde ise İnönü portresi 

bulunmaktadır. Dördüncü emisyon paralar Amerika Birleşik Devletleri’nde basılmıştır. 

Beşinci emisyon paraların ön yüzünde tekrar Atatürk portresi kullanılmaya başlanmıştır. 1950 

yılı sonrasında Demokrat Parti iktidara gelmiş, cumhurbaşkanı olan Celal Bayar da paraların 

üzerine tekrar Atatürk portresinin konmasını sağlamıştır. 1958 yılında banknot matbaası 

tamamlanmıştır. Beşinci emisyon paralardan 100 Liralık banknot Türkiye’de basılan ilk kağıt 

paradır. Türkiye’de matbaa imkanlarının artması ile beraber kağıt paralar Türkiye’deki 

matbaalarda basılmaya başlanmıştır. Altıncı emisyonda 20 Liralık banknot İngiltere’de 

basılmış ama diğerleri Türkiye’de basılmıştır.  

1970-2000 yılları arasında yaşanan yüksek enflasyonlu yıllar sonucunda Türk Lirasının değeri 

düşmüş, yedinci emisyonda 10.000.000 TL ve 20.000.000 TL gibi bol sıfırlı kâğıt paralar 

basılmak zorunda kalmıştır. 2002 yılı sonrasında istikrar ortamı ile beraber enflasyon düşmüş 

ve Türk Lirasının değeri düşünülerek altı sıfır atılması operasyonu gerçekleştirilmiştir. Türk 

Lirasından altı sıfır atılması operasyonu neticesinde sekizinci emisyon gerçekleşmiştir. 

Sekizinci emisyonda Yeni Türk Liraları piyasaya sürülmüştür, ancak Yeni Türk Liraları da 

fazla uzun ömürlü olmamış ve 2010 yılında piyasadan toplanmıştır. Dokuzuncu emisyon 

paralar halen yürürlüktedir.  
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Tablo 1: Türkiye Cumhuriyeti Kağıt Paralar 

Değer Tertip Dolaşıma 

Çıktığı Tarih 

Dolaşımdan 

Çekildiği Tarih 

Ön Yüz Arka Yüz 

1. Emisyon 

100 TL 1 1927 1938 Atatürk Bir köy resmi 

500 TL 1 1927 1939 Atatürk, Gök 

medrese 

Sivas manzarası 

1000 TL 1 1927 1939 Atatürk  Sakarya Demiryolu 

2.Emisyon 

2,5 TL 1 1939 1952 Atatürk Zafer Anıtı 

5 TL 1 1937 1952 Atatürk Güvenlik anıtı 

10 TL 1 1938 1952 Atatürk Ankara Kalesi 

50 TL 1 1938 1952 Atatürk Ankara Keçileri 

100 TL 1 1938 1942 Atatürk Çanakkale boğazı 

500 TL 1 1939 1946 Atatürk Rumeli Hisarı 

1000 TL 1 1939 1946 Atatürk Güvenlik anıtı 

0,50 TL 1 1944 1947 İnönü TCMB 

1 TL 1 1942 1947 İnönü Boğaziçi 

500 TL 2 1940 1946 İnönü Rumeli Hisarı 

1000 TL  1940 1946 İnönü Güvenlik anıtı 

0,50 TL    İnönü Halkevi 

50 TL    İnönü Ankara Keçileri 

100 TL    İnönü Çanakkale boğazı 

3. Emisyon 

2,5 TL 1 1947 1952 İnönü Halkevi 

10 TL 1 1942 1950 İnönü Üç Köylü Kadını 

50 TL 1 1942 1951 İnönü Ankara Keçileri 

50 TL 2 1947 1951 İnönü Ankara Keçileri 

100 TL 1 1942 1946 İnönü Üzüm Salkımı tutan kız 

500 TL 1 1946 1953 İnönü Ankara Sanat okulu öğrencileri 

1000 TL 1 1946 1953 İnönü İzciler 

4. Emisyon 

10 TL 1 1947 1952 İnönü Sultanahmet Çeşmesi 

10 TL 2 1948 1952 İnönü Sultanahmet Çeşmesi 

100 TL 1 1947 1952 İnönü Rumeli Hisarı 

5. Emisyon 

2,5 TL  1 1952 1966 Atatürk  TCMB Binası 

2,5 TL 2 1955 1966 Atatürk  TCMB binası 

2,5 TL 3 1957 1966 Atatürk  TCMB Binası 

2,5 TL 4 1960 1966 Atatürk  TCMB Binası 

5 TL  1 1952 1968 Atatürk  Fındık toplayan kızlar 

5 TL 2 1959 1968 Atatürk  Fındık toplayan kızlar 

5 TL 3 1961 1968 Atatürk  Fındık toplayan kızlar 

5 TL  4 1965 1968 Atatürk  Fındık toplayan kızlar 

10 TL  1 1952 1966 Atatürk  Meriç Köprüsü 

10 TL 2 1953 1966 Atatürk  Meriç köprüsü 

10 TL 3 1958 1966 Atatürk  Meriç köprüsü 

10 TL 4 1960 1966 Atatürk  Meriç köprüsü 

10 TL 5 1961 1966 Atatürk  Meriç köprüsü 

10 TL 6 1963 1966 Atatürk  Meriç köprüsü 

50 TL 1 1951 1979 Atatürk  Zafer Anıtı 
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50 TL 2 1953 1979 Atatürk  Zafer Anıtı 

50 TL 3 1956 1979 Atatürk  Zafer Anıtı 

50 TL 4 1957 1979 Atatürk  Zafer Anıtı 

50 TL 5 1960 1979 Atatürk  Zafer Anıtı 

50 TL 6 1964 1979 Atatürk  Zafer Anıtı 

50 TL 7 1971 1979 Atatürk  Zafer Anıtı 

100 TL 1 1952 1976 Atatürk Gençlik Parkı 

100 TL 2 1956 1976 Atatürk Gençlik Parkı 

100 TL 3 1958 1976 Atatürk Gençlik Parkı 

100 TL 4 1962 1976 Atatürk Gençlik Parkı 

100 TL 5 1964 1976 Atatürk Gençlik Parkı 

100 TL 6 1969 1976 Atatürk Gençlik Parkı 

500 TL 1 1953 1976 Atatürk Sultanahmet Cami 

500 TL 2 1959 1976 Atatürk Sultanahmet Cami 

500 TL 3 1962 1976 Atatürk Sultanahmet Cami 

500 TL 4 1968 1976 Atatürk Sultanahmet Cami 

1000 TL 1 1953 1979 Atatürk Rumeli Hisarı 

6. Emisyon 

5 TL  1 1968 1983 Atatürk  Manavgat Şelalesi 

5 TL  2 1976 1983 Atatürk  Manavgat Şelalesi 

10 TL  1 1966 1981 Atatürk  Kız kulesi 

10 TL  2 1975 1981 Atatürk  Kız kulesi 

20 TL 1 1966 1987 Atatürk  Anıtkabir  

20 TL 2 1974 1987 Atatürk  Anıtkabir  

20 TL 3 1979 1987 Atatürk  Anıtkabir  

20 TL 4 1983 1987 Atatürk  Anıtkabir  

50 TL 1 1976 1987 Atatürk Mermer Çeşme, Topkapı Sarayı  

50 TL 2 1983 1987 Atatürk Mermer Çeşme, Topkapı Sarayı  

100 TL 1 1972 1986 Atatürk  Ağrı Dağı 

100 TL 2 1979 1986 Atatürk  Ağrı Dağı 

100 TL 3 1983 1986 Atatürk  Ağrı Dağı 

500 TL 1 1971 1984 Atatürk  İstanbul Üniversitesi girişi 

500 TL 2 1974 1984 Atatürk  İstanbul Üniversitesi girişi 

1000 TL 1 1978 1986 Atatürk Boğaziçi 

1000 TL 2 1979 1986 Atatürk Boğaziçi 

1000 TL 3 1981 1986 Atatürk Boğaziçi 

7. Emisyon 

10 TL 1 1979 1987 Atatürk  Atatürk’e çiçek sunan çocuklar 

10 TL 2 1982 1987 Atatürk  Atatürk’e çiçek sunan çocuklar 

100 TL 1 1983 1989 Atatürk  Mehmet Akif Ersoy 

100 TL 2 1983 1989 Atatürk  Mehmet Akif Ersoy 

500 TL 1 1983 1989 Atatürk  İzmir saat Kulesi 

500 TL 2 1984 1989 Atatürk  İzmir saat Kulesi 

1000 TL 1 1986 1992 Atatürk Fatih sultan Mehmet 

1000 TL 2 1988 1992 Atatürk Fatih sultan Mehmet 

5000 TL 1 1981 1994 Atatürk Mevlana Müzesi 

5000 TL 2 1985 1994 Atatürk Mevlana Müzesi 

5000 TL 3 1988 1994 Atatürk Mevlana Müzesi 

5000 TL 4 1990 1994 Atatürk Afşin Elbistan 

10000 TL 1 1982 1995 Atatürk Mimar sinan ve Selimiye Cami 

10000 TL 2 1984 1995 Atatürk Mimar sinan ve Selimiye Cami 

10000 TL 3 1989 1995 Atatürk Mimar sinan ve Selimiye Cami 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”             11-13th April 2019 
 

267 

 

10000 TL 4 1993 1995 Atatürk Mimar sinan ve Selimiye Cami 

20000 TL 1 1988 1997 Atatürk  TCMB 

20000 TL 2 1995 1997 Atatürk  TCMB 

50000 TL  1 1989 1999 Atatürk  TBMM 

50000 TL  2 1995 1999 Atatürk  TBMM 

100000 TL 1 1991 2001 Atatürk  Atatürk’e çiçek sunan çocuklar 

100000 TL 2 1994 2001 Atatürk  Atatürk’e çiçek sunan çocuklar 

100000 TL 3 1996 2001 Atatürk  Atatürk’e çiçek sunan çocuklar 

250000 TL 1 1992 2006 Atatürk  Kızılkule Alanya 

250000 TL 2 1995 2006 Atatürk  Kızılkule Alanya 

250000 TL 3 1998 2006 Atatürk  Kızılkule Alanya 

500000 TL 1 1993 2006 Atatürk  Çanakkale Şehitleri Anıtı 

500000 TL 2 1994 2006 Atatürk  Çanakkale Şehitleri Anıtı 

500000 TL 3 1994 2006 Atatürk  Çanakkale Şehitleri Anıtı 

500000 TL 4 1997 2006 Atatürk  Çanakkale Şehitleri Anıtı 

1000000 TL 1 1995 2006 Atatürk  Atatürk Barajı 

1000000 TL 2 1996 2006 Atatürk  Atatürk Barajı 

1000000 TL 3 2002 2006 Atatürk  Atatürk Barajı 

5000000 TL 1 1997 2006 Atatürk  Anıtkabir 

10000000 TL 1 1999 2006 Atatürk  Piri Reis Haritası 

20000000 TL 1 2001 2006 Atatürk  Efes Antik Kenti 

8. Emisyon 

1 YTL 1 2005 2010 Atatürk  Atatürk Barajı 

5 YTL 1 2005 2010 Atatürk  Anıtkabir  

10 YTL 1 2005 2010 Atatürk  Piri Reis Haritası 

20 YTL 1 2005 2010 Atatürk  Efes antik Kenti 

50 YTL  1 2005 2010 Atatürk  Kapadokya 

100 YTL 1 2005 2010 Atatürk  İshak Paşa Sarayı 

9. Emisyon 

5 TL 1 2009  Atatürk  Aydın Sayılı 

5 TL 2 2013  Atatürk  Aydın Sayılı 

10 TL 1 2009  Atatürk  Cahit Arf 

10 TL 2 2012  Atatürk  Cahit Arf 

20 TL 1 2009  Atatürk  Mimar Kemalettin 

20 TL 2 2012  Atatürk  Mimar Kemalettin 

50 TL  1 2009  Atatürk  Fatma Aliye  

50 TL  2 2013  Atatürk  Fatma Aliye  

100 TL 1 2009  Atatürk Itri  

100 TL 2 2012  Atatürk Itri  

200 TL 1 2009  Atatürk Yunus Emre 

200 TL 2 2012  Atatürk Yunus Emre 

Kaynak: Doğan (2017). 

 

3. Sonuç  

Sonuç olarak dünden bugüne para olarak kullanılan araç ilk başlarda takas usulünün malın 

değerini saptanmasında yeterli olmadığı ve bir değer ölçüsü olan paraya ihtiyaç duyulması ile 

başlayan paranın serüveni M.Ö. 7. yüzyılda Anadolu'da Lidyalılar tarafından icat edilen sikke 

ile başlamıştır. Daha sonra sikkenin taşınması, muhafazası zor olduğundan alışverişlerde daha 

rahat taşıyabilecekleri bir paraya ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyacı da  M.Ö. 118 yılında Çinliler 

deri para kullanmaya başlamasıyla karşılanmıştır. Deri para büyük meblağlardaki ticareti 

kolaylaştırmıştır. Kâğıdın da icadıyla üzerinde yazılar bulunan günümüzdeki tahvil, bono veya 
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senete benzer değerli kâğıtlar kullanılmaya başlanmıştır. İlk kâğıt para M.S. 806 yılında yine 

Çin'de ortaya çıkmış ve böylece ticaret takas ve sikkeye göre kâğıt paranın taşınması ve 

muhafazası daha rahat olmuştur. Kâğıt paralar taklit edilme, kalpazanlık gibi yasa dışı olaylar 

artmış. Devletler bunun önüne geçebilmek için paraların basımında kullanılan teknolojiyi her 

geçen gün arttırmıştır. Gelişen teknoloji ve bulunan zaman diliminde artık fiziksel paranın 

kullanımı azalmış, kredi kartı, kripto para ve sanal para gibi paralar ticarette kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu da paranın güvenliğini arttırılması ihtiyacını doğurmuştur.  Daha sonra ise 

klasik ödeme yöntemlerinden sıkılma, paranın devlet veya Merkez Bankası otoriteleri 

tarafından kontrol ve manipüle edilmesinden bıkmış ve tümüyle sıradan insanların kontrolünde 

olacak, hiç bir kurum veya kuruluşa bağlı kalmayacak bir paraya ihtiyaç duyulmuştur. Bu da 

kripto parayı ortaya çıkarmıştır. Son olarak ise bir dizi aktörün hesaplarının etkinleştirilmesini 

sağlayan hızlı, verimli ve daha az maliyetli finansal işlemler olan sanal para ortaya çıkmıştır. 
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Doğal Tekeller ve Türkiye Enerji Piyasalarında Regülasyonlar 
 

Tuğçe Figan1  Serkan Dilek2  Hayrettin Kesgingöz3  Orhan Küçük4 

 

 
Özet 

Günümüzde devletlerin çoğunluğu piyasaya kamu girişimciliği yoluyla değil ama regülasyonlar yoluyla müdahale 

etmeyi tercih etmektedir. Regülasyonların ise en yoğun görüldüğü sektörler doğal tekel piyasalarıdır.  Teknolojide, 

toplumda ve ekonomide yaşanan ilerlemeler regülasyonlar konusunun tekrar ele alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Enerji piyasaları doğal tekel piyasası özelliklerine sahiptir ve Türkiye için önem taşımaktadır. Bu çalışmada 

regülasyonların piyasalara olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda önce 

regülasyonlar konusunda literatür taraması yapılmış ve daha sonra günümüz piyasalarında yaşanan regülasyon 

deneyimleri ele alınmıştır. Çalışmada regülasyonların piyasa performansını olumlu yönde etkileyebileceği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Regülasyon, piyasalar, doğal tekel 

JEL Sınıflandırması: L43, L12, L51 

 

Natural Monopolies and Regulations in Turkish Energy Markets 
 
Abstract 

Nowadays most of states prefer to intervene markets not by state entrepreneurship but by regulations. Natural 

monopolies are markets in which regulations are seen more common. Improvements in technology, sociology and 

economics require regulations to be re-considered. In this research, our aim is to investigate the impacts of 

regulations on markets. Energy markets have natural monopolies characteristics and have importance for Turkish 

economy. To this aim we firstly, review related literature about regulations and then investigate regulation 

experiences today.  In this research we reached that regulations can be useful tool to increase the performance of 

markets. 

Keywords: Regulation, markets, natural monopoly 

JEL Classification: L43, L12, L51 

 

 

1. Giriş 

Toplumsal refahı maksimize etmek isteyen devletler bu amacı gerçekleştirmek için kamuya ait 

işletmeler kurup yönetebileceği gibi özel kesime ait firmaların bulunduğu piyasaları regüle de 

edebilir. 1980 sonrası dönemde gelişmiş ülkelerde kamu girişimciliği yerine giderek regülasyon 

politikalarına önem verildiği görülmektedir. Regülasyon genelde ülke ekonomisinde önemli yer 

tutan, diğer sektörleri etkileyen, doğal tekel özellikleri gösteren sektörlerde görülmektedir. 

Örnek olarak bankacılık, telekomünikasyon, elektrik sektörleri verilebilir. Regülasyonun 

başarısı ise toplumsal refahın artışını ne derece sağladığı ile orantılıdır. Fiyatlar, piyasaya giriş, 
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ürün kalitesi gibi çeşitli unsurlara bağlı regülasyonlar bağımsız düzenlemeci ve denetleyici 

kurumlar tarafından yapılabilmektedir.  

2. Regülasyon Kavramı 

Regülasyon konusunda farklı tanımlar bulunmaktadır. Church ve Ware (2000:749), 

regülasyonu “piyasa çıktılarını değiştirmek amacıyla hükümetin yaptığı müdahaleler” olarak 

tanımlamaktadır. Türkkan (2001:109) biraz daha geniş bir tanım kullanmış ve “bireyler ve 

firmaların iktisadi ve sosyal açıdan istenmeyen davranışlarını engellemek ve değiştirmek 

amacıyla oluşturulan uygun müeyyideler ile desteklenmiş kurallar” biçiminde de tanımlama 

yapmıştır. Türkkan (2001) regülasyonu sadece devletin değil firmalar ve çeşitli kurumların da 

yapabileceğini ifade etmektedir. Tepe ve Ardıyok (2004:107), “toplumsal değeri ve/veya 

sonuçları olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için serbest piyasanın işleyişini değiştirme amacı 

ile kurulmuş özel statülü bir kamu kurumunun iktisadi aktörler üzerine uyguladığı hükümet 

denetimi” biçiminde regülasyon tanımı gerçekleştirmiştir. Chang (1997:704), regülasyon için 

“Devletin; kişiler ve firmalara yapabilecekleri eylemleri ve kamu yararına olmadığı için 

yapamayacakları eylemleri bildirmesi” tanımını yapmaktadır.  

Regülasyon konusuna literatürde yapılan katkılar 1970’li yıllarda Chicago okulu iktisatçıları 

olan Posner, Stigler ve Peltzman’ın çabaları ile başlamıştır. Günümüzde ise regülasyon 

ekonomisi hakkındaki çalışmalar Chicago okulu haricindeki iktisatçılar tarafından da 

gerçekleştirilmektedir. Regülasyonlar genelde düzenlemeci kurumlar tarafından 

gerçekleştirilir. Ancak bu kurumlar çeşitli baskı grupları (firma, tüketici ve kamu) tarafından 

baskı altına alınmaya çalışılır. Bu baskı grupları arasında servet transferi amacıyla regülasyon 

rekabeti yaşanmakta ve diğer gruplara göre daha düşük organizasyon maliyetlerine sahip olan 

gruplar avantaj sahibi olmaktadır. Sayısal olarak az olan ve daha kolay örgütlenebilen firma 

temsilcileri düzenlemeci kurumları ve hükümeti daha kolay etkileyebilir ve diğer baskı 

gruplarından ön plana çıkarlar.  

Stigler’in bu modelini genişleten Peltzman (1976) modeline muhalefetin davranışlarını da 

eklemiştir. Kamu yönetimi aldığı oyları maksimize etmek ve yeniden seçilmek istemektedir. 

Bu nedenle firma ve tüketiciler arasında dengeli bir politika izlemeye çalışırlar. Muhalefet 

nedeniyle kamu yönetimi her zaman regülasyon konusunda istediğini yapamayabilir. Peltzman 

(1976)’a göre kamusal süreçlerde iki sorun ortaya çıkmaktadır. Birincisi oy verenlerin kendi 

çıkarı ve bu çıkarı hangi politikacının savunabileceğine dair bilgilenme maliyetlerinin 

olmasıdır. Bu bilgilenme maliyetlerine katlanamayacak kişiler hakkını savunamayacaktır. 

İkincisi ise bilgilenme sorununu aşan kişinin kendisi ile benzer ortak yanları bulunan diğer 

kişileri bulma ve örgütlenmesi sorunudur. Bu örgütlenmenin de maliyetleri vardır.  

3.  Düzenlemeci Kurumlar 

Günümüzde regülasyon, düzenlemeci kurumlar tarafından yapılmaktadır. Düzenlemeci 

kurumların iki asıl amacını; yapılacak işlerin en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi ve 

piyasadaki firmaların aşırı kar elde etmesinin önlenmesi olarak sıralamak mümkündür 

(Karakaş, 2008:103). Regülasyonun asıl ve ikincil amaçları; üretilen mal ve hizmetlerin etkin 

fiyatlandırması, etkin üretim maliyetlerinin sağlanması, etkin üretim ve yatırım düzeylerinin 
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sağlanması, etkin hizmet kalitesi ve ürün çeşitliliğinin sağlanması, tekel karı ve rant aktarımının 

engellenmesi ve adil gelir dağılımının sağlanması olarak sıralanabilir (Reel, 2010:23-24).  

Tarihsel süreçte kamusal yaşam içerisinde önemli yer tutan piyasaların düzenlenip 

denetlenmesi fonksiyonlarının yerine getirilmesi için bağımsız kurullara ihtiyaç vardır. Söz 

konusu ihtiyacın karşılanması amacıyla klasik kamu kurumlarından farklı olan yeni idari 

yapılar ortaya çıkmıştır. Bu Düzenleyici ve denetleyici kurumlar için ‘‘siyasi organlardan 

bağımsız, kanunlar aracılığıyla ekonomik faaliyetler üzerinde araştırma, düzenleme, denetim 

ve kontrol etme görevini üstlenen kurumlar’’ tanımı yapılmaktadır (Giritli vd. 2006:382). 

Düzenleyici kurumların ortak özellikleri göz önünde bulundurularak ‘‘hayati faaliyetleri 

kapsayan enerji, bankacılık, finans, iletişim, gıda ve ilaç sektörlerinde düzenleme ve denetleme 

görevi bulunan, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliği bulunan idari birimler’’ 

biçiminde bir tanımlama da yapılabilir (Sobacı, 2006:159). Özellikle doğal tekel yapısında olan 

endüstrilerin düzenlenmesi ile görevlendirilen bu kurumlar toplumun yararını 

gözetmektedirler. Görevlerini ifa ederken siyasi ve özel çıkar gruplarından bağımsız ve tarafsız 

olarak denetim ve düzenleme yapmaktadırlar (Çetin, 2007:6). Düzenleyici kurumlara “üst 

kurul”, “düzenleyici kurul” gibi farklı isimlerde verilmektedir (Sever, 2015:197).  

4. Doğal Tekel Piyasaları 

Pozitif ölçek ekonomilerinin mevcut olduğu piyasalarda firmalar yüksek üretim hacmine 

ulaştıklarında ortalama maliyetlerini düşürmektedirler. Böyle bir durumda söz konusu mal ya 

da hizmetin üretimi veya satışının er ya da geç tek bir firmanın eline geçecek ve tekel piyasası 

ortaya çıkacaktır. Bu tip tekellere literatürde doğal tekel adı verilmektedir (Dilek, 2017). Ölçek 

ekonomilerinin potansiyel firmaların piyasaya girişini engelleyen iki durum mevcuttur. Bunlar; 

1-) Potansiyel firmanın ulaşması gerekli minimum ölçeğin endüstri toplam üretimi içinde 

önemli bir paya sahip olması 2-) küçük ölçeklerde potansiyel firmanın yüksek maliyetler ile 

karşılaşmasıdır (Yıldırım vd. 2005:200). Doğal Tekellerde uzun dönem ortalama maliyet eğrisi 

L biçimindedir.  

Regülasyonlar doğal tekel piyasalarında sık olarak görülmektedir (Dilek, 2017). Doğal tekeller 

çoğu zaman kuruluş aşamasında yüksek sabit ve batık maliyetlerle yatırım yapılması gereken 

ulaşım, iletişim ve enerji gibi endüstrilerde ortaya çıkmaktadır. Telekomünikasyon, elektrik 

dağıtım, doğalgaz dağıtım gibi sektörler pozitif ölçek ekonomileri özellikleri taşımaları 

nedeniyle doğal tekel piyasalarına örnek olarak verilebilir. Teknolojik gelişmeler, 

telekomünikasyon sektörünün ülke ekonomileri içindeki payının artmasına vesile olduğu 

görülmektedir.   

Öte yandan telekomünikasyon piyasalarında öncelikle büyük ölçekli üretim yapan kamu 

firması bulunmakta iken 1980 sonrası dönemde bu firmalar özelleştirilmiş ve daha sonra gelişen 

teknolojinin yardımıyla piyasaya yeni firmalar giriş yapabilme imkânı bulmuşlardır (Boylaud 

vd, 2000:7). 1980 sonrası dönemde elektrik dağıtımı vb. doğal tekel piyasalarında 

özelleştirmeye gidilmesinin nedeni kamu firmalarının verimsiz çalıştığı inancıdır. Örneğin; 

mobil telefon operatörlüğü sektöründe tekel piyasası değil oligopol piyasaları mevcuttur.  

Campbell vd. (2015) tüketici bilgilerini korumaya yönelik regülasyonun tüm firmaları 

etkilemekle beraber küçük firmaları daha çok etkileyebileceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla 

büyük ölçekli üretim yapmanın avantajlarına değinmiştir. Dikey bütünleşmiş firmaların maliyet 

dâhil olmak üzere çeşitli avantajları nedeniyle fiyatlar daha az yükselme eğiliminde bulunabilir. 

Steiner (2000) kanunlardaki değişim sonucunun firma davranışlarına, özel mülkiyete ve iletim 

ağlarına erişime yavaş etki ettiği sonucuna varmıştır. Yayla (2001:6), Türkiye’de tekel 

durumunda olan KİT’lerin yurtdışı örneklerine göre daha verimsiz çalıştığını, kalitesiz mal ve 

hizmetleri aşırı fiyatlar ile sattığını ve buna rağmen zarar ettiğini belirtmektedir. Li ve Xu 

(2004), 1990-2001 arası döneme ait verileri kullanarak yaptıkları analizde Telekomünikasyon 
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sektöründe tam özelleştirme (firma sahiplerine tam kontrol hakkı) ile parçalı özelleştirmenin 

sonuçları arasında farklılık bulunmaktadır. Tam özelleştirme, işgücü ve sermaye dağıtımını 

etkinleştirmekte, hizmet üretimini ve verimliliği artırmaktadır; parçalı özelleştirmenin ise söz 

konusu değişkenlere etkisi sınırlı olmaktadır. Bortolotti vd. (2002) de 25 ülkedeki 31 ulusal 

telekomünikasyon firması üzerinde yaptığı araştırmada özelleştirme sonrasında firmaların 

performansının anlamlı biçimde artığını bulmuşlardır.  

Doğal tekellere ilişkin regülasyon yöntemleri, fiyat ve giriş regülasyonlarından meydana 

gelmektedir. Devlet giriş regülasyonunda endüstride yüksek ölçekte üretim gerçekleştirmek 

suretiyle maliyetleri minimize edecek olan firmanın faaliyetlerine izin vermektedir. Başka bir 

firmanın piyasaya girişine izin verilmemektedir, çünkü talebin bölünmesi sonucunda ortalama 

maliyetler yükselecek ve böylece fiyatlar da yükselecektir. Fiyat regülasyonu durumunda ise 

devlet, tekelci firmanın fiyatları marjinal maliyetlerin oldukça üzerinde belirlemesinin önüne 

geçer (Çetin T. , 2005, s. 109). 

Doğal tekel piyasalarında regülasyon konusunu açıklarken aşağıdaki Grafik 1’i kullanmak 

mümkündür.  

Grafik 1: Doğal Tekel Piyasaları ve Regülasyon 
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Grafik 1’de tekelci firmanın talep (D=AR) ve marjinal gelir (MR) eğrileri negatif eğimlidir. 

Doğal tekel piyasasındaki bazı malların (örneğin; elektrik) talebinin fiyat esnekliği düşüktür 

(Bergström ve MacKie-Mason, 1991:248). Marjinal maliyetin (MC) sabit olduğunu 

varsayarsak MC eğrisi yatay bir doğru olacaktır. Karını maksimize etmek isteyen tekelci firma 

da MC=MR eşitliğini sağlayan E noktasında üretimi gerçekleştirecektir. Yani Q1 miktarında 

malı P1 fiyatından satacaktır. Ortalama maliyeti P2 olacağından ortalama karı P1-P2 kadar olacak 

toplam karı da P1ABP2 dikdörtgen alanı kadar olacaktır. Devlet ise Q1 miktarında mal üretimini 

düşük; P1 fiyatını da düşük bulacaktır. C noktasında tekelci firmanın ortalama geliri (AR) ile 

ortalama maliyeti (AC) birbirine eşittir. Yani firma sadece normal kar elde etmektedir. Devlet 

tekelci firmayı regüle ederek Q2 miktarında malı P3 fiyatından satmasını amaçlayabilir. Teoride 

regülasyon sonucunda C noktası denge oluşsa bile pratikte regülasyon sonucunda C noktasına 

ulaşılamayabilir. Çünkü regülasyon otoriteleri tekelci firmanın maliyetlerini doğru biçimde 

görüntülemede zorluk çekecektir. Bu nedenle regülasyon sonucunda firma Q1 ile Q2 arasında 

miktarı P1 ile P3 arasında fiyattan piyasaya arz edecektir. Regülasyon otoritesi denetleme 

görevini ne kadar başarı ile yerine getirirse denge C noktasına o kadar yaklaşacaktır (Church 

ve Ware, 2000:752). 
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5. Türkiye’de Enerji Piyasalarının Regülasyonu  

Petrol ve doğalgaz ithalatçısı olması nedeniyle enerji piyasaları Türkiye için ayrı bir öneme 

sahiptir. Doğal tekel piyasalarında devletin, hakim işletmecinin piyasa gücünü denetlemesi ve 

regüle etmesi gerekmektedir. Çünkü firma fiyatları marjinal maliyetlerinin çok üzerine çıkarma 

eğilimindedir ve bu da alıcılardan tekelci firmaya haksız gelir transferi anlamına gelmektedir. 

Devlet bu haksız gelir transferine izin vermemelidir. Üstelik petrol, doğalgaz ve elektrik pek 

çok sanayi firması için önemli bir girdi durumundadır, dolayısıyla petrol, doğalgaz ve elektrik 

fiyatları ekonomideki diğer mal ve hizmetlerin fiyatını da artırabilecektir. Sanayileşme, Nüfus 

artışı, yeni teknolojilerin yaygınlaşması, küreselleşme gibi unsurlar enerji talebinin artmasına 

vesile olmaktadır. Diğer bir deyişle enerji, pek çok malın üretiminde kullanılması zorunlu bir 

girdi olmakla beraber toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi için gerekli önemli bir araçtır. 

Bu önem ise devletin enerji piyasalarını düzenlemesi için bir zemin hazırlamaktadır. Enerji 

piyasalarının Türkiye için önemini artıran bir diğer unsur ise Türkiye’nin fosil bazlı enerji 

kaynaklarına (petrol, doğalgaz, kömür vd.) sahip olmaması, bu kaynakları dışarıdan ithal etmek 

mecburiyetinde kalmasıdır. 2002 sonrasında hızlı ekonomik büyüme sürecine geçen 

Türkiye’nin üretim yapıp ihracat gerçekleştirirken bu nedenle ithalatı da artmaktadır. Üstelik 

yurtdışından sağlanan enerji, üretim maliyetlerini de artırmaktadır. Türkiye enerji sorununu 

çözmek amacıyla rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında nükleer enerji 

yatırımları da gerçekleştirmektedir.  

Akademik araştırmalar da regülasyonların potansiyel firmaların sektöre yatırımlarını olumsuz 

etkilediğini göstermektedir (Grajek and Roller, 2012). Bu nedenle regülasyon yaparken sektöre 

yapılacak yatırımı artırılmasına dikkat etmek gereklidir (Jung vd. 2008). Dünyada kamu tekeli 

firmalar tarafından gerçekleştirilen kömür, petrol, doğalgaz gibi enerji üretimi ve dağıtımı 

faaliyeti daha sonra özel firmaların daha etkin üretim gerçekleştirmesi nedeniyle özel sektöre 

devredilmiş ancak devlet piyasanın kontrolünü tam anlamıyla bırakmamış ve piyasa 

regülasyonlarına girişmiştir. Türkiye’de de eğilim enerji piyasalarını özel firmalara bırakma 

ama piyasanın regüle edilmesi yönündedir. Türkiye, 21. Yüzyılda Dünya Bankası ve IMF’den 

yardım alarak İngiltere’nin daha önce yürürlüğe koyduğu liberalizayon ve regülasyon modelini 

uygulamış, sektöre özel firmaların katılımını sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirilmiştir 

(Güvenek, 2009:59). 

Türkiye’de elektrik, doğalgaz ve petrol gibi doğal tekel piyasalarının düzenlenmesi görevini 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gerçekleştirmektedir. 2001 yılında elektrik, 

doğalgaz ve petrol piyasalarında denetleme ve düzenleme görevinin ifası amacıyla Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurulmuştur. 4628 sayılı Elektrik Piyasası kanunu ile 

kurulduğunda adı Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu idi. Ancak 2001 yılı içinde kanunda 

değişiklik yapılmış ve doğalgaz piyasası da kurumun yetki alanına girmiş; Kurumun adı da 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak değiştirilmiştir. Elektrik piyasası kanunu, Avrupa 

Birliği’nin elektrik sektöründe iç pazarların kurulmasını öngören çalışmalarıyla uyumludur 

(Güvenek, 2009:60). Böylece ekonomide kamu girişimciliğine dayalı ekonomi politikalarının 

yerine devletin düzenlemeci rolünü oynadığı piyasaya dayalı ekonomi politikaları gelmiştir. 

Kurum Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlıdır.  

6. Sonuç 

Günümüzde iktisatçıların üzerinde önemle durdukları ve genelde anlaşamadıkları konulardan 

biri devletin ekonomiye müdahalesidir. Devlet bizzat iktisadi teşekküller kurup üretim yaparak 

piyasaya müdahale edebileceği gibi özel sektöre ait firmaların denetlenmesi ve düzenlenmesi 

yoluyla da piyasaya müdahale yapabilir. Regülasyon politikalarının hedefi düzenleyici ve 

denetleyici kurumlar oluşturarak piyasaya müdahale etmek değildir. Asıl amaç, tüketicilerin 

faydasını sağlamak, teknolojik ilerlemeyi desteklemek ve etkinlik sağlayarak piyasayı rekabetçi 
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bir yapıya dönüştürecek düzenlemeleri oluşturmaktır. Enerji piyasaları pozitif ölçek 

ekonomilerinin gözlemlendiği doğal tekel piyasalarına örnek olarak verilmektedir. 1980’li 

yıllarda Avrupa’da özelleştirme uygulamalarına gidilmiş ve piyasa başarısızlıklarına karşı özel 

sektör firmalarının regülasyonu daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Bağımsız düzenlemeci 

kurumların geçmişi ABD’de ise daha eskiye dayanmaktadır. Düzenleme kurumlarının yapısı 

ülkeden ülkeye ve kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Türkiye’de de enerji 

piyasalarının denetleme ve düzenlemesini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

gerçekleştirmektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun düzenlemelerinin piyasada 

etkinliği sağlayıp sağlamadığı konusunda ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Abstract 

There is much information in the literature about the European Union and its member countries. Information on 

the European Union, its member states, objectives, or history is readily available. There are many studies on the 

experiences of countries to become members of this union. However, it should also be considered that this union, 

in which every country with the prospect of membership is striving to become a member, is not only benefiting its 

members. The aim of this study was the basis of what happened in the European Union membership process of 

Turkey's accession process of this stage and to explain about the benefits and besides it also the harms. In this 

regard, benefiting from the literature to emphasize both the loses and/or gains through the European Union 

membership process of Turkey. In the previous literature, there are many studies about the advantages, but it has 

been found that there is not much resources in terms of the loss of EU membership process. The difficulty of 

mentioning the gains and / or losses of the membership process is one of the most important constraints of this 

study. Only a summary and reminder about these issues is intended. In addition to the benefits that give a bi-lateral 

perspective to the membership process, it is expected that the mentioned work will be deepened and the future 

studies will be developed above this perspective. 
 

Keywords: European Union, Turkey, logistics, agriculture, EU membership 
 

JEL Classification: L24, L25, M11 

 

 

1. Introduction 

Turkey's European Union membership is a strategic goal and the determination about this 

process is still continued. EU membership is accepted as a pass through more powerful, 

respected and democratic Turkey by the attainment of the standards of citizens in all areas of 

upgrading. Furthermore, it is needed for the provision of means to look confidently as a 

structured country to the future. In a rapidly changing global dynamics and common interests 

the need for the healthy Turkey-EU integration process becomes more indispensable for both 

sides. Turkey-EU relations have to be based on "win-win" understanding that brings benefits 

and gains through sustainable and strong relationship. Turkey and the EU's economic and trade 

relations vary from foreign policy, security of energy supply from border management, to 

migration to employment policy, in which there are many areas that bring common gains. 

Approximately one-third of the 1982 Constitution was amended by extensive constitutional 

amendments in 2001, 2004 and 2010. 

2. Literature Review 

One of the ideas put forward in order to provide an environment of peace and stability after 

1945 was the European integration (Müftüler-Baç, 2005). Turkey is resolutely advancing 

towards EU membership in many areas including logistics (Gencer et al, 2016, Akkucuk, 2016), 

in order to ensure compliance with the Copenhagen political criteria which have changed, 

especially with the relevant provisions of the Turkish Constitution and fundamental rights and 

freedoms have been renewed. In the process of harmonization with the EU, many new 

institutions and mechanisms have been established in the case of violations of citizens' rights 

with the development of a citizen-oriented management approach. Founded in 2012; mainly the 

beginning of Ombudsman Institutions in Turkey is a step for this approach. The Ombudsman's 
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Office aims to provide effective and rapid solutions to complaints arising from the relations 

between the administration and the individual. In Turkey, the Human Rights Council, plays an 

important role in the consideration of standards and for international law relating to human 

rights. Within the framework of the constitutional amendment of 12 September 2010, the right 

of individual applicants to the Constitutional Court has been granted to Turkish citizens. In 

2013, a Human Rights Compensation Commission was established to eliminate the grievances 

of citizens arising from long trials. These are all changes that were caused by European Union 

membership process. The nation-states in the present-day world, whose historical roots are 

based on the French revolution and the nationalist movement of 1789, gradually lose their 

national identity structures reminiscent of a homogeneous formation. (Inaç, 2005). 

3. Benefits of EU Membership Process 

In the process of harmonization with the EU, many new institutions and mechanisms have been 

established in the case of violations of citizens' rights with the development of a citizen-oriented 

management approach. Founded in 2012; mainly the beginning of Ombudsman Institutions in 

Turkey is a step for this approach. The Ombudsman's Office aims to provide effective and rapid 

solutions to complaints arising from the relations between the administration and the individual. 

In Turkey, the Human Rights Council, plays an important role in the consideration of standards 

and for international law relating to human rights. Within the framework of the constitutional 

amendment of 12 September 2010, the right of individual applicants to the Constitutional Court 

has been granted to Turkish citizens. In 2013, a Human Rights Compensation Commission was 

established to eliminate the grievances of citizens arising from long trials. These are all changes 

that were caused by European Union membership process. The nation-states in the present-day 

world, whose historical roots are based on the French revolution and the nationalist movement 

of 1789, gradually lose their national identity structures reminiscent of a homogeneous 

formation. (Inaç, 2005). 

The reduction in human rights violations in Turkey was a result of membership adoption 

processes. There was an action plan which was prepared with the participation of relevant 

institutions for the purpose of the European Human Rights Convention, as the Action Plan for 

the Prevention of Violations. Thus, this plan was released on March 1, 2014. The Action Plan 

contains comprehensive and detailed measures to ensure the human rights of Turkish citizens. 

With these changes made in the field of human rights in the daily lives of the citizens of the 

Republic of Turkey, some changes have occurred: 

 

• Through judicial reforms, judicial proceedings work much faster, and citizens no longer 

expect their cases to be concluded for a long time. 

• Citizens can make propaganda in different languages and dialects in elections and politics in 

their mother tongue. 

• Applications such as the establishment of the institute in different languages and dialects and 

elective courses in the subject of Turkey has become possible. 

• In order to eliminate the grievances experienced in the past, the statute of limitations has been 

abolished. 

• It is now possible to give their old names to villages. 

• In case of a violation of the rights of the citizens, they can apply directly and easily to the 

Constitutional Court individually. 

• Citizens can communicate their complaints of the administration to the Ombudsman's Office. 

• Many issues that have not been discussed in the past can now be freely discussed in public. 

• Positive discrimination has been introduced for women, children, the elderly and the disabled. 
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• A more liberal approach has been adopted in public institutions in terms of the organization 

of costumes. 

• The democratic standards of our country have increased with the reforms made in order to 

remove the legal basis of the military coup and to reform civilization. 

• The way for citizens to participate more actively in civil society movements for political, 

economic and social rights has been opened. 

• The dialogue of the citizens of different faith groups with the state has been normalized. 

• Mechanisms have been established to increase the opportunities for citizens to participate in 

management and to strengthen the democratic accountability of public institutions. 

• Migration policy and strategy have been strengthened through a new structuring. 

 

In fact, how much information countries produce or consume is an indicator of development 

and is considered to be the most reliable predictor of economic growth (Ayhan, 2002). Turkey's 

EU process has not only legal but also many changes for social life. The EU's social policy aims 

at improving working and living conditions and sustainable growth. The main objectives of this 

policy include increasing employment and labor mobility, improving working conditions and 

work quality, informing employees and consulting employees, combating social exclusion and 

poverty, promoting equality between women and men, and modernizing social protection 

systems. Occupational health and safety is one of the most important issues regulated in the 

EU's social policy legislation. Occupational Health and Safety Law No. 6331 was enacted in 

accordance with the relevant EU legislation. Numerous secondary regulations on the 

implementation of the law have also entered into force. Some of the applications adopted in this 

area are: 

 

• Paid maternity leave of women employees was increased to 16 weeks. 

• 24-month free maternity leave for civil servants. 

• Working conditions of pregnant women and nursing women and women working at night 

shift are regulated. 

• Discrimination on the basis of disability, color and gender in work life is prohibited. 

• Occupational health and safety legislation has been harmonized with EU standards. 

• The importance of active labor market policies to increase the employability of individuals 

has increased. 

• The Paid Guarantee Fund, which ensures the protection of employees in case of bankruptcy 

of the employer, has been implemented. 

• A National Employment Strategy was adopted allowing for the implementation of 

employment policies in line with the European Employment Strategy. 

 

On the other hand, the most important factor to be considered within the European Union is the 

Customs Union membership factor. The main objective in the establishment of the European 

Union is to establish a common market among the member states, to accelerate economic 

development, to raise the level of life and to ensure a political unity with a balanced 

development. Creating this union will be possible through the realization of the Customs Union, 

which facilitates trade by ensuring the free movement of goods in the economic sense. 

 

4. Losses of EU Membership Process 

There are also many costs about these processes which include the losses for the social and 

economic life. The costs may be normal but the early and fast adoption of membership has also 

brought many losses to the country. The aim of this paper is not talking about the monetary 

costs of these adoption processes but moreover enlighten the literature about the losses which 

are caused by fast and rapid changes in regulations. The Customs Union between Turkey and 
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the EU entered into force on 1 January 1996. Admittedly established relations with the EU 

Customs Union of Turkey in terms of economic, commercial, institutional, and results have 

been positive effect cannot be underestimated in many areas such as legal and financial. For 

consumers, the Customs Union has brought higher quality, cheaper products and more diversity 

due to the increasing competition in the Turkish market. Consumer protection has increased as 

European technical norms are used; In addition to access to a stable and large export market, 

manufacturers and industry have also benefited from cheaper and better quality inputs. The only 

candidate without a full member of the Customs Union established relationship with the 

European Union in terms of entry into force of the Customs Union, Turkey has been also cause 

some difficulties. These negative effects and their consequences can be listed as follows: The 

only candidate without a full member of the Customs Union established relationship with the 

European Union in terms of entry into force of the Customs Union, Turkey has been also cause 

some difficulties. These negative effects and their consequences can be listed as follows: 

 

• Beginning in 1996, Turkey's foreign trade deficit began to grow rapidly with the EU. The 

average of recent years reached 10 billion dollars per year. The Turkish market suddenly 

became the 6th largest market in the world. Turkey's manufacturing industry crisis also greatly 

depends on it (Gencer, 2017). In contrast to Turkey's EU exports are increasing, the fact that, 

textile sector constitutes 65% of our exports to the EU; in 1995, the Turkish textile sector's 

exports to the EU waiting for the explosion was a wrong suggestion. Because EU textile is a 

new full member of the countries of the former East European countries and has established 

special relations with countries such as China, India. According to the World Trade 

Organization Treaties, in 2005 the EU lifted its quotas against all countries in the manufacturing 

industry and this reality affected Turkish textile exports to the EU negatively. 

• The capital did not come from the EU for investment, or even decreased. EU companies of 

Turkey opened the door to the EU for all the goods and they were sent to Turkey instead of 

building factories in Turkey. In fact, they make goods cheaper to outsource to third party 

companies which were interfering in Turkey (Gencer, 2019). For this reason, the investments 

that have been coming have decreased since 1996. While foreign capital has more customs 

walls, it invests in that country to overcome the wall. For example the foreign investment in 

China in the last 15 years is a huge number as 125 billion dollars. This capital was a result of 

customs wall and went to China. Turkey cannot attract these investment.  

• The EU signed a free trade agreement with some North African countries (such as Tunisia) in 

1998; but Turkey because of not being a full member could not automatically benefited from 

this treaty. Turkey was not in the EU, but Turkey also must make appropriate bilateral 

agreements with countries that work with the EU system. Whereupon refers Turkey to Tunisia; 

agreement with the EU in 1995, but Turkey does not connect Tunis, Tunisia is an example since 

1998. Even worse, France is pressuring Tunisia not to make this treaty. France does not want 

its Turkish goods to enter duty-free Tunisia. The one-sidedness of the 1995 document 

committing against Turkey in every field. There is also another example which aimed to make 

bilateral preferential trade agreement with Turkey and Macedonia. Brussels opposes it because 

it has no such agreement with that country yet. 

• Turkey 1995 document with only the EU from manufacturing products duty-free importation, 

whereas non-EU countries to the EU of having to apply imposed by customs according to their 

preferences leads to an artificial deviation in Turkey's foreign trade. The same commodity is 

10% cheaper in Japan, but because we had to put 20% tax on it, the EU cost, which is actually 

more expensive, seems cheap for not getting tax. Turkey is losing currency.  

• Food industry is another example in which the products imported from the EU have affected 

Turkish agriculture very negatively.  
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5. Conclusion 

As a result; Turkey's participation in the European Union can be a challenging process in terms 

of both the EU and Turkey. However, if this process is well managed, it can offer significant 

opportunities for both sides. Preparations for participation may continue for the next ten years. 

This will develop in time the EU and Turkey will need to change more radically. The EU acquis 

will develop further and address the needs of an EU with 27 or more members. These 

developments, arising from the accession of Turkey to the shortage of opportunities and can 

bring a solution. As such, it is not a very easy process for different nations to live together, to 

gather around the notion of transnational constitutional citizenship in socio-political 

organizations and to ensure its continuity. The practical implications of the psychic 

constructions around pluralism and multiculturalism within a constrained structure in the field 

of political accountability, legitimacy, representation and democracy that will validate the 

discourse of European Identity will be a separate problem (İnaç, 2005). Turkey's EU integration 

process, of course, occurred in the last two centuries "Westernization" is the idea of such a size 

to be coming to an end. But in the historical process of each other "forming others" who 

distinguished themselves as our century European society and Turkey seem to be forced to say 

the last word in this new civilization project as bipolar. 
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Abstract 

The purpose of this study is to show up a short comparison about the recycling activities in both Europe and 

Turkey. The study informs about the current situation about the European Union membership of Turkey and where 

the country is compared with European Union standards in terms of recycling activities. The remaining regulations 

that are still not processed are all related with environmental issues in membership processes of Turkey. Recycling 

is also concerned with environmental heading and the adoption of recycling activities in Turkey with European 

Union standards is a very young issue. The study proposes real values and statistics about the recycling activities 

in Turkey compared with Europe. The recycling activities in Europe are precisely better than in Turkey. It is not 

known whether there is a membership in the future of Turkey; as other candidate countries, Turkey also needs to 

understand and adopt the membership regulations. Further studies may analyse the development of recycling 

activities through the European Union membership process of Turkey.  
 

Keywords: Recycling, Reverse Logistics, Turkey, European Union,  

 

JEL Classification: L24, L25, M11 

 

 

1. Introduction 

The increase in population in our age and the increase in consumption rates cause the waste rate 

to increase. Especially after the Second World War due to the shortage of resources starting 

with the recycling movement, the attractiveness of the world is increasing day by day with 

many advantages. Nowadays, countries investing in recycling have many advantages.  

Materials such as iron, steel, copper, lead, paper, plastic, rubber, glass and electronic wastes 

can be recycled, even reused, preventing environmental pollution. In addition to this, the 

consumption of natural resources decreases, thanks to this recovery, and economic savings are 

achieved. Most of the 2.1 billion tons of waste generated annually in the world is buried in 

regular landfills (Gencer, 2019). This amount includes potentially equivalent energy with 4.5 

billion barrels of oil. This amount of energy is shown to meet 10% of the world electricity 

production. Between 2010 and 2016, a total of 130 trillion kilowatt-hours of electricity was 

produced by evaluating 0.2 billion tons of waste in 900 plants worldwide. It is stated that the 

annual revenue of these facilities increased from USD 3.7 billion to USD 13.6 billion in this 

period. Despite the global economic crisis, investments in waste-to-energy generation systems 

during the period of 2006-2010 were projected to reach 7.1 billion dollars from 4.8 billion 

dollars and by 2021 this figure is expected to reach 27 billion dollars annually. 

2. Literature Review 

The relationship between the EU and Turkey should take in historical perspective on the 

political and economic dimensions (Kar, 2010). Being in close cooperation with the European 

Toplulukları1 for Turkey remains an important issue on the agenda since the 1950s. This 

cooperation relationship is very important to accelerate economic development as well as 

political (Kar and Agir, 2008). Among the reasons for Turkey's application to the Union, the 

European Economic Community (EEC) as well as the existing economic relations with the 

countries of Greece it is shown to apply to the EEC (Manisali, 1996). Greece beyond the same 

market competing products to export, due to the environment will occur as a full member with 

the needed political and economic concerns are brought Turkey's wish to accelerate the 
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application (Kazgan 1983). Greece, Turkey's relations with the community to establish a format 

that will affect its foreign policy thinking, right after Greece in this context has led to apply to 

the Community (Balkir, 1995) 

Since environmental resources (such as air and water) are general public goods, their costs are 

distributed among all users. If incentive policies are not applied to protect the environment, it 

will not be easy to install such costs and activities to those who harm the environment. For this 

reason, it is very useful and realistic to subject the activities that harm the environment to a 

special consumption tax. Otherwise, extreme weather and water pollution, noise, toxic wastes, 

emissions and ecosystem will be faced with the danger of extinction (Repetto et al., 1992). 

Placing tax on activities that are harmful to the environment will encourage the removal of such 

activities by raising the price and encouraging the emergence of new production, transportation, 

shelter, energy use and consumption habits (Ekins et al., 2010). 

3. Recycling in European Union 

One of the most important issues of the countries in the new world order is recycling (Akkucuk, 

2016). The best and successful examples of these practices, which are aimed at energy saving 

and waste management, are found in countries covered by the European Union. European 

Union member states are obliged to comply with sanctions and practices in recycling. Over the 

past two decades, Member States have gradually developed their waste management in line 

with the EU waste hierarchy. In 1995, an average of 67% of urban wastes in EU were stored at 

landfills. In 2000, the average rate was reduced to 55% and the average rate of recycling 

remained at 25%. In 2016, the rate of landfilling of household waste in the EU decreased to 

24% and the recycling rate increased to 46%. 

On the other hand, serious differences remain between the difficulties and Member States. In 

2016, the ten Member States still store more than 50% of their household waste at the landfill 

sites, while six Member States burn 40% or more of these wastes. The latest and most recent 

legislation is strengthening the waste hierarchy. For example; instead of burying and 

incineration of waste, member states are making the cyclical economy a reality by enabling 

them to take specific measures to prevent, reuse and recycle. There are accepted rules which 

are the most modern waste legislation in the world (Gencer, 2016). Here, the EU sets an 

example and leads for other countries. For municipal waste according to new waste regulations; 

As of the year 2025, it is targeted to recycle 55%, as of 2030 and 60% by 2035. For the recycling 

of package waste; By 2025, it is expected to increase by 65% and as of 2030 by 70%. Moreover, 

the introduction of stricter rules in the calculation of recycling rates helps to better monitor 

progress in the cyclic economy. 

In addition; new, separate collection rules based on separate collection requirements for paper 

and cardboard, glass, metal and plastics increase the quality of secondary raw materials: up to 

2022, separate household wastes, separate bio-wastes up to 2023 and 2025 textile wastes must 

be collected separately, is considered. Waste landfill sites have no meaning in the circular 

economy and may contaminate water, soil and air. By 2035, the studies on reducing the total 

urban waste produced by the deposition rate of urban wastes by 10% or less. ext 

4. Recycling in Turkey 

It is obvious that for many years in the field of recycling in European Union member countries 

made significant progress, while the last two decades, this process has a bit of a tradition in 

Turkey. On our side, in Turkey during 1991, the first steps of the process has begun with the 

Solid Waste Control Regulation entered into force. Today, approximately 25 million tons per 

year in Turkey household waste, industrial waste 1.2 million tons, 100 thousand tons, 530 

thousand tons of medical waste and e-waste arises. It is estimated that there are 500 thousand 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                      11-13th April 2019 
 

284 
 

collectors in the country, where nearly one small and large-scale enterprises operate. Whereas 

25% of workers in the scrap sector with pronounced inability of the net figure is off the record, 

the number of winning money from this sector in Turkey are expressed as 3% of the population. 

Waste management and recycling sector in Turkey, with the contribution of the private sector 

and local governments, today has become a market average of 5 billion euros. The recycling 

rate, which was 35% until 2010, increased to 40% in 2012 and thereafter. The number of 

licensed investors showing interest to the sector has reached 450. Therefore, 43% of recycled 

wastes consist of paper, 27% plastic, 12% glass, 8% textile products and 4% metal waste. 

Turkey all the waste recycling rate was an average of 7%, recovery rate of 20% of the packaging 

material located in the first row. In the field of recycling, which has been rapidly developing in 

recent years, 23 million people were served in 2003 with 15 landfill facilities. In 2013 in Turkey 

Waste incineration and co-incineration plant number reached 38, number of Hazardous Waste 

Landfill (Class 1) was 6, and number of Hazardous Waste Recycling Plant was 282. On the 

other hand, for tanker cleaning plant the number reaches 46 and intermediate storage facility 

number has been set to 14. Furthermore, with a total of 576 packaging waste collection and 

recycling facilities, 2 million 250 thousand tons of packaging waste was recycled annually. In 

2012, 45 thousand tons of mineral waste oil and 59,500 tons of waste batteries were collected. 

However, the value of waste that cannot be recycled and recycled within one year is still around 

1.5 billion TL. 

The monetary value of these wastes also represents the potential market in the sector (Gencer 

et al., 2016). With the recycling of these wastes, it is estimated that significant savings 

opportunities will be provided in both energy and raw material issues. Sector actors state that 

by recycling aluminum box, 95% energy savings can be achieved from raw material compared 

to aluminum production. Three liters of mineral oil is obtained from 192 liters of crude oil and 

three liters of mineral oil can be obtained from only 4.8 liters of waste mineral oil. Looking at 

these examples, it is observed that the dependency on foreign sources in the recycling sector 

will decrease and the contribution to the country's economy can be increased significantly by 

the use of existing waste resources. 

ÇEVKO (The Foundation for Environmental Protection and Packaging Waste Assessment) 

foundation in Turkey indicated that the evaluation of 40-50 percent of recoverable waste is the 

target and will be achieved in short term. Turkey Project Coordinator said, "This is especially 

important considering the odds developments in European countries. After 1994, the 

establishment of industrial facilities related to recycling accelerated and the capacities of these 

facilities reached an annual total of 1.7 million tons in 1994. In parallel with the increase in 

population in Turkey, the increase in the amount of waste and packaged product usage and 

recoveries came into an economical value". In 1991, recycling has become a legal obligation in 

Turkey. Thus, the companies and industrial establishments that have collected or recycled such 

materials started to be formed. 

5. Conclusion 

In the sector where the number of licensed employees has increased by 70% in the last 3 years, 

it is seen that the collected waste figures gradually catch up with Europe. The environmental 

negotiations with the European Union, which started in December 2009, make all the 

applications in this field mandatory. For the case of Turkey, the EU harmonization has already 

been set within the framework of the national environmental strategy until 2023.  

Accordingly, the harmonization work on the environment consists of realization of legislation 

and physical investments. There are more than 300 legislation to be harmonized in the 

environmental field. It has been observed that most of the environmental investments have been 

taken about packaging wastes. In this area; municipalities, licensed collection-separation 
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facilities, licensed recycling facilities, packaged products, industrial enterprises, packaging 

manufacturers, authorized establishments, sales points and consumers are operating as many 

players. The Foundation for Environmental Protection and Packaging Waste Assessment 

(ÇEVKO) and the Foundation for Consumer and Environmental Education (TÜKÇEV) stand 

out among these institutions. 

Since the sector has a short history of 20 years, it may face significant problems. Applying close 

to 15 regulations related to waste management regulations in Turkey, but it remains very weak 

compared to its counterparts in Europe. The lack of adequate solid waste sorting plant in 

Turkey, compliance with the European Union acquis due to non-implementation of collection 

at source and could not be captured. Another problem of the sector is the situation of waste 

collectors circulating around the city every day.  

Although those who produce packaging materials that provide waste generation and those who 

offer them to the market are obliged to collect packaging wastes, these obligations do not 

assume the materials that are collected in the market since they cannot have a large collector 

network. This creates a big problem among collectors and manufacturers. The reason is that the 

500 thousand street collectors in Turkey not to take their own constitution, it is to want to run 

at very low prices, cannot therefore ensure compliance among local collectors. According to 

statistics, a capacity of around 2.8 million tons of packaging waste present in Turkey and these 

wastes can only be certified for up to 800 thousand tons. In order to reveal the net figure, 

unregistered transactions must be eliminated. 
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Küresel Kamusal Mallarının Finansmanında İklim 

Finansmanının Artan Önemi 
 

Mustafa Alpin Gülşen1  

 

 
Özet 

Hızlı küreselleşme süreci ile birlikte kamu maliyesi alanında da küresel meseleler gündeme gelmiştir. Özellikle 

son yıllarda geleneksel kamu mallarının nitelikleri ve türleri daha geniş bir kapsamda tartışılmaya başlamıştır. Söz 

konusu yeni yaklaşımda kamusal mallar, küresel kamu malları olarak ifade edilmekte; kamu malının üretimi ve 

ihtiyacında ulusal sınırların yerine uluslararası ölçütler esas alınmaktadır. Kamusal mallarda olduğu gibi küresel 

kamusal mallarında da üretilen malların topluma faydası ve maliyeti bulunmaktadır. Aynı zamanda bu tür malların 

üretilmesinden ve/veya tüketilmesinden kaynaklanan dışsallıklar, ulusal sınırların ötesine geçerek küresel etkilere 

neden olmaktadır. Dolayısıyla söz konusu malların üretiminde ulusal karar alıcılara ek olarak diğer devletler ile 

uluslararası kurum ve kuruluşlar söz sahibi olmaktadır. Paydaşların bu şekilde artması regülasyonların 

rasyonelliğini de artırdığı anlamına gelebilir. Bu kapsamda son yıllarda dikkat çekilen husus ise iklim değişikliği 

ve bu nedenle artan iklim finansmanı ihtiyacıdır. Nüfus artışı, yeşil alanların azalması, motorlu taşıtların ve zararlı 

gazların salınımı gibi etkenler küresel iklimi negatif etkilemiştir. Bu etkinin iyileştirilmesine yönelik alınan 

önlemler ise yasal, idari ve mali regülasyonlardan oluşmaktadır. Çalışmada iklim konusu küresel kamusal mal 

olarak ele alınmakta ve iklim finansmanı hususunda açıklamalar yapılmaktadır. Ek olarak Türkiye’nin iklim 

finansmanına yönelik aldığı kararlar ve stratejiler ele alınacaktır. Türkiye’nin 2009 yılında imzaladığı İklim 

Değişikliği ile İlgili Birleşmiş Milletler Çerçeve Anlaşması bu noktada önem kazanmaktadır. Çalışmada 

betimleyici yöntemle konu ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Çalışma iklim finansmanı küresel kamu maliyesi 

kapsamında ele alarak kamu müdahalesinin bu açıdan küresel refahı artırdığını öne sürmektedir.  
 

Anahtar Kelimeler: Küresel kamusal mal, iklim finansmanı, kamu müdahalesi 
 

JEL Sınıflandırması: H87, Q54. 

 

Increasing Importance of Climate Finance for Financing Global 

Public Goods 
Abstract 

Along with the fast globalization process, global issues have also been raised in the field of public finance. 

Especially in recent years, the qualities and types of traditional public goods have started to be discussed more 

extensively. In the new approach, public goods are expressed as global public goods; in the production and need 

of public goods, international criteria are taken as the basis of national boundaries. The goods produced in global 

public goods as well as public goods have the benefit and cost to society. At the same time, externalities resulting 

from the production and / or consumption of such goods, go beyond national borders and cause global effects. 

Therefore, in addition to the national decision makers, other states and international institutions and organizations 

have a say in the production of these goods. This increase in the number of stakeholders may mean that the 

regulation also increases the rationality. In this context, attention has been paid to the need for climate change and 

thus increased climate finance. Factors such as population growth, reduction of green areas, motor vehicles and 

the release of harmful gases have negatively affected the global climate. The measures taken to improve this effect 

consist of legal, administrative and financial regulations. In this study, climate is discussed as global public goods 

and explanations are made about climate finance. In addition, the decision taken by Turkey towards climate 

financing and strategies will be discussed. Turkey's Climate Change signed in 2009 with the relevant United 

Nations Framework Convention on Climate Change is important at this point. In the study, the subject will be 

discussed in detail with descriptive method. The study suggests that public intervention increases global welfare 

in this context by taking climate finance into account in the context of global public finances. 

Keywords: Global public goods, climate financing, public intervention 

JEL Classification: H87, Q54 
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1. Giriş 

Son dönemlerde artan şekilde tartışılan konulardan olan iklim değişikliği olgusu, diğer 

disiplinlerde olduğu gibi maliye literatüründe de önemle incelenmektedir. Maliye literatürü ile 

iklim değişikliği arasındaki ilişkinin kurulmasında genellikle iklim değişikliğine yönelik alınan 

önemlerin finansmanının hangi kaynaklardan karşılandığı ve buna ek olarak alınan hukuki ve 

idari kararlardan yola çıkılmaktadır. Bu kapsamda değişen iklim koşullarının ortaya çıkardığı 

sosyal ve iktisadi riskleri bertaraf etmek adına kamusal regülasyonlar önemli rol oynamaktadır. 

Çalışma kapsamında bu ilişki küresel kamusal mal olarak iklim değişikliğinin neden olduğu 

çevresel riskler gibi sorunların finansmanında merkezi bütçenin, uluslararası sözleşmelerin ve 

kuruluşların oynadığı rol ele alınmaktadır.  

Nüfus artışı, yeşil alanların azalması, motorlu taşıtların ve zararlı gazların salınımı gibi etkenler 

küresel iklimi negatif etkilemiştir. Bu etkinin iyileştirilmesine yönelik alınan önlemler ise yasal, 

idari ve mali regülasyonlardan oluşmaktadır. Çalışmada iklim konusu küresel kamusal mal 

olarak ele alınmakta ve iklim finansmanı hususunda açıklamalar yapılmaktadır. Ek olarak 

Türkiye’nin iklim finansmanına yönelik aldığı kararlar ve stratejiler ele alınacaktır. Türkiye’nin 

2009 yılında imzaladığı İklim Değişikliği ile İlgili Birleşmiş Milletler Çerçeve Anlaşması bu 

noktada önem kazanmaktadır. Çalışmada betimleyici yöntemle konu ayrıntılı olarak ele 

alınacaktır. Çalışma iklim finansmanı küresel kamu maliyesi kapsamında ele alarak kamu 

müdahalesinin bu açıdan küresel refahı artırdığını öne sürmektedir.   

2. Kavramsal Çerçeve 

İklim finansmanı, iklim değişikliğinin neden olduğu etkileri azaltma ve uyum faaliyetlerini 

desteklemeyi amaçlayan kamu, özel ve alternatif finansman kaynaklarından alınan yerel, ulusal 

veya uluslararası finansmanı ifade etmektedir (UNFCCC). Bu kapsamda gelişmekte olan 

ülkelere iklim değişikliğinin negatif etkilerinin azaltılması amacıyla yapılan teknoloji transferi 

ve finansmanı yine iklim finansmanı olarak değerlendirilir.  

İklim finansmanı genellikle düşük karbonlu bir dünyaya geçişin (mevcut veya gelecekteki) 

maliyetlerinin karşılanması ödenen finansal kaynakları ifade etmektedir. Bununla birlikte 

kamusal regülasyonlar, bilgilendirme gibi piyasa aksaklıklarını giderici tedbirler ve özel 

yatırımların risklerinin kamusal yöntemlerle azaltılması da bu kapsamda ele alınmaktadır 

(Falconer ve Stadelmann, 2014: 629). 

Literatürde iklim finansmanı kavramının tanımı üçlü bir ayrımla da yapılmaktadır (de 

Desarrollo ve Desenvolvimento,2016:6; Midgley,2016, 10) : (i) Özel-Belirli iklim finansmanı, 

özel iklim fonları tarafından belirlenen faaliyetlerle ilişkilidir. Bunlara Dünya Bankası İklim 

Yatırım Fonları (CIFs), Uyum Fonu (AF) ve Yeşil İklim Fonu (GCF) örnek olarak 

gösterilebilir. (ii) İklime özgü finansman, özellikle gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere 

yönlendirilen ve sera gazını azaltma gibi düşük karbonlu ve iklime dirençli kalkınmaya 

yöneliktir. Burada emisyonları azaltma gibi bir hedef belirtilmesi önemli olmaktadır (Kehler 

vd, 2011:11). (iii) İklimle ilgili finansman ise açık bir iklim iyileştirici hedefleri olmayan daha 

genel hedefleri bulunan alanlarda olmaktadır. Yenilenebilir enerji ve arıtma ile ilgili hususlar 

örnek olarak verilmektedir. 

3. Küresel Kamusal Mallar ve İklim Finansmanının Artan Önemi 

İklim değişikliğinin küresel bir problem olarak küresel aktörlerin dikkatini ilk kez 1988 yılında 

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ile çekildiği söylenebilir (Perçin,2017:1). 1992 

yılından bu yana Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), 

biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve çölleşme konulu (Kıvılcım,2015:2) tehlikeli iklim 

değişikliğini önlemek için sera gazı emisyonlarını minimuma indirebilmek amacıyla 

uluslararası kapsamda bir eylem planı oluşturmuştur. UNFCCC, sera gazı emisyonlarının 

küresel birikimine gelişmiş (sanayileşmiş) ülkelerin en çok etkide bulunduğunu kabul ederken, 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

289 
 

gelişmekte olan ülkelerin nispeten daha az etkide bulunduğunu öne sürmektedir. Bu yaklaşımla 

birlikte gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine önlem almasına yönelik finansman 

kaynaklarını tahsis etme konusunda gelişmiş ülkelerden gelen bir taahhüde yol açmıştır ve bu 

“iklim finansmanı” hususunun uluslararası müzakerelerde önemli bir sorun haline gelmiştir 

(Nakhooda vd, 2014:10).  

Kamu maliyesi kapsamında küresel kamusal malların iklim finansmanındaki konumunu iklimle 

ilgili kalkınma planlarında yer alan projelerin finansmanında merkezi bütçenin kullanılması, bu 

hedefe yönelik yatırımlar yapan özel sektöre vergisel teşviklerin uygulaması, yatırım kolaylığı, 

paydaşlara bu hususta danışmanlık hizmetleri yerine getirme gibi kamu öncülüğündeki 

girişimler oluşturmaktadır. Bir diğer ifadeyle iklim değişikliğine yönelik politikaların hukuki 

ve idari altyapısı kamu kesimi tarafından oluşturulmakta ve finansmanı ise merkezi bütçeden 

ve uluslararası fonlardan karşılanmaktadır.  

Şekil 1: Küresel İklim Finansmanının Sermayesine Göre Dağılımı (2012-2016, milyar 

dolar) 

 

Kaynak: (Climate Policy Initiative, 2017:1) 

Diğer taraftan kamu kesimi çeşitli paydaşlarla iklim finansmanına yönelik politikalar 

uygulamaktadır. Küreselleşmeyle hızlanan bu husus, paydaşların da çeşitlenmesine neden 

olmuş ve aynı zamanda kaynakların finansmanı ulusal etkiler barındırmakla birlikte küresel bir 

hal almıştır. Bu kaynaklar genellikle belli bir projeye tahsis edilmekte ve uluslararası 

kuruluşların öncülüğünde gerçekleşmektedir. Bu kapsamda harcama sonrası denetim, 

kaynakların tahsis edildiği projelerin başarısıyla ölçülmektedir. Bu başarı ölçütünün ulusal 

boyutunu ise projelerin ulusal kalkınmayla ve makro iktisadi stratejilerle uyumlu olması 

oluşturduğu söylenebilir (Vandeweerd vd.,2012:6).  

Türkiye ise iklim politikası açısından uluslararası eğilimleri takip etmektedir. Kamu sektörünün 

oluşturduğu politikalar yıllar içinde özel sektör ile birlikte artan oranda gerçekleşmektedir. Bu 

açıdan kamu kurumları, düşük karbonlu ekonomideki değişime yönelik finansal temeller 

oluşturmak için özel sektörlerle yakın işbirliği içinde, iklimle ilgili regülasyon ve teşvik 

sistemlerinin geliştirilmesine de devam etmektedir. Söz konusu gelişmelere uluslararası 

finansal kaynaklar önemli katkılar sağlamaktadır (KAS, 2018:75). Türkiye’nin aldığı fonların 

büyüklüğü Şekil 2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2: Küresel İklim Fonu Onayı Alan Ülke Örnekleri (2013-2016, milyon dolar) 

 

Kaynak: (carbonbrief.org, 2017) 

 

Türkiye iklim değişikliğinin olası risklerinden korunmak ve gerek ulusal gerekse uluslararası 

negatif dışsallıkları en aza indirebilmek amacıyla aldığı fonlar önemli boyutlara ulaşmıştır. 

Küresel ölçekte önemli bir konumda olmasının yanı sıra Avrupa Birliği ülkeleri arasında da ilk 

sıralara yer almaktadır. Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Kalkınma Fonu (EDF) ve Avrupa 

Yatırım Bankası (EIB) raporlarına dayanılarak hazırlanan rapora göre Avrupa Birliği iklim 

finansmanından 2013-2016 yılları arasında en çok yararlanan ülkeler arasında Türkiye yaklaşık 

700 milyon Euro ile ilk sırada yer almaktadır (Dejgaard ve Appelt, 2018:35). Söz konusu 

raporda Türkiye’yi Ukrayna (300 milyon Euro), Hindistan (200 milyon Euro) ve Mısır (100 

milyon Euro) takip etmektedir. 

Türkiye’nin fon bakımından küresel sıralamada önemli noktalarda olmasının yanında iklim 

finansmanından aldığı önemli payların nasıl değerlendirildiği hususunda birtakım eleştiriler 

bulunmaktadır. Bu eleştiriler özellikle koordinasyon eksikliği, fon çeşitlendirmesi ve şeffaflık 

konusunda olmaktadır (Eberlein ve Heeb,2011:30-32). 

4. Sonuç 

İklim finansmanı hususu günümüzde sosyal, siyasi ve iktisadi açıdan gittikçe önem 

kazanmaktadır. Çalışmada bu konuya küresel kamusal mal olarak bakılmış ve Türkiye’nin 

konumu hakkında genel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. 

Küresel aktörlerin regülasyonlara hız verdiği ve finansman olanaklarının gittikçe genişlediği 

günümüzde iklim değişikliği hemen her ülkenin gündemini oluşturmaktadır. Bu açıdan iklim 

değişikliği sadece ulusal değil uluslararası alanda da negatif dışsallık riskine sahip olmakta ve 

bu nedenle alınan önlemler veya hedefler kamusal ve özel paydaşlarla birlikte alınmaktadır. 

Türkiye iklim değişikliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak adına fon talebinde bulunan dünyada 

önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Fakat kaynakların kullanımıyla ilgili şeffaflığın 

nispeten az olması ve paydaşların kısıtlı kalması gibi yapısal noktalarda eleştiriler 

yapılmaktadır. Alınan önlemler yıllar itibariyle oldukça rasyonel olmakla birlikte Türkiye bu 

eleştirilere ve küresel gelişmelere hızlı yanıt verebilecek iş birlikleri ve organizasyonları daha 

ileriye taşımalıdır. Bunun için sübvansiyon ve vergi teşvikleri gibi mali tedbirlerin 

planlanmasını ve denetimi rasyonel standartlarla yerine getirmelidir. Söz konusu 

regülasyonların organizasyonu “İklim Bakanlığı” gibi bir makama bırakılabilir ve böylece 

kurumsal uzmanlaşma için önemli bir adım sağlanmış olabilir. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

291 
 

Kaynakça 

UNFCCC, What is climate finance? https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-

picture/introduction-to-climate-finance (Erişim Tarihi: 15.01.2019) 

https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance 

(Erişim Tarihi: 16.01.2018) 

Falconer, A., & Stadelmann, M. (2014). What is climate finance? Definitions to improve 

tracking and scale up climate finance. A CPI Brief. Climate Policy Initiative, Rep, 627-

641. 

Kehler Siebert, C., Hoffmaister, J., & Klein, R. J. (2011). Bilateral finance institutions & 

climate change: a mapping of public financial flows for mitigation and adaptation to 

developing countries in 2010, UNEP. 

Midgley, A., Tanganelli, K., Henders, S., Tippman, R. & Agoumi,A. (2016), Climate Finance 

Study Final Report, EU. 

de Desarrollo, B. A., & de Desenvolvimento, B. A. (2016). 2015 Joint Report On Multilateral 

Development Banks' Climate Finance. 

Vandeweerd, V., Glemarec, Y., & Billett, S. (2012). Readiness for Climate Finance: A 

framework for understanding what it means to be ready to use climate finance. New York: 

United Nations Development Programme. 

Nakhooda, S., Norman, M., Barnard, S., Watson, C., Greenhill, R., Caravani, A., ... & Banton, 

G. (2014). Climate finance: Is it making a difference. A review of the effectiveness of 

multilateral climate funds. London: Overseas Development Institute. 

Perçin, D. (2017), Paris Zirvesi’nden Bonn Zirvesi’ne Küresel İklim Zirveleri,  

jusgentiumint.org/wp-content/uploads/2017/06/bonn-zirvesi.pdf (Erişim tarihi: 10.01.2019)    

Kıvılcım, i. (2015), Paris Notları – II Kyoto’dan Farklı; Daha Esnek Bir İklim Rejimi Geliyor: 

Paris Anlaşması Ve Türkiye’nin Konumu, İktisadi Kalkınma Vakfı, No:172. 

KAS (Konrad Adenauer Stiftung), (2018), Clımate Report 2017 Private Sector And Climate 

Finance in the G20 Countries, 

 https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=291a6365-3032-5670-d41b-

d88381da42f9&groupId=252038 (Erişim tarihi: 18.01.2019). 

Climate Policy Initiative. (2017). Global Landscape of Climate Finance 2017, October 2017. 

Carbonbrief.com (2017), Mapped: Where multilateral climate funds spend their money   

https://www.carbonbrief.org/mapped-where-multilateral-climate-funds-spend-their-

money  (Erişim tarihi: 18.01.2019) 

Dejgaard, H.P. ve Appelt, J. (2018), An analysis of the Climate Finance Reporting of the 

European Union, ACT Allience Report, April 2018. 

Eberlein, C. ve Heeb, M. (2011), Türkiye’de İklim Finansmanı, Berne Declaration, EvB. 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

292 
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Özet 

Kamu kesimi, belirlediği hedeflere ulaşabilmek amacıyla bir takım mali araçlar kullanmaktadır. Bu amaçlara genel 

olarak kamu harcamaları, kamu gelirleri, borçlanma ve bütçe araçlarıyla ulaşmaktadır. Bu kapsamda görev zararı 

da kamu harcamaları içinde yer almaktadır. Genel bir tanımla görev zararı, kamu iktisadi teşebbüslerinin hükümet 

tarafından belirlenen maliye politikaları çerçevesinde zarar etmesidir. Kamu kesimi, belirlediği mali hedefe 

yönelik bu teşebbüslerden, piyasada arz ve talebe göre belirlenmiş denge fiyat ve miktarın dışına çıkılmasını görev 

olarak vermektedir. Kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırılmasında cari transferlerin kapsamında izlenen 

görev zararının genel amacı alt gelir gruplarıdır. Böyle bir yöntemle alt gelir gruplarının tüketim ve yatırım 

harcamalarının finansman maliyetinin düşürülmesi hedeflenmektedir. Çalışmada, Türkiye’de görev zararına 

yönelik politikalar iki döneme ayrılmaktadır. Bu dönemler, 1990-2000 arası ile 2000 ve sonrası olarak ele 

alınmaktadır. Türkiye’de 1990’lı yıllarda görev zararı kalemi Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın %10’unu aşarken bu 

rakam 2017 yılında %0,1 dolaylarında gerçekleşmiştir. Benzer şekilde Güçlü Ekonomiye Geçiş Programında 2001 

öncesinde kamu açıklarının da önemli bir nedeni olarak gösterilen görev zararı, kamu maliyesinde şeffaflık, 

bütünlük ve disiplin ilkelerini negatif etkilediği ifade edilmiştir.  Çalışmada bu değişim nicel analiz yöntemi ile 

incelenmiş ve günümüzdeki gelişmeler analiz edilmiştir. Çalışmada görev zararına, maliye politikasının bir aracı 

olarak bakılmaktadır. Bu araç, sosyal devlet ilkesi için önemli bir politika aracı olup özellikle alt gelir gruplarının 

refahını artırma hedefindedir. Ek olarak bu paradigma, Rawls’çı sosyal refah fonksiyonuna da uygundur. 
 

Anahtar Kelimeler: Maliye politikası, görev zararı 
 

JEL Sınıflandırması: E62, H10, H50 

 

Position of Duty Losses in Fiscal Policy: Turkey Assessment 
 

Abstract 

The public sector uses a number of financial instruments in order to achieve its targets. These goals are generally 

achieved through public expenditures, public revenues, borrowing and budgetary instruments. In this context, duty 

loss is also included in public expenditures. A general definition of duty loss is the loss of public economic 

enterprises within the framework of the fiscal policies determined by the government. The public sector assigns 

the duty to exceed the price and amount determined by supply and demand in these markets. The general purpose 

of duty losses in the scope of current transfers in the economic classification of public expenditures is the lower 

income groups. With such a method, it is aimed to reduce the financing cost of consumption and investment 

expenditures of the sub-income groups. In the study, policies to the detriment of working in Turkey are divided 

into two periods. These periods are discussed between 1990-2000 and 2000 and beyond. Turkey in the 1990s, the 

duty losses pen when Gross Domestic Product, this figure exceeded 10% was realized in 2017 around 0.1%. 

Similarly, in the Transition to the Strong Economy Program it was stated that the duty loss, which was shown as 

an important cause of public deficits before 2001, negatively affected the principles of transparency, integrity and 

discipline in public finance. In the study, this change was analyzed by quantitative analysis method and the current 

developments were analyzed. In this study, duty loss is considered as an instrument of fiscal policy. This tool is 

an important policy instrument for the principle of social state and aims to increase the welfare of lower income 

groups. In addition, this paradigm also conforms to the Rawls’ social welfare function. 

Keywords: Fiscal policy, duty losses, Turkey 

JEL Classification: E62, H10, H50 
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1. Giriş 

Kamu kesiminin ekonomiye müdahalesinin çeşitli türleri ve araçları vardır. Ekonomilere ve 

makroekonomik hedeflere göre değişen bu hususlar özü itibariyle piyasada ortaya çıkan 

aksaklıklara yöneliktir. Bu aksaklıklara ek olarak sosyal devlet ilkesi gereği başta olmak üzere 

çeşitli hedeflerle kamu harcamaları yapılmaktadır. Çalışmada kamu harcamalarının ekonomik 

sınıflandırılmasında cari transferler başlığı altında izlenen görev zararı kalemi ele alınmaktadır. 

Görev zararı kalemi genel olarak toplumun belirli bir kesiminin refahını iyileştirmek amacıyla 

kamu iktisadi teşebbüslerinin zarar etmesini ifade etmektedir. Bu zarar, kamusal karar alıcıların 

iktisadi hedeflerine ulaşmada bir maliye politikası aracı olarak ortaya çıkmaktadır.  

Çalışmada görev zararı iki dönem itibariyle ele alınacaktır. Dönemlerden ilki 1990-2000 

dönemini kapsamaktadır. Bu dönemde görev zararları yüksek rakamlara ulaşmış; GSYH’nin 

yaklaşık %15’i olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde görev zararı kalemi maliye politikası aracı 

olmaktan ziyade siyasi bir harcama politikası olarak görülmekte; popülist harcamalar olarak 

değerlendirilmektedir. Diğer taraftan çalışmada ele alınacak ikinci dönem ise 2001 yılı ve 

sonrası olarak ele alınacaktır. Bu dönemde özellikle Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın 

önemli bir hedefi olarak görev zararlarının olabildiğince düşürülmesi hedeflenmiştir. 

Günümüzde oldukça düşük rakamlarda seyreden görev zararları son dönemde tekrar popülist 

harcamalar nedeniyle yükseldiği yönünde eleştirilmektedir. Ancak bu çalışmada görev zararları 

konusu maliye politikasındaki konumu itibariyle ele alınacağından söz konusu eleştiriler göz 

ardı edilecektir. Dolayısıyla çalışmada tarihsel karşılaştırmalı analiz ve nicel veri analiziyle söz 

konusu husus değerlendirilecektir. 

2. Türkiye’de Görev Zararlarının Değerlendirilmesi 

Görev zararına yönelik temel yasal regülasyon 1984 yılında 233 sayılı KHK ile yapılmıştır. Söz 

konusu kararnamenin 35.maddesine göre Kamu İktisadi Teşebbüslerinde üretilen mal ve 

hizmetlerin fiyatını serbestçe tespit edebilirler. Bununla birlikte gerekli görüldüğü takdirde 

Bakanlar Kurulu tarafından da belirlenebilecektir. Bakanlar kurulu tarafından belirlenen 

fiyatlar maliyetlerin altında olur ise; (i) Zarar ile birlikte, mahrum kalınan kar ait olduğu veya 

ait olduğu yılı izleyen yılın genel bütçesine konulacak ödenekle karşılanır. (ii) Mahrum kalınan 

kar miktarı, mal ve hizmetlerin satış maliyeti üzerinden %10 kâr payı tahakkuk ettirilerek 

belirlenir. (iii)  Zararın miktarı, ilgili bakanlık ve Hazine Müsteşarlığınca teşebbüs muhasebe 

kayıtları esas alınarak birlikte tespit edilir (Güntekin, 2002). 

İlgili dönemde görev zararı nedeniyle kamu kesiminin borcu oldukça yüksek miktarlara 

ulaşmıştır. 1999 yılı sonu itibariyle kamu sermayeli bankaların görev zararı alacakları, 

bilançosundaki aktiflerinin %32’sine denk gelmektedir. Böyle bir negatif gelişmenin doğal bir 

sonucu olarak da kamu sermayeli bankaların özvarlıkları oldukça düşük oranda kalmaktadır. 

2000 yılının ortalarında bilançolarındaki özvarlık oranının %3,5’e düşmesi bu duruma örnek 

olarak gösterilebilir. Dolayısıyla özellikle kamusal sermayeli bankaları etkileyen bu durum 

sonucunda büyük bir sermaye sorunu bulunmaktaydı (Özatay, 2018). 

Diğer taraftan kamu kesimi toplam borç stokunun (net) GSMH’ye oranı 1990 yılında %29 iken, 

bu oran 1999 yılı sonunda %61’e ulaşmıştır. Diğer taraftan 1990 yılında %6 olan net iç borç 

stokunun GSMH’ye oranı 1999 yılında (kamu bankalarının görev zararları dahil) yüzde 42’ye 

çıkmıştır (Çöğürcü, 2012:102). 

Şekil 1, 1994-2000 dönemine ait kamu borçlanmasının bileşenlerini göstermektedir. 
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Şekil 1: Kamu Borç Göstergeleri (GSMH %, 2000 yılı öncesi) 

 

Kaynak: Ekinci, 2002: 101 

 

Bu dönemde özellikle kamusal sermayeli bankalar, görev zararları olarak adlandırılan bazı özel 

(bankacılık dışı) işlevleri yürütmek üzere görevlendirilmiştir. Prensip olarak, bu vergi zararları 

merkezi yönetim bütçesinden sağlanan fonlarla karşılanmalıdır. Siyasi otorite, bütçeden fon 

tahsis etmek yerine, bu bankaların kaynaklarına güvenmeyi seçmiştir. Merkezi Hükümet, 

devlete ait bankalara borçlu olduğu kadar büyük miktarda borç biriktirmiş veya borçlarını likit 

olmayan devlet borçlanma araçları ile ödemiştir. Bu uygulama devlete ait bankalar için ciddi 

mali sorunlara yol açmıştır (Ersel,2000:6). 

Diğer taraftan 2001 yılında Güçlü ekonomiye Geçiş Programı ile birlikte görev zararlarına 

dikkat çekilmiştir. Yüksek rakamlara ulaşan görev zararlarının bütçe üzerindeki negatif 

etkisinin ortadan kaldırılmasına yönelik özellikle kamu sermayeli bankalar için tedbirler 

alınmıştır.  

Devlet bankalarının yeniden yapılandırılması sırasında, Hazine, 2001 yılında devlet 

bankalarının sübvanse edilen borç vermeden kaynaklanan zararlarını güvence altına almak için 

23 katrilyon liralık (yaklaşık 18 milyar Avro) devlet tahvili çıkarmıştır. Ayrıca, gelecekteki 

görev zararlarının birikmesini önlemek için mevzuat çıkarılmıştır. Üçüncü en büyük devlet 

bankasının bankacılık lisansı iptal edilmiş; geri kalan iki devlet bankası Ziraat ve Halk 

Bankası’nın yönetimi, ortak bir yönetim kurulu kurulmasıyla güçlendirilmiştir. Görev kaybını 

ortadan kaldırmak ve sermaye desteği sağlamak amacıyla devlet bankalarına aktarılan toplam 

kaynaklar 28,7 katrilyon lira (2001 yılı sonu itibariyle yaklaşık 22,5 milyar Euro) olarak 

gerçekleşmiştir (IMF,2000; Pazarbaşıoğlu,2003:6). 
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Şekil 2: Görev Zararının Gelişimi (GSMH %, 2000 yılı sonrası) 

 

Kaynak: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all  

 

2004-2017 arasında KİT’lere söz konusu faaliyetler için ödenen miktar 13 milyar $’ı geçmiştir. 

Bankalara ve KİT’lere bütçeden aktarılan kaynağa14 yılda ödenen miktar 21,2 milyar $’ın 

üstünde gerçekleşmiştir. Burada önemle vurgulanması gereken husus, bu harcamaların sosyal 

refahın artmasına yönelik yapılması gerektiğidir (Özyıldız,2018).  

Bu kapsamda şekil 2’de görev zararlarının GSMH ’sına oranı gösterilmiştir. Buna göre 1990’lı 

yıllardaki tutarların oldukça aşağısında olan görev zararlarının oranı, 2000 yılından sonra da 

dalgalı seyir izlemekle birlikte 2017 yılında yaklaşık %1 dolaylarındadır. Ancak genel itibariyle 

pozitif bir seyir izlemektedir. 
 

3. Sonuç 

Kamu kesiminin ekonomiye müdahale araçlarından olan görev zararı politikası tüketim ve 

yatırım tercihlerini etkilemektedir. Sektörlerin (kredi faiz oranlarının piyasa oranının altında 

belirlenmesi ve uzun vadeli borçlanma gibi) sübvanse edilmesi açısından yatırımı teşvik 

etmekte; yatırım kararlarının etkilenmesiyle büyümeyi pozitif yönde etkileyebilmektedir. Diğer 

taraftan tüketicilerin düşük maliyetli kredi bularak tüketim ve tasarruf kararları etkilenmekte; 

tüketim kararlarının etkilenmesiyle büyümeyi pozitif yönde etkileyebilmektedir.  

Bununla birlikte maliye politikasının bir aracı olarak görev zararı politikası literatürde, bütçenin 

şeffaflığını ve disiplinini negatif etkilediği yönünde eleştirilmektedir. Özellikle 1990’lı 

yıllardaki uygulamalar, görev zararının öngörülemez şekilde artmasına neden olmuş ve 

hesaplanamayacak şekilde gizlenmiştir. Bu politika aracına 2001 yılında çeşitli kısıtlamalar 

getirilmiş ve nispeten önemli pozitif adımlar atılmıştır. Günümüzde ise son yıllarda seçimlerin 

de artmasıyla birlikte görev zararlarında artış olmuştur.  

Sonuç olarak önemli bir maliye politikası aracı olan görev zararı kalemi sosyal refahı ve aynı 

zamanda gelir dağılımında adaleti pozitif yönde etkileyici şekilde kullanılmalıdır. Bu politika 

aracının üretken ve rasyonel olmayan alanlara aktarılması kamu kesimi kaynak tahsisinde 

etkinsizliğe neden olacaktır. Türkiye’de görev zararının sosyal refahı artırmaya yönelik 

harcanmasının yanında bu kaleme yönelik verilerin ve bileşenlerinin açık bir şekilde 

paylaşılması özellikle denetim açısından önemli görülmektedir.  
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Müslümanların Hayatında Çarşı Pazar Kavramı 
 

Hikmet Gültekin1 

 

 
Özet 

Ticaret toplum hayatının en önemli aktivitelerindendir. Bu nedenle dinlerin de müntesipleri için  ticarete dair bazı 

ahlaki kurallar belirlemeleri gayet tabiidir. Bu çerçevede İslam dini de ticarete dair bazı hukuki ve ahlaki 

düzenlemeler yapmış ve müntesiplerinden bu kurallara uymalarını istemiştir. Alışveriş yerleri olan pazarlar ve 

çarşılar müslüman toplumların hayatında önemli bir yer tutmuştur. İbadet yerleri olan camilere arazi tahsis etmek 

yanında giderlerin karşılanması amacıyla camilerin yanına dükkânlar yapılmış veya farklı yerlerde bulunan 

dükkânlar vakıf olarak bağışlanmıştır. Kur’an ticaretle alakalı bazı kelimeleri kullanmış hatta müslümanları bu 

kavramlar üzerinden ahiret hayatına yönlendirmiştir. Biz bunu dinin ticaret modeli üzerinden şekillendirilmesi 

şeklinde de isimlendirebiliriz. Müslümanlar kurdukları şehirlerde çarçı ve pazarları önemsemişler, buralarda iş 

yapan kimseleri denetlemek ve eğitmek için çeşitli kurumlar oluşturmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Çarşı, pazar, ticaret, faiz, Kur’an, hadis 

 

The Concept of Souk and Bazaar in the Life of Muslims 
 
Abstract 

Trade is one of the most important activities of the community life. For this reason, it is quite natural for religions 

to establish some ethical rules about trade. Islam has also made some legal and ethical arrangements regarding 

trade and asked the Muslims to follow these rules. Souks and bazaars which are shopping places have an important 

place in the Muslim societies life. With some lands dedicated for the mosques that are places of worship and shops 

were built next to the mosques or shops in different places were donated to them in order to cover the expenses. 

The Qur'an uses some words related to trade and uses these concepts for guiding the Muslims to the life of the 

Hereafter. We can also name it as shaping the religion over the trade model. Muslims care about the souks and 

bazaars they built in the cities, they have established various institutions to supervise and educate those who work 

in these areas. 

Keywords: Souk, bazaar, trade, interest, Quran, hadith. 

   
 

1. Giriş 

Ticaret yani alışverişin tarihi insanlık tarihiyle hemen hemen aynı dönemde başlamıştır demek 

hilaf-ı hakikat değildir. İnsanlar sahip oldukları imkanlar çerçevesinde üretir ve kazanır. Kendi 

imkanlarını aşan ihtiyaçlarını da ellerindekilerle veya nakit karşılığı almaya çaılışırlar. Kısaca 

ticaret veya alışveriş dediğimiz bu işlem bir ihtiyacın ürünü olduğu için tabii bir süreç dahilinde 

oluşan ve  genel kabul gören kuralları vardır.  

İslam dini ticaretin kurallarına ilişkin bazı emir ve yasaklar ortaya koymuştur. Bu kurallar 

Kur’an’ın emirleri ve Hz. Peygamber’in sünneti çerçevesinde belirlenmiştir. Buna ilaveten 

devlet veya ticari kuruluşlar da gerekli durumlarda ihtiyaca binaen farklı kurallar 

belirleyebilmektedirler. Ancak belirlenen özel kuralların İslam’ın hassasiyetleriyle uyumlu ve 

toplumun menfaatiyle doğru orantılı olması gerekir. 
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2. Ticaretle İlgili Bazı Kavramlar  

Ticaret: Ticaret kelimesi Kur’ân’da 9 yerde geçmektedir. Bu kelime genel anlamda karşılıklı 

rıza ile yapılan alışverişler için kullanılmaktadır. Kur’an’da insanın ticaretten kazançlı çıkma 

istediğine  vurgu yapılmakta, ticari menfaat için yanlış işlere yönelmeyen ve kulluk görevinden 

taviz vermeyen kimseler övülmekte, tâcirler yalan, aldatma, sömürü (faiz) vb. yollardan 

sakındırılmaktadır. Bunlara ilaveten karşılığında ahiret hayatı ve cennet yurdunun satın alındığı 

manevî bir ticaret tavsiye edilmektedir. 

Bey‘: Satmak manasına gelen bey‘ kelimesi Kur’an’da 7 yerde geçmektedir. Bu ayetlerde de 

anlam karşılıklı rızaya dayalı satış olmakla birlikte yine ahiret yurdunun dünya hayatına tercih 

edildiği alışveriş işlemine vurgu yapılmaktadır. 

Şirâ-İştirâ: Satın almak manasına gelen bu kelime Kur’an’da türevleriyle birlikte 25 yerde 

geçmektedir. Buralarda da anlam karşılıklı rızaya dayalı satma ve satın alma anlamına 

kullanılmakta ve belli kurallara riayet edilmesi durumunda yapılan alışveriş işleminin helal 

olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bununla birlikte ahiret karşılığında dünya hayatını satın alanlar 

yani dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler kötülenmekte, dünya hayatında Allah’ın 

emirlerine uyma karşılığında ahiret yurdunu satın alanlar ise övülmektedir.  

Bu ayetlerden hareketle şunu söyleyebiliriz ki Kur’an, dünya işlerinden olan alışverişi 

psikolojik ve sosyolojik açıdan bakıldığında  dinin pazar modeli adını vermemizin mümkün 

olduğu bir forma sokmakta ve müslümanların ahiret menfaatlerini, dünyada gözettikleri ticari 

menfaatleri gibi gözetmelerini tavsiye etmektedir. Bir diğer ifadeyele Kur’an insanları kazanma 

isteğiyle aşırı derecede motive eden ticaret örneğinden hareketle mü’minleri ahiret hayatında 

kazançlı çıkmaya ticaret kavramı üzerinden teşvik etmekte ve onlardan bu konuda ticarette 

olduğu gibi istekli ve hırslı olmalarını istemektedir. (Saff, 10-12).  

Kur’an’da Övülen Tâcir 

Kur’an’da övülen tâcir Allah’a ve insanlara karşı görevini ihmal etmeyen tâcirdir. Ticarette 

kazanma hırsı bazen insanı esir alır ve insan kazanmak için her yol mübahtır anlayışıyla hareket 

edebilir. Günümüzde bunun çok sayıda örneğini görmek mümkündür. Bu duruma düşen bir 

tâcir yalan, aldatma, tefecilik ve karaborsacılık gibi yanlış yollara sapabilir. Kur’an’da 

kendilerini bu duruma düşmekten koruyabilen yani hırslarının esiri olup da yanlışa 

meyletmeyen tâcirler övülür: 

“Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah´ı anmaktan, namaz kılmaktan ve 

zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu 

(şaşkınlık içerisinde kaldığı) bir günden korkarlar.” (Nûr, 37). 

Kur’an’da Kötülenen Tâcir 

 Aslında tâcir çalışan, ve insanların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak adına hizmeti halkın 

yakınına getirip onlara sunan kişidir. Bununla birlikte peşin olan dünya hayatı ve ticaretinin 

kazancı tatlı gelir de insan ahiret hayatını ve mükafaatını unutabilir. Kur’an’da ahiret hayatının 

önemi ve ihmal edenlerin durumu yine ticaret kavramı kullanılarak vurgulanmış, dünya kazancı 

için ahiret hayatını gözden çıkaranlar kınanıp kötülenmişlerdir: 

“İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri 

onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır.” (Bakara, 16). 

“Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. 

Allah’ı çok zikredin (hatırlayın) ki kurtuluşa eresiniz. (Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya 

bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: 
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“Allah’ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en 

hayırlısıdır.” (Cuma, 10-11). 

İslam’da Fâiz Yasaklanmış Alışveriş Helal Kılınmıştır 

Faiz paranın enflasyon karşısındaki değerini korumaya matuf bir işlem değildir. Faiz para 

olarak altın ve gümüşün kullanıldığı veya takas yoluyla ticaret yapılan bir dönemde (cahiliyye 

döneminde) zengin ve güçlü olanların alt tabakayı ezmek ve sömürmek için kullandıkları bir 

işlemdir. Bu işlemde geri ödenecek olan fazlalığı ve vadeyi güçlü olan belirlemekte buna 

karşılık zorunluluk gereği borç almış veya faizli işlem yapmak zorunda kalmış kişiyse daima 

şartları kabul ederek ezilmekteydi. Borcun zamanında ödenememesi durumunda ödenecek 

miktar yeniden yapılandırılarak katlanmakta ve ezilenlerin yükümlülüğü daima aleyhlerine 

işlemektedeydi. Allah Kur’an’da faizin haram olduğunu bildirmiştir: 

“Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, 

“Alışveriş de faiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helâl, faizi haram 

kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, 

artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah’a kalmıştır. (Allah, onu affeder.) Kim tekrar 

(faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardır.” (Bakara, 275). 

Kur’an’da Övülen Alışveriş 

Dünyada kazanç elde etmek için ticaret yapılır ve elde edilen kazanç ihtiyaçlar için kullanılır. 

Ancak Kur’an’da Allah’ın rızasını kazanmak için nefislerini Allah’a satanlar övülmüştür: 

“İnsanlardan öyle kimse de vardır ki Allâh’ın rızasını isteyerek nefsini satın alır (feda 

eder). Allah kullarına çok merhametlidir.”  (Bakara, 207). 

“Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet 

karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah, 

bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak va’detmiştir. Kimdir sözünü Allah’tan daha 

iyi yerine getiren? O hâlde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük 

başarıdır.” (Tevbe, 111). 

Ebedi Ticaret  

Kur’an günlük hayattan bazı örnekler üzerinden benzetmeler, kıyaslamalar yapar ve 

nasihatlerde bulunur. Bu örneklerden birisi de ticarettir. Ticaret insanın hayatını devam 

ettirebilmesi için takip etmek zorunda olduğu yollardan birisidir. Hatta daha da ötesine giderek 

en önemli faaliyetlerden olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü sanat ve ziraat ürünü de ancak ticari 

bir faaliyetle pazarlanır ve el değiştirir. Ticaretle uğraşan insanlarda işini son derece 

önemsemek, mutlaka kazanmayı istemek, aşırı hırslı olmak gibi özellikler vardır. Ticaretin 

insan üzerindeki bu etkisi sebebiyle olsa gerek Allah Kur’an’da ahiret hayatına teşvik ederken 

ticaret örneklemi üzerinden şöyle buyurur:  

“Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah´a 

ve Resûlüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, 

bu sizin için daha hayırlıdır.  İşte bu takdirde O, sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden 

ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş 

budur.” (Saff, 10-12). 

3. Çarşı ve Pazarların Bir Hadiste Anlatılış Biçimi, Allah’a En Sevimsiz Gelen Yerler 

Çarşı Pazarlar 

Çarşı ve pazarların müslümanların hayatında son derece önemli bir yer işgal ettiğine 

değinmiştik. Bu münasebetle Hz. Muhammed’in sözlerinde ticaretle bağlantılı kelimelerin 

sıkça geçmesi normal bir durum olmalıdır. Bu konudaki hadislerden birisi şöyledir: 
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“Allah’a en sevimli yerler mescidler, en sevimsiz yerler ise çarşı pazarlardır.” (Müslim, 

Mesâcid, 288). 

Bu hadisin söylenmesine sebep sahabeden birisinin sorduğu sorudur. Hatta farklı rivayetlere 

bakılırsa Peygamberimiz bunu Cebrail’e sormuş o da bu cevabı vermiştir.  

Düz bir bakışla bu ifade ayetlerde geçen helal kapsamındaki çarşı ve pazar anlatımlarıyla 

bağdaşmamaktadır. Ancak hadiste kastedilen anlamın şöyle anlaşılması gerekmektedir: 

Mescidler, içlerinde Allah’a ibadet edildiği sürece, sosyal boyutta hizmetler ifa ettikleri sürece 

Allah’a en sevimli yerlerdir. Çünkü bu şekilde fonksiyon ifa eden mescidlerde Allah’a isyan 

olmadığı gibi topluma zararlı bir faaliyet de yürütülemez. Ancak mescidlerde gıybet yapılırsa, 

yalan veya Allah’a isyan manasına gelen sözler söylenirse bu durum Allah’ın rızasına uygun 

olmadığı gibi haram ve günah olarak değerlendirilir. Bu hataların mescidlerde yapılmış olması 

onları mazur görmemizi gerektirmez. Hatta mescidler şayet fitneye mahal olmuşsa yıkılmaları 

da gerekir. Nitekim Medine’de Quba bölgesinde münafıkların alternatif olarak kurdukları 

mescid (mescid-i dırâr) bunun en güzel örneğidir: 

Mescid-i dırâr Münâfıkların İnşâ Ettiği Bir Mescid   

Sözlükte “zarar vermek, muhalefet etmek, sıkıntı vermek” anlamına gelen dırâr kelimesi 

mescid kelimesiyle birlikte Kur’ân-ı Kerîm’de “mesciden dırâren” şeklinde geçmekte (Tevbe 

9/107) ve âyette münafıkların yaptığı “dırâr (zarar)” mescidinden bahsedilmektedir. İslâm 

literatüründe yaygın olarak Mescidü’d-dırâr adıyla bilinen mescid, nâdiren Mescidü’ş-şikâk 

veya Mescidü’n-nifâk diye de anılır (İbn Hişâm, IV, 530; Taberî, XI, 18, 19). Münafıklar 

İslâmiyet’in Medine’de güçlenerek yayılmasından rahatsız oluyor ve bu gelişmeyi 

önleyemedikleri için hayıflanıyorlardı. Hz. Bilâl’in okuduğu ezanın ardından müminlerin 

Mescid-i Nebevî’de saf tuttuğunu, birlik ve dayanışmalarının giderek arttığını görüyor, Hz. 

Peygamber’in sohbetlerine katılan müminlerin sayısının çoğalmasını hüzünle seyretmekten 

başka ellerinden bir şey gelmediğini söylüyorlardı. Ancak bu sırada içlerinden Vedîa b. Âmir 

onları teselli edebilecek bir haber verdi. Vedîa’ya Câhiliye devrinde hristiyan olan ve o sırada 

Suriye’de bulunan Ebû Âmir er-Râhib’den bir mektup gelmişti. Ebû Âmir münafıkların reisi 

Abdullah b. Übey b. Selûl’ün yakın akrabasıydı. Müslümanlara karşı hilelerinden dolayı Resûl-

i Ekrem’in “Ebû Âmir el-Fâsık” dediği bu kişi Bedir Gazvesi’ne müşriklerle beraber katılmış 

(İbn Sa‘d, III, 540-541), Uhud’da da müşriklerin safında yer almış, Medineli hemşehrilerini 

tahrik ederek onları yanına çekmek istemişse de başarılı olamamıştı. Daha sonraki savaşlarda 

müslümanlara karşı olumsuz tavrını sürdürmüş, Mekke fethedildikten sonra Tâif’e sığınmış, 

Huneyn (Hevâzin) Gazvesi’nden ve Tâif Seferi’nin ardından burada duramayarak Suriye’ye 

gitmişti. Giderken de münafıklara işlerini görüşebilecekleri bir mescid yapmaları ve güçlerinin 

yettiği kadar silâh ve mühimmat toplamaları için haber yollamış, kendisinin Bizans 

makamlarına gidip oradan asker getireceğini ve Muhammed’le ashabını Medine’den 

çıkaracağını bildirmişti. Ebû Âmir mektubunda Bizans valisiyle görüştüğünü, kendileri destek 

olurlarsa Bizanslılar’ı Medine’yi kuşatmaya ikna edebileceğini söylüyordu. Münafıkların bu 

konuyu görüşebilmeleri için dikkat çekmeyecek bir mekâna ihtiyaçları vardı. Vedîa bu mekânın 

nasıl yapılacağı konusunda bir öneride bulundu. Buna göre bir mescid inşa edip cemaate devam 

etmeyi kolaylaştırdıkları izlenimi uyandıracaklar, böylece hem Mescid-i Nebevî ile Mescid-i 

Kubâ cemaati arasında bir tefrika çıkarmış olacaklar, hem de Ebû Âmir ile gizlice 

görüşebilecekleri bir mekâna kavuşmuş olacaklardı. Vedîa b. Âmir’in teklifinin kabul 

edilmesinin ardından münafıklar süratle Kubâ’da bir mescid yaptılar. Hz. Peygamber, Medine 

dışında Zûevan denilen yerde Tebük Seferi’nin son hazırlıklarıyla meşgulken münafıklardan 

beş kişilik bir heyet gelip yağmurlu ve soğuk kış gecelerinde hasta ve özürlü olanların namaz 

kılması için bir mescid inşa ettiklerini ve kendilerine namaz kıldırarak burayı ibadete açmasını 

istediler. Resûl-i Ekrem sefere çıkmakta olduğunu, dönüşte orada namaz kıldırabileceğini 
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söyledi. Sefer dönüşü ordusuyla birlikte Zûevan’da konakladığında bazı münafıklar gelerek Hz. 

Peygamber’i mescidlerine götürüp namaz kıldırmak istediler. Bu sırada mescid ve onu 

yapanların niyetleri hakkındaki âyetler nâzil oldu (Tevbe 9/107-110). Bu âyetlerde mescidi inşa 

edenlerin niyetlerinin müminlere zarar vermek, hakkı inkâr etmek, müminlerin arasına nifak 

sokmak ve daha önce Allah ve resulüne karşı savaşmış olan bir kişiyi (Ebû Âmir er-Râhib) 

beklemek olduğu belirtiliyor, bunların gayelerinin iyilik olduğuna dair yemin bile 

edebilecekleri, halbuki yalancı oldukları vurgulanıyor, Hz. Peygamber’e Mescid-i Dırâr’da asla 

namaza durmaması, buna karşılık takvâ üzerine kurulmuş mescidde (Mescid-i Kubâ veya 

Mescid-i Nebevî) namaz kılmasının daha uygun olacağı bildiriliyordu. Bunun üzerine Resûl-i 

Ekrem Medine’ye ulaşınca Âsım b. Adî (veya Ma‘n b. Adî) el-Aclânî ile Mâlik b. Duhşüm es-

Sâlimî’ye mescidi yıkmaları için emir verdi (Vâkıdî, III, 1046; İbn Hişâm, IV, 530). Âsım ve 

Mâlik yatsı vakti sıralarında Mescid-i Dırâr’ı yaktılar. Çıkmamakta direnen Zeyd b. Câriye’nin 

vücudunun bir kısmının yandığı söylenir. Münafıklar ertesi sabah mescidin yıkılmış olduğunu 

görünce Allah’ın, sırlarını ifşa ettiğini ve gizledikleri gerçek amacın Peygamber’e bildirildiğini 

anladılar. (H. Algül, “Mescid-i Dırâr” DİA, , XXIX, 272). 

Allah’a En Sevimsiz Gelen Yerler Çarşı Pazarlar 

Kur’an ticari kavramlara yer vermekte ve alışverişin helal olduğunu bildirmektedir: 

“…Oysa Allah, alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır...” (Bakara, 275). 

“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile 

yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi öldürmeyin (helâk etmeyin). Şüphesiz Allah, size karşı 

çok merhametlidir.” (Nisa, 29). 

Hz. Muhammed’in (sa.) pazarlarda alışverişin nasıl olması gerektiğini öğrettiği 

sözlerinden ikisi de şöyledir: 

“Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece (alışverişi kabul edip etmeme 

konusunda) serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve (malın kusurunu) açıkça söylerlerse, 

alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse, (yaptıkları) alışverişin 

bereketini giderir.” (Ebû Dâvûd, Büyû‘, 51). 

“İsmâil b. Ubeyd b. Rifâa'nın, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, dedesi 

(Rifâa b. Râfi') Hz. Peygamber (sav) ile birlikte namazgâha gitmişti. Hz. Peygamber insanların 

alışveriş yaptıklarını gördü ve “Ey tüccar topluluğu!” diye seslendi. Onlar da Resûlullah'a 

karşılık verdiler. Başlarını kaldırıp gözlerini ona çevirdiler. Bunun üzerine Resûlullah şöyle 

buyurdu: “Allah'tan sakınan, iyilik yapan ve dürüst davrananlar hâriç, tüccarlar kıyamet günü 

günahkârlar olarak diriltileceklerdir.” (Tirmizî, Büyû‘, 4). 

Müslümanların din, mal, can ve ırzına zarar vermeyen, haramların ihlal edilmediği her 

türlü alışveriş helaldir. İslam helal kapsamında olan her türlü malın, her dinden insanlarla ve 

her yerde alınıp satılabilmesini onaylar. Bu bağlamda uluslararası ticari birliktelikler de mutlak 

manada yasak değildir. Müslümanlar da tarih boyunca hem toplum hem de devlet olarak Pazar 

yerlerine önem vermiş ve özen göstermişlerdir. Bu sebeple çarşı pazarların Allah’a en sevimsiz 

yerler olmaları mekan itibarıyle değildir. Ancak üzücü de olsa çarşı pazarlar haramların ihlal 

edildiği, yalan, aldatma, yalan yere yemin etmek gibi pek çok çirkinliklerin çokça işlendiği 

yerlerdir. Hadiste geçen çarşıların Allah’a en sevimsiz yerler olmaları ifadesinden anlaşılması 

gereken mana, çarşı pazarlarda işlenen bu saydığımız çirkinliklerin Allah için sevimsiz 

davranışlar olmalarıdır. 

4. İslam Öncesi ve Sonrası Müslümanların Hayatında Çarşı Pazarlar    

İslam öncesi dönemde Arabistan bölgesinde ticari hayatın en yoğun olduğu mekânlardan biri 

Mekke’de bulunan panayırlardı. Bu panayır yerlerinden en önemlisi Ukaz’dı. Ukaz Mekke’nin 
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güneydoğusunda Taif yolu üzerinde, yerleşim mekânı dışında hurmalıkların ve su 

kaynaklarının bulunduğu bir yeşil alandı. Burası Şam ve Güney kabilelerinin, Necid 

kabileleriyle ticaret yapabilmeleri için kurulmuştu. Aynı zamanda Habeşistan, Hindistan, 

Bizans ve İran gibi komşu ülkelerden tâcirler ülkelerinde üretilen malları satmakta, başka 

ülkelerin ürettiklerini satın almaktaydılar. Irak, Gazze ve Basra’dan şarap, Şam’dan yağ, üzüm 

ve silah; Taif’ten deri; Yemen’den hırka ve daha pek çok değişik yerden birbirinden farklı ürün 

Mekke’ye geliyordu. Böylece ilk dönemde Mekke çarşı ve pazarlarını bu çeşitli panayırlar 

teşkil ediyordu.  

Mekke çarşı ve pazarlarının büyük kısmı Safa ve Merve tepeleri arasındaydı. Hacılar hac 

ibadetini eda ederlerken Safa ve Merve tepeleri arasında bulunan çarşıdan yedi defa 

geçiyorlardı. Merve tepesinden inerken 20 dükkândan oluşan bir çarşı daha mevcuttu. Bu 

çarşının çoğunluğunu berber dükkânları oluşturuyordu. Ayrıca Mekke’nin doğu tarafındaki 

çarşıya Sûku’l-attârîn deniliyordu. Bu çarşının yapıları güzel inşa edilmişti. Bu çarşıdaki 

dükkânların çoğunu ilaç satıcıları oluşturuyordu. Hac mevsimi boyunca mescidi Haramda çarşı 

kuruluyor, un, değerli taşlar, buğday inci satılıyordu. Safa ve Merve arasındaki su kanalının 

yanında Pazar kurulmaktaydı. (Karabulut, 148-149). 

Yesrib (Medine) şehrinin ilk dönem çarşılarına gelince, çarşılar Yahudilerin bulundukları 

bölgelerde toplanıyordu. Çarşı Benû Kaynukalılar’ın köyündeydi. Bu çarşıda altın ve gümüş 

eşyalar satılırdı. Hz. Muhammed (sa.) şehirde bazı yeni çarşılar kurmuştur. Bu çarşılar iplerle 

gerilmiş çadırlardan oluşuyordu.  

İslam şehirlerinde ticari faaliyetlerin önemli bir kısmı şehrin merkezindeki büyük caminin 

etrafında toplanmıştır. Çarşı ve pazarları da şehrin merkez camisinin etrafında konumlanmıştır. 

Şehirdeki cami sayısı arttıkça çarşı sayısının da arttığı, başka bir ifadeyle cami ve çarşının her 

zaman birlikte olduğu görülmektedir. (Karabulut, 151). 

5. İslam Sonrası Dönemlerde Kurulan Bazı Çarşılar 

5.1. el-Mirbed Çarşısı 

el-Mirbed çöle çok yakın olan Basra’nın batısında yerleşmiş kervanlar için uygun bir yerdi. 

Önemli bir çarşı olup şair ve aydınların diğer insanlarla buluşmak için şiirlerini okudukları 

büyük bir kültür ve ticaret merkezi üzerinde kurulmuştur. Daha sonra burada çarşılar 

oluşturulmuştur. Birçok alt çarşıyı kendi içerisinde barındırıyordu. Bu çarşılardan en önemlisi 

ve ilki el-İbil Çarşısı’ydı. Bu çarşı koyun, kuş, içyağı satıcılarıyla deve ipi imal eden 

sanatkârlara aitti. Bu çarşının yakınında saman satıcılarının çarşısı bulunuyordu. Mirbed’in 

güneyinde ise acık ve güneşli olmalarından dolayı Şems’ul-Vezzanîn şeklinde adlandırılan el-

Vezzanîn çarşısı mevcuttu. Burada ayrı olarak el-Attarîn çarşısı da yer alıyordu. el-Attarîn 

çarşısı gülsuyu ve menekşe gibi ünlü Basra parfümlerinin üretildiği yerdi. Ayrıca el-Attarîn 

çarşısında ilaç, parfüm, baharat ve kullanılmış giysi satıcılarını kapsıyordu. el-Attarîn’e yakın 

bir yerde es-Sayyadalîn (eczacılar) çarşısı vardı. el-Mirbed’in girişinde ise ed-Debbağin 

(dericiler) çarşısı bulunuyordu. Mirbed’de bulunan bir diğer çarşı ise el-Verrâkîn (kağıt 

satıcıları) çarşısıydı. (Karabulut, 151). 

5.2. el-Kella Çarşısı 

Kella kelimesi oldukça büyük tonajlı gemilerin yerleşimi için olan yer anlamına gelmektedir. 

Basra Kella’sı hem ünlü hem de büyük bir ticaret merkeziydi. Onun çarşıları batıda Basra 

Köprüsü’ne, doğuda özellikle Feyd Kanalı boyunca uzanıyordu. En önemli çarşısı ise 

Medinet’ür-Rızk ismiyle anılıp oldukça genişti. Burada ünlü et-Ta‘âm Çarşısı (yemek satan 

yerler) ya da diğer adıyla Dakik/Tahin (un satıcıları) Çarşısı bulunuyordu. Medinet’ür-rızk 

Çarşısı’nın dört kapısı olup oldukça geniş bir alan üzerinde kurulmuştu. Birinci kapı Mescidü’l-

cami kısmına açılıyordu. İkincisi el-Feyd kanalının yanındaydı. Üçüncüsü kuzeyde, 
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dördüncüsü ise, Babu’l-Kahhâlîn’e açılmaktaydı. el-Ta‘âm Çarşısı’nın Hânü-z-Zübeyr adında 

ünlü bir kapısı vardı. et-Ta‘âm çarşısında tahılların bütün çeşitleri bulunmaktaydı. el-Kella, 

köprünun yanında yer alan yem satıcılarının faaliyet gösterdiği el-Allâfîn Çarşısı (yem satıcıları 

pazarı) gibi diğer çarşıları da içeriyordu. el-Allâfîn Çarşısı’nın yanında paspas, hurma, çekirdek 

ve palmiye ağaçlarının yapraklarını satan satıcılar mevcuttu. el-Kahhâlîn Çarşısı (sirke ve turşu 

satıcıları) el-Kella’da olup, Medinet’ür-rızk’ın güney kapısına yakın, bu kapı ile Feyd Kanalı 

arasında bulunuyordu. Ayrıca mevcut olan bir diğer çarşı ise es-Sakat Çarşısı idi. Kullanılmış 

ya da değersiz eşya satıcıları, ev kaplarını, değersiz yüzükleri, biber ve nohut gibi gıda 

maddelerini satıyorlardı. Bu satıcılar, el-Kahhâlîn Çarşısı’na yakın olan Banu Hısn Mezarlığı 

yanında toplanıyorlardı. Feyd kanalının yanında bulunan diğer bir çarşı ise el-Kassâbîn 

çarşısıydı. el-Kella’daki bir diğer çarşı ise el-Kayyârîn (zift ya da asfalt yapmada kullanılan 

madde satıcıları) Çarşısı idi. Bu madde botları kaplamada ve bentleri yapmada kullanılıyordu. 

el- Kayyârîn Çarşısı’nın yanında el-Kafla‘iyyûn (eski bot veya gemi satıcıları) çarşıları vardı. 

Onlar eski botları parçalar haline getirerek ağacını, demirini ve ziftini ayrı ayrı satıyorlardı. 

(Karabulut, 152). 

5.3. Bağdat Çarşısı 

Hizanetüs-silah başkanı Vaddâh’ın ismiyle anılan ve Kasr-i Vaddâh ismi verilen mahallede bir 

çarşı mevcut idi. Bu çarşıda yüze yakın dükkân vardı. Bu dükkânların tamamı kağıt satıcılarına 

aitti. Ayrıca Kasr-i Vaddah’tan Salı pazarına (Sûkü’s-Sülesâ’) iki fersah, Dicle nehrine enine 

bir fersah uzunluğunda diğer bir çarşı daha mevcuttu. Bu çarşının özelliği ise her esnafın 

kendine ait iş bölümünün oluşmasıydı. Çarşıda çok sayıda işçi de bulunuyordu. Bir ticaret 

erbabı bir diğeriyle karıştırılmıyordu. (Karabulut, 154). Emin-Me’mun mucadelesi döneminde 

Kerh’teki çarşılar ve şehir harap olmuştur. Moğol istilası (1258) sırasında şehir harabeye 

dönmüştür. Bu dönemde şehirdeki çarşılar da yağmalandığından kullanılamaz hale gelmiştir. 

Moğollar devleti adına yönetimi elinde bulunduran Alaüddîn Ata Melik Cuveynî (1258-1282) 

Nizamiye Çarşısı’nı yeniden inşa ettirmiştir. (Karabulut, 155). 

Kufe şehrinin de çarşı ve pazarları vardı. Bu çarşı pazarları denetleme yetkisini elinde 

bulunduran kişiye Âmile ale’s-sûk ismi veriliyordu. Bu kişi modern anlamda Muhtesib’in 

görevini yerine getiriyordu. Kufe şehrinde çarşı ve pazarların denetlenmesi ölçü ve tartıların 

kontrol edilmesiyle başlamıştır. (Karabulut, 157-158). 

Fatımî devletinin son dönemlerine kadar Kahire şehrinde toplam 12.000 dükkân bulunuyordu. 

Kahire şehrini gezen İranlı ünlü seyyah Nasır-ı Husrev ise bu şehrin çarşılarında kuyumcu, 

tuhafiyeci, sarraf dükkânları olduğunu belirterek, şehrin çarşılarının son derece emniyetli 

olduğunu, başkasının malını almaya kimsenin teşebbüs etmediğini, bu yüzden esnafın 

dükkânlarını kilitlemeyerek çok rahat ayrıldıklarını söylemektedir. Nasır-ı Hüsrev’in verdiği 

bir diğer bilgiye göre ise Kahire şehrindeki toplam dükkân sayısı 20.000 civarında idi. Bu 

dükkânların çoğunun mülkiyeti devlete ait olup devlet tarafından esnafa kiraya veriliyordu. 

(Karabulut, 161). 

İbn Battuta’ya göre de Mısır Ülkesinin başkenti Kahire büyük bir şehir olup Mısır Ülkesinin 

ticaret merkeziydi. Ülkenin ticari yoğunluğu sebebiyle gemiler çeşitli mal ve eşyalarla aralıksız 

olarak burada mevcut olan Said Limanı’na gelirlerdi. Kahire şehrinin ve bu şehrin yakınındaki 

beldelerin pazar ve çarşılarına hem deniz yoluyla hem de kara yoluyla her türlü ihtiyaçlar 

ulaştırılırdı. Kahire şehrinde önemli olaylar sebebiyle eğlenceler yapılırdı. Bu eğlencelere 

esnaf, çarşı ve pazar halkı da katılmaktaydı. Bu eğlencelerde esnaf çarşı ve pazarları 

süslemekteydi. Çarşı ve pazar ehli satış yapmak için en güzel kumaşları ve ipekli elbiseleri 

sergilerlerdi. Kahire halkı kabristan ziyaretine büyük önem verirdi. Bu ziyaretlere özellikle 

çarşı ve pazar halkı çeşit çeşit yiyeceklerle eşlik ederdi. (Karabulut, 163). X. Yüzyıldan itibaren 

başlıca çarşılar ışıklandırılıyordu. Bu ışıklandırma için İran ve Mezopotamya’da petrol 
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lambaları, Suriye ve Mısır şehirlerinde ise yağ kandilleri kullanılıyordu. Bu lambaların çoğu 

bakırdan imal edilmiş olup ya evlerin duvarlarına veya direklere asılıyordu. Bu şekilde 

geceleyin Kahire şehrinin çarşıları aydınlatılıyordu. Özellikle Kahire şehrinde Sedeh (kışın 

ortası) dolayısıyla düzenlenen şenliklerde bu aydınlatma işi daha titizlikle yapılıyordu. Bu 

günde Fatımi Halifeleri memurlara şeker ve gül dağıtıyorlardı. Fenerlerle aydınlatılan çarşılar 

gece yarısına kadar açık kalıyordu. Bu gecede halk Nil nehri etrafında toplanıyordu. Dükkânlar 

ve mağazalar içecek ve yiyeceklerle dolup taşıyordu. (Karabulut, 162). IX. ve X. yüzyıllarda 

İslam şehirlerinin birçoğunda şehirlerdeki çarşı ve pazarlarda branşlaşmalar başlamıştır. Bu 

dönemlerde attârlar, kuyumcular, sarrâflar, dericiler, bakırcılar, halıcılar, meyveciler, 

ayakkabıcılar, demirciler, hurmacılar bir önder liderliğinde kendilerine ait müstakil çarşılar 

oluşturmuşlardır. (Karabulut, 164). 

Diğer bir husus ise Müslümanlar fetih sonucu elde ettikleri şehirlerde eskiden var olan 

çarşılardaki mevcut eski yapıları ihtiyaca binaen İslami tarzda yeniden restore ederek ticari 

müesseseler olarak kullanıma sunmuşlardır. Bununla birlikte İslam şehirlerinde ticari 

faaliyetlerin önemli bir kısmı şehrin merkezindeki büyük caminin etrafında toplanmıştır. Çarşı 

ve pazarlar da şehrin merkez camisinin etrafında konumlanmıştır. (Karabulut, 163). 
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Kur’an ve Hz. Muhammed’in Sünnetinde Yolculuk ve Ekonomi 

İlişkisi 
 

Hikmet Gültekin1 

 

 
Özet 

Yolculuk toplumsal hayatın en önemli gereksinimlerindendir. İnsanlar yolculuğu bazen dini vecibelerini yerine 

getirebilmek için yaparlar. Kimi zaman da yaşamın zorunlu kıldığı bir gereksinim olur Yolculuk. Zaman zaman 

akrabalarımızı ve dostlarımızı ziyaret etmek, sevinç ve üzüntülerini paylaşmak için kat ederiz yolları. Hep gönüllü 

ve isteyerek yaparız bu yolculukları. Bazen de mecbur kalırız yolculuklara katlanmaya istemeyerek. Eğitim, sağlık, 

yaşam ve geçim gibi şartlar bizi mecbur bırakır bu yolculuklara. Ancak şu kadar var ki bütün yolculukların 

üzerimize yüklediği maddi bir külfet vardır. Bu sebeple İslam dini yolculuğa çıkan kişi için bazı kolaylaştırıcı 

hükümler getirmiştir. Hatta bunun da ötesinde Müslümanlar için zorunlu bir yolculuk olan hac ibadeti maddi olarak 

güç yetirebilmek şartıyla emredilmiştir. Bu tebliğde Kur’an’da ve sünnette emredilen veya tavsiye edilen 

yolculukların ekonomiyle olan ilişkilerine değinilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: İslam, yolcu, yolculuk, ekonomi, zorunluluk 

 

Relationship Between Travel and Economy in Quran and 

Hz. Muhammad’s Sunnah 
 

Abstract 

Travel is one of the most important necessities of the social life. People travel sometimes for accomplishing 

religious duties. And sometimes it's a necessity the life obliges. At times we travel for visiting our relatives and 

friends to sharing their happiness and sadnesses. We always do those travels sincerely and voluntary. And 

sometimes we have to support those travels even if we don't want to. Conditions like education, life and subsistence 

force us to do those travels. However, there is an economical budget all travel puts on us. That's why Islam remedy 

by establishing some rules facilitating the travel of people. Even what is more, the duty of pilgrimage which is an 

obligated travel for Muslims is required only to who can pay for it. In this announcement, travels ordered or advised 

by the Quran and the sunnah and their relation with the economy are mentioned. 

Keywords: İslam, traveler, travel, economy, obligation 

 

1. Giriş 

Yolculuk hayatımızın önemli bir bölümünde zorunlu veya isteğe bağlı olarak 

gerçekleştirdiğimiz veya gerçekleştirmek zorunda kaldığımız faaliyetlerimizdir. Peygamber 

Efendimizin peygamberlik öncesi mesleği de ticarettir. İslam’ın indiği ilk coğrafyada yani 

Mekke’de halk da aynı şekilde geçimini büyük oranda ticaret yoluyla sağlamaktaydı. 

Mekkeliler Yemen ve Suriye taraflarına gider, mallarını satar ve oralardan da Mekke’ye farklı 

mallar getirirlerdi. Bu boyutuyla yolculuk onların hayatının da önemli bir parçasını teşkil 

etmekteydi. 

Yolculuk ikamet halinde rahatlıkla yaptığımız birçok hareketimizi kısıtlar veya tamamen 

ortadan kaldırabilir. Bu sebeple gerekçesi ne olursa olsun yolculuğa çıkmak bazı sıkıntıları da 

göze almak anlamına gelmektedir. Bunun içindir ki Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 

                                                           
1 Assist. Prof., Uşak University, Faculty of  Theology, Uşak-Turkey, hikmet.gultekin@usak.edu.tr  



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”             11-13th April 2019 
 

306 

 

“Yolculuk azaptan bir parçadır. Sizden birini yemesinden, içmesinden ve uyumasından 

alıkoyar. İşi biten ailesine (evine) dönmekte acele etsin.” (Buhârî, Umre, 19; Cihad, 136; 

Et‘ime, 30). 

Dikkat edilirse Buhari hadisi üç ayrı yerde tekrar etmiştir. Buradan anlaşılmaktadır ki Buhari 

ister hac, ister cihat isterse ticaret için olsun yolculuğun bazı riskleri taşıdığına işaret etmek 

istemiştir. Kur’an’ın indiği dönem ve coğrafyada yolculuk günümüzün şartlarıyla 

kıyaslanamayacak kadar zorluklar ihtiva etmekteydi. Her şeyden önce uzun yola yalnız 

çıkmanız pek mümkün değildi. Yol ve su yerlerini bilmek, fırtınaların kapattığı patikaları 

coğrafi şartlara göre yeniden belirlemek, yol boyunca uğrak yerlerdeki kabile ve köy halkını 

tanımak, yol kesen, cinayet işleyen eşkıyadan korunmak ve daha pek çok zorlukların üstesinden 

gelmek gerekmekteydi. Yolculuğun bütün bu zorlukları insanların örf-adetlerine de etki 

etmekte, algı ve anlayışları değiştirmekteydi. Mesela eskiden farklı memleketlerden olmak 

evlilikte küfüv (denklik) farkı olarak değerlendirmekteydi. Çünkü yüzlerce kilometre uzağa 

gelin giden bir kızın anne babasını, akrabalarını ziyaret etmesi, düğün ve cenazelere katılması 

çok kolay olmayacaktı. Ayrıca çekirdek aile yapısına sahip olan bir toplum için aile fertlerinin 

birbirlerine yakın olmaları, gerektiğinde güç birliği yapmaları gerekmekteydi. Bu yüzdendir ki 

uzak illere gelin giden ve gurbette kalanlar için türküler söylenmiş, ağıtlar yakılmıştır. Kur’an 

ve Hz. Peygamber’in sünnetine baktığımızda da zorlukları göğüsleyebilme adına yolcunun işini 

kolaylaştırıcı bazı hükümler getirildiğini görmekteyiz. 

Kur’an ve onu te’yiden Hz. Peygamber hac/umre, hicret, cihad/tebliğ, ziyaret, ticaret vb. 

amaçlarla yolculuk gerektiren bazı ibadet ve faaliyetler emretmekte veya tavsiye etmektedirler. 

Bu ibadet ve faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için özellikle sağlıklı olmak, yol ve maddi 

imkan bakımından güç yetirebilmek ilk şartlardır. Güç yetirebilmenin konumuzla alakalı olan 

önemli bir parçası maddi olarak yeterli imkan sahibi olmaktır. Hatta hac gibi hem beden hem 

de mali yeterlilik gerektiren bir ibadet için ekonomik durumun yeterliliği haccın aynı zamanda 

farz olmasının da şartlarındandır.  

2. Zorunlu olan Yolculuklar ve Ekonomi İlişkisi 

2.1. Hac İbadeti İçin Yapılan Yolculuk 

     Hac ibadeti “Belirli bir zamanda belirli yerleri hac (ibadet) niyetiyle ziyaret etmek” 

demektir.   Bir yolculuğu gerektiren Hac ibadeti tavsiye değil, Müslümanlar için zorunlu bir 

emirdir. Bu emir de ayette şarta bağlanmıştır: 

“Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. 

Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr 

ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç 

değildir, her şey O’na muhtaçtır.)” (Âl-i İmrân, 97). 

“İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler.” 

(Hacc, 27).  

“Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız…” (Bakara, 

196).  

Ayette geçen “Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi” ifadesiyle sağlık, yol güvenliği 

ve maddi imkanı olmak gibi anlamlara geldiği tefsirlerde açıklanmaktadır. 
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Hac ibadeti için ülkemizden her yıl yaklaşık seksen beş bin kişi hac mekanlarını ziyaret 

etmek için Suudi Arabistan’a yolculuk yapmaktadır. Bu yolculuğun maliyeti konusunda 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesinde2 2019 yılı için belirlenen fiyatlar şöyledir: 

A. Oda 

tercihli 

konaklama 

2019 yılı için 1 kişilik ücret 

2 kişilik oda 20680 SAR B. Otel 

tercihli 

konaklama 

2 kişilik o. 25060-

41850 SAR 

3 kişilik oda 17695 SAR 3 kişilik o. 21810-

39150 SAR 

4 kişilik oda 15480 SAR 4 kişilik o.  

 

Suudi Arabistan riyalinin bu gün için yaklaşık 1.52 TL olduğu düşünülürse kişi başı en düşük 

hac maliyeti 23529 TL civarı tutmaktadır. Buna alınan hediyeler ve yapılan fazladan masraflar 

da eklendiğinde en düşük maliyet yaklaşık 25 bin TL tutarındadır. Ülkemizden 2019 yılında 

yaklaşık 80 bin kişinin hac ibadeti için yolculuk yapacağı düşünülürse toplam maliyet yaklaşık 

2 milyar TL tutarındadır. Her ülkeye göre maliyetler değişmekle birlikte İslam ülkelerinin 

tamamından gelenlerin sayısı yüzbinleri hatta milyonları bulmaktadır. Buna Suudi Arabistan 

halkından hac ibadeti için gelenler de eklendiğinde sayı 4 milyonu aşmaktadır. Bu kalabalığın 

ekonomik olarak gideri de haliyle büyük bir meblağ tutmaktadır. Bu sebeple hac ibadeti 

Müslüman fertler açısından ekonomik külfeti en yüksek olan ibadetlerdendir diyebiliriz.  

2.2. Akraba Ziyareti (Sıla-i Rahim) İçin Yolculuk 

Bir kimsenin akrabalarıyla yakınlık ilişkisine göre alakasını kesmeden ziyaretleşmesi ve 

yardımlaşmasını ifade eden bir kavram olarak sıla-i rahim Kur’an’da ve hadislerde 

emredilmektedir. Ancak şu kadar var ki günümüzde akrabaların farklı illerde hatta yurt dışında 

yaşadıkları göz önünde bulundurulursa bu emri yerine getirmenin de ciddi bir maddi külfeti 

bulunmaktadır. Şu ayetlerde akraba ziyareti yani sıla-i rahim ve yardımlaşmak her Müslümana 

emredilmektedir: 

 “Onlar, Allah’ın riâyet edilmesini emrettiği haklara riâyet eden,3 Rablerine saygı 

besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır.” (Ra‘d, 21). 

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok 

erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına 

birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını 

koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir.” (Nisâ, 1). 

“Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah’ın korunmasını 

emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte 

lânet onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.” (Ra‘d, 25). 

“Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, 

kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt 

veriyor.” (Nahl,90). 

“Bir zamanlar biz İsrâiloğulları’ndan, "Yalnız Allah’a kulluk edeceksiniz; ana babaya, 

yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı 

kılın, zekâtı verin" diyerek söz almıştık. Sonra, içinizden küçük bir kesim dışında, sözünüzden 

döndünüz; hâlâ da sırt çevirmektesiniz.” (Bakara, 83). 

                                                           
2http://hacumre.gov.tr/PDF_DOSYALARI/HAC/2019_HAC/2019_HAC_TERCIH_TURLERI_VE_FIYATLA

RI.pdf 
3 Allah’ın riayet edilmesini emrettiği hak akraba ziyareti olarak açıklanmıştır. 
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“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.” (İsra, 

26). 

Hz. Peygamber’in sünnetinin icra ettiği fonksiyonlardan birisi de Kur’an’ı teyit etmektir. 

Birçok hadis Kur’an ayetleriyle aynı manaya vurgu yapmakta veya ayetin ne anlama geldiği 

konusunda açıklayıcı bir ifade içermektedir. Bu ayetlerin açıklaması diyebileceğimiz bazı 

hadisler de şöyledir: 

“Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden kimse, akrabasına iyilik etsin!..”  (Buhârî, Edeb, 

85; Müslim, Îmân, 74, 75). 

“Akrabasıyla ilgisini kesen kimse cennete giremez.” (Buhârî, Edeb, 11; Müslim, Birr, 

18, 19). 

“Ey insanlar! Selâmı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahim yapın, insanlar uyurken (gece) 

namaz kılın, selametle cennete girersiniz.” (İbn Mâce, Et‘ime, 1; Dârimî, Salât, 156; İsti’zân, 

4). 

“Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ile 

irtibatını sürdürsün.” (Buhârî, Edeb, 1 2; Müslim, Birr, 20). 

“Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a 

ve ahiret gününe inanıyorsa, akraba ile irtibatını sürdürsün ...” (Buhârî, Edeb, 85). 

“Akraba ilişkisini kesen, cennete giremez.” (Buhârî, Edeb, 1 1; Müslim, Birr, 19). 

“Akrabalık, Arş’ta asılı olup şöyle der: Kim ki beni gözetirse, Allah da onu gözetsin; 

kim benimle irtibatı keserse, Allah da onunla irtibatı kessin.” (Müslim, Birr, 17). 

Bu ayet ve hadisler uzaklarda da olsalar akraba ziyaretlerini Müslüman kişinin üzerine 

yüklemekte ve zorunlu kılmaktadırlar. Modern dönemlerde ulaşım ve haberleşme imkanlarının 

kolaylaşmasıyla birlikte insanlar gerek geçim, gerek evlilik, gerekse başka sebeplerle farklı 

şehirlere hatta farklı ülkelere eskiye oranla daha fazla yerleşebilmektedirler. Bu durumda 

bayramlarda da olsa yolculuklar kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu yolculuklar haliyle Müslüman 

kişinin üzerine zaman zaman ciddi bir gider yüklemektedir.  

Reyhan Arslan Ayazlar’ın “Arkadaş ve Akraba Ziyareti (AAZ) Turizmi Üzerine Kavramsal Bir 

İnceleme” başlıklı makalesinde4 aktardığı 2015 TÜİK verilerine göre (s. 54) yurt dışından 

akraba ve arkadaş ziyareti için Türkiye’ye gelenlerin sayısı, sıla-i rahimin maddi boyutu 

hakkında bize ipucu verebilir:    

Tablo 1: Türkiye’ye Gelen AAZ Turistlerinin Yıllara Göre Dağılımı (2003-2015) 

 

Yıllar  Yabancı  Yerli  

(Yurtdışında 

yaşayan vatandaşlar)  

Toplam  

2009  2.825.952  2.554.834  5.380.786  

2010  2.761.521  2.433.269  5.194.790  

2011  3.332.705  2.726.082  6.058.787  

2012  2.624.016  2.812.723  5.436.739  

2013  2.947.476  2.810.585  5.757.757  

2014  3.022.614  2.956.401  5.979.016  

                                                           
4 Ayazlar, Reyhan Arslan, “Arkadaş ve Akraba Ziyareti (AAZ) Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme” Turizm 

ve Araştırma Dergisi, C. 5, S. 1, 2016. s. 53-70. 
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Yıllar  Yabancı  Yerli  

(Yurtdışında 

yaşayan vatandaşlar)  

Toplam  

2015 (I, II ve III.dönem)  2.463.081  2.420.843  4.883.924  
 

Arkadaş ve akraba ziyareti, Türkiye’ye gelen yerli (yurtdışında yaşayan vatandaşlar) ve yabancı 

turistler için de seyahatin önemli etkenlerinden biri olarak görülmektedir. TÜİK verilerine göre 

Türkiye’ye giriş yapanların seyahat amaçlarında gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetlerden 

sonra arkadaş ve akraba ziyareti etkili olmaktadır. TÜRSAB (2015: 7) verilerine göre ise 

Türkiye’deki arkadaş ve akraba ziyareti (AAZ) turizmi pazarında Alman vatandaşları baskın 

bir etkiye sahip olmakta ve Alman vatandaşların %14’ü Türkiye’deki arkadaş veya 

akrabalarının evlerinde konaklamaktadır. (Reyhan, A. A., 54). 

2.3. Hicret Yolculuğu 

Hicret, yaşadığı yeri yani memleketini veya ülkesini terk edip başka yerlere göç etmektir. İnsanı 

yaşadığı yerden ayrılmak zorunda bırakan şartlar farklı olabilir. Ancak burada bahsettiğimiz 

zorunlu hicret Hz. Peygamber zamanında vuku bulan bir emirdir. Müslümanlar İslam’ı 

yaşayabilecekleri bir yer aramaktayken önce bazıları Mekke’den Habeşistan’a hicret ettiler. 

İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Hz. Peygamber Müslümanları Medine’ye yönlendirdi. 

Kur’an’da hicret konusunda şöyle buyrulmaktadır: 

“Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de. 

Kim Allah'a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm 

yetişirse, şüphesiz onun mükâfatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet 

edicidir.” (Nisâ, 100).  

Burada bahsedilen hicret Mekke’nin fethedilmesiyle birlikte bitmiştir. Mekke’nin fethinden 

sonra hicret etmek ve Kur’an’da övülen muhacirlerden olmaya özenenler olmuş ve hicret etmek 

üzere Hz. Peygamber’e biat etmek istemişlerdir. Ancak Hz. Peygamber “Fetihten sonra hicret 

yoktur” buyurarak bu işin bittiğini belirtmiştir. Bununla birlikte İslam’ı seçen ve doğup yaşadığı 

yerde inandığı dinin gereklerini yerine getirmesi mümkün olmayan kimselerin hicret etmeleri 

de Hz. Peygamber zamanındaki hicretle benzerlik arz etmektedir diyebiliriz. Bu konuda bizzat 

şahit olduğum bir hadiseyi konuyu örneklendirmek ve daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunması 

amacıyla burada zikretmekte fayda olduğunu düşünüyorum:  

Bir öğretmen arkadaşım dini bir konuda okumak için benden istediği kitabı bir hafta sonra 

getirip okuyamadığını, eşinin elindeki kitaptan rahatsız olarak kendisini farklılaşmakla 

suçladığını ve yaşanan tartışmalar sonrasında boşanma aşamasına geldiklerini söylemişti. Yine 

aynı arkadaşım daha önce de madem Kur’an’da var öyleyse Müslüman olarak namaz kılmak 

benim için de farzdır diyerek namaz kılmaya başladığını ancak yine eşi ve akrabalarının 

kendisiyle sen farklılaştın diyerek çekiştiklerini, selamı ve akrabalık ilişkilerini kestiklerini, 

kendisinin de bu baskı sebebiyle namaz kılmayı terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Bazen 

hayatında dini değerlere uygun olarak yaptığı küçük değişiklikler sebebiyle bu türlü baskılara 

maruz kalanlar olduğuna da şahit olmaktayız. Bu durumda kalan kişinin başka bir şehre veya 

mahalleye göç etmesini de küçük hicret olarak isimlendirebiliriz. Çünkü niyet olarak benzer bir 

davranıştır. Bazen bu durumda kişinin oturduğu evini ve işini kaybetmesi5, büyük bir maddi 

külfet veya yaptırımla karşı karşıya kalması da söz konusu olabilmektedir.  

                                                           
5 Babasına ait evde oturan, babasına ait iş yerinde çalışan ve farklılaştığı gerekçesiyle dışlanan kişinin durumunu 

örnek olarak verebiliriz. Sahabeden Mus‘ab b. Umeyr’in durumu tam da bu şekildedir. Zengin ve itibarlı bir ailenin 

çocuğu iken Müslüman olduğu gerekçesiyle ailesi onu dışlamış, maddi imkanlarını kaybetmiş, Medine’de vefat 

ettiğindeyse bedenini saracak kadar bir kefen bulunamamış, açıkta kalan ayakları ot ile kapatılarak defnedilmiştir. 
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2.4. Cihad/Tebliğ İçin Yolculuk 

Cihad kavram olarak Allah’ın dinini cihana duyurmak ve yaymak, zulme karşı kalkan olmak, 

vatanın ve milletin bekası için düşman karşı mücadele etmek anlamına gelmektedir. Sebepsiz 

yere veya Allah rızasına uygun olmayacak amaçlarla farklı inançtan olan insanların yaşadığı 

ülkelere savaş ilan etmek ve insanları sonu olmayan bir felakete sürüklemek cihad değildir. 

Savaş, cihad kapsamında son aşamadır. Cihad sadece savaşmaktan ibaret de değildir. Bununla 

birlikte savaşmak, gerekli olduğunda bir insanın gösterebileceği en büyük fedakarlıktır. Çünkü 

savaşmak sahip olduğu en değerli şeyi yani hayatını ortaya koymaktır.  Sözlü ve fiili her türlü 

uğraş ve mücadele cihad kavramı kapsamına girmektedir. Cihadın amacı i‘lây-ı kelimetullah 

ise günümüzde bu uğurda yapılabilecek tek şey savaş değildir. İlim, sanat, teknoloji, dernekler, 

yardım kuruluşları gibi sivil toplum örgütleri hepsi cihadın bir parçası olabilirler. Günümüzde 

düzenli orduların gideri devlet bütçesinden karşılanmaktadır. Bununla birlikte cihad 

kapsamında değerlendirilebilecek her türlü faaliyeti desteklemek fert olarak her Müslüman için 

bir yükümlülük olmaya devam etmektedir.  

Cihadı emreden ayetlerden bazıları şunlardır: 

“Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında, "Onlar 

bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi" diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah 

bunu (bu düşünceyi) onların kalplerine bir hasret (yarası) olarak koydu. Allah yaşatır ve 

öldürür. Allah, yaptıklarınızı görmektedir.” (Âl-i İmrân, 156). 

 “Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı 

kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.” 

(Mâide, 101). 

“Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın. 

Size selâm veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek, "Sen 

mü’min değilsin" demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle 

idiniz de Allah size lütufta bulundu (müslüman oldunuz). Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Nisâ, 94). 

“Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. 

Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkâr ettiler. Rabbiniz olan 

Allah'a inandınız diye Resûlü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere 

benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız (böyle yapmayın). Onlara gizlice sevgi 

besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu 

yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır.” (Mümtehine, 1). 

Peygamberimizin yaşadığı dönemde Medine’de düzenli ordu yoktu. Araplar arasında da 

düzenli ordu anlayışı yoktu. Hatta devlet anlayışı da olmayıp her kabile bulunduğu yerde kendi 

hükmünü sürmekte, kendi hukukunu icra etmekteydi. Bu günkü Arabistan’da tüm kabileleri tek 

bir lider etrafında birleştiren kişi Peygamber Efendimizdir. Bu nedenle o dönemde cihad için 

hazırlık yapıldığında giderler kısmen devlet imkanlarıyla karşılansa bile maddi külfetin büyük 

kısmı Müslümanların üzerindeydi. Her Müslüman savaş hazırlığını yapmak, savaş aletlerini ve 

binitini bulmak durumundaydı. Bu durum her bir Müslümana maddi olarak bir külfet 

yüklemekteydi.  

Günümüzde durum farklı olup her devletin düzenli bir ordusu bulunmaktadır. Devletler 

ordularının bütçesini ve savaş hazırlıklarını hazineden karşılamak durumundadırlar. Fert olarak 

her Müslümanın sivil toplum kuruluşları vb. etkinliklere destek olması gerektiğine de yukarda 

işaret etmiştik Çünkü bir hadiste de ifade edildiği üzere cihad kıyamete kadar bakidir. 
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Cihad sorumluluğunun getirdiği maddi yük devletin ve ordunun büyüklüğüne göre değişiklik 

arz edebilir. Ancak Kur’an’da düşmana karşı gücünüz nisbetinde kuvvet hazırlayın 

buyrulduğuna göre bu dünya standartlarında bir hazırlığı gerekli kılmaktadır. Gelişmiş büyük 

devletlerin askeri harcamaları yüzlerce milyar dolar olduğu düşünülürse bu rakam Müslüman 

devletler için de ciddi bir yükümlülük anlamına gelmektedir. Türkiye’nin barış ortamında 

askeri (Savunma Bakanlığı) bütçesinin yaklaşık 100 milyar TL civarında olduğu düşünülürse 

savaş durumunda cihadın gerektirdiği maddi külfetin boyutu da daha iyi anlaşılabilir.    

3. Zorunlu Olmayan Yolculuklar ve Ekonomi İlişkisi 

Bu türlü yolculukların emir kipiyle ifade edilmiş olması fert fert her Müslümanı kapsayan bir 

emir niteliğinde değil bazıları farz-ı kifaye6 bazıları da tavsiye niteliğindedir: 

3.1. Görmek, Öğrenmek İçin Emredilen Yolculuklar 

Bu konuda Kur’an’da emir kipiyle varid olan bir ayet şöyledir:  

“De ki: Yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. 

Sonra Allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı da yapacaktır. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar 

yaratacaktır) Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” (Ankebût, 20). 

Bu ayetten şunu anlamaktayız ki dini konular olsun bilimsel konular olsun insanın kafasında 

tasarladığı bilimsel projelerinin kaynakları, dayanakları ve çözüm yolları evrende gizlidir ve 

çalışıp çabalayan, emek sarf eden kişinin bunlara ulaşması mümkündür.  

Yine bu ayette emredilen yolculuğun yeniden diriliş ve ahiret âlemini inkar edenlere de bir 

tavsiye olduğu fark edilmektedir. Bu kimseler Kur’ân’a inanmamakta ve yeniden dirilmeyi de 

kabul etmemektedirler. Bu nedenle emir kipi onlar için tavsiye niteliği taşımaktadır.  

3.2. İbret Almak, Ders Çıkartmak İçin Emredilen Yolculuk 

Emir kipiyle tavsiye niteliğinde bir başka yolculuk da geçmişten ve geçmiş toplulukların başına 

gelenlerden ibret almak için tavsiye edilen yolculuktur. Bu konuda şu ayetleri örnek olarak 

zikredebiliriz: 

“De ki: “Yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın.” 

Onların çoğu Allah’a ortak koşan kimselerdi.” (Rûm, 42). 

“Sizden önce(ki milletlerin başından) nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin 

dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.” (Âl-i İmrân, 137). 

“De ki: Yeryüzünde gezin dolaşın da (Peygamberleri) yalanlayanların sonu nasıl olmuş 

bir görün.” (En‘âm, 11). 

“Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna 

bakmadılar mı? Allah, onları yerle bir etmiştir. İnkâr edenlere de bu akıbetin benzerleri 

vardır.” (Muhammed, 10).  

 “Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? 

(Dolaştılar, ama ibret almadılar). Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp 

gözleri) kör olur.” (Hac, 46).  

“Andolsun biz, her ümmete, "Allah'a kulluk edin, tâğûttan kaçının" diye peygamber 

gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri 

sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların 

sonunun ne olduğunu görün.” (Nahl, 36). 

                                                           
6 Bazı Müslümanların yapması durumunda tüm Müslümanların sorumluluktan muaf olduğu emirler. 
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“Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna 

bakmadılar mı? Onlar, kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyle 

iken Allah, günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah’ın azabından koruyacak hiç kimse 

olmadı.” (Mü’min, 21).  

“Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helâk etmiş 

olmamız, onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır.” 

(Tâhâ, 128). 

3.3. İlim Öğrenmek İçin Emredilen Yolculuk 

Maddi gereksinime ihtiyaç duyulan bir başka yolculuk, bilgi elde etmek için yapılan 

yolculuklardır. Bu konuda bir ayetin meali şöyledir: 

“(Ne var ki) mü'minlerin hepsi toptan seferber olacak değillerdir. Öyleyse onların her 

kesiminden bir grup da, din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman 

kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya! Umulur ki sakınırlar.” (Tevbe, 122). 

Bir hadis-i şerifte de ilim yolculuğunun fazileti hakkında şöyle buyrulmuştur: 

“Her kim ilim öğrenmek için yolculuğa çıkarsa o dönünceye kadar Allah yolundadır.” 

(Tirmizî, İlim, 2). 

Günümüzde devlet öğrenciler için karşılıklı ve karşılıksız ödeme yapmaktadır. Bu burslar hem 

öğrenciler hem de aileler için ciddi manada bir rahatlama imkanı sağlamaktadır. Bu konuda 

görüldüğü üzere hem ailelerin hem de devletin bütçe ayırma zorunluluğu söz konusudur. 

Okulların, fakültelerin yapımı, yüzbinlerce öğretmenin maaşı, özel müteşebbisin dershane, 

kırtasiye, matbaa vb. giderleri gibi konuları da göz önünde bulundurduğumuzda konunun 

ekonomik boyutu anlaşılacaktır. 

3.4. Sağlık amacıyla Emredilen yolculuklar 

Kur’ân’da emir kipiyle olmasa da bir ayette Eyyûb Peygamber’in yakalandığı hastalıktan 

kurtuluşunun yıkanılan ve içilen bir su ile olduğuna işaret edilmektedir: 

“Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su (dedik).” 

Ahmed b. Hanbel’in naklettiği bir rivayette de şu tavsiyede bulunulmuştur: “Yolculuk yapın 

sıhhat bulun.” 

Bu ayet ve rivayetten şu anlaşılmaktadır ki sağlık için yolculuk yapılması Kur’ân ve Hz. 

Peygamber’in sünnetinde tavsiye edilmektedir. Bu tavsiyenin sağlık alanında uzman olan 

kişilerin tavsiyesiyle olması gerektiğini söylemeye gerek yoktur sanırım. Bununla birlikte 

Türkiye’de bazı bölgelerde sağlık turizmi diyebileceğimiz, kaplıca, içme, şifalı su yolculukları 

veya faaliyetleri bulunmaktadır. Günümüzde helal turizm adı verilen bir sektör daha var ki onu 

da bu başlık altında değerlendirmek mümkündür. Otel veya Kaplıcalarda orta seviyede bir 

günlük konaklama bedelinin 100 TL’nin üstünde olduğu ve binlerce otel ve tesis bulunduğu 

göz önüne alınırsa konunun ekonomik boyutunun büyüklüğü anlaşılabilir. Helal Turizm olarak 

adlandırılan seyahatlerin dünya genelinde yakın bir tarihte yıllık üç milyar dolarlık bir 

kapasiteye ulaşacağı hesap edilmektedir. 

3.5. Ticaret İçin Emredilen Yolculuk 

Tarım, ticaret ve avcılık insanların eski zamanlardan bu yana geçim ve kazanç amacıyla 

yaptıkları en yaygın mesleklerdir. Bu konuların üçüne de Kur’an’da değinilmiş ve bazı kurallar 

konulmuştur. Ticaret kelimesinin Kur’an’da 9 yerde, satmak manasına gelen bey‘ kelimesinin 

7 yerde, satın almak manasına gelen şirâ-iştirâ kelimesinin türevleriyle 25 yerde geçtiği 
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düşünülürse konunun boyutu anlaşılabilir. Konunun ayrıntısına burada girilmeyecek sadece 

ticaret için yapılan yolculuğa değinilecektir. 

Ticaret yolculuğu konusunda Kur’an’da geçen bazı ayetler şunlardır. 

 “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile 

yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi öldürmeyin (helâk etmeyin). Şüphesiz Allah, size karşı 

çok merhametlidir.” (Nisa, 29). 

 “Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah´ı anmaktan, namaz kılmaktan ve 

zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu 

(şaşkınlık içerisinde kaldığı) bir günden korkarlar.” (Nûr, 37). 

“Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. 

Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma, 10). 

“Kureyş’in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için 

(Allah lutuflarda bulundu).” (Kureyş, 1-2). 

Verilen ayetlerde karşılıklı rızaya bağlı olarak yapılan ticaret meşru kılınmakta, ticaret amacıyla 

yolculuk yapılması ve yolculuk süresince Allah’a karşı olan kulluk görevlerinin terk 

edilmemesi öğütlenmekte, ticaret yollarını lütfettiği ve kolaylaştırdığı için Allah’a kulluk etmek 

suretiyle karşılığının şükür ve Allah’a itaat olarak ödenmesi gerektiği hatırlatılmaktadır. Ticaret 

için kara, hava ve deniz yolunun kullanılabilir olması Allah’ın kullarına büyük bir lütfudur. 

Çünkü suya ve havaya kaldırma, karaya taşıma gücü verilmeseydi bunlar mümkün olmayacaktı. 

Ayrıca yol güvenliği yok olduğunda devletlerin bile gücünü aşan bir sıkıntı ortaya çıkmaktadır 

ki terör, savaş ve tabii afet gibi felaketlerin yaşandığı yerlerde bunu çok net olarak görmek 

mümkündür. Bu sebeple bir yere yolculuk yapılabilmesi barışın ve selametin de bir 

göstergesidir.   

4. Sonuç 

Farklı başlıklar altında zikrettiğimiz ayet ve hadislerden ortaya çıkan ortak nokta Kur’an’da ve 

sünnette emredilen veya tavsiye edilen yolculuklarla ekonomi arasında bir ilişki olduğudur. 

Çağımızda elektronik ortamda her türlü işlem yapılabiliyor olsa da mesela EFT yapılan veya 

havale edilen paraların, yapılan alışverişlerin, ihracat ve ithalatın transferi nihayetinde yolculuk 

ile tamamlanmaktadır. 

Yolculuk, bünyesinde bazı zorluklar barındırmaktadır. Bu sebeple Kur’an’da ve sünnette 

yolcular için bazı kolaylıklar sağlanmış, bazı mükellefiyetler hafifletilmiştir. 

Yolculuk konusundaki ayet ve hadislerden şu anlaşılmaktadır ki gezilen yerlerde ibret alıp 

dersler çıkartmak, bir şeyler öğrenmek, helal yoldan kazanç elde etmek gibi bir amacın olması 

gerekmektedir. Haram işler işlemek niyetiyle yolculuğa çıkmak caiz değildir. Bunun yanı sıra 

Kur’an’da ve sünnette yolcuya sağlanan kolaylaştırıcı hükümler meşru bir iş için yola çıkan 

Müslümanlara sağlanmış kolaylıklardır.  

Günümüzde gezmek, dinlenmek veya eğlenmek için yapılan yolculuklara kısaca turizm 

denilmektedir. Ancak Kur’ân’ın ve Peygamberimiz’in tavsiye ettiği yolculuklar sadece para 

harcamak, zaman öldürmek, eğlenmek veya günah işlemek için yapılan yolculuklar değildir. 

Zaten böyle bir anlayış ne Kur’ân’ın ne de Hz. Muhammed’in öğretilerine uygundur. 

Maddi külfet gerektiren ve gezmek, görmek amacıyla yapılan yolculuğun Müslüman bir kimse 

için alelade bir aktivite olmaktan çıkıp fayda ve ibadet kapsamına girebilmesi için yolcunun 

ibret almak, Allah’ın yaratma sıfatının eserlerini görmek, bilgi öğrenmek, Allah’ın dinine 

hizmet etmek, ailesinin rızkını kazanmak veya akrabalarını ziyaret etmek gibi meşru bir 

hedefinin olması yeterlidir. 
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Günlük Verilerle Aylık Enflasyon Öntahmini: Türkiye İçin Bir 

MIDAS Regresyon Uygulaması 
 

Kadir Karagöz 1  Suzan Ergün 2 

 

 
Özet 

Kısa dönem fiyat hareketlerinin öntahmini, özellikle  enflasyonist dönemlerde uygun para politikalarının 

geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Türkiye gibi enflasyon hedeflemesi politikası izleyen ve nispeten 

yüksek enflasyon rakamlarının gözlemlendiği ülkeler için günlük verileri kullanarak kısa dönemli öntahminler 

yapmak karar süreçlerinin daha hızlı tepki göstermesine imkan verecektir. Türkiye’de enflasyon oranı öntahmini 

için TCMB tarafından ve akademik olarak çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Ancak tüm bu yöntemlerde 

enflasyon oranı ile aynı frekanstan (aylık) veriler kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise farklı frekanstan serilerin 

aynı regresyon denkleminde kullanılmasına imkân veren MIDAS yöntemi kullanılarak enflasyon oranının 

öntahmininde kullanılabilecek bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Kurulan regresyon denkleminde girdi maliyetlerini artırarak aylık üretici fiyat düzeyini (ÜFE) belirleme 

potansiyeline sahip değişkenler olarak ticari kredi faiz oranı (haftalık), TL/ABD Doları paritesi (günlük), altın 

gram fiyatı (günlük) ve petrol fiyatı (günlük) serileri kullanılmıştır. AIC ve SBC kriterleri dikkate alındığında, 

denenen dört farklı model içerisinde en iyi performansa sahip modelin Almon polinomiyal gecikme yöntemine 

göre ağırlıklandırılmış denklem olduğu görülmüştür. Modelin örnek için tahmin başarısı tatminkâr bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon öntahmini, günlük veri, MIDAS regresyon, Türkiye. 

JEL Sınıflandırması: C01, C59, E31, E37. 

 

Forecasting Monthly Inflation by Daily Data: A MIDAS 

Regression Application for Turkey 
 
Abstract 

The forecasting the short-term price movements is especially important in terms of developing adequate monetary 

policies during inflationary periods. For countries such as Turkey where inflation targeting policy is followed and 

relatively high inflation rates are observed, making short term forecasting using daily data will allow decision 

processes to react more rapidly. In Turkey, for estimating the inflation rate several methods are used by the Central 

Bank and academics. However, in all these methods, data are used from the same frequency (monthly) as the 

inflation rate. In this study, it has been tried to develop a model which can be used in the forecasting of inflation 

rate by using MIDAS method which allows the series to be used in the same regression equation from different 

frequency. 

In the set regression equation, commercial credit interest rate (weekly), TL / US Dollar parity (daily), gold gram 

price (daily) and oil price (daily) data are used as variables which have the potential to determine the monthly 

producer price level (PPI) by increasing the input costs. Considering the AIC and SBC criteria, it was found that 

the best performing model out of four alternatives was the weighted equation according to the Almon polynomial 

distributed lags method. The in-sample predictive success of the model was found satisfactory. 

Keywords: Inflation forecasting, daily data, MIDAS regression, Turkey. 

JEL Classification: C01, C59, E31, E37. 
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1. Giriş 

Zaman serileri analizinde kullanılan klasik yöntemler tüm veri setinin aynı frekanslı olmasını 

gerektirmektedir. Bu durumda, farklı frekans düzeyine sahip serileri aynı regresyon 

denkleminde kullanabilmek için yüksek frekanslı serileri en düşük frekanslı seriye göre 

dönüştürmek gerekmektedir. Bu dönüştürme/toplulaştırma işleminin yüksek frekanslı serilerin 

sunduğu bilginin kısmen kaybedilmesine yol açacağı aşikârdır. Alternatif bir hareket biçimi, 

düşük frekanslı serinin açıklayıcı değişken konumunda bulunması hâlinde, yüksek frekanslı 

serileri dönüştürerek bilgi kaybına meydan vermek yerine düşük frekanslı değişkeni model 

dışında bırakmaktır. Bunun da ciddi dışlama sapmalarına neden olması beklenebilir. 

Diğer taraftan, özellikle analizde öntahmin amacı güdüldüğünde yüksek frekanslı serilerin 

sunduğu yakın dönemli bilgiyi kullanarak düşük frekanslı değişkenler için anlık öntahminlerde 

bulunmak (nowcasting) daha etkin kararlar almayı mümkün kılacaktır. Ghysels ve diğ. (2002) 

tarafından geliştirilen karma frekanslı örneklem verisine dayalı (MIDAS – Mixed Data 

Sampling) regresyon analizi yöntemi tüm bu bahsedilen sakıncaları ortadan kaldırarak farklı 

frekanslı zaman serilerini aynı regresyon denkleminde kullanmayı mümkün kılmaktadır. 

MIDAS yönteminin özellikle enflasyon, ekonomik büyüme, sanayi üretimi nispeten düşük 

frekanslı serilerin kısa dönemli öntahmininde uygun bir araç olarak kullanılması mümkündür. 

Bu bağlamda, Türkiye gibi enflasyon hedeflemesi politikası izleyen ekonomilerde klasik tek 

veya çok değişkenli zaman serileri analiz yöntemleriyle yapılacak enflasyon öntahminleri 

yerine yüksek frekanslı (günlük veya haftalık) serilerle anlık öntahminler yapılarak 

(nowcasting) daha etkin enflasyon ve fiyat istikrar politikalarının belirlenmesi mümkün 

olabilecektir. 

Bu çalışmada, yüksek frekanslı finansal veriler kullanılarak Türkiye’de aylık enflasyon oranını 

tahmin etmek üzere MIDAS regresyon analizi yürütülmüştür. Analizde, öncü gösterge 

özelliğine sahip finansal değişkenler olarak faiz oranı, altın fiyatı ve döviz (USD) kurunun yanı 

sıra arz yanlı enflasyonun bir kaynağı olan petrol fiyatına yer verilmiştir. Polinomiyal  ve üssel 

gecikmeli Almon, basakamk ve Beta fonksiyonu şeklinde farklı gecikme yaklaşımları 

denenerek elde edilen modeller kullanılarak örnek-içi öntahmin performansları belirlenmiştir. 

2. MIDAS Regresyon Analizi: Teorik Çerçeve 

Geleneksel zaman serisi yöntemlerinde hem bağımlı hem de bağımsız değişkenlerin aynı 

frekansta bulunmaları zorunludur. Bu durum özellikle makroekonomik analizlerde verilerin 

farklı zaman aralıklarında ve frekanslarda yayınlanmasından dolayı ciddi sorunlara yol 

açabilmektedir. Uygulamada farklı frekanslı verileri aynı modelde kullanmanın en yaygın 

çözümü, modelin tahminine geçmeden önce yüksek frekanslı verileri düşük frekanslı verinin 

frekansına indirgemektir (Armesto ve diğ., 2010: 521; Guliyev, 2018: 15). Bu da, serinin stok 

veya akım değişkeni olmasına göre toplulaştırma veya ortalama alma şeklinde yapılmaktadır. 

Bununla birlikte, bu indirgeme işlemi sonucunda hem yüksek frekanslı seride içerilen bilgide 

kayıp meydana gelebilmekte hem de toplulaştırılan seri ile orijinal serinin dağılım özellikleri 

farklılaşabilmektedir (Marcellino, 1999:129). Bilgi kaybına meydan vermemenin bir yolu 

düşük frekanslı serilerdeki eksik gözlemleri enterpolasyon yoluyla telafi etmektir (Foroni ve 

Marcellino, 2013: 2). Başka bir seçenek ise düşük frekanslı değişkenleri modelden dışlamaktır 

ki bu durumda değişken dışlama hatası nedeniyle tahminlerde etkinlik kaybı meydana gelmesi 

oldukça muhtemeldir. 

Ghysels ve diğ. (2002) tarafından geliştirilen Mixed-Data Sampling (MIDAS) yaklaşımı, farklı 

frekansa sahip verilerin herhangi bir toplulaştırma veya enterpolasyona gerek kalmadan bir 

arada kullanılmasına imkân tanıyan bir yöntemdir. Bu yöntemde bağımlı değişkenin frekansı 

bağımsız değişken/lerin frekansından daima daha düşük olmak zorundadır. Böylece MIDAS 
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yaklaşımı yüksek frekanslı serinin her bir gözlemindeki maksimum bilgiyi kullanabilmektedir 

(Guliyev, 2018: 15). 

Zaman içinde, Ghysels ve diğ. (2002) tarafından ortaya atılan temel MIDAS yaklaşımının farklı 

açılımları da geliştirilmiştir. Bu kapsamda doğrusal olmayan MIDAS (Ghysels ve diğ., 2007), 

asimetrik MIDAS (Ghysels ve diğ, 2005), yumuşak geçişli MIDAS (Galvão, 2007), Markov 

değişimli MIDAS (Guerin ve Marcellino, 2011) yöntemleri anılabilir. 

Bir Y değişkeni ile onu etkileyen X değişkeni arasındaki dinamik ilişki otoregresif (AR) ve/veya 

dağıtılmış gecikme (DL) modeli biçiminde modellenebilir. q. dereceden bir dağıtılmış gecikme 

modeli genel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 

𝑦𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝜃𝑗𝑥𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=0
+ 𝜀𝑡 (1) 

Burada her iki değişken de aynı frekans düzeyindedir. Ghysels ve diğ. (2002) tarafından 

geliştirilen MIDAS yaklaşımında ise X değişkeni Y’den daha yüksek frekanslı olabilir. Bu 

durumda Denklem 1 aşağıdaki gibi, 

𝑦𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝜃𝑗𝑥𝑡−𝑗/𝑚

𝑚−1

𝑗=0
+ 𝜀𝑡 (2) 

veya daha özlü olarak, 

𝑦𝑡 = 𝛼 + (𝜽′𝒙𝑡
′ )′ + 𝜀𝑡 (3) 

biçiminde ifade edilebilir. Burada 𝒙𝑡 = [𝑥𝑡  …  𝑥𝑡−(𝑚−1)/𝑚] her bir t dönemine karşılık gelen 

tüm 𝑥𝜏 değerlerini içeren 1 × 𝑚 boyutlu satır vektörü, 𝜽 = [𝜃0  …  𝜃𝑚−1]′ ise  𝑚 × 1 boyutlu 

ağırlık katsayıları vektörüdür. Düşük frekanslı t dönemindeki her bir yüksek frekanslı j gözlemi 

𝑥𝑡−𝑗/𝑚 bir değişken olarak kendine özgü ağırlıkla (𝜃𝑗) denkleme doğrusal olarak girmektedir. j 

= 1, 2, ..., m için yüksek frekans indisi 𝜏 = 𝑡 − 1 + 𝑗/𝑚 dir. m sabittir ve 𝑥𝑡−0/𝑚 en güncel 

gözlemi ifade etmektedir. 

MIDAS regresyon denklemi bu hâliyle sıradan en küçük kareler (SEK) yöntemiyle tahmin 

edilebilir. Denklem 2’deki biçim kısıtsız (unrestricted) MIDAS regresyonu (U-MIDAS) olarak 

anılmaktadır. Ancak, çoğu MIDAS regresyonunda m örneklem gözlem sayısı T’ye nazaran 

büyük olduğundan SEK tahminleri ve dolayısıyla bunlardan elde edilen öntahminler 

güvenilmez olmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelmenin bir yolu, yüksek frekanslı serilerin 

gecikme polinomlarındaki bazı parametreler üzerine sıfır kısıtı koymaktır. Bu durumda 𝜃𝑗  

ağırlıkları 𝜃𝑗 = 𝑤𝑗(𝛾; 𝑗) olacak şekilde yeniden tanımlanabilir. Burada γ vektörü 𝑤𝑗(∙) ağırlık 

fonksiyonunu karakterize eden q hiperparametrelerini içermektedir. Böylece Denklem 1 

aşağıdaki biçime dönüşür: 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝜆 ∑ (
𝑤𝑗(𝛾; 𝑗)

∑ 𝑤𝑗(𝛾; 𝑗)
𝑗=0
𝑚−1

) 𝑥𝑡−𝑗/𝑚

𝑚−1

𝑗=0
+ 𝜀𝑡 

(4) 

Burada λ etki parametresidir ve toplamlarının 1 olması için ağırlıklar normalleştirilmiştir. 

Uygulamada ağırlık fonksiyonu için farklı rejimler uygulanabilmektedir. Ghysels ve diğ. 

(2002) gecikme fonksiyonu için Almon polinomiyal gecikme modelinin üssel bir biçimini 

önermiştir: 

𝑤𝑗(𝛾1, … , 𝛾𝑞; 𝑗) = 𝑒∑ 𝛾𝑠𝑗𝑠𝑞
𝑠=1  (5) 
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Aynı amaçla kullanılan bir diğer fonksiyon beta olasılık yoğunluğudur: 

𝑤𝑗(𝛾1, 𝛾2; 𝑗) = 𝑧𝑗
𝛾1−1

(1 − 𝑧𝑗)𝛾2−1 (6) 

Burada 𝑧𝑗 = 𝑗/(𝑚 − 1), 𝛾1 > 0 ve 𝛾2 > 0 dır. 

MIDAS regresyon yöntemi genellikle öntahmin amacıyla kullanılmaktadır. Öntahmin değeri 

bağımlı değişkenle açıklayıcı değişkenlerin güncel gözlemleri arasındaki zaman farkına (d) ve 

öntahmin ufkuna (h) bağlı olarak değişmektedir. 

𝑤𝑗(𝐿1/𝑚; 𝜸) = ∑ 𝑤𝑗(𝛾; 𝑗)𝐿1/𝑚
𝑚−1

𝑗=0
 (7) 

Olmak üzere h dönem ileri öntahmin aşağıdaki şekilde elde edilir: 

�̂�𝑇+ℎ = �̂�𝑑,ℎ𝑊(𝐿1/𝑚; �̂�𝑑,ℎ)𝑥𝑇−𝑑 (8) 

d = – 1 ve h = 1 durumunda Y’nin anlık öntahmini (nowcasting) elde edilmektedir. Çok 

değişkenli durumda tek değişkenli modellerden elde edilen öntahminleri kombine etmek 

önerilmektedir. 

3. Literatür 

Her ne kadar MIDAS regresyon yaklaşımı, yöntemi geliştiren Ghysels ve diğ. (2002) tarafından 

ve ilk uygulamalarda öncelikle finansal öntahmin amacıyla kullanılmışsa da (Ghysels ve diğ, 

2006; Chen ve Ghysels, 2011; Alper ve diğ., 2012; Hoang, 2015) zaman içinde başta büyüme 

(Tay, 2006; Clements ve Galvão, 2008; Schumacher ve Breitung, 2008; Kuzin ve diğ., 2009; 
Armesto ve diğ., 2010; Barsoum ve Stankiewicz, 2013; Leboeuf ve Morel, 2014; Kingnetr ve diğ., 

2017; Guliyev, 2018; Yamak ve diğ., 2018; Bilgin ve diğ., 2018; Mikosch ve Solanko, 2019; Doğan 

ve Midiliç, 2019) konusu olmak üzere özel tüketim (Suhoy, 2010), petrol fiyatları (Baumeister 

ve diğ., 2014), karbondioksit emisyonu (Zhao ve diğ., 2018), işgücü piyasası (Karagedikli ve 

Özbilgin, 2019) gibi farklı alanlarda da uygulama imkânı bulmuştur. 

Son yıllarda MIDAS yaklaşımının yaygın olarak kullanıldığı ekonomik konulardan biri de 

enflasyon tahminidir. Bu konudaki öncü bir çalışmada Kotze (2005) aylık enflasyon öntahmini 

için faiz oranı, hisse fiyatları, kâr oranı ve döviz kuru gibi günlük varlık fiyatlarını kullanmış 

ve yüksek frekanslı serileri kullanmanın öntahmin performansını artırmadığı bulgusuna 

ulaşmıştır.  

Enflasyonun en önemli tetikleyicilerinden biri petrol fiyatlarıdır. Bu noktadan hareketle, aylık 

enflasyon öntahmininde günlük veya haftalık petrol fiyatlarına ilişkin çeşitli göstergelerin 

kullanıldığı görülmektedir. Ribon ve Suhoy (2011) bazı günlük finansal göstergelerle birlikte 

emtia (gıda ve pertol) fiyatları serilerini de kullanarak aylık enflasyon oranı tahmini 

gerçekleştirmiş ve ayrıca farklı klasik yöntemlerden elde edilen öntahminlerin de hatalarını 

hesaplamışlardır. İki farklı kritere göre yaptıkları karşılaştırma sonucunda MIDAS 

regresyonunun alternatiflerine göre daha iyi öntahminler verdiğini ortaya koymuşlardır. 

Modugno (2011) ise günlük ve haftalık iki farklı petrol fiyat serisi kullanarak Euro bölgesi aylık 

tüketici fiyat enflasyonunu öntahminlemiştir. Benzer şekilde Marsilli (2017) ve Salisu ve 

Ogbonna (2017) da analizlerinde pertol fiyatlarına yer vermişlerdir. Marsilli (2017) enflasyon 

öntahmininde günlük petrol fiyatını dikkate almış ve genişletilmiş Phillips eğrisi çerçevesinde 

analiz yürütmüştür. Değişken parametreli yapının da incelendiği analizde, Phillips eğrisinin 

MIDAS yaklaşımıyla da enflasyonun dinamiğini açıklamada elverişli bir araç olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. OECD ülkelerindeki aylık enflasyon oranını ele alan Salisu ve Ogbonna (2017) ise 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                        11-13th April 2019 
 

319 
 

petrol fiyatlarının yer aldığı MIDAS regresyonunun alternatif spesifikasyonlara nazaran daha 

iyi öntahminler verdiğini belirtmektedir.   

Monteforte ve Moretti (2012) ise günlük finansal verilerin yanı sıra aylık çekirdek enflasyon 

endeksini de kullanarak Euro bölgesi enflasyon oranını öntahminlemeye çalışmışlardır. Elde 

ettikleri sonuçlar günlük verilerin kullanılmasının sadece aylık verilere dayalı modele göre 

öntahmin hatasını azalttığını göstermiştir. 

MIDAS yaklaşımıyla öntahminde sonuçlar üzerinde belirleyici olan konulardan biri de gecikme 

uzunluğunun isabetli bir şekilde belirlenmesidir. Özellikle yüksek frekanslı açıklayıcı 

değişkenlerden düşük frekanslı bağımlı değişkene doğru etki kısa ve uzun dönemde yön 

açısından farklılaştığında üssel polinom ve beta fonksiyonu şeklindeki yaklaşımlar gecikme 

fonksiyonunun doğru biçimini yakalayamayabilmektedir. Breitung ve Roling (2015) 

sözkonusu sorun için Ghysels ve diğ. (2006)’dan farklı olarak parametrik olmayan MIDAS 

yaklaşmını önermektedir. Önerdikleri yaklaşımı Euro bölgesi harmonize fiyat endeksine 

uygulamışlar ve parametrik MIDAS’a kıyasla daha iyi sonuçlar elde etmişlerdir. 

Diğer taraftan, daha yakın tarihli bir çalışmada Libonatti (2018) online bir fiyat serisini 

kullanarak Arjantin örneğinde enflasyon öntahmini konusunu araştırmıştır. Ancak elde ettiği 

sonuçlar daha önceki çalışmalardan farklı olarak MIDAS spesifikasyonlarının klasik AR 

modelinden daha iyi öntahminler vermediğini ortaya koymuştur. Yazar bu durumu kullandığı 

fiyat serisinin elverişli bir gösterge olmaması olasılığına bağlamaktadır. 

4. MIDAS Regresyon Analizi ile Enflasyon Öntahmini 

4.1. Değişkenler ve Veriler 

Çalışmada enflasyonun oranının öntahmini için ampirik iktisat literatüründe enflasyonla ilişkili 

olduğu yönünde bulgular mevcut olan bir dizi göstergeye yer verilmiştir. Bunlar; altın fiyatı, 

döviz kuru, petrol fiyatı ve faiz oranıdır. Sözkonusu değişkenler daha ziyade maliyet yönlü 

enflasyonla ilişkili olabileceğinden enflasyon göstergesi olarak aylık üretici fiyat endeksine 

(ÜFE) dayalı enflasyon oranına yer verilmiştir. Altın fiyatı için günlük gram fiyatı, döviz kuru 

için günlük ABD Doları/TL paritesi, petrol fiyatı için günlük Brent Petrol varil fiyatı ve faiz 

oranı için de ticari kredilere uygulanan haftalık faiz oranı değerleri kullanılmıştır. 

Tüm verileri TCMB’nin Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS) derlenmiştir. 

Örneklem dönemi 2 Ocak 2009 – 31 Aralık 2018 dönemini (10 yıl) kapsamaktadır. Tüm 

açıklayıcı değişkenler logaritmik fark değerleriyle dikkate alınmıştır. 

4.2. Bulgular 

Analizde kullanılan serilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda 

görüldüğü gibi bütün seriler sağa çarpık ve normalden daha sivri dağılıma sahiptirler. Çarpıklık 

ve sivrilik en fazla enflasyon oranı ve döviz kuru serilerinde göze çarpmaktadır. Jarque – Bera 

istatistiği de serilerdeki normal-dışılığı güçlü bir şekilde doğrulamaktadır. 

Tablo 1: Serilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler. 

 ENF AU KUR PTRL FAİZ 

Ortalama 0,8571 0,0713 0,0516 0,0255 0,3211 

En büyük 10,8820 14,2241 15,9006 10,9780 48,1264 

En küçük -2,5305 -9,0909 -7,6852 -9,2420 -32,0064 

Çarpıklık 2,9501 0,4614 2,2189 0,1779 0,7568 

Basıklık 19,9262 11,5233 42,8882 6,0027 8,6691 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                        11-13th April 2019 
 

320 
 

St. Sapma 1,5008 1,3438 0,9145 2,0130 7,6628 

J – B 

istatistiği 

1593,1482 

(0,0000) 

7980,6463 

(0,0000) 

174902,2251 

(0,0000) 

982,8337 

(0,0000) 

747,4256 

(0,0000) 

Gözlem sayısı 119 2606 2606 2580 521 

MIDAS regresyonu serilerin durağan olmalarını gerektirmektedir. Her ne kadar tüm seriler fark 

türünden oldukları için durağan olmaları beklense de seriler için ADF ve PP birim-kök testleri 

yürütülerek durağanlıkları araştırılmıştır. Tablo 2’de verilen sonuçlar tüm serilerin durağan 

olduklarına işaret etmektedir.  

Tablo 2: Serilere ilişkin birim-kök testleri sonuçları. 

 
ADF PP 

c c + t c c + t 

ENF 
-6,6532 (1) 

[0,0000] 

-7,0065 (1) 

[0,0000] 

-6,0821 (2) 

[0,0000] 

-5,8626 (5) 

[0,0000] 

AU 
-33,0554 (2) 

[0,0000] 

-33,0491 (2) 

 [0,0000] 

-53,8300 (5) 

[0,0001] 

-53,8189 (5) 

[0,0001] 

KUR 
-33,3078 (2)  

[0,0000] 

-33,3806 (2) 

[0,0000] 

-48,4180 (7) 

[0,0001] 

-48,4640 (6) 

[0,0000] 

PTRL 
-54,3107 (0) 

[0,0001] 

-54,3385 (0) 

[0,0000] 

-54,2650 (7) 

[0,0001] 

-54,3067 (6) 

[0,0000] 

FAİZ 
-18,5624 (2) 

[0,0000] 

-18,9952 (2) 

[0,0000] 

-39,7131 (10) 

[0,0001] 

-41,7807 (9) 

[0,0000] 

Not: ( ) içindeki değerler ADF testi için SIC’ye göre seçilen en uygun gecikme uzunluğunu, PP testi için ise en 

uygun bant genişliğini göstermektedir. [ ] içindeki değerler p-değerleridir. c sabit terimli, c  + t sabit terimli ve 

trendli modeli ifade etmektedir. 

Çalışmada MIDAS regresyon yöntemi her bir açıklayıcı değişken için ayrı ayrı yürütülmüş, 

öntahminler elde edilmiştir. Gecikme fonksiyonları için dört farklı yaklaşıma (basamak 

fonksiyon, polinomiyal gecikmeli PDL Almon, üssel PDL Almon ve Beta fonksiyon) 

başvurulmuştur. Dört yaklaşımın üçünde döviz kurunun enflasyon tahmini açısından en uygun 

gösterge olduğu sonucuna varılırken sadece üssel Almon yaklaşımında faiz oranının lehine bir 

sonuca varılmıştır. Bu durum Türkiye’de üretici fiyatları enflasyonunun dört faktör arasında en 

fazla döviz kuruna karşı duyarlı olduğu şeklinde yorumlanabilir (Tablo 3-6). 

Tablo 3: PDL Almon tahminleri. 

 AU KUR PTRL FAİZ 

Sabit 
0,2249 

(0,0769) 

0,1798 

(0,0638) 

0,4007 

(0,0039) 

0,3538 

(0,0122) 

ENFt-1 
0,4787 

(0,0000) 

0,4116 

(0,0000) 

0,5164 

(0,0000) 

0,4372 

(0,0000) 

PDL1 -0,0495 -0,0387 -0,0373 -0,0150 

PDL2 0,0130 0,0138 0,0065 0,0542 

PDL3 -0,0002 -0,0002 -0,0001 -0,0080 

R2 0,4550 0,6828 0,3259 0,3741 
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Log likelihood -179,5025 -147,5804 -184,9426 -187,6730 

Durbin-Watson 1,9252 2,2300 1,8382 1,7838 

AIC 3,1271 2,5861 3,2748 3,2656 

SBC 3,2446 2,7035 3,3935 3,3830 

Gecikme sayısı 31 41 36 6 

Tablo 4: Basamak tahminleri. 

 AU KUR PTRL FAİZ 

Sabit 
0,6530 

(0,0000) 

0,5168 

(0,0000) 

0,8705 

(0,0000) 

0,7829 

(0,0000) 

Basamak 1 -0,0529 -0,1414 -0,0279 0,0491 

Basamak 2 -0,0124 -0,1733 0,0163 0,0426 

Basamak 3 0,1104 0,2122 -0,0292 0,0532 

Basamak 4 -0,0139 0,1018 0,0462 0,0390 

Basamak 5 0,0100 0,0046 0,0060  

Basamak 6 0,0809 0,2110 -0,0431  

Basamak 7 0,1940 -0,0104 0,0400  

Basamak 8 0,2094 0,3297 0,0142  

Basamak 9 0,1605 0,1619 0,0563  

Basamak 10 0,1106 0,1444 0,0618  

Basamak 11 -0,0571 0,1005 0,0423  

Basamak 12 0,1812 0,3105 0,0501  

Basamak 13 -0,0299 0,2321 0,0100  

Basamak 14 0,0816 0,0757 0,0421  

Basamak 15 0,0378 0,2246 -0,0987  

R2 0,4017 0,6431 0,1292 0,2105 

Log likelihood -185,0096 -154,5249 -199,7979 -201,3726 

Durbin-Watson 1,1949 1,5805 1,1181 1,1574 

AIC 3,4069 2,8902 3,7207 3,4978 

SBC 3,7827 3,2659 4,1005 3,6152 

Gecikme sayısı 41 43 43 10 

Tablo 5:  Üssel Almon tahminleri. 

 AU KUR PTRL FAİZ 

Sabit 
0.8726 

(0,0000) 

0.8672 

(0,0000) 

0.9234 

(0,0000) 

0.7182 

(0,0000) 

Eğim -0,2675 0,1490 -0.1248 0,5081 

ÜsselPDL1 105,3741 -10,9869 1,4575 0,7171 

ÜsselPDL2 -12,2249 -3,1233 -0.3436 -0,0807 

R2 0,0439 0,0045 0,0090 0,2326 
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Log likelihood -212,6697 -215,0549 -208,5939 -199,6992 

Durbin-Watson 1,0302 1,0039 1,0042 1,1123 

AIC 3,6724 3,7128 3,6341 3,4525 

SBC 3,7663 3,8067 3,7285 3,5465 

Gecikme sayısı 44 44 40 12 

Tablo 6: Beta fonksiyon tahminleri. 

 AU KUR PTRL FAİZ 

Sabit 
0,5984 

(0,0000) 

0,5272 

(0,0000) 

0,8978 

(0,0000) 
0,8438 

Eğim 3,5092 5,6054 0,8443 0,5036 

Beta1 1,2379 1,7413 0,9999 -3,9032 

Beta2 1,0053 1,0467 0,9999 2,7787 

Beta3 -0,0143 -0,0086 -0,0238 -3,5601 

R2 0,2604 0,5320 0,0507 0,1722 

Log likelihood -197,5200 -170,5243 -204,7987 219,9317 

Durbin-Watson 1,0859 1,4300 1,0280 1,1393 

AIC 3,4325 2,9750 3,6172 3,5453 

SBC 3,5499 3,0924 3,7359 3,6627 

Gecikme sayısı 42 42 42 12 

Değişkenlerin öntahmin performansları altı farklı performans kriteri açısından 

değerlendirilmiştir. Ayrıca her bir değişkenden elde edilen öntahminlerin ortalaması alınarak 

öntahminler kombine edilmiştir. Böylelikle tüm değişkenlerin etkisini yansıtan ortak bir 

öntahmin serisine ulaşılmaya çalışılmıştır. Tablo 7’de verilen değerler incelendiğinde PDL 

Almon ve beta fonksiyonu açısından döviz kuru hareketlerinin, basamak fonksiyonu açısından 

petrol fiyatlarındaki değişimin, üssel Almon açısından ise faiz oranındaki değişimin en başarılı 

öntahminleri verdiği söylenebilir. Öntahmin ortalamaları ise belirgin bir yarar sağlamıyor 

görünmektedir. 

Tablo 7: Modellerin öntahmin performanslarının karşılaştırması. 

Öntahmin RMSE MAE MAPE SMAPE Theil U1 Theil U2 

F1 1,2172 0,8269 427,7222 98,8693 0,4276 3,9435 

F2 0,8773 0,6617 361,0216 97,6004 0,2736 3,6944 

F3 1,3876 0,8840 402,1591 95,1114 0,4993 2,8824 

F4 1,3254 0,9341 504,2835 107,0184 0,4722 4,5421 

Ort_F 0,9694 0,6333 382,2576 85,6379 0,3399 3,8215 

FF1 NA 2,30E+259 9,40E+261 197,6285 NA NA 

FF2 1,4265 0,9479 450,1141 112,1821 0,4560 5,5955 

FF3 1,5075 0,9069 441,7679 98,8682 0,5579 2,5042 

FF4 1,3670 0,9283 448,1523 101,5030 0,5001 4,2728 

Ort_FF NA 2,30E+258 9,50E+260 197,1611 NA NA 
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FFF1 1,4671 0,9131 371,4349 97,1575 0,5563 2,2761 

FFF2 1,4971 0,9054 367,4990 92,6632 0,5787 2,4941 

FFF3 1,4389 0,8932 368,5648 91,8939 0,5467 3,0094 

FFF4 1,3144 0,9374 498,1949 106,6610 0,4618 4,9219 

Ort_FFF 1,3223 0,8384 411,9390 92,0678 0,5007 3,4828 

FFFF1 1,3448 0,9029 410,5039 100,9797 0,4786 4,0566 

FFFF2 1,1323 0,8004 474,1150 104,1300 0,3737 3,3458 

FFFF3 1,4285 0,8574 423,3818 90,7697 0,5372 2,0860 

FFFF4 1,3652 0,9466 519,5857 107,1320 0,4904 4,3064 

Ort_FFFF 1,2071 0,7586 431,4114 88,2311 0,4425 3,7648 

Not: F, PDL Almon; FF, basamak; FFF, üssel Almon; FFFF, Beta fonksiyon öntahminleridir. 1, altın fiyatı; 2, 

döviz kuru; 3, petrol fiyatı; 4, faiz oranı için tahmin edilen modeli göstermektedir. Ort_, dört farklı modelin Aiolfi 

ve Timmermann (2006) tarafından geliştirilen MSE-Rank yöntemiyle elde edilen öntahmin ortalamalarını 

göstermektedir. 

5. Sonuç 

Kısa dönemli enflasyon tahmini özellikle yüksek ve oynak enflasyon oranlarının gözlendiği 

ülkelerin ekonomi yönetimleri açısından önem arz etmektedir. Enflasyon hedeflemesi 

politikasını benimsemiş bulunan Türkiye için de fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele konusu 

gündemdeki yerini korumaktadır. 80’li ve 90’lı yıllardaki yüksek enflasyon dönemlerinden 

sonra 2000’li yılların başından itibaren tek haneli rakamlarda tutulan enflasyon oranının son 

yıllarda tekrar %10’un üzerinde seyretmesi kısa vadeli güvenilir enflasyon öntahminini daha 

da değerli hâle getirmektedir. 

Bu çalışmada, MIDAS regresyon yöntemi kullanılarak yüksek frekanslı (günlük) bazı gösterge 

veriler yardımıyla aylık enflasyon öntahmininde bulunulmuştur. Elde edilen sonuçlar 

Türkiye’de üretici fiyatları enflasyonunun dört faktör (altın fiyatı, döviz kuru, petrol fiyatı ve 

faiz oranındaki değişim) arasında en fazla döviz kuruna karşı duyarlı olduğunu göstermektedir. 

Dahası, öntahmin performansı açısından da yine döviz kuru değişimleri öne çıkmaktadır. Bu 

bulgulardan hareketle Türkiye’de kısa dönemli enflasyon oranı öntahminlerinde günlük döviz 

kuru hareketlerinden yararlanılabileceği söylenebilir. Diğer taraftan, enflasyon oranına ilişkin 

politikalarda döviz kuru müdahalelerinin ağırlıklı bir yer tutması gerektiği sonucuna da 

varılabilir. 
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Türkiye’de Turizm – GSYH İlişkisi: Bayesyen Bir Analiz 
 

Kadir Karagöz 1  Suzan Ergün 2 

 

 
Özet 

Turizm sektörü, sahip olduğu ileri ve geri bağlantılar sayesinde ekonomiler için önemli bir gelir, döviz ve istihdam 

kaynağıdır. Bu çok yönlü etkileri nedeniyle ülkeler turizm sektörünü geliştirmek ve rekabet avantajı elde etmek 

için çabalamaktadırlar. Türkiye de, özellikle 1980’lerden itibaren turizme dayalı büyüme stratejisini benimseyerek 

sektöre büyük yatırımlar yapmış, bunun sonucunda da dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline 

gelmiştir. 1980’de Türkiye’ye gelen 1,1 milyon turist 0,327 milyar $ gelir yaratırken 2018 yılında turist sayısı 45,6 

milyona ve turizm geliri ise 29,5 milyar $’a yükselmiştir. 

Küresel turizm akımlarının zaman içinde oldukça güçlenmesi ve turizm sektörünün ekonomiler için önemli hale 

gelmesi, turizm sektörünün ekonomik etkilerine yönelik analizlerde de bir genişlemeye neden olmuştur. Konuyla 

ilgili ampirik çalışmaların çoğunu talep fonksiyonu tahmini ve turizmin büyümeye etkisi oluşturmaktadır. Mevcut 

çalışmalarda yöntemsel olarak hep klasik (frekansçı) çıkarsama yaklaşımına başvurulmuştur. Son yıllarda giderek 

daha popüler hale gelen Bayesyen çıkarsama yaklaşımının kullanıldığı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma, 

turizmin GSYH’ye etkisini Bayesyen bir çerçevede ele alarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Elde 

edilen bulgular, sözkonusu ilişkinin kullanılan önsel dağılımın biçimine karşı duyarlı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bilgi vermeyen (Jeffrey tipi) önsel dağılım kullanıldığında turizmin GSYH’yi artırıcı etkide 

bulunduğu görülürken, ters-gamma ve çok değişkenli önsel dağılım kullanıldığında anlamlı bir etki 

görülmemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, büyüme, GSYH, Bayesyen analiz. 

JEL Sınıflandırması: C01, C11, L83.  

 

Tourism – GDP Nexus in Turkey: A Bayesian Analysis 
 
Abstract 

Tourism sector is an important revenue, exchange and employment source for economies thanks to its forward and 

backward linkages. Due to these multifaceted impacts, countries are striving to develop the tourism sector and 

achieve a competitive advantage. Since the 1980s, Turkey has invested in the tourism sector by adopting a tourism-

led growth strategy, and consequently that has become one of the world's leading destinations. 1.1 million tourist 

came to Turkey in 1980 and revenues of $ 0.327 billion was created. In 2018, the number of tourists increased to 

45.6 million and tourism revenue to $ 29.5 billion. 

The strengthening of global tourism flows in time and the fact that the tourism sector became important for the 

economies led to an expansion in the analysis of the economic effects of the tourism sector. Most of the empirical 

studies on the subject are constitute from the demand function estimation and the effect of tourism on economic 

growth. In the available studies, classical (frequency) inference is the standard method has been applied. There has 

been no study in which Bayesian inference approach has been applied, which has become increasingly popular in 

recent years. This study aims to contribute to the literature by considering the impact of tourism on GDP in a 

Bayesian framework. The findings show that this relation is sensitive to the form of the prior distribution used. 

While a non-informative (Jeffrey type) prior distribution is used, it is seen that tourism has enhancing effect on the 

GDP, but no significant effect is observed when inverted-gamma and multivariate prior distribution is used. 

Keywords: Tourism, growth, GDP, Bayesian analysis. 

JEL Classification: C01, C11, L83. 
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1. Giriş 

Günümüzde tüketici taleplerine cevap vermek için karmaşık bir turizm endüstrisi gelişmiştir 

Öncelikle bir aracı olarak işlev gören turizm endüstrisi, turist yani ekonomik anlamda "tüketici" 

ile uluslararası hedef, yani tüketicilerin aradığı mal ve hizmetlerin "üreticisi" arasındaki açığı 

kapatır. Endüstri, çok sayıda ve coğrafi olarak dağınık toptan ve perakende seyahat acenteleri, 

havayolu şirketleri, oteller, tur operatörleri, reklam ajansları ve diğer ilgili işletmeler dahil 

olmak üzere, bölgeler veya uluslararası sınırlar arasında insanların kitlesel hareketini 

destekleyen çok çeşitli bireysel girişimlerden oluşmaktadır. Uluslararası turizm destinasyonları 

tarafından sunulan ürün, diğer ekonomik sektörler tarafından satılanlardan farklıdır. 

Hizmetlerden oluşan bir ihracat kalemidir. Diğer ihracat kalemlerinin aksine, dış pazarda satılsa 

bile, uluslararası turizm varış bölgesinde üretilmekte ve tüketilmektedir. Turizm bu nedenle 

görünmez bir ihracattır. Ürün yabancı ziyaretçi tarafından yerel olarak tüketildiği için, az sayıda 

fiziksel ürün üretim alanından ayrılmaktadır (Spınrad vd., 1982:7). 

Bugün turizm, yakıtlar, kimyasallar ve gıdalardan sonra dünyanın dördüncü en büyük ihracat 

endüstrisi olmuştur. Bunun bir sonucu olarak turizm ile ilgili hedefler Birleşmiş Milletler 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında da yer almıştır. Bu kapsamda Hedef 8.9’da  2030’a 

kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin 

desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanması hedefi, Hedef 12.b.’de İstihdam 

yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir bir turizm için sürdürülebilir 

kalkınma etkilerini denetlemeye olanak sağlayan araçlar geliştirilmesi ve ve uygulanması ve 

Hedef 14.7.’de 2030’a kadar balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve turizmin sürdürülebilir 

yönetimi yoluyla deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımından elde edilerek gelişmekte 

olan küçük ada devletlerine ve en az gelişmiş ülkelere sunulan ekonomik yararların artırılması 

hedefleri belirlenmiştir.  

Turist harcamaları, birçok ülkede döviz gelirleri yoluyla ödemeler dengesinin sağlanmasına 

katkıda bulunan alternatif bir ihracat şekli olduğu için turizmin genişlemesi, gelişme ve 

büyümenin sağlanması için potansiyel bir yol olarak görülmektedir. Turizmin ekonomik ve 

sosyal kalkınma için önemli bir katalizör olabileceği düşüncesinin temel dayanakları şöyledir; 

İlk önce gelen turizm, mal ticaretinden elde edilen döviz kazançlarını desteklemekte ve bazı 

zamanlarda ekonomideki imalat sektörlerinin büyümesi için gerekli olan sermaye mallarının 

ithalatını finanse etmektedir. İkincisi, turizm yeni altyapı yatırımlarını teşvik eder, beşeri 

sermayeyi ve rekabeti arttırır. Üçüncüsü, ekonominin tarımsal, endüstriyel ve ticari 

sektörlerinde doğrudan veya dolaylı olarak turizm endüstrisi ile temasa geçen faaliyetlere ivme 

kazandırır ve yayılma etkileriyle endüstriyel kalkınmayı teşvik eder. Dördüncüsü, turizm 

sektörünün en büyük avantajı emek yoğun olma eğiliminde olmasıdır, bu nedenle üretimde bir 

artış, normal olarak istihdamdaki bir artışla sağlanır. Bu, işsizliği azaltması gereken ekonomiler 

için avantajlıdır, ancak iş piyasasında hizmet sektöründe ücret artışları ve sektörler arasında 

hareketliliği tetikleyen bir şok da yaratmaktadır (Ohlan, 2017:9; Eugenio-Martín vd. 2004:2; 

Spinrad vd., 1982:9). 
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Kaynak: Dünya Bankası verilerinden çizilmiştir. 

Şekil 1: Dünya turist varışlarındaki ve GSYH’deki % Değişme 

Turizm genişlemesi bir ülkenin ekonomik refahına katkıda bulunabilmesine rağmen, ürettiği 

ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bu nedenle turizme dahil 

olan kesimlerin turizmin büyümesinin nüfusun sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine 

kanalize edilmesine izin veren politika ve eylemlerinin doğru şekilde yönetilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, turizm faaliyetlerinin büyümesi ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki 

zaman zaman ciddi kısıtlamalar ile karşı karşıya kalmaktadır; zira birçok ülkede turizmin düşük 

refah seviyelerinin üstesinden gelmeye katkıda bulunan kilit bir unsur olmadığı da fark 

edilmiştir (Cárdenas-García, 2015:207). 

UNWTO’ya göre 2017’de küresel olarak uluslararası turist varışları yüzde yedi artarak 1326 

milyon ve toplam uluslararası turizm gelirleri yüzde beş artarak 1340 milyar dolar olmuştur. 

Uluslararası turist varışlarının aynı yıl için bölgelere göre dağılımına bakıldığında yüzde 

51’inin Avrupa’ya, yüzde 24’ünün Asya ve Pasifiklere ve yüzde 16’sının Amerika’ya, yüzde 

5’inin Afrika’ya ve yüzde 2’ünün Orta Doğu’ya gerçekleştiği görülmektedir. Piyasa payı 

açısından bakıldığında turizm piyasasında 2017 yılında gelişmiş ülkelerin yüzde 55, gelişmekte 

olan ülkelerin ise yüzde 45 paya sahip olduğu görülmektedir. 

 
Kaynak: ourworldindata.org verilerinden çizilmiştir. 

Şekil 2: Bölgelere göre uluslararası turist varışları. 

Türkiye ekonomisinde turizm sektörünün önemi daha belirgindir. Bugün turizm Türkiye'de 

ikinci en önemli döviz kazancı kaynağıdır. Resmi istatistikler, son yıllarda turist varışlarında ve 
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turizm gelirlerinde hızlı bir artış kaydedildiğini ortaya koymaktadır. 2018 yılı Kültür ve Turizm 

Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye 39 milyon 488 bin yabancı, 6 milyon 624 bin yurtdışında 

ikamet eden vatandaş olmak üzere toplam 46 milyon 112 milyon turist varışı gerçekleşmiştir. 

Aynı yıl yüzde 81.41’i yabancı, yüzde 18.11’i yurtdışında ikamet eden turistlerden olmak üzere 

toplam 29.5 milyar dolar turizm geliri elde edilmiştir. Ayrıca Türkiye dünyada 2017 yılında 

turizm gelirlerine göre on dördüncü, gelen turist sayısına göre sekizinci sırada yer almaktadır. 

 
Kaynak: Dünya Bankası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden çizilmiştir. 

Şekil 3: Türkiye’ye uluslararası turist varışları ve % değişim 

Turistlere ve turizm gelirlerindeki artışa paralel olarak, turizm gelirlerinin gayri safi yurtiçi 

hasıladaki payı hızla artmıştır.  

 
Kaynak: WTTC verilerinden çizilmiştir. 

Şekil 4: Dünyada ve Türkiye’de turizmin GSYH’ye toplam katkısı (%) 

Uluslararası turizmin Türkiye ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olarak önemi, 

Türkiye'deki politika yapıcılar tarafından çok iyi bilinmektedir. 1980'lerin başında, Türk 

makamları, ekonominin iç ve dış dengelerini iyileştirmek ve dengelemek için kapsamlı bir 

finansal serbestleşme ve ekonomik istikrar programı başlattı. Belki de en büyük istikrar ve 

serbestleşme programının en çarpıcı özelliği, yeni yaklaşımın açık bir şekilde duyurulması, ithal 

ikame politikasının sona ermesi ve dışa dönük bir politikanın, yani ihracata dayalı bir 

politikanın tercih edilmesidir. Yetkililer, ihracata dayalı ekonomik büyüme stratejilerinin bir 

parçası olarak turizm sektörünün gelişmesine öncelik vermişlerdir. Turizm sektörü yetkililer 
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tarafından "bacasız sanayi" olarak tanımlanmıştır. Turizm endüstrisinin büyümesi, ödemeler 

dengesindeki fazlaların önemli bir denge kaynağı ve GSYİH için ek bir gelir kaynağı olarak 

kabul edilmiştir (Savaş vd., 2010:122-123).  

Turizm ve GSYH arasındaki ilişkiyi Türkiye için ele alan çalışmanın geri kalan kısmı şu şekilde 

düzenlenmiştir. Girişi takip eden ikinci bölümde çalışma konusuyla ilgili literatür taramasına 

yer verildikten sonra üçüncü bölümde analizde kullanılan veri seti ve değişkenlerle ilgili 

bilgiler, çalışmada kullanılan ekonometrik yöntem tanıtılmış ve bulgular açıklanmıştır. Çalışma 

sonuç bölümüyle son bulmaktadır. 

2. Literatüre Bakış 

Uluslararası turizm ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki son yıllarda ampirik açıdan birçok 

çalışmaya konu olmuştur3. Bu çalışmalarda hem belirli ülke örneklerinde hem de çeşitli ülke 

gruplarında turizm ile ekonomik büyüme oranı arasındaki regresyon ve nedensellik ilişkileri ele 

alınmıştır. Turizm harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkinin yönüne dair 

bilgi politika yapıcılar için uygulanacak politikaları belirlemek açısından ayrıca özel önem 

taşımaktadır. Yapılan çalışmalarda elde edilen bulgular dört ana hipotezle özetlenebilir. Bunlar: 

Uluslararası turizmden ekonomik büyümeye doğru nedensellik olduğunu ifade eden turizme 

dayalı büyüme hipotezi, ekonomik büyümeden uluslararası turizme doğru nedensellik 

olduğunu ifade eden büyüme öncülüğünde turizm hipotezi, uluslararası turizm ve ekonomik 

büyüme arasında iki yönlü nedensellik olduğunu ifade eden geri bildirim hipotezi ve 

uluslararası turizm ile ekonomik büyüme arasında nedensellik olmadığını ifade eden tarafsızlık 

hipotezidir. 

Balaguer ve Cantavella-Jordá (2002) 1975:1-1997:1 dönemi çeyrek verileri kullanılarak 

İspanya için ekonomik büyüme ile uluslararası turizm arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Johansen 

eşbütünleşme testi sonuçları ekonomik büyüme ve turizm genişlemesi arasında uzun vadeli 

istikrarlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Nedensellik testi, bu ilişkinin Granger anlamında 

varlığını doğrulamış ve dahası turizm öncülüğünde büyüme hipotezini desteklemek için gerekli 

argümanları sağlamıştır.  

Eugenio-Martín vd. (2004) 1985-1998 dönemi için Latin Amerika ülkelerinin ekonomik 

büyümesinde turizmin rolünü incelemiştir. Arellano-Bond dinamik panel veri tahmincisinin 

kullanıldığı çalışmada elde edilen sonuçlar turizm büyümesinin sadece düşük ve orta gelirli 

ülkelerde ekonomik büyüme ile ilişkili olduğunu, yüksek gelirli ülkelerde olmadığını 

göstermiştir. Yani turizm gelişiminin, kişi başına düşen GSYH'nin altında olması koşuluyla 

ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunabileceği, bunun ülkenin daha gelişmiş olması 

durumunda belirsiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Gündüz ve Hatemi-J (2005) 1963-2002 dönemi yıllık verileri kullanarak turizmin Türkiye’de 

ekonomik büyümeye katkıda bulunup bulunmadığını araştırmıştır. Kaldıraçlı bootstrap 

nedensellik testlerinden yararlanılarak yapılan analizde elde edilen bulgular Türkiye’de turizm 

öncülüğünde büyüme hipotezini ampirik olarak desteklemektedir. 

Oh (2005) Kore ekonomisi için 1975:1-2001:1 dönemi çeyrek verilerini kullanarak turizm 

büyümesi ve ekonomik genişleme arasındaki nedensel ilişkiyi Engle ve Granger iki aşamalı 

eşbütünleşme yaklaşımı ve iki değişkenli bir Vektör Autoregression (VAR) modeli kullanarak 

araştırmıştır. Çalışmadan iki ana sonuç ortaya çıkmıştır. Eşbütünleşme testi sonuçları iki seri 

arasında uzun dönem denge ilişkisi olmadığını, Granger nedensellik testi sonuçları ekonomik 

büyümeden turizm büyümesine tek yönlü nedensel ilişki olduğunu göstermiştir. 

                                                 
3 Konuyla ilgili ampirik literatürün detaylı bir incelemesi için bkz. Brida ve Pullina (2010). 
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Khalil vd. (2007)  Pakistan için 1960-2005 dönemi yıllık verilerini kullanarak turizm geliri ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Granger eşbütünleşme testi sonuçları iki 

değişken arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca sonuçlar büyüme ve 

turizm gelirleri arasında iki yönlü bir nedenselliğe işaret etmektedir. 

Fayissa vd. (2008) 1995-2004 dönemi verilerini kullanarak 42 Afrika ülkesi için turizmin 

ekonomik büyüme ve gelişmeye potansiyel katkısını araştırmıştır. Arellano–Bond Dinamik 

GMM yöntemi kullanılarak elde edilen bulgular turizm endüstrisinden gelen gelirlerin hem 

mevcut gayri safi yurtiçi hasıla seviyesine hem de Sahra-altı Afrika ülkelerinin ekonomik 

büyümesine ve fiziksel ve beşeri sermaye yatırımlarına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu 

göstermektedir. Buna göre, turizm gelirlerinde yüzde 10'luk bir artış, Afrika ekonomilerinde 

kişi başına GSYH'da yüzde 0.25'lik bir büyümeye yol açacaktır. 

Sequeira ve Nunes (2008) GMM Blundell-Bond tahmincisi ve Düzeltilmiş LSDV tahmincisi 

kullanarak 94 ülke için turizm ve ekonomik büyüme ilişkisini araştırmıştır. Araştırma sonuçları 

büyük ve yoksul ülkeler için turizm gelirlerinin ekonomik büyüme üzerinde anlamlı etkisi 

olduğunu ancak aynı sonucun küçük ülkeler için mevcut olmadığını ortaya koymuştur.  

Belloumi (2010) Tunus için 1970-2007 dönemi verilerini kullanarak turizm ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sonuçlar turizm büyümesi ile ekonomik büyüme 

arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, Granger nedensellik 

testi sonuçları turizmin tek taraflı olarak GSYH büyümesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu 

göstermektedir. 

Cortes-Jimenez ve Pulina (2010) 1980-2002 dönemi verilerini kullanarak 1950'li ve 1960'lı 

yıllardaki İspanya ve İtalya ekonomilerinin ve ilgili turizm sektörlerinin evrimine dair ampirik 

bir araştırma sunmaktadır. Teorik olarak talebe dayalı büyüme literatürüne dayanan araştırmada 

benimsenen metodoloji entegrasyon, eşbütünleşme ve çok değişkenli Granger nedensellik 

testlerine ilişkindir. Sonuçlar, her iki ekonomi için de turizmin etkileyici rolünü göstermektedir. 

İspanya için turizm büyümesi ve ekonomik büyüme arasında iki yönlü bir etki tespit edilirken 

İtalya için turizm genişlemesinden büyümeye doğru tek yönlü bir Granger nedensellik tespit 

edilmiştir.   

Holzner (2010) 1970-2007 dönemi için 134 ülkeye ait verileri kullanarak uzun vadede turizme 

bağımlı ülkelerde bir Hollanda Hastalığı Etkisi tehlikesini analiz etmiştir. Ülkeler arası 

analizlerde elde edilen sonuçlar GSYH'da turizm gelirinin daha yüksek olduğu ülkelerin 

diğerlerinden daha hızlı büyüdükleri gösterilmiştir. GSYH’de turizm geliri payının daha yüksek 

olduğu ülkelerin daha hızlı geliştiğini, daha yüksek yatırım seviyelerine ve düşük kur oranlarına 

sahip olduğunu göstermiştir. 

Malik vd. (2010) 1972-2007 dönemi için Pakistan’da turizm, ekonomik büyüme ve cari 

işlemler açığı arasındaki eşbütünleşme ve nedensel ilişkileri incelemiştir. Johansen 

eşbütünleşme yöntemi ve Granger Nedensellik Testi kullanılarak yapılan çalışmada cari 

işlemler açığından GSYH’ye, turist sayısından GSYH’ye ve turist sayısından cari işlemler 

açığına tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Narayan vd. (2010) 1988-2004 dönemi yıllık verileri kullanılarak Pedroni’nin Panel 

Eşbütünleşme Testi ve Granger Nedensellik testleri kullanılarak Fiji, Tonga, Solomon Adaları 

ve Papua Yeni Gine için turizmin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi araştırmıştır. Sonuçlar 

uzun dönemde turizm gelirlerindeki yüzde bir artışın GSYH’de yüzde 0.72 artışa, kısa dönemde 

ise turizm gelirlerindeki yüzde bir artışın GSYH’de yüzde 0.24 artışa neden olduğunu 

göstermiştir.      

Savaş vd. (2010) 1985-2008 dönemi çeyrek verilerini kullanarak turizmin Türkiye'de bir 

ekonomik büyüme aracı olup olmadığını araştırmıştır. ARDL yaklaşımı ve hata düzeltme 
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modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçları uluslararası turizm hacminden (hem turist 

harcamaları hem de turist sayısı) ve reel döviz kurlarından ekonomik büyümeye doğru uzun 

vadeli tek yönlü nedensellik olduğunu ortaya koymuştur.  

Çağlayan vd. (2012) 1995-2008 dönemi için 135 ülkenin panel verilerini kullanarak turizm 

geliri ve gayri safi yurtiçi hasıla arasındaki nedensel ilişkiyi araştırmıştır. Elde edilen sonuçlar 

Avrupa'da turizm geliri ile gayri safi yurtiçi hasıla arasında çift yönlü nedensellik olduğunu; 

Latin Amerika, Karayipler ve dünyada GSYH'dan turizm gelirine tek yönlü bir nedensellik 

olduğunu; Doğu Asya, Güney Asya ve Okyanusya durumunda nedensellik yönünün turizm 

gelirinden GSYİH'ya doğru olduğunu;  Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Orta Asya ve Sahra 

Altı Afrika'da ise nedensel bir ilişki bulunamadığını ortaya koymuştur. 

Eeckels vd. (2012) 1976-2004 dönemi için Yunanistan GSYH'sının konjonktürel bileşenleri ile 

uluslararası turizm geliri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Spektral analiz kullanılarak yapılan 

çalışmada yazarlar GSYİH'nın döngüsel dalgalanmalarının yaklaşık dokuz yıl sürdüğünü ve 

uluslararası turizm gelirinin yaklaşık yedi yıl sürdüğünü tespit etmişlerdir. Turizm gelirlerinin 

değişkenliği, Yunanistan GSYİH döngüsünün değişkenliğinin sekiz katından fazladır. VAR 

analizi, turizm gelirinin döngüsel bileşeninin Yunanistan'daki GSYİH'nin döngüsel bileşenini 

önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Bu bulgular, turizm öncülüğündeki ekonomik 

büyüme hipotezini desteklemektedir 

Norsiah ve Mohd (2012)  1988-2005 dönemi için Malezya'nın GSYİH büyümesi ile ASEAN 

ülkelerinden Singapur, Endonezya, Tayland, Brunei ve Filipinler'den gelen uluslararası turizm 

gelirleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Pedroni'nin panel eşbütünleşme testi ve panel Granger 

nedensellik testinin sonuçları, Malezya'da turizm ile gerçek ekonomik büyüme arasında kısa ve 

uzun vadeli bir ilişki olduğunu göstermiştir.  

Bouzahzah ve El Menyari (2013) 1980-2010 döneminde turizm faaliyetlerinin Fas ve Tunus'un 

ekonomik büyümesi üzerindeki etkisini incelemiştir. Johasen Eşbütünleşme ve Granger 

Nedensellik testlerinin kullanıldığı çalışmada iki temel sonuç elde edilmiştir. Turizme dayalı 

büyüme hipotezinin kısa dönemde sadece Mağrip'in (Kuzeybatı Afrika bölgesi) iki ülkesinde 

geçerli olduğu ve uzun dönemde ise ekonomik büyümeden uluslararası turizm gelirlerine doğru 

güçlü bir tek yönlü nedensellik olduğu şeklindedir. 

Chou (2013) 1988-2011 dönemi için on geçiş ülkesinde turizm harcamaları ile ekonomik 

büyüme arasındaki nedensel ilişkiyi incelemiştir. Ülkeler arasında bağımlılık ve heterojenliği 

hesaba katan panel nedensellik analizinin kullanıldığı çalışmada elde edilen ampirik sonuçlar 

nedensellik yönüne dair kanıtları desteklemektedir ve bu on geçiş ülkesinin üçünde  

(Bulgaristan, Romanya ve Slovenya) turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasında ilişki 

olmadığını yani tarafsızlık hipotezi ile tutarlı olduğunu, büyüme hipotezinin Kıbrıs, Letonya ve 

Slovakya için geçerli olduğunu yani yurtiçi turizm harcamalarından ekonomik büyümeye doğru 

tek yönlü bir Granger nedenselliğin olduğunu, Çek Cumhuriyeti ve Polonya için ekonomik 

büyüme ile turizm harcamaları arasında ters yönlü bir ilişki bulunduğunu, ekonomik 

büyümenin turizm talebini artırabileceğini ve bu iki ülkede turizm sektörlerinin gelişmesine yol 

açabileceğini ve geri bildirim hipotezinin Estonya ve Macaristan için söz konusu olduğunu, 

turizm gelişiminin ve ekonomik büyümenin içsel olduğunu, bu iki faktörün birbirini karşılıklı 

olarak etkilediğini göstermiştir.   

Cárdenas-García vd. (2015) 1991-2010 dönemi arasında turizm faaliyetinin genişlemesi sonucu 

bazı ülkelerde yaşanan ekonomik büyümenin, ekonomik gelişme düzeyindeki bir artışı 

etkileyip etkilemediğini 144 ülke verileri ile yapısal eşitlik modellemesi kullanarak 

araştırmıştır. Bulgular bu ilişkiyi doğrulamış ve özellikle daha gelişmiş ülkelerde ve hatta 

gelişmekte olan ülkelerde turizm kavramının en az gelişmiş ülkeler için ekonomik kalkınmanın 

itici gücü olarak algıladığını ortaya koymuştur.  
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Jaforullah (2015) turizm öncülüğünde büyüme hipotezinin Yeni Zelanda ekonomisi için geçerli 

olup olmadığını 1972-2012 dönemi için Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri 

kullanarak incelemiştir. Reel GSYH'nın uluslararası turizm harcamalarına göre uzun vadeli 

esnekliğinin 0,4 olduğu tahmin edilmiştir, bu da turizmde yüzde 1'lik bir büyümenin Yeni 

Zelanda ekonomisinin yüzde  0,4 oranında büyümesine yol açacağı anlamına gelmektedir.  

Kum vd. (2015) 1995-2013 dönemi verilerini kullanarak turizm gelirleri ve GSYİH arasındaki 

ilişkiyi Next-11 ülkeleri için araştırmıştır. DOLS ve FMOLS yöntemleri kullanılarak yapılan 

incelemede turizm geliri ile GSYİH arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. FMOLS’e 

göre turizm gelirlerinde yüzde bir artış, GSYH’nin yüzde 0,06’ya yükselmesine, DOLS’e göre 

turizm gelirlerinde yüzde bir artış GSYİH'nın 0,08'e yükselmesine neden olmaktadır. Ayrıca, 

N-11 ülkeleri için ekonomik büyümeden turizme doğru tek yönlü bir nedensellik olduğunu 

göstermektedir. 

Phiri (2016) Güney Afrika'da turizm ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1995 ve 2014 

dönemi için incelemiştir. Engle ve Granger (1987) doğrusal eşbütünleşme yöntemi ve Enders 

ve Granger (1998) doğrusal olmayan eşbütünleşme yönteminin kullanıldığı çalışmada elde 

edilen sonuçlar doğrusal yöntemin turizm öncülüğünde büyüme hipotezini desteklediğini, 

doğrusal olmayan yöntemde turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü 

nedensellik olduğunu göstermektedir. Ayrıca, doğrusal yöntemde turist varışlarının ekonomik 

büyümeye dayalı turizm hipotezini desteklediğini, doğrusal olmayan yöntemde turist varışları 

ile ekonomik büyüme arasında bir nedensellik olmadığını ortaya koymuştur. 

Nene ve Taivan (2017) on Sahra Altı Afrika ülkesi için turizm gelişimi ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi 1994-2014 dönemi yıllık verilerini kullanarak Johansen Eşbütünleşme Testi 

ve Granger Nedensellik Testi ile incelemiştir. Ampirik sonuçlar araştırmaya katılan ülkelerin 

yüzde 40’ı için ekonomik büyümeye dayalı turizm gelişimi hipotezini ve yüzde 60’ı için turizm 

öncülüğünde büyüme hipotezini desteklemiştir.  

Ohlan (2017) 1960-2014 döneminde Hindistan'da turizm ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Bayer ve Hanck eşbütünleşme testinin sonuçları, gelen turizmin 

Hindistan'da hem uzun vadede hem de kısa vadede ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini 

göstermiştir. Buna ek olarak, analiz turizmden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir 

Granger nedenselliğin varlığını ortaya koymuştur. 

3. Ampirik Analiz 

3.1. Yöntem, Model ve Veri 

Bu çalışmada turizm-büyüme ilişkisi Bayesyen yaklaşımla ele alınmıştır. Bayesyen çıkarsama 

yaklaşımında parametre vektörü 𝜃 bir rassal değişken kümesi olarak ele alınmaktadır. Bayesyen 

çıkarsama aşağıdaki Bayes Teoremi’ne dayanmaktadır: 

𝑝(𝜃|𝑦) =
𝑝(𝑦|𝜃)𝑝(𝜃)

𝑝(𝑦)
                                                                         (1) 

Teoreme göre mevcut verilerle 𝜃 parametrelerini elde etme olasılığı, 𝜃 parametre vektörünü 

elde etme olasılığı ile sözkonusu parametrelerin elde edilmesi halinde mevcut örnek verisine 

sahip olma olasılığının çarpımının örnek verisini gözleme olasılığına oranı kadardır. Paydada 

yer alan 𝑝(𝑦) aşağıdaki şekilde hesaplanan bir büyüklüktür, 

𝑝(𝑦) = ∫ 𝑝(𝑦|𝜃) 𝑝(𝜃)𝑑𝜃                                                                  (2) 
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ve farklı parametre vektörlerine göre sabit olduğundan gözardı edilerek 𝑝(𝜃|𝑦) aşağıdaki 

orantıya indirgenebilir: 

𝑝(𝜃|𝑦)  ∝ ∫ 𝑝(𝑦|𝜃) 𝑝(𝜃)                                                                     (3)  

Burada 𝑝(𝜃|𝑦) parametrelerin verilere koşullu olasılık dağılımıdır ve son (posterior) dağılım 

olarak adlandırılmaktadır. 𝑝(𝑦|𝜃) parametre vektörüne koşullu örneklem dağılımıdır ve 

olabilirlik fonksiyonu ile temsil edilmektedir. 𝑝(𝜃) ise parametre vektörüne ilişkin 

önsel/mevcut bilgiyi yansıtan önsel dağılımdır ve Bayesyen çıkarsama açısından önemli bir 

ayrıntıyı oluşturmaktadır. 

Bayesyen çıkarsamada, klasik yaklaşımdan farklı olarak parametre tahminleri noktasal olarak 

elde edilmemektedir. Bunun yerine son dağılımın ortalaması ve son dağılım üzerinden 

hesaplanan ağırlıklandırılmış aralık tahminlerine göre parametreler değerlendirilmektedir. 

Ağırlıklandırmada varyansın çarpmaya göre tersi (kesinlik parametresi) kullanılmaktadır. 

Denklem 3’deki son dağılım hesabı integrasyon içerdiğinden uygulamada yakınsama için 

Markov Zinciri Monte Carlo (MCMC) algoritmasına ve yinelemeli örnekleme süreci için 

Metropolis-Hastings (MH) ve Gibbs gibi örnekleme simulasyonlarına başvurulmaktadır. 

Turizm ile GSYH arasındaki ilişkiyi tahmin etmek üzere çıktı ile girdiler (sermaye ve emek) 

arasında üssel bir ilişki öngören Cobb-Douglas üretim fonksiyonu biçimli bir regresyon 

denklemine başvurulmuştur. 

𝑄𝑡 = 𝛽0 ∙ 𝐾𝑡
𝛽1 ∙ 𝐿𝑡

𝛽2 

Çıktı miktarı yerine GSYH (𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡), sermaye girdisi yerine toplam sabit sermaye miktarı 

(𝐺𝑆𝑆𝑡), emek girdisi yerine toplam işgücü (𝑇𝐼𝑡) ve ilave girdi olarak turist sayısı (𝑇𝑆𝑡) 

kullanılarak tahmin edilecek regresyon denklemi doğrusallaştırılmış hâliyle aşağıdaki gibi ifade 

edilebilir: 

𝑙𝑛𝐺𝑆𝑌𝐻𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐺𝑆𝑆𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑇𝐼𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑇𝑆𝑡 + 𝜀𝑡 

Analizde kullanılan veriler 1995 – 2017 dönemine ait yıllık gözlemlerden oluşmaktadır ve 

Dünya Bankası’nın online veritabanından (WDI) derlenmiştir. Bayesyen yaklaşım küçük 

örneklerde de iyi performans sergilediğinden örneklem döneminin nispeten kısa olması sorun 

oluşturmamaktadır. 

3.2. Bulgular 

Modelin Bayesyen tahmin sonuçları Tablo 1-3’de verilmiştir. MCMC algoritması için 

maksimum 12500 iterasyona izin verilmiş, bunlardan 2500 tanesi burn-in aşaması için 

ayrılmıştır. Tahmin sürecinde öncelikle Jeffrey’in bilgi vermeyen (noninformative) düz önsel 

dağılımı kullanılmıştır. Bilgi vermeyen önsel dağılımla elde edilen sonuçlar büyük oranda 

örneklem bilgisine dayalı olduğundan klasik çıkarsamaya yakın sonuçlar vermektedir. Elde 

edilen sonuçlara bakıldığında her üç değişkenin de GSYH üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkide 

bulunduğu görülmektedir. GSYH üzerindeki en büyük etki işgücü miktarına aittir. Sermaye 

oluşumunun etkisi ise bunun yaklaşık üçte biri kadardır. Turizmin GSYH’ye etkisi ise çok 

küçüktür. Turist sayısındaki % 1 artış GSYH’yi ortalama olarak % 0,1 kadar artırmaktadır. 

Tahmin sonuçlarına göre GSYH’nin işgücü miktarına göre esnekliği birim esnekliğe yakınken, 

sermaye ve turizm karşısındaki esnekliği daha düşüktür. Bu durumun, örneklem dönemi 
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itibariyle Türkiye’de üretimin hizmetler ve tarım gibi emek-yoğun sektörlerde yoğunlaşmasının 

bir sonucu olduğu söylenebilir. 

Tablo 1. Katsayı tahmin sonuçları (Jeffrey önseli) 

 
 

   
95% HPD aralığı 

Değişken Katsayı Ortalama St. hata MC hatası % 2,5 % 97,5 

Sabit 𝛽0 0,3834 0,8686 0,2022 – 1,2443 2,1445 

TI 𝛽1 0,9927 0,0799 0,0138 0,8349 1,1464 

GSS 𝛽2 0,3247 0,0388 0,0033 0,2450 0,3965 

TS 𝛽3 0,0955 0,0216 0,0029 0,0540 0,1392 

MCMC iterasyon sayısı 12 500  Burn-in sayısı 2 500 

MCMC örneklem sayısı 10 000  Log marjinal olabilirlik 41,5068 

 

Önsel dağılım için normal ve çok değişkenli normal (Zellner g) dağılımları da denenmiştir. 

Ancak her iki durumda da turizmin GSYH’ye etkisi istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. 

İşgücü ve sermaye oluşumunun etkisi ise birinci durumda pozitif ve anlamlı, ikinci durumda 

ise anlamsız görünmektedir. Log marjinal olabilirlik oranları kullanılarak hesaplanan Bayes 

faktörü değerlerine göre Jeffrey önselinin kullanıldığı tahminler diğer iki önsel dağılıma göre 

daha tatminkâr sonuçlar vermektedir. 

Tablo 2. Katsayı tahmin sonuçları (normal önsel) 

 
 

   
95% HPD aralığı 

Değişken Katsayı Ortalama St. hata MC hatası % 2,5 % 97,5 

Sabit 𝛽0 0,0430 0,3873 0,0197 – 0,6944 0,8465 

TI 𝛽1 0,6469 0,2728 0,0126 0,0851 1,1566 

GSS 𝛽2 0,5897 0,2374 0,0108 0,1525 1,0652 

TS 𝛽3 0,0571 0,1909 0,0072 – 0,3110 0,4364 

MCMC iterasyon sayısı 12 500  Burn-in sayısı 2 500 

MCMC örneklem sayısı 10 000  Log marjinal olabilirlik – 14,5507 

 

Tablo 3. Katsayı tahmin sonuçları (Zellner g önseli) 

     
95% HPD aralığı 

Değişken Katsayı Ortalama St. hata MC hatası % 2,5 % 97,5 

Sabit 𝛽0 – 0,2823 252,0437 62,2574 – 585,2095 410,8813 

TI 𝛽1 0,6867 19,8442 4,8993 – 31,3335 47,4949 

GSS 𝛽2 0,6395 8,3202 0,4827 – 16,0008 16,5869 

TS 𝛽3 – 0,1094 5,2264 0,4102 – 10,3006 9,8909 
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MCMC iterasyon sayısı 12 500  Burn-in sayısı 2 500 

MCMC örneklem sayısı 10 000  Log marjinal olabilirlik – 79,8005 

 

4. Sonuç 

Turizm endüstrisi, dünyanın en önemli ve en hızlı büyüyen sektörleri arasında yer almaktadır. 

Özellikle ekonomiye doğrudan ve dolaylı etkileri ile turizm, birçok ekonomi için en önemli ve 

en dinamik sektör haline gelmiştir. Turizm, diğer ekonomik faaliyetlerle olan tamamlayıcılığı, 

gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı, istihdam yaratma ve döviz kazandırma gibi nedenlerle 

ekonomik büyümeyi teşvik etme potansiyeli olan ekonomik bir faaliyet olarak kabul edilir. 

Turizm, her ülkenin ekonomisi üzerinde karşılaştırılabilir bir rol oynayabileceğinden turizmin 

ekonomiye olumlu katkıda bulunup bulunmadığını incelemesi ülkeler arası performans 

değerlendirmesi açısından da önem arz etmektedir. Zira bilimsel olarak doğrulanmış bilgiler, 

özel sektör ve kamu kesiminin turizm faaliyetlerini yönetmesi ve turizm kazancını ulusal 

düzeyde en üst düzeye çıkarmak için planlama yapma açısından oldukça etkili olabileceğini 

ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmada turizmden önemli kazançlar sağlayan ve dünyanın önemli turizm 

destinasyonlarından biri olan Türkiye’de turizm ile GSYH arasındaki ilişki literatürde oldukça 

az kullanılan bir yaklaşım olan Bayesyen çıkarsama yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen 

bulgular teorik açıdan turizme dayalı kalkınma hipotezinin Türkiye’de geçerliliğini 

doğrularken, yöntemsel açıdan ise önsel dağılım tercihinin sonuçlar üzerinde belirleyici 

olduğunu, Jeffrey önselinin uygun bir seçenek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bakımdan elde 

edilen bulgular hem diğer ülke örneklerinin çoğuyla, hem de Gündüz ve Hatemi-J (2005) ve 

Savaş vd. (2010)’un bulgularıyla uyuşmaktadır. 
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Makroekonomik Faktörler ve Borsa Arasındaki Etkileşim: BIST 

Örneği 
 

Göksel Karaş1 Seyfettin Ünal2 

 

 
Özet 

Bu çalışmanın amacı makroekonomik değişkenler ve borsa arasındaki ilişkinin Türkiye örneğinde incelenmesidir. 

Buna yönelik olarak makroekonomik değişken olarak belirlenen GSYH, döviz kuru (Dolar/TL), faiz oranı ve 

enflasyon ile BIST 100 İndeksinin getirisi arasındaki ilişki ampirik olarak analiz edilmiştir. 2003:Ç1 ve 2018:Ç3 

arasını kapsayan çeyreklik veri seti üzerindeki analizlerde eşbütünleşme testinin yanı sıra, nedensellik analizi 

tekniği kullanılmıştır. Ampirik bulgular, BIST 100 ve makroekonomik değişkenler arasında uzun dönemli 

eşbütünleşik ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, BIST 100 ile faiz oranı arasında çift yönlü ve anlamlı; 

GSYH’dan BIST 100’e ve BIST 100, GSYH ve faiz oranından enflasyona tek yönlü ve anlamlı nedenselliğin 

varlığına işaret etmektedir. Bu sonuçlar gerek yatırımcılar gerekse politika yapıcılar için önemli çıkarımlar 

sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Makroekonomik faktörler, BIST, nedensellik 

JEL Sınıflandırması: C32, E44, G23 

 

Interaction between Macroeconomic Factors and Stock Market: 

Case of BIST 
 
Abstract 

The aim of this study is to investigate the interactions between stock market and macroeconomic variables on a 

data set of Turkey. For the purpose, the interactions between stock returns (BIST 100) and selected macroeconomic 

variables, namely GDP, exchange rate (USD/TRY), interest rate and inflation, are empirically analyzed. Using co-

integration test and causality analyses techniques, the analyses are performed on the quarterly data set covering 

the periods between 2003:Q1 and 2018:Q3. Empirical results reveal the existence of a long-run co-integration 

relationship between stock market and macroeconomic variables. In addition, statistically significant bidirectional 

causality between BIST 100 and interest rate; unidirectional causalities running from GDP to BIST 100 and from 

BIST 100, GDP, and interest rate to inflation are detected as a result of causality tests. The results provide both 

investors and policymakers with significant implications. 

Keywords: Macroeconomic factors, BIST, causality 

JEL Classification: C32, E44, G23 

 

 

1. Giriş 

Gelirin tüketilmeyen kısmı olan tasarruf, yatırımların finansmanı açısından büyük öneme 

sahiptir. Bir ülkede toplam tasarruf stoku ne kadar yüksekse yatırımlar da o derece yüksek 

olmaktadır. Günümüzde yatırımların önündeki engellere bakıldığında ağırlıklı olarak 

finansman eksiği dikkat çekmektedir. İşletmelerin karşılaşmış oldukları bu finansman eksikliği 

tasarruflar aracılığıyla giderilmeye çalışılmaktadır. Tasarruf yapan ekonomik birimlerden fon 

ihtiyacı olan kesimlere fon transferi, finansal piyasalar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yani 

finansal piyasalarda, ekonomide fon arz edenlerle fon talep edenler karşı karşıya gelmektedir. 
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Finansal piyasaların farklı alanlarda işlevleri bulunmakla birlikte ekonomik alanda işlevi, 

bireylerin birbirleriyle karşılıklı fayda sağlayan zamanlar arası değişimlere katılabilme 

verimliliğini arttırmaktır (Bradfield, 2007: 3).  

1980’lerin başından itibaren küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte finansal liberalleşme de 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Finansal liberalleşme beraberinde sermaye hareketlerinin 

dolaşımını artırmış ve sermaye piyasalarının daha da önemi hale gelmesini sağlamıştır. 

Yatırımcılar bir taraftan sermaye piyasaları aracılığıyla tasarruflarını değerlendirirken, diğer 

taraftan da yatırımlar için finansman kaynakları sağlanmış olmaktadır. Sermaye piyasalarının 

taşımış olduğu bu önem, hızla artan küreselleşme eğilimi ile birlikte ülkeler arasındaki 

bağımlılık ve geçişkenliği de artırmıştır (Coşkun vd., 2016: 62). Ülkeler arasındaki bu 

bağımlılık ve geçişkenlik, ülke ekonomilerinin dış gelişmelere karşı duyarlılığını artırmıştır. 

Dışa duyarlılığın kendini en yoğun gösterdiği alanların başında hisse senedi fiyatları 

gelmektedir. Hisse senedi fiyatları hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelere karşı duyarlıdır. 

Bu duyarlılığın oluşmasında birçok makroekonomik faktör yer almaktadır. Bu bağlamda 

yatırımcılar açısından hisse senetleri ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin varlığı 

ve derecesi son derece önemli bir konu olmaktadır. Literatürde bu ilişkinin analizi ile ilgili çok 

sayıda çalışma bulunmaktadır.  

Ekonominin farklı boyutlarının yansıtılabilmesi ve hisse senetlerinde yaşanan değişmelerin 

açıklanabilmesi için kullanılabilecek makroekonomik göstergeler farklılık gösterebilmektedir. 

Literatürde yer alan çalışmalarda sıklıkla kullanılan faktörler, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), 

sanayi üretim endeksi, işsizlik oranı, toplam tasarruflar, hazine bonosu faiz oranı, borçlanma 

senetleri, merkez bankalarının para politikaları, iskonto oranları, LIBOR, enflasyon oranı, 

petrol ve altın fiyatları, döviz kuru ve döviz rezervleridir (Altınbaş vd., 2015: 32). 

Finans literatürüne bakıldığında varlıkların getirilerindeki değişiklikleri açıklamaya yönelik iki 

temel yaklaşım bulunduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlar Sermaye Varlıkları Fiyatlama 

Modeli (CAPM) ve Arbitraj Fiyatlama Modeli (APM)’dir. Markowitz (1952) tarafından etkin 

portföy seçimine yönelik önerilen CAPM, Sharpe (1964), Mossin (1966) ve Lintner (1969) 

tarafından da geliştirilmiştir. Modelde, getirileri etkileyen faktör olarak yalnızca pazar faktörü 

ele alınmaktadır. Bu durum getirileri etkileyen birçok faktörün göz ardı edilmesine neden 

olmaktadır (Altınbaş vd.. 2015: 33). Daha doğru analizler için tek faktörlü modeller yerine çok 

faktörlü modeller önerilmesinden hareketle, Roll ve Ross (1980) tarafından APM 

geliştirilmiştir. APM’ye göre hisse senetlerinin getirilerinde yaşanan değişimler,  

makroekonomik faktörlerde gözlenen değişimlerden kaynaklanmaktadır. Makroekonomik 

değişkenler ise çok faktörlü bir modellemeyi sağlamakta ve CAPM’ın eksik yönünü 

tamamlamaktadır. 

Çalışma kapsamında Türkiye piyasası özelinde BIST100’de değişimlere neden olan 

makroekonomik faktörlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Türkiye piyasasının seçilmesinin 

nedeni, borsanın hızla büyümesine rağmen, BIST100’ün piyasa değeri gelişmiş piyasalara göre 

daha küçüktür. Dolayısıyla, BIST100’ün diğer ülke borsalarına nazaran spekülatif faaliyetlere, 

manipülasyonlara ve hükümet müdahalelerine daha fazla maruz kaldığı söylenebilir. 

Çalışmada, BIST100 ile makroekonomik değişkenler – döviz kuru, hazine bonosu faiz oranı, 

enflasyon ve GSYH – arasındaki ilişkinin varlığı 2003:Q1 ve 2018:Q3 dönemi arası için 

araştırılmıştır. BIST100 ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin var olup 

olmadığının analizi için öncelikle ADF ve PP birim kök testleri uygulanmış ardından Johansen 

eşbütünleşme analizi ve Granger nedensellik analizi yapılmıştır.  
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2. Literatür Taraması 

Hisse senedi fiyatlarıyla belirli makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelendiği 

birçok çalışma bulunmaktadır. Nitekim Aggarwal (1981) ABD piyasasında döviz kuru ile borsa 

arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulmuştur. Fama ve Gibbons (1982) beklenen enflasyonla 

hisse senedi fiyatları arasında negatif ilişki bulurken, Fama (1990) hisse senedi getirilerinin 

çeşitliliğinin büyük bir kısmının, zamanla değişen beklenen getiriler ve ekonomik faaliyetlerin 

tahminleri ile açıklanabileceği sonucuna ulaşmıştır. Darrat (1990) bütçe açıkları, uzun dönem 

bono oranları, sanayi üretimi ve faiz oranlarındaki hareketliliğin hisse senetleri fiyatları 

üzerinde etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Fernandez-Arias (1994) gelişmekte olan 

ülkelerde, dış getiri ile ülke riskine göre ayarlanan iç getiriler arasındaki arbitraj koşullarına 

dayalı analitik bir uluslararası portföy yatırım modeli sunmak amacıyla yapmış olduğu 

çalışmada, sermaye girişlerinin büyük ölçüde olumlu uluslararası faiz oranlarına bağımlı 

olduğu ve sermaye girişlerinin artmasının, büyük ölçüde yerel faktörlerin aksine sanayi 

ülkelerindeki düşük getirilerden kaynaklandığını ifade etmektedir. Kwon vd. (1997) Kore 

borsası üzerinde temettü gelirleri, döviz kuru, petrol fiyatları ve para arzının etkili olduğunu 

gözlemlemiştir. Cheung ve Ng (1998) Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD gibi beş 

ulusal borsa endeksleri ile petrol fiyatı, reel tüketim, para arzı ve çıktı gibi makroekonomik 

değişkenler arasında uzun vadeli ilişki bulmuştur. Muradoğlu vd. (1999) makroekonomik 

değişkenlerin borsa getirileri üzerindeki etkilerinin kriz öncesi, krizi sırası ve kriz sonrasında 

değiştiği ve faiz oranlarıyla borsa getirileri arasında negatif bir ilişkinin olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Bilson vd. (2001) ise borsa getirileri üzerinde politik riskin etkisini analiz etmiştir. 

Buna göre, borsa getirileri ile politik risk arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Abugri 

(2006), dört Latin Amerika ülkesinde döviz kurları, faiz oranları, endüstriyel üretim ve para 

arzı gibi seçilmiş makroekonomik faktörlerin piyasa iadelerini önemli ölçüde açıklayıp 

açıklamayacağını araştırmaktadır. Çalışma sonucunda makroekonomik faktörlerin pazarları 

değişen anlam ve büyüklüklerde etkilediği bulunmuştur. Açıkalın vd. (2008) İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası (İMKB) ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Nedensellik testleri sonucunda, makroekonomik değişkenlerden GSYİH, döviz kuru ve cari 

işlemler dengesindeki değişiklikler ile İMKB endeksi arasında tek yönlü ilişki bulunmuştur. 

Çalışmada beklentilerin aksine, borsa endeksindeki değişiklikler faiz oranlarını etkilemektedir. 

Shafana (2014), Sri Lanka’da Telekom sektörü dışındaki tüm sektörel endekslerin 

değişkenliğini açıklamak için döviz kuru, faiz oranı ve enflasyon oranının standart değişkenler 

olduğunu göstermiştir. Barakat vd. (2016), Mısır ve Tunus'taki makroekonomik faktörler ile 

borsa arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Piyasa endeksi ile faiz oranı, tüketici fiyat endeksi, döviz 

kuru ve para arzı arasında nedensel bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. Sutrisno (2017) Endonezya 

özelinde makroekonomik faktörler ile sektörel endeksler arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. 

Buna göre, faiz oranının, enflasyon oranının ve döviz kurunun aynı anda Endonezya'daki sektör 

endeksleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmalar, makroekonomik değişkenlerin 

borsa performansını açıklayabileceği sonucuna varmıştır. Bazı makroekonomik değişkenlerin 

etkisi bir piyasadan diğerine ve bir dönemden diğerine farklılık gösterebilir. 

 

3. Metodoloji 

Bu çalışma, BIST100 ile döviz kurları, faiz oranları, enflasyon ve GSYH arasındaki ilişkiyi 

incelemektedir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veri tabanından elde edilen tüm veri seti çeyreklik olup, 

2003'ün ilk çeyreğinden 2018'in üçüncü çeyreğine kadar devam etmektedir. İktisat 

literatüründe, ulusal ve küresel makroekonomik göstergeler ile hisse senedi piyasası getirileri 

arasındaki etkileşimler; çeşitli ekonometrik modeller kullanılarak incelenmiştir (Kwon ve Shin, 

1999; Bilson vd., 2001; Abugri, 2006). Bu çalışma, Türkiye'deki makroekonomik değişkenler 
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ile BIST100 getirileri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaların çoğu, makro 

göstergeleri, borsa getirilerindeki değişikliklerin açıklayıcı güçleri olarak kullanmaktadır. 

Buradan hareketle çalışmada kullanılacak ekonometrik modeller aşağıdaki gibi 

oluşturulmuştur. 

𝐵𝐼𝑆𝑇100𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑋𝐶𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝑇𝑡 + 𝛽3𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽4𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝜀𝑡 

 

Modelde BIST100 Borsa İstanbul endeksini, EXC döviz kurunu, INT faiz oranını, INF 

enflasyonu ve GDP Gayrisafi Yurtiçi Hasılayı ifade etmektedir. Borsa getirileri ile döviz kuru, 

faiz oranı, enflasyon ve GSYİH arasındaki ilişkinin varlığı ve bu ilişkinin yönü ekonometrik 

analizler yardımı ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle, logaritması alınan 

BIST100, EXC, INT, INF ve GDP değişkenlerin durağanlıkları, Augmented Dickey Fuller 

(ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri kullanılarak sınanmıştır. Sonrasında 

değişkenler arasındaki ilişkinin varlığının tespiti için Johansen eşbütünleşme testi kullanılmış, 

ilişkinin yönünün tespiti için Granger nedensellik analizi yapılmıştır. 

4. Ampirik Bulgular 

Metodoloji bölümünde bahsedilen analizler sonucu elde edilen bulgular aşağıda yer almaktadır. 
 

4.1. Durağanlık Analizi 

Çalışmada kullanılan değişkenler zaman serileri olduğundan dolayı serilerin aynı derecede 

durağan olup olmadıkları önem arz etmektedir. Aksi takdirde durağan olmayan seriler arasında 

kurulan modellerde sahte regresyon sorunu yaşanabilmektedir (Gujarati ve Porter, 2012: 748). 

Dolayısıyla analize ilk olarak serilerin durağanlığı test edilerek başlanmıştır. 

Logaritmaları alınan ve mevsimsellikten arındırılan değişkenlerinin durağanlıklarının tespiti 

için ADF ve PP birim kök testleri uygulanmış olup sonuçlara aşağıda yer verilmektedir. 

Öncelikle verilere ADF birim kök testi uygulanmıştır. ADF testi genel kullanıma sahip olduğu 

için tercih edilmiştir. ADF testi için üç ayrı model kullanılmaktadır. Bu modeller sırasıyla 

sabitsiz ve trendsiz (none), sabitli ve trendli (trend and intercept) ve sabitli ve trendsiz 

(intercept) şeklindedir (Sevüktekin ve Çınar, 2014: 335-336). 

Yapılan testler sonucunda elde edilen t istatistik değerleri McKinnon kritik değerleri ile 

karşılaştırılmaktadır. Bunun sonucunda sıfır hipotezi birim kök var, yani seri durağan dışıdır 

(H0:γ=0); alternatif hipotez ise birim kök yok, yani seri durağandır (H1:γ≠0) biçiminde ifade 

edilmektedir. 

Tablo 1: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

ADF Birim Kök Testi McKinnon Kritik Değerleri 

Değişkenler Test İstatistiği %1  %5 %10 

LNBIST100_SA -2.680 (0.249) -4.118 -3.487 -3.172  

LNEXC_SA -1.012 (0.744) -3.538 -2.908 -2.592  

LNINT_SA -2.572 (0.104) -3.538 -2.908 -2.592  

LNINF_SA  2.070 (0.999) -3.538 -2.908 -2.592  

LNGDP_SA  0.161 (0.968) -3.538 -2.908 -2.592  

ΔLNBIST100_SA -6.857 (0.000) -4.113 -3.484 -3.170 

ΔLNEXC_SA -10.034 (0.000) -3.538 -2.908 -2.592  

ΔLNINT_SA -4.406 (0.000) -3.538 -2.908 -2.592  

ΔLNINF_SA -5.628 (0.000) -3.538 -2.908 -2.592  

ΔLNGDP_SA -3.127 (0.030) -3.538 -2.908 -2.592  
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ADF birim kök testi sonuçlarına göre tüm değişkenlerin düzey değerlerinde sıfır hipotezi 

reddedilememiş ve dolayısıyla serilerin durağan dışı olduğu tespit edilmiştir. Serileri durağan 

hale getirmek için birinci dereceden farkları alınmış ve tekrar analiz edilmiştir. Buna göre, 

değişkenlerinin I(1)’de durağanlaştığı görülmüştür.  

Dickey – Fuller testi rassal şokların dağılımı istatistiksel anlamda bağımsız ve sabit varyanslı 

olduğu varsayımından hareket etmektedir. Diğer bir ifadeyle rassal şoklar arasında 

otokorelasyon olmadığı öngörülmektedir (Sevüktekin ve Çınar, 2014: 378). Devamında 

Phillips – Perron, 1988 yılında parametrik olmayan yeni bir birim kök testi geliştirmiştir 

(Phillips ve Perron, 1988: 336). Phillips – Perron (PP) testinin, hareketli ortalaması (moving 

average: MA) teste dahil edilmesi ve ADF testine göre hata terimlerinin bağımsız ve 

varyanslarının sabit olduğu varsayımları nedeniyle daha güçlü olduğu kabul edilmektedir 

(Değer ve Demir, 2015: 14). PP testinde de hipotezler ADF testinde olduğu şekliyle 

kullanılmaktadır (H0:γ=0; H1:γ≠0).  

Tablo 2: PP Birim Kök Testi Sonuçları 

PP Birim Kök Testi McKinnon Kritik Değerleri 

Değişkenler Test İstatistiği %1  %5 %10 

LNBIST100_SA -3.432 (0.056) -4.110 -3.483 -3.169  

LNEXC_SA -2.469 (0.129) -3.538 -2.908 -2.592  

LNINT_SA -2.878 (0.058) -3.538 -2.908 -2.592  

LNINF_SA  1.908 (0.999) -3.538 -2.908 -2.592  

LNGDP_SA  0.596 (0.863) -3.538 -2.908 -2.592  

ΔLNBIST100_SA -6.441 (0.000) -4.110 -3.483 -3.169  

ΔLNEXC_SA -11.083 (0.000) -3.538 -2.908 -2.592  

ΔLNINT_SA -4.350 (0.000) -3.538 -2.908 -2.592  

ΔLNINF_SA -5.572 (0.000) -3.538 -2.908 -2.592  

ΔLNGDP_SA -10.653 (0.000) -3.538 -2.908 -2.592  

PP birim kök testi sonuçları da ADF birim kök testi sonuçlarını doğrulamaktadır. Buna göre, 

tüm değişkenlerin düzey değerlerinde sıfır hipotezi reddedilememiş ve dolayısıyla serilerin 

durağan dışı olduğu tespit edilmiştir. Serileri durağan hale getirmek için birinci dereceden 

farkları alınmış ve tekrar analiz edilmiştir. Tüm değişkenlerin I(1)’de durağanlaştığı 

görülmüştür.  

4.2. Eşbütünleşme Analizi 

Sims (1980) tarafından geliştirilen VAR (Vector Autoregression) tekniği uygulamalı 

ekonometride yaygın olarak kullanılmaktadır (Lovrinovic ve Benazic, 2004: 30). VAR 

modelinde temel amaç değişkenler arasındaki etkileşimin ortaya koyulması ve geleceğe dair ön 

raporlamalarda bulunulmasıdır (Sevüktekin ve Çınar, 2014: 496). VAR tekniğinde değişkenler 

modele dahil edilirken içsel ya da dışsal ayrımı yapılmamakta, tüm değişkenlerin birbirinden 

etkilenebileceği varsayımıyla analiz edilmektedir.  

Çalışmada BIST100, döviz kuru, faiz oranı, enflasyon ve GSYH değişkenleri arasındaki 

ilişkinin incelenebilmesi amacıyla VAR modeli tahmin edilmek istenmektedir. Bu nedenle 

öncelikle değişkenlerin durağanlıkları test edilmiş ve BIST100 ve döviz kuru değişkenleri 

dışında aynı dereceden durağan oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Sonrasında VAR modeli 

oluşturulmuş ve optimal gecikme uzunluğu belirlenmiştir. 

 

 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

343 
 

Tablo 3. Optimal Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

              
 Gecikme LogL LR FPE AIC SC HQ 

              
0  151.9258 NA   4.73e-09 -4.980537 -4.804474 -4.911809 

1  479.5509  588.6145  1.66e-13 -15.23901  -14.18264* -14.82665 

2  524.4627  73.07685  8.63e-14 -15.91399 -13.97730  -15.15799* 

3  555.5070  45.25099  7.37e-14 -16.11888 -13.30188 -15.01924 

4  589.9642   44.38558*   5.87e-14*  -16.43947* -12.74215 -14.99618 
       
       Not: Optimal gecikme uzunluğu 4 olarak belirlenmiştir. Bulunan optimal gecikme uzunluğu ile ilgili olarak yapılan 

otokorelasyon ve değişen varyans testleri sonucunda otokorelasyon ve değişen varyans sorunu olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesinde, Likelihood Ratio (LR), Final Prediction Error 

(FPE), Akaike (AIC), Schwarz (SC) ve Hannan Quinn (HQ) bilgi kriterleri kullanılmaktadır. 

Bu kriterlerden en çok yıldızın bulunduğu gecikme optimal gecikme sayısı olarak dikkate 

alınmaktadır. Dolayısıyla çalışmada LR, FPE ve AIC bilgi kriterlerine göre VAR modeli için 

optimal gecikme uzunluğu 4 olarak belirlenmiştir.  

 

Bu aşamalardan sonra değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin bulunup bulunmadığını 

belirlemek amacıyla eşbütünleşme analizi yapılmaktadır. Çalışmada değişkenler arasındaki 

uzun dönemli ilişkinin tespiti amacıyla Johansen (1988, 1995) Eşbütünleşme Testi 

kullanılmıştır. Eşbütünleşme testinde kullanılacak modelin belirlenmesi için teoride geçen beş 

alternatif model arasından en uygun modelin seçilmesi gerekmektedir. Model seçimi Pantula 

ilkesi dikkate alınarak yapılmaktadır (Sevüktekin ve Çınar, 2014: 595). Çalışmada Pantula 

ilkesi gereği en uygun modelin model 4 olduğu tespit edilmiştir.  
 

Tablo 4. Johansen Eşbütünleşme Testi 

Hipotezler 

Trace (İz)  
Max-Eigenvalue (Maksimum 

Özdeğer)  

Test 

İstatistiği 

%5 Kritik 

Değer 

Olasılık 

Değeri 

Test 

İstatistiği 

%5 Kritik 

Değer 

Olasılık 

Değeri 

H0: r=0 

H1: r≥0 
141.212 88.804 0.000* 52.897 38.331 0.000* 

H0: r≤1 

H1: r≥2 
88.315 63.876 0.000* 43.600 32.118 0.001* 

H0: r≤2 

H1: r≥3 
44.715 42.915 0.033* 22.853 25.823 0.118 

H0: r≤3 

H1: r≥4 
21.861 25.872 0.146 15.392 19.387 0.173 

H0: r≤4 

H1: r≥5 
6.469 12.517 0.403 6.469 12.517 0.403 

Not: * %1 anlamlılık düzeyine göre eşbütünleşmenin olduğunu göstermektedir. 

 

Eşbütünleşme testi sonuçlarına göre değişkenler arasında Trace (iz) istatistiğine göre en az üç, 

Max-Eigenvalue (maksimum özdeğer) istatistiğine göre de en az iki eşbütünleşik ilişki olduğu 

görülmektedir. Trace istatistiği ile Max-Eigenvalue istatistiğinin farklı olması durumunda, 

Max-Eigenvalue istatistiğinin sonucuna bakılmaktadır. Buna göre, BIST100, döviz kuru, faiz 

oranı, enflasyon ve GSYH değişkenleri arasında en az iki uzun dönemli eşbütünleşik ilişki 

bulunmaktadır. 
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4.3. Nedensellik Analizi 

Değişkenler arasındaki eşbütünleşik ilişkinin varlığı ortaya koyulduktan sonra, ilişkinin 

yönünün belirlenmesi amacıyla nedensellik testi yapılmaktadır. İki seri arasındaki nedensellik 

ilişkisinin tespiti Granger (1986) tarafından geliştirilmiştir. Granger nedensellik testi, 

değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin var olup olmadığının ve ilişkinin yönünün tespiti 

amacıyla kullanılmaktadır (Barışık ve Demircioğlu, 2006: 76). İktisadi değişkenler arasındaki 

ilişkinin yönü belirlenemediği durumlarda değişkenler arasındaki etkileşim ve yönü Granger 

testi ile ortaya konulmaktadır. Granger nedensellik testinde içsel ve dışsal değişken ayrımı 

yapılmamakta olup, değişkenler arasındaki etkileşim eşanlı olarak ölçülmektedir (Değer ve 

Demir, 2015: 16).  

Tablo 5. Granger Nedensellik Testi 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken Ki-Kare 

İstatistiği 

Serbestlik 

Derecesi 

Olasılık 

Değeri 

BIST100 

Döviz Kuru 

GSYH 

Enflasyon 

Faiz Oranı 

9.304 

12.625 

8.069 

10.187 

4 

4 

4 

4 

0.0539 

0.0133* 

0.0891 

0.0374* 

Döviz Kuru 

BIST100 

GSYH 

Enflasyon 

Faiz Oranı 

3.935 

4.382 

1.753 

6.647 

4 

4 

4 

4 

0.4149 

0.3568 

0.7811 

0.1558 

GSYH 

BIST100 

Döviz Kuru 

Enflasyon 

Faiz Oranı 

8.306 

3.496 

2.480 

3.016 

4 

4 

4 

4 

0.0810 

0.4785 

0.6482 

0.5551 

Enflasyon 

BIST100 

Döviz Kuru 

GSYH 

Faiz Oranı 

12.523 

1.817 

26.659 

17.038 

4 

4 

4 

4 

0.0139* 

0.7693 

0.0000* 

0.0019* 

Faiz Oranı 

BIST100 

Döviz Kuru 

GSYH 

Enflasyon 

12.274 

1.258 

1.358 

7.530 

4 

4 

4 

4 

0.0154* 

0.8685 

0.8514 

0.1104 

     
Not: * %1 anlamlılık düzeyinde Granger nedensellik ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir. 

 

Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre %1 anlamlılık düzeyinde faiz oranı ile BIST100 

arasında çift yönlü nedensellik bulunurken, GSYH’den BIST100’e, BIST100, GSYH ve Faiz 

oranında enflasyona tek yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 

5. Sonuç 

1980’li yıllarda liberalleşme ve küreselleşme ile başlayıp, artan finansal entegrasyonla devam 

eden süreçte sermaye akımları hayli etkileyici boyutlara ulaşmıştır. Gelişmekte olan ülkeler fon 

akımlardan pay alma yarışında yer almaya çabasındadır. Bir yanda portföy çeşitlendirmesinin 

de sağlayacağı avantajlarla yüksek getiri peşinde olan ve giderek artan sermaye birikimi; diğer 

yanda ise, yüksek getiri potansiyeline sahip gelişmekte olan ülkelerin cazip piyasaları karşımıza 

çıkmaktadır. Söz konusu piyasalardan birisi olarak Türkiye yüksek cari açık problemi olan ve 

doğrudan yatırımların söz konusu açığı kapatmakta yetersiz kalması nedeniyle de sıcak para 

akımlarına ihtiyaç duyan bir ekonomidir. Ayrıca, hâlihazırda yeterli derinliğe ulaşamamış 

Türkiye hisse senedi piyasasında %65-70 düzeyinde yabancı yatırımcı ağırlığı olduğu da 
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bilinmektedir. Bu şartlar altında Türkiye hisse senedi piyasasının içsel ve dışsal gelişmelere 

karşı ne denli hassas olduğunu öngörmek pek de zor değildir. Dolayısıyla, pek çok ülke gibi 

yerel ekonomik ve finansal değişkenlerin hisse senedi piyasası üzerindeki etkileri sıklıkla 

araştırma konusu olmaktadır. 

 

Çalışma kapsamında Türkiye piyasasında BIST100’ün getirisinde değişime neden olan 

makroekonomik faktörlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Benzer çalışmaların bazılarından, 

kullanılan yöntem ya da veri seti anlamında ayrışmaktadır. Yanı sıra, literatürdeki bazı 

benzerlerini ise son verilerle güncelleme amacı güdülmüştür. Böylece, daha önceki 

çalışmalarda ulaşılan bulguların bir doğrulaması veya varsa ayrışmaların tespit ve tartışılması 

imkânı doğabilecektir. BIST100 üzerinden hisse senedi getirisi ile makroekonomik değişkenler 

olarak seçilen ve literatürde sıklıkla başvurulan GSYH, döviz kuru, faiz oranı ve enflasyon 

arasındaki ilişki 2003:Q1 ve 2018:Q3 dönemi için araştırılmaktadır. Bu amaçla, önce ADF ve 

PP birim kök testleri uygulanmış; daha sonra Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik 

analizleri yürütülmüştür. Ampirik bulgular, BIST 100 ve makroekonomik değişkenler arasında 

uzun dönemli eşbütünleşik ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Yanı sıra, BIST 100 ile faiz 

oranı arasında çift yönlü ve anlamlı; GSYH’dan BIST 100’e ve ayrıca, BIST 100, GSYH ve 

faiz oranından enflasyona tek yönlü ve anlamlı nedenselliğin varlığına işaret etmektedir. 

Ulaşılan bulgular gerek yatırımcılar gerekse politika yapıcılar için önemli çıkarımlar 

sunmaktadır. 
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İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde İşsizlik Histerisinin 

İncelenmesi: Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri 

 

Nedim Mercan11  Tahsin Avcı22  Eren Ergen33  

 

 
Özet 

Blanchard ve Summers (1986) tarafından ortaya atılan işsizlik histerisi hipotezi, ekonomide meydana gelen bir 

şokun kalıcı olması durumunu ifade etmektedir. Çalışmanın amacı, İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye 16 ülke 

için işsizlik histerisi hipotezinin geçerliliğini araştırmaktır. Veriler 1995-2017 yıllarını kapsamaktadır.  

Blanchard ve Summers (1986), 1953-1984 yılları arasında Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD ülkeleri üzerine 

işsizlik histerisinin geçerliliğinin analizi yapılmış. Ekonometrik Yöntemler olarak DF ve ADF Birim Kök Testleri 

kullanılmıştır. Yapılan Çalışmada Fransa, İngiltere ve Almanya için işsizlik histerisinin varlığı saptanırken, ABD 

için ise işsizlik histerisinin varlığı bulunamamıştır. 

Strazicich vd. (2001), Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ülkelerinde 1955-1999 yılları arasında işsizlik 

histerisinin geçerliliği sınanmaktadır. Yöntem olarak  Panel LM Birim Kök Testi ve  Yapısal Kırılmalı Panel LM 

Testi kullanılmaktadır. Çalışmanın sonucunda İncelenen ülkelerin tamamında analiz edilen yıllar için işsizlik 

histerisi bulunmuştur. Güloğlu ve İspir  (2011), Türkiye’de 1998-2008 dönemini ele alarak, Panel Birim Kök 

yöntemiyle analiz yapılmıştır. Doğal işsizlik oranı teorisinin özel bir durumu olarak iktisat literatüründe kullanılan, 

geçici şokların işsizlik oranı üzerindeki etkilerinin uzun süre devam ettiğini fakat kalıcı olmadığını söyleyen 

görüşü destekler nitelikte sonuca ulaşılmıştır. 

Hipotezin geçerliliğinin test edilmesinde panel veri analizi kullanılmaktadır. Analizde, verilerin yatay kesit 

bağımlılığının test edilmesi için Pesaran’ın önerdiği CD testi, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Hadri-Kruzomi 

Panel Birim Kök Testi kullanılmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, yapısal kırılmaları dikkate 

almayan Hadri-Kruzomi testinde doğal işsizlik oranı hipotezinin gerçekleştiği görülmektedir.  

Sonuç olarak ilgili dönemde İİT için işsizlik histerisi hipotezi geçerlidir. Buna göre, İİT’ye ait istihdam piyasası, 

ortaya çıkan şoklara karşı dirençsizdir. Diğer bir deyişle işsizlik oranları şoktan sonra eski denge düzeyine 

dönmeyerek yeni bir düzeyde dengelenme eğilimi göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: İşsizlik histerisi, panel birim kök, yapısal kırılma, İslam İşbirliği Teşkilatı 

 

JEL Sınıflandırması: C10, E24. 

 

Investigation of Unemployment Hysterisy in OIC Countries:  

Structural Breaks Panel Unit Root Tests 

 
Abstract 

The unemployment hysteresis hypothesis that put forward by Blanchard and Summers (1986) expresses that a 

shock is be permanent persistent in the economy. The aim of the study is to investigate the validity of the 

unemployment hysteresis hypothesis for the 16 member countries of the Organization for Islamic Cooperation 

(OIC). The data covers the years 1995-2017.  

Blanchard and Summers (1986) analyzed the validity of unemployment hysteria on France, England, Germany 

and USA between 1953 and 1984. DF and ADF Unit Root Tests were used as econometric methods. In the study, 

the presence of unemployment hysteria was found for France, England and Germany, while the presence of 

unemployment hysteria was not found for USA.  

Strazicich et al. (2001), in France, Germany, Italy, Spain, England between 1955-1999 years, the validity of 

unemployment hysteria is tested. As a method, Panel LM Unit Root Test and Structural Break Panel LM Test are 
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used. As a result of the study, unemployment hysteria was found for the years analyzed in all the countries 

examined. Güloğlu and İspir (2011), by addressing the 1998-2008 period in Turkey, the analysis was conducted 

by Panel Unit Root method. As a special case of natural unemployment rate theory, it was concluded that the 

effects of temporary shocks on unemployment rate continued for a long time but not permanent. 

Panel data analysis is used to test the validity of hypothesis. In the analysis, in order to test the cross-sectional 

dependence of the data, Pesaran recommended CD test and Hadri-Kruzomi Panel Unit Root Test which considers 

the cross-sectional dependence is used. According to the findings obtained from the study, the natural 

unemployment rate hypothesis is observed in the Hadri-Kruzomi test which does not take into account the 

structural breaks. 

As a result, the unemployment hysteresis hypothesis is applied for OIC in the relevant period. Accordingly, the 

employment market of the OIC doesn’t resistant to shocks. In other words, the unemployment rates tend to stabilize 

at a new level without returning to the old balance level after the shock. 

 

Keywords: Unemployment hysteria, panel unit root, structural breaks, Islamic Cooperation Organization. 

JEL Classification: C10, E24. 

 

 

1. Giriş 

Maliye politikasının amaçlarından bir tanesi ekonomik istikrarın sağlanmasıdır. Ekonomik 

istikrar denildiğinde akıllara fiyat istikrarı ve tam istihdam gelmektedir. Tam istihdamın 

oluşması ise sermaye mallarının tam kapasite çalışmasının yanı sıra işgücünün de tamamının 

çalışmasını ifade etmektedir. Ancak durum her zaman istenildiği gibi olmayabilir ve ekonomi 

tam istihdamdan uzaklaşabilir. Böyle bir durum ise ortaya işsizlik sorununu çıkarmaktadır. 

Klasiklere göre ekonomi görünmez el yardımıyla dengeye gelecek ve işsizlik oluşmamaktadır. 

Keynesyenler de işsizlik sorunun maliye politikası vasıtasıyla ortadan kaldırılabileceğini 

savunmaktadır. Ancak Monetaristler ekonomide her zaman belirli bir seviyede işsizlik 

olacağını ifade etmektedir. Ekonomik istikrar sağlandığında bile bu işsizliğin oluşacağı 

üzerinde durmaktadırlar. Daralma dönemlerinde artan işsizlik canlanma dönemlerinde yine eski 

seviyesine dönmekte fakat sıfır olmamaktadır.  

Monetaristlerin bu teorisine karşılık piyasada bir şok yaşandıktan sonra işsizlik oranlarının bir 

daha eski seviyelerine dönemeyeceğini ve eski seviyesinden daha yüksek bir oranda 

yerleşeceğini savunan bir görüş bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı İslam İşbirliği Teşkilatı 

(İİT) ülkelerinde işsizlik oranlarının analiz edilerek meydana gelen bir şoktan sonra işsizliğin 

eski seviyesine dönüp dönmediğinin araştırılmasıdır. Buna yönelik olarak çalışmada yapısal 

kırılmalı panel birim kök testi kullanılmaktadır. 

Çalışmanın ilk bölümünde doğal işsizlik oranı ve işsizlik histerisi kavramları açıklanmaktadır. 

İkinci bölümde literatürde yer alan ilgili çalışmaların literatür taraması yer almaktadır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde ampirik uygulama yer almaktadır. Çalışmanın dördüncü 

bölümünde ise ampirik uygulamadan elde edilen sonuçların yorumlanması amaçlanmaktadır. 

2. Literatür Taraması 

Çalışmanın bu bölümünde çalışmayla ilgili olarak yapılan çalışmaların literatür taramasının 

yapılması planlanmaktadır. İşsizlik konusu ekonominin ilgi çeken alanlarından olması 

nedeniyle ilgili alanda yapılan çalışmalar oldukça yoğundur. Bu nedenle bu çalışmada ilgili 

literatürün sadece bir kısmına odaklanılmaktadır. Tablo 1 incelendiğinde ilgili literatür taraması 

görülmektedir. 
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Tablo 1: İşsizlik Histerisi Konusunda Yapılan Çalışmaların Literatür Taraması 

Çalışmanın 

Künyesi 

Analizin Yapıldığı 

Örnek ve Dönem 
Ampirik Yöntem Bulgular 

Güloğlu ve 

İspir (2011) 
Türkiye 1998-2008 Panel Birim Kök 

Geçici şokların işsizlik oranı üzerindeki etkileri 

uzun dönemde kalıcı olmamaktadır. 

Strazicich 

vd. (2001) 

Fransa, Almanya, 

İtalya, İspanya ve 

İngiltere 1955-1999 

Panel LM Birim 

Kök testi, Yapısal 

Kırılmalı Panel 

LM testi 

Ele alınan dönemde ilgili ülkelerin tamamında 

işsizlik histerisini destekleyen sonuçlara 

ulaşılmaktadır. 

Gustavsson 

ve 

Osterholm 

(2006) 

Avustralya 1978-2005, 

Kanada 1976-2005, 

Finlandiya 1960-2004, 

İsveç 1970-2004 ve 

ABD 1948-2005 

Doğrusal 

Olmayan Birim 

Kök Testleri 

Kanada, Finlandiya, İsveç ve ABD örneklerinde 

ele alından dönemde doğal işsizlik oranı 

teorisine yönelik sonuçlara ulaşılırken sadece 

Avustralya’da işsizlik histerisini destekleyen 

sonuçlar bulunmaktadır. 

Blanchard 

ve 

Summers 

(1986b) 

Fransa, İngiltere, 

Almanya ve ABD 

1953-1984 

DF ve ADF Birim 

Kök Testleri 

ABD üzerine yapılan analiz doğal işsizlik 

oranının geçerli olduğunu göstermesine rağmen 

diğer örnekler için işsizlik histerisinin geçerli 

olduğu görülmektedir. 

Arı vd. 

(2013) 

Doğu Asya ve Pasifik 

Ülkeleri 1985-2011 
Panel Birim Kök 

İncelenen ülkelerin çoğunda doğal işsizlik oranı 

geçerlidir. 

Yılancı 

(2009) 
Türkiye 1923-2007 

Perron, Zivot-

Andrews, 

Lumsdaine-

Papell, LM Birim 

Kök Testi 

Ekonomide meydana gelen şoklar işsizlik 

oranlarında denge düzeyden sapmalara yol 

açmaktadır. Ayrıca oluşan sapmalar istikrar 

sergilemektedir. 

Yalçınkaya 

ve Kaya 

(2017) 

28 OECD Ülkesi 

1980-2015 

LM, İkinci Nesil 

Panel Birim Kök, 

Yapısal Kırılmalı 

CADF ve 

SURADF, Panel 

KPSS 

Yapısal kırılmaları dikkate almayan analizler 

işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olduğunu 

gösterirken, yapısal kırılmaları dikkate alınan 

analizler doğal işsizlik oranının geçerli 

olduğunu göstermektedir. 

Kaynak: Tarafımızca oluşturulmuştur. 

Tablo 1 işsizlik histerisi ile ilgili literatür taramasını göstermektedir. Tablo incelendiğinde 

ampirik analiz kullanılarak yapılan çalışmalar görülmektedir. Tablo’ya göre işsizlik histerisini 

destekleyen çalışmaların bulunmasının yanında doğal işsizlik oranını destekleyen çalışmaların 

bulunduğu da görülmektedir. Bu çalışmanın bir sonraki bölümünde de İslam İşbirliği 

Teşkilatı’na bağlı ülkelerin işsizlik histerisine mi yoksa doğal işsizlik oranına mı sahip 

olduğunun analizi yapılmaktadır. 

2.1. İşsizliğin Dinamik Eğilimleri 

İşsizliğin dinamik eğilimlerine yönelik literatürde kabul gören iki önemli kavram 

bulunmaktadır. Bu kavramlardan birincisi Friedman (1968) tarafından ileri sürülen doğal 

işsizlik oranı teorisidir. İkinci kavram ise işsizlik histerisi hipotezidir (Güloğlu ve İspir, 2011: 

205). 

2.2. Doğal İşsizlik Oranı 

Doğal işsizlik oranı kavramı Friedman (1968) tarafından ileri sürülmüştür. Friedman 

çalışmasında istihdam piyasası üzerinde durmaktadır. Buna göre reel ücret seviyelerinin 

yapısında mevcut bulunan denge ile tutarlı olmak üzere bir ilişkiye sahip olan belirli bir oranda 

seyreden işsizlik oranı bulunmaktadır. Bu noktada reel ücretler, sermaye oluşumu, teknolojik 

gelişmeler gibi faktörler uzun dönemde kaldıkça ekonomide belirli bir seviyede işsizlik 

bulunmaktadır. Eğer işsizlik oranları düşük seviyedeyse reel ücretlerde yukarı yönlü bir baskı 

oluşmaktadır. Doğal işsizlik oranı kavramı Walras’ın Genel Denge analizi ile ilişkilidir. Ancak 
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Friedman çalışmasında işsizlik oranlarının değişmeyeceğini ifade etmemektedir (Friedman, 

1968: 8-9).  

Doğal işsizlik oranı kavramı daha açık bir ifadeyle anlatmak gerekirse, ekonomide her zaman 

için var olan işsizlik olarak tanımlanabilir. Yani ekonominin işleyişi içinde oluşan yapısal 

işsizlik ve friksiyonel işsizliğin toplamından oluşan doğal işsizlik oran ekonomik işleyiş içinde 

meydana gelmektedir. Ülkeden ülkeye oranları değişmekle birlikte her ekonomide doğal bir 

işsizlik oranının bulunduğu düşünülmektedir. 

2.3. İşsizlik Histerisi Hipotezi 

İşsizlik histerisi uzun dönem işsizlik oranlarındaki hareketin sonuçlarını ele almaktadır. İşsizlik 

histerisi kavramı ekonomide meydana gelecek bir şok sonucunda işsizlik oranlarının eski 

seviyesini koruyamayacağını ifade etmektedir. Yani oluşan şokun ardından piyasa ya daha 

düşük ya da daha yüksek bir oranda dengelenmekte ancak eski seviyesine dönmemektedir 

(Özpençe ve Ergen, 2017: 370). İşsizlik histerisi kavramını ampirik olarak açıklayan ilk çalışma 

ise Blanchard ve Summers (1986) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Blanchard ve Summers (1986) çalışmalarında histeri etkisi oluşturan faktörleri Avrupa Birliği 

açısından ele almakta ve içerdekiler/dışardakiler modelini kullanmaktadır. Çalışmada ücret 

pazarlıkları üzerinde durulmaktadır. Çalışmaya göre histerinin nedenini birliğe üyelik kaygıları 

oluşturmaktadır. Yani istihdam edilenler ve işsiz olan bireyler arasındaki ücret belirleme 

aşamasının asimetrik olduğu ifade edilmektedir. Bu durumda haklarını kaybetmiş olan işsizler 

bulunmaktadır, ücretler ise içerdekilere göre belirlenmektedir. Ancak ekonomide bir şok 

meydana geldiğinde işsizlik giderek artmaktadır. Böylece istihdam oranı ve denge ücretler 

değişmektedir. Bu durum ise işsizlik histerisini ortaya çıkarmaktadır (Blanchard ve Summers, 

1986a: 16-29). 

İşsizlik histerisi daha kolay anlaşılması açısından bir örnekle açıklanabilir. Yoğrulmuş bir 

hamur üzerine yumrukla uygulanan bir baskı sona erdiğinde hamur toparlanmaya 

başlamaktadır. Ancak hamur bir daha eski şekline dönememektedir. İşte işsizlik histerisinde de 

benzer bir durum oluşmaktadır. Yani ekonomide meydana gelen şok yumruğa benzetilirse 

işsizlik ise yoğrulan hamur olmakta ve oluşan şok sonrasında istihdam oranları değişerek eski 

seviyesini yakalayamamaktadır. 

3. Veri ve Yöntem 

İşsizlik histerisi hipotezinin geçerliliğinin sınanması amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) 

üye 16 ülkenin işsizlik verileri kullanılmaktadır. Çalışmada kullanılan işsizlik verileri 

International Monetary Fund (İMF) veri dağıtım merkezinden elde edilmiştir. 16 üye ülkenin 

1995-2017 yılları arasındaki verileriyle panel çalışması yapılmaktadır. Çalışmada kullanılan 

ekonometrik yöntemler ise homojenlik testi için Pesaran ve Yamagata’nın (2008) önerdikleri 

delta testi, yatay kesit bağımlılığının test edilmesi için ise Breusch- Pagan (1980) LM test ve N 

büyük gözlemler için Pesaran (2004), CD𝐿𝑀 test kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden hareketle 

çıkan sonuç neticesinde ikinci nesil panel birim kök testi olan Bai and Ng (2004)’nın 

geliştirdikleri Panic testi ve Hadri-Kuruzomi (2012) tarafından geliştirilen HadriK panel birim 

kök testleri uygulanmaktadır. 

4. Ampirik Analiz 

İİT üye ülkelerin işsizlik histerisinin geçerliliğinin sınanması için öncelikle panel veride 

homojenlik ve yatay kesit bağımlılık testleri uygulanmaktadır. Böylelikle değişkenin 

homojenlik ve yatay kesit bağımlılığının olup olmamasına göre uygulanacak birim kök testi 

belirlenmektedir. Bu çalışmada homojenlik sınaması yapmak için Pesaran ve Yamagata’nın 

(2008) önerdikleri delta testi uygulanmaktadır. 
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𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑡
′ 𝑥𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡      𝑖 = 1,2, … , 𝑁        𝑣𝑒     𝑡 = 1,2, … , 𝑇 

𝑡 : zaman boyutu 

𝑖 : yatay kesit birimlerini 

𝛼 : sabit terim (zaman ve yatay kesit boyutuna bağlı birimler) 

𝑢 : hata terimleri 

∆̃= √𝑁 (
𝑁−1 �̃�−𝑘

√2𝑘
)  

(𝑁, 𝑇) → ∞ giderken sıfır hipotezi altında hata terimi normal dağılıma sahip ve delta 

testi asimptotik dağılım göstermektedir. 

Delta test istatistiğinin hesaplanmasında: 

∆̃𝑎𝑑𝑗= √𝑁 (
𝑁−1 �̃�−𝐸( �̃�𝑖𝑇)

√𝑣𝑎𝑟 ( �̃�𝑖𝑇)
)  

𝐸( �̃�𝑖𝑇) = 𝑘  (ortalama) 

 𝑣𝑎𝑟 ( �̃�𝑖𝑇) =
2𝑘(𝑇−𝑘−1)

𝑇+1
     (varyans)   (Pesaran ve Yamagata, 2008:52-57). 

Tablo 2: Homojenlik için delta test sonuçları 

Delta Testi Test istatistiği  Prob. 

∆̃  0.292 0.385 

∆̃𝑎𝑑𝑗  0.310 0.378 

 

Tabolo 2 işsizlik değişkenin homojenlik testi sonuçlarını göstermektedir. Tablo 2’deki sonuçlar 

incelendiğinde prob. değerleri 0.05’den büyük olduğundan H0 hipotezi reddedilemez bundan 

dolayı değişkenlerin homojen olduğu anlaşılmaktadır. Kesitler arası yatay yağımlılığın 

incelenmesi için Pesaran (2004) tarafından geliştirilen test kullanılmaktadır. 

𝐻0: 𝜌𝑖𝑗 = 𝜌𝑗𝑖 = 𝑐𝑜𝑟(𝑢𝑖𝑡, 𝑢𝑗𝑡) = 0,               𝑖 ≠ 𝑗   (yatay kesitler arası bağımlılık yoktur) 

Bu hipotez ile herbir kesitten elde edilen hata terimleri arasında korelasyon olmadığı test 

edilmektedir. Test istatistiklerinin anlamlılıklarının sınanması amacıyla Breusch- Pagan (1980) 

LM test istatistiği ve N büyük gözlemler için Pesaran (2004), CD𝐿𝑀 test istatistiği olasılık değeri 

dikkate alınarak sonuçlar karşılaştırılmaktadır. 

Tablo 3: Yatay kesit bağımlılığı için CD𝐿𝑀  test sonuçları 

CD testi Test istatistiği  Prob. 

LM          (Breausch- Pagan 

(1980)) 

234.560 0.000 

CD𝐿𝑀      (Pesaran (2004)) 7.395 0.000 

CD          (Pesaran (2004)) -2.200 0.014 
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Tablo 3’ Yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına göre LM, CD𝐿𝑀 ve CD testleri yatay kesit 

bağımlılığı bulunmaktadır. 

Yatay kesit bağımlılığının tespit edilmesinden sonra ikinci nesil birim kök uygulanması 

gerekmektedir. Bu çalışmada da kesitler arası bağımlılık olduğundan dolayı ikinci nesil panel 

birim kök testlerinden olan Bai and Ng (2004)’nın geliştirdikleri Panic testi ve Hadri-Kuruzomi 

(2012) tarafından geliştirilen HadriK panel birim kök testleri uygulanmaktadır. 

Bai and Ng (2004)- Principal Component Analysis (Fisher Statistic) 

Δ𝑌𝑖𝑡 = 𝑍𝑡
′𝛿𝑖 + 𝛼𝑖𝑌𝑖𝑡−1 + 𝜆𝑖�̂�𝑡 + 휀𝑖𝑡    

Tablo 4: Bai and Ng (2004) birim kök testi için Panic test sonuçları 

Panic testi Test istatistiği  Prob. 

PCe_Choi           4.3859 0.0000 

PCe_MW           67.0873 0.0003 

 

Tablo 4’de  Panic panel birim kök testinin sonuçları görülmektedir. Tablo 4’de görülen sonuçlar 

doğrultusunda olasılık değerlerinin 0.05’den küçük olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçlara göre 

seride birim kök yoktur sonucuna ulaşılmaktadır. 

Birim kök testlerinden KPSS’nin panel veriye uygulanan testi niteliğinde olan Hadri-Kuruzomi 

(2012) birim kök testi Pesaran (2007)’den esinlenerek literatüre kazandırılmıştır. KPSS testinin 

boş hipotez ve alternatifi yer değiştirmektedir. Bu test için iki tür test istatistiği 

hesaplanmaktadır. Bunlar ZA_spac  ve ZA_la’dir. Her ikisinin de sonsuza yakınsarken normal 

dağılıma sahip oldukları varsayılmaktadır ( Sağlam ve Egeli, 2017:157-158). 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑍𝑡
′𝛿𝑖 + 𝑓𝑡𝛾𝑖 + 휀𝑖𝑡,    

휀𝑖𝑡 = ∅ 𝑖𝑝휀𝑖𝑡−1 + ⋯ + ∅ 𝑖1휀𝑖𝑡−𝑝 + 𝑣𝑖𝑡      

𝑖 = 1,2, … , 𝑁        𝑣𝑒     𝑡 = 1,2, … , 𝑇    𝑣𝑒 𝑍𝑡  bağımlı değişkeni açıklama gücüne sahip, 

hesaplanabilir ve deterministik özelliğe sahiptir (Hadri and Kurozumi,2012:32).  

Tablo 5: Hadri-Kuruzomi (2012) birim kök testi sonuçları 

Hadrik  testi Test istatistiği  Prob. 

ZA_spac   -0.7146 0.7626 

ZA_la -0.4473 0.6727 

 

Tablo 5’de ikinci nesil panel birim kök testi olan Hadri-Kuruzomi (2012) sonuçları 

verilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde diğer testlerin tersi olarak kurulan boş hipoteze göre 

seriler birim kök içermemektedir. 

5. Sonuç 

20. yy.’ın başlarında gerçekleşen Büyük Buhran’a kadar geçen sürede işsizlik tartışma konusu 

olmamıştır. Ancak 1929’la birlikte yaşanılan büyük işsizlik ile birlikte dikkatler işsizlik 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Artan çalışmalar sonucunda Friedman tarafından ortaya atılan doğal 

işsizlik kavramı büyük ilgi görmüştür. Buna göre ekonomide meydana gelen bir şok etkisini 

kaybettikten sonra ortadan kalkmakta ve artan işsizlik oranları eski oranlarına dönmektedir. 

Doğal işsizlik kavramının aksi yönde ortaya atılan kavram ise işsizlik histerisi kavramıdır. 
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İşsizlik histerisi, meydana gelen bir şok ortadan kalktıktan sonra işsizlik oranlarının eski 

seviyesinie dönemeyeceğini savunmaktadır. 

Çalışmanın amacıda İİT üye ülkelerinin istihdam piyasasında işsizlik histerisinin mi yoksa 

doğal işsizlik oranının mı geçerli olduğunun araştırılmasıdır. Analizin yapılmasında panel birim 

kök  testleri kullanılmaktadır. Çalışmada Panic testi ve Hadri testi kullanılmaktadır. Yapılan 

testler sonucunda istihdam oranlarının durağan bir sürece sahip olduğu bulguları elde edilmiştir. 

Buna göre İİT üye ülkelerinde doğal işsizlik oranı hipotezinin geçerli olduğu görülmektedir. 

İİT ülkelerinde işsizlik oranının durağan bir sürece sahip olduğu görülmektedir. Yani doğal 

işsizlik oranı geçerlidir. Başka bir deyişle İİT ülkelerinde ekonomide bir şok meydana 

geldiğinde artan işsizlik oranları şokun etkisi ortadan kalktıktan sonra eski seviyelerine 

dönmektedir. O halde politika yapıcılar Phillips Eğrisi’ni de göz önünde tutarak işsizlik 

oranlarında artışa göz yumabilir. Böylece enflasyonun dizginlenmesine yönelik daraltıcı maliye 

politikalarının uygulanması gerekmektedir. Çünkü daraltıcı şekilde uygulanan politika sonucu 

artan işsizlik şokun etkisi ortadan kalktıktan sonra eski denge düzeyine dönmektedir. 
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Avrupa Birliği’nin Enerji Politikalarında Uyumlaşma Sorunu: 

Enerji Stratejileri Bağlamında Bir Değerlendirme  
 

Müslüme Narin (Sorumlu yazar)1 Younes Gholizadeh2 

 

 
Özet 
 

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu kuran anlaşmaların 1950’lerde hayata 

geçirilmesi, Avrupa Birliği (AB)’nin kuruluş aşamasından itibaren enerji arz güvenliğine önem verdiğini 

göstermektedir. Birliğin enerji ile ilgili çalışmaları, bu iki topluluğun kurulmasıyla başlamasına rağmen, birinci 

petrol krizine kadar önemli gelişme kaydetmemiştir. Fakat petrol krizi döneminden, özellikle 1970'li yıllardan 

itibaren AB Konseyi öncülüğünde ortak enerji politikasıyla ilgili yasal çalışmalar hızlandırılmıştır. Bu dönemde 

AB Konseyi’nin enerji ile ilgili aldığı kararlar, aslında hedeflenen ortak enerji politikasının ilke ve amaçlarını 

oluşturmaktadır. Bu kararların büyük kısmı, talep ağırlıklı ve Birliğin enerji ithaline bağımlılığını düşürmeye 

yöneliktir. AB Konseyinin enerji ile ilgili ilk politik girişiminin ardından, Avrupa Komisyonu’na enerji 

politikalarının oluşturulmasıyla ilgili daha fazla rol verilmesine karar verilmiştir. Özellikle 2000'li yıllardan 

günümüze kadar enerji ağırlıklı çalışmaların büyük kısmı bu kuruluş bünyesinde yapılmıştır.  

Günümüzde AB’nin ortak enerji politikasına sahip olduğunu söylememiz mümkün değildir. Çünkü enerji her bir 

AB ülkesi için stratejik ürün niteliğinde olduğundan dolayı, ülkeler bu konuyla ilgili egemenliklerini kaybetmek 

istememektedir. Ayrıca her ülkenin enerji üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili altyapısının farklı olması ortak 

enerji politikasının uygulanmasına imkân tanımamaktadır. Avrupa Komisyonun enerji ile ilgili yetki alanın 

genişletilmesi, ortak enerji politikası oluşturması yolunda atılmış en önemli adımlardan biri sayılmaktadır. Örneğin 

2050 Yol Haritasının belirlenmesinde Avrupa Komisyonu’nun önemli katkısı olmuştur. Bu çalışmada, AB 

kuruluşların enerji politikaları ile ilgili girişimleri dikkate alınarak, AB’nin belirlediği uzun dönemli stratejiler 

kapsamında oluşturulan senaryoların "Ortak Enerji Politikası" ile sonuçlanıp/sonuçlanmayacağı tartışılacaktır.    
 

Anahtar Kelimeler: AB Ortak Enerji Politikası, Enerji Talebi ve Arzı, Avrupa Komisyonu 
 

JEL Sınıflandırması: Q40, Q41, Q49 

 

The Problem of Harmonization in European Union Energy 

Policies: An Evaluation in the Context of Energy Strategies 
 
Abstract 
 

The establishment of the European Coal Steel Community and the European Atomic Energy Community in the 

1950s shows that the European Union (EU) has attached importance to the security of energy supply since the 

establishment. Although the work of the Union on energy began with the establishment of these two communities, 

it did not make significant progress until the first oil crisis. However, since the oil crisis, especially the 1970s, 

legal studies related to the common energy policy have been accelerated under the leadership of the EU Council. 

In this period, the decisions taken by the EU Council on energy was related to the principles and objectives of the 

common energy policy. Most of these decisions are on demand-oriented and aimed at reducing the Union's 

dependence on energy imports. Following the first political initiative of the EU Council on energy policy, it was 

decided to give the European Commission a greater role in the establishment of energy policies. Especially, from 

2000s until today, most of the energy-intensive studies have been carried out within this organization. 
 

Today, we cannot say that the EU has a common energy policy. Since energy is a strategic product for each EU 

country, countries do not want to lose their sovereignty on this issue. Moreover, it is a fact that each country has a 

different infrastructure related to energy production, distribution, and consumption; hence it is not possible to form 

a common energy policy. The extension of the European Commission's authority in energy policy has been the 

most important steps to create a common energy policy. For example, the European Commission has made a 
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significant contribution to the identification of the “2050 Roadmap”. In this study, will be discussed whether in 

the context of the strategies  initiatives related to energy will result in "Common Energy Policy". 
 

Keywords: EU Common Energy Policy, energy demand and energy supply, European Commission 
 

JEL Classification: Q40, Q41, Q49 

 

 

1. Giriş 

AB'nin oluşumunda ilk adımın enerji toplulukları tarafından atıldığı görülmektedir. Bu enerji 

topluluklarından biri Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, diğeri ise Avrupa Atom Enerjisi 

Topluluğu’dur. Bu toplulukların oluşturulmasındaki amaç, Avrupa ülkelerinde enerji arz 

güvenliğini sağlamaktır. Özellikle 1970'li yıllarda ortaya çıkan petrol krizleriyle birlikte AB, 

ortak enerji politikalarını oluşturma yönündeki çalışmalar hızlanmıştır. 

Bu çalışmada AB kuruluşlarının enerji politikaları dikkate alınarak, ortak enerji politikasındaki 

uyumsuzluğun nedenleri üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda öncelikle AB'nin ortak enerji 

politikalarını oluşturma süreci tartışılmış, ardından ortak enerji politikasının bu süreç içerisinde 

nasıl şekillendiğine değinilmiştir. Daha sonra AB kuruluşları tarafından yayımlanan 2020, 2030 

ve 2050 enerji stratejileri üzerinde durularak üye ülkelerin bu stratejiler bağlamında sunulan 

senaryolara uyumu ele alınmıştır. Ardından kısaca Türkiye'nin enerji politikalarına yer 

verilerek, Türkiye'nin AB açısından önemi vurgulanmıştır. 

2. AB Ortak Enerji Politikası 

2.1 AB'nin Ortak Enerji Politikası Oluşturma Süreci 

İkinci dünya savaşı sonrasında ortaya çıkan yıkımı onarmak isteyen Avrupa Birliği (AB) 

ülkeleri, ortak ekonomik ve siyasi çıkarlarını sağlamak amacıyla birleşmeye karar vermişlerdir. 

Bu doğrultuda AB'nin ilk oluşumunun temeli Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve 

Lüksemburg arasında 1951 yılında imzalanan ve 1952 yılında yürürlüğe giren Paris 

antlaşmasıyla atılmıştır. Bu antlaşma ile Avrupa'da kömür ve çelik ortak pazarının oluşumunu 

sağlayan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulmuştur. Bu topluluğun 

oluşturulmasıyla sektörel bazda ilk ulus üstü işbirliği olanağı sağlanmıştır.3 Bu işbirliğiyle ilgili 

denetim, ulus üstü bir kuruma devredilmiştir. Dolayısıyla AB ülkelerinin ilk önce ekonomide 

daha sonra siyasette birleşmesinin başlangıç noktasını oluşturmuştur. Bu birleşmenin iki önemli 

enerji kaynağı üzerinde yapılan antlaşmayla gerçekleşmesi, enerjinin ilk baştan itibaren birlik 

için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Enerji kaynakları ile atomun insancıl amaçlarla kullanılmasını sağlamak amacıyla AKÇT'yi 

kuran altı ülke, 1955 ve 1956 yıllarında bir araya gelerek ortak bir pazar kurmuşlar ve 

gümrüklerini kaldırmışlardır. Aynı dönemde nükleer enerjinin kontrolü için gerekli 

düzenlemelerin yapılması konusunda da kararlar alınmıştır (Akçay, Argun ve Ekman, 2011: 

121).  

Paris Antlaşması'nın ardından enerji kaynaklarının kullanımı ve paylaşımını sağlayan ve 

AB'nin temelini oluşturan ikinci adım, 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması'dır. Bu 

antlaşma ile Avrupa Ekonomik Topluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 

(EURATOM) kurulmuştur. EURATOM'un kurulmasıyla nükleer enerji kaynaklarının barışçıl 

ve güvenli kullanımına karar verilmiştir. Görüldüğü üzere, bu topluluk da bir başka enerji 

                                                 
3 AB'nin bütünleşmesinde önemli rol oynayan AKÇT'yi kuran antlaşma 23 Temmuz 2002 yılında sona ermiştir. 

Dolayısıyla AKÇT'ye sağlanan fonlar, Avrupa Topluluğu'na devredilmiştir. Bu bağlamda AKÇT'nin kömür ve 

çelik ile ilgili hükümleri, 2001 yılında imzalanan ve 1 Şubat 2003 tarihinde yürürlüğe giren Nice Antlaşması'na 

bir protokol olarak eklenmiştir. 
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kaynağı üzerine kurularak, enerjiye olan hassasiyet AB’nin ilk kuruluşundan itibaren yer 

almıştır. Aslında hayata geçirilen her iki antlaşma da, AB’nin uluslararası ekonomik ve siyasi 

ilişkilerini geliştirmiş ve jeostratejik dengenin oluşturulmasında farkındalık yaratmıştır. 

Bu gelişmelerle birlikte AB'nin enerji konusunda ortak politika geliştirmesinin ardında, enerji 

kaynaklarının kıtlığı ve 1970'li yıllarda yaşanan petrol şoklarının etkisi önemli rol oynamıştır. 

AB'nin ortak enerji politikası oluşturma nedenlerinden biri bu bölgedeki enerji kaynaklarının 

yetersizliğidir. Ancak bölgedeki ekonomik büyüme, sanayinin gelişmesi, nüfus artışı gibi 

nedenlerle enerji talebindeki artış, tek başına ülkelerin çözemeyecekleri enerji teminine ilişkin 

sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle AB ülkeleri başlangıçtan itibaren bu sorunun 

farkına vararak ulus üstü kuruluşlarla enerji sorununun üstesinden gelmeye çalışmışlardır. 

Ancak onca çalışmaya rağmen 1 Aralık 2009 tarihinde hayata geçirilen Lizbon Antlaşması'na 

kadar enerji politikalarıyla ilgili çalışmalar, ortak bir hukuki metne dâhil edilmemiştir. 

Dolayısıyla 1950'li yıllardan itibaren yapılan çalışmalardaki uyumsuzluklar giderilerek, AB'nin 

enerji ile ilgili amaçları bu antlaşmaya dahil edilmiştir. Örneğin enerji alanında rekabet, 

çevrenin korunmasına yönelik enerji piyasasında işbirliğinin sağlanması, enerji arz güvenliği, 

yeni enerji kaynaklarının tedariki ve enerji ağlarının bir biriyle ilişkisi gibi hususlar, AB’nin 

hedeflerine dönüşerek adı geçen ortak hukuki metinde yer almıştır. Burada yer alan hedefler 

birliğin enerji ile ilgili sorunsal alanını ifade etmektedir.  

AB'nin ortak enerji politikası oluşturma nedenlerinin diğeri ise küresel düzeyde yaşanan petrol 

şokları sonucu artan petrol fiyatlarıdır. Enerji fiyatlarındaki artışlar, AB'nin artan enerji 

ithalatına bağlı olarak enerji faturasının da artmasına neden olmuştur. Özellikle petrol 

fiyatlarındaki artışlar birliğin ekonomisini olumsuz etkilediği için, enerji iç pazarının 

oluşturulmasını kısıtlamıştır. Bu yüzden 1950’lerden günümüze kadar AB ülkelerinin enerji ile 

ilgili çalışmaları uygun fiyatta, güvenilir, sabit ve sürdürülebilir enerji teminine yönelik 

olmuştur.  

2.2 AB'nin Ortak Enerji Politikası  

AB'nın ortak enerji politikası, rekabet edilebilirlik, arz güvenliğinin sağlanması ve 

sürdürülebilirlikten oluşan üç temel ilkeye dayanmaktadır (European Commission, 2019e). 

Böylece tam dengeli, bütünleşik ve karşılıklı olarak güçlendirilmiş bir enerji politikası 

oluşturulmak istenirken, AB bu üç ilke arasında bir denge kurmayı hedeflemektedir. Rekabet 

edilebilirlik kapsamında enerji iç piyasasını düzenleme (elektrik ve doğal gaz), enerji 

altyapısını oluşturma, araştırma ve yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Arz güvenliğinin sağlanmasında uluslararası diyalogun oluşturulması, petrol ve doğal gazın 

Avrupa'da stok yönetiminin sağlanması, arıtma kapasitesinin oluşturulması ve enerji depolama 

işlemlerinin yapılması istenmektedir. Sürdürülebilirlik bağlamında yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelme, enerji verimliliğini sağlama, nükleer güvenlik ve radyasyondan 

korunma, araştırma ve yeniliklere önem verilmesi ve emisyon ticaretinin yapılması temel 

ilkeler arasına alınmıştır (Andoura and Vinois, 2015: 14). Bu doğrultuda elektrik ve doğalgaz 

sektörlerinde piyasaya erişim, organizasyon, işleyiş, ihalelerde uygulanan prosedürler ve 

yetkilendirme usulleri gibi konular ortak kurallarla düzenlenmiştir. Böylece elektrik ve 

doğalgaz sektörlerinde serbestleşme sağlanarak, özel sektörün bu alanlarda altyapı yatırımları 

yapmasını, dağıtım, taşıma, pazarlama hizmetlerinin rekabete açılarak gelişimi sağlanmıştır 

(Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2017). 

Elektrik ve doğalgaz piyasasının yapılanması dışında, AB ülkelerinde nükleer enerjinin arz 

güvenliğinin sağlanmasının önemi de dikkate alınmalıdır. Fransa başta olmak üzere birçok AB 

ülkesi nükleer santrallerden elektrik üretmektedir. Elektrik üretiminde bu santrallere 

bağımlılığın yüksek olması AB'nin enerji arz güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Söz konusu 

tehdit nükleer enerji kullanımı konusunda ortaya çıkan toplumsal güvenlik sorunudur. Ayrıca 
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bu enerji kaynağının tüketiminden ortaya çıkan atıkların çevreye zararı tehdidin bir diğer 

boyutunu oluşturmaktadır. Bu yüzden AB ülkelerinin nükleer enerji ile ilgili tutumu bir taraftan 

bu tür santrallerin gitgide kapatılması yönünde, diğer taraftan ise nükleer santraller ile ilgili 

oluşan güvensizliğin yüksek teknolojilerin kullanılmasıyla minimize edilmesidir. AB’de son 

zamanlarda nükleer santrallerin yapılması askıya alınmaktadır. Bunun dışında Almanya örneği 

başta olmak üzere birçok AB ülkesinde bu santrallerin tamamen kapatılması yönünde yasal 

düzenlemeler ilgili ulusal mercilere sunulmaktadır. Enerji tüketiminde bu tür değişimin 

sağlanması, birlikte enerji arz güvenliğini tehdit etmektedir. Çünkü nükleer enerji kaynağı 

yerine diğer alternatif kaynaklar ya çok maliyetli olmakta ya da dış enerji kaynaklarına 

bağımlılığı yükseltmektedir.  

Enerji konusunda bu ve buna benzer sorunlar dikkate alınarak, Avrupa Komisyonu’nun 

öncüllüğünde, başta sera gazı emisyonlarının atmosferde hızla artışı dikkate alınarak enerji 

tüketiminin yönlendirilmesi ve çeşitlendirmesi kapsamında 2020, 2030 ve 2050 yıllarına kadar 

uygulanacak enerji stratejilerini oluşturulmuştur.  

AB'nin enerji bağlantılı ortak çalışmalarından  biri sürdürülebilir enerji politikası için iklim 

değişikliği ile mücadele edilmesidir. Bu doğrultuda AB Komisyonu, 2020 yılına kadar 

gerçekleşmesi öngörülen 2020 Enerji Stratejisini belirlemiştir. Yine aynı doğrultuda 23-24 

Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen AB Konseyi toplantısında ise AB’nin 2030 İklim ve 

Enerji Çerçevesi kabul edilmiştir. AB sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla 2050 yılına 

yönelik 2050 Enerji Stratejisini belirlemiştir (European Commission, 2019d). Bu hedefler 

sonraki bölümde detaylı olarak incelenmiştir. 

3. Enerji Stratejileri 

3.1 2020 Enerji Stratejisi 

Günümüzde, Avrupa Komisyonu başta olmak üzere AB kuruluşları, AB'nin enerji politikasıyla 

ilgili temel hedeflerini üç temel eksende şekillendirmeye çalışmaktadır. Daha öncede ifade 

edildiği gibi, rekabet edilebilirlik, arz güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma 

kapsamında düşük karbonlu ekonominin inşası son zamanlarda birliğin enerji ile ilgili politik 

girişimlerinde yer almaktadır. Ayrıca hedeflerinden birisi de enerji tüketiminde iklim 

koşullarının dikkate alınmasıdır. Bu hedefler doğrultusunda 2020 enerji stratejisi 

şekillendirilmiştir. Bu strateji ile birliğin güncel büyüme modeline uygun enerji kaynaklarının 

tüketimi ile ilgili yol haritası belirlenmiştir.  

2020 enerji stratejisi ile 20-20-20 kapsamında;  

 enerji verimliliğinin %20 artırılması,  

 enerji arzında yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %20'ye çıkarılması, taşımacılık 

sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %10'a yükseltilmesi,  

 sera gazı emisyonlarının %20 oranında düşürülmesi hedeflenmiştir (European 

Commission, 2019a). 

2020 enerji stratejisinin hedeflerine ulaşmak için öncelikli olarak bazı işlemlerin yapılması 

gerekmektedir. Bunların başını enerji etiketleme sisteminin genişletilmesiyle inşaat, taşımacılık 

ve üretimde etkin enerji kullanımının sağlanması ve uygulanması çekmektedir. 

Enerjinin etkin ve rasyonel kullanımı için SAVE programı oluşturulmuştur. Bu program ile 

günümüzde Avrupa için Akıllı Enerji kapsamında faaliyetler sürmektedir. Bu program sanayi 

ve inşaat sektörlerinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve kaynakların rasyonel kullanımı 

için fon sağlamıştır (European Commission, 2018a; European Commission, 2019b).  

Avrupa Komisyonu, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları için ALTENER programı 

hazırlamıştır. Bu program kapsamında yenilenebilir enerjinin elektrik, ısı ve soğutma 
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üretimindeki payını artırmak ve bunları yerel enerji sistemlerine entegre etmek için fon 

sağlanmıştır (European Commission, 2019b). Bu program, yenilenebilir enerji kaynaklarından, 

özellikle su ve rüzgârdan, enerji üretimi ile çevrenin korunması ve karbon salınımının 

azaltılması konusunda önemli rolü üstlenmiştir. Bu program 5 yıllık süreçlerde hayata 

geçirilerek topluluk stratejisi ve planlarına önemli katkısı olmuştur (Furlani, Lund and 

Stammers, 2000). 

AB’de alternatif enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimi içindeki payının artmasına yönelik 

önemli gelişmeler sağlanmıştır. Yenilenebilir enerjide hidroelektrik %90'lık payıyla birinci 

sırada yer alırken, "yeni" yenilenebilir kaynaklar olarak da adlandırılan rüzgâr ve güneş 

enerjisinde özellikle Batı Avrupa'da önemli ilerleme sağlanmıştır. AB genelinde Danimarka, 

Almanya ve İspanya'nın rüzgâr ve güneş enerjisinde; Avusturya, Yunanistan ve yine 

Almanya'nın güneş enerjisinde önemli gelişmeler gösterdiği görülmektedir. 

Taşımacılık konusunda STEER programı geliştirilmiştir. Bu program ulaştırma sektöründe 

alternatif yakıtlara, temiz ve enerji tasarruflu araçlara olan talebin teşvik edilmesi dahil, enerji 

tasarrufu ve enerji verimliliğini hedefleyen girişimleri kapsamaktadır (European Commission, 

2019b).  

Ortak enerji politikası kapsamında yapılması gereken diğer öncelikler; boru hatları, LNG 

terminalleri ve diğer altyapılarının geliştirilmesi ve finanse edilmesiyle Pan-Avrupa Enerji 

piyasasına geçişin sağlanması sayılabilir. Bu doğrultuda 2015 yılından itibaren tüm AB 

ülkelerine iç piyasaya katılım zorunluluğu getirilmiştir. Tüketiciler için enerji arzıyla ilgili hızla 

uyum sağlayan enerji kullanımını izleyen mekanizmanın geliştirilmesi ve tüketici haklarının 

korunarak enerji sektöründe güvenilir standartların tesisi de bu stratejiyi gerçekleştirmede 

belirlenen öncelikler içinde yer almaktadır. Karbon yakalama/depolama, akıllı şebekeler, güneş 

enerjisi teknolojisine geçişle düşük karbon odaklı ”Stratejik Enerji Teknolojisi Planı (SET 

Plan)” (European Commission, 2017) hazırlanmıştır. Planın temel amacı, teknolojik 

gelişmelerden faydalanarak düşük karbonlu enerji sistemini kurmaktır. Bu plan Enerji Birliği 

Stratejisi'nin (European Commission, 2019i)  bir parçası olarak Ar-Ge temelli yeni AB enerji 

sisteminde sıfır emisyonlu enerji teknolojileri kullanımına yöneliktir. Ayrıca Enerji Birliği 

Stratejisi ile 2030 İklim ve Enerji Çerçevesi ve Avrupa Enerji Güvenliği Stratejisi 

belirlenmiştir. Bu strateji ile AB ülkeleri arasında enerji güvenliğinin tesisi ve enerji 

piyasasında şeffaflığın sağlanması, Paris Anlaşması'na uyumlu enerji tüketiminde etkinliğin 

artırılması ve rekabet edebilirlik gibi temel hedefler belirlenmiştir (European Commission, 

2019e). 

AB ülkeleri tarafından Eylül 2015 Avrupa Enerji Sisteminde Dönüşümün Hızlandırılması 

başlığıyla yayımlanan bildiride etkin ve rekabet edebilir maliyet belirleme konusu 

vurgulanmıştır. Bu bildiri ile yenilenebilir enerji kaynaklarının yeni enerji sisteminin 

çekirdeğini oluşturacağı, ülkeler arası daha fazla şebekelerin sağlanması ve teknoloji kullanımı 

maliyetinin düşürülmesi gibi işlemlerle Stratejik Enerji Teknolojisi Planı'na katkıda bulunacağı 

düşünülmüştür (European Commission, 2015). Bu planla ilgili faaliyetler, Avrupa Teknoloji ve 

İnovasyon Platformu, Avrupa Enerji Araştırmaları Kurumu ve Bilgi Sistemi Daire başkanlığı 

bünyesinde yürütülmektedir. Bu planla ilgili Avrupa Komisyonu tarafından çıkarılan tüzükler 

ve direktiflere uyum zorunluluğu bulunmaktadır. Bu konuda birçok direktif bulunmaktadır. En 

son direktif Kasım 2018 tarihinde yayımlanarak AB’de Ar-Ge'nin enerji transferi üzerinde rolü 

açıklanmıştır. Bu raporda yenilenebilir enerjide sürdürülebilir teknoloji liderliği, akıllı tüketici 

odaklı enerji sistemi, kalkınmış ve güçlü etkin enerji sistemi ve sürdürülebilir taşımacılık 

sisteminde enerji seçeneklerinin artırılması gibi konular açıklanmıştır (European Commission, 

2018b). Nihayet, enerji topluluğuna diğer komşu ülkeler de dâhil edilerek, transit yollarında 
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bulunan ülkeler ve enerji arzı sağlayan ülkelerle dış ilişkilerin sağlanması gereği ifade edilmiştir 

(European Commission, 2019a). 

AB ülkelerinin 2020 Enerji Stratejisi'ne uyumu rekabet edebilirlik, sürdürülebilirlik ve enerji 

güvenliği açısından değerlendirilebilir. Elbette her AB ülkesinin farklı politik öncelikleri 

olmasına rağmen, birlik düzeyinde enerji politikası belirleme konusunda daha fazla 

koordinasyon sağlamaları gerekmektedir. Aslında bu strateji AB ülkelerine bir perspektif 

sunarak enerji ile ilgili uzun dönemli uyumlaşma politikaları sunmaktadır. Ayrıca, birlikte 

teknolojik inovasyona uyum, modern şebeke entegrasyonu, düşük karbonlu enerji sisteminin 

kurulması, güçlü ve koordineli dış enerji politikasının belirlenmesi ve AB vatandaşlarının 

korunmasına yönelik çalışmalarda yürütülmektedir. Bu bağlamda AB ülkelerinin Uluslararası 

Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Enerji Formu (IEF), Uluslararası Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları Ajansı (RENA), Uluslararası Enerji Etkinliği İşbirliği (IPEEC) ve Enerji Şartı 

Anlaşması kapsamında yürüttükleri dış boyutlu ilişkileri AB'nin uluslararası enerji 

piyasasındaki gücünü ifade etmektedir. Bunca faaliyete rağmen AB ülkeleri, bağımsız olarak 

enerji üreticileriyle yapılan ticari anlaşmalara taraf olmaktadır. Bu yaklaşım halen birlik 

düzeyinde ortak enerji politikasının olmadığını göstermektedir. Bu uyumsuzluğun, AB Enerji 

Diyalogunun geliştirilmesiyle doldurulabileceği ileri sürülmektedir. AB Enerji Diyalogunun, 

enerji piyasasının bütünleşmesi, nükleer maddelerin ticareti ve bu alanda işbirliğin 

sürdürülmesi, enerji ulaştırma ağlarında güvenliğin sağlanması gibi işlemlerin hayata 

geçirilmesi gibi öncelik alanları bulunmaktadır (Candan, 2004: 24). 

Bunların yanı sıra birçok alanda enerji ile ilgili düzenlemelerle, ortak enerji politikalarına 

uyumlaşma sağlanmıştır. Bu uyumlaşma doğalgaz arz güvenliği düzenlemesinde (European 

Council, 2019), iç enerji piyasasının oluşturulmasıyla ilgili üçüncü pakette Enerji 

Düzenlemeleri Koordinasyon Ajansı’nın (ACER) kurulmasında ve Avrupa Dönüşüm 

Sistemleri Operatörleri Ağı'nın (ENTSO’s) kurulmasında görülmektedir. Ancak iç piyasanın 

kurulmasında bu tür işlemlerin hayata geçirilmesi tam uyumun sağlandığını ifade 

etmemektedir. Tam uyumun sağlanması için akıllı enerji altyapısının oluşturulması ve ülkelere 

yayılması, inovasyon ve teknolojinin politik girişimlerin bir parçası haline dönüştürülmesi 

gerekmektedir. Uzun dönemde uyumlaşmanın sağlanması sürecinde ekonomik kriz gibi global 

etkenler de dikkate alınmalıdır.  

2020 Enerji Stratejisi'nin bir başka boyutu da, teknoloji odaklı inovasyona önem verilmesidir. 

Binalarda enerji etkinliğini yükseltmek için rasyonel enerji kullanım programı (RUE, rational 

use of energy) gibi uygulamalar işlemektedir. Yeşil Işık Programı ve Avrupa Enerjisi Yıldız 

Programı bu program kapsamında geliştirilmiştir. 

AB ülkelerinin enerji politikaları konusunda uyumlu hareket edebilmesi için karma piyasa 

ölçütlerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Örneğin SET Planı kapsamında AB ülkelerinin sanayiye 

düşük karbonlu teknoloji içeren politikaları önemsemeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda AB, 

üçüncü enerji paketinden itibaren yatırımlarını ve girişimlerini yükseltmeye başlamıştır. Bu tür 

alt yapı yatırımlarında gerekli olan finansal kaynaklar, vergilere başvurmaksızın birlik 

genelinde oluşturulan fonlardan karşılanmıştır. Bu alanda gerçekleşen yatırımların büyük bir 

bölümünün sera gazı emisyonunu düşürülmeye yönelik olması dikkatleri çekmektedir. Ayrıca 

yenilenebilir enerji kaynakları ve etkin enerji kullanımı, düşük karbonlu enerji siteminin 

yapılmasının önemini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla rasyonel enerji kullanımını sağlamak 

için, tüm sektörlerde enerji tüketimi yeniden gözden geçirilerek değiştirilmelidir. Enerji 

üzerinden alınan vergilerin istenilen düzeye ulaşamaması nedeniyle, günümüzde yayımlanan 

bütün direktiflerde CO2’nin fiyatlandırılması konusu gündeme alınmıştır. Elbette AB’de enerji 

üretimi için fosil yakıtlar yerine doğalgazın kullanılması, daha düşük CO2 oluşturacağı da bir 
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gerçektir. Özellikle doğalgaz temelli elektrik üretim santrallerinin inşası, sera gazı emisyonun 

düşmesinde etkili olmuştur.   

Sonuç olarak 2020 Enerji Stratejisi ile AB vatandaşlarına uygun, yeterli ve sürdürülebilir 

enerjinin sağlanması gerekliliği açıklanmıştır. Bu hedef doğrultusunda Avrupa Komisyonu 

öncüllüğünde enerji piyasasında şeffaflığın sağlanması hususunda atılan adımları 

hızlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle de yapılan bütün sözleşmelerde ve ödemelerde 

vatandaşlara karşı şeffaflık sağlanarak enerji tüketiminde duyarlılık artırılmalıdır. .  

Ayrıca AB enerji stratejisinin sosyal boyutu da bulunmaktadır. Bu konuda yeni politikaların 

belirlenmesinde istihdam olanakları, iş güvenliği ve çevre gibi konular dikkate alınarak daha 

etkin enerji politikaları üretilmelidir. AB’nin enerji politikalarıyla ilgili bir diğer girişimi 2030 

Enerji Stratejisi’nin belirlenmesi ile açıklanmıştır. 

3.2 2030 Enerji Stratejisi 

AB 2030 enerji stratejisi (European Commission, 2019f), enerji birliği stratejisine paralel bir 

şekilde geliştirilmiştir. Bu strateji 2030 iklim ve enerji çerçevesi (European Commission, 

2019c), başlığıyla Ekim 2014 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından yayımlanarak 2020-2030 

döneminde rekabet edebilir, güvenilir ve sürdürülebilir enerji sisteminin kurulmasıyla ilgili 

öncelikli hedeflere yer verilmiştir.  

2030 enerji stratejisi ile 2030 yılına kadar,  

 sera gazı emisyonunun %40 oranında azaltılması (1990 yılına göre),  

 yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimindeki payının %27’ye 

yükseltilmesi,  

 enerji verimliliğinin %27 artırılması ve ulaşım/altyapı projelerin genişletilmesiyle 

elektrik dâhil bağlantı oranın %15’e yükseltilmesi karara bağlanmıştır (Bonn, 

Heitmann, Reichert, Voßwinkel, 2015: 3).  

Bu hedeflerin iç enerji piyasasını tamamlanması yönünde olduğu gözlemlenmektedir. Bunun 

dışında Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ile birlikte Haziran 2014 tarihinde Enerji 

Güvenliği Stratejisi bağlamında işbirliğini sürdürmüştür. Bu bağlamda elektrik ve doğalgaz arz 

güvenliğinin yükseltilmesi ve AB’nin enerjiye bağımlılığının düşürülmesi üzerinde 

durulmuştur. İklim konusunda ise belirlenen hedefler, 2015 yılında Paris’te karara bağlanan 

yeni global iklim değişikliği anlaşmasının hedefleriyle uyumlu olduğu görülmektedir.   

Avrupa Komisyonu bu bağlamda iklim ve enerji çerçevesinin belirlenmesinden sonra ilk yasal 

düzenlemeyi, 2030 stratejisine uyarak Şubat 2015 tarihinde Avrupa Birliği Paketi başlığıyla 

yayımlamıştır. Bu stratejiyle vurgulanan yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ve etkin 

enerji tüketimi konusuna Avrupalılar için Temiz Enerji Paketine (European Commission, 

2019g) geniş bir şekilde yer verilmiştir. Bu bağlamda 2030 hedefleri revize edilerek 

yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji kaynakları tüketimi içindeki payının artırılarak 

%32’e çıkarılması ve etkin enerji tüketiminin ise %32,5‘a yükseltilmesine karar verilmiştir. Bu 

hedefler Avrupa Komisyonu tarafından 28 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan 2050 için Uzun 

Dönemli Avrupa İklimi bildirisinin temelini oluşturmaktadır.  

2030 enerji stratejisi sekiz (8) önemli direktifle yasal dayanağa sahip olmaktadır. Başlıca 

direktifler, enerji performansı, enerji etkinliği ve elektrik piyasası düzenlemesi kapsamında 

2018 yılında çıkarılmıştır. En son 12 Aralık 2018 tarihinde ACER kurulu tarafından yayımlanan 

bildiride, enerji ile ilgili bölgesel işbirliğin artırılması ve elektrik ve doğalgaz ile ilgili 

hazırlanan ulusal düzenlemelerde uyumun sağlanması üzerinde durulmuştur (European 

Commission, 2018c). 

Avrupa Komisyonu, 2030 enerji stratejisinde yer alan somut hedefler için politik girişimlerin 

yapılmasını istemektedir. Bu bağlamda AB emisyon ticareti şemasının reformu, arz 
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çeşitliliğinin sağlanmasını, rekabet, güvenlik ve sürdürülebilirlikle ilgili tasarlanan ulusal 

yönetim modellerinin ortak AB yaklaşımına dönüştürülmesi istenmiştir. AB ülkelerinin büyük 

bölümünde bu strateji kapsamında belirlenen hedeflere uyumun sağlanması hedeflenmiştir 

(European Commission, 2019h). Bu stratejiden sonra 2050 Enerji Stratejisi hazırlanarak farklı 

senaryolar üzerinden yol haritası çizilmiştir. 

Uygulamada elektrik sektörü ve doğalgaz piyasasında uzun yıllar boyunca 15 AB ülkesi ulusal 

düzeyde tekelci yapısını koruyarak farklı altyapı ve dağıtım şebekelerinin oluşmasına neden 

olmuştur. Bu bağlamda merkezi ve merkezi olmayan sistemler, kamu/özel mülkiyetli tekeller 

bir arada tutulmaya çalışılmıştır. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İngiltere Avrupa 

doğalgaz tüketiminin yaklaşık %80’ni gerçekleştirdiği için bu piyasada başrolü üstlenmişler. 

Yunanistan ve Portekiz doğalgazı son zamanlarda kendi enerji sistemlerine dâhil ettikleri için 

bu piyasada ağırlıklı güce sahip değillerdir. Finlandiya Avrupa doğalgaz şebekesi dışında 

olduğu için, Avrupa piyasasına müdahale gücü bulunmamaktadır. AB ülkeleri arasındaki bu 

uyumsuzluklar, doğalgaz talebinde gerçekleşen hızlı talep artışları bu piyasada yapılması 

gereken düzenlemeleri zor duruma sokmaktadır. Bu yüzden Aralık 1997’de bu koşullar hesaba 

eklenerek doğalgaz iç piyasası oluşturmakla ilgili ilk düzenleme yayınlanmıştır.  Günümüzde 

bu piyasa ile ilgili çok çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Fakat bu düzenlemelerin ulusal 

mevzuata aktarılmasına rağmen bu piyasasının bütünleştiğini söylemek mümkün değildir.  

AB'nin elektrik üretimi, yıllarca ulusal piyasalar içinde gerçekleşmiştir. Ayrıca bu piyasada 

rekabet, bazı özel koşullarda sağlanarak  1996 yılından itibaren bu konu istisna durumundan 

kural haline dönüştürülmüştür. Elektrik tek pazarını kuran mevzuat, rekabetin adil ve şeffaf bir 

şekilde gelişebileceği asgari şartları belirlemektedir. Yeni düzende, tüm elektrik üreticilerin AB 

içinde herhangi bir yerde yeni bir enerji santralı kurmasına ve elektrik üretmesine izin 

verilmiştir. Bu bağlamda lisanslamaya ilişkin kurallar şeffaf ve etkili hale getirilmiştir. Büyük 

ve orta boy elektrik tüketicileri, elektriği nereden alacaklarını seçme imkânına sahip olmuştur. 

Elektrik ağına sahip olmayanların erişimi de güvence altına alınması yeni düzenlemelerde 

yerini bulmuştur. Elektrik iç pazarının oluşturulmasında seçme hakkı temel unsur olarak hep 

gözetilmektedir.  

3.3 2050 Enerji Stratejisi 

2050 enerji stratejisinin (enerji yol haritası) başlıca hedefi 1990 yılı oranlarına kıyasla sera 

gazı emisyonunu %80-95 arasında azaltmaktır (European Commission, 2019ı). Bu strateji 

rekabeti ve arz güvenliğini artırırken, sera gazı azaltma hedefiyle de uyumlu hareket etmeye 

yönelik enerji sistemi geçişini sağlayacak yollar araştırmaktadır.  

2050 hedeflerinin gerçekleşmesi için yine düşük karbonlu teknolojilerin kullanılması, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, etkin enerji tüketimi ve şebeke altyapısının 

oluşturulması gerekmektedir. Bu strateji ile yine ekonominin karbondan arındırılması dikkate 

alınarak Avrupa sanayisinde yeni teknolojilerin kullanımı vurgulanmıştır. Ayrıca rekabet 

ağırlıklı piyasanın işlerliğinin sağlanması için tasarlanan adı geçen strateji ile istihdama, enerji 

güvenliğinin artmasına ve düşük maliyetli yakıt teminin sağlanmasına yönelik hedefler 

konulmuştur.  

Bu strateji kapsamında tasarlanmış yeni enerji sisteminin başarıya kavuşması için bazı 

koşulların sağlanması gerekmektedir (European Commission, 2012). Avrupa Komisyonu'nun 

girişimiyle bu konuyla ilgili toplumsal diyalogun artması, ortaklar arasında koordinasyonun 

sağlanması, fiyat belirleme mekanizmasının tüketicilere yönelik olarak belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu konuda yeni altyapının oluşturulmasıyla Avrupa’da enerji depolama 

kapasitesinin artırılması, iklimle ilgili uluslararası düzeyde yapılan faaliyetlerde katılımın daha 

da yükseltilmesi bir gereksinimdir. Bu strateji ile güdülen hedeflerin uluslararası yaygınlaşması 

ve standart başvuru kaynağına dönüşmesinde, birliğin enerji politikasıyla ilgili tutumunun 
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küreselleşmesinde faydalı olacağı düşünülmektedir. 2050 Enerji Stratejisiyle birlikte diğer 

stratejiler, birlikte artan enerji bağımlılığına dönük bir çözüm arayışı olarak görülmektedir.   

AB’de her ülkenin enerji ile ilgili aldığı kararlar diğer ülkeleri yakından etkilediği için enerji 

güvenliği konusunda yapılan politik girişimlerin kapsayıcı olması gerekmektedir. Buna göre 

Avrupa’da enerji arzı ve güvenliğini içeren politikaların geliştirilmesi için enerji transiti ve 

üretimi yapan ülkelerle ilişkiler genişletilerek altyapı oluşturulmalıdır. Bu bağlamda birlik 

düzeyinde yeni teknolojilerin inşası, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji piyasasıyla 

bütünleşmesi, enerji etkinliği ve tasarrufunun sağlanması gerekmektedir. Bu işlemlerin 

yapılması için Avrupa genelinde bulunan mali piyasalardan yeterli finansal kaynakların 

sağlanması gerekmektedir.  

Sonuç olarak araştırmada tartışma konusu olan stratejilerle dört önemli amaç gözetilmiştir; 

Enerji tasarrufu, bütünleşmiş enerji piyasasının kurulması, altyapının geliştirilmesi ve güvenli 

enerji sisteminin yaratılması. Bu amaçlar 2050 Enerji stratejisiyle bir daha açıklanarak güvenilir 

ve bütünleşik Avrupa enerji piyasasının senaryosu çizilmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için, düşük 

karbonlu enerji kaynaklarının birlikte kullanılması ve teknoloji odaklı inovasyonun 

genişletilmesi gerekmektedir.  

4. Türkiye Enerji Politikası 

Türkiye’nin enerji politikasının temel hedefi, AB enerji politikalarıyla uyumlu olarak, enerjinin 

zamanında, yeterli, güvenilir, rekabet edilebilir fiyatlardan, çevresel etki de göz önüne alınarak 

temin edilmesidir. Bu hedef doğrultusunda enerji piyasası rekabete dayalı ve şeffaf bir piyasa 

oluşturma yönünde yeniden yapılandırılması, yerli ve yenilenebilir potansiyel enerji 

kaynaklarının tespiti ve kullanımı, nükleer enerjinin elektrik üretimine dahil edilmesi ile enerji 

verimliliği ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanma yönünde başlatılan çalışmalarla önemli 

gelişmeler sağlanmıştır. 

Bu doğrultuda Türkiye'nin enerji politikasının temel öncelikleri aşağıda sıralanmıştır (Turkey 

Ministry of Foreign Affairs, 2017): 

 Tüketicilerin enerjiye erişebilir olması,  

 Serbest piyasada kamu ve özel kesim olanaklarının harekete geçirilmesi, 

 Dışa bağımlılığın azaltılması, 

 Türkiye'nin enerji alanında bölgesel ve küresel etkinliğinin artırılması, 

 Kaynak ve teknoloji çeşitliliğinin sağlanması, 

 Yenilenebilir kaynakların enerji tüketimi içindeki payının artırılması, 

 Enerji verimliliğinin artırılması ve 

 Enerji kullanımının çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi.   

Türkiye'nin coğrafi konumu, AB'nin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir role sahiptir. 

Özellikle AB'nin enerji arz güvenliğinin sağlanmasında, gereksinim duyduğu doğalgaz için 

oluşturulacak güney gaz koridorunun hayata geçirilmesinde, Türkiye’nin rolü daha da 

artmaktadır. Bu kapsamda Türkiye ile AB ülkeleri arasında doğal gaz boru hattına yönelik yasal 

ve düzenleyici çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu çalışmalar Türkiye'nin enerji arz 

güvenliğinin sağlanmasında da önemli olmaktadır. 

Türkiye, Yunanistan ile doğal gaz enterkoneksiyonu, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Kerkük-Yumurtalık 

petrol boru hattını hayata geçirmiş, TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı) projesi 

üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir.  

TANAP projesi, Hazar Denizi doğalgaz kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya 

iletilmesini sağlayacak güney gaz koridorunun en önemli parçasını oluşturmaktadır. Yapım 

aşamasında olan bu proje ile 2018 yılında Türkiye'ye, 2020 yılında ise Avrupa'ya gaz iletiminin 
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yapılması hedeflenmektedir (TANAP, 2019). 12.03.2019 tarihli Sabah Gazetesi'nin haberine 

göre 30 Haziran 2018 tarihinde Azerbaycan doğal gazının Türkiye'ye geldiği, 15 Nisan 2019 

tarihinde boru hattının Eskişehir ile Avrupa bağlantı noktası arasında kalan bölümünde hat 

dolumuna başlanmasının planlandığı, 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Azerbaycan'dan gelen 

doğal gazın Trans Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) test amaçlı gaz verilmesi için hazır hale 

geleceği bildirilmektedir (Sabah Gazetesi, 2019). 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

AB enerji politikaları çerçevesinde, AB ülkeleri 1990’lardan itibaren elektrik ve doğalgaz iç 

piyasası oluşturmakla ilgili çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu piyasaların oluşturulmasında 

düşük karbonlu ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji 

piyasasıyla bütünleşmesi düşünülmüştür. Bu bağlamda AB ülkeleri bölgesel işbirliğini 

sürdürerek ülkeler arasında uyumlaşması gereken konuları belirlemiştir. Ancak o kadar 

çalışmaya karşın, hala bütünleşik piyasanın oluşturulabildiğini söylemek mümkün değildir. 

Örneğin enerji iç piyasasının kurulmasıyla ilgili faaliyetler 1990’lardan itibaren başlamasına 

rağmen AB'de elektrik ve doğalgaz konusunda sınır ötesi bütünleşik bir piyasa 

oluşturulamamıştır. Bu konuda yalnızca İskandinav ülkelerinde gelişmiş bir iç piyasanın 

kurulabildiği görülmektedir. Ancak son zamanlarda elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan 

dalgalanma, AB’nin enerji sektörünün yapılanmasının yeniden sorgulanmasına yol açmıştır. 

AB'de 2003 yılından bu yana Elektrik ve Doğalgaz Grubu faaliyete bulunmasına rağmen, hem 

elektrik hem de doğalgaz piyasasında önemli sorunlar halen devam etmektedir. 

AB’de enerji talebinin artması sonucunda enerji verimliliğinin sağlanması, nükleer ve çevresel 

güvenliğin garanti edilmesi ve arz güvenliği ile sosyal-bölgesel yapıların yeniden 

yapılanmasına ilişkin harcamalar artırmaktadır. Ayrıca AB kuruluşları tarafından üye ülkelere 

sağlanan kredilerin üst sınırının yükseltilmesi sonucunda Avrupa Komisyon'un yapısal 

politikalara müdahalesi artmaktadır.  

Günümüzde stratejiler bağlamında yayımlanan politikalar Avrupa Komisyonu’nun baskısını da 

ifade etmektedir. Bu stratejilerle enerji talebinin yeniden düzenlenmesi ve yeni enerji 

altyapılarının inşa edilmesi beklenmektedir. Bu işlemlerin başarıya kavuşması için enerji ağları 

arasında bağlantı kapasitenin yükseltilmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında stratejiler 

bağlamında hayata geçirilen düzenlemeler iç pazarın tamamlanması, enerji arz güvenliğinin 

sağlanmasında önemli rolü bulunmaktadır. 

Sonuç olarak AB’de enerji stratejileri kapsamında yürütülen enerji politikalarıyla, üye ülkelerde 

enerji ticaretini sağlamak amacıyla miktar kısıtlamalarının kaldırılması, birlikte yerleşim hakkı 

ve hizmetin serbest dolaşımına imkân sağlanarak ticaretin genişletilmesi de dikkate 

alınmaktadır. Bunun yanında enerji iç pazarıyla ilgili rekabet kuralları ve standartların 

belirlenmesiyle enerji piyasasının tamamlanması gerekmektedir. Uygulanan stratejilerin dış 

boyutu da bulunmaktadır. Çünkü enerji arz güvenliğinin sağlanmasında AB ülkeleri, yabancı 

ülkelere bağımlıdırlar. Bu bağlamda önemli enerji geçiş yolları dikkate alınarak Rusya, 

Ortadoğu ülkeleri ve Türkiye ile enerji diyalogu geliştirilmeli, yeni pazarlar oluşturulmalı ve 

enerji arzında istikrar sağlanmalıdır.  
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Abstract 

The money, which is known as a medium of exchange, had to update its form with the development of technology and 

appeared to be cryptocurrency. The fact that cryptocurrencies’ popularity is increasing day by day, has been caused to 

questioned primarily on their legal status and subsequently taxation. Because, the taxation of crypto currencies will be 

realized by determining the legal status of these currencies. Defining cryptocurrencies as financial assets, meadium of 

exchange and/or commodities will also clarify the issue of how they will be taxed.  The reason why the legal basis for 

taxing of cryptocurrencies have not been completely formed is that the definition of cryptocurrency is not clear in 

Turkish tax laws. For this reason, the issue of taxation of income from cryptocurrencies is still being discussed. Some 

countries have defined cryptocurrencies on a legal basis and supported it with their legislation. In this study, 

considering the legislation of Turkey and some EU countries, it will be explained size of taxation of cryptocurrencies. 

In the literature, although there are many studies on cryptocurrency, the taxation of cryptocurrencies have not been 

adequately mentioned in these studies. In this study, considering the examples of countries on the taxation of 

cryptocurrencies will be made in the normative proposition for Turkey and will try to eliminate gaps related to taxation. 
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1. Introduction 

The concept of money has undergone various transformations throughout human history.  The 

human being, who has experienced changes and developments in every aspect of his life with the 

development of technology, has formed the concept of money with technology and crypto coins 

called virtual money. 

The growing popularity of cryptocurrencies, both as nationally and internationally, has caused to 

define of these currencies. The legality, definition and taxation of cryptocurrency has gained 

importance. In many countries, what is meant by crypto coins is explained by publishing various 

notices and/or making legal regulations but there is no legislation on this subject in Turkey.. 

Although there is no legal regulation, it is necessary to make a regulation for these currencies whose 

assets are accepted. 

It examined the subject of taxation of cryptocurrencies in foreign and local literature on and the 

results of the current situation in Turkey and other countries were recognized to explained 

superficially. This study aims to contribute to the literature by examining the current situation in 

some European Union countries in detail. 

There are three sections in the study. In the first part has concept of cryptocurrency and features, 

block-chain technology, and specific details with some kind of cryptocurrencies and in the second 
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part has place and taxation of cryptocurrencies in some European Union countries and in the third 

and last part has place and taxation of cryptocurrencies in Turkey and some normative suggestions. 

2. What is Cryptocurrency? 

Cryptocurrency are virtual currencies that are not connected to any central authority or 

intermediary institution. Crypto coins are extracted from the virtual wallet where they are placed 

by using certain passwords. In cryptocurrency, stock exchanges, ICO (Initial Coin Offering) are 

used for the purpose of exchange and for the purchase of goods and services. As of today, there are 

more than one type of cryptocurrency in the market. Some of the crypto currencies; bitcoin, ripple, 

ethereum, litecoin, dash. (Ersan, 2019) 

The virtuality of these funds is only due to the fact that they are registered in the computer system 

and the values of these currencies are determined according to the demand and demand conditions. 

One of the differences of cryptocurrency from other currencies is that they are not affected by the 

economic situation of any country since they are not connected to the central bank of any country. 

Since it cannot be monitored by a central authority, it does not involve the freezing of accounts 

opened with cryptocurrency and the confiscation of accounts. (Eğilmez , 2017) 

Crypto currencies which have become popular in recent years, are secured by the blockchain 

technology. Blockchain is a public, transparent, distributed, sequential and timestamped, digital 

global bookkeeping and general database that includes the most popular cryptocurrency bitcoin 

transfers. All transactions performed and shared between the participating parties appear in this 

digital account and are unanimously verified by the majority of the participants. That is, the 

blockchain contains a precise and verifiable record of each transaction so far. Also, it is never 

possible to delete them once the data is got into this database. (Crosby, Pattanayak, Verma, & 

Kalyanaraman, 2016) 

Cryptocurrency can become a means of payment used to bring profits out of tax and even money 

laundering. As the demand for these transactions increases, the value of the cryptocurrency is 

limited and their values are increasing. the higher the values, the more this time, this rising value 

is looking for those who target these funds as an investment tool is increasing. this increase in 

demand also raises the value of these funds. (Kaya, 2018) 

One of the reasons for the fact that crypto coins have so much increased popularity and attracted 

to investors is the increase in their values. The graphs below show the values of the three most 

frequently used cryptocurrency in the current market, Bitcoin, Ethereum and Ripple, respectively. 

(Graph 1., Graph 2.and Graph 3.)  
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Graph 1: The Value of Bitcoin(BTC) Changes Over the Years 

 
Resource: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ accessed 29 March 2019 

 

Graph 2: The Value of Ethereum(ETC) Changes Over the Years 

 Resouce: 

https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/ accessed 29 March 2019 

 
Resouce: https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/ accessed 29 March 2019 
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Graph 3: The Value of Ripple(XRP) Changes Over the Years 

 
Resource: https://coinmarketcap.com/currencies/ripple/ accessed 29.03.2019 

 

According to the tables, the value of cryptocurrencies had an upward trend after the time they got 

into the circulation, and although the values of these virtual currencies showed a fluctuating course, 

some periods have jumped and attracted the attention of investors.  

2.1. Bitcoin as a Crypto Currency 

Cryptocurrencies are the first to emerge and the most common is bitcoin. Bitcoin was launched in 

2009. The first bitcoin exchange took place on May 22, 2010 with the purchase of pizzas for 10,000 

bitcoin. (Çarkacıoğlu, 2016) According to a study by the University of Cambridge in 2017, there 

are 2.9 million to 8 million digital wallets and the most widely used digital money is bitcoin. The 

difference of bitcoin from other cryptocurrencies are that it is limited. The maximum number of 

bitcoins is limited to 21 million. Bitcoin, which is produced as 21 million, has been resolved as of 

March 24, 2019 with 17,607,887. (Blockchain, 2019) 

The process of creating money is called mining. Mining is the general name for performing 

mathematical operations using the power and power of calculation. the people who produce money 

in this way are called miners. miners gain both bitcoin and bitcoin from the system in return for 

generating and driving bitcoins to the new system. The addition of new coins to the system is 

likened to gold coins by circulating gold. (Ateş, 2016) 

Bitcoin has a 10-year history. Bitcoins are not produced from any center. They carry a distributed 

network feature from one point to another. (peer-to-peer)  Payments made on this network reach 

other points instantly. Thus, the address at which the address is paid at the time of payment. All 

transactions during the transfer of money, thanks to encrypted files. it is open to all kinds of illegal 

financial transfers, as it is unclear to whom and/or from whom it is paid. (O'Dwyer & Malone, 

2014) 

Some economists favor some economists with bitcoin processes. They think that the use of bitcoin 

can hamper fraud and that shopping transactions can be facilitated by negative economists. 

The reasons for the emergence of Bitcoin are generally due to the distrust of the existing economic 

system and the need to facilitate the work. The long-term plan is the idea that everyone will use 

virtual money in the future. For this reason, it is expected that a consolidation will take place in the 

future. 
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As of 24 February 2019; 

 There are a total of 17,554,013 Bitcoins in the market. 

 1 Bitcoin is US $ 4,018. 

 Market Capitalization is 70.535.610.158 US Dollars. 

 Total daytime operation is 320,446 BTC. 

 BTC swap was performed with USD 165.810.380 USD per day. 
Resource: http://www.blockchain.info/charts 

 

3. Taxation of Cryptocurrencies in Some European Countries 

The fact that cryptocurrencies, which have been growing in popularity on a global scale, are being 

used at national and international levels, have primarily been questioned for their taxation 

following legal status. The definition of cryptocurrencies as financial assets, means of payment and 

or commodities will also clarify how they will be taxed. While the issue of taxing income from 

cryptocurrencies is still being debated, some countries have identified them on a legal basis and 

supported it with their legislation. 

3.1. Taxation of Cryptocurrencies in the UK 

In this part of the study, the information obtained from the brief prepared by HM Revenue and 

Customs on March 3, 2014, the revenues obtained through bitcoin and other cryptocurrencies in 

the UK, taking into account the legal regulations of the UK, the Value Added Tax, Corporation 

Tax and Income tax will be evaluated. Anyone who generates revenue through cryptocurrencies, 

(Bitcoin miners, Bitcoin traders, Bitcoin exchanges, Bitcoin payment processors, other Bitcoin 

service providers) are covered by taxation. It should be noted that bitcoin is used as an investment 

tool in the UK. At the same time, there are many points of sale, including many pubs, restaurants 

and internet retailers that accept bitcoins for the payment of goods and services. (Revenue and 

Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies, 2014) 

3.1.1. Evaluation of Bitcoin and Cryptocurrencies in terms of VAT 

According to Article 135 (1) (d) of the EU VAT Directive, revenue from Bitcoin mining activities 

will be outside the scope of the VAT, as this activity cannot be included in the revenues to which 

VAT should be received.  Because there is no link between the services and the income received 

for other activities taken by the miners. In accordance with this article, no VAT will be charged on 

the value of Bitcoins if Bitcoin is exchanged for foreign currencies such as pounds, euros or dollars. 

VAT will be normally received from any supplier of goods or services sold in exchange for Bitcoin 

or similar encrypted currency. The value of the VAT paid goods or services shall be taken as the 

value of the cryptocurrency at the point where the transaction is realized. Costs exceeding or 

exceeding the value of the cryptocurrency used to regulate or perform any transaction in Bitcoin 

are exempt from VAT. (Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies, 

2014) 

3.1.2. Evaluation of Bitcoin and Cryptocurrencies in terms of Corporate Tax, Income Tax 

and Capital Gains Tax and Other Taxes 

According to the corporate tax, profit or loss in exchange movements between currencies may be 

taxed. Individuals trading in cryptocurrencies are taxed as income on their profits. In the taxation 

of virtual currencies, general rules are applied in foreign currency and credit relations. The profit 

or loss of a company carrying out Bitcoin transactions is reflected in the company's accounts and 
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is taxed in accordance with the corporate tax rules. If the profit or loss in a foreign currency contract 

is not in the trading profit or if it is not within the credit relationship rules, it may be taxed as a 

wage earning, or as a loss for income tax or capital gains tax purposes. Gains and losses in Bitcoin 

or other cryptocurrencies can be taxed for a capital gains tax if they accrue to an individual. These 

gains and losses may be subject to corporate tax if they accrue to a company. (Revenue and 

Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies, 2014) 

There is no possibility of any transfer tax in the UK due to the export or transfer of cryptocurrencies. 

(Taxation of cryptocurrencies in Europe: an overview, 2018) 

3.2. Taxation of Cryptocurrencies in Germany 

There is no law on the export, mining or ownership of bitcoins and/or other cryptocurrencies in 

German Law. According to the German Banking Law, cryptocurrencies are not accepted as a 

financial instruments in accordance with the German Securities Trading Law, despite the fact that 

they are included in a sub-category of financial account units that fall under the category of a 

national financial instrument that is not based on EU law and are accepted as financial instruments.  

The German Ministry of Finance (Bundesfinanzministerium) issued a decision on the VAT 

reimbursement of certain transactions on cryptocurrencies on 27 February 2018. (Kunschke & 

Henkelmann, 2019) 

3.2.1. Evaluation of Bitcoin and Cryptocurrencies in terms of VAT 

On 22 October 2015, the decisions taken in the ECHR on cryptocurrencies are as follows.  

(Kunschke & Henkelmann, 2019) 

i) Changing the cryptocurrency to fiat and vice versa is exempt from VAT regime. 

ii) The use of cryptocurrencies as a means of payment is not merely a taxable transaction 

for VAT purposes. 

iii) Mining is not a taxable activity for VAT. 

iv) Proposing digital wallet services to be taken into account is a taxable activity in 

accordance with German tax laws in Germany in which such service is provided. 

v) The provision of a crypto exchange platform may be taxable for VAT purposes, 

depending on the exact circumstances. 

3.2.2. Evaluation of Bitcoin and Cryptocurrencies in terms of Corporate Tax, Income Tax 

and Capital Gains Tax 

The German Federal Financial Supervisory Agency (Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) qualifies virtual currencies and/or cryptocurrencies as 

financial instruments. (Regulation of Cryptocurrency Around the World, 2019) 

The scope of taxation will depend on whether the companies are considered as a private entity or 

as a business asset, even though companies are considered to be treating all their assets as 

commercial assets. If the cryptocurrencies are considered as a commercial asset, all profits, 

including trade tax, will be subject to taxation and will be included in cases where non-residents 

are trading in Germany through a permanent organization. If the cryptocuurencies are considered 

as a private asset, the profits obtained without lending will generally be taxed as income. Capital 

gains will be taxable only when the purchase and sale transaction takes place within a year (or in 

the case of a previous lending in ten years). There is no transfer tax application in Germany. 

(Taxation of cryptocurrencies in Europe: an overview, 2018) 
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3.3. Taxation of Cryptocurrencies in France 

Bitcoin and other crypto currencies are not considered to be financial instruments in accordance 

with French Law, according to a joint statement issued by the French Financial Market 

Authority (Autorité des marchés financiers, AMF) and the warning made by the Prudential 

Supervisory Authority (Autorité de contrôle prudentiel et de Resolution, ACPR). It is therefore 

noted that cryptocurrencies are not in the regulatory framework of real currencies or  not to be 

under the control of AMF. (Regulation of Cryptocurrency Around the World, 2019) 

According to ACPR's report in 2013, it cannot be considered as a real currency or payment 

instrument according to the current French law of bitcoin. It is also a tool for speculating on bitcoin 

and other cryptocurrencies as well as being criticized as  tool for money laundering and other illegal 

activities.  (Banque de France, 2013) AMF and ACPR issued a joint statement in 2017 that 

acknowledges that a market in which bitcoin trading and investments are currently being 

conducted. (Regulation of Cryptocurrency Around the World, 2019) 

It should be noted that France and Germany have in common requested the G-20 to treat the 

encrypted currencies. (Drake, 2016) 

3.3.1. Evaluation of Bitcoin and Cryptocurrencies in terms of VAT 

In France, there is no regulation of VAT about cryptocurrencies. The French Supreme Court is 

associated with the cryptocurrencies with tax-related intangible assets. This means that VAT 

transactions at the moment should be as follows. The revenue generated from the mining activities 

of cryptocurrencies will be subject to VAT as a service provision. In case the crypto currency is 

exchanged with fiat currencies such as Euro or Dollar, VAT will not be paid for the value of the 

cryptocurrency and the fees collected by the broker if applicable. The costs that are above the value 

of the cryptocurrency with official currencies will be subject to VAT in order to regulate or carry 

out any transaction related to Bitcoin. Cryptocurrencies will be included in the VAT in the event 

that goods or services are procured through cryptocurrencies. If they are not made to generate 

income on a continuous basis, the sale of cryptocurrencies will not be subject to VAT. (Taxation 

of cryptocurrencies in Europe: an overview, 2018) 

3.3.2. Evaluation of Bitcoin and Cryptocurrencies in terms of Corporate Tax, Income Tax 

and Capital Gains Tax 

One-time profit derived from Bitcoin-style crypto currencies is considered to be a capital gain of 

36.2% on the sale of intangible assets, with a fixed rate of 19% and a social contribution of 17.2%.  

Profits derived from the mining of cryptocurrencies will be considered industrial and commercial 

profits subject to progressive income tax. Profits from the crypto currencies will be taxable for 

profits and losses under the general corporate tax regime including currency speculation and money 

mining for companies. (Polk & Wordwell, 2019) There is no transfer tax application in France. 

(Taxation of cryptocurrencies in Europe: an overview, 2018) 

4. Taxation of Cryptocurrencies in Turkey 

There are no legal regulations related to cryptocurrencies in Turkey In 2013, the Banking 

Regulation and Supervision Agency in 2013, Capital Markets Board in 2017 and 2018, and the 

Financial Stability Board in 2018 published notices about cryptocurrencies. (Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2013) (Habertürk, 2018) (Bloomberg, 2018) It was explained 

that the state would not be responsible for any grievances related to the cryptocurrencies and these 

funds should not be considered as an investment advice in these notices.  
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Cryptocurrencies which are known to be used in many national and international processes, should 

be placed on a legal basis and taxed by referring to the relevant laws. The reason why the legal 

basis for the taxation of cryptocurrencies is not fully established is that the definition of 

cryptocurrency is not clear in Turkish legislation. 

4.1. Evaluation of Bitcoin and Cryptocurrencies in terms of VAT 

According to Article 1 of the Value Added Tax Law No. 3065, occurred in Turkey, commercial, 

industrial, agricultural activities and the delivery of services and activities in the framework of self-

employment is taxable. In this case, the cryptocurrencies must be subject to VAT, regardless of 

whether they are commercial or self-employed. It is stated in the Article 17 of the Value Added 

Tax that the money deliveries are exempt from VAT Law. At this point, it should be noted that 

cryptocurrencies are not yet considered to be money. According to paragraph g of Article 17 of the 

Value Added Tax Law, money deliveries are exempt from VAT. At this point, it should be noted 

that cryptocurrencies are not yet considered to be money 

The comission fee of the purchase and sale of cryptocurrencies y is considered as commercial gain 

and it is subject to VAT with 18% of the revenue. The income of the comission fee will be subject 

to tax since all the income of the users of the Company will be commercial income. 

In Article 1 of the Value Added Law, the transactions that are included in the subject of VAT are 

specified. Delivery of goods and services performance, in order to take the subject of tax, in Turkey, 

commercial, industrial, agricultural activities and activities must be carried out within the 

framework of self-employment activity. In this case, if the cryptocurrencies is defined as 

commodity, it will be subject to Value Added Tax. It is possible to make a distinction about the 

evaluation of cryptocurrencies as commodities.  (Kaplanhan, 2018) 

i) If there is a commercial organization, it is subject to commercial gain and tax. If no specific VAT 

rate is determined, the rate will be 18%. 

ii) If there is no trade organization, an incidental gain occurs. For 2018, income exceeding TL 

27,000 is subject to tax. The deliveries shall be exempt from VAT. (Köse, 2018) 

4.2. Evaluation of Bitcoin and Cryptocurrencies in terms of Corporate Tax, Income Tax and 

Capital Gains Tax 

Although the use of Bitcoin and/or other cryptocurrencies in the exchange process or as a means 

of accumulation shows that the money possesses the properties that the money has, it is not 

sufficient for the cryptocurrencies to define it as money. 

Capital Markets Board is required to regulate the crypto currencies as securities. Crypto currencies 

shall be subject to trading tax upon the arrangement to be made by the Capital Markets Board. With 

regard to this situation, the Banking Regulation and Supervision Board based on the Law on 

Payment and Securities Reconciliation Systems, Payment Services and Electronic Money 

Institutions, on November 25, 2013, it is possible that Bitcoin is not considered to be an electronic 

money and therefore is not. 

Securities are defined as follows in the Capital Market Law No. 6362. 

Except money, checks, policies and bills; 

i) Shares, other similar shares and depositary receipt for such shares, 

ii) Borrowing instruments or debt instruments based on securitized assets and revenues and 

depositary receipts for such assets. 
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It is understood that securities are issued and marketed by certain individuals. However, 

cryptocurrencies are being revealed by a market that cannot be controlled by the legal authority. In 

this case, cryptocurrencies should not be considered as securities. (Ertaş, 2018) 

According to Article 65 of the Income Tax Law No. 193, self-employment activity is defined as 

making personal works that are not based on business capital or professional knowledge, rather 

than capital, on the basis of personal responsibility under the personal responsibility, without the 

employer, based on professional knowledge or expropriation. it is possible to consider these 

activities as commercial activities because the type of income obtained from mining activities can 

be considered as commercial income based on this recognition. (Ertaş, 2018) 

In the case of crypto money exchanges and the exchange of crypto money and cash without any 

intermediaries, in accordance with Provisional Article 67/1 of the Income Tax Law, the payment 

of earnings to the right holder by the stock exchange institutions may be presented as a solution in 

terms of taxation. 

5. Conclusion 

Money began to change shape and virtual money emerged with the development of technology.  

These kinds of money called crypto currencies are used in some countries as commodities, in some 

countries as a means of investment in some countries as a means of payment. 

Germany which is one of the European Union members, has some regulations related to crypto 

currencies like summarized as follows, mining will not be considered as taxable activity, crypto 

currencies will be exempted from value added tax if crypto currencies are changed with normal 

money, crypto currencies can be used as a payment instrument and digital wallet services can be 

taxed. 

France which is one of the European Union members, has some regulations related to crypto 

currencies like summarized as follows, crypto coins will be considered as financial assets, crypto 

coins will not be accepted as real currencies, goods or services will be subject to value added tax 

if they are supplied through cryptocurrencies units, and value added tax will not be used if they are 

not used for the purpose of generating continuous income. 

United Kingdom has some regulations related to crypto currencies like summarized as follows, 

cryptcurrencies will be considered as an investment tool, miners, traders, stock exchanges and 

Bitcoin payment processors traded with these currencies will be taxed, the payment with Bitcoin 

will be acceptable in a lot of restaurants. 

The Capital Markets Board of Turkey, Banking Regulation and Supervision Board and the 

Financial Stability Board has issued a statement regarding cryptocurrencies and explained that 

there are no legal regulations relating to these currencies. A description to be made by these 

institutions will also determine the itinerary for the taxation of crypto coins. With the definition of 

crypto coins as commodities, financial assets or means of payment, it will be ensured that these 

currencies will be subject to income tax, value added tax and corporate taxes and/or which ones. 

The most important result that is related with this study about taxation subject of cryptocurrencies 

in some European countries and Turkey,  the relevant institutions and organizations in Turkey 

should reconcile in the issue of definition of these currencies. Although there is no illegal situation 

in the transactions made with these funds, the problems that may arise due to the transactions with 

these funds can cause people to become victims because of the lack of a legal regulation. 
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The legal regulations on crypto coins will also constitute a legal basis for the taxation of these 

funds. The transactions made and the revenues obtained through these funds are not to be 

underestimated. Therefore, the taxation process will bring a large amount of revenue to the 

government treasury. 
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Mehmet Öksüz1  Mehtap Taş2 

 

 
Özet 

Devlet, ekonomi için önem arz eden bazı pazarlarda yaşanan konjonktürel dalgalanmaların yaratacağı sorunların 

önlenebilmesi adına çeşitli mali araçlar kullanmaktadır. Kısa sürede etkisini gösteren mali araçlardan birisi, en 

basit haliyle, devlet tarafından vergilerin tahsil edilmesinden bazı ekonomik, mali ve sosyal amaçlarla feragat 

edilmesi anlamına gelen vergi harcamalarıdır. Türkiye’de 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren 

vergi indirimleri de vergi harcamalarından birisidir. Vergi indirimleri, talebi genişletici etki yarattığından dolayı, 

konjonktürel daralmaların yaşandığı dönemlerde hükümetler açısından sıkça kullanılan bir mali araç olma özelliği 

taşımaktadır. Çalışmanın amacı, 2018’in ikinci çeyreğinde daralan otomotiv pazarına yönelik olarak çıkartılan 

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin beklenen genişletici etkiyi yaratıp yaratamadığının tartışılmasıdır. Bu 

amaçla, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) 

tarafından yayınlanan resmi veriler kullanılarak bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda, vergi indirimlerinin otomobil satışlarını kısmen de olsa olumlu yönde etkilediği, ancak beklenen etkiyi 

yaratamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Vergi indirimi, Vergi harcaması, Özel Tüketim Vergisi, Otomotiv pazarı 
 

JEL Sınıflandırması: E62, H29, K34 

 

Evaluation of the Effect of Tax Reductions of Automotive Market 

in Turkey 
 
Abstract 

The state uses various fiscal instruments to prevent the problems caused by the cyclical fluctuations in some 

markets which are important for the economy. One of the fiscal instruments that have effect in a short period of 

time is the tax expenditures which, in its simplest form, means the state to waive the collection of taxes for some 

economic, fiscal and social purposes. Tax cuts which have come into force with President Decision No. 287 in 

Turkey is also one of the tax expenditures. Tax reductions are a frequently used fiscal instrument for governments 

in the period of conjectural contraction, as they have an expanding effect on demand. The aim of the study is to 

discuss whether the reduction of the Special Consumption Tax (SCT) enacted for the automotive market shrinking 

in the second quarter of 2018 could create the expected expansionary impact or not. For this purpose, an assessment 

has been made by using the official data published by the Automotive Distributors Association and the General 

Directorate of Budget and Fiscal Control. As a result of the evaluations made, it was concluded that tax reductions 

had a positive effect on automobile sales, but could not create the expected effect. 
 

Keywords: Tax reduction, Tax expenditures, Special consumption tax, Automotive market 
 

JEL Classification: E62, H29, K34 
 

 

1. Giriş 

Geçmişte lüks mal olarak görülen otomobil, erişilebilirliğin sağlanması ve insanların 

mobilitesinin artmasıyla birlikte günümüzde temel ihtiyaç olarak görülmeye başlanmış, buna 

bağlı olarak da yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada sürekli büyüyen bir pazar haline 

gelmiştir. İnsan yaşamının önemli bir parçası haline gelen otomobil, bir pazar olarak ele 
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alındığında da makroekonomik dengeler açısından önemli bir rol oynamaktadır. Fiat, Ford, 

Toyota, Renault, Honda ve Hyundai gibi markaların bazı modellerinin Türkiye’de üretiliyor 

olması, üretimin büyük kısmının ihraç ediliyor olması ve pazar payının oldukça büyük hale 

gelmesi gibi sebeplerle bu pazardaki genişleme veya daralma etkisini gayrisafi yurtiçi hasıla 

üzerinde doğrudan göstermektedir. Böylesine önemli hale gelen otomotiv pazarında yaşanacak 

konjonktürel daralmalarda ise hükümetlerin müdahale etmesi beklenilen bir sonuçtur.  

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD, 2019) yayınladığı verilere göre Türkiye’de 

otomotiv pazarı 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren daralma eğilimi göstermektedir. 

Yukarıda açıklandığı gibi ülke ekonomisi adına önemli bir yeri olan bu pazarda yaşanan 

daralmanın giderilmesi adına önemli bir adım atılmış ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

binek otomobiller için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi getirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, 

yukarıda belirtilen Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulamaya giren ÖTV indirimlerinin otomobil 

pazarında beklenilen genişletici etkiyi yaratıp yaratamadığının tartışılması olmuştur.  

Çalışmanın bundan sonraki ilk kısmında Türkiye’de motorlu taşıtlarda ÖTV’nin durumu 

özetlenerek, 31 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV indirimi değerlendirilecektir. 

Sonraki kısımda ise 2013 yılından 2019 yılı Şubat ayına kadarki süreçte otomotiv pazarı 

değerlendirilecek, meydana gelen konjonktürel dalgalanmaların olası sebepleri tartışılacaktır. 

Son kısımda da, yürürlüğe giren ÖTV indirimlerinin otomobil pazarı üzerindeki etkinliği-

yeterliliği tartışılacaktır.  

2. Türkiye’de Motorlu Taşıtlarda ÖTV’nin Durumu 

ÖTV Kanunu’nun genel gerekçesinde belirtildiği üzere özel tüketim vergisi, AB müktesebatına 

uyum sağlamak, oldukça karmaşık bir yapı arz eden dolaylı vergiler alanında önemli oranda 

basitleştirme yapmak ve basitleşme ile yükümlülerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak 

amacıyla vergi mevzuatımıza 2002 yılında dâhil edilmiş bir harcamalar üzerinden alınan vergi 

türüdür (Çetin, 2017: 95). ÖTV’nin konusu ise Türkiye’de belirli bir iktisadi süreç içinde 

bulunan ve kanuna ekli dört (I, II, III, IV) listenin kapsamına alınmış mallardan oluşmaktadır 

(Şenyüz vd., 2018: 315). Bu listeler şu şekilde özetlenebilir: I sayılı liste petrol ve ürünleri, II 

sayılı liste motorlu taşıtlar, III sayılı liste alkollü içkiler ve tütün mamulleri, gazoz ve meyve 

suları, IV sayılı liste lüks tüketim malları (kürk, kozmetik ürünler vs) ile dayanıklı tüketim malı 

(beyaz eşya, elektronik ürünler vs). Yukarıda da görüldüğü üzere, II sayılı liste motorlu taşıtlar 

üzerinden alınacak ÖTV’yi gösterir listedir.  
 

Tablo 1: Özel Tüketim Vergisi Gelirleri 

Yıllar 

ÖTV  

(Toplam)  

(Bin TL) 

ÖTV – II sayılı liste 

(Motorlu Taşıtlar) 

(Bin TL) 

Toplam ÖTV 

İçindeki Payı  

(%) 

Bir Önceki Yıla 

Göre Artış  

(%) 

2006 36.926.175 4.138.481 11,21 - 

2007 39.110.505 4.293.326 10,98 3,74 

2008 41.831.723 3.804.892 9,10 -11,38 

2009 43.619.794 3.352.689 7,69 -11,88 

2010 57.285.121 6.192.786 10,81 84,71 

2011 64.188.786 8.567.837 13,35 38,35 

2012 71.705.544 8.408.972 11,73 -1,85 

2013 85.461.561 10.564.665 12,36 25,64 

2014 91.095.043 12.850.802 14,11 21,64 

2015 105.922.766 17.026.579 16,07 32,49 

2016 120.401.507 18.872.615 15,67 10,84 

2017 138.328.315 22.017.408 15,92 16,66 

2018 133.901.088 17.327.830 12,94 -21,30 

2019* 21.096.557 950.749 - - 

Kaynak: (BÜMKO, 2019a; 2019b; 2019c) 
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Tablo 1’de Türkiye’de yıllar itibariyle elde edilen ÖTV gelirleri gösterilmektedir. Burada, ÖTV 

gelirlerinin 2017 yılına kadar sürekli olarak artış gösterdiği, 2018 yılında ise bir durgunluk 

yaşandığı açıkça görülmektedir. ÖTV II sayılı listeye göre elde edilen gelirlere bakıldığında ise 

2017 yılında elde edilen gelirlerin bir önceki yıla göre %16,66 arttığı, ancak 2018 yılında elde 

edilen gelirlerin ise bir önceki yıla göre %21,30 azaldığı görülmektedir. Ayrıca, 2018 Şubat ayı 

sonu itibariyle motorlu taşıtlardan toplam 2.575.506.000 TL ÖTV geliri elde edilmişken, 2019 

Şubat ayı sonu itibariyle yalnızca 950.749.000 TL ÖTV geliri elde edildiği görülmüştür 

(BÜMKO, 2019c). Başka bir ifadeyle, II sayılı cetvelden elde edilen ÖTV geliri 2019 Şubat ayı 

sonu itibariyle %63,08 azalmıştır.  

Otomotiv pazarında yaşanan talep daralması sorununu çözebilmek adına 31 Ekim 2018 

tarihinde 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştır. Bu karara göre ÖTV Kanunu’nun II 

sayılı cetvelinde yer alan ve motor hacmi 1600 cc’nin altında olan araçlara ÖTV matrahına göre 

vergi indirimi getirilmiştir. Bu Karar ile ÖTV matrahı 70.000 TL’nin altında kalan otomobillere 

uygulanan ÖTV oranı %45’ten %30’a indirilirken; ÖTV matrahı 70.000 TL ile 120.000 TL 

arasında olan otomobillere uygulanan ÖTV oranı da %50’den %35’e indirilmiştir (287 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı).  

 

Tablo 2: ÖTV İndiriminden Önceki ve Sonraki Durumla ilgili Örnek 

 
ÖTV İndirimi 

Öncesi 

ÖTV İndirimi 

Sonrası 
 

ÖTV İndirimi 

Öncesi 

ÖTV İndirimi 

Sonrası 

Aracın Değeri 60.000 TL 60.000 TL  120.000 TL 120.000 TL 

ÖTV 27.000 TL 18.000 TL  60.000 TL 42.000 TL 

Ara Toplam 87.000 TL 78.000 TL  180.000 TL 162.000 TL 

KDV (%18) 15.660 TL 14.040 TL  32.400 TL 29.160 TL 

Genel Toplam 102.660 TL 92.040 TL  212.400 TL 191.160 TL 

Fark 10.620 TL  21.240 TL 
 

Tablo 2’de 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde ve sonrasında ÖTV’nin otomobil 

fiyatına etkisi bir örnek hesaplama ile gösterilmektedir. Buna göre, Karar öncesinde değeri 

60.000 TL olan bir otomobil bayi karı hariç 102.660 TL’ye satılabiliyorken, Karar sonrasında 

92.040 TL’ye satılabilecektir. 15 puanlık ÖTV indiriminden kaynaklanan aradaki fark 10.620 

TL olarak hesaplanmaktadır. Aynı şekilde, Karar öncesinde değeri 120.000 TL olan bir 

otomobil bayi karı hariç 212.400 TL’ye satılabiliyorken, Karar sonrasında 191.160 TL’ye 

satılabilecektir. Bu otomobil için ise indirim miktarı 21.240 TL olacaktır.  

 

3. Türkiye’de Otomotiv Pazarının Durumu 

İnsanın doğası gereğince, sosyallik ve katılım yaşamı anlamlı hale getirir. Günümüzde otomobil 

kullanımı, günlük hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra, trafikte toplumsal mobilizasyon ve 

katılımı da sağlamaktadır (Aran vd., 2019: 68-69). Ayrıca, teknolojinin vazgeçilmez bir parçası 

olan otomotiv sektörü son derece hızlı bir şekilde değişim göstererek tüketim alışkanlıklarını 

farklı şekillerde biçimlendirmektedir (Işıkhan ve Sığın, 2016: 226). Tüm bunların yanı sıra 

otomotiv sektörü, gerek yarattığı katma değerle, gerek doğrudan ve dolaylı olarak istihdama 

katkısı nedeniyle, gerekse teknolojik gelişmeye öncülük etmesi sebebiyle ülkelerin 

kalkınmasında oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Demir-çelik, lastik-plastik, dokuma, cam, 

boya, elektrik ve elektronik gibi birçok sektörden girdi alması ve pazarlama, tamir, bakım, 

yedek parça satışları, finansman ve sigortacılık hizmetlerinde yarattığı geniş iş hacmi nedeniyle 

de ekonomilerde sürükleyici bir özelliğe sahiptir. Sanayileşmiş ülkelerin çoğunda otomotiv 

sanayii firmalarının, ülkelerin büyük şirketleri sıralamasında ilk sıralarda yer aldığı ve ayrıca 

otomotiv sektörünün, üretim büyüklüğü açısından toplam imalat sanayii üretimi içerisinde yine 

ilk sıralarda olduğu görülmektedir (Görener ve Görener, 2008: 1218). Ülke ekonomisi 
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açısından son derece önemli hale dönüşen bir pazar olan otomotiv pazarının 2013-2018 dönemi 

satış rakamları Tablo 3’te gösterilmektedir.  
 

Tablo 3: Türkiye’de Otomotiv Pazarı 

Yıllar Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam 
Bir Önceki Yıla 

Göre Değişim (%) 

2013 664.655 188.723 39.746 893.124 - 

2014 587.331 180.350 39.805 807.486 -9,59 

2015 725.596 242.421 43.177 1.011.194 25,23 

2016 756.938 226.782 24.137 1.007.857 -0,33 

2017 722.759 233.435 30.635 986.829 -2,09 

2018 486.321 134.616 20.604 641.541 -34,99 

2009-2018 

Ortalaması 
- - - 848.124  

Kaynak: (ODD, 2019) 
 

Piyasada alım satıma konu olan bir mala yönelik tüketici talebi; o malın fiyatı, tüketicinin geliri, 

diğer malların fiyatları, tüketicinin zevk ve tercihleri ile geleceğe ilişkin fiyat ve gelir 

beklentilerinin yanı sıra nüfus ve tüketici sayısı benzeri diğer birçok faktörden etkilenmektedir. 

Buradaki temel belirleyicilerden birisinin fiyat olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Talep 

kanunu gereği, fiyattaki artış talep miktarını azaltırken; aksine fiyat azaldığında talep 

miktarında bir artış meydana gelmektedir (Öner ve Şahin, 2018: 339-340). Türkiye’de 2018’de 

yaşanan yüksek enflasyonla birlikte döviz kurlarındaki artış fiyatlar genel seviyesinin 

yükselmesine neden olmakla birlikte, özellikle otomotiv pazarını olumsuz yönde etkilemiştir. 

Tablo 3’te açık bir şekilde görüldüğü üzere Türkiye’de otomotiv satış rakamları 2015 ve 2016 

yıllarında bir milyonu aşmış durumdayken, 2017’de küçük ancak 2018’de çok büyük bir 

daralma meydana gelmiştir. Ayrıca, 2018 yılında yapılan satışlar bir önceki yıla göre %34,99 

azalış göstermiştir.  
 

 
Grafik 1: Türkiye’de Aylık Otomotiv Satış Rakamları (2017-2018) 

Kaynak: (ODD, 2019) 
 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

383 
 

Grafik 1’de 2017 ve 2018 yılı ile son 10 yılın ortalama satış rakamları aylık olarak 

gösterilmektedir. 2018 yılı satış rakamlarına bakıldığında, ikinci çeyrekten itibaren bir daralma 

yaşandığı görülmektedir. Son 10 yıllık ortalamalara göre değerlendirildiğinde ise satış 

miktarlarının 2018 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ortalamaların üzerinde 

gerçekleştiği görülürken, diğer aylarda ise ortalamanın altında kalındığı, özellikle Ekim ayında 

satış rakamlarının dip yaptığı görülmektedir. Daralmanın dip yaptığı bu ayda devlet müdahalesi 

gerçekleşmiş, talebi genişletici etki yapması beklenen vergi indirimi 287 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu ÖTV indirimi kararının hemen sonrasında ise satış 

rakamlarında bir iyileşme yaşanmış olmasına rağmen, bir önceki senenin aynı aylarında 

gerçekleşen satış rakamlarının çok altında kalmıştır.   
 

 
Grafik 2: Türkiye’de Ocak-Mart Ayları Otomotiv Satış Rakamları (2018-2019) 

Kaynak: (ODD, 2019) 
 

Grafik 2’de 2018 ve 2019 yılları ilk çeyreklerinde yapılan toplam satış rakamları 

gösterilmektedir. Buna göre otomobil satışlarının %43,74, hafif ticari araç satışlarının %45,58 

ve ağır ticari araç satışlarının ise %62,57 oranında düştüğü görülmektedir. Ayrıca, 2018 Ocak-

Mart döneminde 164.893 adet satış yaşanan Türkiye otomotiv toplam pazarı, 2019 Ocak-Mart 

döneminde %44,88 azalarak 90.888 adet olarak gerçekleşmiştir. 
 

4. Sonuç 

Otomotiv pazarı sürekli gelişen teknolojisi ile birlikte her geçen gün daha da önemli bir hal 

almaktadır. Türkiye de Fiat, Ford, Toyota, Renault, Honda ve Hyundai gibi önemli markaların 

ülke içerisinde fabrika kurarak üretim yapmasını sağlayarak, küçük de olsa bu uluslararası 

pastadan payını almaktadır. Ancak, gerek döviz kurlarının yükselmesi, gerek taşıt kredisi faiz 

oranlarının yüksek olması, gerekse vergi yükünün fazla olması gibi nedenlerle fiyatların alım 

gücünü aşmasından dolayı Türkiye’de 2018’in ikinci çeyreğinden itibaren otomobil talebinde 

daralma meydana gelmiştir. Bu daralmanın giderilebilmesi adına 31 Ekim 2018’de 287 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girmiş, buna göre binek otomobillerin ÖTV oranlarında 

indirime gidilmiştir.  

Yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı’na göre ÖTV indirimi tüm otomobillere değil bazı 

şartları sağlayan otomobillere uygulanmıştır. Bu şartlardan birincisi otomobilin motor hacminin 

1600 cc’ye kadar olmasıdır. Başka bir deyişle, motor hacmi 1600 cc üzerindeki otomobiller 

düzenlemenin dışında kalmaktadır. Diğer şart ise otomobilin ÖTV matrahı ile ilgilidir. Buna 
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göre, ÖTV matrahı 70.000 TL’nin altındaki otomobillere uygulanan ÖTV oranı %45’ten 

%30’a; ÖTV matrahı 70.000 ile 120.000 TL arasındaki otomobillere uygulanan ÖTV oranı ise 

%50’den %35’e indirilmiştir. Başka bir deyişle, ÖTV matrahı 120.000 TL üzerinde olan 

otomobiller düzenleme dışında bırakılmıştır.  

Otomotiv pazarındaki daralmanın giderilmesi adına hükümetçe atılan bir adım olan vergi 

indirimlerinin, tek başına, nispeten genişletici etki yaratmakla birlikte, genel anlamda 

beklenilen etkiyi gösteremediği açıktır. Bunun en önemli nedenlerinden birisinin ÖTV 

indiriminden faydalanmak için motor hacmi sınırının getirilmiş olması olarak görülmektedir. 

Bir diğeri ise yalnızca 15 puanlık bir indirimin yapılmış olmasıdır. Motor silindir hacmi 

sınırının yükseltilmesi veya kaldırılması ile indirim oranının bir miktar daha artırılması talebin 

canlandırılması adına olumlu etkide bulunacaktır. 

Otomobil pazarındaki daralmaya sebep olan unsurlardan bir diğeri ise kredi faiz oranlarıdır. 

Enflasyonun da yükselmesiyle birlikte sıkı maliye ve para politikası uygulanmasından dolayı, 

kredi faiz oranlarının da artırılması tabii bir durumdur. Ancak bu durum, otomobil talebinin de 

daralmasına neden olmaktadır. Özellikle taşıt kredilerinde yapılacak olan faiz indirimlerinin 

talebi canlandırıcı etki yaratacağı düşünülmektedir. 

Yukardakilere ek olarak, otomobil pazarının büyük bir bölümünü ithal edilen otomobiller 

oluşturmaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde, ÖTV indiriminin tek başına talebi genişletici 

etkisinin sınırlı olması tabii olarak görülmektedir. Çünkü döviz kurları oynaklığının ithalatı 

olumsuz yönde etkilediği (Yücesan vd., 2017; Alvarez vd., 2009; Omojimite ve Akpokodje, 

2010) yapılan ampirik çalışmalarca da ortaya konulmuştur. Bu sebeple, döviz kurunun makul 

seviyelerde sabitlenmesinin de talebi artırıcı etki yaratacağı düşünülmektedir.  

Bu noktada sorulması gereken diğer bir soru ise bahsedilen bu talebi canlandırıcı önlemlerin 

uygulanması durumunda, bütçe ve makroekonomik dengelerin nasıl etkileneceğidir. Son 

yıllarda motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’lerin merkezi yönetim bütçesi içerisindeki 

payına bakıldığında yaklaşık %3,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir (BÜMKO, 2019a). 

Azımsanamayacak derecede olan bu oranın ne kadarından vazgeçilebileceği ve meydana gelen 

açığın ne şekilde finanse edileceği siyasal karar alma mekanizması tarafından alınması gereken 

önemli bir karardır. Ayrıca, kredi faiz oranlarının düşürülmesi ve döviz kurundaki oynaklığın 

azaltılabilmesi adına atılması gereken adımların maliyetlerinin de politika yapıcılar tarafından 

iyice analiz edilmesi önemli bir diğer husustur.  
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Vergi Yoklaması Bakımından Yetkili Adam Kavramı 
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Özet 

Türk vergi hukukunda yoklama, vergilendirmeye ilişkin maddi olayların doğruluğunu tespit etmek için 

gerçekleştirilen vergi denetim yollarından birisidir. Yoklama, vergi mükellefinin veya yetkili adamının nezdinde 

yapılır. Yoklama sonucunda bir tarhiyat yapılması söz konusu ise, yapılacak tarhiyatın geçerli olabilmesi için 

mükellefin veya yetkili adamının yoklama fişi adı verilen yoklama tutanağını imzalaması gereklidir. Aksi takdirde 

yoklamanın ve buna bağlı yapılan tarhiyatın hukuki geçerliliğinden söz edilemeyecektir.  

Çalışmada öncelikle, bir vergi denetim türü olarak yoklama ele alınarak temel usul ve esasları açıklanmıştır. 

Ardından, yoklamada mükellefin yetkili adamı kavramından kimlerin anlaşılması gerektiği, yetkili adamın vergi 

usul kanununda geçen diğer yetkili kişilerden ayrımı ele alınmıştır. Son olarak, yetkili adamın yoklama sırasında 

yapabileceği işlemler ile yetkili adamın bulunmamasının hukuki sonuçları irdelenerek çalışma sonlandırılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Yoklama, yetkili adam, yoklama fişi 
 

JEL Sınıflandırması: K34, M42, H29 

 

Notion of Authorized Person for Tax Inspection 
 
Abstract 

The inspection in Turkish tax law is one of the ways of tax audit that is carried out in order to determine the 

correctness of material facts related to investigation and taxation. Inspection is held in the presence of the taxpayer 

or the authorized man. In the case of a probation as a result of the inspection, the taxpayer or the authorized person 

must sign the inspection voucher in order for the inspection to be valid. Otherwise, it will not be possible to mention 

the legal validity of the inspection and the related assessment. 

In the study, firstly, the basic principles are explained by taking the inspection as a tax audit type. Then the 

distinction was made between those who were to be understood by the concept of a taxpayer's authorized man, 

and the competent man's tax authority. Finally, the work was terminated by examining the legal consequences of 

not having the competent man and the operations that the authorized man can do during the inspeciton. 
 

Keywords: Inspection, Authorized Man, Inspection Voucher 
 

JEL Classification: K34, M42, H29 

 

1. Giriş 

Modern vergi sistemlerinde, vergi tarhiyatının temeli mükellefin beyanına dayanmaktadır. Bu 

düşünce, vergilendirmeye ilişkin hususların en iyi mükellef tarafından bilineceği esasına 

dayanmaktadır. Ancak, vergilendirme yetkisi bir devletin münhasır egemenlik yetkisine 

dayandığından devletin bu alandan tamamen çekilmesi söz konusu değildir. Devlet, kamu 

alacaklarını tam ve zamanında alabilmek için mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu çeşitli 

yollarla araştırmaktadır. Bu yollar, vergi hukukunda teknik olarak vergi denetim yolları olarak 

adlandırılmaktadır. 

Vergi denetim yolları, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)  7. Kısımda düzenlenmiştir. Buna 

göre vergi denetim yolları, yoklama, vergi incelemesi, arama ve bilgi toplamaktan ibarettir. 

Vergi idaresi, bu yollarla mükellefin beyanlarının ve vergilendirmeyle alakalı diğer hususların 

doğruluğunu araştırır, tespit eder ve sağlar. 
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Özellikle beyana dayalı vergilerde beyanın içeriğine ve beyan edilen hususlarla ilgili en doğru 

bilgiye mükellefin kendisi veya vergisel işlemlerinin yürüten yetkili kişisi sahiptir. Bu 

düşüncenin bir sonucu olarak, vergi denetim yollarından özellikle beyana ait hususlarının 

araştırıldığı yoklama ve vergi incelemesinde mükellefin kendisinin veya yetkili kişisinin hazır 

bulunması kanuni bir zorunluluk olarak öngörülmüştür. Bunların hazır olmaması veya hazır 

olmaktan imtina etmesi halinde denetim sonucunun ve dolayısıyla tarhiyatın geçerli olabilmesi 

sıkı şartlara bağlanmıştır. 

Çalışmanın ilk bölümünde vergi denetim yollarından biri olan yoklamanın temel özellikleri ile 

yoklamanın hukuki niteliği, idari işlem teorisi çerçevesince incelenmiştir. Ardından, yoklamada 

uyulması gereken temel usul ve esaslar belirlenmiştir.  

İkinci bölümde, yoklama sırasında bulunması ve yoklama fişini imzalaması gereken yetkili 

adamdan ne anlaşılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu bölümde, yetkili adam kavramı, 

kimlerin ilgili maddede geçen yetkili adam sıfatını haiz olduğu, yoklamada yetkili adamın 

VUK’ta geçen diğer yetkili kişi kavramlarından farkı irdelenmiştir. 

Üçüncü ve son bölümde, yoklama sırasında yetkili kişinin olmaması halinde doğabilecek 

hukuki sonuçlar irdelenmiş ve yargı kararları çerçevesinde çeşitli öneriler sunularak çalışma 

sonlandırılmıştır. 

2. Yoklama 

Yoklama, vergi denetim türleri arasında uygulanması en basit denetim yoludur. Yetki ve 

kapsam bakımından dar olmasına rağmen vergilendirmeye ilişkin birinci basamak gerçeklerin 

araştırılabilmesi ve kolayca uygulanıp hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi nedeniyle tercih 

edilmektedir. 

Yoklama, kelime anlamı bakımından “yoklamak işi, kontrol” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 

Büyük Türkçe Sözlük). Vergisel olarak yoklama ise, “vergi yöntemi yasasının kapsamına giren 

ve vergi yasalarının yükümlü olarak tanımladığı kişilere ilişkin yükümlülükle ilgili özdeksel 

olayları ve konuları araştırarak saptama” olarak tanımlanmıştır (TDK, Tecim, Maliye, 

Sayışmanlık ve Güvence Terim Sözlüğü). 

VUK 127. maddesinde ise yoklama, “mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, 

kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek” olarak tanımlanmıştır. Yoklamanın 

tanımından, yoklamanın amacını tespit etmek mümkündür. Buna göre, yoklamanın amacı 

mükelleflere ilişkin temel maddi olayların doğruluğunu sağlamaktır. Örneğin, bir mükellefin 

işyerinde kaç işçi çalıştırdığı, mükellefin satış sırasında düzenlemesi gereken belgeleri 

düzenleyip düzenlemediği, vergi levhası bulundurup bulundurmadığı gibi pek çok husus 

yoklama ile tespit edilebilecektir. 

Yoklamanın bir diğer amacı ise, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmektir. Bu amaçla vergi 

idaresi yoklama sırasında kaydı bulunmayan işyerlerini gezerek kayıt dışı mükelleflerin kayıt 

altına alınmasını sağlayarak vergi adaletine katkı sağlamaktadır (Tekin ve Çelikkaya, 2014: 

123).  

Yoklama, idari işlem teorisi bakımından hazırlık işlemi (ön işlem) olarak kabul edilmektedir. 

Keza yoklama faaliyetinin sonunda düzenlenen ve yoklama fişi adı verilen tutanak da bir 

hazırlık işlemi olarak kabul edilmektedir. Bu kabulün sonucu olarak, yoklama faaliyetine veya 

yoklama fişine karşı tek başına dava açmak mümkün değildir. Çünkü hazırlık işlemleri idari 

işlem olarak kabul edilmezler ve tek başına ilgilinin hukuki durumunda değişiklik 

yaratmadıklarından dava konusu edilmeleri mümkün değildir (Atay, 2009: 419). Yoklama 

fişine karşı dava açılması ise, ancak icrai işlemi olan tarhiyata karşı açılacak dava ile 

mümkündür. 
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Yoklama faaliyeti, idari işlem teorisinde idarenin faaliyetleri bakımından ise kolluk faaliyeti 

olarak kabul edilmektedir. Burada vergi denetim elemanları, mükellefin fiili durumunun 

gerçeğe uygunluğunu denetleyerek uygun olmaması halinde kendisine ceza keser (Yıldız, 2013: 

134). Anayasa Mahkemesi, vergi denetim işlemlerini “mali kolluk” olarak adlandırmıştır.3 

 

2.1 Yoklamanın Temel Usul ve Esasları 

Yoklama, VUK 127. ve 133. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yoklama, kanunda yoklama 

yetkisi ile donatılmış memurlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kişiler 128. maddede 

vergi dairesi müdürleri, yoklama memurları, yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile 

görevlendirilenler, vergi inceleme yetkisi olanlar ve gelir uzmanları olarak belirlenmiştir. 

Yoklamanın yetkili kişiler tarafından yapılması önemlidir. Yetkisiz kişiler tarafından yapılacak 

yoklamayı ilgililer reddedebileceği gibi, yetkisiz kişinin yoklama faaliyeti sonucunda 

düzenlediği yoklama fişi ve buna dayalı tarhiyat da iptal edilecektir. 

Yoklama, yetkili memurlar tarafından her zaman yapılabilir. Ne zaman yoklama yapılacağının 

mükellefe önceden haber verilmesine gerek bulunmamaktadır. Zira yoklamanın amacı fiili 

durumun hukuki durumla uyumunu denetlemek olduğuna göre, mükellefe önceden haber 

verilmesi uygulamanın amacına uygun düşmemektedir. 

Burada, yoklamanın mükellefe önceden haber verilmesi ile mükellefin yokluğunda yoklama 

yapılması birbirine karıştırılmamalıdır. Yoklama sırasında mutlaka mükellef yahut yetkili 

adamı yoklama yapılan yerde hazır bulunmalıdır. Aksi takdirde yoklamanın hukuki 

geçerliliğinden bahsetmek mümkün değildir. 

2.2 Yoklamanın Sonuçları 

Yoklama sırasında incelenen hususlar hakkında, yoklama fişi düzenlenir. Buradan hareketle, 

yoklama fişini, mükellef hakkında yoklamaya konu edilen hususlar hakkında ulaşılan bulgu ve 

sonuçların kayıt altına alındığı tutanak olarak tanımlamak mümkündür. 

Yoklama fişi, vergi yargılamasında “resmi delil” olarak kullanılacağından önemli bir yere 

sahiptir.4  Yoklama sırasında tespit edilen vergi mevzuatına aykırı durum, mükellefe ceza 

kesilmesine neden olabilir. Yoklama ile tespit edilen durumun hukuka aykırılık derecesine göre, 

mükellef hakkında vergi incelemesi yapılması veya özel usulsüzlük cezası kesilmesi de 

yoklama fişinin olası sonuçlarındandır. 

Yoklama fişi düzenlerken uyulması gerek usul ve esaslar, VUK 131. ve 132. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Buna göre, tutanağın mutlaka yetkili memur ve nezdinde yoklama yapılan 

mükellef yahut yetkili adamı tarafından imzalanması şarttır. Yoklama fişi iki nüsha 

düzenlenerek bir nüshası nezdinde yoklama yapılana bırakılır veya posta yolu ile ulaştırılır. 

Yoklama fişinin neticelerine çalışmanın devamında daha detaylı değinilecektir. 

                                                 
3 “ …Vergi idarelerince verilen para cezalarının teknik anlamda ceza niteliğinde olmadığı, idari birer yaptırım 

niteliğinde olduğu hususundaki düşünceler de gözetildiğinde belge düzenine ilişkin idari düzenlemelere aykırı 

davranış suç değil, birer disiplin suçu, hattâ bir tür mali kolluk önlemi olarak değerlendirilebilir…”AYM, 

15.10.1991 T.,1990/29 E., 1991/37 K. S.K., https://www.sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 15.02.2018. 
4 “… Tarihinde çekilen fotoğraflara dayanılarak cezalı tarhiyat yapılmış ise de vergi mahkemesince verilen ara 

kararıyla istenilmesine rağmen davalı tarafından vergilemeye dayanak olacak herhangi bir tutanak, yoklama fişi 

ibraz edilememesi karsısında, dava konusu cezalı vergiye dayanak olacak davacıyı bağlayıcı ve hukuka uygun bir 

tespit ve yoklama tutanağı bulunmadığı görülmektedir. Bu durumda beyan dışı bırakıldığı öne sürülen ilan ve 

reklamlara ilişkin hukuken geçerli tespit bulunmadığı anlaşıldığından, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar 

verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.” D. 9.D., 11.11.2015 T., 2013/10698 E., 2015/13179 K. Sayılı Kararı, 

https://www.sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 04.05.2018. 
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2.3 Elektronik Yoklama 

Elektronik yoklama (e-yoklama), vergi denetiminin gelişen teknolojiye uyumlaştırılması 

amacıyla uygulanmaya başlanmıştır. Elektronik yoklama uygulaması, 2013 yılında pilot olarak 

uygulanmaya başlanmış ve 01.09.2015 tarihinden itibaren Türkiye’deki tüm vergi dairesi 

başkanlıkları ve defterdarlıklarında uygulanmaya başlanmıştır. 2017 yılında, 2.119.769 adet e-

yoklama gerçekleştirilmiştir (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018: 88).  

Günümüzde ulaşılan teknolojik noktada, e-yoklama cihazlarının kullanılmasının mümkün 

olmadığı durumlar dışında, yoklama faaliyetleri genel olarak e-yoklama şeklinde 

yürütülmektedir. E-yoklamanın yapılmasının mümkün olmadığı hallere ise uzun süreli elektrik 

ve internet kesintileri, mobil cihazların arızalanması, çalınması, şarjının bitmesi gibi durumlar 

ise örnek verilebilir (İzmir, 2017: 99). E-Yoklamaya konu edilebilen hususları ve e-yoklama 

yoğunluğunu aşağıda Tablo 1’de görmek mümkündür. 

Tablo 1: 2017 yılı E-Yoklama İstatistikleri 
Görev Türü Yoklama Sayısı 

İlk Defa İşe Başlama Yoklaması 450.613 

Nakil İşe Başlama Yoklaması 97.636 

Adres Değişikliği Yoklaması 157.908 

Faal Mükellef Kontrol Yoklaması 161.625 

İşi Bırakma Yoklaması 315.023 

Nakil İşi Bırakma Yoklaması 31.150 

Nakil Vasıtaları Yoklaması 17.276 

Diğer Ücretli Çalışan Yoklaması 18.454 

Kayıt Dışı Faaliyet Yoklaması 4.135 

e-Tüzel Kişilik İşe Başlama Yoklaması 101.780 

Ek İşi Bırakma Yoklaması 7.359 

Serbest Yoklama 178.797 

Şube Açılış Yoklaması 152.353 

Ek İşe Başlama Yoklaması 57.369 

Şube Kapanış Yoklaması 77.445 

Nakil Vasıta Terk Yoklaması 6.160 

KDV İade (İmalatçı) Yoklaması 3.697 

KDV İade (İmalatçı Olmayan) Yoklaması 7.586 

KDV İade (İmalatçıların İhraç Kaydıyla Mal 

Teslimi) Yoklaması 

1.051 

MTY-1 Yoklaması 1.403 

Resen Terk Yoklaması (İşyeri Nezdinde) 102.267 

Resen Terk Yoklaması (Şirket Yetkilisi 

Nezdinde/Mükellef İkametgahında) 

58.993 

GMSİ Yoklaması (Mülk Sahibi Nezdinde) 71.854 

GMSİ Yoklaması (Kiracı Nezdinde) 15.451 

Diğer Ücretli Terk Yoklaması 10.494 

Özel Esas Yoklaması 10.532 

Anlaşmalı Matbaa Yoklaması 1.308 

Atık Madeni Yağ Dönüşüm Tesisi Tespit 

Yoklaması 

50 

Toplam 2.119.769 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, 2017 Faaliyet Raporu, http://www.gib.gov.tr, Erişim Tarihi: 03.05.2018. 

 

Belirtmek gerekir ki, e-yoklama ile yoklama arasında hukuken herhangi bir fark yoktur. 

Yalnızca, e-yoklamada yoklama talebinin oluşturulması, oluşturulan talebin yoklamaya 

yetkililere iletilmesi, yoklama fişinin oluşturulması, kayıt altına alınması ve onaylanması ile 

yoklama fişinin ilgilisine iletilmesi işlemleri, yoklamadan farklı olarak fiziki değil, elektronik 

ortamda gerçekleştirilecektir. 
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3. Yoklamada Yetkili Adam Kavramı 

Yoklamanın sonuçlarını düzenleyen VUK 131 ve 132. maddesinde, yoklama fişinin mükellef 

veya yetkili adam tarafından imzalanacağı ve yoklama fişinin bir nüshasının bunlara 

bırakılacağı veya posta yolu ile gönderileceği düzenlenmiştir.5  

Yoklama fişinin mükellef veya yetkili tarafından imzalanacağı öngören düzenlemenin amacı, 

yoklamanın bunların nezaketinde yapılması; yoklamada memurlar tarafından tespit edilen 

hususlara açıklama veya itiraz edilmesine gerek duyulursa bunun yoklama sırasında 

gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Böylece, hem mükellefin savunma hakkına müsaade edilerek 

mükellef hakları korunmuş olmakta; hem de sonradan ortaya çıkması muhtemel vergi 

uyuşmazlıklarının denetim sırasında çözülmesine imkân tanınarak vergi idaresi ve vergi 

yargısına gereksiz iş yüklenmesinin önüne geçilmiş olmaktadır. 

Yoklamanın mükellef nezdinde gerçekleştirilmesi durumunda bir problem yoktur. Mükellef, 

vergiyi doğuran olayla bizzat ilişki içine giren kişi olduğuna göre, yoklamaya ilişkin hususları 

detaylı olarak bilecek en geniş yetkili kişi de mükellefin kendisidir. Bu konuda, mükellefin 

bizzat imzaladığı yoklama tutanağına itiraz etmesi mümkün görünmemektedir. Mükellefin, 

yoklama fişini ihtirazi kayıtla imzalaması durumunda ise, mükellef imzadan imtina etmiş 

sayılarak buna göre işlem yapılmalıdır. 

Kanunda geçen yetkili adam deyiminden, mükellefin umumi vekili, muhasebecisi, daimi 

personeli (işçi, garson, müstahdem gibi) ve bunlara benzer kişileri ifade etmektedir (Tekin ve 

Çelikkaya, 2014: 127). Yetkili adamın kimler olabileceğinin anlaşılabilmesi için, bu kişilerin 

yetkileri ve özellikleri üzerinde durmak gereklidir. 

Umumi vekil, mükellefin vergi ile ilgili işlerini yürütmesi amacıyla, kendi iradesine dayanan 

bir hukuki işlem aracılığıyla yetkili kıldığı kişi olarak tanımlanabilir. Vergi hukukunda umumi 

vekil ve yetkileri hakkında özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, kanun koyucu umumi 

vekile tebligat yapılmasına izin vermiştir. Öğretide, umumi vekilin vergilendirme ile ilgili 

işlemleri yürütebileceği (beyanname verme, hata düzeltme, takas mahsup gibi yollara başvurma 

gibi), uzlaşma görüşmelerinde mükellefi temsil edebileceği, mükellef adına tebligat kabul 

edebileceği kabul edilmektedir (Yurtsever, 2013: 116-118). 

Muhasebeci, meslek olarak vergi ve muhasebe alanında umumi temsilcilik yürüten kişidir. Yani 

muhasebeci aslında, profesyonel umumi temsilcidir. Bu anlamda, umumi temsilci ve 

muhasebecinin yetkileri arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Muhasebeci olsun veya 

olmasın bu kişilerin yetkili kılınması bir özel hukuk sözleşmesi olan vekâlet sözleşmesi ile 

gerçekleşmektedir. 

Daimi personel, mükellefin işletmesinde sürekli olarak bulunan, işletmenin vergi ile işleri 

konusunda bilgili, yoklama memurları tarafından sorulacak soruları cevaplamaya muktedir bir 

çalışanı ifade etmektedir. Burada, öncelikle personelin daimi olması ve o işyerine bağlı olması 

önem arz etmektedir. Örneğin, işyeri ile ilgisi olmayan, yalnızca o gün makine montajı veya 

bakımı için orada bulunan işçinin daimi işçi olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, nezdinde yoklama yapılacak ve dolayısıyla yoklama fişini 

imzalayacak olan yetkili adamın, mükellefin vergilendirilmesine ilişkin temel hususları bilmesi 

                                                 
5 VUK Madde 131: “Yoklama neticeleri tutanak mahiyetinde olan "yoklama fişine" geçirilir. Bu fişler yoklama 

yerinde iki nüsha tanzim olunarak tarihlenir, bulunursa nezdinde yoklama yapılan veya yetkili adamına imza 

ettirilir; bunlar bulunmaz veya imzadan çekinirlerse keyfiyet fişe yazılır ve yoklama fişi polis, jandarma, muhtar 

veya ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılır. 

Madde 132: “Yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması yapılan şahıs veya yetkili adamına bırakılır. Bunlar 

bulunmazsa bilinen adresine 7 gün içinde posta ile gönderilir. Vergi karnesi alanlar hakkında yapılan yoklamalar 

ayrıca bu karneye işaret olunur. Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları vergi dairesine tevdi olunur.” 
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gerektiği sonucuna ulaşılabilir. Mükellefin yetkili olup olmadığı konusunda genel bir kural 

belirlemek mümkün değildir. Bu husus, her bir somut olayda hâkimin takdiri ile belirlenecektir. 

Örneğin, küçük bir restoranda çalışan garsonun müşterilere fiş kesilip kesilmediğini bilmesi ve 

bu konuda yoklama memurlarını bilgilendirilmesi veya vergi levhasının nerede olduğunu 

bilmesi muhtemeldir. Ancak büyük ve kalabalık bir restoranda garsondan bu bilgilerin cevabı 

işin niteliğine göre beklenmeyebilir. Bu durumda yetkisiz çalışanın imzası düzenlenen yoklama 

fişine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilemeyecektir. Mükellefin işyerinde bulunan 

akrabalarının yetkili adam sayılıp sayılmayacağı da tartışmalı konulardan biridir. Danıştay’ın 

da bu konuda farklı görüşleri mevcuttur. Danıştay, bazı kararlarında, yoklamaya tabi tutulanın 

eşi ve çocuğu tarafından imzalanan yoklama fişlerinin geçerli olduğu yönünde görüş 

bildirmişken6 ; başka bazı kararlarında ise mükellefin kardeşinin verdiği bilgiler ışığında 

düzenlenen yoklama tutanağına dayalı olarak tarhiyat yapılamayacağı yönünde7  karar 

vermiştir. 

Bir mükellef hakkında yoklama sırasında tespit edilen bilgilerle başka bir mükellefin kanuna 

aykırı işlemleri hakkında bilgi edinilmesi mümkündür (Tekin ve Çelikkaya, 2014: 128). Ancak, 

burada ilk mükellef nezdinde düzenlenen yoklama fişi ile diğer mükellef hakkında işlem 

yapılamayacaktır.8  Benzer şekilde, kargo şirketi elemanı nezdinde düzenlenen yoklama fişine 

dayanarak mükellef hakkında işlem yapılamayacaktır.9  

Görüldüğü üzere, yoklama fişine imza atmaya yetkili adam, VUK hükümlerinde geçen diğer 

yetkili kişi kavramlarına benzemekle birlikte, onlardan belirli ölçüde farklıdır. Kavramın iyi 

anlaşılabilmesi için, yoklamada yetkili adamın, temsilciden ve tebliğ almaya yetkili kişiden 

farklarına değinilecektir. 

3.1 Yetkili Adam ve Temsilci Arasındaki Fark 

Vergi hukukunda temsil, mükellef veya sorumlunun yerine getirmesi gereken maddi ve şekli 

ödevlerin onlar adına yerine getirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Arslan, 2012: 66). Vergi 

hukukunda temsilin, kanundan yahut tarafların iradelerinden kaynaklanması mümkündür. 

Kanundan kaynaklanan temsil ilişkisi hem gerçek hem de tüzel kişilerde mevcuttur. Gerçek 

kişiler bakımından kanuni temsilci; mükellef sıfatını haiz ancak medeni hukuk anlamında tam 

ehliyetli olmayan kişileri temsilen vergi işlerini yürüten kişilerdir. Tüzel kişilerde kanuni 

temsilci ise tüzel kişinin vergi işlemlerini yürüten kişileri ifade etmektedir.  

Kanuni temsil ilişkisi, VUK 8. maddesinde düzenlenen teknik anlamda vergi 

sorumluluğunu ifade etmektedir. Buna göre, kanuni temsilci, yerine getirmekle yükümlüğü 

                                                 
6 D. 3.D., 02.04.1985 T., 1984/4567 E., 1985/115 K.; 23.11.1997 T., 1992/2383 E., 1993/3336 K.; D. 7.D., 

24.11.1982 T., 1982/1707 E., 1985/115 K. Sayılı Kararları, http://www.danistay.gov.tr, Erişim Tarihi, 07.05.2018. 
7 D. 4. D., 15.11.1996 T., 1995/4343 E., 1996/4235 K. Sayılı Kararı (Şükrü Kızılot, Danıştay Kararları ve 

Özelgeler-4, s.909.) 
8 “İncelenen olayda, ... Otel Turizm İşletme Ticaret Limited Şirketi yetkilisi nezdinde düzenlenen 22.9.2005 günlü 

ve 72221 nolu tutanak ile bu şirketin davacı... Tur Basın Yayın ve Ticaret Limited Şirketi’ne bir kısım ödemelerini 

nakit olarak elden yaptığı tespit edilerek, davacı adına tahsilat için öngörülen usullere uymadığı iddiasıyla dava 

konusu özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Söz konusu tutanak davacı nezdinde değil, bir başka şirket yetkilisi 

nezdinde düzenlendiği için davacıyı ilzam etmesi ve davacı nezdinde yapılmış basak bir tespit bulunmadan bu 

tutanağa dayanılarak ceza kesilmesi mümkün değildir.” D. 4.D., 26.09.2007 T., 2007/1506 E., 2007/2909 K. Sayılı 

Kararı, https://www.sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 04.05.2018. 
9 “… Müşterisine kargo şirketi aracılığıyla sevk ettiği bir kısım emtia için sevk irsaliyesini araçta bulundurmaması 

nedeniyle ceza kesilmiş olup davacı şirketin yetkili adamı olarak kabul edilmesi mümkün bulunmayan kargo 

şirketi elemanınca imzalanan tutanağın usule uygun düzenlenmemesi nedeniyle davacıyı bağlamayacağı…” D. 

3.D., 17.02.2011 T., 2010/5016 E., 2011/566 K. Sayılı Kararı, https://www.sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 

04.05.2018. 
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olduğu maddi ve şekli işlemleri yerine getirmezse, söz konusu ödevlerin yerine 

getirilmemesinden doğan zararlardan sorumluluğu doğacaktır.  

Kanuni temsilcilerin yoklama sırasında mükellefin yetkili adamı olarak kabul edileceği tabiidir. 

Hatta burada kanuni temsilci, yetkili adam olarak değil; mükellefin kendisi kadar hatta daha 

fazla yetkiye sahiptir. VUK 8. maddesinde de kanunda mükellefle ilgili düzenlemelerin 

sorumlu için de geçerli olduğu hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla burada kanuni temsilci olan 

herkesin yetkili adam olacağı; ancak yetkili adam olan herkesin kanuni temsilci olmayacağı 

sonucuna ulaşmak mümkündür. 

Tarafların iradelerinden doğan temsil ilişkisi ise VUK’ta düzenlenmemiştir. Mükellefin iradesi 

ile temsilci olarak belirlediği temsilci, iradi temsilci, umumi vekil gibi çeşitli isimlerle 

anılmaktadır. Umumi vekille ilgili daha önce açıklama yapıldığından burada tekrar edilmemiş, 

umumi vekil ve yetkili adam arasındaki farklara değinilmiştir. 

Bir kişinin vergi ile ilgili olarak temsilci olabilmesi, vekâlet sözleşmesinde bu yönde özel bir 

şart konulması ile mümkündür. Bunun nedeni, vekilin işlemlerinden dolayı mükellef adına ceza 

kesilebilecek olmasıdır (Yurtsever, 2013: 117). Buna karşın, yoklama fişini imzalamaya yetkili 

adamın özel vekâletname ile yetkilendirilmesi zorunluluğu yoktur. Yalnızca mükellefiyetle 

ilgili temel hususları bilecek ve yoklama memurlarına yardımcı olabilecek kadar yetkili olması 

yeterlidir. 

Vergisel işler bakımından iradi temsilci olarak belirlenmiş kişinin, nezdinde yoklama yapılacak 

ve yoklama fişini imzalamaya yetkili adam olması tabiidir. Burada da iradi temsilci kavramı, 

yetkili adam kavramını kapsamaktadır. Ancak bunun tersi geçerli değildir. Yetkili adam, iradi 

temsilci olabileceği gibi iradi temsil yetkisine sahip olmayan alelade bir çalışan da olabilecektir. 

3.2 Yetkili Adam ve Tebliğ Almaya Yetkili Kişi Arasındaki Fark 

Tebliğ, VUK madde 21’de, “vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların 

yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi” olarak 

tanımlanmıştır. Vergi hukukunda itiraz ve dava açma süreleri tebliğ ile başladığından, tebliğin 

usulüne uygun yapılmış olması oldukça önemlidir. Tebliğ usullerine ilişkin düzenlemeler, 

kanunun 5. Kısımında, 93-109. maddeler arasında düzenlenmiştir. VUK, temel olarak 5 farklı 

tebliğ yolunu kabul etmektedir. Bunlar, dairede tebliğ, memur vasıtası ile tebliğ, posta yolu ile 

tebliğ, elektronik tebliğ ve ilan yoluyla tebliğdir. Uygulamada en sık kullanılan iki yol ise posta 

yolu ile tebliğ ve elektronik tebliğ olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Elektronik ortamda tebliğ, VUK 107/A maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, tebliğe elverişli 

bir elektronik posta (e-posta) adresi vasıtası ile e-tebliğ yapılabilecektir. Elektronik tebliğle 

iletilen hususlar, ilgilinin e-posta adresine ulaştığı günü izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş 

sayılmaktadır. Buna göre, e-yoklama fişi de e-tebliğ yoluyla mükellefin sistemde kayıtlı e-posta 

adresine gönderilmektedir. 

Posta yoluyla tebliğ ise tebliğ edilecek hususların usulüne uygun evrakta düzenlenerek posta 

memuru aracılığı ile muhatabına ulaştırılmasıdır. Vergi ile alakalı işlemlerin tebliği, mükellef 

hakkında tarhiyat veya cezaya veya çeşitli ödevlerin yerine getirilmesi için verilen sürelerle 

ilgili olabilir. Bu durumda, tarhiyat veya cezaya ilişkin olarak mükellefin idari veya yargısal 

çözüm yollarına başvuru süreleri; yerine getirilmesi gereken ödevlerde mükellefe verilen süre 

tebliğden itibaren başlamaktadır. Bunun bir sonucu olarak, mükellef bu süreleri kaçırdığında 

ceza, gecikme zammı, gecikme faizi gibi ek maddi yükümlülüklerin altında kalmakta veya itiraz 

hakkını yitirerek hak kabına uğramaktadır. 

Tebliğin usulüne uygun olmaması durumunda ise tebliğde yapılan hataya bağlı olarak tebliğin 

geçersizliği söz konusu olabilmektedir. Buna göre tebliğde yapılan hatalar esasa ve usule ilişkin 
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olarak ayrılmaktadır. Esasa etkili hatalar; tebliğin yanlış kişiye yapılması, tebliğ edilen evrakta 

itiraz süresinin ve yerinin; işleme ait temel bilgilerin yer almaması gibi hatalardır. Bu durumda 

tebliğ hukuka aykırı olacaktır. Basit hesap ve imla hataları gibi hatalar ise tebliğin geçersizliğine 

sebep olmamaktadır. 

Mükellefin, vergisel işlemlerden haberdar olması bakımından önem arz eden ve mükellef 

haklarının temelini atan tebliğ işleminde en önemli hususlardan biri de tebliğin mükellefe veya 

kanunda gösterilen yetkili kişilere yapılması gerekliliğidir. Tebliğ kimlere yapılır sorusunun 

cevabı ise VUK 94. maddede verilmektedir. 

Tebliğ öncelikle, mükelleflere, kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası 

kesilenlere yapılmalıdır. Tüzel kişilerde başkan, müdür veya kanuni temsilci; tüzel kişiliği 

olmayan işletmelerde ise bunların idarecileri tebliğ almaya yetkili kılınmıştır. Kendisine tebliğ 

yapılacak kişinin ikametgâhında olmaması halinde ise; 

- Gerçek kişi ise aynı adreste bulunan kişilerden birine 

- Tüzel kişi veya işletme ise memur veya müstahdemlerden birine yapılmalıdır. 

Burada önemli olan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin görünüş itibariyle 18 yaşından büyük 

olması ve bariz şekilde ehliyetsiz bulunmaması gerektiğidir. 

Tebliğin mutlaka kanunda yazan tebliğ almaya yetkili kişilerden birisine yapılması gereklidir. 

Çünkü tebliğin bu kişiler tarafından alınmaması halinde mükellefin tebliğ edilen hususlardan 

haberdar olması mümkün değildir. Dolayısıyla tebliğin temel amacı gerçekleşmemiş olacaktır.  

Görüldüğü üzere, yoklama fişine imza atma yetkisi ile tebliğ alma yetkisi farklı yetkileri ifade 

etmektedir. Yoklama sırasında hazır bulunma ve yoklama fişine imza atma yetkisi her zaman 

alelade bir yetkili tarafından yerine getirilemeyebilir. Burada, yoklama fişine imza atma 

yetkisine sahip olan kişinin aynı zamanda mükellef adına tebliğ almaya yetkili olduğu açıktır. 

Ancak tebliğ almaya yetkili olan herkes, yoklama fişine imza atmaya yetkili değildir. Örneğin 

işletmede bekçilik görevi yapan yetkili, mükellefiyet kaydıyla ilgili ayrıntılı bilgiye sahip 

değildir; ancak bu kişi mükellef adına gelen tebliği almaya yetkilidir. 

4. Yoklama Sırasında Mükellef veya Yetkili Adamının Bulunmaması veya İmzadan 

İmtina Etmesi Halinde Yapılacak İşlemler 

Yoklama sırasında mükellef veya yetkili adamın hazır bulunmaması yahut hazır bulunmalarına 

rağmen yoklama memurları tarafından düzenlenen yoklama fişine imza atmak istememeleri söz 

konusu olabilir. Bu durumda VUK 131. maddesi gereğince hazır bulunmama veya imzadan 

imtina durumu yoklama fişinde kayıt altına alınarak yoklama fişi polis, jandarma, muhtar veya 

ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılacaktır. Bunların dışında üçüncü şahıslara 

imzalattırılan veya sadece yoklama memurunun imzasını taşıyan yoklama fişlerinin hiçbir 

değeri yoktur (Organ, 2008: 125). 

Mükellef veya yetkilinin yokluğu veya imzadan imtina etmesi halinde yoklama fişini 

imzalayacak olan polis, jandarma, muhtar veya ihtiyat heyeti üyesinin yoklama sırasında orada 

bulunması gerekli değildir.10  Ancak, imzadan imtina edilmesi halinde, imzadan neden imtina 

edildiğinin ayrıntılı olarak düzenlenmesi gereklidir. Danıştay, bu konuda yoklama fişi şirket 

                                                 
10“…Nezdinde yoklama yapılanın veya temsilcinin imzadan çekinmeleri halinde, bu hususun tutanağa 

yazılarak, yoklama fişinin polis, jandarma, muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılması 

yeterli olup, maddi olayın tespitine ilişkin tutanağın geçerliliği için, isin doğası gereği, anılan kişilerin 

yoklama yerinde hazır bulundurulması ve tutanağın bu kişilere yoklama yerinde imzalatılması 

zorunluluğu bulunmamaktadır.” D. 7.D.,13.05.2002 T., 2000/6859 E., 2002/1844 K. Sayılı Kararı, 

https://www.sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 04.05.2018.  
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yetkilisi tarafından imzalanmazsa, yoklama fişinde şirket yetkilisi olarak belirtilen kişinin kim 

olduğu ve niçin imzadan imtina ettiği belirtilmesi gerektiğine işaret etmektedir (İzmir, 2017: 

65). 

Bu açıklamalar ışığında, usulüne uygun olarak düzenlenmeyen yoklama fişinin, yoklama fişi 

düzenlenmesinin akabinde ne tür bir işlem yapıldığına göre değişen hukuki neticeleri olduğu 

görülmektedir. 

4.1 Usulüne Uygun Düzenlenmemiş Yoklama Fişinin Neticeleri 

Yoklama fişi, daha önce de belirtildiği gibi yoklama faaliyetinin sonuçlarını içeren bir 

tutanaktır. Yoklama fişi ön işlem, hazırlık işlemi niteliğinde olduğundan; yoklama fişi tek 

başına dava konusu edilemeyecek, yoklama fişi üzerine yapılan asıl idari işlemlerle birlikte 

yoklama fişi geçersiz sayılabilecektir. 

4.1.1 Yoklama Fişi Sonucunda Herhangi Bir İdari İşlem Olmaması Halinde 

Yerleşik yargı içtihatlarına göre de, kural olarak yoklama fişine karşı tarhiyattan bağımsız 

olarak dava açılamaz.11  Ancak istisnai olarak yoklama fişi mükellef hakkında icrai nitelik 

taşıyabilmektedir. Bu durum, söz konusu belgenin mükellef hakkında tarhiyat yapılmasını 

önermemesine rağmen ileriki yıllarda mükellefin kâr zarar durumunu ve dolayısıyla 

beyannamesini etkilediğinde söz konusu olmaktadır. İstisnai olarak icrai nitelik taşıyan bu tür 

yoklama faaliyetleri tek başına dava konusu olabilecektir.12  

Yoklama fişi neticesinde şüpheli bir husus görülerek neticede vergi incelemesi yapılmasına 

karar verilmesi halinde de mükellefin itiraz hakkı söz konusu olmayacaktır. Çünkü yoklama ve 

vergi incelemesi hukuki nitelikleri bakımından benzer faaliyetlerdir. Vergi incelemesi de bir ön 

hazırlık işlemi olarak kabul edilip inceleme sonucunda tarhiyat yapılmazsa vergi inceleme 

raporuna karşı dava açılması kabul edilmemektedir. Buna göre, yoklama neticesinde vergi 

incelemesi yapılması yalnızca mükellef hakkında şüpheli bulguların olduğu ve mükellef 

hakkında daha detaylı araştırma yapılmasına gerek duyulduğunu ifade etmektedir. 

4.1.2 Yoklama Fişi Neticesinde Bir İdari İşlem Olması Halinde 

Yoklama neticesindeki idari işlem; vergi tarhiyatı veya vergi cezası kesilmesi şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır. İlave veya resen vergi tarhiyatı; genelde yoklama fişinin akabinde 

yapılan vergi incelemesine binaen gerçekleştirilmektedir. Vergi cezası bakımından 

değerlendirildiğinde ise yoklama sonucunda genellikle vergi ziyaı cezası değil özel usulsüzlük 

cezası kesildiği görülecektir. Bunun nedeni, yoklamanın genellikle cari yıldaki hesaplara ilişkin 

hususların kontrol edilmesidir (Türk, 2010: 30). Örneğin, yoklama sırasında hesap dışı 

                                                 
11 “Tek başına vergi inceleme raporu dava konusu edilemez. Vergi inceleme raporunun, mükellef 

hukukuna etkisi rapor doğrultusunda yapılacak bir tarhiyatla söz konusu olacağından, bu tarhiyatın 

yapılması ile birlikte dava açılması söz konusu olabilir.” DVDDK, 22.05.1998 T., 1996/371 E., 1998/91 

K. S.K., http://www.vergi.tc, Erişim tarihi: 26.02.2018. 
12 “yükümlülerin inceleme dönemine ait ve izleyen yıla devreden zarar ve indirim tutarlarının azaltılması 

yolundaki vergi inceleme raporları, yükümlülerin haklarını sınırlamaları, daha sonraki dönemdeki 

vergilendirilmelerini doğrudan etkilemeleri ve yürütülmesi zorunlu nitelik taşımaları nedeniyle idari 

davaya konu oluşturacağından, aksi görüşle davanın reddi yönünde verilen ısrar kararı hukuka uygun 

bulunmamıştır.” DVDDK, 23.12.2005 T., 2005/201 E., 2005/308 K. S.K.; “Rapor, ilgilinin devreden 

zarar miktarını ve sonraki dönemlerde tarh edilecek vergisini doğrudan etkileyeceğinden ve vergi 

daireleri Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesine göre düzenlenen bu raporun gereklerini yerine 

getirmekle yükümlü olduklarından, zarar azaltımına ilişkin vergi inceleme raporlarının da idari davaya 

konu olabilecek icrai nitelikte işlemler olduklarının kabulü gerekmektedir” D. 4.D., 10.11.2010 T., 

2010/5263 E., 2010/5585 K. S.K., Aykın, H., “Hangi Vergi İnceleme Raporları Dava Konusu 

Yapılabilir?”, https://vergidosyasi.com, Erişim Tarihi: 21.02.2018. 
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bırakılmış bir hasılatın tespit edilmesi halinde bu tespit içinde bulunulan yıla ilişkin olduğundan 

idare bakımından henüz vergi ziyaı söz konusu değildir; bu nedenle özel usulsüzlük cezası 

kesilmekle yetinilmektedir (Esen, 1987: 8).  

Usulüne uygun düzenlenmemiş yoklama fişine binaen yapılan idari işlemler, ön işlemdeki 

sakatlık nedeniyle geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle, yetkili adam tarafından imzalanmamış 

yoklama fişlerine dayanılarak özel usulsüzlük cezası kesilemez. 

5. Sonuç 

Yoklama, vergi idaresi tarafından kullanılan denetim yollarından birisi olarak vergi 

mevzuatımızda yer almaktadır. Yoklama faaliyetinin amacı, mükellefiyete ilişkin hususların 

tespiti ve bildirimlerin gerçeğe uygunluğunu kontrol etmektir. Yoklama faaliyeti, idari işlem 

teorisi bakımından kesilecek ceza veya yapılacak tarhiyata bir ön hazırlık işlemi teşkil 

etmektedir. Öte yandan, yoklama faaliyeti de dâhil olmak üzere vergi idaresinin denetim 

amacıyla yürüttüğü faaliyetler, Anayasa Mahkemesi tarafından mali kolluk olarak 

nitelendirilmektedir. 

Yoklama sırasında uyulması gereken temel kurallar, VUK’ta düzenlenmiştir. Buna göre 

yoklama yapılacak yerde mutlaka mükellefin kendisi veya yetkili adamın hazır bulunması 

gereklidir. Bu hükmün amacı, hem yoklama memurlarının muhatap bularak denetimi kolay ve 

hızlı gerçekleştirmeleri; hem de yoklama sırasında tespit edilecek durumlar karşısında 

mükellefin savunma hakkını o anda kullanmasını sağlamaktır. Bu amaç, aynı zamanda vergi 

uyuşmazlıklarının önüne geçerek vergi idaresinin ve vergi yargısının iş yükünü hafifletmekte 

ve verginin iktisadiliği ilkesine de hizmet etmektedir. 

Yoklamada tespit edilen hususlar, yoklama fişi adı verilen tutanakla kayıt altına alınır. Yoklama 

fişine, yoklamanın nezdinde yapıldığı mükellef veya yetkilinin imza atması zorunlu bir şekil 

şartıdır. Yoklama sırasında mükellef dışında kimlerin yetkili olabileceği kanunda açıkça 

belirtilmemiştir. Yoklamada yetkili olacak kişiler, yoklama yapılan yerin niteliğine göre her bir 

somut olayda ayrıca belirlenmelidir. Nezdinde yoklama yapılacak kişinin, mükellefin umumi 

vekili, muhasebecisi ya da daimi personeli olabileceği kabul edilmektedir. Burada önemli olan 

yetkili kişinin yoklama yapılan hususlar hakkında bilgi sahibi olmasıdır. 

Yoklama sırasında mükellef veya yetkilisinin hazır olmaması veya yoklama fişini 

imzalamaktan imtina ettikleri hallerde ise, yoklama fişi polis, jandarma, muhtar veya ihtiyat 

heyeti üyesine imzalatılmaktadır. Bu kişilerin yoklama sırasında hazır bulunmaları gerekli 

değildir, ancak imzadan imtina edilmesi halinde imtina edenin ve sebebinin tutanakla tespit 

edilmiş olması gereklidir.  

Hiç imza taşımayan veya yetkili olmayanlar tarafından atılan imzalar yoklama fişinin hukuken 

geçersiz olması sonucunu doğuracaktır. Bu durumda ise yoklama fişinin dayandığı asıl idari 

işlemler olan vergi tarhiyatı ve vergi cezası da geçersiz hale gelecektir. 
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İşgücü Piyasasında Güvenceli Esneklik: Avrupa Birliği ve 

Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 
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Özet 

Günümüzde sürekli gündemde olan küreselleşme olgusu dünya üzerindeki olayları ve ilişkileri etkileyerek 

yaşadığımız dönemi dönüştürmektedir. Tüm dünyada köklü değişimler yaratan bu süreç işgücü piyasası üzerinde 

de önemli bir etkiye sahiptir. Küreselleşme süreciyle birlikte emek piyasası daha esnek bir hale gelmiş ve buna 

bağlı olarak yeni olgular benimsenmeye başlanmıştır. Bu olgulardan birisi “Güvenceli Esneklik” tir. Güvenceli 

esneklik kavramı ilk olarak 1999 yılında Hollanda’da yapılan İş Kanunu Reformu’nda ele alınmıştır. Güvenceli 

esneklik olgusunun hem işvereni hem de işçiyi etkileyen bir yapısı vardır. Bu bağlamda güvenceli esneklik 

kavramı bir yönüyle işveren kesiminin esneklik ihtiyacını, öteki yönüyle işçi tarafının güvence ihtiyacını kapsayan 

ve bu ihtiyaçların uyumlaştırılmasını hedefleyen düzenlemeleri tanımlamaktadır. Çalışmanın temel  amacı, 

Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin ve Türkiye’nin işgücü piyasasını  güvenceli esneklik bağlamında incelemek 

ve ülkeler düzeyinde yürütülen uygulamaları değerlendirmektir. Bu doğrultuda çalışmanın ilk bölümünde 

literatürde bulunan yaklaşımlar ele alınarak güvenceli esneklik olgusu açıklanmakta, ikinci bölümde Avrupa 

Birliği’nde yer alan ülkelerin işgücü piyasasında güvenceli esnekliğe ulaşabilmesi için yapmış oldukları çeşitli 

politikalar, düzenlemeler ve almış oldukları önlemler incelenmektedir. Çalışmanın son bölümünde ise Türkiye’de 

güvenceli esneklik süreci ve buna yönelik uygulamalar yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Esneklik, güvenceli esneklik, işgücü piyasası, Avrupa Birliği istihdam politikaları, Avrupa 

Birliği, Türkiye 
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Flexicurity in Labor Market: An Assessment on the European 

Union and Turkey 
 
Abstract 

The globalization phenomenon that is on the agenda nowadays is transforming the period in which we live by 

influencing the events and relations on the world. This process, which has created radical changes all over the 

world, has a significant impact on the labor market.With the globalization process, the labor market has become 

more flexible and accordingly new cases have been adopted. One of these cases is “Flexicurity”. The concept of 

flexicurity was first dealt with in 1999 in the Labor Law Reform in the Netherlands. The flexicurity phenomenon 

has a structure that affects both the employer and the worker. In this context, the concept of flexicurity defines in 

one aspect, the need for flexibility of the employers’ side and in other respect, which covers the need for security 

of the workers' side aims at the harmonization of these needs. The main objective of the study is to examine the 

flexicurity context in the member states of the European Union and Turkey and to evaluate practices at the national 

level. In the first chapter of the study, flexicurity context is explained through approaches in the literature. In the 

second chapter, various policies, regulations and the measures taken by the European Union countries in order to 

reach the flexicurity in the labor market are examined. In the last chapter of the study, development of the context 

of flexicurity and flexicurity practices are defined in terms of Turkiye.  

Keywords: Flexibility, flexicurity, labor market, employment policy of the European Union, European Union, 

Turkey 
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1.Giriş 

İşgücü piyasasında güvenceli esneklik, bir taraftan işveren kesiminin esneklik taleplerini diğer 

taraftan ise işçilerin bağlı oldukları sendikaların güvenceli şartlar altında çalışma taleplerini 

içeren ve her iki tarafın taleplerinin uyum içerisinde olmasını sağlayan bir uygulama olmasına 

karşın birbirine zıt olan bu iki kesimin taleplerini ‘güvenceli esneklik’ çerçevesinde 

uyumlaştırmak kolay olmamaktadır. Çünkü var olan güvence sistemi hem işvereni hem de işçi 

taleplerini içermemektedir. Bu yüzden düzenlemelere ihtiyaç vardır. Güvenceli esnekliğin 

yaşama geçirilmesi amacıyla uygun yasal ortamın oluşturulması, aktif işgücü piyasası 

politikaları ve yaşam boyu eğitim ile sürekli öğrenmenin temel ilke olarak benimsenmesi ve 

sosyal güvenlik önlemlerinin esnek istihdam biçimleri ile uyumlaştırılması için kapsamlarının 

genişletilmesi hedeflenmektedir (Köloğlu,2012:74). 

Gelişmiş ülkelerdeki işgücü piyasasını kapsayan politikaların analizini yaparken iki ana 

görüşün özellikleri dikkate almamız gerekir. 1980’li yıllarda ortaya çıkan Korporatist görüş; 

devlet eliyle tarafların yani sendika ve işverenlerin toplu sözleşmeler, merkezi ücret pazarlıkları 

gibi düzenleyici unsurlar sayesinde uyum içersinde çalışmasını kapsamaktadır. Sendika ve 

işveren örgütlerinin işbirliği toplumsal çatışmayı ortadan kaldıran en önemli mekanizma olarak 

görülmektedir (Ceylan Ataman, 1999: 114). Almanya, Fransa, Avusturya, İtalya, Belçika gibi 

ülkeler Korporatist görüşü benimsemektedir. Bahsi geçen bu ülkelerde sosyal sigorta sistemi 

gelişmiştir, istihdam da yer almayanlara sosyal yardımlar sağlanmaktadır. İşçi sendikalarının 

sahip olduğu üyelerin sayısında meydana gelen azalmalar sendikasal çalışmalara engel 

oluşturmamaktadır, yaptıkları toplu sözleşmelerin kapsamını genişleterek sendikaya üye 

olmayan işçilerinde yararlanmalarını sağlarlar (Tache ve Neesham,2010:349). 1990’lı yıllarda 

ise Neoliberal görüşe doğru bir eğilim söz konusudur. Bu görüş; liberaller gibi işgücü 

piyasasının serbest olması gerektiğini desteklemişlerdir. İşgücü piyasasında uygulanan 

çalışanların korunmasıyla ilgili sıkı uygulamaların, yasal engellerin piyasayı olumsuz 

etkilediğini vurgulanmıştır (Doğan ve Girgin,2017:271). Bu sebepten dolayı birçok ülke 

mevzuatlarında revizyona gitmişlerdir. Bu çerçevede, özel istihdam büroları tarafından 

işgücünün kiralanması gibi ödünç çalışma biçimlerinin önündeki yasal sınırlanmaların 

kaldırılması da gündeme gelmiş (Yücesoy, 2009). Neoliberal görüşe göre politikalar bireysel 

çözüme dayalı olmalı ve oluşabilecek risklerden korunabilmek için özel sigortalama 

sağlanmalıdır (Esping-Andersen, 1990:26). Neoliberal tezler, devletin sosyal amaçla ekonomik 

ve sosyal sisteme müdahalelerinin çarpıklıklar, suistimaller ve adaletsizlik yarattığı, ekonomik 

ve sosyal anlamda eşitliğin ancak serbest rekabet ile hayata geçirilmesinin mümkün olduğu 

görüşüne dayanmaktadır (Yücesoy, 2009). 1990’lı yılların sonlarına kadar, iki ana görüşün 

etkisi vardır. Bunlar; güçlü istihdam koruma mevzuatı ile sıkılaştırılmış katı işgücü piyasası 

yapısı ve zayıf istihdam koruma mevzuatı ile daha da serbestleştirilmiş esnek işgücü piyasası 

yapısıdır (Doğan ve Girgin, 2017:271). 

Güvenceli esneklik ilk olarak 1999 yılında Hollanda’da çıkarılan bir yasada kullanılmıştır. Yasa 

gereğince iş gücü piyasasındaki aktörler karşılıklı olarak uyum içerisinde olacaklardır. Hem 

istihdam edilen çalışanların özlük haklarını daha iyi konuma getirerek verimlilik artışını 

sağlamak hem de dezavantajlı grupların işgücüne katılmasını sağlayarak gelir güvencesini daha 

iyi bir konuma getirmeyi amaçlayan stratejik bir politikadır (Wilthagen ve Tros, 2004:169). Bu 

politikanın sürdürülebilir hale gelmesi için tek bir ülkede değil tüm işgücü piyasalarında 

uygulanması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı Avrupa Birliği işgücü piyasasının yapısının 

güvenceli esnekliğe dönüşebilmesi için 1997 yılında beri ulusal istihdam politikaları diğer 

politikalar koordineli olarak adım atmaktadır. Bu koordinasyon piyasaya rehberlik görevi 

üstlenerek işsizlik oranlarının düşmesine ve istihdam edilen bireylerin sayısında artışların 

olmasına olanak sağlamaktadır. Avrupa Birliği, ‘Avrupa İstihdam Stratejisi’ kapsamında 2020 

yılı istihdam hedeflemesine ulaşabilmek amacıyla üçüncü bir işgücü piyasası modellemesi 
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olarak güvenceli esnekliği uygulamaktadır (Doğan ve Girgin,2017:271). Bu uygulamayla 

birlikte hem istihdam edilen bireylerin performanslarını geliştirebilmeleri için esneklik 

sağlarlar hem de gelir dağılımındaki adilsizlikleri ve yoksulluğu minimize ederek sosyal devlet 

olmak için gerekli olan gelir güvencesi sağlanmış olur. Philips ve Eamets, Avrupa Birliği’nde 

güvenceli esnekliği incelemek için kümeleme ve faktör analizi yapmıştır. Bu analiz sonucunda 

başta Danimarka ve İsveç olmak üzere Kuzey Avrupa ülkelerinde güvenceli esnekliğin başarılı 

sonuçlar verildiği ortaya çıkmıştır (Philips ve Eamets, 2007: 28). Avrupa Birliğine üye olan 

ülkelerin mevzuatlarına bakıldığında, endüstri ilişkilerinde ve iş hukukunda korumacı, 

kısıtlayıcı bir strateji izlemek yerine ülkelerin rekabet gücünü arttırmaya yönelik ve istihdamın 

geliştirilebilmesi için teşvik stratejilerinin yoğunlukta olduğu gözlenmektedir (TİSK, TOBB ve 

TÜSİAD, 2009). Bunun yanı sıra 2007 yılında Avrupa Birliği Komisyonu’nu ‘Ortak Güvenceli 

Esneklik İlkelerine Doğru: Esneklik ve Güvence Yoluyla Daha Çok ve Daha İyi İstihdam’ adlı 

bir bildiri ve Avrupa Birliği’ndeki işçi ve işverenleri kapsayan ‘Ortak Analiz Belgesi’ 

hazırlayarak güvenceli esneklik ile ilgili hem işçi(sendika) hem işveren hem de devlet 

üçlüsünün içerisinde bulunduğu bir anlaşma yapmışlardır. 

Türkiye, işgücü piyasasındaki çalışma sürelerinin esnekliği olgusuna ilk kez 1996 yılında 

hazırlanan ‘Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı(ABYKP)’nda yer vermiştir. Bu planda çalışma 

sürelerinin esnekleşmesinden bahsedilmiştir. 2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu’nda işgücü 

piyasasındaki esneklik kavramı yasalaştırılmıştır. Bu kanunun oluşmasında örnek alınan model 

ise Avrupa Yönergeleri ve ILO( Uluslar arası Çalışma Örgütü) sözleşmeleridir. Uygulanma 

yöntemlerine bakıldığında ise Avrupa’ya göre daha sınırlı ve serttir. Bu çalışmanın ilk 

bölümünde literatürde yer alan güvenceli esneklik tanımlarına, ikinci bölümünde, ikinci 

bölümde Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerden güvenceli esnekliğin uygulanma şekilleri ve 

başarılı-başarısız örnekler, üçüncü bölümde ise Türkiye’de güvenceli esneklik süreci ve 

uygulama alanları anlatılacaktır. Çalışmanın en son bölümünde ise sonuç ve öneriler yer 

almaktadır. 

2. Güvenceli Esneklik Kavramı 

Güvenceli esneklik kavramı işgücü piyasasında güvence ve esnekliği beraber sağlamaya 

yönelik entegre bir stratejidir. İşverenlerin esnek işgücü gereksinimini, işçilerin güvence 

gereksinimi ile uzlaştırmaya çalışır. İngilizce’de “flexicurity” kelimesine karşılık gelen 

güvenceli esneklik kavramı, “flexibility” ve “security” kelimelerinin kaynaşması sonucu 

oluşmuştur. İşgücü piyasasında değerlendirdiğimizde birbirine karşıt duran iki olgu aslında 

karşılıklı taraflar arası dengenin sağlanmasında bir araç durumundadır. Başka bir deyişle, 

esneklik ve güvence iki farklı dinamiktir ancak güvenceli esneklik stratejilerinde ikisinin 

birlikte varlığı gereklidir. Güvencesiz esneklik olursa ne ekonomik kalkınma sürdürülebilir ne 

de bireyler için sosyal bütünlük ve refah sağlanabilir. Günümüzde bu kavrama yönelik ortak bir 

tanımlama bulunmamaktadır. Bu kavramı ilk tanımlayanlardan biri Ton Wilthagen’dir. 

Wilthagen’in tanımına göre, Senkronize olarak, bir yandan işgücü piyasalarının, iş 

organizasyonun ve iş ilişkilerinin esnekliğini arttırmaya ve özellikle de işgücünün dışındaki 

zayıf gruplar için güvenliği - iş güvenliği ve sosyal güvenliği - arttırmaya yönelik bir politika 

stratejisidir (Wilthagen ve Tros 2004). Güvenceli esneklik kavramına yönelik ikinci bir tanım 

ise şu şekildedir: Güvenceli esneklik, çalışanların işgücü piyasasına katılımını, sosyal katılımın 

sürekliliğini ve yüksek kalitede olmasını sağlayarak ve çalışanların kariyerlerini geliştirerek 

sosyal dışlanmanın önüne geçecek olan iş, istihdam, gelir ve birleşik güvenceyi sağlarken, aynı 

zamanda işletmelerin değişen koşullara uyum sağlama, verimlilik ve rekabet edebilme 

kabiliyetlerini arttıran sayısal, fonksiyonel ve ücret esnekliğine sahip olma dereceleridir 

(Wilthagen ve Tros 2004). 
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Güvenceli esneklik içerisinde üç ögeyi barındırır. Bunlar; eş zamanlılık, karşılıklı müzakere ve 

işgücü piyasası içinde bulunan ya da dışta kalan zayıf-dezavantajlı gruplardır. Eş zamanlılık 

kavramı, işletmeler ve çalışanlar bakımından esnek çalışma koşulları mevcutsa bunun yanı sıra 

çalışanın güvencesine dayalı uygulamaların da bulunmasının gerektiğini ifade etmektedir.  

Karşılıklı müzakere ögesi, tarafların bir araya gelerek, karşılıklı isteklerin beraber göz önünde 

bulundurularak bu doğrultuda bir uzlaşı sağlanmasının gerekliliğini tanımlamaktadır. 

İşgücünün dışındaki veya içindeki zayıf grupları muhafaza etmeyi amaçlayan güvenceli 

esneklik kavramı bu grupların istihdamı ve sosyal haklarının sağlanmasında önemli bir 

unsurdur.  

Küreselleşme neticesinde işgücü piyasasında yaşanan dönüşümler güvenceli esneklik 

uygulamalarının gerekçelerini ortaya koymaktadır. Bu gerekçeler arasında; genel olarak geçici 

ve belirli süreli istihdamı kapsayan a-tipik istihdam şekilleri, işgücünün küresel, bölgesel, 

ulusal olarak bölünmesi sonucu ortaya çıkan istihdamın kutuplaşması durumu, işsizlik, 

kadınların istihdama katılımındaki artış oranı, istihdamın sektörel dağılımının değişmesi ve 

mesleki yapılardaki değişimler yer almaktadır. Avrupa Birliği, Ulusal hükümetler, sosyal 

ortaklar ve akademisyenler ile birlikte çalışarak güvenceli esneklik dengesinin kurulabilmesine 

zemin hazırlayan şartları her sene çıkarılan Ortak İstihdam Raporu’nda şu şekilde 

belirtmektedir: İşletmelere ve çalışanlara gereken esneklik ortamını tedarik eden esnek ve 

güvenilir sözleşme düzenlemeleri, bireylerin istihdam edilebilirliğini sağlayacak kapsamlı 

yaşam boyu öğrenme stratejileri, işsizliği engellemeye dönük ve işler arası geçişkenliği 

sağlayan etkin aktif işgücü piyasası politikaları ve işgücü piyasasının dışında kalınan 

zamanlarda yeterli desteği veren modern sosyal güvenlik sistemleri. 

Piyasaları güvenceli  esneklik bakımından ele aldığımızda dört tane güvence, dört tane esneklik 

boyutu karşımıza çıkmaktadır. Bunların birleşiminden Wilthagen Matrisi olarak ifade edilen on 

altı değişik eşleşme ortaya çıkmaktadır. Esneklik boyutları şunlardır: Dışsal sayısal esneklik 

(işe alma, işten çıkarma esnekliği), içsel sayısal esneklik (çalışma zamanı esnekliği), işlevsel 

esneklik (istihdam edilebilirlik esnekliği) ve ücret esnekliği (şartlara bağlı belirleme 

esnekliği)’dir. Güvence boyutlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz: İş güvencesi (mevcut işi 

koruyabilme güvencesi), istihdam güvencesi (mevcut veya değişik bir işte çalışabilme 

güvencesi), gelir güvencesi(belli koşullarda gelirin muhafaza edilebilme güvencesi) ve 

kombinasyon güvencesi (iş ve yaşam dengesinin muhafazasını sağlayan güvence)’dir. 

3. Avrupa Birliği Ülkelerinde Güvenceli Esneklik 

Avrupa Birliği istihdam problemiyle başa çıkmada güvenceli esneklik olgusuna yönelmektedir. 

1990’lı yıllardan başlayarak ortaya çıkan güvenceli esneklik olgusu, 2000’lere gelindiğinde 

Avrupa işgücü piyasası için büyük önem arz eden bir konuma gelmiştir. 2006 yılında Avrupa 

Komisyonu tarafından yayınlanan Yeşil Kitap güvenceli esnekliği, Avrupa istihdam 

stratejisinin çekirdek unsurlarından biri olarak nitelendirmiş ve esneklik-güvence dengesinin 

oluşmasının, gereksinimleri karşılayabilen, daha adaletli, kapsamlı bir işgücü piyasasının 

desteklenmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu ifade etmiştir(Atatanır, 2012). 2007’de 

Avrupa Komisyonu aracılığıyla meydana çıkarılan Avrupa’nın işgücü sistemleri ve yasalarıyla 

alakalı başlıca problemler ve bariyerler, Avrupa 2020 işgücü ve istihdam uygulamalarının 

şekillenmesini sağlamıştır. Bir yönden piyasa etkinliğini sağlamak adına esnek uygulamalara 

gereksinim varken, öbür yönden sosyal devlet düşüncesine ağırlık göstermesi sebebiyle Avrupa 

Birliği’nde, son on beş yıldır katı işgücü koşulları ile serbest işgücü koşulları karşısında üçüncü 

bir araç olarak güvenceli esneklik stratejisine yönlenilmektedir. 

Avrupa Birliği’ne üye ülkeleri ele aldığımızda bu ülkelerin iktisadi, sosyal ve politik olarak 

birbirlerinden farklı şartlara sahip olduğunu görürüz. Bu bağlamda güvenceli esnekliğin 

sağlanabilmesi için de tek bir yol bulunmamakta ve mevcut stratejiler ülkelerin durumlarına 
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göre değişiklik göstermektedir. Bu durumda ülkeler, kendi mevcut şartlarını ve örgütsel 

uygulamalarını hesaba katarak, karşılıklı tarafların fikirlerini de dikkate alarak ülkeleri için en 

elverişli kombinasyonları saptayacaklardır. Güvence- esneklik dengesi, işgücü stratejileri ile 

sosyal politikaların entegrasyonunu gerektirmektedir.  

3.1. Danimarka Esneklik-Güvence Modeli 

Danimarka, içerisinde İsveç, Norveç ve Hollanda’nın da bulunduğu Kuzey Avrupa ülkelerini 

kapsayan Kuzey modelinde yer almaktadır. Kuzey modeli, diğer modellerle karşılaştırıldığında 

en iyi sosyo-iktisadi model olup, Avrupa Birliği’nin gündemini oluşturan güvenceli esneklik 

stratejilerini ifaya koyulan ülkeleri kapsamaktadır. Modeldeki kuvvetli sendikal oluşumların 

yanı sıra piyasa düzenlemelerine de pozitif bir yaklaşım sergilemektedir. Kuzey modelinde, 

sosyal güvenlik, yaşam boyu öğrenim, mesleki öğrenim ve istihdam edinme konusundaki 

destek anlamında hükümetin önemli yardımıyla entegre olmuş düşük seviyede işsizlik, yüksek 

seviyede büyüme mevzu bahistir.  

Danimarka, uygulama anlamında güvenceli esneklik konusunda en başarılı ülke örneğidir. 

Çünkü, yüksek dışsal sayısal esneklik, yüksek gelir güvencesi ve yüksek istihdam güvencesini 

bütünleştirmiştir. Danimarka’nın başarısının altında bu üç uygulama yatmaktadır. “Altın 

Üçgen” olarak isimlendirilen Danimarka modelinin üç ayağı bulunmaktadır. Modelin birinci 

ayağı, sosyal taraflar arasındaki anlaşmalara dayanan esnek düzenlemelerdir. İkinci ayak, 

işsizlik halinde cömert destekler sağlayan sosyal güvenlik sistemidir. Modelin üçüncü ayağı, 

işsiz kalanlara eğitim imkanları sunarak onların yeni nitelikler edinmelerine destek olacak aktif 

işgücü piyasası politikalarıdır (Demirsat, 2009). Bu duruma göre model, işletmelerin 

çalışanlarını işten çıkarmalarını ve çalışanların işten çıkmalarını daha kolay hale getirirken, 

personellerin maruz kaldıkları gelir yitimlerine karşı muhafaza edilmelerini ve tekrar 

çalıştırılmalarını tedarik etmektedir. 

Hızlı büyüyen, düşük işsizlik, yüksek ve verimli istihdam oranına sahip ve hem kamu 

finansmanı hem de ödemeler dengesi açısından fazla veren güçlü bir ekonomik yapıya sahip 

olan Danimarka’nın başarısının nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Sosyal tarafların tarihsel 

süreçte karşılıklı olarak güçlü bir sosyal diyaloğa sahip olmaları, çok iyi örgütlenmiş bir işgücü 

piyasasına sahip olmaları, adil bir gelir dağılımına sahip olmaları, küçük ve orta boy 

işletmelerin yayınlığı, toplu pazarlıkta adem-i merkeziyetçilik, yüksek vergilere karşı halkın 

göstermiş olduğu tolerans, başarılı makro ekonomik politikalar, halkın topluma ve kurumlara 

güvendir (Gündoğan, 2007). 

3.2. Hollanda 

Güvenceli esneklik olgusu, ilk olarak 1990’lı yılların ortalarında Hollanda’da, Hollanda 

Esneklik Güvence Yasası’nın hazırlanması bağlamında yer almıştır. Esas itibariyle bu kanun, 

işçiler ile işverenlerin menfaatlerini uzlaştırmayı hedefleyen 1990’lı senelerin ‘mor’ koalisyon 

idaresi olarak da bilinen Hollanda Polder Modeli’nin bir çıktısıdır. Bu model’e göre, rekabet 

edebilirlik ile muhafaza etme bir bütün şeklinde geliştirilecektir. Bu model neticesinde 

Hollanda’da güvenceli esneklik meydana gelmiştir. Hollanda güvenceli esnekliği, istihdamın 

a-tipik diğer bir deyişle esnek şekillerini yaygın hale getirirken; aynı anda, çalışma şartları ile 

sosyal güvenlik konusunda standart istihdam ilişkisinde mevcut benzer haklarla esnek istihdam 

şekillerinin uygulanmasını kolay hale getirmektedir (Demirsat, 2009). 

Hollanda’nın güvenceli esneklik stratejisinin bir özelliği kısa zamanlı istihdamın 

özendirilmesidir. 2001’de çıkarılan kanunlarla birlikte çalışma hayatı ve özel hayat dengesine 

özgü ayarlamalar yapılarak kombinasyon güvencesinde önemli bir yol kat edilmiştir. 1996 

senesinde çıkarılan Çalışma Saatleri Yasası bir yandan işletmelere içsel sayısal esnekliği 

sağlamayı, öbür yandan işçiler için kombinasyon güvencesini hayata geçirmeyi hedeflemiştir. 
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Hollanda’da ilerleyen yıllarda esneklikte daha fazla organizasyonel değişim, işlevsel esneklik 

ve ücret esnekliği amaçlanırken, güvence anlamında iş ve gelir güvencesinden, istihdam ve 

kombinasyon güvencesine yönelik bir kayma gözlenmektedir (Çakır, 2009). 

3.3. Portekiz 

Akdeniz modeli içerisinde değerlendirilen Portekiz güvencesiz istihdamın en fazla olduğu 

ülkelerden biridir. Bu istihdam şekli son yıllarda da giderek yükselmektedir. Bu tür çalışmanın 

çoğunluğunu gençler meydana getirmektedir. Toplu pazarlık mekanizmasına dahil edilmeyen 

bu güvencesiz kesim işçi kesiminin sosyal koşullarını gittikçe kötüye çevirmektedir.  

3.4. İtalya 

İtalya’nın başta gelen tartışmalı konularından biri güvenceli esnekliktir. 1997 yılı itibariyle 

yapılan uygulamalarla beraber özel istihdam bürolarına bağlı olarak istihdam edilme 

serbestleştirilmiş, ve sistemde mesleki öğrenim kontratları tarzında yeni esnek istihdam 

kontratları ortaya çıkmıştır. Tüm bunlarla beraber a-tipik çalışma şekilleri yaygın hale gelmeye 

başlamıştır. Neticede, işsizlik oranlarında bir azalma meydana gelmiş fakat akabinde yeni 

güvencesizlikler ve belirsizlikler baş göstermiştir. İtalya’da hemen hemen tüm geçici kontratlar 

gönül dışı gerçekleşmekte, ücret seviyeleri sürekli çalışma şekline kıyasla çok az seviyelerde 

olmakta ve düzenli olmayan işler artmaktadır. 

4. Türkiye’de Güvenceli Esneklik ve Güvenceli Esnekliğin Belirleyicileri 

Türkiye’de güvenceli esneklik ilk kez 2003 yılında kabul edilmiş olan ‘4857 sayılı İş 

Kanunu’nda düzenlenerek yasalaştırılmıştır. Kanunun ‘Biçimlerinin Belirleme Serbestîsi’ 

başlığı altıda 9.maddede yer alan almaktadır. Bu madde vasıtasıyla işçi ve işveren arasında 

ortak kararın verilmesi kaydıyla esnek istihdam biçimleri yasal sınırlarla düzenlenebilecek. İş 

akdinin tarafları işçi ve işverendir. İşçi normal şartlarda işvereniyle bir sözleşme imzalayamaz 

çünkü pazarlık gücü zayıftır. Ama güvenceli esnekliğin benimsenmesi işçinin lehine bir durum 

oluşturması açısından önemli bir yeri vardır. Türkiye’de uygulanmak istenen model 

Avrupa’dan örnek alınmıştır bu sebepten dolayı güvenceli esnekliğin tartışılması ve 

araştırılması Türkiye’nin AB’ye uyum sürecini de geliştirmektedir. Güvenceli esneklik, 

Avrupa’daki var olan sosyal modelin temel kavramlarından biridir. Bu modelde, işçiye gelir 

güvencesi ve istihdam edilebilirlik sağlanırken işverene ise rekabet gücünü korumasını için 

destek sağlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de güvenceli esneklik kavramının bir yönü ile 

işgücü piyasalarının, iş organizasyonlarının ve iş ilişkilerinin AB Sosyal Modeli çerçevesinde 

esnekleştirilmesini; diğer yönü ile gelir ve istihdam güvencesi sağlanmasını içerdiği 

belirtilmektedir (Kuzgun,2012). Esneklik, Türkiye’deki şirketlere küresel çapta rekabet 

edilebilirlik imkânı sağlarken işçilerine ise küresel anlamda oluşabilecek zararını tanzim 

edilebilmek amacıyla sosyal güvenlik desteği sağlayarak gelirde adaletin oluşmasını ve insana 

yakışır bir şekilde yaşam sürdürme imkanı sağlar (Limoncuoğlu,2009:5).  

Türkiye’de güvenceli esnekliğin belirleyicileri; ekonomik istikrarsızlık, sosyal diyalog (işçi-

işveren), kayıt dışı istihdam, işgücünün eğitim düzeyi, mikro ve küçük işletmelerin sayısı ve 

toplam istihdamdaki payıdır. 

Ekonomik İstikrarsızlık: Ekonomilerde yaşanan dalgalanmalar ve krizler ekonominin 

yapısını bozmaktadır. Bu durum istihdamı da etkilemektedir. Yaşanan ekonomik krizlerden 

etkilenen firmalar, daralmaya gider ve işgücüne olan talebini azaltır. İşgücü maliyetini azaltmak 

isteyen firma var olan işçi sayısında azalmaya gitmek isteyecektir. Kriz dönemlerinde işgücü 

maliyetini azaltmak isteyen firmalar için yasal tedbir önerileri sunulmaktadır. 4857 sayılı iş 

kanununca işverenler kısa dönemli çalışmalara yönelmelidir. Yasal bir tedbir olmamasına 

rağmen firmalar çalışanlarını ücretsiz olarak izne çıkardığı görülmektedir (Kuzgun,2010). 

Çalışanların ücretsiz olarak izne çıkarılması güvenceli esneklik kavramına uymamaktadır. 
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Türkiye’de kriz dönemlerinde İŞKUR tarafından verilen kısa çalışma ödeneği, çalışanlar için 

avantaj oluşturmaktadır. Ama bu ödenek sadece sigortası olan insanlara verilmektedir. Kriz 

dönemlerinde sigorta kapsamında çalışmayan işçiler bu ödenekten faydalanamadığı için 

güvenceli esneklik kavramının etkinliği azalmış olur. 

Sosyal Diyalog(işçi-işveren): İş hayatında meydana gelen problemlerin çözümünde taraflar 

olan işçi ve işveren arasındaki ilişki önemlidir. Türkiye’de işçi ve işvereni ortak bir paydada 

birbirlerini dinleyerek var olan sorunu çözmeleri çok zordur. Bu durumun nedeni ise yıllardır 

süregelen işçi ve işveren arasındaki hiyerarşik ayrımdır. Türkiye’de sosyal diyalog geleneğinin 

yaygın olmaması işçilerin işverene güvence taleplerini dile getirmeleri zorlaştırır bunun 

yanında sendikalarında atıl durumda kalmasına neden olur. Bu sebepten güvenceli esnekliğin 

yerleşmesini zorlaştırır. 

Kayıt Dışı İstihdam: Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik siteminde kayıtlı olmadan çalıştırılan 

kesimi ifade etmektedir. Kayıt dışı istihdamın toplam istihdam içerisindeki payının fazla 

olması, sosyal güvenlik sistemine kayıtlanmaktan kaçıldığı anlamına gelmektedir. Böylelikle 

kayıt dışılılığın önüne geçilememesi, Türkiye’de güvenceli esneklik olgusunun 

benimsenmesinin önündeki en önemli engellerden birini oluşturmaktadır. Türkiye’de kayıt dışı 

istihdamın da etkisiyle işgücünde önemli ölçüde esneklik yaşandığı görülmektedir. Fakat 

burada güvenceli bir esneklik söz konusu değildir. Başka bir yönden, Türkiye’nin sosyal 

güvencesiz işgücündeki esnek yapısı, iktisadi krizler sonucu işini kaybeden kayıtlı işgücü 

istihdamında bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda çalışan adına güvencesiz 

esneklik mevzu bahistir. Ekonominin ölçek büyüklüğünün mikro, küçük ve orta ölçekli 

işletmelere dayanması, kayıt dışı istihdamın nedenlerinden birisidir. Türkiye’de küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin payının AB ve OECD ülkelerine göre daha yüksek olduğu ve küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin yarısının, kayıt dışı ekonomi içinde faaliyette bulunduğu tahmin 

edilmektedir (Kuzgun, 2012:46). 

İşgücünün Eğitim Düzeyinin Düşüklüğü: Türkiye’deki eğitim seviyesi yetersiz işgücü, 

işgücünün iktisadi etkinliklere dahil olmasının önünde engel oluşturmasının yanı sıra pazarlık 

yapabilme imkanını azaltarak sosyal güvence olmadan istihdamına sebep olmaktadır. Bu 

bağlamda, eğitim politikaları ile kalifiye işgücü talebi arasında dengenin oluşturulması 

gerekmektedir.  

Ekonomik Ölçek Büyüklüğü: Türkiye’de orta ve küçük boy işletmeler ekonominin önemli bir 

kısmını oluşturmaktadır.  Ekonominin ölçek büyüklüğü, işgücü piyasasının denetlenmesini ve 

kayıt dışı istihdamın kontrol altına alınmasını dolayısıyla güvenceli esneklik kavramının 

yerleşmesini zorlaştırmaktadır (Kuzgun, 2012:42). 

İşsizlik:  Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sosyo-ekonomik sorunların başında gelen işsizlik, 

işgücünün pazarlık gücünü olumsuz yönde etkileyerek güvenceli esneklik kavramının 

yerleşmesini engelleyen değişkenlerden birisidir. İşsizliğin, işgücünün işveren karşısındaki 

pazarlık gücünü azaltması, işçileri güvencesiz koşullarda çalışmayı kabul etmek zorunda 

bırakmaktadır. Bunun en belirgin sonucu, kayıt dışı istihdamın toplam istihdam içindeki 

payıdır. İşsizliğin boyutu ve nedenleri ile güvenceli esneklik kavramı arasında negatif 

nedensellik ilişkisi kurmak mümkündür. 

Türkiye’de güvenceli esneklik kavramı, yeni bir kavram olarak işgücü piyasasına ilişkin kamu 

politikalarında da ilke olarak benimsenmiş bulunmaktadır. Bu yaklaşımın kabulünde 

küreselleşme olgusunun, AB’ne uyum sürecinin ve işsizliğe çözüm olarak işgücü piyasasının 

esnekleştirilmesinin rolü bulunmaktadır. Bütün bu etkenler yanında Türkiye’de ekonominin ve 

işgücü piyasasının yapısal özelliklerinin, Türkiye’de güvenceli esneklik kavramının 

uygulanmasında belirleyici olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda ekonomik istikrarsızlık, 

mikro ve küçük ölçekli işletmelerin toplam işletme sayısı ve toplam istihdam içindeki ağırlıklı 
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payı, işgücünün eğitim düzeyinin düşüklüğü, kayıt dışı istihdamın boyutu ve taraflar arasında 

sosyal diyolog anlayışının yerleşmemiş olması Türkiye’de güvenceli esneklik kavramının 

yerleşmesini zorlaştırıcı birer değişkendir. Bununla birlikte güvenceli esnekliğin ilke olarak 

benimsenmiş olması, işgücü piyasasının geleceği açısından olumlu bir gelişme olarak 

yorumlanmaktadır. 

5. Sonuç 

Çalışma hakkı, en temel insani haklardan biridir. Bu hakkın koruma altına alınması, hayata 

geçirilmesi devletlerin esas yükümlülüğüdür. Devletler bu yükümlülükler doğrultusunda ulusal 

istihdam politikaları oluştururlar ve bu politikaların uygulanabilirliğini sağlamak için geniş 

eylem paketleri hazırlarlar. Bu paketler hem çalışanların hem de işverenlerin ortak 

kazanımlarını eşit şekilde kapsamalıdır. Bu eşitliği sağlayacak organ ise devlettir. Bu 

kazanımlar güvenceli ve esnek bir şekilde desteklenmelidir. Esnekliğin güvenceli hale 

gelebilmesi için bireylere, çalışma hayatlarında verimliliklerinin artmasına sağlayacak beceriler 

kazandırmalıdır, yeni istihdam olanakları sağlamalıdır. Bu amaçla, işgücü piyasasındaki 

ihtiyaçların eksik ya da yetersiz kalması durumunda çeşitli ulusal istihdam stratejileri 

geliştirilerek bu eksiklikler giderilmelidir. Bu amaçlar doğrultusunda işgücü piyasasında 

çalışma şartlarının daha adil ve güvenceli olması amacıyla 1999 yılında Hollanda güvenceli 

esnekliği yasalaştırmıştır. Hollanda’da uygulanmış olan güvenceli esneklik modelinin olumlu 

sonuçlar vermesiyle birlikte 2007 yılında AB’de hem işçiyi hem işvereni hem de devletleri 

içeren ulusal bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma kapsamında AB’ye üye olan ülkelerde 

işgücü piyasasında esneklik güvenceli hale getirilmeye çalışılmıştır. Güvenceli esneklik, 

ülkelerin içinde bulundukları mevcut şartlara göre biçimlenen bir kavramdır. Almanya, 

Danimarka, Hollanda, Belçika gibi Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde olumlu sonuçlar elde 

edilirken; İtalya, Portekiz gibi ülkelerde istenilen olumlu sonuçlar şimdilik elde edilememiştir. 

Türkiye ise 4857 sayılı İş Kanunu, işgücü piyasasındaki güvenceli esneklik oluşum sistemini 

AB ve ILO’nun uygulamış olduğu sitemi baz alarak hazırlamıştır. Ancak Türkiye’deki sistem 

Avrupa’daki gibi tam anlamıyla olumlu sonuçlar vermemiştir. Çünkü bu sistemin önünde 

kanunsal, siyasal, mevzuatsal, sosyal diyalogsuzluk gibi katı engeller mevcuttur. Esnek çalışma 

önündeki katı düzenlemeler esnetilerek engeller kaldırılabilir. Sosyal diyalogsuzluğun 

giderilebilmesi için işçi-işveren-devlet üçlüsünün bir araya gelip anlaşması gerekmektedir. Bu 

üçlü saç ayağından bir tanesinin olmaması sistemin aksamasına neden olur. Çatışmacı, kavgacı 

bir tavrın benimsenmesi bir kazanç getirmez, tam aksine kazanılabilecek şeylerin kaybına 

neden olur. Esnekliğin uygulanabilirliği İş Kanununca desteklenip çözülebilecek gibi gözükse 

de aynı zamanda zihni bir dönüşüm olması gerekmedir. Özellikle 1980’ler sonrası oluşan post-

fordist sürecin beraberin getirdiği taşeronlaşma gibi tipik olmayan (atipik) çalışma biçimlerine 

kısıtlamalar getirilmeler. Kayıt dışı çalışan ya da kayıt altına alınmayan her birey sömürülmeye 

açıktır. Bu durumun çözülebilmesi için hukuksal ve denetimsel mekanizmanın iyi çalışması 

gerekmektedir. Denetimlerin düzenli ve adil şekilde yapılması ve hukuksal tabanda ağır 

yaptırımların olması kayıt dışılığı azaltacaktır ve bu durum beraberinde gelir dağılımının da 

düzenli hale gelmesini sağlayacaktır. Kayıt dışı çalıştırmanın azalmasıyla işverenlerin vergi 

yükü artacak ve işçi-işveren arasındaki makas azalıp gelir adaleti sağlanacaktır. İşgücü 

piyasasında sadece çalışanlardan yana yapılacak düzenlemeler ülkede var olan işverenlerin, 

yatırımcıların aleyhine olur. Bu sebepten dolayı işverenlerde güvence altına alınmalıdır. 2009 

yılında güvenceli esneklikle alakalı TİSK, TÜSİAD ve TOBB ortak görüş ve önerilerinin yer 

aldığı bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiride var olan iş kanununda değiştirilmesini talep ettikleri 

bazı maddeler yer almaktadır. Bu maddelerin dışında işverenler üzerinde ağır bir yük haline 

gelen sosyal yükümlükler, prim ve vergi yüklerinin azaltılması, işçi alımında ve çıkartılmasında 

bürokratik işlerin fazlasının süreci yavaşlattığını bu sebepten dolayı azaltılması gerektiği, işe 

alımlarda bürokratiklerin imtiyaz istemi esnek çalışma şekillerinde haksızlığa sebep 
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olduğundan dolayı karışılmaması gerektiğini, kıdem tazminatı konusunda işverenler üzerindeki 

ağır yükün hafiflemesi için çalışmaların olmasını, güvenceli esneklik kapsamında esnek 

çalışma şartlarının ne olduğu, ne gibi haklar sunduğuyla alakalı eğitimlerin verilmesini 

yetkililerden talep etmişlerdir.  
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Kamu Sektöründe Bilgisayar Tabanlı Otomasyon 

Tekniklerinin Entegrasyonu: Muhasebe ve Vergi Perspektifi 
 

Ahmet Özen1  Melissa Cagle2 

 

 
Özet 

Charles Babbage, Analytical Engine (Analitik Motor) adını verdiği ilk genel mekanik bilgisayar fikrini 

ortaya attığından itibaren yaklaşık iki asır geçti. Artık cebimizde dahi taşıyabildiğimiz bu teknolojik icat 

gerek sosyal gerekse iktisadi hayatımızı şekillendiren temel yapı taşlarından biridir. Elbette devlet 

kurumu da bu süreçten uzak kalmamış ve kamusal süreçte bilgisayar temelli otomasyon tekniklerini 

yoğun şekilde kullanmaya başlamıştır. Dolayısı ile bu tekniklerin ve devletin çeşitli işlevleri üzerindeki 

etkilerinin analizi kamu sektörü çalışmalarının temel bir parçası haline gelmiştir. Örneğin, muhasebe 

bilgi sistemleri, vergi, bütçe ve çeşitli politika faaliyetlerinin uygulanması ve izlenmesi. Bu teknolojik 

gelişmeler ışığında kamu kurumu çalışanları ve vergi mükellefi yükümlülüklerini doğrudan ve kolaylıkla 

tamamlayabilmektedir. Bu çalışmada muhasebe ve vergi açısından e-uygulamalarının hangi düzeyde 

olduğunu ve geleceği hakkında görüşlerimiz sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi, muhasebe bilgi sistemi, E-devlet, Big Data 

 

The Implementation of Computer Based Automation 

Techniques in Public Processes: An Accounting and Tax 

Perspective 

 
Abstract 

Nearly two centuries have gone by since Charles Babbage first introduced the idea of building a general 

mechanical computer, called the Analytical Engine. This technological invention, which we can now 

carry in our pocket, is one of the fundamental building blocks that shape our social and economic life. 

Even the Government has taken part in this development and has begun employing computer-based 

automation techniques in public processes. As a result, the study of these techniques and their effect on 

various functions of the Government is now an essentially part of public sector studies. Most notably the 

technological effect on; the accounting information systems, tax, implementation and monitoring 

activities concerning general budget or policies. Promising to fundamentally change the way the public 

sector operates, this technological development will also ease the tasks of both public officials and 

taxpayers, alike. Thus study, aims to review the scope of e-government application concerning 

accounting and tax requirements. It is our aim to provide an overall evaluation regarding the current use 

and future direction of this technological development.  

Keywords: Tax, accounting information system, E-government, Big Data 

  

1. Giriş 

Dünyanın ilk bilgisayarı olan “Charles Babbage'in Analitik Motoru” ve buhar gücü 

kullanan makinaların icadı ile birinci sanayi devrimi 18. yüzyılın (Kagermann, Helbig, 

Hellinger ve Wahlster, 2013) sonunda başladı. O tarihten bugüne kadar neredeyse 180 

yıl geçti ancak Endüstri 1.0 tetikleyen buluşların etkileri halen günümüzde 
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hissedilmektedir. Her devrim ile işlem gücü ve algılama yeteneği artan bilgisayarlar 

“akıllı makineleri” doğururken, Endüstri 4.0’ın getirilerinden olan “big data” global 

rekabetin temelini oluşturmaktadır (McKinsey, 2011). 2011 Hannover Fuar’ından bu 

yana literatürde popülarite kazanmış olan “Big Data” (Aslan ve Özerhan, 2017), değişik 

global kaynakladan üretilen ve depolanan bütünleşik veriyi ifade etmektedir. Karaca 

(2015) big data’yı geniş ve karmaşık veri kümeleri olarak; Aktan (2018) ise “çağımızın 

ham maddesi” olarak tanımlamıştır. Bu veri grubu çeşitli formatlara dönüştürülüp, yeni 

yazılımlar yardımı ile hızlı bir şekilde işlenebilmektedir (Tomar, Guicheney, 

Kyarisiima ve Zimani, 2016).  

Endüstri 4.0’ın etkisi ile önemi anlaşılan “bilginin gücü”, veri kullanıcısına büyük 

değer katılmış, özel sektör veya kamu sektöründe uygulanabilirliği arttırılmıştır. Ancak 

teknolojik gelişmelerin ilerleme hızı özel sektörle karşılaştırılınca, kamu sektöründe 

daha geç yer edindiği gözlenmektedir. Bunun nedeni kamu sektöründe yapılan 

teknolojik yatırımların hantal ve problematik (aşılan bütçe ve süreç) yapısıdır (Tomar, 

vb., 2016). Kamu yatırımları halktan toplanan vergiler ile yapılmaktadır. Dolayısı ile 

bu tür projelerin dikkatli, özenli ve stratejik ihtiyacı karşılayacak şekilde planlanması, 

politikalar ile tutarlı ve kapasite kısıtları dahilinde uygulanabilir olması gerekmektedir. 

Ama bu demek değildirki bu yenilikler özel sektöre sağladığı faydalar kadar kamu 

sektöründe de yararlı olmayacak. Aksine kamu kuruluşlarına entegre edilen big data 

sistemleri halka daha etkin ve yaygın fayda sağlayacaktır. Bu faydalara örnek olarak, 

faaliyetlerinin koordinasyonu gerektiren işlerden zamandan tasarruf (Karaca, 2015), iş 

süreçlerine katacağı maliyetten tasaruf (Aktan, 2018), kamu kuruluşlarında operasyon 

maliyetlerinden tasaruf ve günlük işlerin etkinliğinin optimizasyonu (Tomar, vb., 2016), 

darboğazlar ve verimsizlikler alanların tespitinin hızlandırılması (Tomar, vb., 2016), 

kamuda hesap verilebilirlik ve şeffaflığı arttırmak (Zakarial, Ilias ve Wahab, 2017), 

finansal raporlama etkinliği, verimliliğini ve denetim etkinliğini arttırmak (Özdoğan, 

2017), vergi yönetimi ve vergi kaçakcılığı ile mücadele (Zakarial, vb., 2017; Tomar, 

vb., 2016) bulunmaktadır. 

Endüstri 4.0 farkındalığının artması sonucunda, AB üye ülkeleri verimliliği ve rekabet 

güçlerini arttırmak için çeşitli politikalar benimsemeye başlamıştır (AB Komisyonu, 

2017. Bu ülkelerden geride kalmayan Türkiye, yakın zamanda Endüstri 4.0 odaklı 

atılımlarda bulunmuş, bütçe ayırmıştır. 2017 yılında Türkiye Devleti tarafından 

başlatılan “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” istihdamı, ihracatı ve rekabet gücünü arttırmayı, 

teknolojik gelişimi teşvik etmeyi ve ticaret açığını azaltmayı (Sanayi Gazete, 2018) 

amaçlamıştır. Teşvik 135 milyar TL maliyetle olup, 23 projeyi kapsamaktadır. Ayrıca 

Türk devleti önümüzdeki yıllarda bu rakamı katlamayı hedeflemiştir. Bu projeye imza 

atan şirketler Endüstri 4.0 geçiş faaliyetlerine hız vermeyi taahhüt etmiş, “enerji, 

sermaye katkısı, kablosuz yatırımn ve istihdamın korunması” gibi işlevler için destek 

almışlardır. Türk devletinin Endüstri 4.0’a ülke genelinde entegrasyon arzusunu 

yansıtan bu teşvik sistemi, ileriki yıllarda kamu veya özel sektör entegrasyon 

çalışmalarının hızlı kazanacağının işaretidir. Endüstri 4.0’ın Türkiye yansımalarını 

düşündüğümüzde kamuda big data uygulamasının muhasebe ve vergi alanına 

getirilerini incelemek için motivasyon oluşmaktadır. Son olarak, Avrupa Birliği’ne 

aday statüsünde olan gelişen ülkemiz kamuda big data entegrasyonunu incelemek 

açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Çalışmanın bir sonraki aşamasında 

kamuda big data’nın muhasebe ve vergi sistemleri açısından faydaları ele alınacaktır. 
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2. Kamu Sektöründe Muhasebe ve Big Data Entegrasyonu 

Muhasebe alanı kamu sektöründe güvenilir, zamanında ve doğru bilgi üretiminde 

önemli bir role sahiptir. Genel olarak işletme ve işletme dışı çıkar grupları arasında 

ilişkilerin konu alındığı, mali nitelikteki işlemlerin kaydedilip, sınıflandırıldığı ve 

analiz edilerek özetlendiği bilgi sistemi olarak tanımlanan muhasebe alanı (Yükçü, 

2014), kamu açısından incelendiğinde benzer bir şekilde kişi ve kurumlara doğru ve 

tutarlı bilgi sağlamak, toplumun refah düzeyini arttırmak ve devletin icra ettiği 

faaliyetlere ilişkin bilgilerin toplayıp, analizini kapsamaktadır. Muhasebe alanı da 

Endüstri 4.0'ın ülkelere getirdiği yeniliklerden ayrı kalmamış, kamu ve özel sektörü 

kapsayacak (Karaca, 2015) şekilde big data uygulamasını faaliyet etkinliği ve 

verimliliği artıracak şekilde mevcut sisteme entegre etmiştir (Özdoğan, 2017). Artık 

muhasebe geleneksel anlayıştan (finansal kayıtları işletmek ve defter tutmak) 

uzaklaşarak (Uysal ve Aldemir, 2018), farklı bir bakış açısı ile işlemleri kolayca ve hızlı 

bir şekilde yapılabilir hale gelmiştir.  

Ülkemizde Endüstri 4.0 geçiş çalışmalarının hızlanması ile önümüzdeki yıllarda birçok 

işlemin otomasyon sistemleri tarafından yapılacak olması kaçınılmaz bir gerçekliktir. 

Dolayısı ile 1494 yılında beri Pacioli’nin çift taraflı kayıt yöntemi ile var olup, gelişen 

muhasebe mesleğinin (Gökgöz, 2011), bu değişim sürecine uyum sağlayacağı 

kuşkusuzdur. Ancak bu değişim süreci sonunda big data’nın kamuya katacağı 

avantajların, yüklenilen maliyetten daha fazla olması gerekmektedir (Aktan, 2018). Bu 

avantajlar aşağıda incelenecektir. 

Kamu muhasebesinin en önemli unsuru, mali hesap verilebilirliğin ve saydamlığın 

sağlanmasıdır (Karaarslan, 2006). Dolayısı ile big datanın getirdiği yenilikler içerisinde 

bunun ağırlıklı olarak ele alınıyor olması hiç şaşırtıcı değildir. Big data sayesinde 

işlemler anlık olarak kaydedilebilip, gerçek zamanlı olarak izlenebilmektedir. Bu 

kontrol mekanizmasının etkin çalışmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca, finansal 

suç/yolsuzluğu ve maliyetleri azalıp, sürekli depolanan veri/kayıtların güvenilirliğine 

katkıda bulunmaktadır (Uysal ve Aldemir, 2018; ACCA, 2010). Yolsuzluğun azalması 

ile devletin gelir kaynağı artacaktır. Gelişen kontrol mekanizmaları ise bütçe 

uygulamalarında öngörülebilirliğe yol açacak ve daha sıkı gider/borç kontrolü 

maliyetleri düşürecektir. Sonuç olarak doğru ve zamanında bilgiye erişebilen karar 

mekanizmaları etkin planlama faaliyetleri geliştirecektir.  Zayıf bir mali sistemi 

kamuda birçok soruna neden olabilir. Örnek olarak, etkin olmayan iç kontrol, 

güvenilmez nakit, varlık ve borç pozisyonları, bilinmeyen taahhütler/yükümlülükler, 

kayıtların güncel tutulmaması (emekli aylıkları veya amortisman) ve harcamalarda 

dengesiz kaynak tahsisi (ACCA, 2010). Endüstri 4.0’ın bu katkısı geleneksel muhasebe 

bilgi sisteminin tamamen değiştirici niteliktedir. 

Yeni bilgi iletişim teknolojileri kurumlar arası faaliyet entegrasyonunu sağlayarak, 

iletişim hızını arttırıp maliyetleri düşürmeyi mümkün kılmıştır. Faaliyet koordinasyonu 

için harcanan zamandan tasaruf edilmiş ve kamu fonksiyonları entegre sistemler 

yardımı ile 24/7 faal konuma getirilmiştir. Toplanan veri yardımı ile karar etkinliği 

sağlanmış, verim arttırılmıştır. Ayrıca, emek yoğun olan işlemler otomatikleştirilerek, 

sahtekarlık ve hatalar minimize edilmiştir. Halkın aldığı hizmetin kalitesi iyileştirilmiş, 

veri güvenliğini arttırmıştır (Aktan, 2018). Yeni sistemler vergi kaçırma/farklı beyan 

nedeni ile oluşan israfın tam ve doğru bir şekilde tespitini mümkün kılmıştır (Karaca, 

2015).  

Big data uygulamalarının muhasebe alanı altında yatan önemli hedeflerden bazıları 

maliyetlerin düşürülmesi ve mevcut süreçlerin etkinliğinin artırılmasıdır. Küçük veya 
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büyük veri setleri üzerine doğru analizlerin yapılması kamuda işletme maliyetlerini 

azalmasına ve günlük etkinliğin optimize edilmesine yardımcı olmaktadır (Tomar, vb., 

2016). Bu maliyetler arasında digital sistemlerin bakım maliyetleri (Taipaleenmaki ve 

Ikaheimo, 2011), insan ihmal maliyetleri (Fernandez ve Aman, 2018), elektronik 

dosyalar üzerinden bütünleşik bir veri aktarımı sağlandığı için denetim için gerekli olan 

zaman ve maliyetler (Uysal ve Aldemir, 2018) bulunmaktadır. Son olarak, big data 

muhasebe işlemlerinin riskini azaltıp, muhasebe verilerinin anlamını 

zenginleştirmektedir (Özdoğan, 2017). 

3. Vergilendirme Sürecinde Otomasyon 

Neo liberal akımların dünyayı etkilediği 1980’li yıllar; kamu yönetimi anlayışında 

önemli gelişmelere sahne olmuştur. Özellikle iletişim alanında yaşanan dönüşüm bu tür 

gelişmelerin merkezinde yer almış ve kamusal hizmet sunumunda statükocu bir yapı 

yerini daha etkin hizmet sunumuna bırakmıştır. Vatandaş kavramı yerine müşteri; idare 

yerine yönetim ve idari vesayet yerine yönetim sorumluluğu gibi bir dizi kavram mali 

sistemi şekillendirmeye başlamıştır. Günümüz dünyasında devlet; güçlü otomasyon 

altyapısını da kullanarak geçmişe göre daha hızlı ve tutarlı karar verebilecek veri 

altyapısına sahip olmuştur. Ayrıca anlık veri analizi yapabilerek daha iyi hizmet 

sunumu imkanı da elde edebilmiştir. Öte yandan kamu harcamalarını da anlık takip 

edebilecek otomasyon sistemleri de kurarak kaynak kullanımında performans 

denetimini sağlayabilir düzeye erişmiştir. Elbette bu tür gelişmeler kendini vergisel 

alanda da yoğun şekilde hissettirmektedir. Günümüz vergi süreçlerinin tamamı 

mükelleflerin sadece bilgisayar ortamında tamamlayabilecekleri bir duruma gelmiştir. 

Bu durum gerek makro gerekse mikro vergi planlamasında reform niteliği taşımaktadır.  

1998 yılında OECD bünyesinde temel vergi politikasını belirleyen kurum olan mali 

işler komitesi CFA’nın 1998 tarihli raporunda da ülkelerin gelir idarelerinin bilgi ve 

iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimlere uyumlu hale getirilmesine vurgu yapılmış 

ve bir dizi önlemler önerilmiştir. Buna göre, gelir idareleri mükellef hizmetlerinin 

geliştirilmesi ve etkin bir vergi denetiminin sağlanabilmesi için uygun teknolojileri 

kullanmalı, kendi mükelleflerine ilişkin gerekli, güvenilir ve ispat edilebilir bilgileri 

sağlama ve saklama konusunda yeterlilik kazanmalı, bunun yanında uygun 

teknolojiden faydalanmak için özel yazılımlar kullanılmalıdır 

(http://www.journalagent.com/iuyd/pdfs/IUYD_4_1_36_50.pdf). Elbette Türkiye de 

bu süreçten uzak kalmamış ve altyapısını dijitalleşme çağına uygun bir dönüşüm 

sürecine sokmuştur. 

Gelişmiş ülkelerde özellikle 1980’li yıllarda hız kazanan otomasyon altyapı çalışmaları, 

1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’de de dikkat çekmeye başlamış ve ülkemizde bu 

yönde önemli adımlar atılmıştır. Gelir idaresinde reform adıyla Dünya Bankası 

tarafından desteklenen temel otomasyon projesiyle vergi idaresinin yeniden 

yapılandırılması ve hantal bürokratik süreçlerin azaltılması hedeflenmiştir. Proje 

çerçevesinde 1997 yılından itibaren merkez ve taşra teşkilatının reorganizasyonu, 

istihbarat sisteminin geliştirilmesi, otomasyonun modernizasyonu, tahsilat işlemlerinde 

bankacılık sisteminin rolünün artırılması ve vergi politikası analiz fonksiyonunun 

güçlendirilmesi çalışmalarına başlanmıştır (http://www.journ 

alagent.com/iuyd/pdfs/IUYD_4_1_36_50.pdf).   

1998 yılında başlanmış olan VEDOP, ülkemizde kamusal alanda tam otomasyonu 

simgeleyen e-devlet uygulamalarının da önemli kilometre taşlarından biridir. Gelir 

İdaresi Başkanlığı kontrolünde yürütülen VEDOP günümüze değin bir dizi aşamadan 
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geçerek bugün kü seviyesine ulaşmıştır. Günümüzde Proje bileşenleri; Vergi Dairesi 

Otomasyonu (VDO ve e-VDO), Elektronik Banka Tahsilatları İşleme Sistemi (EBTİS),  

e-beyanname, Veri Ambarı (VERİA), Elektronik Muhasebe Kayıtları Arşiv Sistemi 

(EMKAS), e-haciz, e-fatura, e-denetim ve İnternet Vergi Dairesidir. Bunlar da 

göstermektedir ki nerdeyse tüm vergisel işlemler vergi dairelerine ihtiyaç duyulmadan 

gerçekleştiril olmaktadır. Peki bu işlemler nelerdir ve nasıl bir altyapıda işlemektedir. 

Kısaca bunlara da denilmesinde yarar bulunmaktadır. 

 Vergi Dairesi Otomasyonu (VDO): Vergi dairelerinde geçmişte yaygın olarak 

görülen yoğun kırtasiyecilik ve mükellef yoğunluğunu azaltmak; vergilendirmede 

mikro ve makro planlama arasında uyum sağlamak; vergi daireleri arasında uyum ve 

eşgüdümü desteklemek ve tüm süreçleri bilgisayar veri tabanında muhafaza ederek 

anlık veri seti oluşturmak amacıyla oluşturulmuş bir otomasyondur.   

 Elektronik Banka Tahsilatları İşleme Sistemi (EBTİS): Vergi tahsilatlarını etkin 

hale getirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile bankalar ve Posta İdaresinin 

işbirliğiyle 2000’li yılların başlarından itibaren geliştirilmiş bir uygulamadır. Böylece 

mükellefler vergisel yükümlülüklerini bilgisayar ortamında gelir idaresi başkanlığının 

web sitesine giriş yaparak ve banka bilgilerini kullanarak ödeme yapabilmektedirler. 

Ayrıca vergisel yükümlülükler PTT idaresi üzerinden de rahatlıkla ödenebilmektedir. 

 E-beyanname: Gelir idaresi web sitesi üzerinde aktif olan e beyanname 

uygulamasına tam otomasyona geçmiş vergi dairelerinden şifre alan kullanıcılar; aktif 

büyüklükleri veya net satış hasılatları belirli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle 

beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan 

mükellefler ile bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir 

ve yeminli mali müşavir (meslek mensupları) dahildirler. Beyanname süreci aşağıdaki 

şekilde gösterilmektedir.  

 
Kaynak: https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html. 

 Elektronik Muhasebe Kayıtları Arşiv Sistemi (EMKAS): Bakanlıkça belirlenen 

mükelleflere ait defter ve belgelerin elektronik ortamda alınarak arivlenmesi ve 

analiz edilmesi sistemidir (http://www.emo.org.tr/ekler/ 

e5186bca8f75fca_ek.pdf). 

 E-haciz: Ülkemizde vergi borçlarına haciz işlemi elektronik ortamda da 

uygulanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bankalar ve Posta İdaresi 
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arasında imzalanan protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda mükellefin eğer vergi 

borcuna ilişkin haciz söz konusu olacaksa TC Kimlik numarası üzerinden 

bankalarda yapılan parasal akımlar elektronik hacze konu olabilmekte ve vergi 

borcu sonlanana kadar bu paralar bloke olarak tutulabilmektedir. Uygulamada 

bazı aksaklıklar olabilse dahi kamu idaresinin vergi alacağının haciz yoluyla 

tahsilinde süreci etkinleştirdiği ifade edilebilir.   

 E-Denetim: Vergilendirme sürecindeki tahsilat dahil pekçok işlemin elektronik 

ortamda yapılabildiği bir durum elbette denetim açısından da yeni bir kavramı 

ortaya çıkarmıştır. Artık vergi denetimleri elektronik ortamdaki vergiler 

üzerinden yapılarak inceleme için gereken süreler ciddi şekilde azalabilecek ve 

denetimden beklenen doğru ve tam zamanlı sonuçlar daha hızlı şekilde 

alınabilecektir. Ülkemizde 2022 yılında vergi müfettişlerinin inceleme 

görevlerinin yüzde 30’una denk gelecek şekilde mükelleflerin risk durumlarının 

elektronik yazılımlar ile tespit edilebileceği tahninlenmektedir 

(http://vergiteknolojileri.com.tr/vergi-incelemelerinin-yuzde-30unu-

yazilimlar-belirleyecek/).  Belki de yapay zeka ile vergi denetimleri yapılan 

günler de pek uzak değildir.  

4. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Günümüz muhasebe anlayışlarında yaşanan teknolojik dönüşüm ve buna uyumlu vergi 

idaresi otomasyonu elbette çok çeşitli faydaları barındırmaktadır. Bu faydalar şu 

şekilde özetlenebilir: 

 İşlemlerin anlık kaydedilmesinin getirdiği gerçek zamanlı izleme ve 

gerektiğinde denetleme olanakları, 

 Otomasyon sistemine sürekli depolamanın getirdiği veri/kayıt güvenilirliği ve 

beraberinde finansal suç ve yolsuzluk ihtimallerinde beklenen azalma, 

 Mükellef bilgilerine tam zamanlı ve doğru ulaşılabilirliğin sağladığı güçlü 

kontrol mekanizmaları, 

 Güçlü kontrol mekanizmaları sayesinde mükellef bilgilerinin adli ve idari 

makamlara hızlı transferi, 

 Mükellef hakkında karar alma ve gerektiğinde yargılama süreçlerinde etkinliğin 

sağlanması, 

 Yolsuzlukların azalması neticesinde devlet gelirlerinde beklenen artış, 

 Kontrol mekanizmalarının tam zamanlı olmasının devlet bütçe tahminlerinde 

bütçede samimiyet ilkesini güçlendirmesi, 

 Devletin etkin planlama imkanı ve kamu kurumları arasında güçlü ve düşük 

maliyetli koordinasyon imkanı, 

 Geçmişe nazaran daha az idari personel ile vergilendirme süreçlerinin 

tamamlanarak kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, 

 Elbette devletin vergileme sürecindeki açık maliyetinin azalması ve beraberinde 

mükellefin gizli maliyetlerinde düşüş olması. 

Bu tür faydalar yanında muhtemel risklerin de olduğu söylenebilir. Bu riskler ise şöyle 

özetlenebilir: 

 Belki de en önemli risk otomasyon altyapısı güvenliğinin sağlanması. Sisteme 

dışarıdan hackerlar tarafından bir müdahalenin olması, güvenlik açığı 
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oluşturabilecek ve sistemi tartışılır kılabilecektir. O yüzden günümüzde pek çok 

muhasebe ve vergisel işlem otomasyon ortamında tamamlansa bile ıslak imzalı 

yazılı metinler şeklinde depolanmaya devam etmektedir. 

 Otomasyon alt yapısında yaşanabilecek teknik sorunlar sistemde işlerliği 

bozabilmekte ve sorun çözülmeden işlem devamı mümkün olmayabilmektedir. 

Uygulamada sıklıkla yazılımda yaşanan sorunlar sonucunda muhasebe işlemleri 

ve beraberinde vergisel işlemler gecikebilmektedir. Gelecekte teknolojide 

yaşanacak gelişmelerin bu tür sorunları azaltabileceği söylenebilirse de riskin 

sıfırlanabileceğini söylemek mümkün değildir.  

 Uygulamada önemli bir sorun da otomasyon altyapısını kullanan personelin 

yeterli teknik bilgiye sahip olmamasıdır. Özellikle vergisel alanda idari 

personelin bu tür altyapının nasıl kullanılabileceği konusunda eğitimlere devam 

edilmesi önem arz etmektedir. Muhtemel yakın gelecekte yapay zeka ile bu 

işlemlerin yapılabileceği varsayılsa bile günümüzde kalifiye personel sorunu 

önemini korumaktadır. 

 Gelecekte otomasyon sistemleri neticesinde muhasebe mesleği ve beraberinde 

kamu idari personel ihtiyacı ciddi anlamda azalma gösterecektir. Nitekim 

işsizlikte artış ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda teknolojinin emek 

talebinde azalma yapacağı kaçınılmazdır. İşsizlikte görülecek artışın 

yaratabileceği iktisadi ve sosyal sorunlar ise aşikardır. 

İlk bilgisayarın mucidinin dahi hayal etmeyeceği kadar boyut ve alanda dijital altyapı 

kullanılmaktadır ki üretim faktörleri arasında emeğin öneminin azaldığı, buna karşın 

teknolojinin öneminin arttığı bir dönem yaşanmaktadır. Teknolojinin birçok alanda 

olduğu gibi muhasebe ve vergisel alanda kazandırdığı pek çok iyileşme söz konusudur. 

Buna karşın bu sürecin bir de fırsat maliyeti vardır ve ciddiye alınmalıdır. Sonuç olarak 

muhasebe ve vergisel alanda yaşanan olumlu gelişmelerin gelecekte insanlığa 

kazandıracakları yanında kaybettirebilecekleri de dikkate alınmalıdır. Emek 

faktöründen vazgeçerken yaşanabilecek muhtemel risklere karşı yeni istihdam alanları 

da mutlaka oluşturulmalı ve böylece yapısal işsizlik sorunu ile karşılaşılması 

önlenmelidir.  
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Avrupa Birliği Ülkelerinde Sosyal Harcamalar İle Kalkınma 

İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi 
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Özet 

Sosyal harcamalar, 1950 sonrası sosyal devlet anlayışı ile birlikte önemli hale gelmiştir. Sosyal harcamalar, ülke 

içerisinde genellikle düşük gelir grubuna transferleri kapsadığından dolayı ülkedeki refah düzeyine önemli katkı 

sağlayarak ülkelerin gelişmelerine destek olabilmektedir. Bu nedenle sosyal harcamalar ile ülkelerin gelişmeleri 

arasındaki ilişkiyi araştırmak önemli olmaktadır. Bu çalışmada, Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi 

kullanılarak 26 Avrupa Birliği ülkesinde 2005-2015 döneminde sosyal harcamaların kalkınma üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, sosyal harcamalar ile kalkınma arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal, harcama, kalkınma, Avrupa, Birliği, nedensellik 

JEL Sınıflandırması: C5, H55, O1  

 

Relation between Social Expenditure and Development in the 

European Union Countries: Panel Causality Analysis 
 
Abstract 

Social spending became important together with the social state understanding after 1950. As social expenditures 

generally cover transfers to low income groups within the country, they can contribute to the development of 

countries by contributing significantly to the welfare levels of countries. Therefore, it is important to investigate 

the relationship between social expenditures and the development of countries. In this study, the impact of social 

expenditures on development in 26 European Union countries in the period 2005-2015 was investigated by using 

Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test. As a result of the study, As a result of the study, bi-directional 

causality relationship between social expenditures and development was determined. 

 

Keywords: Social, expenditure, development, European Union, causality 

JEL Classification: C5, H55, O1 

 

1. Giriş 

İktisadi hayatı yönlendirme görev ve sorumluluğu bulunan devlet kurumunun makroekonomik 

amaçları arasında ekonomik istikrarın, kaynak tahsisinde etkinliğin, büyüme- kalkınmanın ve 

gelir dağılımında adaletin sağlanması hedefleri yer almaktadır. Bu tür hedefler arasında yoğun 

bir etkileşim yer almakta olup bir amaca yönelik politikaların diğer amaç(lar) üzerinde de etkisi 

bulunabilmektedir. Bazen bu tür etkiler negatif bazen de pozitif yönlü olabilmektedir. En 

nihayetinde tüm amaçlar aslında toplumsal gelişime katkı sağlamaya yani insana yöneliktir.  

Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve adil gelir dağılımının sağlanması amaçları birbirleriyle 

etkileşimi güçlü amaçlardır. Adil gelir dağılımının sağlanması amacıyla devletler en önemli 

mali araçlarından biri olan kamu harcamalarını ve özellikle sosyal boyutlu olanları 

kullanabilmektedir. Bu durum kalkınma yani insani gelişmişlik açısından üst sıralarda yer alma 
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amacını da olumlu yönde etkileyebilmektedir. Elbette insani gelişmede üst seviyelerde yer 

alma, beraberinde sosyal harcama beklentisinin de artmasını sağlamaktadır. 

Öyle ki beşeri sermaye topluma pozitif dışsallık sunmanın yanında bilgi ile tecrübenin 

organizasyon oluşturabilme yeteneğini arttırması yönüyle de kalkınma sürecine destekte 

bulunmaktadır (Güler, 2017). Bu nedenle sosyal harcamalar ile kalkınma arasındaki ilişkiyi 

araştırmak önem arz etmektedir. 

Sosyal harcamalar iki açıdan gerekli olup kalkınmanın mihenk taşı olarak nitelendirilebilir. 

Birinci neden; gelişmekte olan ülkelerdeki yoksunluk derecesi ve insani gelişme için gereken 

yeterli harcamanın tek başına piyasa güçlerine bırakılamayacak kadar büyük olmasıdır. İkinci 

neden ise yoksulların daha zengin hanelere kıyasla devlet hizmetlerinden yararlanma 

gereksinimi duymalarıdır (Mittal, 2016).  

Sosyal harcamaların gelişim evresi ele alındığında bu tür harcamaların özellikle sosyal devlet 

anlayışı ile birlikte önemli hale geldiği söylenebilir.  Özellikle sosyal refah devleti olarak da 

nitelendirilebilecek bazı Avrupa ülkelerinde İkinci Dünya Savaşı sonrasında yoğun şekilde 

sosyal harcama yapıldığı birçok iktisadi çalışmada ortaya konulmuştur. Bu ülke gurubunda 

yıllar itibariyle kamu harcamaları içinde sosyal harcamaların önem derecesi olarak ilk 

sıralardaki yerini koruduğu rahatlıkla söylenebilir. Nitekim Avrupa Birliği ülkelerinde 2005 

yılında sosyal koruma harcamalarının GSYH’ya oranı %21.3 iken bu oran 2015 yılında %24.2 

olarak gerçekleşmiştir (Eurostat, 2019).  

Bir çok gelişmekte olan ülkelerde, insan sermayesi oluşumu ile kalkınma için önemli olan 

eğitim, sağlık ve sosyal harcamalar gibi hizmetlerin sağlanması noktasında kamu sektörü öncü 

olmaktadır. Bu hizmetler vatandaşların temel ihtiyaçları ile eğitim, sağlık ile maddi imkanları 

üzerinde büyük öneme sahiptir (Kaymaz, 2018: 120).  

Bu çalışmada 26 Avrupa Birliği ülkesinde 2005-2015 döneminde sosyal harcamalar ile 

kalkınma arasındaki ilişki incelenmiştir. Öncelikle sosyal harcamalar ile kalkınma arasındaki 

ilişkiye yönelik yapılan çalışmaların literatür taramasına yer verilmiştir. Daha sonra veri ve 

yöntem açıklanmış ve ampirik analiz kısmına geçilerek test sonuçları verilerek yorumlanmıştır. 

Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

2. Literatür 

Literatürde sosyal harcamalar ile kalkınma/insani gelişme arasındaki ilişkiyi tespit etmeye 

yönelik çeşitli çalışmalar mevcuttur (Bkz. Iheoma (2014), Sarma ve Sharma (2014), Mittal 

(2016), Abiodun ve Ebıefıe (t. y.)). Yapılan çalışma sonuçları, genelde sosyal harcamaların 

kalkınma/insani gelişme üzerinde olumlu bir etki meydana getirdiği şeklindedir (Bkz. Sarma 

ve Sharma (2014), Mittal (2016), Abiodun ve Ebıefıe (t. y.)). Diğer yandan kalkınma için 

önemli bir adım olan ekonomik büyüme üzerinde sosyal harcamaların rolünü araştıran 

çalışmalar da bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda genellikle sosyal harcamaların büyüme 

üzerinde olumlu etkisi olduğu şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır (Arısoy vd. (2010), Furceri ve 

Zdzienicka (2012), Güler (2017)).  

Sosyal harcamalar ile kalkınma/insani gelişme ve büyüme arasındaki ilişkiyi tespit etmeye 

yönelik çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: 

 Peters (1972), 1850-1965 yılları arasında Fransa, İsveç ve Birleşik Krallık'taki politik 

ve ekonomik değişkenlerin sosyal harcamalar üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Yapmış 

olduğu çalışma sonucunda, Amerikan devletlerindeki bulgulardan farklı olarak bu 

değişkenlerin hiçbirinin zaman içindeki harcama düzeylerini açıklamak için yeterli 

olmadığını belirtmiştir.  
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 Arısoy vd. (2010), eşbütünleşme ve hata düzeltme yöntemlerini kullanarak Türkiye’de 

1960-2015 döneminde sosyal harcamalar ile iktisadi büyüme ile olan ilişkisini 

araştırmışlardır. Yapmış oldukları çalışma sonucunda sosyal harcamaların ve alt 

bileşenleri olan eğitim, sağlık ve sosyal koruma harcamalarının büyümeyi olumlu 

etkilediğini belirlemişlerdir.  

 Furceri ve Zdzienicka (2012), 1980-2015 döneminde OECD ülkelerinde sosyal 

harcamaların ekonomik faaliyet üzerindeki etkisini panel veri analizi yöntemini 

kullanarak araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, sosyal harcamaların GSYİH üzerinde 

genişleyici etkilere sahip olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.  

 Iheoma (2014), sabit etki panel veri modelini kullanarak 20 Sahra altı Afrika ülkesinde 

sosyal harcamaların insani gelişme üzerindeki etkisini incelemiştir. Yapmış olduğu 

çalışma sonucunda,  yalnızca halk sağlığı ve yükseköğretim harcamalarının bu 

ülkelerdeki insani gelişmeyi açıklamada önemli olduğunu, özel sağlık harcamalarının 

yanı sıra ilk ve orta öğretim harcamalarının da önemsiz olduğunu tespit etmiştir. 

 Sosyal kesim harcamaları ile insani gelişim arasındaki ilişkiyi araştıran Sarma ve 

Sharma (2014), regresyon analizi yöntemini kullanarak 2003-08 döneminde seçilmiş 

bazı ülkeleri ele almıştır. Çalışma sonucunda, eğitim endeksi ve GSYİH endeksi ile 

karşılaştırıldığında, yaşam beklentisi endeksinin insani gelişme sıralamasının 

belirlenmesinde daha iyi etkisi olduğunu ifade etmiştir.  

 Çelikkaya ve Sezgin (2015), panel veri analizi yöntemini kullanarak Türkiye’de 81 ilde 

kamu harcamalarının kalkınmaya olan etkisini araştırmışlardır. Çalışmanın bir sonucu 

olarak, sosyal güvenlik ile sosyal yardımlaşma hizmetlerinin kalkınmaya etkisi anlamlı 

ve negatif olduğunu belirlemişlerdir.  

 Mittal (2016), korelasyon analizi yöntemini kullanarak Hint Devletleri’nde sosyal 

sektör harcamalarının İnsani Gelişme Endeksi üzerindeki etkisini incelemiştir. 

Çalışmada 2004-05 ve 2011-12 dönemi korelasyon analizi için, 2000-01 ile 2014-15 

dönemi trend analizi için kullanılmıştır. Yapmış olduğu çalışma sonucunda, sosyal 

sektör harcamalarının İnsani Gelişme Endeksi’ni olumlu yönde etkilediğini tespit 

etmiştir.  

 Güler (2017), Türkiye’de 1990-2015 döneminde sosyal harcamaların iktisadi büyüme 

üzerindeki etkisini araştırmıştır. Yapmış olduğu çalışma sonucunda, sosyal 

harcamaların iktisadi büyüme üzerinde pozitif bir etki meydana getirdiğini tespit 

etmiştir.  

 Abiodun ve Ebıefıe (t. y.), regresyon analizi yöntemini kullanarak Nijerya’da sosyal 

harcamaların insan sermayesi gelişimi üzerindeki etkisini 1980-2012 yıllarında 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, eğitim harcamaları ve sağlık harcamalarının insani 

gelişme üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirlemişlerdir. 

3. Veri ve Yöntem 

Çalışmada 26 Avrupa Birliği ülkesinde 2005-2015 döneminde sosyal harcamalar ile kalkınma 

arasındaki ilişki incelenmiştir. 26 AB ülkesi ile 2005-2015 döneminin seçilmesinin nedeni, 

verilerin 26 ülkede ve bu zaman diliminde sürekli olmasından dolayıdır. Çalışmada olarak 

öncelikle serilerin durağanlığının sınanması amacıyla Im, Pesaran ve Shin (2003) ile Maddala 

ve Wu (1999) birim kök testleri uygulanmıştır. Daha sonra Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel 

nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan sosyal koruma harcamaları verisi Eurostat 

(2019)’dan, kalkınma verisi United Nations Development Programme (2019)’dan alınmıştır. 

Çalışmada sosyal harcamalar bağımsız değişken, kalkınmayı temsilen İnsani Gelişme Endeksi 

bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarının daha tutarlı çıkması amacıyla 

verilerin logaritması alınmıştır. 
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4. Ampirik Analiz 

Bu bölümde öncelikler birim kök testleri, daha sonra panel nedensellik testi kısımları yer 

almaktadır. 

4.1. Birim Kök Testi 

Çalışmada serilerin durağanlığının test edilmesi amacıyla Im, Pesaran ve Shin (2003) ile 

Maddala ve Wu (1999) birim kök testleri kullanılmıştır. 

Birim kök testleri sonuçları Tablo 1’de verilmiştir; 

Tablo 1: Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Sabitli 

Im, Pesaran ve Shin Maddala ve Wu 

Seviye 1. Fark Seviye 1. Fark 

t istat. Olas. t istat. Olas. t istat. Olas. t istat. Olas. 

SH -1.06108  0.1443 -4.34259  0.0000  57.0055  0.2943  115.638  0.0000 

İGE  2.84609  0.9978 -4.04317  0.0000  35.5778  0.9602  109.221  0.0000 

Not: Sabit model uygulanmıştır. Hatalar arasındaki otokorelasyon sorunun çözümü için Schwartz kriteri 

kullanılmıştır. 

Tablo 1’deki birim kök testi sonuçları incelendiğinde serilerin seviyelerinde durağan halde 

olmadıkları görülmekte ancak birinci farkları alındığı zaman durağan hale geldikleri tespit 

edilmiştir. 

4.2. Panel Nedensellik Testi 

Çalışmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından 

geliştirilen panel nedensellik analizi yöntemi ile sınanmıştır. 

Nedensellik testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir; 

Tablo 2: Nedensellik Testi Sonuçları 

Değişkenler Zbar-Stat. Olasılık 

SH-İGE  6.21749*** 5.E-10 

İGE-SH  3.09372*** 0.0020 
Not: *** %1 anlamlılık seviyesini göstermektedir. 

Tablo 2’deki nedensellik testi sonuçları incelendiğinde sosyal harcamalar ile kalkınmayı 

temsilen kullanılan İnsani Gelişme Endeksi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. Sosyal harcamalardan İnsani Gelişme Endeksi’ne doğru nedensellik ilişkisinin 

sebebi olarak, sosyal harcamaların düşük gelirlilere yönelik transferleri kapsaması sonucunda 

artan refah ve iyileşen gelir dağılımı ile kalkınmanın hız kazanabilmesi gösterilebilir. İnsani 

Gelişme Endeksi’nden sosyal harcamalara doğru nedensellik ilişkisinin sebebi, insani 

gelişmenin yaşanması ile birlikte artan refah sonucunda kamu harcamalarının artış göstermesi 

olabilir. 

5. Sonuç 

Bu çalışmada 26 Avrupa Birliği ülkesinde 2005-2015 döneminde sosyal harcamalar ile 

kalkınma arasındaki ilişki Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi kullanılarak 

incelenmiştir.  

Yapılan çalışma sonucunda sosyal harcamalar ile kalkınma arasında çift yönlü nedensellik 

ilişkisi tespit edilmiştir. Sosyal harcamalardan kalkınmaya doğru nedensellik ilişkisinin sebebi; 

sosyal harcamaların daha ziyade düşük gelir grubuna yönelik transferlerden oluşması 

neticesinde hem gelir dağılımını iyileştirici hem de insani gelişmeyi yani kalkınmayı 
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destekleyici rolü olmasıdır. Kalkınmadan sosyal harcamalara doğru nedensellik ilişkisinin 

sebebi ise kalkınma süreci ile birlikte ülkelerin gelişme düzeyinin iyileşmesi ve kamu 

harcamalarının artış göstermesi şeklinde ifade edilebilir. Bu durumu Wagner Kanunu ile 

açıklamak de mümkündür. Kanuna göre refah artışı toplumsal beklenti artışına ve beklenti artışı 

da kamu harcama artışına neden olmaktadır. Bu yönüyle kalkınmanın da beraberinde sosyal 

harcama talebini arttırması pek tabi mümkündür. Bununla birlikte, çalışmanın geliştirilerek 

eşbütünleşme ilişkisi ile değişkenler arasındaki yön ilişkisine bakılmasının literatüre faydalı 

olacağı ileri sürülebilir. 

 

 

 

Kaynakça 

Abiodun, A. K. & Ebıefıe, V. (t. y.), Impact of Publıc Socıal Expendıture on Human Capıtal 

Development ın Nıgerıa , 

https://arthurjarvisuniversity.edu.ng/2/OER/ALLBOOKS/VICTOR/HCD_N_SP_PAP

ER.pdf, accessed March 14th, 2019. 

Arısoy, İ., Ünlükaplan, İ., & Ergen, Z. (2010). Sosyal harcamalar ve iktisadi büyüme ilişkisi: 

Türkiye ekonomisinde 1960–2005 dönemine yönelik bir dinamik analiz. Maliye 

Dergisi, 158, 398-421. 

Çelikkaya, S., & Sezgin, A. (2015). Kamu Harcamalarının Kalkınmaya Olan Etkileri: Türkiye 

Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 

1(2), 40-59. 

Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous 

panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460. 

Eurostat (2019), Expenditure on social protection, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Social_protection_statistics#Social_protection_expenditure_and_

GDP_rates_of_change, accessed March 14th, 2019. 

Furceri, D., & Zdzienicka, A. (2012). The effects of social spending on economic activity: 

Empirical evidence from a panel of OECD countries. Fiscal Studies, 33(1), 129-152. 

Güler, H. (2017). Türkiye’de Sosyal Harcamaların İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi. In 

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies) (No. 3), 

October. 

Iheoma, G. (2014). Impact of social spending on human development in sub-Saharan Africa. 

American Journal of Social Sciences, 2(2), 29-35. 

Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. 

Journal of econometrics, 115(1), 53-74. 

Kaymaz, V. (2018), OECD Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Belirleyicileri. Gazi İktisat ve 

İşletme Dergisi, 4(2), 118-130. 

Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a 

new simple test. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 61(S1), 631-652. 

Mittal, P. (2016). Social Sector Expenditure and Human Development of Indian States. MPRA 

Paper, (8225). 

Peters, B. G. (1972). Economic and Political Effects on the Development of Social 

Expenditures in France, Sweden and the United Kingdom. Midwest Journal of Political 

Science, 225-238. 

 

 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”             11-13th April 2019 

419 

 

Sarma &Sharma (2014) Impact of Social Sector Expenditure on Human Resource 

Development: A Look into the Education and Health Sector of Assam, International 

Journal of Business and Management Invention, 3(12), 18-26 

http://www.ijhssi.org/papers/v3(12)/Version-2/C031202018026.pdf, accessed March 

14th, 2019. 

United Nations Development Programme (2019), Human Development Data (1990-2017), 

http://hdr.undp.org/en/data, accessed March 14th, 2019. 



7th SCF International Conference on “The Future of the European              Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                11-13th April 2019 

420 
 

Küresel Ticarette Yeni Korumacılık: Ticaret Savaşlarının Dünya 

ve Türkiye Ekonomisine Olası Yansımaları 
 

Mehmet Hilmi Özkaya1  Elif Tuğçe Bozduman2  Halit Yilmaz3 

 

 
Özet 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 2008 yılında yaşanan finansal krizle sarsılmış ve bu kriz tüm dünyayı etkisi 

altına almıştır. Bu krizin bütün dünyayı etkilemesinin nedenlerinden birinin son yıllarda hızla artan küreselleşme 

politikaları olduğu düşünülmektedir. Çünkü küreselleşen dünyada, mali ve finans kurumlarının birbiriyle 

bütünleşme süreci, ülkelerin ekonomik anlamda da birbirine bağımlı hale gelmesine neden olmuştur. Bu krizin bir 

sonucu olarak ülkeler, kriz ortamından çıkabilmek için korumacı önlemler almış, bu durum da ticaret savaşlarının 

yeniden gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu nedenle, bu çalışmada ABD tarafından uygulamaya konulan yeni 

korumacılık (neo-merkantilizm) politikalarının Dünya ve Türkiye ekonomisi üzerine olası etkileri ele 

alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ticaret savaşları, uluslararası ticaret, yeni korumacılık 

JEL Sınıflandırması: F10, F13, F18 

 

New Protectionism in Global Trade: Possible Reflection of Trade 

Wars On The World and Turkish Economy 

 
Abstract 

The United States of America (USA) was shaken by the financial crisis in 2008 and this crisis has affected the 

whole world. One of the reasons why this crisis has affected the whole world is thought to be the rapidly increasing 

globalization policies in recent years. Because, in the globalizing world, the integration process of financial and 

financial institutions has caused the countries to become interdependent in economic terms. As a result of this 

crisis, countries have taken protective measures to overcome the crisis, in this case, trade wars have been brought 

to the agenda again. Therefore, in this study, new protectionism implemented policies by the United States (neo-

mercantilism) are discussed possible effects on the world economy and Turkey. 

Keywords: Trade wars, international trade, new protectionism  

JEL Classification: F10, F13, F18 

 

 

1.Giriş 

Korumacılığın ilk olarak Merkantilizm (15-18. yy) ile ortaya çıktığı bilinmektedir. Bunun 

nedeni, Merkantilist düşüncenin temelinde yatan, ülkelerin zenginleşmesi için gereken dış 

ticaret fazlasının, devletin çıkarları lehine olduğu düşüncesidir. Bu nedenle devletin ekonomiye 

müdahalesini gerekli bulan bu yaklaşım son yıllarda neo-merkantilizm olarak kendisini 

göstermektedir. 

Neo-merkantilist politikalar kendi kendine yetebilme, dışa bağımlılığın azaltılması ve bebek 

endüstrilerin güçlenmesi için korunması gibi nedenlere dayandırılmaktadır (Biber, 2011). Bu 

bağlamda, korumacılık uygulamalarının bir kısmının gümrük vergileri, kota uygulamaları vb. 
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şeklinde olduğu, geleneksel merkantilist politikalara benzediği görülmektedir. Korumacılık 

politikalarının neo-merkantilist olarak adlandırılan yöntemlerine bakıldığında; son zamanlarda 

daha çok tarife benzeri engellerden çoklu kur uygulamasının yapılması, kur manipülasyonları 

vasıtasıyla uygulanan bir ticaret savaşına dönüşmüştür (Atik, 2012). Özellikle, gelişmiş ülkeler 

yerli üreticilerini her türlü dış rekabetten korumak amacıyla ve uluslararası rekabet gücünü daha 

da artırabilmek adına bazı stratejik sektörleri koruma yoluna gidebilirler (Ünay & Dilek, 2018). 

Son dönemlerde özellikle Trump’ın bu yönde uygulamış olduğu korumacı politikalar, neo-

merkantilist politikaların, tüm dünyada ticaret savaşlarının oluşumunu ve bunu körüklediğini 

gündeme getirmiştir. Çalışmada, uygulanan politikaların küresel ekonomiye ve Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelere etkileri ele alınmaktadır. 

2. Korumacılık ve Serbest Ticaret ile İlgili Görüşler 

Korumacılık ile ilgili yaklaşımların belki de en önemlisi Friedrich List’in bebek endüstri tezidir. 

Bu görüş, yeni kurulan sanayilerin henüz uluslararası düzeyde rekabet edememesi nedeniyle, 

rekabet edebilecek seviyeye gelene kadar korunmasını önermektedir. List’e göre bebek 

endüstriler diğer ülkeler ile rekabet edebilecek seviyeye geldiğinde korumacı politikalar sona 

erdirilmelidir (Kibritçioğlu, 1996). Korumacılığı savunan iktisatçılardan biri olan Hamilton’e 

göre (1757-1804), gümrük vergileri ile korumayı belli başlı faaliyet alanlarına uygulamak 

gerekmektedir. Carey’e göre (1793-1879), korumacı politikalar ülke içinde işbölümünü ve iç 

ticaretin daha da gelişmesini sağlayacak, doğal kaynakların ise korumacılık sayesinde 

tükenmesi önlenecektir.  Pattern de (1852-1922), Carey gibi korumacılığı önermekte, ABD gibi 

dinamik ülkelerin sanayilerini güçlendirmek için, korumacı politikaları uygulaması gerektiği 

görüşündedir (Yılmaz Ş. E., 2016). 

Korumacılığı eleştiren kişilerin başında Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill gibi 

iktisatçılar gelmektedir. Korumacılığa karşı serbest ticareti savunan klasik ekol Adam Smith’in 

Mutlak Üstünlükler Teorisi ile başlamış, David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler 

Teorisi, Hecskcher-Ohlin’in Faktör Donanımı Teorisi ile devam etmiştir. Klasik iktisatçılar, 

serbest dış ticaretin ülkenin yararına olduğunu, korumacılığın tüm ülkenin zararına olduğunu 

belirtmektedir. Klasik ekol, gümrük ve kota gibi korumacı önlemlere karşı çıkmakta, yurtiçinde 

kurulan bir sanayinin gelişmesi için bile olsa, korumacı politikaların uygulanmaması 

gerektiğini dile getirmiştir (Yüksel & Sarıdoğan, 2011). 

Liberal görüşü savunan iktisatçılar aslında şunu savunmaktadır; eğer ülkeler karşılaştırmalı 

üstünlüklere göre bir uzmanlaşma politikası izlerse, bu durum herkesin lehine olacak ve buna 

bağlı olarak dünyanın refahı da artacaktır. Adam Smith ile başlayan klasik iktisadi ekol, 

işbölümü ve uzmanlaşmanın; piyasayı genişleteceğine, üretimde verimliliği artıracağına 

inanmakta ve böylece daha yüksek oranlı bir büyüme oranının yakalanacağını düşünmektedir. 

Uzmanlaşma, hem yurtiçinde hem de dünyada refahı artıracağı için, serbest ticaretin karının, 

maliyetinden fazla olacağına inanılmaktadır (Gilpin, 2017). 

3. ABD’nin Uyguladığı Korumacı Politikalar 

ABD başkanı Donald Trump, ABD endüstrisinin, demir-çelik ve alüminyum, güneş panelleri, 

dayanıklı tüketim malları (buzdolabı, çamaşır makinesi vb.) gibi sektörlerde dış dünyaya 

nazaran rekabet gücünü yitirdiğini ve bu durumu acilen sona erdirmek gerektiğini söylemiştir. 

Bu nedenle bu sektörlerde yerli üreticiyi korumak, ABD üretimini artırmak için anti-damping 

vergileri ve koruma tedbirlerine başvurmuştur (Kuneralp, 2018). 

ABD başkanı Donald Trump yeni tarife planı ile 8 Mart 2018 tarihinde demir-çelik ithalatına 

%25, alüminyum ithalatına %10 gümrük vergisi koyma kararını dile getirmiş ve bu karar 23 

Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) 

ülkeleri, Kanada ve Meksika ülkelerini içeren bu kararda Arjantin, Brezilya, Avustralya ve 
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Güney Kore ilk etapta muaf tutulmuştur (Sposi & Virdi, 2018). Bu karara misilleme olarak Çin 

ve Meksika, Amerikan ürünleri ithalatına 3 milyar dolar, Avrupa Birliği 3.3 milyar dolar, 

Kanada 12.8 milyar dolar vergi koymuştur. ABD bu ataklara karşılık 6 Temmuz 2018’de Çin 

ürünleri ithalatına 36 milyar dolar yeni vergi tarifesi uygulamış, Çin de aynı gün Amerikan 

ürünleri ithalatına 36 milyar dolar vergi ile karşılık vermiştir (Genereux, 2018). Ayrıca Çin, 

ABD’den ithal ettiği 106 ürüne %25 oranında vergi koymuştur ve bu ürünler içinde bazı 

uçaklar, otomobil, kimyasal ürünler ile soya fasulyesi gibi tarımsal ürünler de bulunmaktadır 

(Aran, 2018).  

Küresel pazarlarda, Çin’in çelik ihracatı 2000 yılından itibaren çarpıcı bir şekilde artmıştır. 

2000 yılında Çin’in çelik ihracatı toplam ihracatının %3.7’sini oluştururken, bu oran 2016 

yılında %17.5’e çıkmıştır. Aynı dönem içinde Çin’in bütün dünyadaki çelik ihracatı %3.9’dan 

%13.5’e yükselmiştir. Çin’in alüminyum ihracatındaki küresel payı 2000 yılında %1.3 iken 

2016 yılında %12.8’e yükselmiştir (Sposi & Virdi, 2018). 

ABD ve Çin arasında görülen bu misillemelerin en baskın nedeni, son yıllarda Çin’in küresel 

ekonomik güç haline gelmesi ve Amerika’yı kendine bağımlı hale getirmesidir. Çin özellikle 

2000 ve sonrasında ekonomik büyüme ve uluslararası ticaret hacmini artırması açısından kayda 

değer bir ilerleme kaydetmiştir. Çin’in kısa sayılabilecek bir sürede bu kadar ilerlemesi ABD 

için önemli bir tehdit haline gelmesine neden olmuştur (Siby & Arunachalam, 2018). 

Ülkeler ekonomik veya ekonomik olmayan nedenlerden dolayı ticaret savaşı 

başlatabilmektedir. Bu nedenler daha çok ideolojik, siyasi ya da askeri nedenlerdir. ABD’nin 

başlatmış olduğu ticaret savaşının da daha çok ekonomik olmayan nedenlerden dolayı yapıldığı 

düşünülmektedir (Yılmaz & Divani, 2018). 

 ABD’nin en çok gümrük vergi tarifesi uyguladığı 9 ürün grubu seçilerek 2013-2017 yılları 

arasındaki dış ticaret rakamlarındaki değişimleri incelenmiştir. Tablo 3’te görüleceği gibi, bu 

sektörlerin ABD’nin dış ticaret hacminde çok büyük bir paya sahip olmadığı görülmektedir. Bu 

durum, ABD’nin daha çok ideolojik nedenlerden dolayı ticaret savaşını başlattığı görüşünü 

destekler niteliktedir. 

Tablo 1: ABD’nin Seçili Ürünlerde Çin’den İthalatı (SITC Rev. 3, 3 ve 4 haneli ürün 

grupları, 2013-2017, bin $) 

Ürün kodu Ürün adı 2013 2014 2015 2016 2017 

672 
Demir veya çelikten yarı 

mamul ürünler 
11 561 12 402 10 982 8 617 17 274 

673 
Demir veya alaşımsız çelik 

ürünler 
170 267 549 284 298 743 2 864 998 

6741 

Çinko kaplamalı demir 

veya alaşımsız çelik 

ürünler 

151 635 532 388 413 181 8 123 4 082 

6757 
Yassı hadelenmiş çelik 

alaşımlı ürünler 
19 187 11 997 9 639 5 929 1 286 

676 Demir ve çelik çubuklar 523 222 509 683 303 003 174 791 232 157 

677 
Demir veya çelikten demir 

yolu malzemesi ve raylar 
54 324 65 867 82 253 58 644 39 849 

684 Alüminyum 944 993 1 247 829 1 607 447 1 459 337 1 850 784 
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Ürün kodu Ürün adı 2013 2014 2015 2016 2017 

6841 
İşlenmemiş alüminyum ve 

alüminyum alaşımlar 
24 764 8 584 9 040 6 333 13 395 

6842 
İşlenmiş alüminyum ve 

alüminyum alaşımlar 
920 228 1 239 245 1 598 407 1 453 003 1 837 389 

 Kaynak: (COMTRADE, 2018) 

 

ABD’nin 2013-2017 yılları arasında, seçili ürünlerde (gümrük vergi tarifesi uygulanan ürünler), 

Çin’den yaptığı ithalata bakıldığında (Tablo 1), en çok ithalat yaptığı ürün gruplarının 

alüminyum, işlenmiş alüminyum ve alüminyum alaşımlar ile demir ve çelik çubuklar olduğu 

görülmektedir. 2016 yılından itibaren bu ürün grupları dışında, diğer bütün ürün gruplarında 

yapılan ithalatın, ciddi oranda azaldığı görülmektedir.  

Tablo 2: ABD’nin Seçili Ürünlerde Çin’e İhracatı (SITC Rev. 3, 3 ve 4 haneli ürün grupları, 

2013-2017, bin $) 

Ürün kodu Ürün adı 2013 2014 2015 2016 2017 

672 

Demir veya 

çelikten yarı 

mamul ürünler 

33 138 36 954 35 623 9 942 16 561 

673 

Demir veya 

alaşımsız çelik 

ürünler 

12 374 11 976 15 387 9 330 7 945 

6741 

Çinko kaplamalı 

demir veya 

alaşımsız çelik 

ürünler 

3 285 2 355 4 573 5 624 7 708 

6757 

Yassı hadelenmiş 

çelik alaşımlı 

ürünler 

22 830 31 944 18 928 26 053 36 317 

676 
Demir ve çelik 

çubuklar 
68 587 77 800 75 806 64 300 66 942 

677 

Demir veya 

çelikten demir yolu 

malzemesi ve 

raylar 

2 294 751 1 868 539 1 124 

684 Alüminyum 301 986 
276 

334 
264 280 248 726 213 139 

6841 

İşlenmemiş 

alüminyum ve 

alüminyum 

alaşımlar 

20 777 5 125 2 485 2 300 4 448 

6842 

İşlenmiş 

alüminyum ve 

alüminyum 

alaşımlar 

281 209 
271 

209 
264 794 246 426 208 691 

Kaynak: (COMTRADE, 2018) 

ABD’nin 2013-2017 yılları arasında, seçili ürünlerde (gümrük vergi tarifesi uygulanan ürünler), 

Çin’e yapmış olduğu ihracata bakıldığında (Tablo 2), en çok ihracat yaptığı ürün gruplarının 

alüminyum, işlenmiş alüminyum ve alüminyum alaşımlar ile demir ve çelik çubuklar olduğu 
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görülmektedir. Demir ve çelikten yarı mamul ürünler ile demir veya alaşımsız çelik ürün 

gruplarında ihracatın yaklaşık olarak yarı yarıya azaldığı görülmektedir. 

Tablo 3: ABD ile Çin Arasında Seçili Ürünlerdeki Dış Ticaret Hacmi (SITC Rev. 3, 3 ve 4 

haneli ürün grupları, 2013-2017, bin $) 
Ürün kodu Ürün adı 2013 2014 2015 2016 2017 

672 
Demir veya çelikten 

yarı mamul ürünler 
44 699 49 356 46 605 18 559 33 835 

673 
Demir veya alaşımsız 

çelik ürünler 
182 641 561 260 314 130 12 194 8 943 

6741 

Çinko kaplamalı 

demir veya alaşımsız 

çelik ürünler 

154 920 534 743 417 754 13 747 11 790 

6757 
Yassı hadelenmiş 

çelik alaşımlı ürünler 
42 017 43 941 28 567 31 982 37 603 

676 
Demir ve çelik 

çubuklar 
591 809 587 483 378 809 239 091 299 099 

677 

Demir veya çelikten 

demir yolu malzemesi 

ve raylar 

56 618 66 618 84 121 59 183 40 973 

684 Alüminyum 1 246 979 1 524 163 1 871 727 1 708 063 2 063 923 

6841 

İşlenmemiş 

alüminyum ve 

alüminyum alaşımlar 

45 541 13 709 11 525 8 633 17 843 

6842 

İşlenmiş alüminyum 

ve alüminyum 

alaşımlar 

1 201 437 1 510 454 1 863 201 1 699 429 2 046 080 

Kaynak: (COMTRADE, 2018) 

 

ABD ile Çin arasında seçili ürünlerin dış ticaret hacmi incelendiğinde (Tablo 3), işlenmiş 

alüminyum ve alüminyum alaşımlar ile alüminyum ürün gruplarının yaklaşık 2 milyar dolar 

civarında bir dış ticaret hacmi bulunduğu söylenebilir. Özellikle son beş yılda, bu iki ürün 

grubunun dış ticaret hacminin yaklaşık olarak 2 katına çıktığı görülmektedir. 

Ülkelerin dış ticaret performansını göstermesi açısından ihracatın ithalatı karşılama oranı 

oldukça önemlidir. Bu oran, ithalat için gerekli dövizin ne kadarının ihracattan elde edilen 

dövizlerle karşılandığını, ne kadarının başka yollarla ödenmesi gerektiğini gösterir. Eğer elde 

edilen değer 100’ün üzerindeyse ülke dış ticaret fazlası vermekte, 100’ün altında ise ülke dış 

ticaret açığı vermektedir (Eğilmez, 2013). 

Trump’ın daha çok Çin’e yönelik uyguladığı bu politikalar ABD’nin en çok dış ticaret açığı 

verdiği ülkenin Çin olmasından kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, Çin ile ABD arasındaki 

büyük bir ticaret dengesizliğinin olması, Amerika’yı bazı sektörlerde Çin’e karşı rekabet 

gücünü azaltıp karşılaştırmalı dezavantajlı hale getirmektedir. Özellikle, Çin’in dünya çapında, 

ham çelik üretimindeki oranının ne kadar yüksek olduğu göz önüne alındığında, birçok sektörün 
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ana maddesinin çelik olması Çin’e uluslararası pazarlarda önemli bir avantaj sağlamış, Çin 

ürünlerinin gittikçe artmasına neden olmuştur (Genereux, 2018).  

Trump’ın almış olduğu bu korumacı önlemler, yeni bir ticaret savaşının başladığı yönündeki 

görüşleri artırmıştır. Bu savaşın ABD açısından uzun dönemli bir etkisinin olacağı düşünülmese 

de, küresel ticaret hacmi bakımından uzun vadede dünya ekonomisini sarsacak bir değişimin 

habercisi olabilir (Babacan, 2018).  

Tablo 4: ABD ile Çin Arasında Seçili Ürünlerin İhracatının İthalatı Karşılama Oranları (SITC 

Rev. 3, 3 ve 4 haneli ürün grupları, 2013-2017) 
Ürün kodu Ürün adı 2013 2014 2015 2016 2017 

672 
Demir veya çelikten 

yarı mamul ürünler 
287 298 324 115 96 

673 

Demir veya 

alaşımsız çelik 

ürünler 

7 2 5 326 796 

6741 

Çinko kaplamalı 

demir veya 

alaşımsız çelik 

ürünler 

2 0 1 69 189 

6757 

Yassı hadelenmiş 

çelik alaşımlı 

ürünler 

119 266 196 439 2 824 

676 
Demir ve çelik 

çubuklar 
13 15 25 37 29 

677 

Demir veya çelikten 

demir yolu 

malzemesi ve raylar 

4 1 2 1 3 

684 Alüminyum 32 22 16 17 12 

6841 

İşlenmemiş 

alüminyum ve 

alüminyum 

alaşımlar 

84 60 27 36 33 

6842 

İşlenmiş 

alüminyum, 

alüminyum 

alaşımlar 

31 22 17 17 11 

Kaynak: (COMTRADE, 2018) 

ABD ile Çin arasındaki seçili ürünlerde ihracatın ithalatı karşılama oranı incelendiğinde (Tablo 

4), ABD’nin söz konusu ürün gruplarından 6 tanesinde dış ticaret açığı, 3 tanesinde dış ticaret 

fazlası verdiği görülmektedir. ABD’nin 2013-2017 yılları arasında demir veya alaşımsız çelik 

ürünler, çinko kaplamalı demir veya alaşımsız çelik ürünler ile yassı hadelenmiş çelik alaşımlı 

ürünlerde ihracatın ithalatı karşılama oranı ciddi bir oranda artmıştır. Alüminyum, işlenmemiş 

alüminyum ve alüminyum alaşımlar ile işlenmiş alüminyum ve alüminyum alaşımlar ürün 

gruplarında ise ihracatın ithalatı karşılama oranında azalma söz konusudur. 

Özellikle, 2008 finansal krizi sonrasında ABD ile birlikte diğer G20 ülkelerinin de korumacılık 

düzeylerinin artması dikkat çeken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde ise yeni 

korumacılığın bu kadar artmasındaki en temel neden, küresel güçlerin ulusal ekonomik 

çıkarlarını korumak istemeleridir. Böylece, korumacı tedbirlerin uzun vadede gelişmiş ülkelerin 

ekonomisine olumlu etki yapacağı inancı yaygınlık kazanmıştır. Korumacılığın uygulandığı 
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sektörler genellikle ülkelerin kritik diye adlandırılan sektörlerinden oluşmaktadır (Ünay & 

Dilek, 2018). 

4. Yeni Korumacı Politikaların Dünya Ekonomisine Olası Etkileri 

Küresel anlamda büyük bir güç olan herhangi bir ülkenin gümrük tarifesi koyarak uyguladığı 

korumacı politikalar ülke refahı açısından birbiriyle ters iki etki doğurmaktadır. İlk olarak 

korumacı ülkenin dış ticaret hadlerinde iyileşme görülse de bu durum aynı zamanda dış ticaret 

hacminin daralmasına neden olmaktadır. Böylece bu durum, tarifelerin karşılıklı olarak 

yükseltilmesi ile kendini göstermektedir. Ülkeler ise misilleme yaparak bunu bir ticaret 

savaşına dönüştürmektedir.  Ancak, daralan ticaret hacmi nedeniyle dünya ticareti bundan 

olumsuz etkilenecektir (Seyidoğlu, 2017). 

Amerika imalat sanayi için 2016’da 28.9 milyar dolar (toplam ithalatının %1.3’ü) çelik ithal 

etmiştir. Avrupa Birliği, çelik ithalatının %20’sini oluşturarak en geniş paya sahip olmuştur. 

İkinci sırada Kanada çelik ithalatının %16’sını oluşturmaktadır. Çin ve Meksika’nın çelik 

ithalatı içindeki payı sırasıyla %7.17 ve %7.14’tür.  

Amerika’nın 2016 yılındaki alüminyum ithalatı ise 13.6 milyar dolar (toplam ithalatının 

%0.6’sı) olmuştur. Kanada,  ABD’nin alüminyum ithal ettiği ülkeler arasında %42’lik payıyla 

birinci sırada yer almaktadır. İkinci sırada %10.7’lik payıyla Çin yer almaktadır (U.S 

Departmant of Commerce, 2018). 

Amerika’nın stratejik karar olarak en çok gümrük vergisi uyguladığı sektörlerin çelik ve 

alüminyum olmasının arkasında bu neden yatmaktadır (Bollen & Romagosa, 2018). Uygulanan 

korumacı politikalar sayesinde, ABD’deki çelik ve alüminyumun yurtiçi fiyatı ve diğer 

Amerikan sanayilerinde girdi olarak kullanılan çelik ve alüminyum fiyatları ve üretimi, 

sermaye ve emeğin alüminyum ve çelik kapasitesi artmıştır. Bu politika ile Kanada ve Çin’den 

yapılan metal ithalatı %5 gerilemiş ve Amerika’daki metal üretimi %15’ten daha fazla artmıştır 

(Sposi & Virdi, 2018).  

Trump yönetiminin Haziran ayı başında tamamıyla uyguladığı çelik ve alüminyum tarifeleri 

ekonomik etkiler için değil daha çok sembolik (ulusal güvenlik vb.) değerler için önemlidir. Bir 

bakıma uygulanan bu tarifeler, ABD’nin artık dünya ticaret sistemi kurallarına uymadığının bir 

göstergesidir. Nitekim, 18,5 trilyon dolarlık ABD ekonomisinde %25’ten daha az bir oranda 

yani 45 milyar dolarlık bir ithalat gerçekleştirilmiştir. Trump’ın ayrıca 350 milyar dolar 

değerinde ithal motorlu taşıt ve parçalara gümrük vergisi koymayı gündeme getirmesi, Avrupa 

Birliği (AB) ve diğer ülkelerin de misilleme yapmasına neden olabilir (Eichengreen, 2018).   

Keza, AB’nin ABD’ye yaptığı ihracata bakıldığında özellikle Almanya ve İtalya risk grubunda 

olan ülkeler olarak göze çarpmaktadır. Çünkü çeliğin otomotiv yan sanayisinde hammadde 

olarak kullanılması, uygulanan gümrük vergisi ile Avrupa’da otomotiv üretimini de olumsuz 

yönde etkileyecektir (KPMG, 2018).  

Trump yönetiminin ticaret ilişkilerini büyük ticaret ortaklarıyla yeniden müzakere etme 

planları, sadece ABD'ye zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ölçekte 

kazananlardan daha çok kaybedenler olacaktır ve bu nedenle de ticaret savaşları daha çok 

dikkate alınmalıdır (Strobel, 2017). 

Son zamanlarda yapılan korumacılık hareketlerinden dolayı şüphesiz bütün dünya için alarm 

verilmektedir. Korumacılık; büyümenin azalması, işsizliğin artması, küreselleşme ile bütün 

dünyada ticaret ve yatırım bağlantıları bulunan kurumların bağımlılıklarını yitirmesi gibi 

sonuçlara neden olabilir. Bu riskler birbirini etkileyerek büyütebilir ve üretimin azalması 

fiyatları artırabilir. Çünkü firmaların ve piyasaların küreselleşmesi, ticaret ve teknolojinin tüm 

dünyaya yayılması ile üretime katkıda bulunmuş ve düşük enflasyon düzeyinde olmasını 
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sağlamıştır. Liberalleşme, artan ticaret açıklarını azaltmış, özellikle ucuz iş gücü bulunan 

ülkelerin, gelişmiş ekonomiler ile rekabet etmesine olanak sağlamıştır. Teknolojik gelişmeler 

küresel üretim maliyetlerini de azaltmış, inovasyon ile küresel üretim yerel parçalara ayrılmış 

ve bu durumu radikal bir şekilde değiştirmiştir (Hole, 2018). 

Ticaret savaşları, tüm dünyaya uluslararası ticaretin etkisini dağıtacak ve yakın dönemde uyum 

sağlayamayan ülkeler için uzun dönemli büyüme oranlarının düşmesine, böylece ülke 

ekonomilerinin zarar görmesine neden olacaktır. Tüm dünyada düşen büyüme oranları refah 

azalışına neden olacak, refah maliyetlerine ek olarak tek taraflı konulan tarifelerin diğer ticaret 

ortakları tarafından misilleme yapılarak her iki tarafın da bir ticaret savaşına doğru hızla 

ilerlemesine neden olacaktır. Yani karşılıklı yıkımlar, ülkeleri ticaret anlaşmazlıklarının içine 

sürükleyecektir (Mandel & Anderson, 2018). 

Ticaret savaşlarının ABD ve Çin ekonomisi üzerindeki etkisi hem üreticiye hem de tüketiciye 

yansıyacaktır. ABD’li tüketiciler ucuz Çin ürünleri yerine Amerika’da üretilen ürünler için 

daha yüksek bir fiyat ödemek zorunda kalacaklar, ABD’li yatırımcılar ise düşük maliyetle ürün 

üretmek yerine yüksek maliyetle ürünlerini üretmek zorunda kalacaklardır. İki küresel güç 

arasındaki ticaret savaşları sadece ABD ve Çin ekonomisi ile sınırlı kalmayacaktır (Siby & 

Arunachalam, 2018).  

Dünya’nın en büyük 20 ekonomisinin yer aldığı G20 ülkeleri, dünya ekonomisinin yaklaşık 

%90’ını, dünya ticaretinin ise %80’ini oluşturmakta, gelişmiş ve yükselen ekonomileri aynı 

platformda bir araya getiren bir oluşum olarak kendini göstermektedir (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 

2018). Bu bağlamda, ABD’ye karşı alınacak önlemler ve yapılacak misillemeler dünya 

ticaretinin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. 

Şüphesiz, bu savaşların etkileri özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından çok daha şiddetli 

olacaktır. Dünya’daki büyümenin azalması gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik 

yönden refahını azaltacaktır. Bu ulus ötesi gerçekleşen süreç küresel anlamda birçok işletmeyi 

hem fiyatlandırmada hem de kalite açısından etkileyecektir. İşletmeler ucuz kaynaklar yerine 

yurtiçinde üretim yaptığında üretim kapasitesini hemen artıramayacakları için daha yüksek 

maliyetle üretim yapmak zorunda kalacaklardır. Bu durum ülkelerin rekabet gücü açısından da 

olumsuz sonuçlara yol açacaktır (Mack & Lim, 2018).  

Genel olarak, ticaret savaşı, ticaret saptırmasından kaynaklanan üçüncü ülke etkilerini 

tetikleyecektir, özellikle de Çin, ithalatını ABD yerine diğer ülkelerden gelen ithalatlarla ikame 

etmeyi amaçlayacaktır. Küresel ticaret üzerindeki toplam etki negatif olacak ve ekonomiyi 

olumsuz etkileyecektir. Ticaretin saptırılması ve üçüncü ülke etkileri, olumsuz etkiyi azaltmaya 

yardımcı olabilirken, ikili ticaret aktivitesindeki yavaşlama ve düşük küresel büyümeden 

kaynaklanan zararlı etkileri hafifletici etkilerinden daha ağır basacaktır (Strobel, 2017).  

5. Yeni Korumacı Politikaların Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri 

ABD ve Çin, Türkiye’nin önemli ticari ortakları arasında yer almaktadır. Türkiye’nin 2017 

yılında ABD’den yaptığı ithalat 10 milyar dolar civarında, ABD’ye yaptığı ihracat ise 6 milyar 

dolar civarındadır. Türkiye’nin Çin’e yaptığı ihracat 2 milyar dolar civarında iken, Çin’den 

yapılan ithalat 25 milyar dolar civarındadır (TÜİK, 2018). 

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 20 ülkeye bakıldığında; ABD’nin 5. sırada, Çin’in 15. sırada 

yer aldığı görülmektedir. Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı 20 ülkeye bakıldığında ise ABD’nin 

4. sırada, Çin’in ise 1. sırada yer aldığı görülmektedir. ABD’nin Türkiye’nin toplam ihracatında 

% 4.6, toplam ithalatında % 5.5’lik payı bulunmaktadır. Çin’in ise toplam ihracatta %1.6, 

toplam ithalatta ise %12.8’lik bir payı vardır (TÜİK, 2018). 
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Dolayısıyla ABD ve Çin arasında oluşan bu ticaret savaşları, henüz Türkiye’yi tam olarak 

etkilemese de yakın bir zamanda etkileyeceği söylenebilir. Çünkü, Türkiye ABD’nin çelik ve 

alüminyum ithalatında 13. sırada yer almaktadır ve 1.3 milyar dolar civarında bir payı vardır. 

Gümrük vergilerinin getirildiği çelik ve alüminyumda Türkiye, ABD’nin en çok ticaret yaptığı 

10 ülkeden biridir.  Türkiye’nin söz konusu ürünlerde toplam ithalatı ise yaklaşık olarak 1.2 

milyar dolar civarındadır (Aran, 2018). 

Tablo 5: Türkiye’nin Seçili Ürünlerde ABD’ye İhracatı (SITC Rev. 3, 2 haneli ürün grupları, 

2013-2017, bin $) 

Ürün kodu Ürün adı 2013 2014 2015 2016 2017 

67 
Demir veya 

çelik 
741 340 1 418 096 1 168 736 1 082 435 1 101 124 

68 

Demir 

olmayan 

madenler 

27 833 36 311 33 134 38 723 63 362 

            Kaynak: (COMTRADE, 2018) 

Türkiye’nin seçili ürünlerde ABD’ye ihracatı incelendiğinde (Tablo 5), 2013-2017 yılları 

arasında Türkiye’nin demir çelik ihracatını yaklaşık 1.5 kat, demir olmayan madenlerin 

ihracatını ise yaklaşık 2.5 kat artırdığı görülmektedir. 

Tablo 6: Türkiye’nin Seçili Ürünlerde ABD’den İthalatı (SITC Rev. 3, 2 haneli ürün grupları, 

2013-2017, bin $) 

Ürün kodu Ürün adı 2013 2014 2015 2016 2017 

67 
Demir 

veya çelik 
70 345 45 707 46 693 32 146 33 053 

68 

Demir 

olmayan 

madenler 

86 054 41 126 53 573 54 447 50 596 

              Kaynak: (COMTRADE, 2018) 

Türkiye’nin 2013-2017 yılları arasında ABD’den seçili ürünlerdeki ithalatının yarı yarıya 

azaldığı görülmektedir (Tablo 6). Demir olmayan madenlerdeki ithalatı ise kademeli olarak 

azalmaktadır. 

Bu nedenle Türkiye, ABD’nin koymuş olduğu vergilerden olumsuz olarak etkilenmesi 

beklenmektedir. Türkiye’nin söz konusu ürün ihracatında ABD’nin payı %13.2’dir. ABD’nin 

açmış olduğu savaşa Türkiye de misilleme yaparak 22 ürüne ek vergi koyulacağını açıklamıştır 

(Aran, 2018). 

Tablo 7: Türkiye’nin Seçili Ürünlerde Çin’e İhracatı (SITC Rev. 3, 2 haneli ürün grupları, 

2013-2017, bin $) 

Ürün kodu Ürün adı 2013 2014 2015 2016 2017 

67 
Demir 

veya çelik 
26 115 28 849 3 770 43 212 15 872 

68 

Demir 

olmayan 

madenler 

3 640 1 535 3 744 6 624 5 347 

            Kaynak: (COMTRADE, 2018) 

Türkiye’nin seçili ürünlerde Çin’e ihracatı incelendiğinde (Tablo 7), 2013-2017 yılları arasında 

Türkiye’nin demir çelik ihracatının nerdeyse yarısı kadar azaldığı, demir olmayan madenlerin 

ihracatının da nispi olarak arttığı söylenebilir. 
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Tablo 8: Türkiye’nin Seçili Ürünlerde Çin’den İthalatı (SITC Rev. 3, 2 haneli ürün grupları, 

2013-2017, bin $) 

Ürün kodu Ürün adı 2013 2014 2015 2016 2017 

67 
Demir 

veya çelik 
661 696 902 822 1 669 287 1 165 321 855 519 

68 

Demir 

olmayan 

madenler 

136 216 158 090 164 397 157 925 206 867 

           Kaynak: (COMTRADE, 2018) 

Türkiye’nin seçili ürünlerde Çin’den ithalatı incelendiğinde (Tablo 8), 2013-2017 yılları 

arasında Türkiye’nin demir çelik ve demir olmayan maden ithalatının arttığı görülmektedir. 

Türkiye’nin söz konusu ürünlerde Çin’e yaptığı ihracatın yaklaşık 53 katı kadar Çin’den ithal 

ettiği göz önüne alındığında, Çin’in uygulayacağı herhangi bir gümrük tarifesi Türkiye’yi 

olumsuz etkileyecektir. 

Ticaret savaşlarının bu şekilde devam etmesi üzerine, Türkiye vergiden muaf tutulan ülkelere 

nazaran, bu sektörlerdeki rekabet gücünün azalma eğiliminde olacağı düşünülmektedir. Yapılan 

misillemeler ile tüm dünyada gerçekleşen korumacılık dalgasına karşı verilecek tepki, 

Türkiye’de de misilleme yapılarak gümrük vergisini artırma şeklinde olmuştur. Zira, korumacı 

politikaların artarak devam etmesi kısa vadede statik kazanımlar getirirken uzun vadede 

Türkiye’nin dinamik kazanımlarını azaltacaktır (Babacan, 2018). 

ABD tarafından AB’den ithal edilen araçlara koyulması muhtemel %20’lik bir gümrük vergisi 

uygulaması, AB’nin yanı sıra Türkiye’nin yan sanayisinde de daralma şeklinde kendini 

gösterebilir. Böyle bir durumda, ABD’nin uyguladığı çelik ve alüminyum gümrük tarifelerinin 

sektörel bazda da Türkiye’yi olumsuz etkileyeceği öngörülmektedir. Türkiye’nin kuşkusuz en 

önemli ihracat kalemleri arasında sayılan otomotiv sektörünün ana ve yan sanayisi, çelik ve 

alüminyum ile doğrudan bağlantılı olduğu için, koyulan gümrük vergileri otomotiv sektörünü 

de tehdit etmektedir (KPMG, 2018). 

ABD’nin uygulamış olduğu müdahalelerden Türkiye’de en çok etkilenmesi muhtemel 

sektörler; demir ve çelik, diğer fabrikasyon metal ürünler, motorlu taşıtlar, römorklar ve yarı 

römorklar, yapısal metal ürünler ve parçalar, hazır tekstil ürünleri, temel demir ve çeliktir 

(Global Trade Alert, 2018). 

6.Sonuç 

Son yıllarda yükselişe geçen yeni korumacılık uygulamaları, küreselleşme ve serbest ticareti 

olumsuz etkileyen uygulamalardır. Dünya’da 1930’lu yıllarda olduğu gibi, korumacı ticaret 

politikaları uygulanırsa, tüm dünya bundan zarar görecektir. Ülkelerin refahının artması ve 

kaynakların etkin dağılımı için serbest ticaret oldukça önemlidir. Zira, uluslararası işbölümü 

tüm dünyanın lehine olacaktır.  

ABD’nin tek taraflı olarak başlatmış olduğu gümrük tarife uygulamaları, diğer ülkelerin de 

misilleme yaparak karşılık vermesi ile bir nevi gümrük savaşına dönüşmüştür. Trump’ın 

korumacılığa sarılması ve ABD’yi küresel ticaretten uzaklaştırması, Çin’in ABD yerine 

geçerek, dünyanın süper ekonomik gücü haline gelmesine neden olabilir. Ayrıca, bu durum 

sadece ABD ve Çin’i değil, Türkiye’yi de hem çelik ve alüminyum endüstrilerinde, hem de 

buna bağlı olarak gelişen otomotiv, inşaat vb. sektörlerin de etkilenmesi kaçınılmaz 

görülmektedir.  

Kötüleşen uluslararası ticareti iyileştirmek için çeşitli uluslararası kuruluşlar da devreye 

girmelidir. Zira, Dünya’da ticareti serbestleştirme adına en önemli kurum olan Dünya Ticaret 

Örgütü (DTÖ) bu duruma müdahale etmelidir. Ancak bu rolün DTÖ ile sınırlı kalmaması 
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gerekir. Dünya Bankası ve IMF’nin de gerekli dikkat ve özeni sergileyerek bu durumu 

engellemesi gerekmektedir. 

Trump’ın DTÖ kapsamı dışında uyguladığı bu tarifeler, hem Amerika’nın hem de Çin’in, uzun 

vadeli büyümesine zarar vereceği düşünülmektedir. Bu nedenle, artan korumacı politikalara 

yakın bir sürede son verilmesi büyük önem taşımaktadır. 
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Vergilemede Şeffaflık: Bilgi Değişim Uygulamaları 
 

Ersan Öz1  Cansu Sevinç Ceyhan (Sorumlu Yazar)2 

 

 
Özet 

Vergi alanında ülkeler arasındaki farklı uygulamaların uluslararası sermaye bakımından rekabetlerini etkilediği 

açıktır. Vergi cennetleri de, bu sermayeyi kendi ülkelerine çekebilmek için vergi uygulamayan veya çok düşük 

oranda vergi uygulayan ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, dijital ekonominin vergilendirilmesinin 

güçlüğü, pek çok şirketin varlıklarını ikamet ettikleri veya yönetildikleri merkezden farklı ülkelerde tutmaları 

vergilendirme yönünden bulanık alanlar olarak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu durumlarla mücadele ederek 

vergide adaletin ve şeffaflığın sağlanabilmesi için, ülkeler arasında vergilendirmeye esas teşkil edecek noktalarda 

bilgi alış verişi olması önemlidir. Çalışmada, ülkeler arasında vergilendirmeye yönelik bilgi değişimi incelenerek 

bu yöndeki uygulamalar ve son gelişmeler hakkında tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi değişimi, vergilemede şeffaflık, vergi cennetleri 

JEL Sınıflandırması Kodları: K34, H25, H26 

 

Transparency in Taxation: Practices of Exchange of Information 
 
Abstract 

Today, it is clear that different practices among countries in the field of tax affect their competitiveness in terms 

of international capital. Tax havens are also emerging as countries that do not or do not levy taxes in order to 

attract this capital to their own countries. On the other hand, the difficulty of taxing the digital economy is often 

confronting as blurred areas in terms of taxation, which many companies hold in different countries than centers 

where their assets are domiciled or managed. In order to ensure that justice and transparency can be achieved by 

fighting against these situations, it is important that information is exchanged between the countries at the points 

that will be the basis for taxation. The study examines the exchange of information on taxation between countries 

and discusses recent developments and practices in this area. 

Key words: Information exchange, transparency in taxation, tax havens 

JEL Classification Codes: K34, H25, H26. 

 

1. Giriş 

Vergilendirme yetkisinin kötü amaçlı kullanımı sonucu bazı ülkelere sermaye girişi artarken 

diğer ülkelerin vergi gelirleri aşınmaktadır. Bu nedenle, uluslararası alanda pek çok kuruluş 

zararlı vergi rekabeti ile mücadele etmektedir. Bu kuruluşlara örnek olarak Ekonomik 

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) örnek 

olarak verilebilir. 

1990’lı yıllarda hız kazanan bu mücadele sonucunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. Zararlı 

vergi rekabeti ile mücadelede üzerinde durulan önemli meselelerden birisi de vergi idareleri 

arasındaki bilgi değişimidir. Farklı ülkelerdeki vergi idareleri arasındaki bilgi değişimleri, 

ülkelerinde vergilendirilmesi gereken varlık bulunduran veya faaliyette bulunan kişi ve 

kurumların matrahları hakkında olmaktadır. 
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Uluslararası kuruluşların uzun süren çalışmaları sonucunda, hangi faaliyetlerin zararlı vergi 

rekabetine vücut vereceği konusunda bir takım kriterler belirlenmiştir. Ülkeler, yaptıkları 

anlaşmalarla belirlenen kriterlere uymayan ülkeleri işbirliğine davet etmekte ve işbirliğinde 

bulunması için bu ülkelere baskı kurmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde, haksız vergi rekabeti 

konusunda tüm ülkeler işbirliği taahhüdü vermiş bulunmaktadır. Ancak, bu ülkelerin, uygulama 

bakımından istekli olduklarını söylemek mümkün değildir. Bugün, Starbucks, Amazon, Google 

gibi pek çok dev şirket, faaliyetlerini vergi cennetleri kriterlerini taşıyan ülkelere kaydırmıştır. 

Ülkeler arasındaki işbirliği neticesinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları, zararlı 

faaliyetlerin engellenmesi bakımından önem arz etmektedir. Zira zararlı vergi rekabeti 

uygulamaları yapan pek çok ülke ile işbirliği konusunda atılacak ilk adım bilgi değişimi 

yönünde olmaktadır. 

2. Zararlı Vergi Rekabeti ve Vergi Cenneti Kavramları 

Modern çağla birlikte pek çok ticaret işlemi elektronik ortamda yapılmaya ve yönetilmeye 

başlanmıştır. Bunun sonucu olarak, ülkeler ekonomik anlamda avantaj sağlamak için ticaret 

şirketlerini kendi ülkelerine çekmeye çalışmaktadırlar. Ülkeler, bu amaçla yatırımcılara yatırım 

teşvikleri, ucuz işgücü, vergisel avantajlar gibi pek çok alanda kolaylık sağlamaktadırlar. Vergi 

rekabeti kavramı da bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Ulusal makamlar, başka yerde mevcut 

olanlardan daha elverişli bir vergi muamelesi sunarak vergi tabanlarını genişletmeye 

çalıştıklarından, bu durum, artan ölçüde uluslararası vergi rekabetinin artması ihtimalini 

arttırmaktadır (Edwards ve Keen, 1996: 115). 

Vergi rekabetinin bir sonucu olarak, Ülkeler mobil faktörler üzerinde özellikle vergi oranları 

ile rekabet ederken vergi yüklerinde değişmelere ve mali bozulmalara neden olmaktadırlar (Öz 

ve Yaraşır, 2009: 14). Uluslararası durum incelendiğinde, bu adaletsizlik kendini ülkelerin 

vergilendirme sırasında vergilendirme yetkilerini diğer ülkeler aleyhine aşırı düşük oranlı 

kullanması veya hiç kullanmaması şeklinde göstermektedir. 

Uluslararası anlamda, bazı ülkeler tarafından yürütülen uygulamaların diğer ülkelerin vergi 

kanunlarına uyulmamasını teşvik etmesi, ulusal vergi tabanını aşındırmak için kullanılan 

vergilendirme yetkileri, uygulamaların diğer ülkeler için yüksek maliyetlere ve vergi kaybına 

neden olması halinde ise zararlı vergi rekabeti karşımıza çıkmaktadır (McCracken, 2002: 1875). 

Bu nedenle ülkeler, zararlı vergi rekabeti uygulamaları ile mücadele ederek vergi gelirlerini 

korumayı amaçlamaktadır. Bu uygulamaları yapan ülkeler ise vergi cenneti olarak 

adlandırılmaktadır. 

Ancak, vergilendirme yetkisi, ülkelerin münhasır egemenlik güçlerinin temel göstergelerinden 

biridir. Bu sebeple uluslararası ortak üst bir kuruluşun ülkelerin vergilendirme yetkisine 

müdahale etmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, ülkelerin bu alanda yapılan 

çalışmalara katılarak katılmayan ülkeler üzerinde baskı oluşturmaları, zararlı vergi rekabetinin 

önlenmesi bakımından önemlidir. 

OECD vergi komitesi tarafından vergi cennetlerinin belirlenmesinde kullanılan faktörler şu 

şekilde sıralanabilir (Pehlivan ve Öz, 2015:125): 

 - Hiç vergi alınmaması veya çok düşük düzeyde vergi alınması, 

 - Bilgi değişiminin olmaması, 

 - Şeffaflıktan yoksunluk, 

 - Esas faaliyetlerin bu ülkelerde gerçekleştirilmemesi. 

Bu durumda, vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelerin vergilendirme yetkisinde bulunan kişi 

veya kurumlar hakkında bilgi vermemesi sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bu noktada, vergi 
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cenneti olan ülkelerin banka bilgilerinin mahremiyeti, kendi ülkelerinin bu bilgiyi vermede 

çıkarının olmaması veya karşılık ilkesi gibi bahanelerle kendi ülkelerinde işlem yapanlar 

hakkında bilgi vermekten kaçınması söz konudur. 

Hangi ülkelerin belirlenen standartlara uymadığı konusunda ise OECD 2009 yılında standartları 

tamamen uygulayan ülkeler (beyaz liste), standartları uygulamayı taahhüt eden ancak henüz 

uygulamaya geçmemiş ülkeler (gri liste), diğer finans merkezleri ile uygulamayı taahhüt 

etmeyen ülkeler (siyah liste) olmak üzere dört bölümde ülkeleri gruplamıştır. Bugün, gelen 

uluslararası baskı karşısında 2009’da kabul edilen standartları uygulamayı taahhüt etmeyen 

ülke bulunmamaktadır (Öz, 2009: 35). 

3. Bilgi Değişimi Kavramı 

Bilgi değişimi, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmayı ortaya çıkaracak olan bütün bilgilerin 

bir vergi idaresinden diğerine aktarılmasını ifade etmektedir (Yaltı, 1995: 321). Bilgi değişimi 

alanında uluslararası ülke birlikleri ve ekonomik topluluklar tarafından çeşitli çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmalara esas olarak Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 

tarafından 1990’lı yıllarda başlanmıştır.  

OECD, yaptığı çalışmalar sonucunda 1998 yılında “Zararlı Vergi Rekabeti – Yükselen Global 

Bir Konu”, 2000 yılında “Küresel Vergi İşbirliğine Doğru: Zarar Verici Vergi Uygulamalarını 

Tanımlama ve Elimine Etmede İlerlemeler”, 2002 yılında “İşbirliği Yapmayan Vergi Cenneti 

Ülkeleri Listesi” yayınlamış ve “Vergi Bilgi Değişim Anlaşmaları Modeli”ni ortaya koymuştur 

(Edizdoğan ve Kızıler, 2011:6). Bu çalışmalarda, bilgi değişimi konusunda uluslararası 

standartların ortaya konmasının ve ülkelerin bu standartlara uymasının bir gereklilik olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.   

2000 yılında kurulan Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Üzerine Küresel Forum’un 2008’de yapılan 

G-20 zirvesi sonrasında 2009 yılında yeniden yapılandırılması ile birlikte Global Forum, vergi 

şeffaflığı konusundaki uluslararası standartların uygulanması üzerinde çalışan kilit uluslararası 

bir organ haline gelmiştir. 

Yapılan toplantılarda, vergide şeffaflık ve bilgi değişimi bakımından uluslararası standartlar 

belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Belirlenen standartlar şu şekildedir (Öz, 2009: 28): 

 - İsteğe bağlı bilgi değişim mekanizmalarının varlığı, 

 - Bilgi değişiminin sadece parasal konuları değil ceza kovuşturması gereken vergi 

suçlarını da kapsaması, 

 - Suç unsuru içeren ve ceza gerektiren vergisel olayların tanımlarının ülkelerde farklı 

olmasının veya bilgi veren ülkenin kendi çıkarının olmamasının bilgi vermeyi engellememesi, 

 - Değişime konu bilgilerin gizliliğinin sağlanması, 

 - Güvenlik ve sınırlara saygı gösterilmesi, 

 - Güvenilir bilginin sağlanabilirliği ve istek durumunda bu bilgilerin elde edilmesi ve 

sağlanması. 

3.1. Bilgi Değişim Anlaşmaları 

Belirlenen standartlara uygun bilgi değişiminin hukuki zemini, uluslararası anlaşmalarla 

hazırlanmaktadır. Bu anlaşmalar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşma olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bilgi değişimi konusundaki çok taraflı anlaşma, OECD tarafından otomatik bilgi 

değişimi sürecinde bugün 100’den fazla devletin imzaladığı anlaşmalardır. İki taraflı 

anlaşmalar ise ya ülkelerin münhasıran bilgi değişimi konusunda diğer ülkelerle anlaşma 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                        11-13th April 2019 
 

435 
 

imzalaması ya da çifte vergiyi önleme anlaşmalarına konulacak bu yönde bir hüküm ile 

gerçekleşmektedir.  

3.1.1. Çifte Vergiyi Önleme Anlaşmalarında Bilgi Değişimi 

Çifte Vergiyi Önleme Anlaşma Modeli (ÇVÖAM) OECD ve BM tarafından hazırlanmıştır.3 

Her iki modelin de 26. maddesi bilgi değişimi ile ilgilidir. Bilgi değişimi konusunda kabul 

edilen standartlar her iki sözleşmede de yer almaktadır. Bilgi değişimine yönelik diğer anlaşma 

modeli ise yalnızca bilgi değişimi konusu ile sınırlandırılan Bilgi Değişim Anlaşmalarıdır. 

Türkiye’nin bugün 82 ülkeyle Çifte Vergiyi Önleme Anlaşması mevcuttur (Gelir İdaresi 

Başkanlığı, 2016). 

Bu tür anlaşmaların belirgin özelliği taraflardan birinin gelirlere çok düşük veya sıfır vergi 

uyguladığı “vergi cenneti” olarak tanımlanan ülkelerle yapılmasıdır. Bu tür bilgi paylaşımı 

anlaşmalarının içeriği vergi suç ve suçlularının yanı sıra verginin tahsilâtına, matrahın 

belirlenmesine, yükümlülüğün tespitine ilişkin vergi kavrayıcı bilgileri de kapsamaktadır. Buna 

örnek olarak OECD’nin “zararlı vergi rekabeti” çalışmaları kapsamında vergi cenneti olarak 

bilinen ülkelerle yapılan anlaşmalar verilebilir (Bişgin, 2012: 32).  

3.1.2. Çok Taraflı Anlaşmalarda Bilgi Değişimi 

Vergilendirme yetkisi, ülkelerin egemenlik gücüne dayandığından, vergilendirme konusunda 

üst bir otoritenin varlığı mümkün olmasa da, uluslararası etkili mücadele yöntemi olarak çok 

taraflı uluslararası anlaşma bilgi değişimi bakımından önemlidir. 

Çok taraflı anlaşmalar, genelde belirli bir bölgede yer alan ülkelerin ekonomik işbirliği yapması 

sonucunda imzalanmaktadır. Bu ülkeler, ekonomik işbirliğinin bir sonucu olarak vergi alanında 

da bilgi değişimini taahhüt etmektedir. Uluslararası bilgi değişimi ile ilgili çok taraflı vergi 

anlaşmalarına örnek olarak gösterilebilecek olanlar şunlardır (Özer, 2006: 92-93): AB Karşılıklı 

Yardım Yönergesi, İskandinav Ülkeleri Vergi Konusunda Karşılıklı Anlaşma Modeli, The 

Inter-American Center of Tax Administration (CIAT). 

3.2. Bilgi Değişim Yöntemleri 

Bilgi değişim yöntemleri, ülkeler arasında bilginin ne şekilde transfer olacağını belirlemektedir. 

Buna göre, ülkeler arasında bilginin transferi İstek üzerine bilgi değişimi, kendiliğinden bilgi 

değişimi ve otomatik bilgi değişimi olmak üzere üç ana yöntemle söz konusu olmaktadır:  

3.2.1. İstek Üzerine Bilgi Değişimi 

 İstek üzerine bilgi değişimi, bir ülkenin yetkili makamının başka bir sözleşme veren 

tarafın yetkili makamından belirli bilgi talep ettiği durumları ifade etmektedir (OECD, 2006: 

7). İstek üzerine bilgi değişimi, 5 adımdan oluşmaktadır (OECD, 2006: 2): 

 - 1. Adım: İstek hazırlama ve gönderme 

 - 2. Adım: İsteği alma ve kontrol etme 

 - 3. Adım: İstenen bilgileri toplama 

 - 4. Adım: Talebin yanıtlanması 

 - 5. Adım: Geri bildirim sağlama 

Buna göre, istekte bulunacak devlet, bilgi isteyeceği akit devletten yazılı talepte bulunur. İsteği 

alan devlet, bu isteğin OECD kurallarına uygun olup olmadığını kontrol etmelidir. Ancak 

                                                 
3 BM Model Anlaşması, sermaye ihraç eden ülkeler bakımından, OECD Model Anlaşması ise sermaye 

ithal eden ülkeler bakımından avatajlıdır. 
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burada kendisinden bilgi istenilen devlet, bilgi değişimi kuralları gereğince mahremiyet veya 

hukuki tanımların farklı olması sebeplerine dayanarak talebi reddedemez. İstek şartlara 

uygunsa, kendisinden bilgi istenen devlet, bu bilgiyi toplamak için gerekli hazırlıkları yapar. 

Elde ettiği bilgi ve belgeleri, bilgi isteyen devlete gönderir. İstediği bilgiye ulaşan devlet, bilgi 

veren devlete geri bildirimde bulunacak ve bilgi değişimi bu şekilde tamamlanmış olacaktır. 

Bu yöntemin kullanılma sıklığı açısından ise, Almanya diğer devletlerden yıllık ortalama 150 

kadar, ABD ise 163 kadar istekte bulunmuş,  370 bilgi değişimi isteği ile karşılaşmıştır (Öner, 

2008:70). 

2016 yılında, G-20 ülkelerinin Finans Bakanları, OECD’den objektif kriterler oluşturarak vergi 

şeffaflığı için yeterli ilerleme kaydetmeyen ülkelerin listelenmesini istemişlerdir. Bunun 

üzerine OECD talep üzerine bilgi değişimi standartlarını oluşturarak ülkeleri tamamen uyumlu, 

büyük ölçüde uyumlu, kısmen uyumlu ve uyumsuz olmak üzere dört grupta değerlendirmiştir. 

Bu değerlendirme 2 aşamada gerçekleşmiştir: İlk aşamada, ülkelerin hukuki ve düzenleyici 

çerçeveleri, Standart Şartnamede yer alan 10 temel unsuruna uygunluk bakımından “uygun”, 

“uygun ancak iyileştirmeye ihtiyaç vardır” veya “uygun değildir” olarak durumu belirlenir. 2. 

aşamada, bu çerçevenin uygulaması, “uyumlu”, “büyük ölçüde uyumlu”, “kısmen uyumlu” ve 

“uyumsuz” olarak derecelendirilmiştir. Buna ek olarak, hem 1. Aşama hem de 2. Aşama 

incelemelerini tamamlayan bir yargıya genel standartlar atanarak ve standartla uyumun genel 

seviyesi değerlendirilmiştir (OECD, 2016). 

Tablo 1: Mart 2019 itibariyle Ülkelerin EOIR Standartlarına İlişkin Durumu 

 

 

UYUMLU 

Belçika, Çin, Kolombiya, Danimarka, Finlandiya, 

Fransa, İzlanda, Hindistan, Man Adası, Japonya, Kore, 

Litvanya, Meksika, Yeni Zelanda, Slovenya, Güney 

Afrika, İspanya, İsveç, İrlanda, Morityus, Norveç 

 

 

 

 

 

 

BÜYÜK ÖLÇÜDE UYUMLU 

Arnavutluk, Arjantin, Aruba, Avusturya, Azerbaycan, 

Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Belize, Botsvana, 

Brezilya, İngiliz Virgin Adaları, Brunei Darüsselam, 

Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Şili, Cook 

Adaları, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, El Salvador, 

Estonya, Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, 

Gabon, Gürcistan, Gana, Cebelitarık, Yunanistan, 

Grenada, Guernsey, Hong Kong (Çin), Macaristan, 

İsrail, İtalya, Jersey, Kenya, Letonya, Lesoto, 

Lihtenştayn, Lüksemburg, Makao (Çin), Malezya, 

Malta, Moritanya, Monako, Montserrat, Fas, 

Hollanda, Nijerya, Niue, Pakistan, Filipinler, Polonya, 

Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Senegal, 

Singapur, Slovak Cumhuriyeti, Saint Kitts ve Nevis, 

Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Suudi 

Arabistan, Seyşeller, İsviçre, Türk ve Caicos Adaları, 

Uganda, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, 

Uruguay, Andorra, Antigua ve Barbuda, Kosta Rika, 

Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala, 

Mikronezya Federe Devletleri, Lübnan, Nauru, 

Panama, Samoa, Birleşik Arap Emirlikleri, Vanuatu 

KISMEN UYUMLU Anguilla, Curaçao, Endonezya, Sint Maarten, Türkiye, 

Marşal Adaları 

UYUMSUZ Trinidad ve Tobago 

Kaynak: http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/ratings/, Erişim Tarihi: 

12.10.2017. 
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3.2.2. Kendiliğinden Bilgi Değişimi 

Kendiliğinden bilgi değişimi, vergi görevlilerinin vergi denetimi sırasında veya sonrasında 

tespit edilen, diğer tarafla açıkça ilgisi bulunan ve daha önce talep edilmemiş bir bilginin başka 

bir akit devlete sağlanması olarak tanımlanmaktadır (OECD, 2006: 3).  

OECD’nin bu yönteme ilişkin modülünde, olay örnekleri bulunmaktadır. Örneğin, yurtdışında 

183 günde fazla çalışanları vergiden muaf tutan A Ülkesi, bu koşulları taşıyan Maria’ya vergi 

muafiyeti verdiğini kendiliğinden Maria’nın çalıştığı B ülkesine bildirir. Çünkü, A ülkesi ile B 

ülkesi arasındaki anlaşma, ücret gelirlerinin vergilendirilmesini de kapsamaktadır. 

Kendiliğinden bilgi değişiminde, herhangi bir istek bulunmamaktadır. Ancak denetim sırasında 

diğer ülke ile bağlantılı ve şüpheli bir durumla karşılaşan ülke, akit ülkeye kendiliğinden gerekli 

bilgileri iletmektedir. Burada akit ülke söz konusu bilgiyi değerlendirmeye tabi tutar, gerekli 

görürse mükellef hakkında araştırmalar yaparak vergi kaybına uğrayıp uğramadığını veya vergi 

suçunun oluşup oluşmadığını tespit eder. 

3.2.3. Otomatik Bilgi Değişimi 

Otomatik bilgi değişimi, herhangi bir talep veya incelemeye dayanmaksızın, akit devletlerin 

belirli aralıklarla tuttukları kayıtların diğer akit devletlere elektronik olarak iletilmesi anlamına 

gelmektedir. 

Otomatik bilgi değişiminde bilgiyi alan devletler çaba sarf etmeksizin bilgiye ulaşabilir ve bu 

bilgileri ulusal veri bankalarında kayıtlayabilirler. Otomatik elde edilen bilgi ile elektronik 

ortamda yapılan karşılaştırmalar sayesinde kayıt dışı ekonominin de azaltılması mümkün 

kılınabilir (Acuner, 2014:146). Bu nedenle, otomatik bilgi değişimi, OECD’nin bilgi 

alışverişinde titizlikle üzerinde durduğu ve ortak uygulama standartları oluşturarak devletleri 

bu standartları uygulamaya zorladığı görülmektedir. 

Otomatik bilgi değişimi, kaynak ülkede rutin olarak alınan ödemelerin (temettü, faiz, gayri 

maddi hak bedelleri, maaşlar ve emekli maaşları gibi) raporlanması yoluyla yapılmaktadır. 

Otomatik değişim kapsamında ikametgâh değişiklikleri, taşınmaz alım-satımı, KDV iadesi gibi 

kayıtlar sayılabilir (OECD, 2006:3). 
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Tablo 2: Otomatik Bilgi Değişimindeki Aşamalar 

 

Kaynak: Acuner, S. (2014). “Avrupa Birliği’nde Vergiye Tabi Bazı Gelirler İçin Otomatik Bilgi Değişimindeki 

Son Gelişmeler”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 305, s.174.  

3.2.3.1. Otomatik Bilgi Değişiminde Yaşanan Gelişmeler 

Otomatik bilgi değişiminde ortak standartların oluşturulması meselesi 2010 yılına 

uzanmaktadır. 2010 yılında, küresel krizin de etkileriyle birlikte Yabancı Hesapları Vergi 

Uyum Yasası (FATCA)’nın kabulü ile birlikte otomatik bilgi değişiminde ortak standartlar için 

ilk adımlar atılmıştır. 2012 yılında, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya, ABD 

ile FATCA kapsamında bilgi alışverişinde bulunmayı kabul etmişlerdir. 
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Aynı yıl, OECD tarafından otomatik bilgi değişimine ilişkin sunulan rapor G-20 ülkeleri 

tarafından kabul edilmiştir. Ardından, 2013 yılında yapılan G-20 zirvesinde, ülkelerin Maliye 

Bakanları, otomatik bilgi değişimine ilişkin ortak bir raporlama standardı oluşturması için 

OECD’den istekte bulunmuştur. OECD, bu doğrultuda Ortak Raporlama Standartları (CRS)’nı 

hazırlamış ve 94 ülke 2017 veya 2018 yıllarına kadar bu standartları uygulayacağını kabul 

etmiştir. 

Tablo 3: CRS Standartlarına İlişkin Uygulama Durumu 

STANDARTLARI 2017’DE UYGULAMAYA BAŞLAYAN ÜLKELER 

Anguilla, Arjantin, Belçika, Bermuda, İngiliz Virgin Adaları, Bulgaristan, Kayman Adaları, Kolombiya, 

Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Faroe Adaları, Finlandiya, Fransa, Almanya, 

Cebelitarık, Yunanistan, Guernsey, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, Isle of Man, İtalya, Jersey, Kore, 

Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Montserrat, Hollanda, Norveç, Polonya, 

Portekiz, Romanya, San Marino, Seyşeller, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, 

Turks ve Caicos Adaları, Birleşik Krallık 

STANDARTLARI 2018’DE UYGULAMAYA BAŞLAYACAK ÜLKELER 

Andorra, Antigua ve Barbuda, Aruba, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, 

Belize, Brezilya, Brunei Darussalam, Kanada, Şili, Çin, Cook Adaları, Kosta Rika, Curaçao, Dominika, Gana, 

Grönland, Grenada, Hong Kong (Çin), Endonezya, İsrail, Japonya, Kuveyt, Lübnan, Makao (Çin), Malezya, 

Marshall Adaları, Mauritius, Monako, Nauru, Yeni Zelanda, Niue, Pakistan, Panama, Katar, Rusya, Saint Kitts 

ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, Suudi Arabistan, Singapur, Sint Maarten, İsviçre, 

Trinidad ve Tobago, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay, Vanuatu 

STANDARTLARI 2020’DE UYGULAMAYA BAŞLAYACAK ÜLKELER 

Arnavutluk, Gana, Kazakistan, Kuveyt, Maldivler, Nijerya, Oman, Peru 

UYGULAMA BAŞLANGICI İÇİN TARİH BELİRTMEYEN ÜLKELER 

Ermenistan, Benin, Bosna Hersek, Botsvana, Burkina Faso, Yeşil Burun Adaları, Kamboçya, Kamerun, Çad, 

Fildişi Sahili, Cibuti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, El Salvador, Eswatini, Eski Yugoslav 

Makedonya Cumhuriyeti, Gabon, Gürcistan, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaika, Kenya, Lesoto, Liberya, 

Madagaskar, Moritanya, Moldova, Moğolistan, Karadağ, Fas, Nijer, Papua Yeni Gine, Paraguay, Filipinler, 

Ruanda, Senegal, Sırbistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Tunus, Uganda, Ukrayna 

Kaynak: OECD, (2017). AEOI: Status Of Commitments, http://www.oecd.org/tax/automatic-

exchange/commitment-and-monitoring-process/AEOI-commitments.pdf, Erişim Tarihi: 12.04.2019. 

Ortak Raporlama Standardı (CRS), finansal kuruluşlarından bilgi edinme ve bu bilgileri yıllık 

olarak diğer yargı alanlarıyla otomatik olarak değiştirme yetkisini gerektirir. Değiştirilecek 

finansal hesap bilgilerini, raporlamaya ihtiyaç duyan finansal kurumları, kapsanan hesap ve 

mükelleflerin farklı tiplerini ve ayrıca finansal kurumlar tarafından takip edilecek genel durum 

tespit prosedürünü belirler. 

CRS’nin ana amacı, ülkelerin vergiden kaçınmayı önlemek ve vergiye tabi gelirleri kayıt altına 

alabilmek için finansal hesapların karşılıklı bilgi değişimini sağlamaktır. Finansal kurumların, 

ülke hükümetlerince yürürlüğe konulan prosedürleri özenle uygulaması ve CRS doğrultusunda 

düzenli olarak bilgi paylaşımında bulunması gereklidir. Bu kapsamda hükümetlerin başlıca 

sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir (PwC, 2015: 5): 

 - Finansal kurumların, hesap sahiplerinin CRS’i dolanacak alternatifler üretmesine engel 

olmak, 

 - Yerel müşteri kabul ve tespit prosedürlerini oluşturmak, 

 - Bilgilerin hem yerel hem de ülkeler arasında paylaşımını mümkün kılan güvenli ağlar 

oluşturmak, 

 - Finansal kurumların CRS mevzuatını uygulayıp uygulamadığına ilişkin denetim 

mekanizmaları kurmak. 

OECD tarafından yapılan çalışmalar ve ülkelerin vergi kaçırma sorunu ile mücadeledeki kararlı 

tutumları, oluşturulan standartların hızlı bir şekilde sonuç vermesini sağlamıştır Bu çerçevede 
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OECD’nin G-20 ülkelerine verdiği Temmuz 2017 raporunda, son 8 yıl içinde 500 milyondan 

fazla mükellefin kıyı bankacılığı varlıklarını açıklamasını sağlamış ve gönüllü uyum 

mekanizmaları ile kıyı bankacılığı soruşturmaları sonucunda 85 milyar avroluk ilave vergi 

geliri tespit edilmiştir. Temmuz ayı itibarıyla, CRS kapsamındaki raporların otomatik değişimi 

için 60’tan fazla ülke 2000’e yakın değişim ilişkisine girmiştir (OECD, 2017:8). 

4. Değerlendirme ve Sonuç 

Zararlı vergi rekabeti uygulamaları, uluslararası anlamda sorunlara yol açmakta ve ülkeler 

arasındaki mali dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Öte yandan, uluslararası alanda faaliyet 

gösteren pek çok dev şirketin faaliyetlerini veya varlıklarını vergi cennetlerinde göstermesi 

sonucu ülke içi vergi adaleti de zedelenmektedir. Bugün pek çok ülke vatandaşı, milyonlarca 

lira cirosu olan şirketlerin neredeyse hiç vergi ödememesine rağmen kendilerinin kazançları 

üzerinden vergi ödemesini eleştirmektedir. 

Bu nedenle haksız vergi rekabeti bir yandan ülke içinde mali yükün adaletsiz dağılıma sebep 

olurken diğer yandan ülkeler arasındaki sermaye akımlarının yönünü değiştirerek ekonomik 

dengede bozulmalara yol açmaktadır. 

Bu olumsuzluklarına rağmen, vergilendirme yetkisi ülkelerin egemenlik gücü dahilinde 

kaldığından uluslararası kuruluşlar bu konuda uzun süre etkili olamamışlardır. Bunun altında 

bir yandan haksız vergi rekabeti uygulamaları yapan ülkelerin bu rekabetle elde ettikleri 

avantajlardan vazgeçmek istememeleri ve sermaye sahiplerinin baskıları da yatmakta idi.  

Zararlı vergi rejimlerinin en önemli özelliklerinden birisi de bu uygulamayı yapan ülkelerin 

işlem yaptıkları kişi ve kurumlar hakkında bilgi vermekten kaçınmasıdır. Bu tür ülkeler, banka 

bilgilerinin gizliliği, vergi mahremiyeti, kendi kanunlarında vergi kaçakçılığı tanımlarının bilgi 

isteyen ülkedeki tanımlarla uyuşmaması, istenilen bilgiyi vermekte ülke çıkarının olmadığı gibi 

nedenlerle uzun süre bilgi vermekten kaçınmışlardır. 

Zararlı vergi rekabeti sonucunda yapılan çalışmalarda, AB, BM, G-7, G-20, OECD gibi pek 

çok ülke birliği etkin görev almışlardır. Bu çalışmalar sonucunda, öncelikle çifte vergilemenin 

önlenmesi için oluşturulan modellere bilgi değişimi ile ilgili hükümler eklenmiştir. İlerleyen 

dönemde bilgi değişimi konusunda OECD tarafından standartlar oluşturulmuş ve bu 

standartlara uymayan ülkelere uluslararası baskılar uygulanmaya başlanmıştır. Bu baskılar 

neticesinde, bugün tüm ülkeler, işbirliği konusunda taahhüt vermişlerdir. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte, ülkeler arasındaki bilgi değişimi otomatik yolla 

gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Otomatik değişim konusundaki çalışmalar ve uluslararası 

standartlar ülkemizin de üyesi olduğu OECD tarafından belirlenmiş ve AB üyesi ülkeler ile G-

20 ülkeleri tarafından da kabul edilmiştir. CRS esasları çerçevesinde hükümetler finans 

merkezleri ile bankaların bilgileri bu esaslara göre kayıt altında alıp raporlayarak diğer akit 

ülkelere iletmesini sağlamakla yükümlü tutulmuştur. 

Türkiye de, bugün 85 ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, 5 ülke ile de bilgi 

değişimi anlaşması, ABD ile FATCA anlaşmasını imzalamıştır. Öte yandan, BM ve OECD 

üyesi ülke olarak, buralarda alınan bilgi değişimine ilişkin kararları iç hukukunda uygulamaya 

koymak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Otomatik bilgi değişimi ve CRS standartları 

konusunda ise, Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’ni imzalayarak 

Mayıs 2017’de yürürlüğe koymuş, 2018’de uygulamaya başlama taahhüdü vermiş, ancak 

taahhüdünü yerine getirememiştir. 

Türkiye, en geç 2019 yılı sonuna kadar gerekli idari, teknik ve yasal yapıyı tamamlayarak 

otomatik bilgi değişimine geçmeyi planlamaktadır. 
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Küreselleşmenin Dış Borçlar Üzerine Etkisi: Seçilmiş Geçiş 

Ekonomileri Üzerine Ampirik Analiz  
 

Ersin Nail Sağdıç1 Fazlı Yıldız2 

 

 
Özet 

Dünya ekonomisinde artan entegrasyon ile gelişmekte olan birçok ülkenin dış borçluluk düzeylerinde artış 

yaşanmaktadır. Finansal piyasalardaki serbestleşme eğilimi, gelişmekte olan ekonomilerin finansman 

ihtiyaçlarının karşılanmasında dış borçlanma imkanlarını kolaylaştırmıştır. Ticari ve finansal serbestleşme 

eğilimlerindeki artış ile yaygınlaşan küreselleşme, gelişmekte olan ülkelerin dış borçluluk seviyelerinde artışa 

neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, geçiş ekonomilerinde küreselleşmenin dış borç üzerindeki etkisini 

araştırmaktır. Çalışmada, 1993-2016 döneminde seçilmiş 14 geçiş ekonomisi özelinde küreselleşme ile dış borç 

ilişkisi panel FMOLS-DOLS ve Dumitrescu-Hurlin (2012)  nedensellik testi yardımıyla analiz edilmiştir. 

Nedensellik analizi sonuçlarında, küreselleşme ile dış borçlanma arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. Panel FMOLS-DOLS analiz sonuçları ise, küreselleşme ile dış borçlanma arasında pozitif ve anlamlı 

bir ilişki olduğunu göstermiştir. Araştırmanın bulguları, geçiş ekonomilerinde uzun dönemde küreselleşmenin dış 

borç düzeyini artırıcı etkisi olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, dış borçlanma, nedensellik analizi, geçiş ekonomileri 

JEL Sınıflandırması: F60, O10, 016  

 

The Effect of Globalization on External Debts in Selected 

Transition Economies: An Empirical Analysis 
 
Abstract 

The external debt levels of many developing countries have been increased with rising level of integration of that 

developing countries into the world economy. The liberalization trend of financial markets facilitated external debt 

opportunities to meet the financing needs of developing economies. Increasing of globalization emerging with 

commercial and financial integrations causes an increase in the developing countries’ external debt levels. The 

aim of this study is to investigate the effect of globalization on external debt in transition economies. The 

relationship between globalization and external debt was investigated using panel data analysis for selected 14 

transition economies over the period of 1993-2016. For this purpose, FMOLS and DOLS methods, and 

Dumitrescu-Hurlin (2012) causality test are used to investigate the relationship between globalization and external 

debt. Dumitrescu-Hurlin (2012) causality test shows that unidirectional causality runs from the globalization to 

external debt. According to the FMOLS and DOLS results, globalization has positive and statistically significant 

effect on external debt. The findings of this study reveal that globalization has positive effect on external debts 

levels of transitions countries in the long-term.  

Keywords: Globalization, external debt, causality analysis, transition economies 

JEL Classification: F60, O10, 016 
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1. Giriş 

Son yıllarda uluslararası ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkilere damgasını vuran kavram 

küreselleşme olmuştur. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren artan bir ivme ile dünya ekonomisini 

yeniden şekillendiren küreselleşme süreci, ülkeler arasında zengin Kuzey - yoksul Güney, 

gelişmiş - gelişmekte olan ülkeler, Doğu-Batı, Merkez-Çevre farklılaşmasının daha da 

derinleştirmiştir. Küreselleşme sürecinde izlenen ekonomi politikalarının belirleyicisinin 

Merkez ülkeler olması, finansal ve ekonomik liberalizasyon ile birlikte Çevre ülkelerin bu 

politikalara doğrudan bağımlı hale gelmesi, sermaye kazançlarının Çevre’den Merkez’e doğru 

aktarılmasına neden olmuş, bu durum Merkez sermayesinin getirisinin artmasına, Çevre’nin ise 

borçluluk düzeyinin artmasına, ekonomik büyüme potansiyelinin zayıflamasına neden 

olmaktadır. Bu bakış açısına göre küreselleşme, Merkez’in ekonomik olarak güçlü yapısının 

daha da artmasına, Çevre’nin ise ekonomik olarak zayıflamasına neden olmaktadır (Kazgan, 

2005).   

1990’ların başındaki siyasi değişikliklerden sonra, Avrupa ve Eski Sovyetler Birliğinde yer alan 

geçiş ekonomileri gelişmiş Batı ekonomilerini yakalamayı amaçlayan politik ve ekonomik 

dönüşüm süreçlerine başladılar. Bu ülkelerin ekonomilerinin geçiş döneminde karşılaştığı 

temel ekonomik sorunlardan biri, ekonomik kalkınma için finansal kaynakların nasıl 

sağlanacağıydı. Yetersiz iç kaynak, sermaye birikimi azlığı ve düşük tasarruf nedeniyle, bu 

ülkeler daha çok dış sermaye kaynaklarına yönelmek zorunda kaldı. Geçiş ekonomilerinin niçin 

yabancı sermayeye bu kadar bağımlı olduklarını açıklamak için, ekonomik teorinin şu ana kadar 

sunduğu çeşitli tartışmalar olmuştur. Dış piyasalardan ek finansal kaynaklar sağlamanın ana 

düşüncesi, bu kaynakların uzun vadeli ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlayacak 

yatırımları mümkün kılmasıdır (Jeločnik vd., 2016). 

Bu çalışma, ticari ve finansal serbestleşme eğilimindeki artış ile yaygınlaşan küreselleşmenin 

geçiş ekonomilerinin dış borçluluk düzeylerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmada, girişin devamında küreselleşme ve dış borçlanma kavramları teorik olarak 

incelenecektir. Teorik incelemede, küreselleşme kavramının teorik çerçevesi ve  küreselleşme 

endeksi incelendikten sonra, dış borçlanma ve dış borçluluk  kavramları teorik olarak 

incelenmiştir. Devamında küreselleşme ve dış borçlanma arasındaki ilişkisi 1993-2016 dönemi 

için seçilmiş 14 geçiş ekonomisi özelinde ekonometrik olarak analiz edilmiştir. Ekonometrik 

analiz kısmında ise değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin incelenebilmesi için birim 

kök testleri ile durağanlık sınaması, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek için 

Dumitrescu-Hurlin (2012) panel nedensellik testi, sonrasında ise uzun dönemli ilişkinin varlığı 

panel eşbütünleşme testleri ile saptanacaktır. Uzun dönem eşbütünleşme katsayıları, Pedroni 

FMOLS ve DOLS yöntemleri ile tespit edilip, sonuç bölümünde elde edilen bulgulara dayalı 

değerlendirme yapılacaktır. 

2. Küreselleşme ve Dış Borçlanma: Teorik Çerçeve 

2.1.Küreselleşme ve Küreselleşme Endeksi 

Küreselleşme, insanlar, bilgi ve fikirler, sermaye ve mallar da dahil olmak üzere çeşitli akışlar 

aracılığıyla aracılık edilen farklı mesafelerdeki aktörler arasında bağlantı ağları oluşturma 

sürecini tanımlar. Küreselleşme, ulusal sınırları aşan, ulusal ekonomileri, kültürleri, 

teknolojileri ve yönetişimi bütünleştiren ve karşılıklı bağımlılık ile karmaşık ilişkiler üreten bir 

süreçtir (Savina vd., 2018). Küreselleşmenin ortaya çıkışı, yayılma şekli ve etki alanları dikkate 

alınarak; ekonomik, finansal, politik, kültürel, teknolojik, coğrafik, sosyolojik ve ekolojik sekiz 

farklı boyutundan söz edilmektedir (Çaşkurlu, 2017). Küreselleşme sürecinin belirleyicileri ve 

etkileyicileri; çok uluslu şirketler, uluslararası kuruluşlar, ulus devletler ve hükümetler 

dışındaki organizasyonlardır (Saraç, 2006). 
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Küreselleşme, geleneksel politika araçlarının ekonomik büyüme veya enflasyon dinamiklerini 

etkileme yeteneğini azaltan bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bunun birkaç nedeni vardır: 

Serbest ticaret, küreselleşmiş tedarik zincirleri ve serbest sermaye akımları, bir ülkenin 

ekonomik ortaklarına sağladığı herhangi bir mali veya parasal politika uyarımının kısmen 

aktarılmasına neden olarak, büyümeyi ülkede daha az etkili kılmaktadır. Küreselleşme, artan 

sermaye akımları yoluyla, parasal gevşeme politikalarının varlık alımlarıyla üretebileceği yerel 

tüketim üzerindeki servet etkilerinin gücünü azaltmıştır. Serbest ticaret ve küresel tedarik 

zincirlerinin kullanılması birçok mal ve bazı hizmetler için üretim maliyetini düşürmüştür. Bu 

durum küreselleşme sürecinde etkili olmayan ülkelerde deflasyonist nitelikte sonuçlar 

yaratmıştır. Küreselleşme süreci, gelişmekte olan ülkeleri dış şoklara  karşı daha savunmasız 

yaparak, dünyanın geri kalanına olan bağımlılığı çok daha büyük olduğundan, ekonomik 

krizlere karşı  daha az dayanıklı hale getirebilir (Vassalou ve Donaldson, 2015). 

Son yirmi yılda  küreselleşme kavramını  çok yönlü ölçen kapsamlı bileşik göstergelerin dikkate 

alındığı birçok endeks geliştirilmiştir. A.T. Kearney / Dış Politika Küreselleşme Endeksi (ATK 

/ FP) 2001 yılında başlatılan ve 2006 yılına kadar devam eden ilk küreselleşme endekslerinden 

biriydi ve daha sonraki endekslere ilk örnek olarak hizmet etti. 2002 yılında ATK / FP 

Endeksi'nden etkilenerek oluşturulan KOF Küreselleşme Endeksi Dreher (2006) ve Dreher vd. 

(2008)’de güncellendi. Warwick Üniversitesi'ndeki Küreselleşme ve Bölgeselleşme Araştırma 

Merkezi (CSGR) küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve politik boyutunu 16 farklı değişken 

kullanarak ölçerek 1982-2004 yılları için küreselleşmenin endeksini oluşturdu. Maastricht 

Küreselleşme Endeksi (MGI), 2000-2008 yılları için biyolojik kapasitenin bir payı olarak 

ihracatın ve ithalatın ekolojik ayak izi ile temsil edilen endekslerinde çevresel boyutu 

içermektedir. Yeni Küreselleşme Endeksi (NGI), 1995-2005 yılları için küreselleşmeyi 

bölgeselleşmeden daha iyi ayırt etmek için bazı değişkenlerin mesafe ağırlığını dikkate alarak 

hesaplamıştır. 2005-2015 dönemi için küreselleşme yerine küreselleşmenin farklı boyutlarında 

bütünleşmenin derinliği ve genişliği arasında ayrım yaparak bağlantıyı ölçen DHL Bağlantı 

Endeksi hesaplanmıştır (Savina vd., 2018). 

İsviçreli Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (KOF- Swiss Economic Institute) tarafından 1970 

yılından itibaren küreselleşme düzeyini ölçmek için yayımlanan Küreselleşme Endeksi  (KOF 

Globalisation Index), küreselleşmeyi ekonomik, sosyal ve politik olarak üç temel boyutta ele 

almaktadır. KOF Küreselleşme Endeksine ilişkin ilk çalışmalar Dreher (2006) ve Dreher vd. 

(2008) tarafından gerçekleştirilmiştir. Endeksin revize edilerek fiili (de facto) ve yasal (de jure) 

olarak iki ayrı boyuttaki hesaplamasını ise Savina vd. (2018) gerçekleştirmişlerdir.   KOF 

Küreselleşme Endeksinin Savina vd. (2018) tarafından de facto ve de jure olarak ayrı ayrı 

hesaplanan bu türü, her yıl bu üç boyutuyla ülkelerin genel küreselleşme seviyelerini ölçerken 

ayrıca ekonomik, politik ve sosyal küreselleşme seviyelerini de ayrı ayrı ölçmektedir. 

Literatürde KOF Küreselleşme Endeksine ilişkin yapılan bu iki çalışma KOF Küreselleşme 

Endeksi 2007 Versiyon ve 2018 Versiyon olarak ifade edilmektedir. KOF Küreselleşme 

Endeksi (2018)’in yapısına ilişkin ayrıntılı tablo tablo 1’de sunulmuştur. Küreselleşme 

endeksinde hesaplanan üç temel boyut (Savina vd., 2018); 

Tablo 1: KOF Küreselleşme Endeksinin de facto (2018) Yapısı  
KOF Küreselleşme Endeksi de facto Ağırlık 

Ekonomik Küreselleşme   de facto 33,3 

Ticari Küreselleşme de facto 

Malların Ticareti 

Hizmetlerin Ticareti 

Ticari Ortaklık Çeşitliliği 

50,0 

40,9 

45,0 

14,1 

Finansal Küreselleşme de facto 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Portföy Yatırımları  

50,0 

27,5 

13,3 
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Uluslararası Borçlar 

Uluslararası Rezervler 

Uluslararası Gelir Ödemeleri 

27,2 

2,4 

29,6 

Sosyal Küreselleşme   de facto 33,3 

Kişilerarası Küreselleşme de facto 

Uluslararası telefon trafiği 

Transferler 

Uluslararası turizm 

Göç 

33,3 

22,9 

27,6 

28,1 

21,4 

Bilgi Küreselleşmesi de facto 

Patent Uygulamaları 

Uluslararası öğrenciler 

Yüksek teknoloji ihracatı 

33,3 

35,1 

31,2 

33,7 

Kültürel Küreselleşme de facto 

Kültürel malların ticareti 

Ticari marka uygulamaları 

Kişisel hizmetlerin ticareti 

MC Donald’s restoranları 

İKEA işyerleri 

33,3 

22,6 

13,3 

25,6 

23,2 

15,3 

Politik Küreselleşme de facto 

Büyükelçilikler 

BM barışı koruma misyonları 

Uluslararası sivil toplum kuruluşları 

33,3 

35,7 

27,3 

37,0 

Kaynak: Savina vd. (2018). The KOF globalisation index – revisited, KOF Working Papers, No: 439, s. 32 

Ekonomik Küreselleşme: Alt boyutlarından birisi olan ticaretin küreselleşmesi, mal ve hizmet 

alışverişini uzun mesafelerde ölçen değişkenleri içerir. Ticaretin küreselleşmesi, ihracat ve 

ithalatın GSYH içindeki payı dikkate alınarak ölçülür. Diğer alt boyut olan finansal 

küreselleşme ise, sermaye akımları ve yabancı varlık ve borç stokları ile ölçülür. 

Sosyal Küreselleşme: Kişilerarası küreselleşme, bilginin küreselleşmesi ve kültürel 

küreselleşme alt bileşenlerinden oluşur. 

Politik Küreselleşme: Politik küreselleşme, BM Barış Gücü görevlerinde ve büyükelçilik 

sayısında yer alan değişkenler kullanılarak ölçülür. 

Küreselleşme Endeksinde alt endeksler ve göstergeler değişik ağırlıklara sahiptirler. 

Küreselleşme Endeksinin oluşturulmasında kullanılan bütün değişkenler 1 ile 100 arasında bir 

endekse dönüştürülür. Belirli bir değişken için “100” en büyük, “1” ise en küçük değerdir. 

Endekste yüksek değerler daha fazla küreselleşmeyi göstermektedir. En son 2018 yılında 

yayımlanan ve 2015 yılı değerlerini gösteren son çalışmada 209 ülke veya coğrafi birimin 185’i 

için endeks hesaplaması açıklanmaktadır. 2015 KOF Küreselleşme Endeksi sonuçlarına göre; 

Hollanda (90.24), İsviçre (89.70), İsveç (88.05), Avusturya (87.91) ve Belçika (87.87) en 

yüksek küreselleşme düzeyine sahip olan ülkelerdir. Eritre (26.41), Orta Afrika Cumhuriyeti 

(35.58), Afganistan (35.95), Komorlar (36.85) ve Türkmenistan (37.4) en düşük küreselleşme 

düzeyine sahip olan ülkelerdir (KOF Swiss Economic Institute, 2019). 

2.2.Dış Borçlanma ve Dış Borçluluk 

Devlet borçlanmasında bir borcun iç borç mu? dış borç mu? olduğuna ilişkin kullanılan en temel 

kriter borcun sağlandığı piyasanın uyrukluğu kriteridir. Bu kritere göre borcun ülke içi 

piyasadan veya yurt dışı piyasadan elde edilip edilmediğine bakılmaktadır. Ülke içi piyasadan 

sağlanan borçlar iç borç, ülke dışı yabancı piyasalardan sağlanan borçlar ise dış borç olarak 

değerlendirilmektedir. Günümüzde borçların ekonomik etkileri de dikkate alındığında bu 

sınıflandırma daha fazla kabul görmüştür (Yaşa, 1978; İnce, 2001). Bu yaklaşıma göre, iç 

borçlanma, ülkede satın alma gücünün özel kesim ile kamu kesimi arasında el değiştirdiği, 

ekonomiye ilave kaynak sağlamayan, milli gelir üzerinde, ülkenin ödeme imkânları üzerinde 
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etki meydana getirmeyen; dış borçlanma ise, ülkede satın alma gücünü arttıran, ekonomiye ek 

kaynak girişi sağlayan, milli gelir üzerinde ve ülkenin ödeme imkânları üzerinde arttırıcı etki 

sağlayan bir borçlanma türüdür. 

Genel olarak dış borçlar ve onun bileşenleri Şekil 1’de gösterilmiştir. Toplam dış borçlar, 

ülkede yerleşik olmayan kreditörler tarafından sağlanan kısa vadeli, uzun vadeli borçlar ile IMF 

kredilerinin toplamını kapsar. Dış borçları borçlular açısından sınıflandırdığımızda ise 

garantisiz özel sektör dış borçları, kamu kesimi dış borçları ve kamu garantili dış borçlar olarak 

sınıflandırılmaktadır. Dış borçlar kreditörler yani borç verenler açısından sınıflandırıldığında 

ise, resmi kreditörler (çok taraflı [uluslararası kuruluşlar] ve iki taraflı [devletler]) ve özel 

kreditörler (ticari bankalar, uluslararası piyasalarda ihraç edilen tahviller ve diğerleri) olarak 

sınıflandırılır (The World Bank, 2019). 

Şekil 1: Dış Borçlar ve Dış Borçların Bileşenleri 

 
Kaynak: The World Bank, (2019), International Debt Statistics, s.68. 

Dünya Bankası ve IMF bir ülkenin dış borçluluk düzeyi açısından çok borçlu ülke olup 

olmadığının değerlendirilmesinde dört temel borçlanma göstergesini kullanmakta ve bu dört 

dış borç göstergesinin üçü belli bir seviyenin üzerinde ise o ülkenin çok borçlu ülke olduğu 

kabul edilmektedir. Bu göstergeler (Adıyaman, 2006);  

-Toplam Dış Borç/GSMH: Bir ülkenin kredibilitesinin ölçülmesinde kullanıldığı gibi, risk ve 

borç yükü analizlerinde de genel bir ölçüt olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, bu oran, 

ülkenin yarattığı toplam katma değerin dış borçları karşılama oranını ya da dış borç stokunun 

ulusal gelire kıyasla ulaştığı büyüklüğü gösterir (Gedikli, 1997). 

-Toplam Dış Borç/İhracat: Bir ülkenin borçluluk durumunu ve ayrıca dış borç ödeme 

kapasitesini gösteren bu oran, ihracat gelirlerinin toplam borç stoku üzerindeki uzun dönemli 

etkileri konusunda bilgi edinmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu oran, bir ülkenin borçluluk 

durumunu ve dış borç ödeme kapasitesini gösteren ve ihracat gelirlerinin toplam borç stoku 

üzerindeki uzun dönemli etkileri hakkında bilgi edinmek için kullanılan bir ölçüttür (Söyler, 

2001). 

-Dış Borç Servisi/İhracat: Bir ülkenin dış borç yükünün değerlendirilmesinde ve çok borçlu 

olup olmadığının ölçülmesinde kullanılan bir orandır. Dış borç karşılama oranı olarak 

tanımlanan bu oran dış borçlanma dâhil, ülkenin uluslararası likidite sorunlarının analizinde 

Toplam Dış Borçlar

Kısa vadeli borçlar

Uzun vadeli borçlar

IMF kredi kullanımları

Borçlular Yönüyle

Devlet ve Devlet Garantili Borçlar

Özel kesim garantisiz borçlar

Borç Verenler Yönüyle

Resmi Borç 
Verenler

Çok Taraflı

(Uluslararası Kuruluşlardan)

İki Taraflı (Devletlerden)

Özel Borç 
Verenler

Ticari Bankalar

Borçlanma Araçları 
(Tahvil,Bono)

Diğer
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önemli bir kriterdir. Oranı büyük değer ülkelerin ihracat gelirlerinin dış borç giderlerini 

karşılama oranının küçülmesi demek olduğundan bu durumda borçlu ülkelerin dış borç 

yükümlülüklerini yerine getirebilme gücünün zayıfladığını göstermektedir. Oranın küçük değer 

alması ülkenin ödemeler dengesinde bir iyileşme ve buna bağlı olarak da ülkenin dış borç 

ödeme gücünde bir artış görüldüğü şeklinde tanımlanmaktadır. Bu oranın düşmesi ödemeler 

dengesinde iyileşme olduğunu göstermekte olup, yükselmesi ise dış borç yükümlülüklerinin 

yerine getirmesini zorlaştırmaktadır (Opuş, 2002). 

-Dış Borç Faiz Servisi/İhracat: Bu oran daha çok dış borçlanmanın maliyetini ölçmede 

kullanılır 

Bu oranlar ülkeler için değerlendirildiğinde (Erkan vd., 2012); Toplam Dış Borç/GSMH>%50, 

Toplam Dış Borç/İhracat>%275, Dış Borç Servisi/İhracat>%30 ve Dış Borç Faiz 

Servisi/İhracat>%20 olması halinde ülke “çok borçlu ülke” sayılır. Yukarıdaki gösterge 

değerleri sırası ile %30 - %50, %160 - %275, %18 - %30 ve %12 - %20 arasında ise “orta 

derecede borçlu” ülke olarak değerlendirilir. 

3. Veri Seti ve Yöntem 

Çalışmada küreselleşmenin dış borçlar üzerindeki etkisi seçilmiş 14 geçiş ülkesi için analiz 

edilmiştir. Analiz, veri kısıtı nedeniyle 1993-2016 yılları arasını kapsamaktadır. Araştırma 

kapsamında yer alan ülkeler, IMF’nin geçiş ekonomisi  kategorisinde sınıflandırdığı Avrupa ve 

Eski Sovyetler Birliği içinde yer alan belirtilen döneme ilişkin veriye ulaşılmış 14 ülkedir3. 

Çalışma kapsamında bağımlı değişken olarak dış borçluluk düzeyi (Dış Borç Stoku/GSYİH), 

bağımsız değişken olarak ise küreselleşme düzeyi (Küreselleşme endeksi) kullanılmıştır. Söz 

konusu değişkenlere ilişkin veriler, Dünya Bankası Kalkınmışlık Göstergeleri (World 

Development Indicators - WDI) ve KOF Swiss Economic Institute’den (KOF Globalisation 

Index) elde edilmiştir. 14 Geçiş ekonomisi ülkeleri özelinde küreselleşmenin dış borçlar 

üzerindeki etkilerini ve nedensel faktörlerini analiz ettiğimiz çalışmada panel veri analizi 

kullanılmıştır. Belirtilen yöntem ve veriler bağlamında, çalışmada 1993-2016 yılları arasında 

küreselleşme ve dış borçlar arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğü tahmin edilmeye 

çalışılmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkinin tahminlenmesi için oluşturulan model ve 

eşitlik aşağıdaki gibidir: 

lnEXTDEBTit = β0 + β1 lnKOFGIit + εit (1) 

(1) nolu Eşitlikte; t dönemi için i ülkesinde lnEXTDEBT dış borç stoku/GSYİH oranının 

logaritmik değerini, lnKOFGI ise küreselleşme endeksi değerinin logaritmik değerini, ε ise hata 

terimlerini göstermektedir. 
 

Tablo 2: Veri Seti 
Değişkenler Sembol Kaynak 

Dış Borç Stoku / Gayrısafi Yurtiçi Hasıla  EXTDEBT World Bank WDI (2018) 

Küreselleşme Endeksi  KOFGI KOF Swiss Economic Institute 

Kaynak: (https://data.worldbank.org/indicator, https://www.kof.ethz.ch, 02.01.2019) 

4. Ampirik Analiz 

Çalışmada öncelikle değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon matrisi 

verildikten sonra serilerin durağanlık derecesini belirlemek için birim kök testleri 

uygulanmıştır. İkinci olarak değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olup olmadığı Pedroni 

ve Johansen Fisher Eş-bütünleşme testleri, üçüncü olarak değişkenler arasındaki nedensellik 

ilişkisini belirlemek için Dumitrescu-Hurlin (2012) panel nedensellik testi ve son olarak da 

                                                 
3Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, 

Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Ukrayna. 
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uzun dönem parametre tahmininin yapılabilmesi FMOLS ve DOLS testi uygulanmıştır. 

Çalışmada kullanılan dengeli panel veri seti ile incelenmiş olan değişkenlere ait değerlerin 

ortalama, medyan, maksimum, minimum ve standart sapma değerleri ile değişkenler arasındaki 

korelasyon ilişkisini gösteren sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Matrisi 
Tanımlayıcı İstatistikler 

 EXTDEBT KOFGI 

Gözlem Sayısı 336 336 

Ortalama  55.83687  55.90901 

Medyan  52.01549  56.82149 

Std. Sapma  31.40738  12.04586 

Minimum  0.894888  27.91246 

Maksimum  157.6235  80.23795 

Korelasyon Matrisi 

 EXTDEBT KOFGI 

EXTDEBT 1  

KOFGI 0.327 1 
 

1993-2016 döneminde 14 geçiş ekonomisi için ekonomileri için ortalama dış borç/GSYİH 

düzeyi %55.84,  en yüksek dış borç/GSYİH değerine sahip olan ülke 1999 yılında %157.62 ile 

Kırgızistan, en düşük dış borç/GSYİH değerine sahip olan ülke ise 1993 yılında %0.89 ile 

Azerbaycan’dır. Diğer taraftan küreselleşme endeksinin ortalaması 55.90, en düşük 

küreselleşme endeksi değerine sahip olan ülke 27.91 ile 1993 yılında Tacikistan, en yüksek 

küreselleşme endeksi değerine sahip olan ülke ise 80.23 skoru ile 2016 yılında Bulgaristan’dır. 

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü gösteren korelasyon analizi sonuçlarına göre; dışborç 

stoku/GSYİH düzeyi ile küreselleşme endeksi göstergesi arasındaki ilişkinin pozitif yönlü 

olduğu görülmektedir. Buna göre, bir birimlik küreselleşme endeks değerindeki artış, dış 

borçluluk düzeyi üzerinde 0,327 birimlik bir artışa neden olmaktadır. 

4.1. Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

Çalışmada değişkenlerin durağanlıklarını test etmek için Levin, Lin ve Chu (2002) tarafından 

geliştirilen (LLC), Im, Shin ve Pesaran (2003) tarafından geliştirilen IPS, Maddala ve Wu 

(1999) tarafından önerilen Augmented Dickey Fuller (ADF) ve  Choi (2001) tarafından önerilen 

Philips-Perron (PP) testleri kullanılmıştır. Birim kök testleri E-Views 9.0 ekonometrik paket 

programı kullanılarak tahminlenmiştir.   

Tablo 4:  Panel Birim Kök Test Sonuçları  
Değişkenler LLC IPS ADF PP 

ln EXTDEBT 1.16440 1.28348 22.6693 21.8055 

ln KOFGI -1.43805 -0.06383 23.6675 24.2569 

∆ln EXTDEBT -6.51355*** -7.19554*** 109.708*** 187.265*** 

∆ln KOFGI -6.33131*** -7.31096*** 105.068*** 162.957*** 

Notlar: ***, ** ve * sırasıyla 1%, 5% ve 10% düzeylerinde LLC, IPS için t testi; ADF ve PP için ki-kare 

istatistiklerinin anlamlılıklarını ifade etmektedir.  Gecikme uzunlukları AIC (Akaike Information Criterion) 

kullanılarak hesaplanmıştır. 
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Birim kök test sonuçlarına göre panel veri setinde modele dahil edilen tüm değişkenlerin düzey 

değerlerinde I(0) durağan olmadıkları gözlemlenmiş ve birinci farkları alındığında boş 

hipotezin %1 anlamlılık seviyesinde reddedildiği ve bütün serilerin birincil farklarında I(1) 

durağan hale geldikleri görülmektedir. 

4.2. Panel Eşbütünleşme (Koentegrasyon) Testi Sonuçları 

Seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını ortaya çıkarmak için Pedroni, Kao ve 

Johansen Fisher panel eş bütünleşme testi kullanılmıştır. Eşbütünleşme testlerinin uygulanması 

için öncül koşul serilerin birim kök testleri sonucunda birinci düzeyde durağan olmasıdır. 

Pedroni, eş bütünleşme olmadığı boş hipotezine karşı yedi adet farklı test önermiştir. Maddala 

ve Wu (1999) tarafından geliştirilen Johanser-Fisher panel eş bütünleşme testi ise klasik 

Johansen ve Juselius eş bütünleşme testinin panel verilere uygulanmasıdır. Kao (1999) 

eşbütünleşme testi ise, DF ve ADF testlerinden yararlanılarak panel veri analizine 

uyumlaştırılmış ve eş bütünleşme yoktur boş hipotezinin sınandığı bir testtir (Kök ve Şimşek, 

2006: 7-8, Karasaç ve Sağın, 2018: 79). 

Tablo 5: Panel Eşbütünleşme Analizi Sonuçları 
lnEXTDEBT’in Bağımlı Değişken Olduğu Model 

Eşbütünleşme Testleri Tür İstatistik Prob. 

 

 

 

Pedroni 

Panel v  1.888544  0.0295 

Panel rho -12.64896  0.0000 

Panel PP -9.831664  0.0000 

Panel ADF -6.490450  0.0000 

Group rho -9.180013  0.0000 

Group PP -12.23493  0.0000 

Group ADF -8.533274  0.0000 

Kao ADF -4.246595  0.0000 

 

Johansen Fisher 

Reel kök yok  187.0  0.0000 

En az bir reel kök var  128.7  0.0000 
 

Dış borçluluk düzeyi değişkeni olarak dışborç/GSYİH ve küreselleşme endeksi  arasındaki 

uzun dönemli ilişkiyi test ettiğimiz, bağımlı değişkenin dışborç/GSYİH olduğu modeldeki 

Pedroni eşbütünleşme testi sonuçlarına göre, Ho hipotezi (seriler arasında eşbütünleşme yoktur) 

reddedilmiştir. Pedroni eşbütünleşme testindeki panel ve grup istatistiklerini oluşturan yedi 

testten tümü seriler arasında kuvvetli eşbütünleşme ilişkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

Johansen Fisher eşbütünleşme testi ve Kao eşbütünleşme testi sonuçları da Ho hipotezinin 

reddedilmesi gerektiğini göstermektedir. Eşbütünleşme testleri sonucunda sıfır hipotezi 

(eşbütünleşme yoktur) reddedilmiştir ve alternatif hipotez olan (eşbütünleşme vardır) hipotezi 

ise kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre, uzun dönemde dış borçlar ve küreselleşme değişkenleri 

arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

4.3. FMOLS ve DOLS ile Eşbütünleşme Katsayı Tahmin Sonuçları 

Panel eşbütünleşme testlerinden sonra modelde kullanılan değişkenler arasındaki ilişkinin 

katsayılarını test etmek için Pedroni (2000, 2001) tarafından geliştirilen FMOLS ve DOLS 

yöntemi kullanılmaktadır. FMOLS yöntemi, sabit terimin hata terimi ve bağımsız değişkenlerin 

farkları arasındaki olası korelasyon varlığını hesaba katarak, otokorelasyon ve değişen varyans 

gibi sabit etkili tahmincilerdeki sapmaları düzelten, DOLS yöntemi ise modele dinamik 

unsurları da dahil ederek statik regresyondaki sapmaları da giderebilecek özelliğe sahip bir 

yöntemdir (Kök ve Şimşek, 2006: 8). 
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Tablo 6: Panel FMOLS ve DOLS Sonuçları 
lnEXDEBTit = αit + β lnKOFGIit + uit 

Panel FMOLS Tahmini 

Değişken Katsayı Std.Hata t-istatistiği prob. 

lnKOFGI 1.244397 0.207881 5.986106 0.0000 

R2 0.589766   

Düzeltilmiş R2 0.571058   

Panel DOLS Tahmini 

Değişken Katsayı Std.Hata t-istatistiği prob. 

lnKOFGI 0.897133 0.255216 3.515187 0.0005 

R2 0.666592   

Düzeltilmiş R2 0.587812   
 

Eşbütünleşme modelinde, dış borç/GSYİH ile küreselleşme endeksi göstergesi arasındaki uzun 

dönemli ilişki test edilmiştir. Panel FMOLS ve DOLS test sonuçları panel bazında 

değerlendirildiğinde, %1 anlamlılık seviyesinde dış borç/GSYİH ile küreselleşme endeksi 

göstergesi arasında doğrusal bir ilişkinin varlığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre, uzun 

dönemde küreselleşme düzeyindeki artış, ülkelerin dış borçluluk düzeylerini arttırmaktadır. 

İncelenen örneklemdeki 14 geçiş ekonomisi ülkesi için uzun dönemde küreselleşme düzeyi %1 

oranında artığında, dış borç/GSYH düzeyi %1,24 - %0,89 oranında artış göstermiştir. 

4.4. Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik Testi Sonuçları 

Bu çalışmada Dumitrescu-Hurlin (2012) tarafından geliştirilen panel nedensellik testi 

kullanılmıştır. Dumitrescu ve Hurlin (2012) testi heterojen paneller için Granger nedensellik 

testi ile benzerlik göstermektedir. Bu test, hem heterojenliği, hem de yatay kesit bağımlılığını 

dikkate almaktadır (Dumitrescu ve Hurlin, 2012: 1456-1458). Nedensellik testinde iki değişken 

arasındaki ilişkinin yönü üç beklentiye dayalı olarak test edilir: Tek yönlü nedensellik (X → Y, 

Y → X), çift yönlü nedensellik (X ←→Y) ve nedensellik yok (X ↛ Y). 

Tablo 7:  Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik Testi 
 k=2 

 

Boş (Sıfır) Hipotezi 
 

W-Stat. 

 

Zbar-Stat. 

 

prob. 

KOFGI ↛ EXTDEBT  4.42874 3.12100 0.0018 

EXTDEBT ↛ KOFGI 2.37027 0.14956 0.8811 

Not: k gecikme uzunluğunu ifade etmektedir 
 

Küreselleşme ile dış borçluluk düzeyi arasındaki uzun dönemli nedensellik ilişkisinin yönünü 

belirlemek için yapılan Dumitrescu-Hurlin (2012) tarafından geliştirilen nedensellik testi analiz 

sonuçlarına göre; “Ho: Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi yoktur” boş hipotezi 

reddedilmiştir. Bu sonuçlara göre, küreselleşme düzeyinden dış borçluluk düzeyine doğru tek 

yönlü ve anlamlı nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  
 

5. Sonuç 

Bu çalışma, küreselleşme göstergelerinin dış borçlanma seviyesi üzerindeki uzun vadeli etkisini 

ampirik olarak incelemektedir. Araştırma sonucunda, seçilmiş geçiş ekonomisi özelinde panel 

eşbütünleşme ve nedensellik tekniklerini kullanarak, küreselleşmenin dış borçluluk düzeyini 

arttırdığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, aynı zamanda küreselleşme göstergelerinden dış 

borçluluk düzeyine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. 
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Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı 

Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve AB28 Örneği 
 

Hasan Önder Sarıdoğan1 

 

 
Özet 

Bu çalışmanın amacı Türkiye ve 28 AB üyesi ülke verisi kullanılarak 2000-2016 dönemi için Ar-Ge harcamaları 

ve yüksek teknolojili ürün ihracatı arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Westerlund Eş 

Bütünleşme Testi, Panel DOLS ve Dumitrescu ve Hurlin Panel Granger Nedensellik Testi kullanılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre Ar-Ge harcamaları ile yüksek teknolojili ürün ihracatı arasında uzun dönemde istatistiksel olarak 

bir ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda, Ar-Ge harcamalarındaki %1’lik artışın, yüksek teknolojili ürün ihracatını 

%0,86 artırdığı tespit edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Yüksek teknoloji ihracatı, Ar-Ge harcamaları, panel 
 

JEL Sınıflandırması: O33, O32, C33 

 

Effects of R&D Expenditures on High Technology Exports: A 

Case of Turkey and EU28 
 
Abstract 

The purpose of this study is to investigate the long-run relationship between R&D expenditure and high technology 

export in the Turkey and 28 EU countries over the period from 2000 to 2016 by utilizing the Westerlund panel 

cointegration, Panel DOLS and Dumitrescu ve Hurlin Panel Granger causality methods. According to the analysis 

results, R&D expenditures and economic growth is are statistically related in the long run. In this context, it has 

been determined that an increase by 1% in R&D expenditures raised the high technology export by 0.86%. 
 

Keywords: High technology export, R&D expenditure, panel 
 

JEL Classification: O33, O32, C33 

 

 

1. Giriş 

Gelişmiş dünyanın çelik, motor ve yol temelli endüstriyel bir ekonomiden silikon, bilgisayar 

ve ağlar üzerine kurulu yeni bir ekonomiye geçişi oldukça yaygın olarak kabul edilmektedir. 

Bu durum tarımsal ekonomilerin sanayi ekonomilerine geçiş süreci kadar önemli bir dönüşümü 

ifade etmektedir. Böyle bir dönüşüm, yeni dinamikler, yeni kurallar ve başarı için yeni itici 

güçlerin oluşturulmasının önünü açmaktadır (Tapscott, 2015: 54). Örneğin tarım devrimi ile 

birlikte bir ülke ekonomisi için en önemli kaynak araziyken endüstriyel devrimle birlikte 

kömür, demir cevheri ve işçilik gibi doğal kaynaklar temel kaynak olmuştur. İçinde 

bulunduğumuz dönemi de kapsayan günümüz dünyasında ise teknoloji ve bilgi klasik üretim 

faktörleri yanında önemli bir üretim faktörü olarak değerlendirilmektedir (Houghton ve 

Sheehan, 2000: 1). 

Ar-Ge ve inovasyon odaklı büyüme teorileri, inovasyon çabalarının ekonomik büyümenin kilit 

bir unsuru olarak önemini vurgulamaktadır. Buna göre, teknoloji ve bilgi aktarım 

mekanizmalarının yarattığı yayılma etkileri ile Ar-Ge maliyetleri sürekli olarak 

karşılanabilmektedir. Bu durum sürdürülebilir toplam faktör verimliliği (TFP) büyümesine izin 

vererek ekonomik büyümeyi gerçekleştirmektedir (Falk, 2007: 140). 90'lı yılların ortalarından 

itibaren yükselişe geçen bilgi teknolojileri ile birlikte, yüksek teknoloji endüstrisi, ekonomik 
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7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

453 
 

kalkınmanın geliştirilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Ar-Ge ise yüksek teknoloji mallar ile 

ekonomik büyüme arasındaki pozitif ilişkiyi geliştirmede büyük bir güç olarak kabul 

edilmektedir (Wang vd., 2013:1990). 

Yüksek teknoloji endüstrisi, kriz zamanlarında, AB ülkeleri arasında orta-yüksek teknoloji veya 

düşük teknoloji sektörlerine kıyasla en yüksek büyüme oranını göstererek önemini kanıtlamıştır 

(Sandu ve Ciocanel, 2014: 81). Bu bağlamda, çalışmada 2000-2016 döneminde AB ülkelerinin 

ve Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde konu ile ilgili literatür özetine yer verilmiştir. Sonraki 

bölümlerde araştırmanın modeli ve veri seti ile uygulanacak yöntem tanıtılarak sonuç bölümü 

ile çalışma sonuçlandırılmıştır. 

2. Literatür Taraması 

Literatürde inovasyon, Ar-Ge, yüksek teknolojili ürün ticareti ve genel ekonomik performans 

arasındaki bağlantıları araştıran çok sayıda çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalardan bazıları 

şu şekildedir;  

Eaton ve Kortum (1994), 1988 yılına ait veriler ile 5 Gelişmiş ülkenin yeni teknoloji icatları ve 

bunların ülkeler arasındaki yayılımlarını araştırmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ülkelerdeki 

inovasyon faaliyetlerinin pozitif etkisi, dış ülkelerden kaynaklanan teknoloji faaliyetleri etkisi 

yanında düşük kalmaktadır. Zhang (2007), 1985‑1998 döneminde 87 ülkenin yüksek ve orta-

yüksek teknolojili ürün ihracatının ulusal teknoloji kapasitesi üzerindeki etkilerini yatay kesit 

analizi ile incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre, bir ülkenin endüstriyel teknoloji 

kapasitesinin, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatının üzerinde önemli derecede 

olumlu etkisi vardır. Falk (2007), 1970-2004 döneminde OECD ülkelerinin Ar-Ge 

harcamalarının ve yüksek teknoloji ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini analiz 

etmiştir. Sonuçlara göre Ar-Ge harcamalarının ve yüksek teknoloji sektöründeki Ar-Ge 

yatırımlarının kişi başına GSYH üzerinde pozitif ve anlamlı etkileri tespit edilmiştir. 

Braunerhjelm ve Thulin (2008), 19 OECD üyesi ülkenin 1981-1999 dönemi verileri ile bir panel 

veri analizi gerçekleştirmiştir. Analiz sonuçları, Ar-Ge harcamalarının yüksek teknoloji 

ihracatının belirlenmesinde kilit bir faktör olduğu, ülke pazar büyüklüğünün ise herhangi bir 

etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Söz konusu ülkelerde Ar-Ge harcamaları %1 arttığında 

yüksek teknoloji ihracatı %3 artmaktadır. Tebaldi (2011), 1980-2008 yıllarını kapsayan bir 

panel veri setini kullanarak yüksek teknoloji ihracatının belirleyicilerini incelemiştir. Buna 

göre, beşerî sermaye, doğrudan yabancı yatırımlar ve uluslararası ticaret bir ülkenin yüksek 

teknoloji gelişiminde en önemli faktörlerdir. Göçer (2013), 11 Asya ülkesinin 1996-2012 

dönemi verilerini kullanarak Ar-Ge harcamaları, yüksek teknolojili mal ihracatı, BİT ihracatı 

ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler ile yüksek teknolojili ürün ihracatının dış ticaret 

dengesi üzerindeki etkilerini yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran panel veri analizi 

yöntemiyle analiz etmiştir. Buna göre, Ar-Ge harcamaları %1 artar ise yüksek teknolojili ürün 

ihracatı %6,5, BİT ihracatı %0,6 ve ekonomik büyüme %0,43 artmaktadır. Sandu ve Ciocanel 

(2014), 2006-2010 döneminde 26 AB üyesi ülkenin verileri ile bir panel veri analizi 

gerçekleştirmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kamu-özel Ar-Ge harcamaları, bilgi yoğun 

faaliyetlerde istihdam ve uluslararası ticari ilişkilerin eğilimi, AB ülkelerinde yüksek teknoloji 

ihracatını arttırmada önemli nedensel faktörler olarak kabul edilmiştir. 
   

3. Araştırmanın Modeli ve Veri Seti 

Çalışmada 2000-2016 yıllarını kapsayan dönemde AB üyesi 28 ülke ve Türkiye’nin Ar-Ge 

harcamalarının yüksek teknoloji ihracatı üzerindeki etkisi panel veri analizi yöntemi ile 

araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan model (1) numaralı eşitlikte gösterilmiştir. 

𝑙𝑛𝐻𝑇𝐸𝐶𝐻𝑖𝑡 = 0 + 1 (𝑙𝑛𝑅𝐷𝑖𝑡)  + 𝑢𝑖𝑡      (1) 
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Modelde bağımlı değişken olarak belirtilen lnHTECH, toplam ürün ihracatı içinde yüksek 

teknolojili ürün ihracatı oranını ve bağımsız değişken olarak ele alınan lnRD kişi başına Ar-Ge 

harcamasını temsil etmektedir. Fonksiyonda yer alan i alt indisi ülkeleri, t alt indisi zamanı, β 

tahmin edilen katsayıyı, u hata terimini göstermektedir. HTECH değişkeni Dünya Bankası veri 

tabanından, RD değişkeni ise Avrupa İstatistik Ofisi verilerinden temin edilmiştir. Her iki 

değişkende logaritmik formda ele alınmıştır. 

4. Araştırmanın Yöntemi ve Bulgular 

Panel veri analiz yönteminde ekonomik birimlerin iki veya daha fazla zaman dilimindeki 

gözlemleri kullanılmaktadır. Panel veri setleri birim heterojenlik kontrolü sağlaması ve dinamik 

süreçleri daha iyi yakalayabilmesi açısından ekonometrik çalışmalarda sıkça tercih 

edilmektedir (Pesaran, 2015: 633). 

Yatay Kesit Bağımlılığı Tespiti 

Panel serilerde yatay kesit bağımlılığı varsa, birinci kuşak birim kök testleri bu bağımlılığı 

dikkate almadığı için etkin sonuçlar vermemektedir (Tatoğlu, 2017: 105). Çalışmada yatay kesit 

bağımlılığı tespiti için Pesaran (2004) CD testi kullanılmıştır. Test sonuçlarına Tablo 1’de yer 

verilmiştir. 

Tablo 1: Pesaran CD Yatay Kesit Bağımlılık Testi 

Değişken CD Test  P Değeri 

lnHTECH 4.44 0.000 

lnRD 68.86 0.000 

Testin sıfırıncı hipotezi “yatay kesit bağımlılığı yoktur” şeklindedir. P değerleri anlamlı tespit 

edildiğinden sıfırıncı hipotez reddedilmektedir. Dolayısıyla yatay kesit bağımlılığı vardır. 

Birim Kök Testleri 

Çalışmada Ar-Ge harcamalarının yüksek teknoloji ihracatı üzerindeki uzun dönem etkileri 

araştırılmıştır. Panel özellik gösteren bir veri setinde değişkenler arasındaki ilişkiyi 

incelemeden önce, sahte regresyondan kaçınmak amacıyla durağanlık olarak bilinen her 

değişkenin eğilim özelliklerinin araştırılması gerekmektedir. Bu analizde panelimiz yatay kesit 

bağımlılığı sorununa sahip ve dengesiz panel özelliği gösterdiğinden ikinci kuşak birim kök 

testlerinden Fisher ADF-Maddala ve Wu (1999) ve Fisher PP-Choi (2001) birim kök testleri 

kullanılmıştır. Söz konusu testler her bir birimin kendi otokolerasyon katsayısına sahip 

olmasına izin veren ve birimler arası korelasyona karşı yatay kesit ortalamadan fark alarak 

düzeltme yapmaktadır (Tatoğlu, 2017: 109). 

Tablo 2: Panel Birim Kök Test Sonuçları 

                                                Düzey Değeri 

Değişken Fisher ADF Fisher PP 

lnHTECH 41.6583 45.0159 

lnRD 3.49386 0.94268 

                                                Birinci Fark Değeri 

lnHTECH 338.500 *** 377.473 *** 

lnRD 195.877 *** 239.699 *** 

*** %1 düzeyinde anlamlı test değeri. 
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Tablo 2’de yer alan sonuçlar incelendiğinde, Ar-Ge harcamaları ve yüksek teknoloji ihracatı 

değişkenlerinin %5 önem seviyesinde durağan olmadıkları görülebilecektir (p>0,05). Bu 

durumda 𝐻0: Panelde birim kök vardır hipotezi reddedilememektedir. Sonraki aşamada 

serilerin birinci fark değerleri ile testler tekrarlanmıştır. Test sonuçları tablonun ikinci 

bölümünde görülebilmektedir. Sonuçlara göre olasılık değerleri %1 düzeyinde anlamlı 

çıkmıştır. 𝐻0: Panelde birim kök vardır hipotezi reddedilir. Böylece eşbütünleşme testi 

uygulanabilir ve uzun dönem ilişkileri araştırılabilmektedir. 

Eşbütünleşme Testi 

Eşbütünleşme testi yapılmadan önce hata teriminde yatay kesit bağımlılık ile sabit-eğim 

parametrelerinin birimlere göre homojen yada heterojen olması durumunun tespit edilmesi 

gerekmektedir. Çalışmada yatay kesit bağımlılığını test etmek için Pesaran (2004) CD testi ve 

homojenlik testi için Swamy (1970) S testi kullanılmıştır. 

Tablo 3: Pesaran CD Yatay Kesit Bağımlılık Testi 

CD Test  Korelasyon Katsayısı P Değeri 

65,36 0,793 0.000 

   

         𝐻0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur. 

Tablo 3’de, p değeri anlamlı tespit edildiğinden 𝐻0 hipotezi reddedilmektedir. Yatay kesit 

bağımlılığı vardır. 

Tablo 4: Swamy S Homojenlik Testi 

chi2(140) = 12748.08 Prob > chi2 = 0.0000 

  

𝐻0: Test parametreleri homojendir. 

Tablo 4’te, p değeri anlamlı tespit edildiğinden 𝐻0 hipotezi reddedilmektedir. Panel 

heterojendir, parametreler birimden birime değişmektedir. 

Çalışmada birim kök testleri sonucu serilerin düzeyde durağan olmadığı, panelde yatay kesit 

bağımlılığının olduğu ve panelin heterojen olduğu tespit edildikten sonra değişkenler arasında 

uzun dönemli bir ilişkinin tespiti için Westerlund (2007) eşbütünleşme testi yapılmıştır. Söz 

konusu test, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci kuşak panel eşbütünleşme testleri 

arasında yer almaktadır.  

Tablo 5: Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi 

İstatistik Değer Z Değeri P Değeri Robust P Değeri 

𝑮𝒕 3.340 -9.373 0.000 0.020 

𝑮𝒂 9.849 -2.631 0.004 0.500 

𝐻0: Eşbütünleşme yoktur. 

Yatay kesit bağımlılığının olmadığı durumda Westerlund panel eşbütünleşme testi sonucu için 

sadece p değerine bakmak yeterli olmaktadır. Bu bağlamda Ar-Ge harcamaları ile yüksek 

teknoloji ihracatı arasında uzun dönemde bir denge ilişkisinin varlığı kabul edilmektedir. Ancak 

panelde yatay kesit bağımlılığı Pesaran (2004) CD testi ile tespit edildiğinden booststrap kritik 

değerleri dikkate alınmak zorundadır. Robust p değerine bakıldığında  
𝐺𝑎 istatistiği anlamsız, 𝐺𝑡 istatistiği ise %5 düzeyinde anlamlı tespit edilmiştir. 𝐺𝑡 istatistiği 

sonucuna göre sıfırıncı hipotez reddedilmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge harcamaları ile yüksek 

teknoloji ihracatı arasında uzun dönemde bir eşbütünleşme mevcuttur. 
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Uzun Dönem Tahmincisi 

Çalışmada değişkenler arasında uzun dönem eşbütünleşmenin tespit edilmesinden sonra uzun 

dönem eşbütünleşme katsayılarının tahmin edilmesi gerekmektedir. Panelde yatay kesit 

bağımlılığı olduğundan ve panel heterojen olduğundan ikinci kuşak heterojen Panel Dinamik 

OLS tahmincisi kullanılmıştır.  

Tablo 6’daki Panel Dinamik OLS sonuçlarına göre t istatistiği %95 güven düzeyinde istatistiki 

olarak anlamlıdır2. Kişi başına Ar-Ge harcamalarındaki artışın yüksek teknoloji ihracatı oranı 

üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. Buna göre kişi başına Ar-Ge harcamalarındaki %1 

artış yüksek teknoloji ihracatı oranını %0,86 artırmaktadır. 

Tablo 6: Panel DOLS Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: lnHTECH 

Bağımsız Değişken Katsayı t-İstatistiği 

lnRD_td 0.8667 15.97 

Nedensellik Testi 

Çalışmada değişkenler arasında nedenselliği belirleyebilmek amacıyla Dumitrescu ve Hurlin 

(2012) Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Dumitrescu ve Hurlin heterojen panel veri 

modelleri için Granger (1969) nedensellik testinin basit bir testini önermektedir. Test 

istatistikleri, tek zaman serilerine dayanan standart Granger nedensellik testleriyle ilişkili Wald 

istatistiklerinin ortalama kesitleri olarak tanımlanmaktadır (Dumitrescu ve Hurlin 2012: 1459). 

Tablo 6’da Ar-Ge harcamaları ve yüksek teknoloji ihracatı arasındaki Dumitrescu ve Hurlin 

(2012) Granger panel nedensellik testi sonuçları yer almaktadır. Nedensellik analizi yapabilmek 

için değişkenlerin durağan olması gerekmektedir. Değişkenlerimiz düzeyde durağan olmadığı 

için birinci farklarında nedensellik analiz yapılmıştır. 

Tablo 7: Dumitrescu ve Hurlin (2012) Granger Panel Nedensellik Testi Sonuçları 

Hipotez W-

İstatistiği 

Z- 

İstatistiği 

Prob 

𝑯𝟎= lnRD, lnHTECH’in Nedeni Değildir. 2.64749 0.24609 0.8056 

𝑯𝟎= lnHTECH, lnRD’nin Nedeni Değildir.  2.68312 0.30554 0.7600 

Tablo 7’nin ilk sütununda yer alan ve Ar-ge harcamalarının yüksek teknolojili mal ihracatının 

nedeni olmadığını ileri süren sıfırıncı hipotez ile ikinci sütunda yer alan yüksek teknoloji mal 

ihracatının Ar-Ge harcamalarının nedeni olmadığını ileri süren sıfırıncı hipotez kabul 

edilmiştir. Dolayısıyla Ar-Ge harcamaları ile yüksek teknoloji ürün ihracatı arasında herhangi 

bir nedensellik tespit edilememiştir.  

5. Sonuç 

AB ülkeleri ilk olarak 2000 yılında Portekiz’in Lizbon şehrinde yayımladıkları strateji 

belgesinde bilgi temelli ekonomiye geçiş için gerekli politika ve uygulanacak önlemleri 

kamuoyuna duyurmuşlardır. Ardından 2010 yılında Avrupa İnovasyon Endeksi oluşturularak 

Ar-Ge ve inovasyonu öne çıkaran yeni bir sistem geliştirilmiştir. Ar-Ge harcamaları bir ülke 

ekonomisi için sürdürülebilir kalkınmanın temel dayanaklarından birisidir. Ar-Ge harcamaları 

                                                 
2 t istatistik değeri α=0.05 i.in 1.96’dır (Tatoğlu, 2017: 258). 
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sonucu gerçekleşen bilgi temelli üretim katma değer yaratma bağlamında son derece önemlidir. 

Yüksek teknolojili ürünler ise yüksek Ar-ge yoğunluğuna sahip ürünler olarak ön plana 

çıkmaktadır. Dolayısıyla küresel rekabet ortamında üstünlüğü sağlamak ve kriz dönemlerini en 

hafif zararla atlatabilmek için yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatı son derece önemlidir. 

Bu çalışmada Türkiye ve 28 AB ülkesinin 2000-2016 dönemi için Ar-Ge harcamaları ve yüksek 

teknolojili ürün ihracatı arasındaki uzun dönemli ilişki araştırılmıştır. Bu bağlamda öncelikli 

olarak uygun birim kök testine karar vermek için Pesaran (2004) CD yatay kesit bağımlılığı 

testi kullanılmıştır. Değişkenler yatay kesit bağımlılığı sorununa sahip ve panel dengesiz panel 

özelliği gösterdiğinden ikinci kuşak birim kök testlerinden ADF kökenli Maddala ve Wu (1999) 

ve Choi (2001) birim kök testleri ile değişkenlerin durağanlıkları sınanmıştır. Birim kök test 

sonuçlarına göre değişkenlerin düzeyde durağan olmadığı ancak birinci fark değerinde durağan 

oldukları tespit edilmiştir. Eşbütünleşme testine geçmeden önce modelin yatay kesit bağımlılığı 

ve homojenliği sırasıyla Pesaran (2004) CD ve Swamy (1970) S testleri ile sınanmıştır. Modelin 

yatay kesit bağımlılığı sorununa sahip ve heterojen olduğu tespit edildikten sonra değişkenler 

arasında uzun dönemli bir ilişkinin tespiti için Westerlund (2007) eşbütünleşme testi 

yapılmıştır. Test sonuçlarına göre uzun dönemde Ar-Ge harcamaları ve yüksek teknoloji 

ihracatı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir. Modelin uzun dönem katsayısını 

hesaplayabilmek amacıyla yatay kesit bağımlılığı ve heterojenliği dikkate alan ikinci kuşak 

heterojen Panel Dinamik OLS tahmincisi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; Ar-Ge 

harcamalarındaki %1’lik artış, yüksek teknolojili ürün ihracatını yaklaşık %0,86 artırmaktadır. 

Analizin son kısmında değişkenler arasındaki nedenselliğin yönü Dumitrescu ve Hurlin (2012) 

Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Buna göre, Ar-Ge harcamaları ile yüksek teknoloji 

ürün ihracatı arasında herhangi bir nedensellik tespit edilememiştir. 
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Yüksek Teknoloji İhracatı, Bilişim Hizmetleri ve Ekonomik 

Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye ve AB Ülkeleri için Bir Panel 

Veri Analizi 
 

Hasan Önder Sarıdoğan1 

 

 
Özet 

Bu çalışmada, Türkiye ve AB ülkelerinin yüksek teknoloji ihracatı ile bilişim hizmetleri (iletişim, bilgisayar vb.) 

ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1998-2017 dönemi verileri ile analiz edilmiştir. Bu amaçla LR, LM, F ve 

Hausman testleri uygulanmıştır. Panel veri regresyon modellerinin ele alındığı analizde, sabit etkiler modelinin 

uygun olduğu görülmüştür. Model, varsayımlardan sapmalara karşı geliştirilen Driscoll-Kraay dirençli standart 

tahmincileriyle tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, yüksek teknoloji ihracatı ile bilgi hizmetlerinin 

ekonomik büyümeyi anlamlı ve pozitif etkilediği tespit edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Yüksek teknoloji ihracatı, bilişim hizmetleri, ekonomik büyüme, panel 
 

JEL Sınıflandırması: O33, O11, O32, C33 

 

Relationship Between High Technology Export, Informatics 

Services and Economic Growth: A Panel Data Analysis for 

Turkey and EU Countries 
 

Abstract 

In this study, the relationship between high technology export with informatics services (communications, 

computer etc.) and economic growth is analysed over the period 1998-2017 for Turkey and EU countries. For this 

purpose, LR, LM, F and the Hausman tests were carried out. As discussed in the analysis of panel data regression 

model, the fixed effects model was found to be suitable. The model developed against deviations from 

assumptions, has been estimated by Driscoll-Kraay robust standard estimator. According to the findings, it has 

been determined that high technology export with informatics services have significant and positive effect on 

economic growth. 
 

Keywords: High technology export, informatics services, economic growth, panel 
 

JEL Classification: O33, O11, O32, C33 

 

1. Giriş 

Yüksek teknolojili ürünler, hava-uzay, bilgisayar, tıbbi ürünler, bilimsel cihazlar-aletler ve 

elektrikli makineler gibi yüksek Ar-Ge yoğunluğuna sahip ürünler olarak tanımlanmıştır 

(Worldbank, 2019). Bilişim hizmetleri ise iletişim, bilgisayar, uluslararası telekomünikasyon, 

telif hakları ve lisans ücretleri, çeşitli profesyonel, ticari ve teknik hizmetleri kapsamaktadır 

(Worldbank, 2019). Günümüzde yüksek teknoloji yoğunluklu mal üretimi ve etkin bir bilişim 

hizmetlerinin varlığı bir şirket ya da bir ülke için sürdürülebilir büyümenin ana kaynakları 

konumuna gelmiştir. 

Yüksek teknolojili ve teknik altyapıya sahip ürünler küresel piyasada rekabet üstünlüğü 

sağlayan ve ekonomide katma değer yaratan ürünlerdir. 2000 yılında yayımlanan Lizbon 

Stratejisi ve 2010 yılında oluşturulan Avrupa İnovasyon Endeksi ile AB üyesi ülkeler teknoloji, 

inovasyon ve Ar-Ge’nin ön planda olduğu bir üretim sistemine geçmek için gerekli politikaları 

belirlemişlerdir. 

                                                 
1 Akdeniz University, Kumluca Vocational High School, Antalya-Turkey, ondersaridogan@akdeniz.edu.tr 
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AB ülkeleri refah ve zenginlik bakımından dünyanın birçok bölgesinden daha iyi durumdadır. 

Bu bağlamda bilgi ve teknolojinin bu refah artışında payının araştırılması önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada 2000-2017 döneminde teknoloji yoğunluklu ürün ihracatının ve bilişim 

hizmetleri ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri araştırılacaktır. 

2. Literatür Taraması 

İhracat artışı, 1960'lı yıllardan itibaren birçok ülkenin ekonomik büyüme politikalarında 

merkezi bir rol oynamıştır. Bununla birlikte, 1990’lı yıllar ile birlikte araştırmalar inovasyon, 

yüksek teknolojili ürün ticareti ve genel ekonomik performans arasındaki bağlantıları anlamaya 

yönelmiştir (Tebaldi, 2011: 343). Nadiri (1993), yüksek teknolojili sektörlerdeki Ar-Ge 

harcamalarının, diğer sektörlerdeki Ar-Ge harcamalarına kıyasla ekonomide daha yüksek getiri 

sağladığını göstermiştir. Eaton ve Kortum (2001), inovasyon, teknoloji, ticaret ve büyüme 

arasındaki ilişkileri incelemiştir. Teknoloji içeren malların ihracatı, ticaret yapılan ülkede 

inovasyon ve fikirlerin yayılımını kolaylaştırmaktadır. Bu durum ekonomik büyümenin önünü 

açmaktadır. Zhang (2007), endüstriyel teknoloji kapasitesinin, yüksek ve orta-yüksek 

teknolojili ürün ihracatı üzerindeki pozitif etkisi üzerinde durmuştur. Spulber (2007)’e göre, 

teknolojili ürün ticaretinin birçok önemli etkisi vardır. Buna göre, teknoloji ticareti, mal 

ticaretinin hacmini ve piyasadaki ürün çeşitliliğini artırmaktadır. Ayrıca teknoloji ticareti, her 

ülkedeki milli geliri ve ticaretten elde edilen toplam kazancı arttırmaktadır. Braunerhjelm ve 

Thulin (2008), Ar-Ge harcamalarının yüksek teknoloji ihracatının belirlenmesinde kilit bir 

faktör olduğunu tespit etmiştir. Tebaldi (2011), beşerî sermaye, doğrudan yabancı yatırımlar ve 

uluslararası ticaretin bir ülkenin yüksek teknoloji gelişimindeki en önemli faktörler olduğunu 

tespit etmiştir. Wang vd. (2013), Ar-Ge faaliyetlerini yüksek teknoloji ürünler ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi geliştirmede faydalı bir araç olarak kabul etmiştir. Telatar (2016), 

Türkiye’de düşük ve orta teknolojili ürün ihracatının ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve 

istatistiki açıdan anlamlı etkilere sahip olduğunu tespit etmiştir. 

3. Araştırmanın Modeli ve Veri Seti 

1998-2017 yıllarını kapsayan dönemde 28 AB üyesi ülke ve Türkiye’nin verileri ile hazırlanan 

bu çalışmada, ekonomik büyümeyi temsilen reel GSYH (GDP), yüksek teknoloji ihracatını 

temsilen toplam mal ihracatının yüzdesi olarak yüksek teknoloji ihracatı (HTECH) ve bilişim 

hizmetlerini temsilen toplam hizmetler ihracatı içinde iletişim, bilgisayar vb. ihracatı (COM) 

kullanılmıştır. Ayrıca büyüme teorilerinde en temel girdi olan emeği temsilen iş gücü miktarı 

(L) ve sermayeyi temsilen sabit sermaye birikimi (K) kontrol değişken olarak modele 

eklenmiştir. Tüm değişkenler Dünya Bankası veri tabanından temin edilmiş olup, logaritmik 

düzeyde ele alınmıştır. Bu bağlamda en genel haliyle model aşağıdaki fonksiyon şeklinde ifade 

edilmektedir. 

GDP = 0 + 1 (K) + 2 (L) + 3 (HTECH) + 4 (COM) + u 

Tablo 1’de değişkenlere ait özet istatistiklere yer verilmiştir. 
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Tablo 1: Özet İstatistikler 

Değişken Gözlem Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum 

GDP 580 26.02504 1.597887 22.57752 28.98318 

K 577 24.50087 1.588536 20.81217 27.38641 

L 580 15.20051 1.418837 11.93252 17.58766 

HTECH 545 2.3708 0.750419 0.388009 4.271072 

COM 532 3.495379 0.531263 0.939924 4.327372 

Tablo 2’de çalışmada kullanılan ülkeler yer almaktadır. 

Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Ülkeler 

Ülkeler       

Fransa Almanya İtalya İngiltere Avusturya Belçika G.Kıbrıs 

Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Yunanistan İrlanda Letonya 

Litvanya Lüksemburg Malta Hollanda Portekiz Slovakya Slovenya 

İspanya İsveç Bulgaristan Hırvatistan Macaristan Polonya Romanya 

Türkiye.       

4. Araştırmanın Yöntemi ve Bulgular 

Panel veri analizinde klasik model, sabit etkiler modeli ve tesadüfi etkiler modeli olmak üzere 

üç tür model kullanılmaktadır. Bu modeller arasından hangisinin kullanılacağı çeşitli testler ile 

belirlenmektedir. Çalışmada klasik modeli sabit etkiler modeline karşı sınayan F testi, klasik 

modeli tesadüfi etkiler modeline karşı sınayan Olabilirlik Oranı (LR) ve Breush-Pagan LM testi 

ve son olarak tesadüfi etkiler modelini sabit etkiler modeline karşı sınamak için Hausman testi 

kullanılmıştır. 

Tablo 3’ün alt kısmında F, LR, LM ve Hausman test sonuçlarına yer verilmiştir. Buna göre F 

testi olasılık değeri, LR testi olasılık değeri ve LM testi olasılık değerinin tamamı istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (Prob > F = 0.0000). Her üç testin sonucuna göre birim etkilerin 

sıfıra eşit olduğunu ileri süren 𝐻0 hipotezi reddedilmektedir. Dolayısıyla modelde birim etkinin 

varlığına istinaden klasik model kullanılamamaktadır. Modelde birim etkilerin tespit 

edilmesinden sonra bu etkilerin sabit mi yoksa tesadüfi olarak mı dağıldığını belirlemek 

amacıyla Hausman testi uygulanmıştır.  

Hausman testi uygulanmadan önce model sabit ve tesadüfi etkiler modeli ile tahmin edilmesi 

gerekmektedir. Test sonuçları Tablo 3’ün ilk kısmında yer almaktadır. Buna göre her iki 

modelde de tüm değişkenler istatistiki olarak anlamlı ve pozitif çıkmıştır. Sabit ve tesadüfi 

etkiler modelinin tahmin edilmesinden sonra Hausman testi uygulanmış ve testin olasılık değeri 

anlamlı çıktığından 𝐻0 = Birim etkisi ile bağımsız değişkenler arasında korelasyon yoktur 

(Tesadüfi etkiler) hipotezi reddedilmiştir. Bu bağlamda çalışmaya sabit etkiler modeli ile 

devam edilecektir.  

Çalışmada kullanılacak modeli belirleme amacı ile yapılan testler sonucu sabit etkiler 

modelinin en uygun model olduğu tespit edilmiştir. Bu aşamadan sonra sabit etkili model ile 

ilgili temel varsayımların testleri yapılacaktır. Bu bağlamda modelde değişen varyans sorunu 
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tespiti için Değiştirilmiş Wald testi, otokorelasyon sorunu tespiti için D.Watson ve Baltagi-Wu 

testleri ve son olarak yatay kesit bağımlılığı sorunu tespiti için Pesaran CD testi uygulanmıştır. 

Test sonuçları Tablo 3’ün ikinci kısmında görülebilmektedir. 

Tablo 3: Ampirik Bulgular 

 Tesadüfi Etkiler Modeli Sabit Etkiler Modeli 

GDP Katsayılar z İstatistik Standart 

Hata 

Katsayılar t İstatistik Standart 

Hata 

K 0.60*** 35.68 0.017 0.49*** 32.01 0.015 

L 0.39*** 17.25 0.023 0.57*** 9.75 0.059 

HTECH 0.03*** 3.25 0.012 0.03*** 3.89 0.010 

COM 0.04*** 3.18 0.015 0.04*** 3.30 0.012 

Sabit 4.77*** 17.35 0.275 4.98*** 5.62 0.886 

R2   0.76 

*** %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

F Testi F(28, 464) =    73.21                 Prob > F = 0.0000 

LR Testi chibar2(01)=  638.62                Prob>=chibar2 = 0.000 

LM Testi chibar2(01) =   540.92              Prob > chibar2 = 0.0000 

Hausman Testi chi2(4) = 184.48                       Prob > chibar2 = 0.0000 

D. Wald Testi chi2 (29)  =   88656.12             Prob>chi2 =  0.0000 

D.Watson ve Baltagi-Wu Testleri Durbin-Watson = .28686323    Baltagi-Wu LBI = .563032 

Pesaran CD Testi Pesaran's CD = 33.872,             Pr = 0.0000 

D. Wald testi olasılık değeri anlamlı çıkmıştır. Dolayısıyla 𝐻0: Eşit varyans durumu geçerlidir 

hipotezi reddedilmektedir. D.Watson ve Baltagi-Wu test sonuçları kritik değer olan 2’den 

küçük olduğu için modelde otokorelasyon sorunu tespit edilmiştir. Son sütunda yatay kesit 

bağımlılığın olup olmadığını belirleyen Pesaran CD test sonuçları yer almaktadır. Buna göre 

modelde yatay kesit bağımlılığının olmadığını ileri süren sıfır hipotezi reddedilmiştir. 

Sabit etkili modele ait temel varsayım testleri sonuçlarına göre modelde değişen varyans, 

otokorelasyon ve yatay kesit bağımlılığı sorunları tespit edilmiştir. Driscoll ve Kraay (1998) 

tahmincisi sabit etkiler modelinde değişen varyans, otokorelasyon ve yatay kesit bağımlılığı 

söz konusu olduğunda dirençli tahminciler vermektedir (Tatoğlu, 2016: 287).  

Tablo 4’te çalışmanın nihai modeli Driscoll-Kraay sabit etkiler tahmincisi test sonuçları yer 

almaktadır. Buna göre modelde sermayeyi temsil eden K ve emeği temsil eden L kontrol 

değişkenleri %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif çıkmıştır. Yüksek teknoloji 

ihracatını temsil eden HTECH ve bilişim hizmetleri ihracatını temsil eden COM değişkenleri 

ise %5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif tespit edilmiştir. 
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Tablo 4: Driscoll-Kraay Sabit Etkiler Tahmincisi 

Sabit Etkiler Tahmincisi 

GDP Katsayılar Drisc/Kraay 

Standart Hatalar 

t istatistiği P>|t| 

K 0.49 0.045 10.84 0.000 

L 0.57 0.045 12.70 0.000 

HTECH 0.03 0.017 2.29 0.030 

COM 0.04 0.016 2.66 0.013 

Sabit 4.98 1.359 3.67 0.001 

𝑹𝟐  0.76    

 

Diğer değişkenlerin etkisi sabitken söz konusu ülkelerde emek miktarı %1 arttığında ekonomik 

büyüme %0,57, sermaye miktarı %1 arttığında ekonomik büyüme %0,49, toplam ihracatın 

içinde yüksek teknoloji ihracatı %1 arttığında ekonomik büyüme %0,03 ve toplam hizmet 

ihracatı içinde bilişim hizmetleri ihracatı %1 arttığında ekonomik büyüme %0,04 artmaktadır. 

5. Sonuç 

Bu çalışmada 1998-2017 yıllarını kapsayan dönemde 28 AB üyesi ülke ve Türkiye’nin yüksek 

teknoloji ihracatı ile bilişim hizmetleri ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 

araştırılmıştır. Çalışmada klasik modeli sabit etkiler modeline karşı sınayan F testi, klasik 

modeli tesadüfi etkiler modeline karşı sınayan Olabilirlik Oranı (LR) ve Breush-Pagan LM testi 

ve son olarak tesadüfi etkiler modelini sabit etkiler modeline karşı sınamak için Hausman testi 

kullanılmıştır. Yapılan testler sonucunda sabit etkili modelin kullanılmasına karar verilmiştir. 

Nihai modeli kurmadan önce sabit etkili modelin temel varsayımlarının testleri yapılmıştır. Bu 

bağlamda değişen varyans için Değiştirilmiş Wald testi, otokorelasyon için D.Watson ve 

Baltagi-Wu testleri ve son olarak yatay kesit bağımlılığı için Pesaran CD testi yapılmıştır. Test 

sonuçları modelde her üç sorununda bulunduğunu göstermiştir.  Analizin son bölümünde 

değişen varyans, otokorelasyon ve yatay kesit bağımlılığı söz konusu olduğunda dahi dirençli 

tahminciler veren Driscoll-Kraay sabit etkiler tahmincisi modele uygulanmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre, toplam ihracatın içinde yüksek teknoloji ihracatı %1 arttığında 

ekonomik büyüme %0,03 ve toplam hizmet ihracatı içinde bilişim hizmetleri ihracatı %1 

arttığında ekonomik büyüme %0,04 artmaktadır. Hem yüksek teknoloji ihracatı hem de bilişim 

hizmetleri ihracatı büyümeyi pozitif ve anlamlı yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ancak bu etki 

klasik üretim faktörleri olan emek ve sermaye yanında oldukça düşük kalmaktadır.  
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Bankacılık Krizlerini Önlemede Geleneksel Tedbirlerin 

Yetersizliğinin Nedenleri 
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Özet 

Son 40 yıldır bankacılık krizi yaşayan gelişmiş ve gelişmekte olan ülke sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. 

Özellikle finansal krizler 1980’lerden sonra hızlanan finansal liberalizasyon ve deregülasyon sürecini müteakiben 

daha sıklıkla yaşanmaya başlamıştır. Son olarak 2008’de yaşanan küresel kriz ile ortaya çıkan kayıpların 

büyüklüğü bankacılık krizlerini önleyici tedbirlerin yeterliliği konusunu tartışmaya açmıştır. Bu çalışmanın amacı 

bankacılık krizlerini önleyici geleneksel tedbirlerin başarısızlığının nedenlerini incelemektir. Bu amaçla, kapsamlı 

bir literatür taraması sonrası bu çalışma, bankacılık krizlerini önlemeyi amaçlayan geleneksel tedbirleri makro-

uluslararası ve mikro olmak üzere iki ana grupta tasnif etmiştir. Çalışma, bankacılık krizlerini önlemede geleneksel 

tedbirlerin sürekli yetersiz kaldığına ve daha radikal çözümlere olan ihtiyaca dikkat çekmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık krizi, küresel kriz, geleneksel tedbirler 
 

JEL Sınıflandırması: G01, G15, G21 

 

The Causes of Inability of the Traditional Measures in Preventing Banking 

Crises 

 
Abstract 

There has been a significant increase in the number of developed and developing countries with a banking crisis 

for the last 40 years. Financial crises, especially following financial liberalization and deregulation after the 1980s, 

began to be experienced more frequently. Finally, the size of the losses that occurred with the global crisis in 2008 

has triggered the discussion about of the adequacy of measures to prevent banking crises. The purpose of this study 

is to examine the reasons of the failure of traditional measures in preventing banking crises. For this purpose, after 

comprehensive literature review, the traditional measures aiming to prevent banking crises are classified two main 

groups as macro-international and micro. This study draws attention to the fact that traditional measures have been 

insufficient to prevent banking crises and the need for radical solutions. 
 

Keywords: Banking crisis, global crisis, traditional measure. 
 

JEL Classification: G01, G15, G21 

 

 

1. Giriş 

1980’li yıllardan itibaren bankacılık krizi yaşayan gelişmiş ve gelişmekte olan ülke sayısında 

ciddi bir artış yaşanmıştır (Şekil 1). Artan finansal liberalizasyon ve deregülasyon uygulamaları 

sonrası finansal krizlerin sayısında belirgin bir tırmanma gözlenmiştir. Krizlerin giderek daha 

sık gerçekleşmeye başlaması ve özellikle de 2008’de küresel ölçekte bir finansal kriz yaşanmış 

olması krizleri önleyici tedbirlerin yetersizliği sorununu tartışmaya açmıştır.  
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Şekil 1: 1970-2008 Yılları Arasında Bankacılık Krizi Yaşayan Ülke Sayısı 
Kaynak: Leaven ve Valencia, 2008: 26; Leaven ve Valencia, 2012: 24-26. 
 

Uzay (2008: 21) küresel kriz öncesinde iç denetim eksikliğine dikkat çekmekte ve bu eksikliğin 

krizin ana sebeplerinden biri olduğunu savunmaktadır. Roubini ve Mihm (2012: 75) küresel 

kriz sürecinde kurumsal yönetim eksikliğine işaret etmektedir. Masciandaro ve diğerleri (2011: 

22-23) hem 1997 Asya krizi hem de 2008 küresel krizi için denetleme ve gözetime ilişkin 

eksikliklere vurgu yapmaktadır.  Ryan (2012: 10-11) küresel kriz öncesinde kredi 

derecelendirme kuruluşlarının danışmanlık hizmeti vererek bağımsızlıklarını kaybettiklerini, 

dolayısıyla amacına uygun faaliyette bulunmadıklarını belirtmektedir.   

Şen (2010: 2221-2225; 2011: 212-213) finansal krizleri önleyici mevcut tedbirlerin yetersiz 

kalmasının nedenlerini şu şekilde sıralamıştır:  

i. Finansal piyasalarda asimetrik bilgi sorunu bulunmaktadır. 

ii. Düzenleyici ve denetleyici otorite finansal istikrarsızlığın nedeni olan eylemleri önceden 

kestirip önlem alamaz. 

iii. Aşırı kar güdüsüyle motive olan özel sektör aktörlerini aynı güdü ve motivasyondan 

yoksun kamu personeli eliyle dizginlemek mümkün değildir. 

iv. Aşırı kâr güdüsüyle motive olan özel sektör kamuya oranla daha hızlı ve yenilikçidir. Bu 

yüzden düzenleyici ve denetleyici önlemler piyasayı daha geriden takip etmektedir. 

v. Özellikle banka kurtarma operasyonları özel fayda – sosyal maliyet sorununa sebep 

olmaktadır. 

vi. Kurtarma operasyonları vergi mükelleflerine ciddi maliyetler yükler; adalet duygusuyla 

çelişen sonuçlara neden olur.  

vii. Kurtarma operasyonları haksız rekabete yol açar. 

viii. Kurtarma operasyonları ahlâkî rizikoya sebep olan sorunları ortaya çıkarır. 

ix. Düzenleme ve denetleme sürecinde bankaların dışarıda tutulması alınan önlemlerin 

özümsenmesine ve içselleştirilmesine engel olur.  

x. Finansal piyasaların aşırı düzenlenmesi ve denetlenmesi finansal kurumları daha karmaşık 

yöntem ve araç arayışına iter. 

Krizler, sadece gelişmekte olan ülkelere has bir olgu değildir. Küresel kriz, piyasa 

mekanizmasının beşiği olan, çok iyi düzenleme ve denetleme mekanizmalarına sahip olduğu 

iddia edilen gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmıştır. Bu durum krizleri önlemeyi amaçlayan 

düzenleyici ve denetleyici tedbirlerin yetersizliğinin bir göstergesidir. 
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Bu çalışmanın amacı bankacılık krizlerini önlemeyi amaçlayan geleneksel tedbirlerin 

yetersizliğinin nedenlerini ortaya koymaktır. Çalışma söz konusu sorunları özgün bir şekilde 

derlemesi sebebiyle farklılık taşımaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde bankacılık krizlerini 

önleyici makro ve uluslararası tedbirlerin yetersizliğine ilişkin sorunlar; üçüncü bölümde mikro 

tedbirlere ilişkin sorunlar açıklanacaktır. Son bölümde ise elde edilen sonuçlara yer verilecektir.  

2. Makro ve Uluslararası Tedbirlerin Yetersizliğine İlişkin Sorunlar 

Küresel kriz, makro ve uluslararası nitelikte kriz önleyici tedbirlerin yetersizliğini ve 

suiistimalini ortaya çıkarmıştır. Bankacılık krizlerini önleyici makro ve uluslararası tedbirlerin 

yetersizliğine ilişkin sorunlar aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır. 
 

2.1. Küçük Devletin Büyük Bankayı Denetleyememesi Sorunu 

Minsky’e göre doğası gereği istikrarsız olan kapitalist bir ekonominin sağlıklı işleyebilmesi için 

büyük bir devlet otoritesine ve son başvuru mercii statüsünde büyük bir bankaya ihtiyaç vardır 

(Şen ve Altay, 2009: 179). Ancak günümüzde bazı kuruluşlar devlet otoritesinin kontrolünü 

aşacak finansal büyüklüklere ulaşmıştır. Bu nedenle Danhong (2012: 9) büyük finans 

kuruluşlarının sadece yasalarla düzenlenemeyeceğini iddia etmiştir. Ayrıca finans piyasasının 

aktörleri hükümetler üzerinde büyük bir etki gücüne sahiptirler. Benzer şekilde Arnold (2018: 

2) ABD bankalarının global finansal piyasaları etkileyebilecek büyüklüğe ulaştığını iddia 

etmektedir. Stephanou (2011: 17-18) ise küçük ülkelerde büyük bankaların varlığının ulusal 

finansal sistem için önemli düzeyde sistemik risk oluşturduğunu ve kamunun bu problemin 

çözümüne ilişkin hassas yöntemler geliştirmesi gerektiğini savunmuştur. Nitekim BIS, küresel 

düzeyde öneme sahip kuruluşları belirleyici çalışmalar yürütmektedir (BIS, 2013: 6).  

Günümüzde finans sektörünün bir alt sektörünü oluşturan bankacılık sektörü reel sektörden 

daha geniş bir büyüklüğe ulaşabilmektedir. Örneğin Türkiye’de 2017 yılsonu itibariyle cari 

fiyatlarla GSYİH büyüklüğü 3.106 milyar TL seviyesindeyken, bankacılık sektörünün aktif 

büyüklüğü 3.258 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (TUİK ve BDDK, 2018). Bu durumun en 

ilginç örneklerinden birini ise İzlanda oluşturmaktadır. 2007 yılında üç önemli İzlanda bankası 

olan Kaupthing Bank, Landsbanki ve Glitnir Bank’ın toplam aktif büyüklüğü İzlanda 

GSYİH’nın yaklaşık 9 katına ulaşmıştır (Glitnir Bank, 2008: 6; Landbanski, 2008: 7; Kaupting 

Bank, 2008: 6; The Central Bank of Iceland, 2008: 3). Tablo 1’de Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 

faaliyette bulunan bazı bankaların ulaştığı finansal büyüklükler gösterilmiştir.  

 

Tablo 1: AB'de Faaliyette Bulunan Seçilmiş Bankaların Finansal Büyüklükleri 

Ülke Banka 

Toplam 

Varlıklar 

(Milyar €) 

Toplam Varlıkların Ülke 

GSYİH'na Oranı (%) 

İzlanda Kaupthing 53 623 

İsviçre UBS 1426 484 

İzlanda Landbanski 32 374 

İsviçre Credit Suisse 854 290 

Hollanda ING 1370 290 

Belçika ve Lüksemburg Fortis 886 254 

Güney Kıbrıs Bank of Cyprus 32 253 

Belçika ve Lüksemburg Dexia 605 173 

İspanya Santander 913 132 

İngiltere RBS 2079 126 

Hollanda Rabobank 571 121 

Fransa BNP Parabas 1694 104 

İrlanda Bank of Ireland 183 102 

Belçika ve Lüksemburg KBC 356 102 

Kaynak: O’Murchu ve Saunders, 2008. 
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2008 küresel krizinde İzlanda bankacılık sisteminin çöküşü bir ülkenin yaşadığı en büyük 

bankacılık krizi olarak gösterilmektedir (Cracks In The Crust, The Economist, 11.12.2008). 

İzlanda örneğinde olduğu gibi bankaların ulaştığı inanılmaz büyüklük onların kamu otoritesi 

tarafından amacına uygun bir şekilde denetlenmesini ve düzenlenmesini imkânsız kılmaktadır. 

Stiglitz (2017: 157) bu büyüklüğe ulaşmış kurumların bölünmesini veya büyümesinin 

sınırlandırılmasını önermektedir. Böylelikle söz konusu kuruluşlar olası bir kriz döneminde 

batmayacak kadar büyük veya önemli olmayacak ve ekonominin geneline büyük maliyetler 

yükleyemeyecektir. Ancak Allen ve Wood’a (2006: 160) göre finansal istikrar için uygulanan 

kamu politikaları ile ekonomik büyümenin arasındaki trade-off ilişkisinin varlığı 

unutulmamalıdır. Nitekim finansal kuruluşlarının büyümesine getirilecek her türlü 

sınırlandırma ekonomik büyüme hızını düşürecektir. 
 

2.2. Kamusal Denetimin Yetersiz Kalması Sorunu 

Literatürde finansal krizlerin sebepleri arasında denetim eksikliğine özellikle vurgu 

yapılmaktadır. Örneğin Sikka’ya (2009: 868) göre küresel kriz öncesinde birçok finansal 

kuruluş kaliteli denetim süreçlerinden geçmemiş ve kriz sonrasında kamusal destek almak 

zorunda kalmıştır. Choi (2001: 16) 1997 Güneydoğu Asya’da yaşanan finansal krizdeki 

denetim eksikliğine vurgu yapmaktadır. Arı ve Özkeskin (2016: 58) Türkiye’de yaşanan 

bankacılık krizlerinde denetim eksikliğine dikkat çekmektedir. 

1997’de Güneydoğu Asya’da, 2001’de Türkiye’de ve 2008’de Amerika’da başlayarak küresel 

bir boyutta yaşanan krizin ortak sonucu kriz sonrasında denetim mekanizmalarının 

güçlendirilmesi olmuştur. Ancak yapılan güçlendirme çalışmaları sadece krize sebep olan 

sorunlarla sınırlı kalmıştır. Kâr güdüsüyle aşırı motive olmuş finansal aktörlerin sahip olduğu 

dinamizm krizlerin farklı veçhelerle tekrarlanmasına sebep olmakta; bu yüzden kamu 

otoritesinin denetim amacıyla aldığı önlemler sürekli yetersiz kalmaktadır. Nitekim Roubini ve 

Mihm’e (2012: 85) göre 2008 küresel krizi öncesinde kamu otoritesi finansal yeniliklere ayak 

uyduramayarak finansal denetimi etkin bir şekilde gerçekleştirememiştir. 
 

2.3. Asimetrik Bilginin Varlığı 

Bankacılık sektöründe mevduat sahibi ile banka, banka ile kredi müşterisi ve banka ile kamu 

otoritesi arasında asimetrik bilgi sorunu vardır. Her ne kadar bu sorunu çözmeyi amaçlayan 

uygulamalar olsa da sektörde taraflardan biri diğerine oranla sürekli daha fazla bilgiye sahip 

olmakta ve bunu kendi lehine kullanabilmektedir (Küçüközmen, 2011: 47-48). Banka kredi 

müşterisine karşı daha az bilgiye sahip olsa da mevduat sahipleri ve kamu otoritesine nispetle 

daha avantajlı durumdadır. Bu durum kamu otoritesinin düzenleyici ve denetleyici önlemler 

almasında elini zayıflatmaktadır. Asimetrik bilginin varlığı ayrıca ahlâkî riziko ve ters seçim 

sorununa yol açmaktadır. 
 

2.4. Bağımsız Denetimin Yetersizliği 

Denetim süreci doğasında dört temel kusur barındırır. Bu yüzden yeterli olmaz. Bunlardan ilki, 

denetçinin mesleki standartları yanlış uygulaması veya yanlış yorumlaması sebebiyle ortaya 

çıkmaktadır. İkincisi, denetçinin müşterinin baskısından çekinerek veya aldığı rüşvet 

gerekçesiyle olması gerekenden daha uygun bir denetim raporu hazırlamasıdır. Üçüncüsü, 

denetçinin müşterisi ile doğrudan veya dolaylı çıkar ilişkisi içerisinde olmasından kaynaklanır. 

Denetçi kuruluşlarının denetlediği kuruluşa ayrıca danışmanlık hizmeti vermesi bu duruma 

örnektir. Sonuncusu ise denetçi ile denetlenen arasında normal bir denetim sürecinin ötesinde 

ilişkinin olmasından kaynaklanır. Denetçilerin denetlediği kuruluşlarda istihdam edilmesi buna 

örnektir (Tacket vd. 2004: 341). 
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2.5. Aşırı Kâr Güdüsüyle Motive Olmuş Özel Sektörün Denetlenmesinin Zorluğu  

Kâr güdüsüyle aşırı motive olmuş finansal aktörlerin sabit ve sınırlı bir maaşla motivasyon 

sorunu yaşayan düzenleyici ve denetleyici otorite çalışanları tarafından kontrol edilebilmesi 

ciddi güçlükler barındırır. Aşırı kâr elde edebilmek amacıyla finansal kuruluşlar büyük bir hırs 

ve hızla hareket etmektedirler. Ar-ge ve inovasyon faaliyetleri mevcut düzenlemelerin 

etkinliğini zayıflatmakta; düzenleyici ve denetleyici otoritenin kontrolünü güçleştirmektedir 

(Şen, 2011: 213). Roubini ve Mihm’e (2012 :70) göre her finansal balon bir finansal yenilikle 

başlamaktadır.  

2008 küresel krizi öncesinde başta bankalar olmak üzere birçok finansal kuruluş büyük bir 

hırsla kârlılık yarışına girmiştir. Bu amaçla finansal kuruluşlar finansal mühendislikten 

yararlanarak karmaşık ürün ve yöntemler geliştirmişlerdir. Bu sayede hem aşırı kâr elde etme 

imkânına kavuşmuşlar hem de düzenleyici ve denetleyici önlemlerden korunmuşlardır. Bu 

durum mevcut düzenlemelerin yetersiz kalmasına ve finansal kırılganlığın artmasına neden 

olmuştur.  
 

2.6. Düzenleme ve Denetlemede Proaktiflik Sorunu 

Finansal piyasalarda kamu otoritesince gerçekleştirilen düzenleme ve denetleme 

uygulamalarında proaktiflik sorunu bulunmaktadır. Bu sorunun nedenleri üç madde de 

incelenebilir. 

i. Düzenleyici ve denetleyici kamu otoritesi özel sektörün yenilikçi hızına ayak uyduramaz, 

gerisinde kalır. Finansal piyasalarda kamu otoritesi özel sektör kuruluşlarının asıl amacını 

asimetrik bilgi nedeniyle asla tam olarak bilemez. Nitekim kâr maksimizasyonu güdüsüyle 

hareket eden özel sektör kuruluşları bu amaca ulaşmak için çok hızlı ve hırslı hareket 

etmekte; hatta gayriahlâkî  faaliyetlere de yönelebilmektedir. Finansal kuruluşlar kamu 

otoritesinin geliştiridiği mevcut düzenlemeleri aşmak amacıyla yeni nesil finansal ürünler 

geliştirerek, alınan önlemlerin etkinliğini azaltmaktadır. 

ii. Kamuda sabit maaş motivasyon sorununu da beraberinde getirmektedir. Finansal aktörlerin 

sabit maaşlı kamu çalışanları tarafından dizginlenmesi, düzenlenmesi ve denetlenmesi 

mümkün değildir.  

iii. Finansal piyasaların gelişmesinin ve genişlemesinin ekonomik büyüme üzerindeki olmulu 

etkileri sebebiyle politik karar vericiler, kısıtlayıcı ve öncü politikalar geliştirmek 

konusunda gönülsüz davranırlar. Ancak finansal sisteminin kontrolsüz ve sağlıksız 

gelişimi ekonomiyi kırılganlaştırarak krizlere yol açmaktadır.  

Yukarıda sayılan nedenlerle kamu otoritesi finansal sistemin gelişim hızına ayak 

uyduramamakta ve proaktif düzenleme ve denetleme gerçekleştirememektedir.  Finansal 

aktörlerin daha hızlı ve yenilikçi eylemleri kamu otoritesinin yarışta bir adım geriden gelmesine 

neden olmaktadır. Stiglitz’e (2017: 223) göre özellikle bankacılık sektöründe küreselleşmenin 

hızı kendisini yönetecek küresel kurumların gelişme hızını aşmıştır. 

Ancak diğer taraftan proaktif bir düzenleme ve denetleme yapılamaması aşırı kâr güdüsüyle 

motive olmuş bankaların krize olan duyarlılığını arttırmaktadır. Soros’a (2010: 157) göre 

düzenleyici ve denetleyici kamu otoritesi finansal yenilikleri daha iyi anlamalı ve tam olarak 

anlamadığı uygulamalara izin vermemelidir.  
 

2.7. Finansal Düzenlemelerin Piyasaları İstikrarlı Kabul Etmesi 

Kanun koyucuların finansal düzenlemeleri hazırlarken yaptıkları en önemli hatalardan biri 

finansal piyasaları ve kurumları istikrarlı kabul etmeleridir. Ancak finansal piyasalarda 

istikrarsızlıktan beslenen aktörlerin varlığı düzenlemeleri etkinlikten uzaklaştırmaktadır. Bu 

aktörlere spekülasyon güdüsüyle hareket eden kuruluşlar örnek gösterilebilir. Nitekim ülke 

bazında istikrarlı finansal piyasa yok denecek kadar azdır ve ülkelerin büyük çoğunluğu 
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bankacılık krizlerini tecrübe etmiştir (Calomiris ve Haber, 2018: 19-22). Ayrıca bankalar doğası 

gereği kırılgan yapıya sahiptir. Nitekim Minsky’nin Finansal İstikrarsızlık Hipotezi’ne göre iyi 

işleyen bir ekonomi bir süre sonra kırılganlaşabilir (Minsky, 2013: 218). Basel II kriterlerinin 

küresel kriz döneminde yetersiz kalmasının sebebi bu duruma örnektir. Çünkü kriterlerin 

hazırlık aşamasında finansal piyasaların daha istikrarlı olduğu varsayılmış ve kriterler bu 

doğrultuda geliştirilmiştir (Roubini ve Mihm, 2012: 216-217). 
 

2.8. Düzenleyici-Denetleyici Önlemlerin İçselleştirilememesi ve Demokratik Katılım 

Sorunu 

Kamu otoritesi düzenleyici ve denetleyici tedbirleri sıkı bir şekilde; parasal ve mali teşvik 

politikalarını, cömertçe uygulasa da uzun dönem sürdürülebilir finansal istikrarı tek başına 

sağlayamaz. Aksine bu yönde uygulanan politikalar bir takım yan etkiler ortaya çıkarır. Bunun 

sebebi özellikle özel sektör finans kuruluşlarının düzenlemelerin geliştirilmesi sürecine dâhil 

edilmemesidir. Finansal kuruluşların karar alma sürecine dâhil edilmediği veya demokratik bir 

katılım sürecinin oluşturulmadığı bu durumda düzenlemelerin varlık sebebi finansal 

kuruluşlarca yeterince anlaşılamamakta ve içselleştirilmektedir. Sonuçta kamu otoritesince 

düzenlemeye ilişkin alınan her tek taraflı karar ilerleyen dönemde yetersiz kalmakta ve yeni 

düzenlemelere olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır (Şen, 2011: 213). Düzenlemelerin 

içselleştirilememesi durumda bankalar düzenlemelerin ruhuna değil sadece şekline itaat 

etmektedir (Roubini ve Mihm, 2012: 216). 

Finansal kuruluşları karar alma sürecine dâhil edecek yeni mekanizmaların geliştirilmesi 

finansal piyasalar için büyük önem arz etmektedir. Karar alma sürecine özel sektör 

kuruluşlarının demokratik bir şekilde dâhil olmasıyla alınan ortak kararlar daha çok 

içselleştirilebilir. Bu sürece özel sektör finans kuruluşlarının dahil olması otokontrol 

mekanizmalarını da güçlendirir. Aksi takdirde yeni düzenlemeler ilerleyen dönemde aşırı 

düzenleme sorununa ve finansal ürünlerin daha karmaşık hale dönüşmesine sebep olmaktadır 

(Şen, 2011: 213). 
 

2.9. Aşırı Düzenleme Sorunu 

Finansal piyasalarda daha çok düzenleme ve denetleme – daha karmaşık yöntem ve araç sarmalı 

sorununa sebep olur. 1988 yılında yayınlanan Basel I kriterlerinden 2010 yılında yayınlanan 

Basel III kriterlerine kadar geçen süreçte bankacılık sektörünün ve ürünlerinin daha karmaşık 

hale gelmesi bu duruma örnek gösterilebilir. 

Bankacılık sektöründe ortaya çıkan her kriz sonrası kamu otoritesince yeni düzenlemeler 

uygulamaya konulmuştur. Yaşanan krizin tekrar ortaya çıkmasını önlemeye yönelik her yeni 

düzenleme ise aşırı düzenleme sorununu ortaya çıkarmaktadır (Rethel ve Sinclair, 2012: 8). 

Bankacılık sektöründe uyulması gereken düzenlemelerin çokluğu bankaları gayri ahlâkî 

faaliyete sürüklemektedir. Bankalar yeni geliştirdikleri ürün ve süreçleri daha 

karmaşıklaştırarak kendilerine koruma refleksi (kaçma ve kaçınma) geliştirmektedirler. 

Düzenlemeler yetersiz kaldıkça kamu otoritesi yeni düzenlemeleri devreye sokmaktadır. Bu 

durum ise aşırı düzenleme sorununa yol açmaktadır. 
 

2.10. Düzenleme ve Denetlemede Başarısızlığa Yaptırımın Olmaması ve Düzenleyicileri 

Kimin Düzenleyeceği Sorunu  

Baker’a (2010: 153-154) göre en iyi düzenleme uygulanan düzenlemedir. Nitekim yazara göre 

2008 küresel krizi öncesinde özellikle ABD’de düzenleyici - denetleyici kurumlar konut 

balonunu önleyebilecek birçok mekanizmaya sahipti. Bu tedbirler düzenleyiciler tarafından 

uygulanmadığı gibi kriz sonrasında düzenleyici kurum çalışanları da bu konuda herhangi bir 

cezai müeyyide ile karşılaşmadı. Yazara göre, bu türden bir cezasızlık kültürü ekonomiyi 
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yönetenleri kuşattığı sürece iyi bir politika veya düzenlemenin uygulanması mümkün değildir. 

Bu durum ise düzenleyicileri kimin düzenleyeceği sorununu ortaya çıkarmaktadır.  
 

2.11. Düzenleyici Arbitraj 

Bankaları düzenleyici ve denetleyici mekanizmalar, düzenleyici otoritenin kurumsal yapısı, 

yasal ve malî altyapı ile önlemlerin uygulanabilirlik derecesi ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. Düzenlemelerde ortaya çıkan bu çeşitliliğin bir sonucu olarak da bankalar farklı 

ülkelerde farklı şekilde faaliyette bulunabilmektedir (Rethel ve Sinclair, 2012: 17-18). 

Uluslararası düzeyde ortaya çıkan bu düzenleme farklılıkları düzenleyici arbitraj adı verilen bir 

soruna sebep olmaktadır. Düzenleyici arbitraj sermayenin sıkı düzenlenen piyasalardan 

uzaklaşıp daha az düzenlenen piyasalara yönelmesi durumudur. Düzenlemelerdeki bu 

farklılığın bir diğer sonucu ise ülkeler arasında finansal krizlere karşı duyarlılığın değişmesidir. 

Düzenleyici arbitraj sorununun varlığı bankacılık sektörünün küresel ve dengeli gelişimini 

önlemektedir. Bu sorununun çözümü için Basel uzlaşıları gibi uluslararası standartlar 

geliştirilse de sorun varlığını halen sürdürmektedir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin ihtiyacı olan sermayeyi uluslararası finansal piyasalardan karşılıyor olmaları finansal 

düzenleme yapma ve uluslararası standartlara uyum sağlama konusunda gönülsüz 

davranmalarına yol açmaktadır.  
 

2.12. Kamu ve Özel Sektör Arasındaki Ücret Farklılıkları  

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar kamuda ücretlerin yeterince cazip olmaması sebebiyle 

nitelikli personeli kendine çekmekte zorlanmaktadır (Stiglitz, 2017: 170-171). Özel sektördeki 

(özellikle finansal sektördeki) yüksek ücret cazibesi nitelikli personelin düzenleyici ve 

denetleyici kuruluşlardan düzenlenen veya denetlenen kuruluşlara doğru yönelmesine sebep 

olmaktadır (Ariely, 2016: 312-313).  Örneğin ABD’de düzenleyici otorite niteliğindeki SEC’de 

çalışan nitelikle bir uzman düzenlenen kuruluş olan Goldman Sachs’da ki sıradan bir çalışandan 

çok daha düşük maaş almaktadır (Roubini ve Mihm, 2012: 232).  

Nitelikli personelin finansal sektöre kayması söz konusu sektör çalışanlarını düzenleyici otorite 

çalışanlarına karşı daha motive hale getirmektedir.  Bu üstünlük, düzenleyici otoritenin özel 

sektör üzerindeki kontrol gücünü zayıflatmaktadır.  
 

2.13. IMF’nin Koşulluluk Uygulaması 

IMF kaynaklı kredi uygulamalarında koşulluluk (conditionally) ilkesinin varoluşu finansal 

krizlerin önlenmesinde önemli bir sorundur. Koşulluluk ilkesi IMF’den kredi talebinde bulunan 

ülkenin kredi öncesi IMF tarafından belirlenen bazı koşulları yerine getirmesidir. Bu koşullar, 

yapısal reformlar gerçekleştirmek, bazı politik önlemler almak ve uygulamak konusunda 

IMF’ye taahhütte bulunmak şeklindedir.  

IMF kaynaklı istikrar programlarından yararlanmak için zorunlu olan koşulların varlığı 

geçmişten günümüze eleştirilen bir konudur.  1990’lı yılların sonunda yaşanan Asya krizinde 

IMF kredilerinin önceden belirlenen koşullara oranla daha ağır olması bu konudaki eleştirileri 

arttırmıştır (Feldstein, 1998: 2). Olası bir finansal krizi engellemek amacıyla IMF kaynaklı bir 

krediye başvuran ülkenin söz konusu koşullarla karşılaşması IMF’nin kriz önleyici özelliği ile 

çelişmektedir. IMF’nin koşulluluk ilkesine ilişkin eleştiriler beş noktada toplanmaktadır 

(Goldstein ve diğerleri, 2003: 366-369; Esen, 2002: 4-5). 

i. Yapısal reformlar maliyetlidir. 

ii. IMF gelişmekte olan ülkelerin yapısal sorunlarını abartmakta ve zamansız çözüm 

önerilerinde bulunmaktadır. 
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iii. IMF kredi talebinde bulunan ülkelerde sürdürülebilir büyümeye engel birçok sorun tespit 

edebilmektedir. Ancak söz konusu ekonomiler bu sorunların varlığına rağmen büyük hızda 

ve uzun süre büyüyebilmektedir.  

iv. IMF doğruluğu ispatlanmamış tartışmalı koşullar öne sürmektedir. 

v. IMF’nin koşullarının hukuki alt yapısı bulunmamaktadır.  

Olası bir finansal krizi önlemek isteyen üye ülkeler koşulluluk ilkesi sebebiyle IMF kaynaklı 

kredilere başvuruda gönülsüz davranmaktadır. Çünkü bu ülkeler koşulları hayata geçirmekte 

zorlanmakta veya başarısız olmaktadır. Sonuç olarak IMF’nin kriz önleyici uygulamaları 

yetersiz kalmaktadır. 
 

2.14. Rekabet ve Adaletin Zedelenmesi  

Finansal krizleri önlemek amacıyla geliştirilen ve mevduat sigortası kapsamında uygulanan 

batmayacak kadar büyük veya batmayacak kadar önemli uygulamaları olumsuz sonuçları 

itibariyle tartışılmaktadır. Haksız rekabetin ortaya çıkması ve adaletin zedelenmesi bu 

sonuçlardandır (Şen, 2011: 213). 

Batmayacak kadar büyük veya batmayacak kadar önemli kapsamındaki kuruluşlar olası bir 

finansal sorun durumunda kurtarma operasyonları ile kamu otoritesince korunacaklarını 

bilmektedir. Bu koruma kalkanı onları daha riskli yatırımlara yönlendirmektedir (Davila ve 

Walther, 2017: 3). Başarısız kuruluşların iflasına izin verilmemesi ayrıca piyasaya yeni girecek 

kuruluşların önünde engel oluşturmakta; söz konusu piyasanın tam rekabet koşullarına 

yaklaşmasını engellemektedir (Roberts ve Sweeting, 2010: 5). 

Batmayacak kadar büyük veya batmayacak kadar önemli kapsamındaki kuruluşların varlığı 

aynı piyasada faaliyette bulunan diğer kuruluşlara karşı rekabet avantajı oluşturur ve haksız 

rekabete yol açar. Ayrıca aynı oranda sigorta primini ödemelerine rağmen sadece belli 

kuruluşların kurtarma operasyonlarından yararlanmaları adaletsizliğe de sebep olur. Bu yüzden 

kurtarma operasyonlarının dışında kalan kuruluşlar sigorta primi ödemede gönülsüz davranırlar 

(O’hara ve Shaw, 1990: 1599).  
 

2.15. Özel Fayda - Sosyal Maliyet Sorunu 

Kurtarma operasyonlarından sadece batmayacak kadar büyük veya batmayacak kadar önemli 

kapsamındaki kuruluşların yararlanması özel fayda – sosyal maliyet sorununu ortaya çıkarır 

(Şen, 2011: 213). Sadece belli kuruluşların yararlanmasını sağlamak amacıyla kullanılan fonun 

maliyeti tüm vergi mükelleflerine yansıtılmaktadır. Diğer bir ifadeyle belli finansal kuruluşların 

sorumsuzca davranışlarının maliyeti tüm topluma yüklenmektedir.  

Kurtarma operasyonlarının maliyeti toplumun genelinin yararlandığı eğitim, sağlık gibi kamu 

hizmetlerinin aksamasına sebep olur (Goldstein, 2003: 29). Ayrıca kurtarma operasyonlarının 

kapsamının genişletilmesi gelecek nesillere de borç aktarımına yol açar (Bonner ve Wiggin, 

2006: 227). 
 

2.16. Kurtarma Operasyonlarının Enflasyonist Etkisi 

Finansal sıkıntı yaşayan kuruluşların kurtarma operasyonları ile iflasının engellenmesi para arzı 

kaynaklı enflasyona sebep olabilmektedir. Nihai borç verme mercii statüsündeki merkez 

bankalarının finansal sıkıntı yaşayan kuruluşlara kaynak sağlaması para arzı genişlemesine 

sebep olur. Para arzının genişlemesine ve enflasyona sebep olan politikalar gelecekteki sistemik 

riski de arttırmaktadır (Stiglitz, 2017: 82). 
 

2.17. Makro ve Uluslararası Tedbirlerin Ahlâkî Rizikoya Neden Olması 

Bankacılık krizlerini önleyici makro nitelikteki tedbirlerden son başvuru mercii ve mevduat 

sigortası önemli ölçüde ahlâkî rizikoya sebep olmaktadır. Finansal piyasalarda bankacılık 
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krizlerini önleyerek büyük oranda pozitif dışsallık oluşturan bu uygulamaların ortaya çıkardığı 

ahlâkî riziko problemi başka bir kriz sebebi olabilmektedir.  

Mevduat sigortası kapsamında birçok ülkede kamu otoritesinin sorumluluklarını yerine 

getiremeyen bankaları kurtarması, para arzının aşırı genişlemesine ve ahalaki rizikoya yol 

açmaktadır. Kurtarma operasyonları ile etkin olmayan bankaların faaliyetlerinin sürdürülmesi 

sağlanmakta ve bankalar basiretli yönetim anlayışından ve ihtiyatlılıktan uzaklaşmaktadır. 

Ortaya çıkan bu olumsuz teşvik, finansal piyasalar için önemli sakıncaları beraberinde 

getirmektedir (Demirgüç-Kunt and Detragiache, 1998: 81-82). Ulusal ve uluslararası SBM’ne 

ihyiyaç olsa da kurtarma operasyonları ahlâkî  riziko sorunu yaratarak finansal kriz olasılığını 

arttırmaktadır (Mishkin, 2000: 7). 

Mevduat sigortası ve son başvuru mercii uygulamalarının bankalar için oluşturduğu koruma 

kalkanı, banka üst yönetiminin risk yönetimine gerekli önemi vermemesine ve aşırı kâr 

güdüsüyle risk iştahının artmasına neden olmaktadır. Mishkin’e (2007: 383) göre FED’in banka 

kurtarma operasyonlarını düzenleyecğinin bilinmesi (Continental Illinois National Bank and 

Trust Company’nin 1984 yılında kurtarılması örneğinde olduğu gibi) risk iştahını 

arttırmaktadır.  

FSB’ye (2013: 3) göre risk iştahı bir finansal kurumun kendi risk kapasitesi dâhilinde stratejik 

hedeflerine ulaşmak amacıyla tüm risk türlerini de dikkate alarak üstlenmekte istekli olduğu 

toplam risk seviyesidir. 

Mevduat sigortası ve son başvuru mercii uygulamalarının varlığı mudiler arasında da önemli 

düzeyde ahlâkî  riziko oluşturmaktadır. Bankada yaşanacak olası bir finansal sorun sonrasında 

kamu otoritesince koruncaklarını bilen mudiler bankaların finansal durumunu daha az 

gözetmektedirler. Mishkin’e (2000: 7) göre bir ekonomide ahlâkî riziko problemi 

sınırlandırılmadan SBM veya mevduat sigortası uygulamalarının işletilmesi,  finansal kriz 

ortaya çıkarabilir; hatta devam eden bir krizi daha da ağırlaştırabilir. 
 

3. Mikro Tedbirlere İlişkin Sorunlar 

Bankacılık krizlerini önlemeyi amaçlayan banka içi uygulamalar olan mikro tedbirler birçok 

sebeple 2008 küresel krizi döneminde yetersiz kalmıştır. Kriz öncesi dönemde tüm finansal 

kuruluşlar gibi bankaların da aşırı kâr güdüsüyle hareket etmeleri bankaları aşırı riskli 

faaliyetlerde bulunmaya teşvik etmiştir. Hatta kazanç yarışının devam ettiği bu dönemde birçok 

banka aşırı riskli faaliyetlerin bilincinde olmasına rağmen hissedarların kâr baskısı sebebiyle 

ve diğer bankalardan ayrışmamak için riskli faaliyetlerini sürdürmüşlerdir (Thaler ve Sunstein, 

2013: 75-76).  

Bankaları uzun dönem kârlılık ilkesinden uzaklaştıran ve bankacılık krizlerini önleyici mikro 

tedbirlerin yetersiz hale gelmesine sebep olan kısa dönem aşırı kâr hırsı, 2008 küresel krizinin 

önemli sebeplerinden birisidir. Nitekim Akerlof ve Shiller (2015) serbest piyasa 

ekonomilerinde finansal kuruluşların aşırı kâr hırsıyla sistemi manipüle edici faaliyetlere 

yönelebileceklerini iddia etmiştir.  

Mikro tedbirlerin yetersizliğinin nedenleri dört başlık halinde incelenebilir: Mikro tedbirlerin 

krizleri önlemekten ziyade kârlılığı arttırıcı olması, mikro tedbirlerin pozitif dışsallık 

oluşturamaması, mikro tedbirlerin yetersizliği ve yaşanan skandallar, asil – vekil problemi. 
 

3.1. Mikro Tedbirlerin Krizleri Önlemekten Ziyade Kârlılığı Arttırıcı Olması 

Bankacılık krizlerini önleyici mikro nitelikteki tedbirler iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ve 

kurumsal yönetimden oluşur. Bankaların kendi bünyelerinde işlettiği bu uygulamaların 

öncelikli amacı bankaların uzun dönem kârlılığını sürdürülebilir hale getirmektedir. Örneğin; 

bankalarda risk yönetiminin öncelikli amacı bankanın maruz kalınan risklerle birlikte sağlıklı, 
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güvenli ve uzun dönem kârlı bir işletme olarak faaliyette bulunmasını sağlamaktır (Candan ve 

Özün, 2006: 5).  Benzer olarak kurumsal yönetim ilkelerinin banka tarafından benimsenmesi 

ve uygulanması bankanın değerliliğine ve kârlılığına olumlu katkı sağlamaktadır ( Schauten ve 

diğerleri, 2013: 991). İç kontrol ekonomik kayıplara, kötü kullanıma ve hasarlara karşı 

sermayeyi korumaya odaklanmıştır (Aslan, 2010: 70). Mikro nitelikteki tedbirlerin bankacılık 

krizlerini önlemekten ziyade bankaların uzun dönem kârlılığına odaklanması bankacılık krizleri 

ile mücadelede söz konusu tedbirlerin etkinliğini kısıtlamaktadır. 
 

3.2. Mikro Tedbirlerin Pozitif Dışsallık Oluşturamaması 

Dışsallık bir kuruluşun faaliyetleri sonrasında ticari ilişkisinin olmadığı başka bir kuruluşun 

maliyet yapısı, ürün kalitesi, müşteri portföyü ve kârlılık gibi unsurlarını etkilemesi durumudur 

(Er, 2011: 312). Bu ekonomik etki pozitif yönde olabileceği gibi negatif yönde de olabilir. 

Mikro tedbirlerin sadece ilgili banka iç sistemleri kapsamında uygulanması diğer bankalar 

üzerinde pozitif dışsallık oluşturmamaktadır. Örneğin herhangi bir bankada amacına uygun 

şekilde uygulanan iç denetim faaliyeti diğer bankalar üzerinde herhangi bir pozitif etki 

yaratmaz. Bankacılık krizlerini engelleyici mikro tedbirler sadece ilgili bankanın uzun dönem 

kârlılığına katkı sağlamakta; ancak sektör adına beklenen pozitif dışsallığı arttırmamaktadır. 
 

3.3. Mikro Tedbirlerin Yetersizliği ve Yaşanan Skandallar 

2008 küresel krizi mikro nitelikte bankacılık krizlerini önleyici tedbirlerin etkin şekilde 

kullanılmadığını; hatta yetersiz kaldığını ortaya çıkarmıştır. Geçmişten günümüze birçok firma 

içi skandala konu olan tedbirler söz konusu yetersizlikleri sebebiyle birçok eleştiriye konu 

olmaktadır. Örneğin bankalarda iç sistemler kapsamında değerlendirilen ve mikro düzeyde 

bankacılık krizlerini önleyici özelliği bulunan iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi birimleri 

doğrudan yönetim kurulları tarafından oluşturulmakta ve yönetim kurullarına bağlı olarak 

faaliyette bulunmaktadır. Ancak söz konusu birimlerin aynı yönetim kurullarına karşı bağımsız 

hareket etmeleri mümkün olamamaktadır. Bu durum birimlerin amacına uygun faaliyette 

bulunmasını engellemekte; banka içi skandalların ve bankacılık krizlerinin gerçekleşme 

olasılığını arttırmaktadır. Bankalarda bu durumun çözümüne yönelik geliştirilen denetim 

komitelerinin de yine yönetim kurullarınca oluşturulması da asil - vekil problemi adına önemli 

bir paradoksu ortaya çıkarmaktadır (5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 2005: Md:23; Çatıkkaş 

vd., 2012). 
 

3.4. Asil-Vekil Problemi 

Finansal piyasalarda asil – vekil problemi önemli bir sorunu oluşturmaktadır. Bu sorun hisse 

senedi alım sözleşmelerinde, banka üst yönetiminde ve düzenleyici kuruluşlarda ortaya 

çıkabilir (Jensen ve Meckling, 1976: 4;  Karabulut, 2002: 73-74; Roubini ve Mihm, 2012: 77-

78). Finansal piyasalarda asil – vekil probleminin çözümüne yönelik birçok mekanizmanın 

bulunmasına rağmen 2008 küresel krizi döneminde problemin varlığı tekrar tespit edilmiştir. 

Yüksek ücret geliri veya bonus elde etmek isteyen yönetim kurulu üyeleri gibi üst düzey 

yöneticiler (vekiller) kişisel çıkarları uğruna bankaları riskli yatırımlara sürüklemekten 

çekinmemektedir. Hissedarların (asiller) banka yönetimi hakkındaki bilgi eksikliğinden 

yararlanarak gerçekleştirilen bu faaliyetler bankanın uzun dönem kârlılığını riske sokmakta ve 

bir bankacılık krizini tetikleyebilmektedir.  

Bankalarda hataları ve olası riskleri tespit ederek bankanın kârlılığının sürdürülebilir hale 

gelmesini amaçlayan ve mikro nitelikte kriz önleyici tedbir özelliği bulunan iç sistemler asil-

vekil probleminin merkezinde bulunan yönetim kurulu üyelerince oluşturulmaktadır. Bu durum 

kriz önleyici mikro tedbirlerin etkinliklerini kısıtlamaktadır. 
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4. Sonuç 

Gelişmekte olan ekonomilerde finansal krizlere karşı denetleme ve düzenleme 

mekanizmalarının sağlıklı işlemediği yönünde inanışlar bulunmaktadır. 1980’lerden 2008 

küresel krizine kadar geçen süreçte ortaya çıkan finansal krizlerin genellikle gelişmekte olan 

ekonomilerde yaşanması bu düşünceyi desteklemektedir. Bu durum finansal krizlerin sadece 

gelişmekte olan ekonomilere has bir olgu olduğunu düşündürmüştür. Ancak 2008 küresel 

krizinin piyasa mekanizmasının tüm kurum ve kurallarının çok iyi işlediği; çok sağlam bir 

düzenleme ve denetleme mekanizmalarına sahip olduğuna inanılan gelişmiş ekonomilerde 

yaşanması söz konusu algının doğru olmadığını kanıtlamıştır. 

Bu nedenle 2008 küresel krizi sonrası dönemde özellikle gelişmiş ekonomilerde uygulanan 

bankacılık krizlerini önleyici geleneksel tedbirler sorgulanmaya başlanmıştır. Bu çalışma 

kapsamında yapılan literatür taramasında bankacılık krizlerini önleyici geleneksel tedbirleri 

yetersiz kılan birçok soruna ulaşılmıştır. Ayrıca söz konusu sorunların ekonomilerin gelişmişlik 

düzeyine bağlı olmaksızın her ekonomide ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

2008 küresel krizinin neden olduğu ekonomik kayıplar krizleri önleyici yeni tedbir arayışlarını 

arttırmıştır. Nitekim kriz sonrası yapılan G20 zirvelerinde krizlere karşı yeni tedbir arayışlarına 

girişilmiş; ancak krizleri önleyici tedbirler daha çok devlet müdahalesi, daha sıkı denetleme ve 

düzenlemeyi içeren Keynesyen önlemlerle sınırlı kalmıştır. Daha reformist ve radikal tedbirler 

alınmamıştır. Üstelik hem 2008 krizine neden olan hem de bankacılık krizlerini önleyici 

geleneksel tedbirleri yetersiz kılan sorunlar varlığını devam ettirmektedir. Dolayısıyla 

bankacılık krizlerini önleyici geleneksel tedbirlere etkinlik kazandıracak ve onları 

tamamlayacak uygulamaların hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.  
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Özet 

Günümüzde iç borçlanma, yalnızca gelişmekte olan ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin de 

yaygın olarak başvurduğu temel bir kamu finansman kaynağıdır.  Kamu açıklarının finansmanının iç borçlanmayla 

karşılanması, bankacılık kesimi üzerinde borçlanmayı arttırarak bankaların asıl fonksiyonlarını yerine getirmesini 

engelleyecektir. İç borçlanma politikası açısından bankacılık sektörünün işlevi, devletin iç borçlanma 

kaynaklarından biri olması ile ilişkilidir. Bankaların kamuyu fonlaması özel sektörün bankalara olan kredi 

taleplerine, merkez bankaları tarafından tespit edilen faiz oranlarına ve kredi tavanı limitlerine bağlı olarak 

değişecektir. Bankalar hem özel sektörün kredi ihtiyacını karşılayacak hem de devletin bütçe açığını finanse 

edecek, böylece, piyasalarda likidite sağlayıcı fonksiyonunun geri planda kalmasına yol açacaktır. Bu çalışmanın 

amacı, Avrupa Birliği(AB) ülkeleri açısından iç borç stokunun ve kredilere olan uzun dönem etkilerinin panel 

eşbütünleşme analizi yardımıyla belirlenmesidir. Analiz sonucunda, hem uzun  hem de kısa dönem için ilişki elde 

edilmiştir. İç borç stoku arttıkça kredi hacmi düşeceği ve negatif yönlü ilişkili oldukları belirlenmiştir. 
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Evaluation of The Relationship Between Domestic Borrowing And 

Loans In Terms Of European Union Countrıes: Panel 

Cointegration Analysis 
 
Abstract 

Today, domestic borrowing is not only in developing countries; It is a basic source of public finance in which 

developed countries apply widely. The financing of public deficits by domestic borrowing will increase the 

borrowing on the banking sector and prevent banks from fulfilling their real functions. In terms of domestic 

borrowing policy, the function of the banking sector is related to the state being one of the sources of domestic 

borrowing. The public funding of banks will vary depending on the credit demands of the private sector to banks, 

interest rates determined by central banks and credit ceiling limits. The banks will meet the private sector's credit 

needs and finance the state's budget deficit, thus allowing the liquidity provider function in the markets to remain 

in the background. The aim of this study is to determine the long term effects of domestic debt stock and loans on 

the European Union (EU) with the help of panel cointegration analysis. As a result of the analysis, the relationship 

was obtained for both long and short term. As the domestic debt stock increased, the credit volume was decreased 

and it was determined that they were negatively related. 
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1. Giriş 

İç borçlar, kamu bütçesinde yer alan hizmetlerin finansmanı için yurt içi kaynaklardan elde 

edilen ve alınması ve ödenmesi durumlarında ülkenin toplam kaynaklarının artması ya da 

azalmasını sonuçlandırmayan kamu borçlanması türü şeklinde tanımlanabilir (Eker ve Meriç, 

2000). İç borçlanma devletin ya da kamunun ülke içindeki kaynakları kullanarak para ve 

sermaye piyasalarından kendi harcamalarını karşılamak amacıyla, genelde yüksek faizle aldığı 

borçlardır. Borçların finanse edilmesi için, Merkez Bankası kaynaklarına başvurulması 

durumunda parasal tabanda bir değişme meydana gelmektedir. Borçlanmanın özel sektörden 

gerçekleştirilmesi durumunda, özel kesim tüketim harcamalarında bir azalma olmaktadır. 

Devletin borçlandığı fonları, harcayıp harcamaması ve nereye harcayacağı ortaya çıkacak 

ekonomik etkinin değişmesine neden olmaktadır (Erdem, 1996). Bununla birlikte, kronik mali 

açıklara sahip olan ülkelerde borçlanma harcamak için değil, borcu çevirmek için gerçekleşti-

rilmektedir. Bu durum ise, makro ekonomik değişkenler üzerindeki baskıyı arttıran bir unsur 

olmaktadır. 

Yüksek borç stokuna bağlı olarak açıkların bulunması durumunda, yüksek borç geri ödemeleri 

ve özel sektörün sermaye ihtiyacı, faiz oranlarını baskı altına almaktadır. Artan faiz oranları bir 

yandan maliyetleri arttırarak büyümeyi olumsuz etkilemekte, diğer yandan sermaye girişini 

hızlandırarak yerli paranın değerini arttırmak yoluyla rekabet gücünü azaltıp, dış ticaret 

açıklarına neden olmaktadır (Bulut, 2002). Dolayısıyla, artan iç borçlanma olgusu, sermaye 

piyasalarının etkinliğini bozarak faiz oranlarını yükselme yönünde baskı altına almaktadır. 

Artan faiz oranlar maliyetlerin yükselmesine ve özel kesim yatırımlarının azalmasına yol 

açmaktadır. Özel kesim yatırımlar ve üretimin azalması ise, fiyatlar genel düzeyini 

etkilemektedir.  

2008 küresel finansal krizi, 2009 yılından itibaren AB ülkelerinde borç krizi etkisi altında 

yayılmaya başlamıştır. AB ülkelerinde borç krizinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerde 

birbirinden farklı olarak gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde ilk olarak Yunanistan’da 

başlayan kriz sonrasında domino etkisi ile çevre ülkeleri de etkisi altına alarak geniş bir alana 

yayılmıştır. PIIGS olarak nitelendirilen Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya ve İtalya gibi 

ülke ekonomilerinin incelendiğinde, Avrupa borç krizinin temel nedeninin ulusal 

ekonomilerden kaynaklı yapısal problemler olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Özellikle borç 

krizine düşen tüm AB üyesi ülkelerde, kriz öncesinde bütçe açıkları ve kamu borç stoklarının 

oldukça yüksek olduğu ve Maastricht Kriterlere uyulmadığı da görülmektedir (Odabaş ve 

Bahtiyar, 2011). Avrupa borç krizi, aynı zamanda daha önce bir krize karşı önlem 

mekanizmasının geliştirmediğini yansıtırken, diğer yandan da ülkeler arasındaki derin 

dengesizlikleri ve ekonomi politikalarında uyumsuzluğa da dikkat çekmiştir. Borç krizinin 

derinleşmesi ile birlikle borçlu ülkeleri desteklemek amaçlı rekabeti arttırıcı, mali yapıyı 

düzenlemek, ekonomik büyümeye yönelik reformlar gibi çeşitli mekanizmalar geliştirilmiş olsa 

da bu tür önlemlerin gecikmeli olarak yapılması borç krizinin hızlanmasına ve yayılmasını 

sonucunu beraberinde getirmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği açısından iç borç stokunun ve kredilere olan etkilerinin 

panel eşbütünleşme analizi yardımıyla belirlenerek, gelişmekte olan üye ülkeler ile gelişmiş 

ülkelerin karşılaştırmasını yapmaktır. 

2. Avrupa Birliği  Ülkeleri İç Borçlanma Yapısı 

Yaşanan küresel kriz, AB ülkelerinde kamu açıkları ve borç stoklarının ciddi boyutlarda 

artmasına ve birçok üye ülkede kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girmesine 

neden olmuştur. AB üyesi ülkelerin finans ve reel sektörlerinin yüksek entegrasyon düzeyi de 

ülkelerin birbirinden etkilenme seviyesini ve hızını artırmaktadır. 2010 yılının ikinci çeyreğinde 

Yunanistan’da patlak veren borç krizi, kısa sürede diğer Euro bölgesi ülkelerini ve hatta 
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ekonomik ve parasal birliğin geleceğini tehdit altına sokmuştur. Başta Almanya olmak üzere, 

bazı üye ülkelerin Yunanistan’a yardım konusunda isteksiz olması, piyasalarda panik havasının 

yayılmasına neden olmuş ve sonuçta kamu maliyesi ve bankacılık kesimleri sorunlu olan 

İrlanda, Portekiz, İspanya, İtalya’da borç krizine sürüklenme tehdidi ile karşı karşıya 

kalmışlardır (Kibritçioğlu, 2011). 

Ülkelerin kredi notlarındaki düşüşleri, borsadaki baskılar, egemen ülke tahvillerinin ve kredi 

borcu takas sözleşmesinin artması Avrupa borç krizinin temel sebepleridir. Euro bölgesinde 

baskı altında olan finansal piyasalar Yunanistan, İzlanda, İrlanda, Portekiz ve İrlanda gibi 

ülkelerdir (Arezki vd., 2011). Euro bölgesinde 2010 baharında ortaya çıkan borç krizini 

çözmekte Avrupa Parasal Birliği’nin para ve maliye politikaları etkili olamamıştır. 2010 Euro 

bölgesi, borç krizi tahvil getirilerinde büyük hareketlere sebep olurken Euro ve diğer para birimi 

kurlarında büyük değişikliklere neden olmuştur (Gianviti vd., 2010). Kriz genel olarak 

Maastricht Anlaşmasının bir parçası olan istikrar ve büyüme paktındaki belirli amaçları 

gerçekleştirmek için, bütçe açıklarında aşırıya kaçılması ve bu durumdan hükümetin sorumlu 

tutulması biçiminde yol almıştır. AB’nin reform teklifleri ulusal hükümetlerin kontrollü maliye 

politikalarını ve artan banka düzenlemelerini içerir. İstikrar ve Büyüme Paktı, Maastricht 

Anlaşması ve AB, hükümetin borç oranları ve bütçe açığı oranlarına odaklanırken özel sektörün 

“aşırı” borç oranlarını ihmal etmiştir. Bu aşırı borç, finansal piyasalarda krize yol açmıştır. Özel 

sektörde bankacılık krizi meydana geldiğinde özellikle İrlanda ve İspanya gibi ülkelerde 

hükümetler özel sektörün borcunu üstlenerek bu bankaları borçtan kurtarmıştır. Vergi 

mükellefleri yabancı yatırımcılara karşı borçlu konuma geçmişlerdir (Stein, 2011). Kriz sonrası 

borç/GSMH oranları artmıştır.  

Euro bölgesinde kamu borçlarının GSYİH’ya oranına bakıldığında 2006 yılında %80’nin 

altındadır. 2007 yılından sonra kamu borçlarının GSYH’ya oranları artarak devam etmiştir. 

Güncel dönem verilerine göre; AB’de 2017 yılında %81.7 olan kamu borcunun GSYİH’ya 

oranı, 2018 yılında %80’e düşmüştür. Euro Bölgesinde ise, kamu borcunun GSYİH’ya oranı, 

aynı dönemde % 87.1’den  %85.1’e gerilemiştir. AB üyesi ülkeler arasında 2018 yılında kamu 

borcunun GSYİH’ya oranı en fazla olan ülke yüzde 181.1 ile Yunanistan olarak belirlenmiştir. 

Yunanistan’ı, %132.2 ile İtalya, % 121.5 ile Portekiz, %102.5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 

ve %102 ile Belçika izlemiştir. Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYİH’ya oranı en az 

olan ülke ise %8.4 ile Estonya, %21.4 ile Lüksemburg ve %22.6 ile Bulgaristan olmuştur. 

AB’de 2017’de % 1 olan bütçe açığının GSYİH’ya oranı, 2018 yılında yüzde 0,6’ya düşmüştür. 

Euro Bölgesinde ise bütçe açığının GSYİH’ya oranı, 2017 yılında %1’den 2018 yılında % 0.5 

değerine gerilemiştir. Bazı göstergeler için 2018 verileri Tablo 1 ve 2’de sunulmuştur. 

Tablo 1: AB Ülkeleri Bazı Göstergeler (2018) 

Gösterge AB (28 Ülke) AB Gelişmiş 

Ülkeler 

Ortalaması 

AB Gelişmekte 

Olan  Ülkeler 

Ortalaması 

GSYİH(milyar euro) 15.351 686 135 

Nüfus (milyon kişi) 512 20 12 

Kişi Başına Milli Gelir (bin euro) 30 34 11 

Caridenge/GSYİH 2,5 2,9 1,2 

Bütçe Dengesi/ GSYİH -1,0 -1,5 1,2 

Kamu Borç Stoku/ GSYİH 83 127 48 

İşsizlik Oranı 7,7 7,9 6,9 

Enflasyon 1,7 1,5 2,4 

Nominal Faiz Oranı 0,1 -0,1 0,7 

Reel Faiz Oranı -1,4 -1,3 -1,6 

Kaynak: Eurostat 
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Tablo 2: AB Ülkeleri Bankacılık Göstergeleri (2018) 

Gösterge AB (28 Ülke) AB Gelişmiş 

Ülkeler 

Ortalaması 

AB Gelişmekte 

Olan  Ülkeler 

Ortalaması 

Aktif (milyar euro) 42.873 2.003 115 

Aktif/GSYİH 279 292 85 

Çalışan başına aktif (bin euro) 16 18 2 

Kredi hacmi (milyar euro) 24.513 1.141 79 

Krediler /GSYİH 160 166 58 

Kredi/ mevduat 107 107 98 

Mevduat 22.887 1.063 80 

Mevduat/GSYİH 149 155 59 

Mevduat/pasifler 53 53 70 

Kaynak: Eurostat 
 

Avrupa borç krizi gelişim sürecinde kamu ve özel sektörün harcama ve borçlarındaki artış 

yaşanmıştır. Bunun yanında dış kaynaklı küresel finansal kriz Avro Bölgesi’nde yaşanan bu 

olumsuz gelişmeleri daha da kötüleştirmiştir. Finansal krizden önce, Avro Bölgesi’nde faiz 

oranları düşmüş ve yakınsamıştır. Bu süreç, daha kolay borçlanabilmesi nedeniyle kamunun 

rekabetten ve reformlardan uzak, iç talebe ve konut sektörüne dayalı bir büyüme yolu 

seçmesiyle sonuçlanmıştır. Bu tercih, devlet borçlarını önemli ölçüde arttırmıştır. Diğer yandan, 

düşük faiz oranları, özel sektör harcamalarını, bankaların özel kesime ve konut sektörüne 

verdiği kredileri, yani özel kesim borçlarını da artırmıştır (Forslund vd., 2011). AB ülkelerinin 

kamu borcu/GSYİH oranları parasal birliğin işleyişi ve sürdürülebilirliği ile ilgili oldukça 

önemli bir veri olmaktadır. Ülkelerin ekonomik yapıları farklı olmakla birlikte Maastricht 

kriterlerini gerçekleştirmeleri bu yüzden önemli olmaktadır.  

 

 
Grafik 1: Kamu Borç Stoku/GSYİH (Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler) 
 

İtalya, Portekiz ve Yunanistan krizden önceki dönemde de kamu borçlarının GSYİH’ye oranı 

yüksek olan ülkelerdir. Ancak, diğer ülkelerde finansal krizle birlikte kamu borçlarında artma 

eğilimi olduğu görülmektedir. Örneğin İrlanda’da krizden önceki dönemde Maastricht 

kriterinin sağlandığı krizden sonraki dönemde ise 2009 yılında kamu borcunda artış meydana 

geldiği görülmektedir. Genel olarak, ülkelerin kamu borcu/GSYİH oranının yüksek olmasının 

nedeni finansal krizin etkisi olarak, borçlarını geri ödeme risklerinin artması ve borçlanma 

maliyetinin artması olarak açıklanabilmektedir. Bu durum birliğin yerine getirilmesi gereken 
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kriterlerin sağlanamaması durumunda bir yaptırım öngörmesine rağmen uygulamaması ve borç 

krizi içinde olan ülkelere karşı geçici çözümler üretmesinden kaynaklandığı söylenebilmektedir. 

Ancak borç durumunun mali sürdürülebilirliğe etkisi incelendiğinde karşımıza yalnızca borç 

stokunun yüksekliği değil borcun geri çevrilmesinde yaşanan sorunlar da çıkmaktadır. Bu 

durumda güçlü bir ekonomiye sahip İtalya, krizden önce yüksek borç stokuna sahip olmakla 

birlikte borçlarını sürdürülebilir kılabilmiştir. Ancak krizin etkisiyle birlikte 2009 yılı itibariyle 

borç krizi yaşayan bir ülke durumundadır. Yunanistan ise, krizden önceki dönemde de hem 

borç stokundaki yüksek rakamlar nedeniyle hem de borçların geri çevrilebilirliği konusunda 

başarısız bir ülke konumundadır (Eurostat, Provision Of Deficit And Debt Data For 2018). 
 

 

Grafik 2: Kredi Hacmi (Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler) 
 

Devletin üstlendiği yeni görevler sonucu artan kamu harcamaları veya vergi gelirlerinin 

yeterince artırılamaması sonucu bütçe açıkları artmakta bu açıkları kapatmak amacıyla yeni 

kaynak temin edilmesi zorunlu hale gelmektedir. Bunun sonucunda, devlet tahvil faiz oranları 

yükselmekte ve kamu borç stoku artmaya devam etmektedir. Mali kriterlerin yürürlüğe 

konulması ile hükümetlerin kamu maliyesi alanında keyfi şekilde davranmaları engellenmek 

istenmiştir (Massa vd., 2012). Yakınsama kriterlerinin amacı farklı yapısal özelliklere sahip 

ulusal ekonomilerin istikrar odaklı ortak bir entegrasyonu gerçekleştirmelerine yardımcı 

olmaktır. Ancak, hükümetler tarafından bu kriterler yeterince dikkate alınmamış, ortak bir bütçe 

politikası yürütülmesi yönünde yeterli mesafe kaydedilememiştir (Panizza vd., 2010). Uyum 

kriterlerini yerine getirmemeleri halinde bu ülkelere yönelik hukuki bir yaptırım süreci 

başlatılması mümkün olmakla beraber, Portekiz, Almanya ve Fransa’ya karşı bütçe açığı 

kriterini ihlal etmeleri nedeniyle başlatılan yaptırım süreci sonuçsuz kalmıştır. Böylece, ortak 

maliye politikalarının sağlanması için uygulamaya konulan yakınsama kriterleri amacına 

ulaşmaktan uzak kalmıştır. Uygulanmaması durumunda dahi yaptırımların sınırlı olması üye 

ülkelerin bir çoğunda bütçe açıkları ve kamu borç stokunun hızla yükselmesine neden olmuştur 

(Illing, 2013). 

Borçlanma verginin alternatifi olarak görülmektedir. Vergiler yolu ile finansmana gidilmediği 

durumda borçlanmaya başvurulabilmektedir. Kamusal faaliyetlerin maliyeti ile vergi ve diğer 

gelirlerin toplamı arasında bir fark olduğu zaman, devlet borçlanarak aradaki farkı karşılama 

yoluna gitmektedir. Bu durumun oluşmasında, özellikle modern ekonomik düşüncenin getirdiği, 

ekonomide bütçe denkliğinin önemli olmadığı, önemli olanın ekonomik denkliğin sağlanması 

olduğu fikrinden hareketle, borçlanmanın bütçe denkliğini sağlayıcı normal bir kamu geliri 
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olarak görülmeye başlamasının önemli bir etkisi bulunmaktadır.  Böylece, borçlanma normal 

bir kamu geliri niteliğine dönüşmüştür. Fakat bu durum, ülkeleri ilerleyen dönemde bir borç 

kısır döngüsü ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Bunun sonucunda da borçlanmanın, borcun 

borçla finansmanı (re-finansman) şekline dönüşerek, sürekli bir finansman aracı haline geldiği 

görülmektedir (Gianviti vd., 2010). Genelde çoğu ülkede kamu açıklarını kapatmak için 

vergileri artırma, para basma, borçlanma veya giderleri kısma gibi alternatiflere sahiptirler. 

Bunlardan giderleri kısma ve vergileri artırma devletin ekonomik ve sosyal fonksiyonları gereği 

her zaman mümkün olmamakta, para basma ise enflasyonist sonuçları nedeniyle arka planda 

tutulmaktadır (Knightley, 2010). Bu nedenle, modern toplumlarda en iyi alternatif borçlanma 

olarak görülmektedir. Bir devletin, borç alabileceği çeşitli alternatifleri bulunmaktadır. 

Bunlardan biri iç ve dış borçlanmadır. Bu noktada ise tercihi etkileyen faktörler ortaya 

çıkmaktadır. Ülkeler bu faktörleri göz önüne alarak borç yapılarını oluşturmaya 

çalışmaktadırlar (Mohanty, 2012). 

İç borcun çekiciliğinin artışındaki nedenler arasında; maliyetinin dış borca göre azalması, iç 

borç piyasasının gelişmesinin borçlanmayı kolaylaştırması ve borç piyasasının gelişmesinin 

büyük miktarda borç senetlerinin yeniden yapılandırılmasını kolaylaştırması sayılabilir. Bu 

faktörlerin sonucu olarak birçok gelişmekte olan büyük ülke ve diğer bazı küçük ülkeler 1990 

sonrası dönemde kendi borç piyasalarını oluşturmuşlardır (Hanson,2007). Böylece iç piyasada 

kredi bulma olanakları artmıştır. İç borcun çekiciliğinin artmasında bir diğer neden ülke 

içindeki politik yönetimlerin tutum ve davranışları olmuştur. Ayrıca yurtiçi fon piyasasının 

gelişmesi de bu sürece katkı sağlamıştır. Birçok merkez bankası enflasyonu düşük seviyede 

tutmayı başarabilmiştir. Bunun sonucu olarak da nominal faiz oranları düşük kalmıştır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde düşük ve istikrarlı enflasyon oranları yurtdışı borçlanmayı 

azaltmayı başarmıştır (Mehrotra vd., 2012). İç borçlar yatırım hacminin artmasını sağlamanın 

yanında yatırımların etkinliğini de artırarak toplam faktör verimliliğinin yükselmesine neden 

olabilir. Pek çok gelişmekte olan ülkede bankalar  riskli ve önceden tahmin edilemeyen iş 

çevreleriyle karşı karşıya gelmektedirler. Bu durum onları özel sektör ile yakın ilişki kurmaya 

isteksiz hale getirmektedir. Sonuç olarak bankalar, tarım ve imalat gibi önemli stratejik 

sektörlere uzun vadeli finansman sağlamak açısından çok sınırlı bir rol oynamaktadır. 

Bankalara sabit ve güvenli bir gelir kaynağı sağlanmasında, devlet tahvilleri ek teminat olarak 

hizmet etmekte ve daha riskli sektörlere kredi verilmesini teşvik etmektedir. Uzun vadede, borç 

sözleşmeleri siyasi sorumluluğu artırmakta ve hükümetlerin uluslararası sermaye piyasalarına 

ulaşmaları için iyi bir performans geçmişi oluşturmalarına katkı sağlamaktadır. İç finansmana 

olan güvenin artması, dış finansman sorunlarının azaltılmasına da yardımcı olmaktadır (Abbas 

ve Christensen, 2010).  

Ayrıca kamu açığının ulusal para cinsinden devlet tahvilleri ile finanse edilmesi, yabancı para 

cinsinden borç artışını sınırlandırmakta, ulusal paranın değerinin düşürülmesi riskini 

azaltmaktadır. Uzun vadeli borçlanma araçlarına sahip likit ve yoğun bir piyasa, kamu 

finansman maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olabilmekte ve yurtdışı yatırımlara alternatif 

olarak iç tasarruf sahipleri şartıyla sermaye kaçışlarını azaltabilmektedir. Son olarak, dış 

borçlanmadan iç borçlanmaya geçiş devletin dışa bağımlılığını azaltarak, politik hesap 

verilebilirliği ve kurumsal reformları destekleyebilir (Presbitero ve Arnone, 2007; Presbitero, 

2010).  

İç borç ile ilgili en önemli endişe, özel sektör yatırımları üzerindeki dışlama etkisidir. 

Hükümetler ülke içinden borçlandığında, özel sektöre borç olarak verilebilecek özel tasarrufları 

tüketmektedirler. Piyasadaki daha küçük ödünç verilebilir fon havuzu, özel sektörün sermaye 

maliyetlerini artırmakta, özel yatırım talebini ve buna bağlı olarak sermaye birikimini, 

büyümeyi ve refahı azaltmaktadır. Özellikle uluslararası finansman erişiminin sınırlı olduğu sığ 

finansal piyasalarda, iç borç ihracı özel kredilerin daha hızlı ve şiddetli bir şekilde dışlanmasına 
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neden olmaktadır (Forslund vd., 2011).  İç borcun eleştirildiği diğer bir nokta, mali 

sürdürülebilirlik ve borç sürdürülebilirliği üzerindeki etkisi ile ilgilidir. İç borç ayrıcalıklı dış 

finansmandan daha pahalı görülmektedir. Sonuç olarak, iç borç faiz yükü önemli kamu 

gelirlerini tüketmekte ve dolayısıyla fakirler için olan harcamalar ile büyümeyi artırıcı 

harcamaları dışlamaktadır. Ayrıca, hükümetin kredibilitesi düşük olduğunda, zaman 

uyumsuzluğu problemleri nedeniyle iç borç maliyetleri önemli bir şekilde artabilmektedir. 

Çoğu düşük gelirli ülkelerde olduğu gibi devletin topladığı vergilerin yetersiz kalması 

durumunda açıkların finansmanı için para basılması bir yandan mevcut reel iç borç yükünü 

azaltacak diğer yandan da senyoraj geliri oluşturacaktır. Bu koşullar altında devlet klasik zaman 

uyumsuzluğu sorunu ile karşılaşacak ve bu nedenle ya hiçbir şekilde nominal borç ihraç 

etmeyecek ya da potansiyel sürpriz enflasyon riski için yatırımcıların zararını telafi edecek 

önemli bir prim ödemek zorunda kalacaktır (Abbas ve Christensen, 2010).  

Bankacılık kesimi, risksiz ve yüksek getirili olan devlet iç borçlanma araçlarına portföylerinde 

yer verirken söz konusu araçları finanse etmek için uluslararası piyasalardan düşük maliyetler 

ile borçlanmaktadırlar. Dolayısıyla, devlet iç borçlanma araçlarından elde edecekleri getiriler, 

uluslararası piyasalardan yapmış oldukları borcun maliyetini fazlasıyla karşılayarak bankanın 

kazançlı çıkmasını sağlayacaktır. Diğer taraftan, bankanın piyasaya kredi olarak sunabileceği 

limitleri aşağıya çekilirken özel sektörün kredi ihtiyacı ve piyasaların likit kalabilmesi göz ardı 

edilmektedir. Özel sektör açısından dışlama etkisi olarak nitelendirilen bu durum piyasalarda 

faiz oranlarının yükselmesi gibi özel sektör tarafından çok da talep edilmeyen bir sonucu 

doğurmaktadır. Bu da beraberinde enflasyonu körükleyerek hanehalkının alım gücünü 

aşındırmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise, maliye politikası araçları arasında 

uygulamada çatışmaların doğabilmesidir. İç borçlanma politikasının ekonomide yaratacağı 

etkiler çeşitli olmakla beraber bankacılık kesimi üzerinde özel sektöre yönelik açılacak kredi 

hacminde belirleyici rol üstlenebilmektedir. Eğer bankacılık kesimi özel sektöre kredi açmak 

yerine devlete borç verme yoluna giderse, özel sektör yeterli düzeyde kredi ihtiyacını 

karşılayamaz. Kaldı ki, bu durumun tersi de söz konusu olup bankacılık kesiminin devlete borç 

verir iken, özel sektöre yönelik kredi hacmini azaltmayıp aksine artırabilecek ve daha fazla 

kredi hacmi ile özel sektöre kredi verebilecektir. AB ülkelerinde gelişmekte olanların iç 

borçlanmanın bankacılık kesimi net kredi hacmi üzerindeki etkileri genellikle olumsuzdur. İç 

borç stokunun GSYİH içindeki payı arttıkça net kredi hacminin GSYİH içindeki payı 

azalmaktadır.  

3. Ekonometrik Analiz 

3.1. Veri ve Yöntem 

Çalışmada, AB ülkelerine yönelik [2010.01-2018.12] dönemi aylık verileri için  iç borç 

stokunun  kredi hacmi üzerine etkilerini belirlemek amaçlı zaman serileri ekonometrik 

yöntemleri kullanılacaktır. Çalışmada öncelikle analizlere dahil edilen ülkeler arasındaki yatay 

kesit bağımlılığının varlığı yapılan testlerle ispatlanmış ve daha sonra homojenlik testleri 

uygulanmıştır. Bu doğrultuda serilerin durağanlığı birinci nesil birim kök testlerinden Im vd. 

(2003), Maddala ve Wu (1999) ve Choi (2001) testleri ve ikinci nesil panel birim kök testi olan 

CADF birim kök testi ile incelenmiştir. Benzer şekilde değişkenler arasındaki uzun dönemli 

ilişki de yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran Westerlund & Edgerton (2007) 

tarafından geliştirilen LM Bootstrap eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Kısa dönem ilişkiler 

için hata düzeltme modeli analiz edilmiştir. 

Veriler https://ec.europa.eu/eurostat/data/database veri bankasından oluşturulmuştur. Analizler 

Gauss kodları ve Eviews 10.0 sürümü yardımıyla elde edilmiştir. Modelde yer alan değişkenler 

Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3: Analizde Kullanılan Değişkenlerin Tanıtımı 

Değişken Gösterimi Tanımı 

İç borç stoku (Million euro) İBS Bağımsız Değişken 

Bankacılık kesimi toplam kredi hacmi  

(Million euro) 

KH Bağımlı değişken 

 

3.2. Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homojenlik Testleri 

Panel veri analizlerinde öncelikle değişkenlerin homojen olup olmadıkları incelenmelidir. 

Değişkenlerin homojen ya da heterojen olması, uygulanacak olan birim kök ve eşbütünleşme 

testlerinin biçimini değiştirmektedir. Yatay kesit bağımlılığının varlığı, zaman boyutu yatay 

kesit boyutundan büyük olduğunda (T>N) Berusch Pagan (1980) CDLM1 testiyle, zaman boyutu 

yatay kesit boyutuna eşit olduğunda(T=N) Pesaran (2004) CDLM2 testiyle, zaman boyutu yatay 

kesit boyutundan küçük olduğunda(T<N); Pesaran (2004) CDLM testiye kontrol edilmektedir. 

Berusch-Pagan (1980) LM testi, grup ortalaması sıfır fakat bireysel ortalama sıfırdan farklı 

olduğunda sapmalı olmaktadır. Pesaran vd., (2008), bu sapmayı test istatistiğine varyansı ve 

ortalamayı da ekleyerek düzeltmiştir. Bu nedenle, düzeltilmiş LM testi (LMadj) olarak ifade 

edilmektedir. Bu çalışmada, 28 ülke (N=28) ve 108 aylık dönem (T=108) olduğundan 

(toplamda 3024 gözlem) CDLM1 testi ve aynı zamanda LMadj  testi  kullanılmıştır. Test 

sonuçlarının olasılık değerleri %1 ve %5’den küçük olduğu için sıfır hipotezi (yatay kesit 

bağımlılığı yoktur) red edilmiş ve seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca Pesaran ve Yamagata (2008)’in Delta Tilde ve Düzeltilmiş Delta Tilde testleri 

kullanılarak  katsayıların homojenliği test edilmiş, test sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. Test 

sonuçlarının olasılık değerleri %1 ve %5’den küçük olduğu için sıfır hipotez (eğim katsayıları 

homojendir) red edilmiş ve katsayıların heterojen olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 4: Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homojenlik Test Sonuçları 
 CDLM1 

Test İstatistiği 

LMadj 

Test 

İstatistiği 

CDLM1 

p değeri 

LMadj 

p değeri 

İBS 8.662 10.652 0.013 0.000 

KH 8.097 11.044 0.000 0.08 

 Katsayı homogenliği testi 
(istatistik değeri) 

Δ = 18.563 p=0.001 

Δadj = 17.991 p=0.015 

 

3.3. Birim Kök Test Sonuçları 

Birinci nesil birim kök testleri homojen ve heterojen modeller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Katsayılar heterojen çıktığı için heterojen model varsayımına dayanan Im, Pesaran ve Shin 

(2003), Maddala ve Wu (1999), Choi (2001) birinci nesil birim kök testleri kullanılacaktır. 

Tablo 5 : Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

Birim Kök Testi  İBS KH 

                                                                Düzey  

Im vd. (2003) -1.044 

(0.164) 

-0.953 

(0.101) 

Maddala ve Wu (1999) 10.901 

(0.137) 

9.665 

(0.238) 

Choi (2001) -0.886 

(0.146) 

-0.905 

(0.124) 

                                                           1. Mertebe Fark 
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Im vd. (2003) -9.804 

(0.001) 

-10.568 

(0.000) 

Maddala ve Wu (1999) 45.337 

(0.000) 

46.390 

(0.002) 

Choi (2001) -9.351 

(0.000) 

-10.037 

(0.009) 
Not: Testlerin deterministik spesifikasyonu sabit ve trendi içermektedir. Olasılık değerleri parantez içerisinde 

österilmektedir. %5 düzeyinde anlamlılık için sınamalar yapılmıştır. Testlerin sıfır hipotezi birim kök vardır şeklindedir. 

Optimal gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriteri kullanılarak belirlenmiştir.  

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere, değişkenler seviye değerlerinde birim köke sahiptir. Fakat ilk fark 

serileri ise birim kök içermemektedir. Bu nedenle tüm değişkenlerin I(1) oldukları başka bir 

ifadeyle 1. mertebe fark için  durağan oldukları görülmektedir. 

Birinci nesil birim kök testleri, paneli oluşturan yatay kesit birimlerinin bağımsız olduğu ve 

paneli oluşturan birimlerden birine gelen şoktan, tüm yatay kesit birimlerinin aynı düzeyde 

etkilendikleri varsayımına dayanmaktadır. Oysa, paneli oluşturan yatay kesit birimlerinden 

birine gelen bir şokun, diğer birimleri farklı düzeyde etkilenmesi, daha gerçekçi bir yaklaşımdır. 

Bu eksikliği gidermek için yatay kesit birimleri arasındaki bağımlılığı göz önünde bulundurarak 

durağanlığı analiz eden ikinci nesil birim kök testleri geliştirilmiştir. Panel veri setinde yatay 

kesit bağımlılığı varlığı reddedilirse, 1. nesil birim kök testleri kullanılabilir. Bununla birlikte 

panel verilerinde yatay kesit bağımlılığı varsa, 2. nesil birim kök testlerini kullanmak daha 

tutarlı, etkin ve güçlü tahminleme yapılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada yatay kesit 

bağımlılığı belirlendiği için ikinci nesil birim kök testleri kullanılmalıdır. İkinci nesil birim kök 

testlerinden CADF kullanılmıştır. Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CADF testi sonuçları 

Tablo 4’ de verilmiştir.  

Tablo 6: Panel CADF Birim Kök Testi Sonuçları  

 
Değişkenler 

Düzey 1. mertebe fark 

Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit + Trend 

İBS -1.053 -1.145 -9.775* -9.506* 

KH -1.118 -1.201 -9.892* -10.451* 
*%1 ve %5 için Ho red, durağan değişken 

 

CADF testlerinde, maksimum gecikme uzunluğu 2 olarak alınmış ve optimal gecikme uzunluğu 

Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Sıfır hipotezinin %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde 

reddedildiğini görülmektedir. Birim kök test sonuçları  serilerin düzeyde durağan olmadığını 

diğer bir ifadeyle birim kök içerdiklerini, değişkenlerin I(1) düzeyinde durağan olduğunu 

göstermektedir.  

3.4. Panel Eşbütünleşme Testi 

Bu çalışmada değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin belirlenmesi amacıyla Westerlund 

ve Edgerton (2007) tarafından geliştirilen LM Bootstrap panel eşbütünleşme testinden 

faydalanılmıştır. LM Bootstrap panel eşbütünleşme testi McCoskey ve Kao (1998) tarafından 

geliştirilen Lagrange multiplier testine dayanmaktadır. LM istatistiği; 

2 2

,1 1
2

1 N T

N i i ti t
LM W S

NT

 

 
                                                                                   (1) 

denklemi ile hesaplanmaktadır. S2
i,t gösterimi hata terimlerinin kısmi toplamlarını; W-2

i, hata  

terimlerinin uzun dönem varyanslarını ifade etmektedir. Testin yatay kesit bağımlılığına izin 

vermesi, eşbütünleşme ilişkisini paneldeki tüm ülkeler için belirlemesi, eşbütünleşme 
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denkleminde otokorelasyon ve değişen varyansa izin vermesi, küçük örneklemlerde de etkin 

sonuçlar üretebilmesi en temel avantajlarıdır. Testin boş hipotezi paneldeki tüm ülkeler için 

eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu yönünde olup hesaplanmasında bootstrap simülasyonundan 

faydalanılmaktadır. Yatay kesit bağımlılığının mevcut olması durumunda bootstrap kritik 

değerler kullanılmaktadır. LM test istatistiği ve olasılık değerleri bootstrap kullanarak 

hesaplanmaktadır. Hesaplanan LMN+ test istatistiği ile eşbütünleşmenin mevcut olduğuna 

yönünde kurulan H0 hipotezi sınanmaktadır. 
 

Tablo 7: Westerlund ve Edgerton (2007)  LM Boostrap Eşbütünleşme Sonuçları 
 

 

LMN
+   

 

                     Sabit                     Sabit ve Trend 

İstatistik Asimptotik 

p-değeri 

Bootstrap 

p-değeri 

İstatistik Asimptotik 

p-değeri 

Bootstrap 

p-değeri 

0.753 0.189 0.351 1.388 0.149 0.415 
Not: Bootstrap olasılık değerleri 10.000 tekrarlı dağılımdan elde edilmiştir. Asimptotik olasılık değerleri, standart normal 

dağılımdan elde edilmiştir. Gecikme değeri 1 alınmıştır.  
 

Tablo 7’deki sonuçlar incelendiğinde, seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu 

(p>0.05)  görülmektedir. Bu durumda seriler uzun dönemde birlikte hareket etmektedir. 

Serilerin eşbütünleşik olduklarına karar verildikten sonra eşbütünleşme tahmincileri ile 

modeldeki katsayılar tahmin edilebilirler. Modelin yatay FMOLS ve DSUR ile tahmini 

neticesinde elde edilen katsayılar Tablo 8’de sunulmaktadır. FMOLS tahmincisi yalnızca 

heterojenliği göz önünde bulundururken DSUR tahmincisi heterojenlik ve yatay kesit 

bağımlılığını beraberce göz önünde bulundurmaktadır. 
 

Tablo 8: Eşbütünleşik Modelin Katsayı Tahmini 

Bağımlı değişken: FKH FİBS 

Yöntem DSUR -0.185** 

FMOLS -0.159* 
*0.01 için ve ** 0.05 için anlamlı 

Ülke grubunda,  DSUR yöntemi için modelde İBS değişkenindeki 1br.lik artışın KH 

değişkeninde %18.5 br. azalışa yol açacağı  ve FMOLS yönteminde İBS değişkenindeki 1br.lik 

artışın KH değişkeninde %15.9 br. azalışa yol açacağı  sonucu elde edilmiştir. 
 

3.5. Kısa Dönem Analizi: Hata Düzeltme Modeli 

Eşbütünleşik seriler arasında kısa dönemde meydana gelen nedensellik ilişkisinin 

belirlenmesinde hata düzeltme teriminden yararlanılarak bilgi elde edilmektedir. Kısaca, 

bağımsız değişkende meydana gelen dengesizliğin bir sonraki dönemde ne kadarının 

düzeltileceğini gösteren hata düzeltme modelidir. Kısa dönem analizinde, farkı alınmış serilerin 

gecikmelileri ve uzun dönem analizinden elde edilen hata terimi serisinin bir dönem gecikmeli 

değeri (Error Correction Term: ECTt-1) kullanılmaktadır.  

 

0 1 2 1 3 1t t t t t
KH İBS ECT KH    

 
                                                    (2) 

denklem sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9: Kısa Dönem Hata Düzeltme Modeli Katsayı Tahminleri 

Bağımlı Değişken: 

ΔKH 

Katsayı t-İstatistiği Olasılık Değeri(p) 

ΔİBSt -0.172 -7.631 0.000* 
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ΔKHt-1 0.385 5.058 0.015* 

ECTt-1 -0.459 -5.392 0.002* 

Sabit 0.391 4.367 0.000* 

R2=0.604,       DW=2.19,      J-B=0.258,  Harvey test(p)=0.193 

 
Not: *  %5  anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı, JB; Jarque-Bera normallik testi olasılık değerini ifade 
etmektedir. Tahminlerdeki otokorelasyon ve değişen varyans sorunları, Newey-West yöntemi ile giderilmeye 
çalışılmıştır.  

Tablo 9’da hata düzeltme teriminin katsayısı negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Yani; 

modellerin, hata düzeltme mekanizması çalışmaktadır. Bu durumda uzun dönemde beraber 

seyreden seriler arasında kısa dönemde meydana gelen sapmaların kredi hacmi modeli için 

%43.1’i ortadan kalkmakta ve seriler tekrar uzun dönem denge değerine yakınsamaktadır. 

Böylece, kısa dönem için de İBS değişkeni KH değişkeni ile ilişkilidir. 

4.Sonuç 

Günümüzde borçlanma, özellikle de iç borçlanma, bütçe açıklarının diğer finansman 

kaynaklarının aşırı ölçüde kısıtlanmış olması veya teknik açıdan mümkün olmaması nedeniyle 

daha da ön plana çıkmıştır. Siyasal ve ekonomik gelişmeler, düşünsel planda yaşanan 

gelişmeler sonucu daha önce olağanüstü dönemlerde başvurulması önerilen borçlanma, 

günümüzde bir maliye politikası aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Devletin iç borçlanmaya 

başvurmasının bir başka nedeni, maliye politikasının amaçlarının gerçekleştirilmesini 

sağlamaktır. Bilindiği gibi bir ekonomide maliye politikasının amacı, ekonomik istikrarın 

sağlanması olabileceği gibi, ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması, gelir ve servet 

dağılımında adaletin sağlanması gibi bir başka amacı gerçekleştirmek de olabilir. Devlet, bu 

amaçlardan biri ya da bir kaçını gerçekleştirmek için kamu harcamalarının ve vergilerin yanında 

borçlanmayı da bir maliye politikası aracı olarak kullanmayı tercih edebilir. 

2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayıp, domino etkisi ile diğer ülkeleri de 

etkileyen finansal kriz, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde de etkisini derin bir şekilde 

göstermiştir. 2008 yılından itibaren borç krizine dönüşen küresel kriz, Avrupa birliğinde “Euro 

Krizi” olarak anılmaktadır. Euro bölgesindeki ülkelerin birbirlerine karşılıklı bağımlı olması 

bazı birlik ekonomi politikalarının üye devletlerden alınıp, ulus-üstü düzeyde yönetilmesi, 

ülkelerin ekonomi yönetimlerini güçleştirmiş ve bazı sorunların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerin aşırı borç krizi, bütçe açığı gibi 

makroekonomik sorunların yanında, Avrupa Birliği’nin yapısal problemleri nedeniyle de kriz 

derinleşmiş ve krize karşı yapısal önlemlerin alınmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Geçtiğimiz son birkaç yılı AB için ekonomik krizle mücadele yılı olarak nitelendirmek yanlış 

olmaz. Başta Yunanistan, İspanya ve İtalya olmak üzere bazı üye devletlerin karşı karşıya 

kaldıkları ekonomik kriz boyunca Avrupa Birliği, ekonomik sorunlara ve bu kapsamda 

oluşturulacak mali, finansal ve kurumsal politikalara daha fazla odaklanma ihtiyacı hissetti. 

Krizi yaşayan AB üyesi ülkelere bakıldığında, krizin her ülkede farklı nedenlerden dolayı 

kaynaklandığı görülmektedir. Örneğin; Yunanistan’da yaşanan kriz temel olarak kamu sektörü 

kaynaklı olarak çıkarken, İrlanda’da bankacılık ve emlak sektöründeki zayıflıklar krizi 

tetikleyen unsur olmuştur. Portekiz’de cari açığın oldukça yüksek seviyelerde olması ve 

bankacılık sektörüne ilişkin riskler krizi tetiklerken, İspanya’da ise yetersiz iç ve dış talep 

nedeniyle iktisadi faaliyetin kriz öncesi düzeye kıyasla oldukça düşük seviyelerde seyretmesi 

ve işsizlik oranının %20’ler civarında olması kırılganlığı arttırmaktadır. 

Çalışmada, AB ülkelerine yönelik [2010.01-2018.12] dönemi aylık verileri için  iç borç 

stokunun  kredi hacmi üzerine etkilerini belirlemek amaçlı zaman serileri ekonometrik 
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yöntemleri kullanılacaktır. Çalışmada öncelikle analizlere dahil edilen ülkeler arasındaki yatay 

kesit bağımlılığının varlığı yapılan testlerle ispatlanmış ve daha sonra homojenlik testleri 

uygulanmıştır. Bu doğrultuda serilerin durağanlığı birinci nesil birim kök testlerinden Im vd. 

(2003), Maddala ve Wu (1999) ve Choi (2001) testleri ve ikinci nesil panel birim kök testi olan 

CADF birim kök testi ile incelenmiştir. Benzer şekilde değişkenler arasındaki uzun dönemli 

ilişki de yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran Westerlund & Edgerton (2007) 

tarafından geliştirilen LM Bootstrap eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Uzun dönem ilişki 

katsayıları  FMOLS ve DSUR yöntemleri ile belirlenmiştir. Kısa dönem ilişkiler için hata 

düzeltme modeli analiz edilmiştir. 

AB ülkelerinde iç borç stokunun (İBS) kredi hacmi (KH) üzerinde azaltıcı istatistik anlamlı 

ilişkisi elde edilmiştir. DSUR yöntemi için modelde İBS değişkenindeki 1br.lik artışın KH 

değişkeninde %18.5 br. azalışa yol açacağı  ve FMOLS yönteminde İBS değişkenindeki 1br.lik 

artışın KH değişkeninde %15.9 br. azalışa yol açacağı  sonucu elde edilmiştir. Hata düzeltme 

modeli sonucunda, hata düzeltme teriminin katsayısı negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Yani; modellerin, hata düzeltme mekanizması çalışmaktadır. Bu durumda uzun dönemde 

beraber seyreden seriler arasında kısa dönemde meydana gelen sapmaların kredi hacmi modeli 

için %45.9’u ortadan kalkmakta ve seriler tekrar uzun dönem denge değerine yakınsamaktadır.  

Üye ülkelerin özellikle ekonomi politikalarının yönetimindeki kırılganlıkları (zayıflıkları) ve 

ülkelerin birbirinden bağımsız olarak ekonomilerini yönetme isteği krizin çıkmasındaki en 

önemli neden olarak görülmektedir. Bunun yanında, AB sadece ekonomik ve ticari ilişkiler 

açısından değil aynı zamanda finansman/borçlanma açısından da derin bütünleşme içine 

girmiştir. Böylesi bir ortamda bir ülkenin krizi kısa sürede diğer ülkelerin krizi haline 

gelebilmektedir. Nitekim son Euro Bölgesi krizinde olan da budur. Ülkelerin birbirlerine bu 

kadar borçlu olduğu, karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerin böylesine derinleştiği bir ortamda 

AB bir bütün olarak domino etkisine açık haldedir. AB’nin dünyanın en büyük ekonomik bloku 

olduğu gerçeği dikkate alındığında tüm sistem riske girmektedir. 

AB üyesi bazı ülkelerin sürekli olarak artan kamu açıkları ve bu açıkların finansman şekli, 

bankacılık sektörünü asli fonksiyonundan uzaklaştırmış ve bankaların bilanço yapısında önemli 

değişikliklere neden olmuştur. Kamu kesiminin riski düşük, güvenilir, ödeme kabiliyeti yüksek 

ve iyi kazandıran bir müşteri olarak banka kaynaklarını talep etmesi yıllar itibarıyla banka 

bilançolarının aktif yapısı üzerinde önemli değişiklikler yapmıştır. Toplam bilanço aktifleri 

içinde ağırlığı kamu borçlanma senetlerinden oluşan menkul değerler cüzdanında önemli 

artışlar yaşanmıştır. Daha çok kamunun finansman ihtiyacının karşılanması gerekliliğinden 

kaynaklanan bu durum, bankaların en basit yatırım aracı olarak kamu sektörüne yönelmelerine 

ve temel görevleri olan kaynakların etkin dağılımı için gereken fonlara aracılık etme işlevinden 

uzaklaşmalarına neden olmuştur. Kamu borçlanma araçlarının risk-getiri bileşiminin 

piyasadaki diğer mali araçlara kıyasla daha avantajlı olması da, bankaların kredi portföylerinde 

daralmalar yaşanarak, fon arzında önemli bir yere sahip olan banka kaynakları artan oranda 

kamu kesimine yönelmiş ve özel kesim de aynı oranda dışlanmıştır. 

Geliştirilen yeni düzenlemelerle Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı ve Avrupa İstikrar 

Mekanizması gibi kriz çözüm ve istikrar mekanizmaları kurularak finansal krizlerin 

derinleşmeden ve diğer ülkelere yayılmadan erken aşamada durdurulması ve sorunlu ülkelere 

yardım yapılması hedeflenmektedir. Ekonomik krizin etkisi ile hem dış hem de iç borç oranları 

artan AB ülkeleri mücadele sürecinde üye devletlere destek olmaya ve birliği gelecek on yıla 

hazırlamaya yönelik olarak kabul edilen Avrupa 2020 stratejisi, Lizbon Stratejisinin devamı 

niteliğinde olup, farklı önlemleri de içermektedir. 
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Eğitim Düzeyi ve Cinsiyet Açısından İşsizlik Oranlarının 

İstatistiksel Değerlendirilmesi: Avrupa Birliği Ülkeleri Örneği 
 

Funda  H. Sezgin1 

 

 
Özet 

Günümüzde, işsizliğin en önemli etkenlerden biri eğitimdir. Bireylerin eğitim seviyeleri arttıkça iş bulabilme 

potansiyelleri de yükselecektir. İşsizlik oranlarının yüksek olduğu bölgelerde bireylerin eğitim seviyeleri 

genellikle düşük seviyededir. Aynı eğitime sahip kadın ve erkekler için işsizlik oranlarının durumu da önemli bir 

sorunu oluşturmaktadır. Dünyada kadının çalışma yaşamı eğitim seviyesine göre değişmektedir. Cinsiyete göre 

işsizliğin farklılaşmasında ülkelerin gelişmişlik düzeyi başta olmak üzere ulusal düzeyde sosyo-ekonomi-politik 

faktörler, sektöre ve bireysel tercih ve özelliklere göre nedenler söz konusudur. Diğer yandan, ülkeler geliştikçe 

bu açığın azalması hedeflenmektedir. Avrupa Birliği küresel ekonomik krizinden önemli ölçüde etkilenmiş ve 

ekonomik büyümeden işsizliğe kadar önemli olumsuz etkiler yaşamıştır. Bu olumsuz etkileri aşabilmek için farklı 

iktisat politikaları uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, küresel kriz sonrasında uygulanan iyileştirme politikaları 

sonrasında, 2017 yılına yönelik olarak, eğitim düzeyi ve cinsiyet açısından işsizlik oranlarının nasıl etkilendiğini 

ortaya koymaktır. Analiz sonucunda, cinsiyet açısından anlamlı farklılık bulunamamıştır, eğitim açısından anlamlı 

farklılık vardır, eğitim düzeyi arttıkça işsizlik azalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim düzeyi, cinsiyet, işsizlik oranı, Avrupa Birliği 

JEL Sınıflandırması:  C12, E24, I20 

 

Statistical Evaluation Of Unemployment Rates In Terms Of 

Education Level And Gender: Example Of European Union 

Countries 
 
Abstract 

Today, education is one of the most important factors of unemployment. As the education level of individuals 
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1.Giriş 

Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından biri işsizlik ve 

istihdamdır. Özellikle son yıllarda, tüm dünyada küreselleşme süreci ile birlikte yaygınlaşan 

küresel işsizlik, genç nüfusu önemli bir şekilde etkilemektedir. Bir ülkenin gelişmişlik 

seviyesine bakılırken, değerlendirilen en önemli ölçütlerden biri de eğitimdir. Eğitim, tüm 

ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalar, eğitim ile işsizlik arasında bir 

bağlantı olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, eğitim düzeyinin artmasının işsizlik 

riskini düşürerek ekonominin geneline olumlu bir katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

Eğitimle ilgili yanlış kararlar pek çok ciddi sonuçlara neden olabileceği gibi eğitime yapılan 

doğru yatırımlar da büyümeyi destekleyerek daha fazla iş potansiyeli yaratacaktır. 

Dünya üzerinde, insanların çalışma koşullarının uygunluğu ile işsizlik oranlarının düşüklüğü 

ve seviyeli istihdam olanaklarının yaratılması açısından bakıldığında, en çok Avrupa ülkeleri 

dikkati çekmektedir. Avrupa ülkelerinin istihdam konusunda bu denli olumlu sonuçlar ortaya 

koymalarının nedeni ise, günümüzde ekonomik anlamda oluşturulan entegrasyonlar arasında 

en başarılı olarak görülen Avrupa Birliği’nin belirli standartlarda oluşturduğu istihdam 

stratejisidir (Ashiagbor, 2001). Avrupa Birliği çeşitli standartlardan ve ortak politikalarda 

oluşan bir entegrasyondur. Avrupa Birliği’nde başlıca dört ana politika mevcuttur. Bunlar, ortak 

tarım politikası, ortak rekabet politikası, ortak ulaştırma ve ticaret politikası, ortak sosyal 

politikasıdır. Avrupa Birliği’nde işsizlik ve istihdam ayrıntılı olarak sosyal politika içerisinde 

dikkate alınmıştır. Topluluğun sosyal politikasının temel amacı kuruluşu Avrupa Sosyal Fonu’ 

dur. Sözü edilen fon işsizliği azaltmak, coğrafi ve mesleki hareketliliği artırmak ve işgücünün 

eğitimine kaynak sağlamak gibi amaçlarla kurulmuştur (Witkowska, 2013). 

Avrupa Birliği istihdam politikalarında esnekliğin önemle vurgulanmasının temel nedenleri 

esneklik yoluyla işletmelerin iç ve dış rekabet koşullarına hızla uyum sağlayabilmeleri, 

istihdam yaratılması, sosyal bütünleşme sağlanarak kadınlar, ilk kez işe girecek olan genç 

işsizler, özürlüler, emekliler gibi işgücü piyasasına dâhil olmada zorluklarla karşılaşabilecek 

kesimlerin istihdamının teşvik edilmesi, kayıt dışılık ile mücadele edilmesidir (Süral, 2005). 

Kadın işgücünün katılım oranları ile kısmi süreli çalışma ve işsizlik oranları arasında yakın 

ilişki bulunmaktadır. Genel olarak, AB düzeyinde erkek çalışanların %30’u kısmi süreli 

çalışırken kadınların %65’i kısmi süreli çalışmayı tercih etmiş ve işsizlik oranlarında düşüşün 

oluşması sağlanmıştır (Blien vd., 2000). Eurostat 2018 verilerine göre, kadın istihdamında artış 

sağlanmasına rağmen henüz erkeklerin seviyesine ulaşamamıştır. Yine de bir önceki yıla göre 

artış göstermesi ve yirmi beş üye ülke bazında %56,6’lara ulaşması olumlu bir gelişmedir. 

Hızlı bir değişim sürecinde olan dünyada işgücünün ve tüketicilerin demografik 

özelliklerindeki değişiklikler, kadının geleneksel statüsünü de değiştirmiştir. Bunun sonucunda, 

çalışma yaşamında daha çok yer alma çabasında olan kadın, ne yazık ki işgücüne katılma ve 

kariyer geliştirme olanaklarından yeterince yararlanamamaktadır. Eğitimi ve deneyimi olan 

profesyonel kadınlar bile kariyer hedeflerine ulaşmada hala erkeklerin çok gerisinde 

kalmaktadırlar. Eğitim, ekonomik ve sosyal kalkınma için son derece önemlidir. Bir ülkede 

ortalama eğitim düzeyi kadar önemli olan diğer bir konu, eğitimin vatandaşlar arasında eşit 

dağılımıdır. Günümüzde, kız çocukları ve kadınlar, eğitim fırsatlarından erkeklere oranla daha 

az yararlanmakta, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler devam etmektedir. Kadınların 

ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek, hak, fırsat ve 

imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamakla mümkün olacaktır (Atlama ve Özsoy, 

2009).  

Dünyada işsizliğin nedenleri arasında, cinsiyet ve etnik köken gibi önemli etkenler söz 

konusudur. Kadınlar erkeklere oranla işgücü piyasasında uzun süreli işsizliği daha çok 

yaşamaktadırlar. Bunun en temel nedeni, kadınların ataerkil sistemin yüklemiş olduğu bakış 
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açısı altında, eğitim seviyeleri yüksek olsa dahi, erkeklere göre tercih edilme olasılıklarının 

düşük olmasıdır (Mirica, 2014). 

Bu çalışmanın amacı, AB ülkeleri için 2017 yılına yönelik olarak,  cinsiyet ve eğitim düzeyi 

açısından işsizlik oranları arasında istatistiksel karşılaştırmalar yapmaktır. 

2. İşsizlik Oranı, Cinsiyet ve Eğitim İlişkisi 

Eğitim ve öğretim kavramsal olarak;  insan gibi bir sermaye üretme ve insan sermayesine 

yatırım yapmak isterse bu alanda karşımıza çıkan bir yatırımcı olmaktadır. İnsana yatırım 

yapmak ülke olarak gelişme seviyesini artıran bir durumdur. İnsana yatırım yapan bir ülke 

kalkınma seviyesini arttırmış olmaktadır. Eğitime yapılacak her yatırım ülke adına bir katkı 

anlamına gelmektedir (Çetinkaya, 2010). Eğitimin amacı, bilgi seviyesi ve kültür seviyesi 

yüksek olan evrensel bir kültüre sahip olan bir ülke de bir toplum yetiştirmektir. Eğitim 

toplumun değişmesinden sorumludur bu yüzdende diğer sistemlerden önce bu değişen sisteme 

ayak uydurmak zorundadır. Bir ülkede refah ve mutluluk o ülkedeki eğitimle topluma 

kazandırmış olduğu kazançlara bağlı olan bir durumdur. Bu nedenle, eğitim, büyüme ve 

verimlik bir ülkede olması gereken olmazsa olmazlardan biridir ve toplumunda bunlara ayak 

uydurması gerekir. Bu tür faaliyetlerde toplumun eğitim düzeyiyle ölçülür ve eğitim seviyesi 

hakkında bilgi verir (Boeri ve Jimeno, 2016). 

Eğitim, AB üyesi tüm ülkeler için önemli gündem maddelerinden biri olmakla birlikte her 

ülkenin eğitimin yapısı birbirinden farklılık göstermektedir. Her bir AB üyesi ülke kendi eğitim 

politikasını uygulamaktadır. Üye ülkeler ulusal düzeyde eğitim politikalarını belirlemektedir. 

Fakat eğitime ilişkin ortak hedeflerin belirlenmesinde ve iyi uygulamaların paylaşımı 

konusunda üye ülkeler birbirlerine destek sağlamaktadır (Nunez ve Livanos, 2010).  Birliğe üye 

ülkeler eğitimin kalitesini arttırmak için işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Üye ülkelerin 

uygulamış oldukları eğitimin içeriği ve organizasyonu ülkenin kendi sorumluluğundadır. 

Burada birlik eğitim politikaları belirlemekte üye ülkelerde bu eğitim politikalarını dikkate 

alarak kendi kanunlarına uyacak şekilde düzenlemeler yapmaktadır (Jeroen ve Frans, 2002).  

Üye ülkelerin eğitim sistemleri arasında tek bir standart, hatta eşdeğerlilik mevcut değildir. 

AB’nin eğitim politikasındaki amaç eğitimin tek bir standart haline getirilmesi değil üye ülkeler 

arasında işbirliğinin geliştirilmesidir. Bu nedenle, mevcut sistemlerin şeffaf hale getirilmesi, 

birlikte incelenmesi, mevcut politika ve stratejilerin değerlendirilerek uygun yaklaşımların 

benimsenmesi esas alınmıştır. AB ülkeleri 20-25 yıldır eğitim sistemlerini yenilemeye yönelik 

reformlar yapmakta, ortak ilkeler üzerinde birbirlerine yakınlaşmakta, belirli bir standart 

etrafında birleşmeye doğru gitmektedir (Clements, 2002). 

AB çerçevesinde yürütülen eğitim politikalarıyla işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu kaliteli 

insan gücü yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Üye ülkeler kendi eğitim sistemleri farklılık gösterse 

de oluşturmuş olduğu politikalarını işbirliği içerisinde kendi eğitim programlarına uyarlamaya 

çalışmaktadır. İstihdam sürecinin önemli bir ayağını oluşturan eğitim AB üye ülkelerinde en 

önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Özellikle, eğitim hayatının başlangıcını 

oluşturan ve bireylerin yaşam boyu öğrenmeleri için gerekli olan temel öğrenme araçlarıyla 

yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temel bilgilerin alındığı okul öncesi eğitim bu süreçte 

önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra 9-12 yıl arasında değişen zorunlu eğitim süreleri 

ile daha nitelikli insan gücü yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Beceri uyumsuzluğu nedeniyle 

gençlerin eğitim hayatları boyunca aldıkları eğitimler işgücü piyasası ihtiyaçlarıyla 

uyuşmadığından üye ülkeler eğitim istihdam ilişkisinin kurulması için işyeri ağırlıklı eğitimlere 

daha fazla önem vermeye başlamaktadır. Dolayısıyla, sektörün ihtiyacı olan nitelikli işgücünün 

yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitimi ön plana çıkaran eğitim politikaları uygulanmaktadır 

(Jeroen ve Frans 2002; Nunez ve Livanos, 2010 ). 
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İşgücüne katılma oranı, aktif nüfusun kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa oranı olarak 

tanımlanmaktadır. Bu oranın yüksek olması, çalışma yaşında olan kadın ve erkeklerin çalışma 

hayatına dâhil olma noktasında istekli olduklarını gösterir. Bir ülkede işgücüne katılma oranının 

yüksek olması, aynı zamanda o ülkede insan kaynağının etkin kullanılıp kullanılmadığının da 

bir göstergesidir (Maya, 2013). İşgücüne katılımı belirleyen sosyoekonomik pek çok faktör söz 

konusu olmakla birlikte, bu faktörlerden en önemlisi kuşkusuz ki eğitim düzeyidir. Eğitim, 

beşeri sermayeye katkıda bulunarak ekonomilerin büyümesini sağlamanın yanı sıra sosyal, 

kültürel ve siyasal kalkınma dinamiklerini de harekete geçirmektedir. Ülkelerin kalkınma 

dinamiklerinden faydalanabilmesi için, hem de var olan işgücü potansiyelinden etkin şekilde 

faydalanabilmesi için eğitimde ve istihdamda cinsiyet eşitliğini sağlayıcı politikalar izlemesi 

çok önemlidir. Ayrıca, eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının sosyal adaletin sağlanması 

açısından da son derece önemli olması, bu konunun bütüncül bir bakış açısıyla toplumsal bir 

hedef olarak ele alınmasını gerekli kılmaktadır (Yenilmez ve Kılıç, 2018).  

Bilgi toplumu, kadının çalışma yaşamına dahil olması açısından önemli gelişmelerin yaşandığı 

bir dönemdir. Bilgi toplumuna bağlı olarak hızlanan küreselleşmeyle birlikte piyasada yaşanan 

gelişme kadının statüsünü ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini hem pozitif ve hem de negatif yönde 

etkilemektedir. Kadının gelir elde edebileceği ve geliri üzerinde söz sahibi olduğu geleneksel 

alanların dışında yeni istihdam alanlarına sahip olması küreselleşmenin kadın açısından olumlu 

yönlerini oluşturmaktadır (Witkowska, 2013). 

Kadınların işgücüne katılımı, hem ekonomik hem de sosyal açıdan kalkınmayı sağlayan önemli 

etkenlerden biridir. İşgücü piyasasında istihdam edilen ve böylece ekonomik özgürlüklerini ve 

toplumsal saygınlıklarını elde eden kadınlar, kendileri, aileleri ve toplumları için önemli sosyal 

kazanımlar sağlamaktadırlar. Kadınların iş gücüne katılımı konusunda önlerinde erkeklerden 

daha fazla engel bulunduğunu düşünen oldukça fazla görüş vardır. Bu nedenle öncelikle 

kadınların işgücüne katılımı önündeki engellerin tespit edilmesi gerekmektedir (Zeren ve Kılınç 

Savrul, 2017). Kadınların işgücüne dahil olması, ülkelerinin ekonomik kalkınmalarını 

arttırabilmektedir. Kadın istihdamı ve ekonomik büyüme ilişkisi teorisini destekleyen ampirik 

kanıtlar da mevcuttur. Bu çalışmaların sonucunda kadınların işgücüne katılımı ve ekonomik 

gelişme arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Kadın erkek ayrımcılığının fazla olduğu 

ülkelerde bu durumun büyümeye etkisi negatif olarak yansımaktadır (Baussola vd., 2015). 

İş yaşamında kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı; eğitim ve mesleki eğitimde eşitsizlik, iş bulma 

ve işe alınma, ücret, çalışma koşulları, işyerindeki tutumlar, terfi, işten çıkarma ve benzeri 

alanlarda kendisini göstermektedir. Kadın iş yaşamında konumlandırılırken, gerçekten 

ötekileştirilmekte, farklı ve adaletsiz davranış ve uygulamalarla karşılaşmaktadır (Schettkat ve 

Yocarını, 2001).   

Bir toplumdaki eğitimin özellikleri politik yapıya, toplumun kalkınmışlık düzeyine, sosyal sınıf 

farklılıklarına ya da toplumdaki meslek gruplarına bağlı olarak şekillenmektedir. Eğitim 

alanında kadın-erkek arasında var olan eşitsizliğin, sosyolojik ve ekonomik birçok nedeni 

bulunmaktadır. Kadınların toplumun önemli bir parçası olduğu, toplum içerisindeki rolü, yeri 

ve gelişiminin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Kadın-erkek arasındaki eşitsizliği 

gidermek ve toplumdaki mevcut güç dengelerini yeniden kurmak ancak eğitimle olanaklıdır. 

Bireyin almış olduğu eğitim, aynı zamanda onun toplumdaki konumunu da belirler. Eğitimin, 

kadınların statüsünün yükseltilmesinde çok önemli olduğu ve eğitim ile işgücüne katılım 

arasındaki pozitif ilişkinin güçlü olduğu bilinmektedir (Kızılgöl Ayvaz, 2012). Eğitim düzeyi 

arttıkça, kadınların piyasada çalışmasının ödülleri ve piyasa dışı islerde çalışmasının maliyeti 

artmaktadır. Böylece eğitim, kadınların çalışmaya olan eğilimlerini ve fiilen çalışıp 

çalışmayacaklarını belirleyen bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır (Queneau ve Sen, 2007). 
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Dünyada kadının çalışma yaşamı eğitim seviyesine göre değişmektedir. Eğitim seviyesi yüksek 

kadınlar, toplumun kadın cinsiyetine uygun gördüğü ve statüsü yüksek işler yapma 

eğilimindedir. Nitelikli eğitim alma olanağı bulamayan kadınlar, iş bulmakta güçlük 

çekmektedirler kötü çalışma koşullarına maruz bırakılmaktadırlar. Bu durum kadının 

güçlenmesinin önündeki en büyük engel olarak görülmekte ve bu nedenle de çoğu kadınlar ve 

çocuklar yoksulluğa itilmektedir (Durmaz, 2016). Ayrıca, işgücü piyasasında eğitimli 

erkeklerin getirisi kadınlara göre daha yüksekse, aileler kız çocuklarından çok erkek 

çocuklarına iyi eğitim vermek için çaba harcamaktadırlar. Kadınların eğitimi uluslararası 

gelişmeyi ölçen temel göstergelerden birisidir. Bunun bilincine varan toplumlar, eğitim 

konusuna çok önem vermişler ve bu konuda yatırımlar yapmışlardır.  

Az gelişmiş ülkelerin temel özelliklerinden biri de kadınların erkeklere oranla daha az eğitim 

almasıdır. Eğitimsel cinsiyet açığı (educational gender gap) özellikle düşük insani kalkınma 

düzeyine sahip gelişmekte olan ülkelerde önemli boyuttadır. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında 

bu ülkelerde, erkeklerin de eğitime katılımlarının düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Ancak, 

kadınlar söz konusu olduğunda, kadınların dezavantajı daha fazladır (Stromquist, 2010; Van 

Staveren vd., 2014).  

AB ülkeleri için bakıldığında ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim mezunu kadınların 

işsizlik oranları 2015 yılı itibariyle düşüşe geçmiştir. Aynı düşüş eğilimi erkekler için de 

geçerlidir. Tablo 1’de AB ülkeleri için eğitim düzeyi ve cinsiyete göre bazı veriler sunulmuştur. 

 

Tablo 1: Avrupa Birliği İçin Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre İşsizlik Oranları  (2008-2017) 

 

Öğrenim 

Durumu 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

KADIN 

 

İlköğrenim 11.9 14.3 15.4 16.1 17.8 18.9 18.2 17.4 16.5 15.4 

Ortaöğrenim 7.2 8.5 9.3 9.4 10.1 10.5 9.9 9.0 8.3 7.4 

Yükseköğrenim 4.3 5.2 5.7 6.0 6.6 7.0 6.7 6.1 5.6 5.0 

 

 
ERKEK 

 

İlköğrenim 10.7 14.5 15.8 16.3 18.4 19.5 18.6 17.3 15.8 14.2 

Ortaöğrenim 5.9 8.2 8.7 8.6 9.2 9.6 9.0 8.3 7.4 6.5 

Yükseköğrenim 3.3 4.7 5.0 5.0 5.5 5.8 5.5 5.0 4.5 4.0 

Kaynak: Eurostat 
 

3. İstatistiksel Analiz 

3.1. Veri Ve Hipotezler  
 

Çalışmada kullanılan veriler Eurostat veri tabanından elde edilmiştir. Ele alınan 28 ülkeye 

yönelik 2017 yılı için analizler gerçekleştirilmiştir. AB ülkeleri için ele alınan verilerde normal 

dağılım sağlanmadığı için parametrik olmayan yöntemler kullanılmıştır.  
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Çalışmanın birinci hipotezi: 

H0: Avrupa Birliği ülkeleri aynı eğitim düzeyindeki kadın ve erkeklerin  işsizlik oranları 

arasında fark yoktur 

H1: Avrupa Birliği ülkeleri aynı eğitim düzeyindeki kadın ve erkeklerin  işsizlik oranları 

arasında fark vardır 

Çalışmanın ikinci hipotezi: 

H0:Avrupa Birliği ülkeleri farklı eğitim düzeyindeki kadın ve erkeklerin  işsizlik oranları 

arasında fark yoktur 

H1: Avrupa Birliği ülkeleri farklı eğitim düzeyindeki kadın ve erkeklerin  işsizlik oranları 

arasında fark vardır 
 

3.2. Bulgular ve Değerlendirme 

Çalışmada ilk aşamada, analizler için uygun yöntemin belirlenmesi amaçlı normallik sınaması 

gerçekleştirilmiştir. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testlerine göre p<0.05 olduğundan 

normal dağılım sağlanmadığını belirten H1 hipotezi kabul edilmiştir. Bu durumda parametrik 

olmayan yöntem testleri kullanılacaktır. İki grup için Mann-Whitney-U ve üç daha fazla grup 

için Kruskal Wallis test uygulanacaktır. İlk analiz cinsiyet açısından iki ülke grubu arasında 

yapılmıştır. 
 

Tablo 2 : AB Ülkeleri İçin Cinsiyete Yönelik  İşsizlik Oranlarının Farklılığı İçin  Mann-

Whitney U Test Sonuçları  

 

İlköğretim 

Mezunu İşsizler 

Ortaöğretim  

Mezunu İşsizler 

Yükseköğretim  

Mezunu İşsizler 

Mann-Whitney U 583.91 577.45 525.72 

Wilcoxon W 579.03 586.34 546.38 

Z -0.782 -0.884 -0.903 

p 0.382 0.451 0.209 
 

Buna göre,  AB ülkeler grubu için aynı eğitim düzeylerindeki kadın ve erkeklerin ortalama 

işsizlik oranları arasında anlamlı farklılık yoktur (p>0.05). AB ülkeleri için  kadın ve erkeklerin 

ortalama işsizlik oranları farklılık göstermemekte, cinsiyet eşitliğini yansıtmaktadır. 

Çalışmanın ikinci aşamasında, farklı eğitim düzeylerindeki  işsizlik oranları arasında farklılık 

olup olmadığı sınanmıştır.  
 

Tablo 3: AB Ülkeleri Eğitim Düzeyi Açısından Kruskal- Wallis Test Sonuçları 

 İşsizlik oranı 

Ki-kare istatistiği 78.531 

s.d. 2 

p .000* 

Grup: Eğitim düzeyi 

Farkın Kaynağına Yönelik Mann-Whitney U Test Sonuçları 

 
İlk-Orta  

Öğrenim 

İlk-Yüksek  

Öğrenim 

Orta-Yüksek 

Öğrenim 

Mann-Whitney U 372.88 327.54 480.43 

Wilcoxon W 349.24 402.55 493.81 

Z -0.941 -6.428 -7.063 

p 0.328 0.001* 0.000* 

Grup: Eğitim düzeyi   
* 0.05 için anlamlı farklılık 
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AB ülkeler grubunda farklı eğitim düzeyleri açısından anlamlı farklılık elde edilmiştir. Farkın 

kaynağı için yapılan ikili karşılaştırmalarda; ilk-orta öğrenim arasında fark yok iken, ilk-yüksek 

ve orta-yüksek öğretim arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Ortalama sıra değerlerine 

bakıldığında; ilk ve orta öğretim mezunlarının işsizlik oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Böylece, eğitim düzeyi arttıkça işsizlik oranı azalmaktadır. 
 

4. Sonuç 

İş yaşamı büyük ölçüde erkekler tarafından kurulmakta ve onlar tarafından yönetilmektedir. Bu 

yapı, erkeğin geleneksel toplumsal cinsiyet rolüne göre şekillenmiş olduğundan toplumsal 

yaşamda kadının yer alması daha zorlu bir süreci gerektirmektedir. Günümüzde, kadınların 

işgücüne katılma oranları arttıkça konumları da giderek güçlenmeye başlamıştır. Bunun en 

önemli nedenleri; toplumun kadınlara olan bakış açısının değişmesi, istihdam olanaklarının 

artması, kadınların erkeklerle eşit eğitim olanaklarına sahip olması ve kadını koruyan kanun ve 

politikaların uygulanmaya konulmasıdır. Kadının eğitiminin düşük olması, çocuk bakım ve ev 

işleri, uygun çalışma koşullarının ve işin olmayışı, kadının çalışmasına yönelik geleneksel bakış 

açısı gibi etmenler de kadının çalışma yaşamındaki konumunu olumsuz yönde etkilemektedirler. 

Eğitimsiz kadın, istihdama katılmakta zorluklar yaşamaktadır ve belli bir alanda meslek edinme, 

bu doğrultuda istihdam edilebilme olanağını arttırmaktadır. Sürdürülebilir bir kalkınmadan söz 

edebilmemiz için, kadın ve erkek eğitim, sağlık, istihdam, güvenlik, sosyal yaşam alanlarında 

kendilerine sunulan hakları eşitlik ilkeleri doğrultusunda kullanabilmelidirler. Günümüz 

modern dünyasında özellikle de kadının eğitim durumu, çalışma hayatındaki yerini, konumunu 

ve statüsünü belirleyen en önemli faktör olarak görülmektedir.  

Çalışmada, AB  ülkeleri için 2017 yılı verilerine dayanarak eğitim düzeyine ve cinsiyete göre 

işsizlik oranlarının istatistik anlamlı farklı olup olmadığı incelenmiştir. AB ülkeler grubu için 

aynı eğitim düzeylerindeki kadın ve erkeklerin ortalama işsizlik oranları arasında anlamlı 

farklılık yoktur. Kadın ve erkeklerin ortalama işsizlik oranları farklılık göstermemekte, cinsiyet 

eşitliğini yansıtmaktadır. Diğer yandan AB ülkeler grubunda farklı eğitim düzeylerindeki 

işsizlik oranı açısından anlamlı farklılık elde edilmiştir. Farkın kaynağı için yapılan ikili 

karşılaştırmalarda; ilk-orta öğrenim arasında fark yok iken, ilk-yüksek ve orta-yüksek öğretim 

arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Ortalama sıra değerlerine bakıldığında her iki ülke 

grubu için ilk ve orta öğretim mezunlarının işsizlik oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Eğitim düzeylerine göre işsizlik ortalamaları farklı olup eğitim düzeyi düştükçe işsizlik oranı 

yükselmektedir sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle düşük eğitimli gençler bir iş bulma konusunda 

yaşadıkları başarısızlıklardan dolayı uzun süreli işsizlik açısından olası kariyerleri negatif 

anlamda etkilenmektedir. Sonuç olarak, AB ülkeler grubunda işsizlikte cinsiyet eşitsizliği 

sorunu olmayıp, eğitim düzeyi arttıkça da işsizlik oranı azalmaktadır. Eğitim açısından AB 

ülkelerinde eğitim seviyesi yükseldikçe işsizlik oranı azalmaktadır. 

Daha eğitimli genç kadın kuşakları yetiştikçe, yapısal olarak kadın işgücüne katılım oranı da 

yükselecektir. Katılım oranı yükseldikçe ortalama eğitim süresindeki artış hızlanacaktır. Çok 

düşük kalan işgücüne kadın katılım oranı orta ve alt sınıfta eğitim harcamalarının düşük 

kalmasına, dolayısıyla eğitim düzeyinin çok yavaş bir tempoyla artmasına yol açmaktadır. 

Literatürde, cinsiyete göre işsizliğin farklılaşmasında ülkelerin gelişmişlik düzeyi başta olmak 

üzere ulusal düzeyde sosyo-ekonomi-politik faktörler, sektöre ve bireysel tercih ve özelliklere 

göre sebepler ortaya konulmuştur. Diğer yandan, ülkeler geliştikçe bu açığın azalması 

hedeflenmektedir. Aynı şekilde, eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranlarının yükselmesi veya 

eğitim azaldıkça işsizliğin artması emek arz ve talep kanunlarına uygundur. Eğitim verimliliği, 

verimlilikte emek talebini ve emeğin kazancını artıracaktır. Beşeri sermaye yatırımı yapılmış 

bu bireylerin işgücü piyasasına ilişkin ek düzenlemeler ve sosyal politikalar ile işgücü 
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piyasasına kalıcı olarak katılabilmesi durumunda, verimlilik artışı kaynaklı ekonomik büyüme 

artışına katkı sağlayabilecekleri öngörülebilmektedir.  

Bir ülkenin kalkınmasında ve ekonomik olarak büyümesinde önemli bir etkiye sahip olan 

istihdam, uygulanan politikalarla arttırılabilmektedir. Ülkeler uyguladıkları istihdam 

politikalarıyla işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayarak makroekonomik dengelerini 

sağlamaya çalışırlar. İşsizliğin giderilmesine yönelik politikaların önemli bir ayağını da işgücü 

piyasasının değişen koşullarına uygun olarak yürütülen aktif istihdam politikası 

oluşturmaktadır. Aktif istihdam politikasının araçlarıyla işgücü piyasasının talep etmiş olduğu 

işgücü hazırlanmaya çalışılmaktadır. İşsizlik sorunu karşısında benimsenen politikalar ülkeden 

ülkeye farklılık gösterse de; uygulanan politikalar ile genellikle yeni iş olanaklarının 

oluşturulması, işgücü niteliğinin geliştirilmesi ve emek piyasasının düzenlenmesine yönelik 

politikaların yürütülmesi şeklinde çeşitli alternatif çözüm yolları uygulanmaya çalışılmıştır. 
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Kent Konseyleri ile Mali Yerelleşme Arasındaki İlişki: Türkiye 

İçin Bir Değerlendirme 
 

Mehtap Taş1 Mehmet Öksüz2 

 

 
Özet 

Yerel yönetimlerde sürdürülebilir kalkınma sorununa eğilen Yerel Gündem 21, 1997 yılında Türkiye’de kent 

konseylerinin kurulmasıyla kendini göstermeye başlamıştır. Yerel yönetimlerde katılım, yönetişim ve 

demokratikleşme gibi pek çok alanda etkili olan kent konseyleri, kuruldukları tarihten bu yana artan sayılarıyla ve 

2005 yılında kabul edilen Belediye Kanununda edindikleri yer ile önem arz etmeye başlamıştır. Yerel yönetimlere 

yönelik gelişmeler sağlayan bu oluşumun yerelleşme ile dolaylı olarak da mali yerelleşme ile de ilişkisi bulunduğu 

söylenebilir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de son 10 yılda kent konseyleri sayısındaki artışa paralel olarak mali 

yerelleşme düzeyinde meydana gelen gelişmeleri gözler önüne sermektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Kent konseyi, mali yerelleşme, Türkiye 
 

JEL Sınıflandırması: H77, O18, R51 

 

The Relationship between City Councils and Fiscal 

Decentralization: An Evaluation for Turkey 
 
Abstract 

Focusing on sustainable development issues in local government, Local Agent 21 began to show itself in 1997 

with the establishment of city councils in Turkey. The city councils, which are effective in many areas such as 

participation, governance and democratization in local administrations, have started to be important with their 

increasing numbers since the date they were established and the place they acquired in the Law on Municipalities 

numbered 5393 which was adopted in 2005. It is a fact that this formation, which provides developments for local 

governments, directly contributed to the localization process. The process of decentralization are handled in term 

of political, administrative and fiscal aspects. This study focuses on fiscal decentralization. This study aims to 

show the developments on the level of fiscal decentralization that have occurred in Turkey in parallel with the 

increase in the number of city councils in the country in the last 10 years. 
 

Keywords: City councils, fiscal decentralization, Turkey 
 

JEL Classification: H77, O18, R51 

 

 

1. Giriş 

1996 yılında İstanbul’da yapılan Habitat II konferansında ele alından Yerel Gündem 21 ile 

gündeme gelen kent konseylerinin, yerel yönetimlerde aktif, şeffaf, demokratik ve insan 

haklarına saygılı bir yönetim sağlayabileceği üzerinde durulmuştur. Kent konseylerinin 

Türkiye’deki serüveni ise 1997 yılında başlamakla birlikte, yasal zemin kazanması ancak 2005 

yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu ile olmuştur. 

Yerel yönetimlerin katılım ve demokrasi açısından önemli kuruluşlar olması son yıllarda 

gündemdeki diğer bir konu olan yerelleşmeyi akla getirmektedir. Yerelleşme, en basit şekliyle, 

merkezi yönetim tarafından bazı yetki ve sorumlulukları yerel yönetimlere devredilmesi 

şeklinde tanımlanmaktadır. Mali yerelleşme ise harcama kararlarının ve gelir artırıcı güçlerin 

merkezi yönetimden yerel yönetimlere devri olarak tanımlanmaktadır. Yerelleşme, yerel 
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yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını artırarak yönetimde daha önemli bir rol almasına neden 

olan bir araçtır. Kent konseyleri ise yerel yönetimlerde demokrasi ve katılımı güçlendiren ve 

yerel yönetimleri daha demokratik kuruluşlar haline getirerek önem kazanmasını sağlayan bir 

etkendir. Bu açıdan ele alındığında yerel yönetimlerin gelişimi açısından hem yerelleşmenin 

hem de kent konseylerinin olmazsa olmaz oldukları söylenebilir. 

Çalışmada ilk olarak kent konseyleri ile mali yerelleşme kavramlarına yer verilecektir. Daha 

sonra, kent konseylerinin Türkiye’deki gelişiminden bahsedilecek ve ardından kent konseyleri 

ile mali yerelleşme arasındaki ilişki irdelenecektir. 

2. Kent Konseyleri 

Kent konseylerinin dünyada yasal bir zemine oturtulması 1992 yılında olmasına rağmen bu 

tarihten önce de kent konseyleri; kent kurultayı, kent parlamentosu veya kent meclisleri gibi 

değişik isimler altında bulunmaktaydı. Kent konseyleri, Birleşmiş Milletler (BM)’in 1992 Rio 

Yeryüzü Zirvesi’nde gündeme gelerek uygulamaya geçirilen Yerel Gündem 21’in bir parçasını 

oluşturmaktadır (Önder ve Güler, 2016: 886). 1992 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Rio 

Yeryüzü Zirvesi’nde Gündem 21 ortak eylem planı olarak kabul edilmiştir. 1996 yılında 

İstanbul’da yapılan Birleşmiş Milletler “Habitat II” Konferansı’ndan sonra “Yerel Gündem 21” 

görüşülmüştür. Habitat II toplantısında önemle üzerinde durulan konulardan biri de insan 

haklarına saygılı, demokratik, halka hesap veren, katılımcı ve şeffaf yönetimlerdir (Özdemir, 

2011: 36). Bu nedenle Habitat II’de Gündem 21’in, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer yerel 

aktörlerin yerel yönetimlere aktif katılımıyla etkinlik kazanabileceğinin üzerinde durulmuştur 

(Zeren, 2017: 13). 

Türkiye’de Yerel Gündem 21 uygulamalarıyla 1997 yılında kent konseyleri oluşturulmaya 

başlanmıştır (Emrealp, 2005: 30). Yerel yönetimlerle birlikte halkın toplu bir şekilde 

demokratikleşmesine ortam sağlayan kent konseyleri, en önemli katılım araçlarından biri olarak 

görülmektedir. Kentte yaşayan bütün insanları bir araya getirerek kentine sahip çıkma ve aktif 

katılım gibi ilkeleri özümseyen kent konseyleri, ortak bir akıl oluşturulmasını hedefleyen 

ortaklık modelidir (Bulut, 2013: 86). 

Kent konseyleri oldukça geniş bir faaliyet alanına sahiptir. Bu faaliyet alanları ise şu şekildedir 

(Bozkurt, 2014: 236-237): 

 Kente Yönelik Faaliyetler: Kentin doğal, kültürel tarihi ve mirasının korunması, 

Yaşanabilir bir kent yaratılması ve kentin yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlamak 

amacıyla kent konseylerinin, kentte yaşayanların kentlilik bilincini kazanmasını 

sağlaması, 

 Kentte Yaşayanlara İlişkin Faaliyetler: Kent meclisleri yardımıyla sosyal yardımlaşma ve 

dayanışmayı perçinleyerek benzeri faaliyetlerin fazlalaştırılması, kentte yaşayanların 

ortak kentsel sorunlara karşı dayanışma duygularının güçlendirilmesi, 

 Çevreye Yönelik Faaliyetler: Çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve buna 

yönelik bilincin geliştirilmesi, 

 Kentin Yönetimine Yönelik Faaliyetler: Başta kent yönetimi olmak üzere kentte 

yaşayanlara hizmet veren kamu kurumlarının yönetime katılımda bulunulmasıdır. 

Kent konseyleri yerel düzeyde katılımı arttırmak amacıyla tüm dünyada uygulama alanı 

bulmuştur. Ancak ülkeden ülkeye hatta aynı ülke içindeki yerel yönetimlerde bile uygulama 

farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılığın ise temel sebeplerinden biri olarak yönetim 

modellerinin farklılığı gösterilebilir. Örneğin, Fransız yönetim modeli ele alındığında 

merkeziyetçi bir yönetim yapısının olduğu bu nedenle yerel yönetimlerin bağımsız hareket 

etmesinin zor olduğu söylenebilir. Bu durumun bir sonucu olarak kent konseylerinin de yerel 

yönetimlerde etkinliğinin azaldığı söylenebilir (Zeren, 2017: 27). 
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3. Mali Yerelleşme 

Yerelleşme, hizmetin yerinden üretilmesini ve kararların yerinden alınmasını ifade etmektedir. 

Yerelleşme, merkezi yönetimin bürokrasi uygulamalarının azaltılarak yerel hizmetlerin daha 

kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan ve merkezi yönetimin sorumluluklarını azaltan bir araçtır 

(Acar ve Kitapçı, 2006: 86). Yerelleşme; hizmetler ve harcamaların, bunlara ilişkin vergi de 

dâhil olmak üzere finansmanının ve diğer gelir kaynaklarının merkezi ve mahalli idareler 

arasında bölüşümü ve mahalli idarelerin bu bağlamda sorumluluk, yetki ve haklarının 

belirlenmesidir (Durmuş, 2008: 135). 

Mali yerelleşme, idarecilerin kamu hizmeti üretimi konusunda sözlerinde durmaları ve buna 

yönelik olarak verdikleri kararların maliyetini yüklenmelerini; yerel halkın ise, hizmetlerin 

maliyeti ve kaynağı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayan; yerel halkın isteklerini 

yansıtarak yerel politikacılar üzerinde bağlayıcı olabildikleri ve mali saydamlık ile hesap 

verilebilirliğin olduğu bir sistemdir (Karagöz, 2015: 141). Diğer bir tanımla mali yerelleşme, 

yerel yönetimlerin mali açıdan kendi kendine yetebilmesini yani artan görev ve 

sorumluluklarını artan öz kaynakları ile gerçekleştirmesi şeklinde ifade edilebilir (Akman, 

2018: 116-117). Diğer bir ifadeyle mali yerelleşme, yetki devrini ve devletin sunduğu 

hizmetleri ulusal seviyeden alt ulusal seviyeye ulaştırma olarak tanımlanmaktadır. Hükümet 

düzeyleri arasındaki mali ilişkilere göre bu yetki devri, dört ana konudan oluşmaktadır. Bunlar: 

(i) vergi ve gelir artırıcı güçler; (ii) harcama kararlarında sorumluluk; (iii) hükümetler arası mali 

transferler ve (iv) yerel borçlanmadır (Vo, 2010: 657). 

Mali yerelleşmenin ölçülmesi tartışmalı bir konudur. İdari Yerelleşmenin ölçülmesinde 

kullanılan nüfus sayısı, yerel yönetim birimlerinin sayısı, şehirleşme oranı gibi ölçümler mali 

yerelleşmenin ölçümünde de dikkate alınmaktadır (Yüksel, 2013: 141). Mali yerelleşmenin 

ölçülmesinde esas alınan yöntemlere Tablo 1’de yer verilmektedir. 

 

Tablo 1: Mali Yerelleşmenin Ölçülmesinde Kullanılan Bazı Yöntemleri 

Ehdaie (1994) Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin toplam hükümet harcamalarına oranı 

Yılmaz (1999) Yerel harcamaların toplam harcamalara oranı 

Ebel ve Yılmaz (2002) Yerel yönetim harcamaları veya gelirlerinin GSYİH’ya oranı 

Neyaptı (2005) Yerel harcamalarının toplam harcamalara oranı 

Sağbaş ve diğerleri (2005) Yerel harcama veya gelirlerin yerel GSYİH’ya oranı 

Jin ve Zou (2005) 
Yerel bütçe harcamalarının veya gelirlerinin toplam bütçe harcamalarına 

oranı 

Tosun ve Yılmaz (2008) Yerel yönetimlerin sayısı 

Kaynak: (Yüksel, 2013: 196) 
 

Bu çalışmada Türkiye’nin mali yerelleşme düzeyinin ölçülmesinde, yerel yönetim gelir ve 

harcamalarının GSYH’ya oranı yöntemi kullanılmıştır. 
 

4. Türkiye’de Kent Konseylerinin Gelişimi 

Kent konseyleri, Türkiye’deki Yerel Gündem 21 uygulamaları ile 1997 yılında gündeme 

gelmiştir (Emrealp, 2005: 30). Kent konseylerinin yasal zemin kazanması ise 2005 yılında 

kabul edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile olmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nu madde 

76’da kent konseyleri şu şekilde ele alınmıştır: “Kent konseyi, kent yaşamında; kent 

vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, 

sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, 

hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.” 
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Kent konseylerinin kurulması, 5393 sayılı yasadan önce belediyelerin isteğine bırakılmışken 

yasadan sonra zorunlu hale getirilmiştir. Böylece yerel yönetimlerde katılımcılığı artırmak için 

önemli bir adım atılmıştır (Dolu, 2014: 98-99). 

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 08.10.2006 tarihinde 26313 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinde; kent konseyinin oluşumu, ilkeleri, yetkileri, görev 

ve organları ile çalışma esasları belirtilerek önemli bir eksiklik giderilmiştir. Kent konseyi 

yönetmeliğine göre kent konseylerinin görevleri teker teker belirtilmiştir (Kent Konseyleri 

Yönetmeliği). Kent konseyi yönetmeliğinde temel eksiklik kent konseyi kurulmaması halinde 

bir yaptırımda bahsedilmemesidir. Bunun olası sonucu olarak ise Türkiye’de 81 il, 950 ilçe ve 

380 civarında da belde bulunmasına rağmen kurulan kent konseyi sayısı oldukça azdır. 2018 

yılı itibariyle Türkiye Kent Konseyi Birliği’ne üye olan kent konseyi sayısı 88’dir. Resmi 

olmayan kent konseyi sayıları ise şu şekildedir; 

 1990-2005 yılları arasında 60, 

 2006-2007 yılları arasında 90, 

 2015 yılında 200, 

 2016 yılında 245, 

 2017yılında 294, 

 2018 yılında ise 317’dir (Reyhanoğulları, 2018: 71). 

Sayılar incelendiğinde Türkiye’de kent konseyi sayılarında yıllar itibariyle bir artış olduğu 

görülmektedir. Ancak bu artış bile olması gereken kent konseyi sayısına oldukça uzaktır. 

 

4. Kent Konseyleri ile Mali yerelleşme Arasındaki İlişki 

Yerelleşme, temelde iki ilişkiye dayanmaktadır. İlki dikey ilişki olarak bilinen mahalli idare ile 

merkezi yönetim arasındaki ilişkidir. Bu ilişkinin temelini merkezi yönetimi ile mahalli idare 

arasındaki yetki devri, mahalli idare üzerinde merkezi yönetimin denetiminin sınırlandırılması 

ve mahalli idarenin mali açıdan güçlenmesi oluşturmaktadır. Yatay ilişki ise yereldeki yönetim 

organının halkla ilişkisi ve halkın mahalli idarenin işlerine ve kararlarına katılımını esas 

almaktadır (Ulusoy ve Akdemir, 2009: 263). Buradan hareketle yerelleşme ve katılım arasında 

güçlü bir ilişki olduğu söylenebilir. Merkezi yönetimden alınan yetki ve sorumluluklar yerel 

yönetim tarafından yerel aktörlerin katılımıyla kullanıldığı durumda yerelleşmenin tam 

manasıyla gerçekleşebileceği sonucuna ulaşılabilir.  

Yerelleşme kavramı daha önceleri, yalnızca yerel yönetimlerin merkezi yönetimden yetki ve 

sorumluluk alması olarak tanımlanırken, artık yerel idarenin güçlendirilmesinin yanı sıra yerel 

sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin arttırılması, yerel girişimcilere yönelik desteklerin 

artması ve yerel halkın yönetime katılımın arttırılmasını da kapsamaktadır. Yerel Gündem 21 

ile gelen kent konseyleri ise yerel yönetimlerde halkın katılımını arttırarak yerelleşme adına 

önemli bir işlevi yerine getirmektedir (Tunçer, 2012:135-136). 

Kent konseylerinin halk katılımını arttırmasıyla yönüyle yerelleşmeyi arttıracağı söylenebilir. 

Buradan hareketle yerelleşmenin mali ayağını oluşturan mali yerelleşme için de aynı durumdan 

bahsedilebilir. Kent konseylerinin etkin çalışmaları ile artan halk katılımıyla halk yerel yönetim 

bütçesi üzerinde daha fazla söz sahibi olabilecektir. Bunun sonucu olarak yerel yönetimler 

halktan aldıkları güç ile kendi harcama kararlarını almakta daha yetkin bir hale gelebilecek bu 

durum ise mali yerelleşmenin gelişmesini sağlayabilecektir. Gelir yönü ele alındığında ise kent 

konseyleri sayesinde halk aldığı kararların uygulama ve sonuç aşamalarını değerlendirebildiği 

için yerel yönetimlere güveni artacak böylece yerel vergilere gönüllü uyum sağlayabilecektir. 
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Türkiye’de kent konseyleriyle ilgili resmi sayıya ulaşılamamakla birlikte yıllar itibariyle bir 

artış olduğu açıktır. Kent konseyleri sayısındaki bu artış ile mali yerelleşme düzeyi arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymak için Tablo 1’de ye alan mali yerelleşme düzeyinin ölçülmesini sağlayan 

yöntemlerden mahalli idare harcama ve gelirlerinin GSYH’ya oranı kullanılmıştır. Tablo 2’de 

2007-2018 yılları arasında Türkiye’de mali yerelleşme düzeyi verilmiştir. 

 

Tablo 2: 2007-2018 Dönemi Mahalli İdare Harcama ve Gelirlerinin Genel Bütçe İçindeki Payı 

(%) 
Yıllar Mahalli İdare Harcamaları / GSYH Mahalli İdare Gelirleri / GSYH 

2007 3,5 3,1 

2008 3,7 3,1 

2009 3,6 3,2 

2010 3,2 3,3 

2011 3,2 3,3 

2012 3,3 3,3 

2013 3,5 3,4 

2014 3,3 3,3 

2015 3,4 3,4 

2016 3,8 3,6 

2017 4,8 4,3 

2018* 3,4 3,8 

* Beklenen değer 

Kaynak: (BÜMKO, 2019). 
 

Türkiye’de kent konseylerinin yasal bir zemine oturtulması 2005 yılında olmuştur. Bu yıldan 

sonra kent konseyleri sayılarında bir artış olduğu görülmektedir. Ve teorik olarak kent 

konseyleri sayısında artışa paralel olarak mali yerelleşme oranında da artış beklenmektedir. 

Ancak Tablo 2’deki yıllar itibariyle mali yerelleşme oranındaki değişime bakıldığına bir artış 

olduğu görülmektedir. 

 

5. Sonuç 

Kent konseyleri, 1992 yılında Rio Yeryüzü Konferansında kabul edilen Gündem 21 başlıklı 

Eylem Planının 28. bölümünde yer alan Yerel Gündem 21’in bir parçasıdır. Kent konseyleri, 

sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla sürdürülebilir bir kent modeli oluşturmak 

bağlamında “kentine sahip çıkma” ve “aktif katılım” gibi ilkelerin bütünlüğünde ortaya 

çıkmıştır.  

Türkiye’de 2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yasal zemine kavuşan kent 

konseylerinin varlığı ise 1990’lı yıllara kadar dayanmaktadır. Yerel düzeyde halkın yönetime 

aktif katılımına fırsat sağlayan kent konseyleri ile hem yerel demokrasi hem de katılımın 

geliştiğini söylemek mümkündür. Yerel yönetimlerde halk katılımın artmasını sağlayan kent 

konseyleri ile yerelleşmenin dolayısıyla mali yerelleşmenin de arttığı da söylenebilir. 

Çalışmada kent konseyleri sayısındaki artışa paralel olarak mali yerelleşme oranında bir artış 

olup olmadığı incelenmiştir. Türkiye’de kent konseylerinin gündeme geldiği 1990’lı yıllardan 

itibaren sayılarında artış olduğu sonucuna varılmıştır. Buna ek olarak 2007-2018 yılları 

arasında Türkiye’de mali yerelleşme düzeyine yer verilmiştir. Bu verilere dayanarak Türkiye 

için mali yerelleşme ve kent konseyleri arasında beklenildiği gibi bir ilişki olmadığı sonucuna 

varılmıştır. 
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Türk Vergi Sisteminde Taşıt Alımlarına Yönelik Özel Tüketim 

Vergisi İstisnası ve Uygulaması 
 

Mustafa Taytak1  Kadir Vural2 

 

 
Özet 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, sosyal devlet olma ilkesi gereğini yerine getirmeye yönelik attığı adımlardan 

birisi de, Türk Vergi Kanunlarında bazı vergi mükelleflerine yönelik (engelli, malul, gazi, şehit aileleri ve bir takım 

sektörler (taksici esnafı)) uygulanan istisna ve muafiyet düzenlemeleridir. Bu istisna ve muafiyetlerden en 

önemlilerinden birisi ve toplum tarafından en fazla merak edileni, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında taşıt 

alımlarına yönelik uygulanan ÖTV muafiyetidir. Bu uygulama ile engelli kişilerin maddi varlıklarını geliştirmek, 

daha rahat koşullarda hayat sürmelerini sağlamak veya taksici esnafı gibi sektörlere yapılan desteklerle bu sektörde 

hizmet veren esnafı desteklemek ve bu sektörden yararlanan vatandaşlara daha rahat ve konforlu bir hizmet alımı 

sağlanması amaçlanmıştır. Bu çalışmamızda söz konusu istisna hükümlerinden yararlanma koşulları, süreci ve 

uygulaması mevzuat hükümleri kapsamında ele alınarak incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Taşıt, özel tüketim vergisi 

JEL Sınıflandırması: H29, K34 

 

Exemption and Application of Special Consumption Tax for 

Vehicle Purchase in Turkish Tax System 
 
Abstract 

Republic of Turkey's, the steps it has taken to fulfil the requirements of the principle of the social state is the 

evolution of Turkey for some taxpayers in the Tax Act (the disabled, veterans, families of martyrs and a number 

of sectors (cabbies shopkeepers)) are applied exemptions regulations. One of the most important exceptions and 

exemptions is the excise duty on the excise duty on vehicle purchases within the scope of Special Consumption 

Tax (SCT).With this application, it is aimed to provide more comfortable and comfortable service to the citizens 

who benefit from this sector by improving the tangible assets of the disabled people, providing them to live in 

more comfortable conditions or supporting the tradesmen in this sector with the support given to the sectors such 

as taxi drivers. In this study, the conditions, process and application conditions of benefiting from these exemption 

provisions will be examined from the scope of legislative provisions. 

Keywords: Vehicle, special consumption tax 

JEL Classification: H29, K34 

 

 

1. Giriş 

Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7’inci maddesinin 2 no.lu bendinde düzenlenen ve ÖTV (II) 

Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde açıklanan, Kanun’a ekli 2 Sayılı listede bulunan kayıt 

ve tescile bağlı olan araçların engelli kişiler tarafından şartlara uygun olarak alınması halinde 

beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere vergiden istisna tutulmuştur. Ayrıca Şehit ve Gazi 

ailelerine bir defaya mahsus olmak üzere ve taksici esnafının ticari araç alımlarında da belli bir 

sürede benzer bir uygulama bulunmaktadır. Ancak buradaki istisna uygulamaları malul ve 

engellilere sağlanan istisna uygulamasından çok farklıdır. Bu çalışmada, engellilere yönelik 

özel tüketim vergisi uygulamaları hakkında geniş bir bilgi verilecektir. Daha sonra şehit ve gazi 
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yakınlarına sağlanan imkânlar ile taksici esnafının ticari araç alımlarında özel tüketim vergisi 

istisnasından yararlanma koşullarına kısaca değinilecek, son olarak örnek bir hesaplama 

yapılarak yukarıda belirtilen çıkar gruplarına ne kadarlık bir avantaj sağlandığı uygulamalı 

olarak gösterilecektir. 

2. Engelliler için Özel Tüketim Vergisi İstisnası 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/2’inci maddesi eki (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile 

tâbi mallardan; 

a) “87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar 

hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl 

ve engelliler tarafından, 

b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar, bütün tekerlekleri 

motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, 

yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu 

taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50’sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri 

olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye 

veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli 

sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye 

veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, 

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar 

hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun 

hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, 

d) Bu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki araçların aynı alt bentlerde belirtilen malûl ve 

engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz 

hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran 

malûl ve engelliler tarafından,  

İlk iktisabında beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’den istisnadır”. 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde; 

Engelli sağlık kurulu raporu: Yetki verilen sağlık kuruluşlarından tedarik edilen engelli 

sağlık kurulu raporunu ifade eder (Engelli sağlık raporu alınmasında, 30.03.2013 tarih ve 28603 

sayılı resmi gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek 

Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik veya bu yönetmelikten önce yürürlükte olan 

yönetmelik hükümleri dikkate alınacaktır). 

Engellilik derecesi (oranı): İlgili mevzuat ile belirlenen esaslara göre tespit edilen, özürlülük 

durumu göz önünde bulundurularak tüm vücut fonksiyon kaybı oranını veya buna karşılık 

gelecek olan derecelendirmeyi ifade eder. 

Teknik belge: Yetkili bakanlık (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) tarafından 

yetkilendirilmiş makine mühendisleri tarafından 28.11.2008 tarihi ve 27068 sayılı resmi 

gazetede yayımlanan Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik şartlarına uygun 

yapılan tertibat sistemini belirten ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanan 

belgeyi ifade eder. 

Ekspertiz raporu: Sigortacılık Kanunda belirtilen ruhsatname sahibi sigorta eksperleri 

tarafından düzenlenen raporu ifade eder.  

Sürücü belgesi: 01.01.2016 tarihinden önce alınan ve ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu 

tarihten itibaren beş yıl (31.12.2020 tarihine kadar) geçerliliği bulunan H sınıfı ve 01.01.2016 

tarihinden itibaren alınan, Tebliğ’in (II/C/1.3) bölümünde belirtilen engellilik durumları 

itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/tertibatlara ilişkin 

ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren A, A1, A2, B, B1, BE ve M sınıfı sürücü 

belgelerini, ifade eder (04.05.2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Özel 
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Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 

Seri no.lu Tebliğ’in 3’üncü maddesi). 

2.1. Engellik Derecesi %90 ve Üzerinde Olan Kişilerin Taşıt Alımlarında İstisna 

a) Taşıtta Tadilat Aranmayan Durumlarda İstisna Uygulaması 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk 

Gümrük Tarife Cetvelinin, 

 87.03 tarife pozisyonunda bulunan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip 

binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların, 

 87.04 tarife pozisyonunda bulunan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor 

silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların, 

 87.11 tarife pozisyonunda bulunan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, 

motosikletlerin engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler 

tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisnadır. Bu 

istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı 

bizzat kullanması şartı aranmaz. 

b) Taşıtta Tadilat Aranan İstisna Uygulaması 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonu kapsamında 

vergilendirilen; 

 Yük taşıması işlerinde kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma 

kapasitesi istiap haddinin %50’sinin altında olan taşıtların, 

 Sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan taşıtların, 

Özürlülük durumları araçları bizzat kullanamayacak ve devamlı tekerlekli sandalye veya 

sedye kullanmalarını gerektirecek durumda olduğu engelli sağlık kurulu raporuyla 

belgelendirilen ve özürlülük derecesi yüzde 90 ve üzerinde olan engelliler tarafından, beş yılda 

bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı özel tüketim vergisinden istisnadır. Taşıtta yukarıda 

durumuna uygun engellinin seyahat etmesini sağlayan tertibat yaptırılması zorunludur. 

 Sürücüsü de dâhil olmak üzere 9 kişilik oturma yeri olan (fabrika çıkışı ve/veya ithali 

dikkate alınır) taşıtın Araç Tip Onay Belgesine uygun taşıtlardan, istisnadan yararlanabilen 

engellinin engel durumuna göre tekerlekli sandalye ve sedye gibi araçlarla seyahat 

yapılabilmesine uygun olarak yaptırılan tadilata bağlı olarak koltuk sayısı düşürülen taşıtlarda 

söz konusu düzenleme kapsamında değerlendirilir. Ayrıca, 10 kişilik ya da üstü koltuk sayısına 

sahip taşıtların, belirtilen düzenleme kapsamında yaptırılan tadilat sonucu, istisna kapsamındaki 

taşıtlar haline getirilmesi halinde söz konusu istisna düzenlemesinden yararlanılabilir. 

2.2. Engellilik Derecesi % 90’ın Altında Olan Kişilerin Taşıt Alımlarında İstisna 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk 

Gümrük Tarife Cetvelinin, 

 87.03 tarife pozisyonunda bulunan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip 

binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların, 

 87.04 tarife pozisyonunda bulunan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor 

silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların, 

 87.11 tarife pozisyonunda bulunan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin 

bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul 

veya engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den istisnadır. 

 Bu durumda istisnadan faydalanmak için taşıtın özel tertibatlı olması ve engelli kişi 

tarafından bizzat kullanabilecek durumda olması gerekmektedir. Burada taşıtı hareket ettirici 
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aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolu kast edilmektedir. İlk iktisaptan önce 

özel tertibat sisteminin engellinin engel durumuna uygun bir şekilde araca monte edilmesi 

gerekmektedir. Danıştay’ın bu konuda almış olduğu 11/06/2013 tarih ve 2013/2686 sayılı 

kararında, engelli şahsa satışı yapılan araçta, sinyal kolunun soldan sağa alınması şeklindeki 

tadilatın, hareket ettirici özel tertibat olmadığı, dolayısıyla özel tüketim vergisi istisnasından 

yararlanamayacağı belirtilmiş ve engelli kişinin sözü edilen yasal düzenlemede öngörülen 

istisnadan yararlanılabilmesi için, aracın, münhasıran satın alan kişinin sakatlığına uygun 

hareket ettirici özel tertibatla donatılması gerektiği, araçta bu noktada herhangi bir tadilat 

yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise tadilatın bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 

hususunun açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtilmiştir. 

 Taşıtın otomatik vites olması; Taşıtın otomatik vitesli olması, engelliliğe uygun hareket 

ettirici özel tertibat yaptırılması şartının aranmasına engel değildir. Dolayısıyla otomatik 

vitesli taşıtların hareket ettirici aksamında da kişinin engelliliğine uygun olarak sabitlenmiş 

özel tertibat yaptırılması gerekmektedir. Örneğin, sağ ayağı ampute olan bir engellinin, fren 

ve gaz pedalında özel tertibat yaptırmadan otomatik vitesli taşıtı kullanması mümkün 

olmadığından, ancak anılan tertibatın yaptırılması halinde otomatik vitesli bir taşıt 

bakımından istisnadan faydalanılabilir. 

Engellilik derecesi % 90’ın altında olanlarda, aranan şartları haiz olmak koşuluyla belli bir 

engellilik derecesine sahip olunması şartı aranmaz. 

2.3. İstisna Şartlarının İhlali 

İstisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın, zorunlu sebepler dışında, engelli tarafından bizzat 

kullanılmadığının veya engellinin taşıtı bizzat kullanamayacak durumda olması halinde taşıtın 

bariz bir şekilde engellinin istifadesine sunulmadığının ve taşıtın ilk iktisabında yaptırılan 

hareket ettirici aksamın, sonradan söküldüğünün tespit edilmesi hallerinde, istisna şartlarının 

ihlal edildiği kabul edilir ve ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi 

ile birlikte malul ve engelliden aranır. Söz konusu durumlara ilişkin tespitlerin, ilk iktisap 

tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra yapılması halinde, ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV ile 

ilgili olarak herhangi bir işlem tesis edilemeyeceği açıktır. 

3. Taksici Esnafı için Taşıt Alımlarında ÖTV İstisnası 

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel 

Tüketim Vergisi Kanununa eklenen, ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnası 

uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Özel Tüketim Vergisi 

(II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) 

13.10.2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu tebliğe göre araç değişikliği yaparak ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen 

taksici esnafı,“İlgili Büyükşehir Belediyesi veya Belediye tarafından düzenlenmiş Ticari Plaka 

Tahsis Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden 

bu belgeleri haiz olunduğuna ilişkin alınmış resmi yazı,” istenilmektedir. Ayrıca bu 

düzenlemenin yürürlüğe girdiği 07.09.2016 tarihi ilâ 30.06.2019 tarihi arasında ilk kez tescili 

yapılan taşıtlar için bu istisnadan yararlanılabilecek olup, İstisna uygulaması kapsamında 

iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden devri yapılamayacaktır. 

4. Şehit ve Gazi Yakınları için Taşıt Alımlarında ÖTV İstisnası 

07.09.2016 tarihinde 29856 sayılı resmi gazetede yayımlanan  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı 

Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile taşıt 

alımlarında sağlanan özel tüketim vergisi istisnası hakkından Terörle Mücadele Kanununun 
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EK-1’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını 

kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi 

bir defaya mahsus yararlanabilir. Bu haktan hayatını kaybeden kişinin kardeşi, yeğeni, kayın 

hısımları vb. başka bir yakını yararlanamaz. Yeniden evlenen dul eş de istisnadan yararlanamaz. 

Ancak hayatının kaybetmiş kişinin çocuklarının evli olmaları veya sonradan evlenmeleri 

istisnadan yararlanma haklarını ortadan kaldırmaz. 

Engelli bireylere getirilen 247.400 TL’yi aşmama kuralı Şehit ve Gazi yakınlarına tanınan hakta 

geçerli değildir. Şehit ve Gazi yakınları tutar sınırı olmaksızın 1600 motor hacmini geçmeyen 

binek araç alabilmektedirler. 

5. Araçların Veraset Yoluyla İntikali Durumu 

İlk iktisabı yapılan taşıtın veraset yoluyla intikalinde başkaca bir şart aranmaksızın bu devir 

işlemi dolayısıyla ÖTV aranmaz. Varislerin, mezkûr bentte sayılan kişilerden olmaması veya 

bentte sayılan kişilerden olmakla birlikte daha önce söz konusu istisnadan yararlanan lehine 

haklarından feragat etmiş olması, söz konusu taşıtın vergi ödenmeksizin veraset yoluyla 

intikaline engel teşkil etmez. Ancak, ÖTV uygulanmaksızın varislere intikal eden taşıtın, 

murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren beş yıllık süre dolmadan varisler tarafından 

istisnadan yararlanamayanlara satışı veya devri halinde ÖTV aranır. 

6. Örnek Hesaplama 

 

ARACIN RAYİÇ DEĞERİ :   80.000-TL 

ÖTV %35    :   28.000-TL 

ARA TOPLAM   : 108,000-TL 

KDV %18    : 19,440-TL 

GENEL TOPLAM            :     127.440-TL 

 

 

ARACIN RAYİÇ DEĞERİ :       80.000-TL 

ÖTV %35              :         0.000-TL 

ARA TOPLAM             :       80.000-TL 

KDV %18              :       14.400-TL 

GENEL TOPLAM   :       94.400-TL 

 

 

ÖTV FARK    : 28.000-TL 

 (28.000-TL – 0,00) 

 

KDV FARK    :   5.040-TL 

 (19.440-TL -14.400-TL) 

 

GENEL İNDİRİM   : 33.040-TL 
 

7. Sonuç 

Engelliler, şehit yakınları ve taksici esnafının taşıt alımında özel tüketim vergisi istisnasından 

yararlanması, özellikle sosyal devlet anlayışı açısından önemli bir uygulamadır. Bu imkânın 

çeşitli şekillerde suiistimal edilmesi halinde ve ihlal şartları oluştuğunda kişiler ödenmemiş olan 

özel tüketim vergisini, vergi ziyaı cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödemek zorundadırlar. 

Toplum nazarında çok ilgi çeken ve yararlanan kişiye önemli bir maddi avantaj sağlayan bu 



7th SCF International Conference on “Future of EuropeanUnionand     Usak/Turkey 

Future of Turkey-EU Relations”                    11th-13thApril 2019 

 

513 
 

uygulamanın son yıllarda engelli vatandaşlar özelinden çıkarılarak kapsamının genişletildiği 

görülmektedir, ilk etapta şehit ailelerine verilen bu imkân geçici süreliğine taksici esnafına da 

verilmiştir. Kapsamın genişletilmesinin kamu gelirleri açısından bir gelir kaybına neden olduğu 

kabul edilmekle birlikte, otomotiv sektörüne katkısı göz ardı edilmemelidir. Uygulamanın bir 

diğer önemli katkısı ise KDV yönünden sağladığı avantajdır. Bilindiği üzere taşıt alımlarında 

ÖTV matrahı üzerinden KDV hesaplanmaktadır. Yukarıda verdiğimiz örnekte de görüleceği 

üzere, ÖTV istisnası KDV matrahını düşürmüş ve bu sayede istisna hakkından yararlanan 

kişiler daha az miktarda KDV ödeme avantajını elde etmiştir. Bu durumda bahse konu 

uygulama hem ÖTV hem de KDV yönünden avantaj sağlamaktadır. Ayrıca bu imkândan 

yararlanan engelli vatandaşların MTV’den muaf tutulduğunu da unutmamak gerekir. Uygulama 

şehit yakınlarına sadece bir kere bu uygulamadan yararlanma imkânı sağlamakta olup, söz 

konusu durumun şehit yakınlarına engelli vatandaşlarda olduğu gibi beş senede bir yararlanma 

imkânı getirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca şehit yakınlarına tanınan taşıt 

alımında üst sınır miktarı olmama olanağının hali hazırda engelli vatandaşlara da (2019 yılı için 

247.400-TL) sağlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak özel tüketim vergisi 

istisnasının engelli ve şehit yakınlarına uygulanmasının sosyal devlet anlayışı açısından uygun 

olduğu, taksici esnafı açısında da uygulamanın sınırlı ve süreli olmasının yerinde bir karar 

olduğu düşünülmektedir. 
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Finansal Kiralamanın Vergisel Yönü ve TFRS 16 Kiralamalar 

Standardı Kapsamında Muhasebeleştirilmesi 
 

Ayhan Yatbaz1 Ali Rıza Gokbunar2 

 

 
Özet 

Kiralama maddi veya maddi olmayan bir varlığın kullanım hakkını belirli bir süreliğine ve belirli bir tutar 

karşılığında başkasına devretme işlemi olarak tanımlanabilir.  Finansal kiralama ise basit bir anlatımla kiralama 

işinin sırf finansal destek sağlamak amacıyla yapılmasıdır. Bir varlığı satın almak yerine uzun vadeli olarak 

kiralamak işletmeden tek seferde büyük fon çıkışının önüne geçilebilir ve böylece elde kalan fonlar daha karlı 

yatırım işlerinde kullanılabilir. Finansal kiralama yoluyla ayrıca varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan 

riskler ve bakım-onarım maliyetlerinden de kaçınılmış olur. Türkiye’de finansal kiralama işlemleri 6361 sayılı 

Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu (eski kanun 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu) 

ile düzenleme altına alınmıştır. Söz konusu kanuna göre finansal kiralama işlemi sadece finansal kiralama 

şirketleri, katılım bankaları ve kalkınma ve yatırım bankaları tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Finansal 

kiralama işleminde yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarında farklı KDV oranları söz konusudur. 27.12.2011 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine 

ve teçhizatın finansal kiralama şirketi tarafından teslimi ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ve 

amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların finansal kiralama şirketleriyle ilgili 

işlemlerde KDV oranı %1 olarak kabul edilmiştir. Diğer teslim ve ifalarda ise malın tabi olduğu KDV oranı 

uygulanmaktadır. Türkiye’de finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde KGK tarafından yayınlanan 

TMS 17 Kiralama İşlemleri standardı uygulanmaktadır. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri dikkate 

alınmaktadır. Finansal kiralama şirketlerinin uyguladıkları Tekdüzen Hesap planı ise BDDK tarafından 

yayınlanmaktadır. Bu çalışmada finansal kiralama işlemlerinin vergi ve muhasebeleştirme karşısındaki durumu 

ele alınmıştır. Çalışmanın son kısmında ise finansal kiralama işleminin vergi ve muhasebesiyle ilgili bir örnek 

uygulamaya yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal muhasebe, Finansal kiralama, Vergi Usul Kanunu 

JEL Sınıflandırması: M41, K34 

 

The Tax Role of Financial Leasing and Accounting of It in the 

Scope of TFRS 16 Leases Standard 
 

 
Abstract 

Lease can be defined as the transfer of the right to use a tangible or intangible asset to another person for a specified 

period and for a certain amount of time. Financial leasing is the process of leasing to provide financial support. 

Renting a long term instead of buying an asset can prevent large funds out of business. Thus, the remaining funds 

can be used for more profitable investment activities. It also avoids risks arising from ownership of assets and 

maintenance and repair costs through financial leasing. Leasing transactions in Turkey are regulated by Financial 

Leasing, Factoring and Financing Companies Law No. 6361. According to Law No. 6361, financial leasing can 

only be carried out by financial leasing companies, participation banks, and development and investment banks. 

There are different VAT rates for goods delivery and service performed in the leasing business. Being effective as 

of December 27, 2011, Delivery of the machinery and equipment covered by the document to the taxpayer with 

“Investment Incentive Certificate” by the leasing company, and machinery and equipment which are included in 

the customs tariff statistical positions and which are subject to amortization and which bear economic value, the 

VAT rate of these assets for the trading of financial leasing companies is 1%. In other deliveries and performing, 

the VAT rate on which the goods are subject is applied. In Turkey, leasing transactions are accounted for in 

                                                 
1 Res. Asst., Manisa Celal Bayar University, School of Applied Sciences, Banking and Finance Department,  

Manisa-Turkey, ayhanyatbaz@hotmail.com  
2 Prof., Manisa Celal Bayar University, School of Applied Sciences, Banking and Finance Department, Manisa-

Turkey, argokbunar@hotmail.com  
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accordance with “TAS 17 Leasing Operations standard” issued by POA (KGK). In addition, the relevant provisions 

of the Tax Procedure Law are taken into consideration. The Uniform Chart of Accounts applied by financial leasing 

companies is published by BRSA (BDDK). In this study, the situation of financial leasing transactions against tax 

and accounting is discussed. In the last part of the study, an example of tax and accounting of the leasing transaction 

is given. 

Keywords: Financial accounting, Financial leasing, Tax Law 

JEL Classification: M41, K34 

 

1. Giriş 

Finansal kiralama kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine 

bakılmaksızın, bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan riskler ile 

yararların tamamının veya tamamına yakınının belli bir dönemde bedel karşılığı kiracıya 

bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır.3 Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre ise kira 

süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir 

iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan riskler ile yararların tamamının 

veya tamamına yakınının belli bir dönemde bedel karşılığı kiracıya bırakılması sonucunu 

doğuran kiralamalardır.4 Finansal kiralama ayrıca 6361 sayılı Kanun’da “bir finansal kiralama 

sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen 

kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi 

sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir 

bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde 

sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre 

yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde 

doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hâllerinden herhangi birini sağlayan kiralama 

işlemi” olarak tanımlanmıştır. 

 
Şekil 1: Finansal Kiralama Süreci 

(1) Kiracının satıcı firma ile ön görüşme yapması ve proforma faturanın düzenlenmesi 

(2) Finansal kiralama şirketine başvurulması, finansal kiralama şirketinin kredi tahsis ve 

şartlarını belirlemesi, sözleşmenin düzenlenmesi 

(3) Finansal kiralama şirketinin satıcıya ödeme yapması 

(4) Finansal kiralama konusu varlığın kiracıya teslim edilmesi 

                                                 
3 Risk, atıl kapasiteden veya teknolojik eskimeden kaynaklanabilecek zarar olasılıklarını ve getirilerde, ekonomik 

koşulların değişmesinden kaynaklanabilecek değişiklikleri kapsar (kalıntı kazancın değerinde meydana gelen 

değişiklikler gibi). 

Yararlar ise, varlığın ekonomik ömrü içerisinde kârlı bir şekilde işletilmesi ve kalıntı kazancın değerinde artış 

meydana gelmesi sonucunda gelir elde edilmesinin beklenmesi şeklinde ortaya çıkabilir. 
4 VUK Mükerrer Madde 290’ın 3’üncü bendi 
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(5) Finansal kiralama şirketinin noter yoluyla ödeme planını kiracıya iletmesi ve varlığı 

sigortalatması 

(6) Kiracı tarafından kira ödemelerinin yapılması 

(7) Kira süresi sonunda sözleşmede belirlenen sembolik tutar üzerinden varlığın kiracıya 

devredilmesi 

 

VUK’a göre doğal kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kiralama sözleşmeleri 

ile sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi kıymetlerle ilgili lisans 

sözleşmeleri finansal kiralama kapsamında değerlendirilmez. Ayrıca arazi, arsa ve binalarla 

ilgili kiralama sözleşmeleri, sadece, sözleşmede kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya 

devri öngörülmüşse veya kiracıya kira süresi sonunda kiralama konusu gayrimenkulü düşük bir 

bedelle satın alma hakkı tanınmışsa finansal kiralama kapsamında değerlendirilir. VUK’a göre 

aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde yapılan kiralama işlemi bir finansal kiralama 

işlemidir. 

- İktisadî kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi 

- Kiracıya kira süresi sonunda iktisadî kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın 

alma hakkı tanınması 

- Kiralama süresinin iktisadî kıymetin ekonomik ömrünün %80'inden daha büyük bir 

bölümünü kapsaması 

- Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadî 

kıymetin rayiç bedelinin %90'ından daha büyük bir değeri oluşturması 

Yukarıda belirtilen ifadeler benzer ifadelerle 6361 sayılı Finansal Kiralama, Finansman 

Şirketleri ve Faktoring Şirketleri Kanununda da yer almaktadır.  

- Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, kiralayan tarafından 

finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya 

devredilmesi; 

- Kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı 

tanınması;  

- Kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün %80’inden daha büyük bir bölümünü 

kapsaması veya  

- Finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin 

toplamının malın rayiç bedelinin %90’ından daha büyük bir değeri oluşturması 

Bu koşullar TMS 17 ve TFRS 16’da yer alan koşullardan yola çıkılarak belirlenmiştir. Aradaki 

temel farklılık VUK ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri 

Kanununda (eski kanun 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu) spesifik değerlere yer 

verilmiştir. Örneğin kiralama süresinin ekonomik ömrün %80’inden daha büyük olması ve kira 

ödemelerinin bugünkü değerinin varlığın rayiç değerinin %90’ından daha büyük olması 

şeklinde bir sınırlama konulmuştur. Böylelikle öznel değerlendirmelerin önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır. 
 

2. Literatür 
Bengü (2007) TMS 17 Kiralama İşlemleri standardı kapsamında finansal kiralama işleminin 

kiracının ve kiraya verenin finansal tablolarında gösterilmesini ele almış ve Türk mevzuatında 

finansal kiralama işlemlerinin yerini ortaya koymuştur. Buna göre 3226 sayılı Finansal 

Kiralama Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Vergi Mevzuatı (Gelir Vergisi Kanunu, 

Kurumlar Vergisi Kanunu, KDV Kanunu ve diğer benzeri Kanunlar) açısından değerlendirme 

yapmıştır. Son olarak finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesine yönelik kapsamlı 

örnek uygulamalara yer vermiştir. Ekinci (2007) finansal kiralama şirketlerinde genel bir 

değerlendirmede bulunmuş ve muhasebeleştirmeyle ilgili BDDK tarafından yayınlanan 

tebliğleri göz önüne alarak bir örnek uygulamaya yer vermiştir. Gökgöz (2013) finansal 

kiralama işlemlerini öncelikle vergi mevzuatı açısından incelemiştir. Bu kapsamda değerleme 
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ve amortisman, KDV ve teşvikler ile kur ve faiz konularını açıklığa kavuşturmuştur. Daha sonra 

TMS 17 Kiralama İşlemleri standardı kapsamında kiracı ve kiraya veren tarafından 

muhasebeleştirme ilkelerine değinmiş ve örnek uygulamalara yer vermiştir. Dinçer (2013) 

finansal kiralama konusunu örnek uygulamalarla VUK kapsamında kapsamlı bir şekilde ele 

almıştır. Gönen ve Akça (2014) finansal kiralama işlemlerini TMS 17 Kiralama İşlemleri 

standardı ve VUK açısından muhasebeleştirilmesini bir örnek uygulama kapsamında ele 

almışlardır. Yakut (2016) finansal kiralama işlemleri kapsamında VUK ve TMS 17’de kiracı 

ve kiralayana ilişkin muhasebeleştirme hükümlerine değinmiş ve bir örnek uygulamaya yer 

vermiştir. Kırlıoğlu ve Öztaş (2015) TMS 17 hükümleri ve VUK’a göre finansal kiralama 

işlemlerinde muhasebe uygulamalarını ele almış ve örnek uygulamaya yer vermişlerdir. Aslan 

(2018) UFRS 16 faaliyet kiralaması işlemlerinin muhasebeleştirilmesini TRFS 16 hükümleri 

çerçevesinde ele alarak çeşitli örnek uygulamalara yer vermiştir.  
 

3. Finansal Kiralamanın Vergisel Durumu 
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın5 birinci 

maddesinin birinci fıkrasında mal teslimleri ile hizmetlerin yerine getirilmesinde uygulanacak 

KDV oranı genel olarak (I) SAYILI LİSTE’de yer alanlar için %1, (II) SAYILI LİSTE’de yer 

alanlar için %8, bunlar dışında kalanlar için ise %18 olarak belirlenmiştir.  

2011/2604 sayılı Kararname ile 27.12.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (I) SAYILI 

LİSTE’nin 16 ve 17’inci sıralarında belirtilen işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama 

işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranının uygulanacağı belirtilmiştir. Bu 

bağlamda ilgili kararın aşağıda belirtilen 16’ıncı ve 17’inci sıralarında belirtilen teslim ve ifalar 

%1 KDV’ye tabidir; 

 16. Sırası: (I)SAYILI LİSTE’nin 16’ıncı sırasında 3065 sayılı KDV Kanununun 

13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi sahibi 

mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın, 3226 sayılı Finansal Kiralama 

Kanununa (6361 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu) göre 

finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması, 

 17. Sırası: 20/12/2010 tarih ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin6 gümrük 

tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği 

taşıyan makine ve cihazların  (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve 

teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama 

Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama 

şirketleri tarafından KDV mükellefleri ile işlemleri KDV’den istisna edildiği için KDV 

mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi, 
 

4. VUK’a Göre Muhasebeleştirme ve Raporlama 
VUK’a göre kiracı tarafından finansal kiralama işlemine konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı 

ve sözleşmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadî kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye 

göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenir. 

 

Kiralayan tarafından sözleşmeden doğan alacak, kiralama süresi boyunca yapılacak kira 

ödemelerinin toplam tutarı, kiralama konusu iktisadî kıymet ise, bu iktisadî kıymetin net bilanço 

aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar ile 

değerlenir. İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin 

düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif olması halinde, iktisadî kıymet iz bedeliyle 

                                                 
5 Gelir İdaresi Başkanlığı, http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/kdv-oranlari-listesi (Erişim 

13.4.2018) 
6 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171231M3-1.pdf (Erişim 13.4.2018) 
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değerlenir ve aradaki fark iktisadî kıymetin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi 

işleme tâbi tutulur. Kiralayan tarafından aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin 

bugünkü değeri arasındaki fark, gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasifleştirilmek 

suretiyle değerlenir. Kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadî kıymetin üretimini veya alım 

satımını yapması halinde, iktisadî kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç bedeli dikkate 

alınır. Rayiç bedel ile maliyet bedeli arasındaki fark, normal bir satış işleminden elde edilen kâr 

veya zarar olarak işleme tâbi tutulur. 
 

5. TFRS 16’ya Göre Muhasebeleştirme ve Raporlama 
Bir bedel karşılığında, bir varlığın (dayanak varlık) kullanım hakkını, belirli bir süre için 

devreden bir sözleşme veya sözleşmenin bir parçasıdır. TFRS 16’ya göre finansal kiralama 

dayanak varlığın mülkiyetinden kaynaklanan tüm risk ve getirilerin önemli ölçüde devredildiği 

kiralamadır. 
 

5.1. Kiracı 

Bir işlemin kiralama işlemi olarak tanımlanabilmesi (recognizing) için sözleşmenin, bir bedel 

karşılığında tanımlanan varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için 

devretmesi gerekir. Bu şartın sağlanması durumunda bu sözleşme, bir kiralama sözleşmesi ya 

da bir kiralama işlemi olarak kabul edilmektedir. Kiracı, kiralamanın fiilen başladığı tarihte 

finansal tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira yükümlülüğü yansıtır. Kiralama 

işleminin ilk muhasebeleştirme sırasındaki ölçümü (measurement) ve sonraki ölçümü aşağıdaki 

tabloda özetlenmiştir. 

 

Tablo 1: Kullanım Hakkı Varlığı ve Kira Yükümlülüğünün Ölçümü 

 İlk Ölçüm Sonraki Ölçüm 

Kullanım 

hakkı varlığı 

Maliyet 

değeri 

Maliyet değeri 

Kira 

yükümlülüğü 

Kira 

ödemelerinin 

bugünkü 

değeri 

üzerinden 

- Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak 

şekilde artırır, 

- Defter değerini, yapılan kira ödemelerini yansıtacak 

şekilde azaltır ve 

- Defter değerini, tüm yeniden değerlendirmeleri ve 

kiralamada yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde ya 

da revize edilmiş özü itibarıyla sabit kira ödemelerini 

yansıtacak şekilde yeniden ölçer. 

 

Kiracı, kullanım hakkı varlığını kiralamanın fiilen başladığı tarihte maliyeti üzerinden ölçer. 

Buna karşılık kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra kiracı, kullanım hakkı varlığını maliyet 

yöntemini uygulayarak ölçer. Kiracı, kira yükümlülüğünü ise kiralamanın fiilen başladığı 

tarihte o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçer. Kira 

ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, bu oran 

kullanılarak iskonto edilir. Kiracı, bu oranın kolaylıkla belirlenememesi durumunda, kiracının 

alternatif borçlanma faiz oranını kullanır. Kiracı kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonraki 

süreçte ise aşağıdaki yolu izler: 

- Defter değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır, 

- Defter değerini, yapılan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır ve 

- Defter değerini, tüm yeniden değerlendirmeleri ve kiralamada yapılan değişiklikleri 

yansıtacak şekilde ya da revize edilmiş özü itibarıyla sabit kira ödemelerini 

yansıtacak şekilde yeniden ölçer. 
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Tablo 2: Kullanım Hakkı Varlığı ve Kira Yükümlülüğünün Sunumu 

 Kullanım hakkı varlığı Kira yükümlülüğü 

Finansal 

durum tablosu 

Diğer varlıklardan ayrı 

olarak 

Diğer yükümlülüklerden ayrı olarak 

Kâr veya zarar 

ve diğer 

kapsamlı gelir 

tablosu 

Kullanım hakkı varlığına 

ilişkin amortisman bedeli 

diğer giderlerden ayrı 

olarak 

Kira yükümlülüğüne ilişkin faiz gideri, 

kullanım hakkı varlığına ilişkin amortisman 

bedelinden ayrı olacak şekilde finansman 

maliyetlerinin bir unsuru olarak 

Nakit akış 

tablosu 

 Kira yükümlülüğünün anapara kısmına 

ilişkin nakit ödemeleri, finansman 

faaliyetlerinde 

 

Kiracı kullanım hakkı varlığını finansal durum tablosunda diğer varlıklardan ayrı olarak, kira 

yükümlülüklerini de diğer yükümlülüklerden ayrı olarak sunar. Buna karşılık kullanım hakkı 

varlığına ilişkin amortisman bedelini kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda diğer 

giderlerden ayrı olarak sunar. Aynı şekilde kira yükümlülüğüne ilişkin faiz giderini, yine kâr 

veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda kullanım hakkı varlığına ilişkin amortisman 

bedelinden ayrı olacak şekilde finansman maliyetlerinin bir unsuru olarak sunar. Sonra olarak 

kiracı kira yükümlülüğünün anapara kısmına ilişkin nakit ödemelerini, nakit akış tablosunda 

finansman faaliyetlerinde sunar. Kiracı finansal kiralama işlemini muhasebeleştirirken 

aşağıdaki hesapları kullanır. 

 

Tablo 3: Kiracı Tarafından Kullanacak Hesaplar 

Bilanço Hesapları 

301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 

401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 

302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)  

402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 

260 Haklar 

268 Birikmiş Amortismanlar (-) 

Gelir Tablosu Hesapları 

770 Genel Yönetim Giderleri 

780nansman Giderleri 

 

5.2. Kiraya Veren 

Kiraya veren, kiralamaların her birini faaliyet kiralaması ya da finansal kiralama olarak 

sınıflandırır. Bir kiralama, dayanak varlığın mülkiyetinden kaynaklanan tüm risk ve getirileri 

önemli ölçüde devrediyorsa finansal kiralama olarak sınıflandırılır. Bunun dışındaki 

kiralamalar faaliyet kiralaması olarak kabul edilmektedir. Bir kiralama işleminin finansal 

kiralama mı yoksa faaliyet kiralaması mı olduğuna karar vermek için işlemin özüne bakılır. Tek 

başına veya birlikte, bir kiralamanın finansal kiralama olarak sınıflandırılmasını sağlayan 

durumlar aşağıda belirtildiği gibidir: 

(1) Kiralamanın, dayanak varlığın mülkiyetini kiralama süresinin sonuna kadar kiracıya 

devretmesinin öngörülmesi, 

(2) Dayanak varlığı, opsiyonun kullanılabilir hale geldiği tarihteki gerçeğe uygun 

değerinden yeterince düşük olması beklenen bir fiyattan satın alma opsiyonuna sahip 

olan kiracının, kiralama sözleşmesinin başlama tarihinde bu opsiyonu kullanacağından 

makul ölçüde emin olması, 

(3) Dayanak varlığın mülkiyeti devredilmese dahi, kiralama süresinin dayanak varlığın 

ekonomik ömrünün büyük bir kısmını kapsaması, 
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(4) Kiralama sözleşmesinin başlama tarihinde, kira ödemelerinin bugünkü değerinin, 

dayanak varlığın gerçeğe uygun değerinin tamamına yakınını oluşturması ve 

(5) Dayanak varlığın, üzerinde büyük değişiklikler yapılmadığı sürece yalnızca kiracı 

tarafından kullanılabilecek özel bir yapıda olması. 

 

Ayrıca aşağıdaki göstergeler de göz önünde bulundurulur: 

(1) Kiracının kiralamayı feshedebilmesi durumunda, kiraya verenin fesihten kaynaklanan 

zararlarının kiracı tarafından karşılanması, 

(2) Kalıntı değerin gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimlerden kaynaklanan 

kazanç veya kayıpların (örneğin kiralamanın sonundaki satıştan elde edilen bedelin 

büyük bir bölümüne eşit bir kira indirimi şeklinde) kiracıya ait olması ve 

(3) Kiracının, piyasa fiyatının önemli ölçüde altında bir kira bedeli karşılığında ikinci bir 

dönem için kiralamayı sürdürme hakkının bulunması. 

 

Finansal kiralamalarda kiraya veren, kiralamanın fiilen başladığı tarihte, finansal kiralama 

kapsamında elde tutulan varlıkları finansal durum tablosuna alır ve bunları net kiralama 

yatırımına eşit tutarda bir alacak olarak sunar. Net kiralama yatırımı kiralamadaki zımnî faiz 

oranıyla iskonto edilen brüt kiralama yatırımıdır. Brüt kiralama yatırımı finansal kiralama 

kapsamında kiraya veren tarafından alınacak kira ödemeleri ve kiraya verenin elde edeceği 

taahhüt edilmemiş kalıntı değerin toplamıdır. Aşağıda kiraya veren tarafın net kiralama 

yatırımını ilk muhasebeleştirme ve sonraki süreçte ne şekilde ölçeceğini gösteren bir tablo 

sunulmuştur. 

 

Tablo 4: Net Kiralama Yatırımının Ölçümü 

İlk ölçüm - Kiralamadaki zımnî faiz oranı kullanılarak net kiralama yatırımı 

hesaplanır. 

- Başlangıçtaki doğrudan maliyetler net kiralama yatırımı tutarının ilk 

ölçümüne dâhil edilir ve kiralama süresi boyunca finansal tablolara 

yansıtılan gelir tutarını azaltır. 

Sonraki 

ölçüm 

- Kiralama süresi boyunca finansman geliri net kiralama yatırımına ilişkin 

sabit bir dönemsel getiri oranını yansıtan bir esasa göre finansal tablolara 

alınır. 

- Döneme ilişkin kira ödemeleri, anaparayı ve kazanılmamış finansman 

gelirini azaltmak üzere brüt kiralama yatırımından düşülür. 

 

İlk ölçüm sırasında, kiraya veren, net kiralama yatırımının ölçümünde kiralamadaki zımnî faiz 

oranını kullanır. Başlangıçtaki doğrudan maliyetler, üretici veya satıcı konumundaki kiraya 

verenler tarafından katlanılanlar dışında, net kiralama yatırımı tutarının ilk ölçümüne dâhil 

edilir ve kiralama süresi boyunca finansal tablolara yansıtılan gelir tutarını azaltır. Sonraki 

ölçümde ise kiraya veren kiralama süresi boyunca finansman gelirini net kiralama yatırımına 

ilişkin sabit bir dönemsel getiri oranını yansıtan bir esasa göre finansal tablolarına alır. Kiraya 

veren, döneme ilişkin kira ödemelerini, anaparayı ve kazanılmamış finansman gelirini azaltmak 

üzere brüt kiralama yatırımından düşer. Kiraya veren taraf gerek katılım bankası gerek finansal 

kiralama şirketi gerekse yatırım ve kalkınma bankası olsun finansal kiralama işlemini 

muhasebeleştirirken aşağıdaki hesapları kullanır. 

 

 

 

 

 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”             11-13th April 2019 
 

521 

 

Tablo 5: Finansal Kiralama Şirketinin Kullanacağı Hesaplar 

Bilanço Hesapları 

150 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 

15000 Finansal Kiralama Alacakları 

15001 Kazanılmamış Finansal Kiralama Gelirleri (-) 

226 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 

22600 Finansal Kiralama Konusu Yatırımlar 

228 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 

22800 Finansal Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 

Gelir Tablosu Hesapları 
582 Finansal Kiralama Gelirleri 

644 Finansal Kiralama Giderleri 

Nazım Hesaplar 

900 FK Alacakları Anapara Tutarlarından Alacaklar 

902 FK Alacakları Anapara Tutarlarından Borçlar 

910 Kazanılmamış FK Gelirlerinden Alacaklar 

912 Kazanılmamış FK Gelirlerinden Borçlar 

920 Takipteki FK Alacakları Anapara Tutarlarından Alacaklar 

922 Takipteki FK Alacakları Anapara Tutarlarından Borçlar 

930 Takipteki Kazanılmamış FK Gelirlerinden Alacaklar 

932 Takipteki Kazanılmamış FK Gelirlerinden Borçlar 
 

6. Sonuç ve Öneriler 

Kiralama bir varlığın mülkiyetinden kaynaklanan hakların belli bir süreliğine ve belli ödeme 

veya ödeme planı karşılığında bir başkasına devredilmesini mümkün kılan bir sözleşmedir. 

Finansal kiralama ise esasen bir varlığı doğrudan satın almak yerine kiralamak yoluyla o 

varlığın mülkiyetinden kaynaklanan tüm fayda ve risklere sahip olma hakkı veren bir finansal 

sözleşme olarak tanımlanabilir. Finansal kiralama işlemi Türkiye’de 6361 sayılı Kanun 

uyarınca finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ve kalkınma ve yatırım bankaları 

tarafından yapılmaktadır. Finansal kiralama işlemleri BSMV ve KKDF’den muaftır. Bunun 

yerine KDV’ye tabi tutulmuştur. Ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri 

uyarınca birtakım istisnalara sahiptir. I Sayılı Cetvel’de belirtilen varlıklar %1 KDV’ye 

tabiyken, bu cetvelin dışında kalan varlıkların finansal kiralamaya konu edilmesi halinde söz 

konusu varlığın tabi olduğu KDV esas alınmaktadır. Finansal kiralama işleminin muhasebe ve 

raporlamasıyla ilgili Türkiye’de iki farklı düzenleme bulunmaktadır. Bunlardan ilki Vergi Usul 

Kanunu hükümleri, diğeri ise KGK tarafından yayınlanan TFRS 16 hükümleridir. Bu hükümler 

arasındaki temel farklılık tanımlamada ortaya çıkmaktadır. Bir kiralama işleminin finansal 

kiralama olup olmadığına karar verilirken TFRS 16’ya göre ilke bazlı değerlendirmelere yer 

verilirken VUK’a göre kural bazlı değerlendirmeler söz konusu olmaktadır. 
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Savunma Harcamaları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki 

İlişkinin Ampirik Analizi 
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Özet 

Günümüzde savunma harcamalarının, kamu harcamaları içinde önemli paya sahip oldukları görülmektedir. 

Özellikle Türkiye gibi jeopolitik olarak stratejik bir yerde olan ülke için güvenlik en önemli meselelerin başında 

gelmektedir. Yıllardır süren terör sorunu, Kıbrıs sorunu ve Suriye’deki iç savaş başta olmak üzere birçok güvenlik 

sorunu, Türkiye’de savunma harcamalarının önemli miktarda artmasına neden olmaktadır. Çalışmanın amacı, 

Türkiye’de yapılan savunma harcamalarının büyüme üzerindeki etkisini ampirik olarak analiz etmektir. VAR 

analizi ve Granger Nedensellik testinin uygulandığı çalışma 1960-2017 yıllarını kapsamaktadır. Analizden elde 

edilen bulgular, savunma harcamalarında meydana gelen bir şokun büyümeyi üç döneme kadar olumlu etkilediğini 

göstermektedir. Ayrıca varyans ayrıştırmasında büyümenin önemli oranda savunma harcamalarından 

kaynaklandığı saptanmaktadır. Granger Nedensellik testinde ise savunma harcamalarından büyüme doğru 

nedensellik olduğu tespit edilmektedir. Sonuçlar, savunma harcamalarının büyümenin önemli bir belirleyicisi 

olduğuna işaret etmektedir. 
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Empirical Analysis of the Relationship between Defense 

Expenditures and Economic Growth 
 
Abstract 

Nowadays, defense expenditures have a significant share in public expenditures. Especially for countries like 

Turkey geopolitically strategic location is one of the most important security issue. The problem of terrorism, the 

Cyprus problem, and the civil war in Syria has led to the increase a significant amount of defense spending in 

Turkey. Aim of the study is to analyze empirically the impact on growth of defense spending in Turkey. The study 

of VAR analysis and Granger Causality test covers the years 1960-2017. The findings of the analysis show that a 

shock in defense spending has a positive effect on growth up to three periods. In addition, it is determined that the 

growth rate in the variance decomposition is mainly due to defense expenditures. There is causality from defense 

spending to growth in Granger Causality test. The results indicate that defense spending is an important 

determinant of growth. 
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1. Giriş 

Türkiye açısından savunma harcamaları, özellikle son yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle daha 

önemli hale gelmektedir. Ortadoğu ülkelerinde yaşanan Arap Baharı, Suriye’de yaşanan iç 

savaş bu kapsamda yapılan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve şuanda planlanan Fırat’ın doğusuna 

ilişkin harekatlar, yıllardır süren ve son yıllarda yoğunlaşan terör ile mücadele, Katar gibi bazı 

ülkelerde askeri üs kurulması gibi gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin helikopter, tank ve ağır 

silah sektörlerinde başlattığı yerli üretim hamlesi, savunma harcamalarının artışında önemli rol 

oynamaktadır.  

Savunma harcamalarının tam olarak neleri kapsadığına ilişkin genel bir görüş birliği 

bulunmamaktadır. Ancak uluslararası kabul gören bir kurum olan NATO’ya göre savunma 

harcamaları kapsamında değerlendirilen maddeler şunlardır: Asker ve görevli (personel) 

ödemeleri, askeri organizasyonlarla ilgili veya ordu içindeki teknisyen, bürokrat vs. ücretleri, 

tıbbi hizmetler, vergisel ayrıcalıklar ve sosyal faydalar (akrabalar dahil), emeklilik maaşı, askeri 

okullar, hastaneler vb., silah harcamaları (ithal silahlar dahil), altyapı yatırımları, binalar vb., 

bakım ve onarım, diğer malların tedariki, askeri araştırma ve geliştirme, stratejik malların 

stoklanması, silah ve üretim yerleri vb. korumak, silah üretim sübvansiyonları/değişim 

sübvansiyonları, diğer ülkelere yapılan askeri yardımlar, uluslararası organizasyonlara katkılar 

(Askeri anlaşmalar, Birleşmiş Milletler barışın korunması vb.), sivil savunma, gazilere sağlanan 

menfaatler vb., savaş borçları, orduya bağlı olmayan güçler/jandarma gücü, sınırlar/gümrük 

muhafızları, polis idaresi, yardım/felaketten kurtarma, birleşmiş milletler barışı koruma, kredi 

temini şeklindedir (Brzoska, 1995: 46-49 aktaran Giray, 2004: 184-185). 

Grafik 1’de Dünyada, OECD ülkelerinde ve Türkiye’de savunma harcamalarının milli gelir 

içindeki payları gösterilmektedir. Dünya ve OECD ülkelerinin ortalamasının genelde beraber 

hareket ettiği ve 1960’tan günümüze genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir. 

1960’ta yaklaşık %7 olan oran, son yıllarda %2 seviyesine yaklaşmaktadır. Türkiye’nin ise 

Dünya ve OECD ortalamasından farklı olarak ilgili rasyoda daha yatay bir seyir izlediği 

saptanmaktadır. Türkiye’de 1960’ta yaklaşık %4 olan ilgili rasyo, son yıllarda %2 seviyesinde 

seyretmektedir. Özellikle 1974 yılında Kıbrıs Harekatı nedeniyle rasyonun %5’in üzerine 

sıçradığı görülmektedir. Savunma harcamalarının oran olarak düşmesine karşın nominal değer 

olarak önemli oranda yükseldiği ifade edilebilir. Nitekim Dünya Bankası’na göre, Türkiye’de 

1960’lı yıllarda bir milyar dolardan az olan savunma harcamalarının günümüzde yaklaşık 18 

milyar dolara ulaştığı görülmektedir. 2017 yılı itibariyle Dünyada toplam 1.6 trilyon dolara 

ulaşan savunma harcamalarının, yaklaşık bir trilyon dolarını OECD ülkeleri oluşturmaktadır. 
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Grafik 1: Savunma Harcamalarının Milli Gelir İçindeki Payı (1960-2017) 

Kaynak: Dünya Bankası2 

2. Teorik Çerçeve ve Literatür Taraması 

Savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, literatürde iki temel çerçevede 

tartışılmaktadır. Birinci görüş olan arz yanlı yaklaşım savunma harcamalarının ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisinin olumlu olduğunu, ikinci görüş olan talep yanlı yaklaşım ise 

savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin olumsuz olduğunu 

savunmaktadır. Askeri Keynesci yaklaşım olarak da adlandırılan arz yanlı yaklaşıma göre, 

savunma harcamaları altyapı ve askeri ar-ge vasıtasıyla teknolojik ilerleme gibi alanlarda 

pozitif dışsallıklar yaratmakta, talep oluşturmakta ve çarpan etkisiyle ekonomik büyümeye 

katkı sağlamaktadır. Savunma harcamalarının büyüme üzerindeki etkisini talep yanlı yaklaşım 

kapsamında ele alan Neo-Klasik yaklaşıma göre, üretken yatırım alanlarına veya beşeri 

sermayeye yönelik eğitim ve sağlık gibi verimli alanlara ayrılacak olan kıt kaynakların savunma 

gibi verimsiz bir alanda kullanması ekonomik büyümeyi negatif etkilemektedir. Tam kamusal 

olan savunma harcamalarının finansmanı vergiler ile karşılanmaktadır. Eğer savunma 

harcamaları artarsa bireylerin vergi yükü artmasının sonucunda tasarruf-yatırım kararları 

olumsuz yönde etkilenebilmektedir (Giray, 2004: 189-191). 

Kamu harcamalarının büyüme üzerindeki etkisine ilişkin yapılan ampirik çalışmalarda iki 

değişken arasında ilişki olduğuna dair bulgular ön plana çıkmaktadır. Bu ilişkinin yönü genelde 

negatif bulunmaktadır. Yatırım harcamalarının yetersiz seviyede olması, siyasi ve ekonomik 

alanlarda yaşanan istikrarsızlıklar ve seçim ekonomisi çerçevesinde uygulanan popülist 

politikalar kamu harcamalarının büyüme üzerindeki olumsuz etkisinin başlıca nedenleri olarak 

ifade edilebilir (Yavuz, 2017: 98). Kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisine 

ilişkin çok sayıda çalışma olmasına karşın, kamu harcamalarının fonksiyonel sınıflandırmasına 

ilişkin çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Fonksiyonel sınıflandırma kapsamında olan savunma 

harcamalarına ilişkin çalışmaların da son yıllarda popüler olduğu görülmektedir. Savunma 

harcamalarının büyüme üzerindeki ampirik etkisine ilişkin literatür taraması Tablo 1’de 

gösterilmektedir. Tabloda Türkiye ve çeşitli ülkeler için yapılan ampirik analizler ve sonuçları 

                                                 
2 https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2017&start=1960&view=chart 

(Erişim Tarihi: 10.01.2019).  
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gösterilmektedir. Bulgular arasında savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisinin hem olumlu hem de olumsuz olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Dolayısıyla 

ampirik analiz sonuçlarının ülke ve dönemlere göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 1: Savunma Harcamaları İle Ekonomik Büyüme İlişkisine Dair Literatür Taraması 

Yazarın Adı / 

Çalışmanın Yılı 

Analizdeki Ülke / Kapsadığı Yıl / 

Ekonometrik Yöntem 

Bulgular 

Dunne vd. / 2001 Yunanistan ve Türkiye / 1960-1996 

/ VAR Analizi ve Granger 

Nedensellik Testi 

Yunanistan’da savunma harcamaları ekonomik 

büyümeyi olumlu etkilerken Türkiye’de olumsuz 

etkilemektir.  

Erbaykal / 2007 Türkiye / 1970-2005 / Johansen 

Esbütünlesme Testi -Pesaran 

Esbütünlesme Testi - Engle-Granger 

Nedensellik Testi - Toda ve 

Yamamoto Nedensellik Testi 

Savunma harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasında uzun dönemde ilişki bulunmaktadır. 

Ayrıca savunma harcamalarından ekonomik 

büyümeye doğru nedensellik bulunmaktadır. 

Kaya / 2013 Türkiye / 1970-2010 / Granger 

Nedensellik Testi ve Toda-

Yamamoto Nedensellik Testi 

Savunma harcamalarından GSYH’ye doğru 

nedensellik bulunmaktadır.  

Bekmez ve Destek 

/ 2015 

Gelişmiş Ülkeler (31) – Gelişmekte 

Olan Ülkeler (30) – Az Gelişmiş 

Ülkeler (11) /             1988-2012 / 

Panel Veri Regresyon Yöntemi 

Üç ülke grubunda da savunma harcamalarının 

büyümeyi olumlu etkilediği görülmektedir. Ancak 

diğer kamu harcamalarına göre daha az verimlidir. 

Durgun ve Timur / 

2017 

Türkiye / 1970-2015 / VAR Analizi 

ve Granger Nedensellik Testi 

Savunma harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasında eş-bütünleşme ve uzun dönemde 

nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır.  

Tülümce ve Yayla 

/ 2017 

Türkiye / 1988-2016 / VAR Analizi 

ve Granger Nedensellik Testi 

Kamu harcamalarının fonksiyonel 

sınıflandırılmasının incelendiği çalışmada, 

savunma harcamaları ekonomik büyümeyi negatif 

etkilemektedir.  

Eğri vd. / 2017 Türkiye ve Seçilmiş Ortadoğu 

Ülkeleri / 1970-2012 / Panel Veri 

Analizi 

Savunma harcamaları ekonomik büyümeyi 

olumsuz etkilemektedir.  

Canbay ve 

Mercan / 2017  

Türkiye / 1986-2016 / Johansen 

Eşbütünleşme Testi - Vektör Hata 

Düzeltme Modeli 

Savunma harcamaları, ekonomik büyüme ve cari 

açık arasında uzun dönemde ilişki bulunmaktadır.  

Kaynak: Literatür tarafımızca düzenlenmiştir. 

Çalışmanın literatüre katkısı, literatürdeki diğer çalışmalardan daha geniş veri seti ile ampirik 

analiz yapılmasıdır. Ayrıca savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisine 

ilişkin güncel verilerle bulguların elde edilmesi ve görüş birliğinin olmadığı literatüre katkı 

sağlaması hedeflenmektedir. 

3. Veri Seti ve Yöntem 

Analiz kapsamında Türkiye’de savunma harcamaları3 ile büyüme arasındaki ilişki ampirik 

olarak analiz edilmektedir. Veriler 1960-2017 yıllarını kapsamaktadır. Ekonomik büyüme 

verisi BÜMKO veri havuzundan, savunma harcamaları verisi ise Dünya Bankası veri setinden 

elde edilmektedir. Çalışmada kullanılan değişkenler şu şekildedir: 

• BUY: Ekonomik büyüme oranını, 

• SH: Savunma harcamalarının milli gelir içindeki payını göstermektedir. 

Analizde ekonometrik yöntem olarak önce birim kök testi, ardından VAR analizi (etki-tepki 

testi ve varyans ayrıştırma testi) ve son olarak Granger Nedensellik testi uygulanmaktadır. 

                                                 
3 Çalışmada savunma harcamaları, askeri harcamaları (military expenditure) ifade etmektedir. 
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4. Uygulama ve Bulgular 

Ampirik analizde ilk olarak değişkenlerin birim kök testleri yapılmaktadır. Tablo 2’ye göre, 

ADF ve PP birim kök testlerinde ekonomik büyüme değişkenin düzey seviyede durağan, 

savunma harcamaları değişkenin ise birinci farkı alındığında durağan olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Birim Kök Testi Sonuçları 

                              Augmented Dickey-Fuller (ADF) Testi 

Değişkenler Sabit Trend ve Sabit 

t-istatistik değeri olasılık değeri t-istatistik değeri olasılık değeri 

BUY -7.762301 0.0000* -7.785235 0.0000* 

SH -1.754957 0.3987 -2.564568 0.2975 

∆SH -8.325321 0.0000* -8.271834 0.0000* 

                                Philips-Peron (PP) Testi 

Değişkenler Sabit Trend ve Sabit 

t-istatistik değeri olasılık değeri t-istatistik değeri olasılık değeri 

BUY -7.783824 0.0000* -7.929530 0.0000* 

SH -1.706217 0.4228 -2.550400 0.3039 

∆SH -8.763610 0.0000* -8.804906 0.0000* 

* %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Değişkenlerin aynı seviyede durağan olmaması, analizi VAR testine yönlendirmektedir. 

Değişkenlerin durağan halleri ile kurulan VAR modelinin tahmin edilmesinde uygun gecikme 

uzunluğu Tablo 3’te gösterilmektedir. Tabloda en uygun gecikmenin 1 olduğu tespit 

edilmektedir. 

Tablo 3: Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

Gecikme LR FPE AIC SC HQ 

0 NA 2.629106 6.642390 6.716056* 6.670800* 

1 10.12035* 2.500709* 6.592100* 6.813098 6.677330 

2 1.265962 2.828429 6.714412 7.082742 6.856462 

3 0.493038 3.251933 6.852070 7.367732 7.050940 

Gecikme uzunluğunun 1 olarak belirlendiği VAR modelinin ters kökler birim kök çemberi 

Şekil 1’de gösterilmektedir. Şekilden modelin istikrar koşulunu sağladığı saptanmaktadır. 

 

Şekil 1: Ters Kökler Birim Çemberi  



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

528 

 

Tablo 5 ve 6 ise VAR modelinde otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının olmadığını 

göstermektedir. Tanısal testlerin sonucunda VAR modelinin güvenilir olduğu görülmektedir. 

Ardından etki-tepki testleri yapılmaktadır. 

Tablo 5: LM Otokorelasyon Testi 

Gecikme LM İstatistiği Olasılık 

1 0.799979 0.9385 

2 1.207501 0.8769 

3 0.657439 0.9565 

Tablo 6: Değişen Varyans Testi 

White Heteroskedasticity (No Cross Term) 

Ki-kare df Olasılık 

7.256943 12 0.8402 

White Heteroskedasticity (with Cross Term) 

Ki-kare df Olasılık 

7.558934 15 0.9402 

Etki-tepki analizinin sonucuna göre, savunma harcamalarında meydana gelen bir şok ekonomik 

büyümeyi üç döneme kadar olumlu yönde etkilemektedir (Şekil 2). Ekonomik büyümenin 

savunma üzerindeki etkisi ise istatistiksel olarak yorumlanamamaktadır. 

 

Şekil 2: Etki-Tepki Sonuçları 

VAR modeli kapsamında son olarak varyans ayrıştırması yapılmaktadır (Tablo 7). Savunma 

harcaması modelinde ekonomik büyümenin etkisinin %3’ten az olduğu yani oldukça sınırlı 

olduğu görülmektedir. Ekonomik büyüme modelinde ise ekonomik büyümenin yaklaşık %17 

savunma harcamalarından kaynaklandığı görülmektedir. 
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Tablo 7: Varyans Ayrıştırması Sonuçları 

 BUY DSH 

Dönem BUY DSH BUY DSH 

1 100.0000 0.000000 1.858999 98.14100 

2 83.98163 16.01837 2.240248 97.75975 

3 83.82356 16.17644 2.253324 97.74668 

4 83.81777 16.18223 2.253300 97.74670 

5 83.81726 16.18274 2.253324 97.74668 

6 83.81726 16.18274 2.253324 97.74668 

7 83.81726 16.18274 2.253324 97.74668 

8 83.81726 16.18274 2.253324 97.74668 

9 83.81726 16.18274 2.253324 97.74668 

10 83.81726 16.18274 2.253324 97.74668 

VAR analizinin ardından değişkenlerin nedensellikleri incelenmektedir (Tablo 8). Granger 

Nedensellik testi sonucuna göre, savunma harcamalarından ekonomik büyümeye doğru 

nedensellik bulunmaktadır. Bu sonuç, varyans ayrıştırması sonuçları ile uyumludur. 

Tablo 8: VAR Granger Nedensellik Testi Olasılık Değerleri 

 BUY DSH 

BUY *** 0.5101 

DSH 0.0013 *** 

5. Sonuç 

Çalışma gerçekleştirilen ampirik analiz sonucunda, savunma harcamalarının ekonomik 

büyümeyi ilgili dönemde olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca savunma 

harcamalarının ekonomik büyümenin nedeni olduğu bulgusu elde edilmektedir. Ampirik 

analizden elde edilen bulgular, Türkiye’de incelenen dönemde Askeri Keynesci yaklaşım 

olarak da adlandırılan arz yanlı yaklaşımın geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Savunma 

harcamalarının büyüme üzerindeki olumlu etkisi şu nedenlere dayandırılabilir: 

• Savunma sanayinde başlatılan yerli üretim hamlesi ile hem ithalata olan bağımlılık 

azalmakta hem de savunma ve havacılık sanayinde diğer ülkelere önemli miktarda ihracat 

yapılmaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sanayinde 

Türkiye’de 2018 yılının ilk on ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %14.4 artışla 1 milyar 

553 milyon 804 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu alandaki yükselen ihracat rakamları 

büyümeyi olumlu etkilemenin yanı sıra cari açık sorununun da minimize edilmesine katkı 

sağlamaktadır.  

• Savunma sanayinde faaliyet göstermesine karşın borsada en çok işlem gören ve piyasa 

değerini en çok artıran şirketlerden biri ASELSAN’dır. Bu doğrultuda faaliyet gösteren 

şirketlerin katma değeri yüksek olan teknoloji, silah ve ekipmanlarını üretmesi ve bu yönde ar-

ge çalışmaları yapması, ülkenin ekonomisine ve cari açık sorununa doğrudan katkı 

sağlayacaktır (Canbay ve Mercan, 2017: 102). Diğer yandan bu alandaki teknolojik yeniliklerin 

başka sektörlere de aktarılması, çarpan mekanizmasının etkin işlemesini sağlayacaktır.  

• Türkiye’nin yakın dönemde Katar’da kurduğu askeri üs gibi faaliyetler veya askeri 

işbirliği anlaşmaları, ülkelerin yakınlaşmasına ve ekonomi başta olmak üzere birçok konuda 

işbirliğini artırmasına katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin kur şoku yaşadığı dönemde Katar’ın 15 

milyar dolar yatırım hamlesi, en önemli ve güncel işbirliği örneklerinden biridir.  

• Ekonomide en önemli kavramın “güven” olduğu aşikardır. Türkiye’nin özellikle doğu 

ve güneydoğu bölgelerinde yıllardır yaşanan terör sorunu, büyüme üzerinde olumsuz yönde 
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baskı oluşturmaktadır. Nitekim terör sorunu olan bölgelere devlet birçok teşvik sunmasına 

rağmen optimal düzeyde yatırımın gitmemesi, bu durumun somut göstergesidir. Ayrıca 

özellikle bazı terör örgütlerinin turistik kentlerde gerçekleştirdikleri terör eylemleri, ülkenin 

turizm gelirlerini yani büyümesini oldukça olumsuz etkilemektedir. Ancak son yıllarda 

Türkiye’de terör sorununun çözümüne ilişkin önemli adımlar atılmaktadır. İç İşleri Bakanı 

Süleyman Soylu’nun yakın dönemdeki “Dağlarda toplam 700 terörist kaldı” ifadesi, terör 

sorununun çözümüne ilişkin hükümetin ciddiyetini açıkça göstermektedir. Dolayısıyla terör 

sorununun çözümüne ilişkin yapılan savunma harcamalarının, ilgili bölgelerde güveni arttırdığı 

ve ekonomik büyümeyi teşvik ettiği ifade edilebilir. 
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Genel Seçimlerde Seçime Katılım Oranı İle Büyüme Arasındaki 
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Özet 

İktisadi, sosyal, kültürel, psikolojik faktörler gibi seçmenlerin oy verme eğilimlerini etkileyen birçok etmen 

bulunmaktadır. Vatandaşların iktisadi faktörler içinde bilgi sahibi olduğu ve takip ettiği göstergelerin başında 

ekonomik büyüme gelmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de milletvekili seçimlerinde seçime katılım oranı ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ampirik olarak analiz etmektir. Veriler 1946-2018 yıllarını kapsamaktadır. 

Ampirik analizde yöntem olarak ARDL eş-bütünleme analizi uygulanmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgular, 

seçime katılım oranı ile ekonomik büyüme değişkenlerinin beraber hareket ettiklerini yani eş-bütünleşik 

olduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca ARDL analizi uzun dönem katsayıları yorumlandığında, ekonomik 

büyümede meydana gelen %1’lik değişimin seçime katılım oranını %3.9 azalttığı tespit edilmektedir. Sonuç olarak 

analiz, Türkiye’de seçmenlerin oy kullanması ile ekonomik büyüme arasında ilişki olduğunu göstermektedir. 

Diğer yandan ekonomik büyüme performansının artış gösterdiği dönemlerde, seçmenlerin oy kullanma 

eğilimlerinde azalma olduğu saptanmaktadır. 
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The Relationship between Growth and Voter Turnout Rate in 

Parliamentary Elections: 1950-2018 
 
Abstract 

Voters' voting tendencies are affected by many factors such as economic, social, cultural, psychological factors. 

Economic growth is one of the indicators that citizens have knowledge about and followed up in economic factors. 

The purpose of this paper, the relationship between the rate of voter participation in the parliamentary elections 

and economic growth in Turkey is to analyze empirically. The data covers the years 1946-2018. In the empirical 

analysis, ARDL co-integration analysis is applied. The findings of the paper show that rate of voter participation 

and the economic growth variables move together, in other words, they are cointegrated. Furthermore, when the 

long-term co-efficients of the ARDL analysis are interpreted, it is determined that the 1% change in economic 

growth decreases rate of voter participation by 3.9%. As a result, the analysis shows that there is a relationship 

between economic growth and voters to vote in Turkey. On the other hand, there is a decrease in the voting 

tendencies of voters when economic growth performance increases. 
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1. Giriş 

Türkiye gibi demokrasi anlamında gelişmekte olan ülkelerde seçimler genelde sancılı 

geçmektedir. İktidar olmak isteyen partiler, seçmenleri etkileyebilmek için birçok alanda çaba 

göstermektedir. İktidar olan siyasi partiler ise bir sonraki dönemde tekrar seçilebilmek amacıyla 

politikalar geliştirmektedir. Bu politikaların başında ekonomi politikaları gelmektedir. İktidar 

oldukları dönemde ekonomi açısından başarı gösteren partilerin yeniden seçilme şansı 

yükselmektedir. İktidar partisinin ekonomik performansına ilişkin göstergelerin en önemlisi 

ekonomik büyüme rasyosudur. Seçmenler oy verme davranışlarını belirlerken ekonomi 

açısından büyüme performansını da göz önünde bulundurduğu ifade edilebilir. Çalışmanın 

temel sorunsalı, ekonomik büyüme performansının seçime katılım oranı üzerindeki 

yansımasının nasıl olacağı sorusudur. Çünkü seçime katılım fiili de seçmen oy verme davranışı 

kapsamında değerlendirilmektedir.  

Türkiye’de çok partili siyasal hayata geçildiğinden beri yüksek oranda seçimlere katılım 

gerçekleşmektedir. Bu durum, vatandaşın siyasete ve siyasi faaliyetlere ilgi gösterdiğini ve uzak 

olmadığına işaret etmektedir. Grafik 1’de Türkiye’de gerçekleştirilen genel seçimlerde, seçime 

katılım oranları gösterilmektedir. 1950-2018 yılları arasında seçime katılım oranlarının 

ortalaması yaklaşık %82’dir. En düşük katılım oranı 1969 seçiminde %64.3 iken, en yüksek 

katılım oranı %93.3 katılım oranı ile 1987 yılına aittir. 1960-1980 yılları arasında seçime 

katılım oranının %80’in altında seyrettiği, diğer yıllarda ise genelde %80 ve üzeri katılım 

olduğu görülmektedir. 

 

Grafik 1: Genel Seçim Dönemlerinde Seçime Katılım Oranları (%) 

Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu 

Türkiye’de seçmenlerin oy verme davranışlarında ekonomik faktörlerin etkisini ampirik olarak 

analiz eden çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Çalışmanın literatüre katkısı, bu alandaki boşluğun 

doldurulmasına katkı sağlamasına yöneliktir. Bu minvalde çalışmada, ekonomik büyümenin 

seçmenlerin oylamaya katılma üzerindeki etkisi ampirik olarak analiz edilmektedir. 

2. Teorik Çerçeve 

Kamu tercihi teorisine göre, siyasal karar alma sürecinde yer alan aktörler çıkarları 

doğrultusunda hareket etmektedir. Bu aktörlerden politikacılar oy maksimizasyonu, seçmenler 

fayda maksimizasyonu, bürokratlar bütçe maksimizasyonu, çıkar ve baskı grupları rant 

maksimizasyonu çerçevesinde hareket etmektedir (Adaçay ve İslatince, 2009: 284). Çalışmanın 

konusu gereği, politikacı ve seçmen davranışı üzerinde odaklanılmaktadır. Demokratik 

rejimlerde iktidar olma hedefi güden siyasi partiler, politikalarını oy kazanmaya yönelik 
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düzenlemektedir (Downs, 1957: 137). Seçmenlerin ise oy kullanırken temel motivasyonu, 

kendi faydalarını en üst seviyeye çıkarmaktır (Rosen ve Gayer, 2008: 116).  

İktidarın seçimle belirlendiği ülkelerde, seçmen davranışları iktidarın belirlenmesinde büyük 

önem arz etmektedir. Siyaset ve ekonomi ilişkilerini inceleyen araştırmaların büyük bölümünde 

seçmen davranışlarının kişisel çıkar güdüsüne dayandığı belirtilmektedir. Bu bağlamda 

iktidarın geçmiş ve cari dönem ekonomik performansının fayda maksimizasyonu temelinde 

seçmenlerin oy verme davranışları üzerinde etkili olabileceği savunulmaktadır (Çinko, 2006: 

103). 

Seçmen davranışlarını etkileyen faktörlere ilişkin tarihsel süreçte yer alan yaklaşımlar üç temel 

başlık altında incelenmektedir. Bunlar sosyolojik yaklaşım, sosyo-psikolojik yaklaşım ve 

ekonomik yaklaşım şeklindedir. Fiorina (1981) çalışmasında seçmenler, iktidardaki partilerin 

uyguladıkları politikaları ve genel performanslarını göz önünde bulundurarak oy kullanmakta 

ve bu davranışları ekonomik yaklaşım içinde yer alan “geçmişe dönük oy verme (retrospective 

voting)” görüşü olarak adlandırılmaktadır (Akgün, 2000: 77-79). 

3. Veri Seti ve Yöntem 

Çalışmada seçime katılım oranı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ampirik olarak analiz 

edilmektedir. Verilerden seçime katılım oranı 1950-2018 yıllarını, ekonomik büyüme rakamları 

ise 1946-2017 yıllarını kapsamaktadır. Ampirik analizde kullanılan veriler yıllık değildir. 

Sadece genel seçim yıllarından oluşan bir seri kullanılmaktadır. Seçime katılım oranı sadece 

ilgili yıllarda bulunmakta iken, ekonomik büyüme rakamları her yıl bulunmaktadır. Çalışmada 

önceki dönem ekonomik büyüme performansının bir sonraki seçimdeki etkisinin ölçülmesi 

hedeflenmektedir. Dolayısıyla ekonomik büyüme rakamları ilgili seçim yılından önceki yıl ile 

önceki seçim yılı arasındaki ortalama alınarak analize dahil edilmektedir. Örneğin 2011 seçim 

yılı için büyüme rakamı ortalaması 2007-2010 yıllarına aittir. Seçim yıllarının dahil 

edilmemesinin nedeni, seçimin yapıldığı yıl içinde büyüme rakamlarının açıklanmamasıdır. 

Seçime katılım oranları Yüksek Seçim Kurulu’ndan, ekonomik büyüme rakamları ise TÜİK 

veri havuzundan elde edilmektedir. Çalışmada kullanılan değişkenler şu şekildedir: 

• SKO: Seçime katılım oranı (bağımlı değişken), 

• BUY: Ekonomik büyüme oranları (açıklayıcı değişken) şeklindedir. 

Çalışmada ampirik yöntem olarak ARDL (Autoregressive Distributed Lag) eş-bütünleşme 

analizi uygulanmaktadır. Peseran vd. (2001) tarafından geliştirilen bu sınır testinde, diğer eş-

bütünleşme yöntemlerinden farklı olarak, farklı düzeyden durağan olan değişkenlerin eş-

bütünleşme testi yapılabilmektedir. Bu yöntemde ilk olarak değişkenler arasındaki eş-

bütünleşme ilişkisi ölçülmekte, ardından ise kısa ve uzun dönemlere ilişkin denklemler tahmin 

edilmektedir (Bolat vd., 2011: 355). 

4. Uygulama ve Bulgular 

Ampirik analizde ilk olarak değişkenlerin birim kök testleri yapılmaktadır. Tablo 1’de, iki 

değişkenin sabit ve sabit–trend modellerindeki ADF ve PP birim kök testleri sonuçları 

gösterilmektedir. Sonuçlara göre, BUY değişkeni düzey seviyede durağan iken, SKO değişkeni 

birim kök içermekte ve birinci farkı alındığında durağanlaşmaktadır. 
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Tablo 1: Birim Kök Testi Sonuçları 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) Testi  / Philips-Peron (PP) Testi 

Değişkenler 
Sabit Sabit+trend 

t-istatistik değeri olasılık değeri t-istatistik değeri olasılık değeri 

Model ADF PP ADF PP ADF PP ADF PP 

SKO -2.059724 -2.059724 0.2613 0.2613 -2.293043 -2.326354 0.4151 0.3996 

∆SKO -3.647506 -3.634610 0.0169** 0.0173** -3.640667 -3.630570 0.0584*** 0.0594*** 

BUY -4.803521 -5.122013 0.0016* 0.0009* -5.594334 -7.047852 0.0018* 0.0002* 

*, ** ve ***  işaretleri sırasıyla  %1, %5 ve %10 seviyelerinde anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 

Birim kök testinin ardından eş-bütünleşmenin olup olmadığının test edilmesi aşamasına 

geçilmektedir. SKO bağımlı değişken ve BUY açıklayıcı değişken (her iki değişken de düzey 

seviyede kullanılmaktadır) olmak üzere ARDL eş-bütünleşme testi tahmin edilmekte ve modele 

ilişkin tanısal test sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir. Tahmin edilen modelin tanısal test 

sonuçları değerlendirildiğinde, modele ilişkin istikrar, dağılım, güvenirlik, otokorelasyon ve 

değişen varyans sorunlarının olduğuna dair kanıta rastlanılmadığı tespit edilmektedir. 

Tablo 2: ARDL Modellerine İlişkin Tanısal (Diagnostic) Test Sonuçları 

 Değerler (Olasılık Değerleri) 

R2 0.752690 

F istatistiği 3.550764 (0.060899) 

LM Otokorelasyon Testi 1.239590 (0.3654) 

Değişen Varyans Testi (White Testi) 0.839166 (0.5766) 

Jarque-Bera Testi 0.710047 (0.701157) 

Ramsey RESET Testi 2.608798 (0.1574) 

Modelin güvenirliğine ilişkin bulguların ardından modeldeki eş-bütünleşmeyi ölçmek üzere 

Bound test sonuçları, Tablo 3’te irdelenmektedir. Tablodaki sonuçlara göre, Bound test değeri 

%5 ve %10 anlamlılık düzeyinde Ho hipotezi reddedilmekte yani iki değişken arasında eş-

bütünleşme olduğu saptanmaktadır. Diğer bir deyişle, değişkenlerin uzun dönemde beraber 

hareket ettiklerini ortaya koymaktadır. 

Tablo 3: Bounds Test Sonuçları 

 

Anlamlılık Seviyesi 

ARDL order F-İstatistik, Bound Testi 

(4,1) 6.696979** 

Alt Sınır Üst Sınır 

%1 6.84 7.84 

%5 4.94 5.73 

%10 4.04 4.78 

** işareti %5 seviyesinde anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Değişkenlerin uzun dönemli ilişkisinin tespitinin ardından, kısa dönemde bir değişkende 

meydana gelen şoka diğerinin ne kadar sürede tepki vereceğinin hesaplanması amacıyla hata 

düzeltme katsayısı incelenmektedir. Tablo 4’teki sonuçlara göre, bir değişkende meydana gelen 

bir şoka, diğer değişken bir dönemden daha kısa sürede tepki verdiği (ECM katsayısı temelinde) 

görülmektedir. 
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Tablo 4: Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

 Katsayılar Standart Hata t-İstatistiği Olasılık 

D(SKO(-1)) 0.625172 0.273845 2.282944 0.0564 

D(SKO(-2)) 0.323529 0.242466 1.334325 0.2239 

D(SKO(-3)) 0.422596 0.238869 1.769154 0.1202 

D(BUY) -2.209875 1.027790 -2.150124 0.0686 

ECM -1.175335 0.330058 -3.560993 0.0092 

Uzun ve kısa dönemde beraber hareket ettikleri görülen değişkenlerin son olarak uzun dönem 

katsayıları tahmin edilmekte ve böylece birbirleri üzerindeki etkisi daha somut olarak ortaya 

çıkmaktadır. Tablo 5’te yer alan uzun dönem katsayıları yorumlandığında, ekonomik 

büyümede meydana gelen %1’lik değişimin, seçime katılım oranını %3.9 azalttığı sonucuna 

ulaşılmaktadır. 

Tablo 5: Uzun Dönem Katsayıları 

 Katsayılar Standart Hata t-İstatistiği Olasılık 

BUY -3.974526 1.447318 -2.746132 0.0287 

C 98.836690 6.706953 14.736451 0.0000 

5. Sonuç 

Bir ülkedeki vatandaşların çoğu ekonomiyi büyüme, enflasyon, döviz kuru ve işsizlik gibi temel 

göstergeler üzerinden değerlendirmektedir. Ekonomik büyüme göstergesi diğerlerinden farklı 

olarak, bir ülkenin ekonomik gidişatı hakkında en genel ama en temel rasyo olarak kabul 

edilebilir. Nitekim sadece ekonomik büyüme göstergesi üzerinden bir ülkenin gelir grubu 

belirlenebilmekte veya resesyon, depresyon hatta kriz yaşadığı gibi tespitler yapılabilmektedir. 

Böylesine önemli bir göstergenin seçmen davranışları üzerinde de etkisinin olabileceği 

yadsınamaz bir gerçektir. Nitekim yakın dönemde seçimlerle alakalı araştırma şirketlerinin 

yaptığı araştırma sonuçlarında, seçmenler açısından en önemli sorunların başında ekonomi ve 

terör sorunlarının geldiği belirtilmektedir. 

Çalışmada, seçime katılım oranı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ARDL yöntemi ile 

ampirik olarak test edilmektedir. Türkiye’nin çok partili siyasal hayata geçtiği 1950’den, 2018 

yılında yapılan genel seçime kadar olan dönemi kapsayan çalışmaya göre, seçime katılım oranı 

ile ekonomik büyüme değişkenleri eş-bütünleşiktir. Yani iki değişken beraber hareket 

etmektedir. Uzun dönem tahminci sonuçları ise ekonomik büyümedeki %1’lik değişimin, 

seçime katılım oranını %3.9 azalttığını göstermektedir. Elde edilen bulgular, seçmenlerin oy 

vermeye karar verirken ekonomiyi de göz önünde bulundurduğunu göstermektedir. Daha açık 

ifadelerle, bireylerin ekonomik büyümenin yavaşladığı veya azaldığı dönemlerde daha fazla 

sandığa gitme eğilimi gösterdikleri görülmektedir. Eğer ekonomik büyüme performansı artış 

yönünde ise oy kullanma isteklerinde azalma görülmektedir. Bu bulgu, bireylerin ekonomi iyi 

durumdayken hükümet politikalarından memnun olduğunu ve olan durumu değiştirmek 

istemediği için oy kullanma eğiliminin azaldığı sonucunu ortaya koymaktadır. Bu durum 

muhalif seçmen kitlesi ile de açıklanabilir. Özellikle oyu yüksek olan iktidar partisinin 

ekonominin iyi gidişatı ile bir sonraki seçimi kazanma ihtimali yükselmektedir. Böyle bir 

durumda muhalif kesimin seçmen kitlesi umutsuzluğa kapılarak, seçime katılma istekleri 

azalabilir. 
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Tabi ki seçmenlerin sandığa gitmesini ve oy vermesini etkileyen birçok etmen bulunmaktadır. 

İdeoloji, liderlik, medya, diğer ekonomik faktörler, ülkedeki terör sorunu, eğitim, sağlık, tarım 

gibi birçok alanda uygulanan politikalar bu etmenlerden bazılarıdır. Ancak bu çalışma ile 

seçmenlerin sandığa gitmesi noktasında ekonomik büyümenin kayda değer bir etkisinin olduğu 

ampirik olarak ortaya konmaktadır. 
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OECD Ülkelerinde Portföy Yatırımları ile Ekonomik Büyüme 

İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi 
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Özet 

Portföy yatırımları, ülkelere yönelik menkul hareketleri ifade etmektedir. Ülkelere yönelik oluşan bu hareketler 

sonucunda, ülkelerin ekonomileri üzerinde çeşitli etkiler meydana gelebilmektedir. Bu çalışmada, 36 OECD 

ülkesinde 2005-2017 döneminde portföy yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Dumitrescu ve Hurlin 

(2012) panel nedensellik analizi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, portföy yatırımları ile 

ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Portföy, yatırım, ekonomik büyüme, nedensellik 

JEL Sınıflandırması: G11, O4, C5 

 

The Relationship between Portfolio Investments and 

Economic Growth in OECD Countries: Panel Causality Analysis 
 

Abstract 

Portfolio investments refer to securities movements to countries. As a result of these movements towards countries, 

various effects can occur on the economies of the countries. In this study, the relationship between portfolio 

investments and economic growth in 36 OECD countries in 2005-2017 period was investigated by using 

Dumitrescu and Hurlin (2012) panel causality analysis. As a result of the study, no causality relationship between 

portfolio investments and economic growth could be determined. 

Keywords: Portfolio, investment, economic growth, causality 

JEL Classification: G11, O4, C5 

 

1. Giriş 

21. yüzyılda küreselleşme sürecinin hız kazanması ile birlikte uluslararası sermaye hareketleri 

büyük artış göstermiştir. Uluslararası sermaye hareketlerinden olan doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları dünyada, 1970 yılında 10.172 milyar dolar iken bu rakam 2005 yılında 3.111 trilyon 

dolar olarak gerçekleşirken 2017 yılında ise 1.95 trilyon dolar olmuştur (World Bank, 2019a). 

Diğer bir uluslararası yatırım türü olan portföy yatırımları 2001 yılında yaklaşık 13 trilyon dolar 

olarak gerçekleşirken bu rakam 2017’de yaklaşık 61 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir (IMF, 

2019). Uluslararası sermaye hareketleri işlemsel hacimlerinin büyük olması nedeniyle ülkelerin 

ekonomilerinde çeşitli etkiler meydana getirebilmektedir.  

Doğrudan yabancı yatırım ve yabancı portföy yatırımları cari işlemler açığını finanse etmek 

için gelişmekte olan ülkeler tarafından kullanılmaktadır.  1990'lardan bu yana, finansal 

serbestleşme, menkul kıymet ihracı için borç verme sözleşmeleri yoluyla geleneksel borcun 

değiştirilmesine yol açmıştır. (Meurer, 2016: 1) Doğrudan yabancı sermaye yatırımları uzun 

vadeli yatırım türüdür ve gittiği ülkede sabit yatırım yapmaktadır. Portföy yatırımları ise 
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sermaye piyasasına yönelik yatırım türüdür ve bu yönüyle işletmelerin kurulmasına dahil 

edilmemektedir. Portföy yatırımları; özel şirketler, şirketler, emeklilik fonları ve hisse senetleri 

içindeki yatırım fonları, özel şirketler ve kamu kurumları tarafından verilen mevduatların bono 

ve sertifikaları kapsamaktadır. Ayrıca, portföy yatırımları yurtdışı yatırımcı tarafından 

yürütülen pasif bir yatırım türüdür (Winona, Suhadak ve Nuzula, 2016: 45). 

Kısa vadeli olan portföy yatırımları ile doğrudan yatırımlar yolu ile sermaye transferleri 

gerçekleştirilirken bu durum ulusal tasarruf yetersizliği çeken ülkeler için çok önemli 

olmaktadır (Mucuk, Demirsel ve Şahin, 2014: 837). 1980’li yıllardan sonra finansal 

serbestleşmenin yaşanması ile birlikte uluslararası sermaye akımları hız kazanmış ve bu durum 

ülke ekonomilerinin büyümesi için kaynak olan sermaye birikimini sağlamakta diğer yandan 

teknik bilgi ile beşeri sermaye gibi büyüme üzerinde önem arz eden faktörlere de etki etmiştir 

(Vergil ve Karaca, 2010). Doğrudan ve dolaylı yabancı sermaye yatırımlarındaki yaşanan artış 

ile birlikte ülkelerdeki yatırımların artmasını sağlamakta ve ekonomik büyümeyi olumlu bir 

şekilde etkileyebilmektedir. Diğer yandan bu akımların, finansal istikrarsızlığa yol açabilmesi 

de mümkün olabilmektedir (Demir, 2007: 152-153). 

Bu çalışmada Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi kullanılarak 36 OECD ülkesinde 

2005-2017 döneminde portföy yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Öncelikle portföy yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye yönelik yapılan 

çalışmaların literatür taramasına yer verilmiştir. Daha sonra veri ve yöntemden bahsedilerek 

analiz sonuçları verilmiş ve yorumlanmıştır. Ardından sonuç ve değerlendirme kısmı verilerek 

çalışma sonlandırılmıştır. 

2. Literatür 

Portföy yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ölçmeye yönelik literatürde çeşitli 

çalışmalar mevcuttur (Bkz. İnsel ve Sungur (2003), Karaca ve Abasız (2008), Örnek (2008),  

Duasa ve Kassim (2009), Vergil ve Karaca (2010), Aslan, Terzi ve Sıampan (2014), Baghebo 

ve Apere (2014), Meurer (2016), Winona, Suhadak ve Nuzula (2016), Ibrahim ve Akınbobola 

(2017)). Yapılan çalışma sonucunda genelde portföy yatırımları ile ekonomik büyüme arasında 

pozitif veya önemli bir ilişki olduğu şeklinde olduğu görülmektedir (Bkz. Demir (2007), Vergil 

ve Karaca (2010), Baghebo ve Apere (2014), Winona, Suhadak ve Nuzula (2016)). Portföy 

yatırımlarının gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre ekonomik büyümeye daha fazla 

etki ettiğini bulan çalışmada vardır (Bkz. Karaca ve Abasız (2008)). Diğer yandan portföy 

yatırımları ile ekonomik büyüme arasında uzun vadeli bir ilişki tespit edemeyen çalışmada 

literatürde bulunmaktadır (Bkz. Mucuk, Demirsel ve Şahin (2014)).   
 

Yapmış oldukları çalışmada İnsel ve Sungur (2003), OLS ve MLE yöntemlerini kullanarak 

Türkiye’de 1989-1999 döneminde yabancı sermaye akımlarının seçilmiş olan makroekonomik 

göstergeler üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, sermaye akışının ekonomik 

istikrarsızlığa katkı sağlamada önemli rol oynadığını belirlemişlerdir. Benzer bir çalışmada 

Örnek (2008), 1996:4-2006:1 döneminde üçer aylık verileri kullanarak yabancı sermayenin 

yurtiçi tasarruf ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışma sonucunda kısa 

vadeli sermaye hareketleri ile doğrudan yatırımların ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini 

tespit etmiştir. Diğer bir çalışmada Aslan, Terzi ve Sıampan (2014), Granger nedensellik testini 

kullanarak Türkiye’de 1998-2011 döneminde 3 aylık verileri kullanarak kısa vadeli sermaye 

hareketleri, ekonomik büyüme ile döviz kuru ilişkisini araştırmışlardır. Yapılan çalışmanın bir 

sonucu olarak kısa vadeli sermaye hareketlerinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
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Portföy yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştıran Baghebo ve Apere (2014), 

birim kök testi, eşbütünleşme testi ve hata düzeltme yöntemini kullanarak Nijerya’da 1986-

2011 dönemini kullanmışlardır. Yapmış oldukları çalışma sonucunda, portföy yatırımları ile 

ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Benzer bir çalışmada 

İbrahim ve Akınbobola (2017), etki analizi yöntemini kullanarak Nijerya’da 1986-2013 

döneminde portföy yatırımları, demokrasi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Yapmış oldukları çalışma sonucunda, 1986-1998 dönemine göre 1999-2013 

döneminde portföy yatırımlarının daha istikrarlı olduğunu ve ekonomik büyüme ile arasındaki 

korelasyonun olumlu ve çok önemli olduğunu tespit etmişlerdir. Diğer bir çalışmada Winona, 

Suhadak ve Nuzula (2016), yol analizi yöntemini kullanarak Endonezya’da 2006-2014 

yıllarında üçer aylık verilerden oluşan toplam 36 dönemi kullanmışlardır. Çalışmada portföy 

yatırımlarının ekonomik büyüme ile doğrudan yabancı yatırımları üzerindeki etkisi ile 

doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Yapmış 

oldukları çalışma sonucunda, portföy yatırımlarının ekonomik büyüme üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olduğunu tespit etmişlerdir.  

3. Veri ve Ekonometrik Yöntem 

Çalışmada 36 OECD ülkesinde 2005-2017 döneminde portföy yatırımları ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki panel nedensellik analizi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada 

bağımsız değişken olarak ekonomik büyümeyi temsilen kişi başına düşen gelir, bağımlı 

değişken olarak portföy yatırımları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan portföy yatırımları ile 

ekonomik büyüme Dünya Bankası veri tabanından (World Bank (2019b, 2019c)) alınmıştır. 

Çalışmada yöntem olarak panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Öncelikle serilerin 

durağanlığını test etmek amacıyla Im, Pesaran ve Shin (2003) ve Maddala ve Wu (1999) birim 

kök testleri uygulanmıştır. Daha sonra değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin olup 

olmadığını sınamak amacıyla Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi yapılmıştır. 

4. Ampirik Analiz 

Bu bölümde birim kök testi sonuçları ile Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi 

sonuçları yer almaktadır. 

4.1. Birim Kök Testi Sonuçları 

Çalışmada kullanılan serilerin durağanlığını sınamak için Im, Pesaran ve Shin (2003) ve 

Maddala ve Wu (1999) birim kök testleri kullanılmıştır. 

Birim kök testi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir; 

Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları 

 

Kullanılan 

Değişkenler 

Sabit 

Im, Pesaran  ve Shin Maddala ve Wu 

Seviye Birinci Fark Seviye Birinci Fark 

t ist. Olas. t ist. Olas. t ist. Olas. t ist. Olas. 

PY -46256  0.0000 -31644.9  0.0000  92.1330  0.0185  128.249  0.0000 

KBDG  2.18435  0.9855 -4.49525  0.0000  65.5497  0.6909  151.783  0.0000 

Not: ***,**,* sırası ile %1, %5, %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. Hatalar arasındaki otokorelasyon 

sorununu gidermesi amacıyla Schwartz bilgi kriteri gecikme uzunluğu olarak alınmıştır. Sabit model 

uygulanmıştır. 

Tablo 1’de yer alan birim kök testi sonuçları incelendiğinde, serilerin seviyelerinde durağan 

olmadıkları belirlenmiş, ancak birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri 
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görülmektedir. Diğer bir ifadeyle serilerin seviyelerinde I(0) oldukları fakat 1. farkları 

alındığında I(I) oldukları tespit edilmiştir. 

4.2. Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik Sonuçları 

Çalışmada kullanılan değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi olup olmadığını 

tespit etmek amacıyla Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testi kullanılmıştır. 

Nedensellik testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir; 

Tablo 2: Panel Nedensellik Testi Sonucu 

  

 

Değişkenler 

K=1 K=2 
HNC

NZ  Olasılık HNC

NZ  Olasılık 

PY-KBDG -0.81258 0.4165 -1.09121 0.2752 

KBDG-PY 0.32528 0.7450 1.22167 0.2218 

Not: ***,**,* sırası ile %1, %5, %10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. K gecikme uzunluğunu ifade 

etmektedir. 

Tablo 2’deki nedensellik testi sonuçları incelendiğinde; hem portföy yatırımlarından kişi başına 

düşen gelire doğru hem de kişi başına düşen gelirden portföy yatırımlarına doğru nedensellik 

ilişkisi tespit edilememiştir. 2 gecikme uzunluğunda da aynı sonuca ulaşılmıştır. Değişkenler 

arasında nedensellik ilişkisinin çıkmamasının sebebi olarak; portföy yatırımlarının ani-giriş 

çıkış yapabilmeleri gösterilebilir.  

5. Sonuç 

Küreselleşme ile birlikte artış gösteren uluslararası sermaye hareketleri doğrudan yabancı 

sermaye ve portföy yatırımları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan yatırım gittiği ülkede 

uzun vadeli kalan ve sabit yatırım yapan bir akım iken portföy yatırımları ülkelere yönelik olan 

menkul hareketleri ifade etmektedir. Portföy yatırımları, ülkelere giriş ve çıkış yapabilmeleri 

sonucunda ülke ekonomisi üzerinde çeşitli etkilere neden olabilmektedir. 

Bu çalışmada, Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik analizi kullanılarak 36 OECD 

ülkesinde 2005-2017 döneminde portföy yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, portföy yatırımları ile ekonomik büyüme arasında 

nedensellik ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Örneklem döneminin büyük bölümünde 

küresel kriz nedeniyle ekonomik büyüme oranlarının düşük olması, portföy yatırımlarının ani 

giriş-çıkış yapabilmeleri nedeniyle kalıcı bir yatırım türü olmamaları buna neden olarak 

gösterilebilir. Söz konusu çalışmanın eşbütünleşme ve etki testi ile genişletilerek değişkenler 

arasındaki yön ilişkisine bakılmasının faydalı olabileceği ifade edilebilir. 
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21. Yüzyılda Türkiye’de İşsizlik Sorunu, Temel Nedenleri Ve 

Çözümü için Uygulanan Politikalar 
 

Ümit Yiğit1   Selma Aydoğan2 

 

 
Özet 

21. Yüzyılda dünya ülkelerinin ticari ilişkileri incelendiğinde, birbirlerine olan bağımlılıklarının da giderek artığı 

açıkça görülmektedir. Bu bağlamda ülkelerin uygulamış olduğu ekonomik politikalar nedeni ile dünyada işsizlik 

dikkat edilmesi gereken boyutlara ulaşmıştır. İstihdamın yetersiz olması, ekonomik boyutunun yanında kişisel ve 

sosyal yönü olan problemleri de beraberinde getirecektir. İşsizlik, sosyal ve ekonomik boyutları farklı olmasına 

karşın gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkeleri en fazla meşgul eden sorunlardan biri olmuştur. Ülkemizde bu 

olumsuz durumdan payına düşeni almıştır. Çalışmamızda, 21. Yüzyıl Türkiye’sinde işsizlik olgusu nedenleri ile 

birlikte ele alınmış, bu problemin aşılması için hangi etkin politikalara başvurulduğu ve bu politikaların 

sonuçlarının saptanması hedeflenmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de işsizlik, 21. yüzyıl, istihdam 

JEL Sınıflandırması: E02, E44, O16  

 

21st Century Unemployment Problem in Turkey and the Main 

Reason for Solution Implementation Policies 
 

Abstract 

When the commercial relations of the countries in the 21st century are examined, it is seen that their dependence 

on each other is increasing. In this context, due to the economic policies implemented by the countries, 

unemployment has reached the necessary dimensions. The inadequacy of employment will bring along problems 

of personal and social aspect as well as its economic dimension. Unemployment is one of the problems that 

occupies most of all developed or developing countries, although their social and economic dimensions are 

different. It has taken its share from this negative situation in our country. In our study, 21st Century dealt with 

causes of unemployment in the case of Turkey, which is referenced to effective policies to overcome these 

problems and aimed to determine the effects of these policies. 

Keywords: Unemployment in Turkey, 21st century, employment 

JEL Classification: E02, E44, O16 

 

1. Giriş 

Türkiye’de yaşanan işsizlik sorununun temelinde, Türkiye’nin tarım toplumu özelliğinin hala 

sürmesi, hızla artan genç nüfusa yeni istihdam olanaklarının sağlanamaması gibi temel nedenler 

yatmaktadır. Bu da bize Türkiye’de yaşanan işsizliğin yapısal bir özellik taşıdığını gösteriyor. 

Özellikle sanayi sektöründe olmak üzere yatırım miktarında sürekli bir artış sağlanamaması 

tarım kesiminde oluşan işgücü fazlasının tarım dışı sektörler tarafından yeterli ölçüde istihdam 

edilememesi ile sonuçlanmaktadır.  

2000’li yıllara gelindiğinde işsizlik, özellikle 2001 Şubat krizlerinin etkisiyle 2002’de 

%10,6’ya yükseldi. Yine son dönemde yaşanan küresel kriz nedeniyle de 2009 Eylül ayı 

itibariyle işsizlik rakamı %13,4 seviyesine çıktığı görülmektedir. Bu oran Avrupa Birliği 

ülkelerin neredeyse iki katı kadardır. 2010 sonrası işsizlik oranları düşüş eğilimine geçip 2012 
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yılında en düşük değeri olan %8,4 olarak gerçekleşmiştir. 2015-2018 yılları arasında da %10 

seviyesinin altında olmadığı görülmektedir. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere işsizlik 

ülkemizde ciddi düzeylere ulaşmış bir sorundur. 

Çalışmamızda, 21. Yüzyıl Türkiye’sinde işsizlik olgusu nedenleri ile birlikte ele alınmış, bu 

problemin aşılması için hangi etkin politikalara başvurulduğu ve bu politikaların sonuçlarının 

saptanması hedeflenmiştir. 

2.Türkiye’de İşgücü Piyasasının Yapısı 

İşsizlik sorunu açıklanırken öncelikle ele alınması gereken konu emek ve arz talebinin 

buluştuğu işgücü piyasasının yapısı ve koşullarıdır. Ülkemizde işsizlik büyük ölçülerde yapısal 

nedenlerden kaynaklandığından, sağlıklı ve etkin işleyen bir piyasanın tesisi bu soruna önemli 

katkılar sağlayabilecektir. 

Ülkemizde işgücü piyasasının birinci temel sorunu çalışma çağındaki nüfusun istihdamdan 

daha hızlı artması ve yeni istihdam alanları yaratılamamasıdır. Diğer önemli bir husus ise tarım 

sektörünün istihdam içindeki payının hala çok yüksek olmasıdır.  

Özellikle son yıllarda yaşanan kırdan kente göç olayları büyük ölçüde işgücü piyasasını 

şekillendirmektedir. Ayrıca; kayıt dışı istihdam, genç işsizliğin yüksek olması, işgücünün vasıf 

seviyesinin düşüklüğü ve işsizlikle mücadele de kapsamlı politikaların oluşturulamaması diğer 

sorun alanlarını meydana getirmektedir(Özdemir, 2006:93). 

2.1.İşgücü Arzı ve İşgücüne Katılma 

İşgücü arzı Türkiye’de nüfus miktarı ve nüfusun demografik özelliklerine bağlı olarak yıllar 

itibariyle artış eğilimindedir. Nüfusumuz, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla 71.517.100 kişidir. 

2008 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,1 olarak gerçekleşmiştir(TÜİK, 2008). 

Genç nüfusa sahip olan ülkemizde her yıl çalışma çağındaki nüfusa yaklaşık 1 milyon kişi 

eklenmektedir. Çalışma çağındaki nüfus Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Aralık 

2008 tarihi itibariyle 50 milyon 982 bin olmuştur. Bir işi olup istihdam edilenlerle, işsizlerin 

toplamından meydana gelen işgücü arzı 22 milyon 899 bin olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında, 

Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 puanlık artışla % 

49,3 olarak gerçekleşmiştir. İşgücüne katılma oranındaki değişmelere ilişkin rakamlar tablo-1 

de görülmektedir. 

Tablo 1: İş Gücüne Katılma ve İşsizlik Oranları 

 

Kurumsal olmayan nüfusun işgücü durumu

Non-institutional population by labour force status

[15+ yaş - age] (Bin kişi - Thousand person)

Yıllar- Years

15 ve 

daha 

yukarı 

yaştaki 

nüfus         

Population 

15 years 

and over

İşgücü         

Labour 

Force

İstihdam 

edilenler       

Employed

İşsiz   

Unemp-    

loyed

İşgücüne 

dahil 

olmayan 

nüfus          

Not in 

labour 

force

İşgücüne             

katılma                 

oranı        

Labour 

force 

participa-  

tion rate                     

(%)

İşsizlik 

oranı                    

Unemp-         

loyment 

rate                

(%)

Tarım dışı 

işsizlik            

oranı           

Non-

agricultural 

unemploy-

ment rate                          

(%)

İstihdam 

oranı     

Employ-  

ment          

rate                 

(%)

2005 Yıllık - Annual  48 356  21 691  19 633  2 058  26 665 44,9 9,5 12,0 40,6

2006 Yıllık - Annual  49 275  21 913  19 933  1 980  27 362 44,5 9,0 11,1 40,5

2007 Yıllık - Annual  50 177  22 253  20 209  2 044  27 925 44,3 9,2 11,2 40,3

2008 Yıllık - Annual  50 982  22 899  20 604  2 295  28 083 44,9 10,0 12,3 40,4

2009 Yıllık - Annual  51 833  23 710  20 615  3 095  28 124 45,7 13,1 16,0 39,8

2010 Yıllık - Annual  52 904  24 594  21 858  2 737  28 310 46,5 11,1 13,7 41,3

2011 Yıllık - Annual  53 985  25 594  23 266  2 328  28 391 47,4 9,1 11,3 43,1

2012 Yıllık - Annual  54 961  26 141  23 937  2 204  28 820 47,6 8,4 10,3 43,6

2013 Yıllık - Annual  55 982  27 046  24 601  2 445  28 936 48,3 9,0 10,9 43,9

2014 Yıllık - Annual  56 986  28 786  25 933  2 853  28 200 50,5 9,9 12,0 45,5

2015 Yıllık - Annual  57 854  29 678  26 621  3 057  28 176 51,3 10,3 12,4 46,0

2016 Yıllık - Annual  58 720  30 535  27 205  3 330  28 185 52,0 10,9 13,0 46,3

2017 Yıllık - Annual  59 894  31 643  28 189  3 454  28 251 52,8 10,9 13,0 47,1

2018 Yıllık- Annual  60 654  32 274  28 738  3 537  28 380 53,2 11,0 12,9 47,4

TÜİK, İşgücü İstatistikleri TURKSTAT, Labour Force Statistics

 Total f igures may not be exact due to the rounding of the numbers.

2005-2013 dönem sonuçları ekonometrik model ile tahmin 

edilmiştir.

The results of 2005-2013 period w ere estimated by using econometric model.

Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
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Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu Kurumsal Olmayan Nüfusun İşgücü Durumu)  

 

2.2. İstihdam Seviyesi 

Ekonomik faaliyette bulunan ve 15 yaşın üzerindeki tüm nüfus istihdam edilen nüfus olarak 

tanımlanmaktadır. Aşağıdaki tablo incelendiğinde; Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı İşgücü 

Araştırması 2009 Ağustos Dönemi Sonuçları’na göre Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus 

bir önceki yılın aynı dönemine göre 815 bin kişilik bir artış ile 70 milyon 639 bin kişiye, 

kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 873 bin kişi artarak 51 milyon 789 bin kişiye 

ulaşmıştır ve toplam işgücü 25 milyon 537 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılı Ağustos 

döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin kişi artarak, 22 

milyon 108 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin 

artarken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 192 bin kişi azalmıştır. 

Tablo 2:  İşgücü Durumu 
 

  

TÜRKİYE   

  

KENT   

  

KIR 

2008(*) 2009 2008(*) 2009 2008(*) 2009 

Kurumsal olmayan nüfus (000) 69 824 70 639 

 

48 398 48 793  21 426 21 846 

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (000) 50 916 51 789 35 763 36 282 15 152 15 507 

İşgücü (000) 24 570 25 537 16 388 16 879 8 182 8 657 

    İstihdam (000) 22 068 22 108 14 384 14 095 7 684 8 013 

    İşsiz (000) 2 502 3 429 2 004 2 784 498 644 

İşgücüne katılma oranı (%) 48,3 49,3 45,8 46,5 54,0 55,8 

İstihdam oranı (%) 43,3 42,7 40,2 38,8 50,7 51,7 

İşsizlik oranı (%) 10,2 13,4 12,2 16,5 6,1 7,4 

    Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,9 17,0 12,7 17,0 13,8 17,2 

    Genç nüfusta işsizlik oranı(1)(%) 19,7 23,5 22,7 27,8 12,9 15,1 

İşgücüne dahil olmayanlar (000) 26 346 26 252 19 376 19 402 6 970 6 850 

(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus  

Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu Hane halkı İşgücü Araştırması 2009 Ağustos Dönemi Sonuçları) 

 

Türkiye de son yıllarda istihdamın sektörel dağılımı hizmetler lehine olmuştur. Aşağıdaki tablo 

incelendiğinde tarımda bir azalış eğilimi, hizmetler sektöründe ise bir artış eğilimi 

gözlenebilmektedir. Sanayi sektörü ise seviyesini korumuştur denilebilir. 
 

Tablo 3: İstihdamın Sektörel Dağılımı (%) 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tarım 24,6 23,6 21,1 20,6 19,5 19,4 

Sanayi 26 26,4 27,9 27,2 26,8 26,5 

Hizmetler 49,4 27,9 51 52,2 53,7 54,1 

Kaynak: Tüik 

 

Kurumsal olmayan nüfusun işgücü durumu

Non-institutional population by labour force status

[15+ yaş - age] (Bin kişi - Thousand person)

Yıllar- Years

15 ve 

daha 

yukarı 

yaştaki 

nüfus         

Population 

15 years 

and over

İşgücü         

Labour 

Force

İstihdam 

edilenler       

Employed

İşsiz   

Unemp-    

loyed

İşgücüne 

dahil 

olmayan 

nüfus          

Not in 

labour 

force

İşgücüne             

katılma                 

oranı        

Labour 

force 

participa-  

tion rate                     

(%)

İşsizlik 

oranı                    

Unemp-         

loyment 

rate                

(%)

Tarım dışı 

işsizlik            

oranı           

Non-

agricultural 

unemploy-

ment rate                          

(%)

İstihdam 

oranı     

Employ-  

ment          

rate                 

(%)

2005 Yıllık - Annual  48 356  21 691  19 633  2 058  26 665 44,9 9,5 12,0 40,6

2006 Yıllık - Annual  49 275  21 913  19 933  1 980  27 362 44,5 9,0 11,1 40,5

2007 Yıllık - Annual  50 177  22 253  20 209  2 044  27 925 44,3 9,2 11,2 40,3

2008 Yıllık - Annual  50 982  22 899  20 604  2 295  28 083 44,9 10,0 12,3 40,4

2009 Yıllık - Annual  51 833  23 710  20 615  3 095  28 124 45,7 13,1 16,0 39,8

2010 Yıllık - Annual  52 904  24 594  21 858  2 737  28 310 46,5 11,1 13,7 41,3

2011 Yıllık - Annual  53 985  25 594  23 266  2 328  28 391 47,4 9,1 11,3 43,1

2012 Yıllık - Annual  54 961  26 141  23 937  2 204  28 820 47,6 8,4 10,3 43,6

2013 Yıllık - Annual  55 982  27 046  24 601  2 445  28 936 48,3 9,0 10,9 43,9

2014 Yıllık - Annual  56 986  28 786  25 933  2 853  28 200 50,5 9,9 12,0 45,5

2015 Yıllık - Annual  57 854  29 678  26 621  3 057  28 176 51,3 10,3 12,4 46,0

2016 Yıllık - Annual  58 720  30 535  27 205  3 330  28 185 52,0 10,9 13,0 46,3

2017 Yıllık - Annual  59 894  31 643  28 189  3 454  28 251 52,8 10,9 13,0 47,1

2018 Yıllık- Annual  60 654  32 274  28 738  3 537  28 380 53,2 11,0 12,9 47,4

TÜİK, İşgücü İstatistikleri TURKSTAT, Labour Force Statistics

 Total f igures may not be exact due to the rounding of the numbers.

2005-2013 dönem sonuçları ekonometrik model ile tahmin 

edilmiştir.

The results of 2005-2013 period w ere estimated by using econometric model.

Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
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2.3.Kayıt Dışı İstihdam 

Türkiye’de kayıtdışı istihdam düşme eğilimindendir. Aşağıdaki tablo incelendiğinde 2012 

yılında %39 olan kayıt dışı oranı %33,9 değerine kadar düştüğü gözlenebilmektedir. TRC2 

bölgesi istihdam ve iş gücü piyasası 2018 raporunda bu oranın daha aşağı çekilmesinin, 

ülkemizin çalışma hayatındaki birçok yapısal sorunun giderilmesi için önemli olduğuna vurgu 

yapılmıştır. Sosyal güvenlik açıklarının karşılanabilmesi, vergi gelirleri, iş sağlığı güvenliği 

gibi temel sorunların çözülmesinde önemli katkılar sağlayacağı belirtilmiştir. 
 

Tablo 4: Kayıt Dışı istihdam (15+ yaş/ %) 

 

 

 

 

 
Kaynak: Tüik 

 

3.Türkiye’de İşsizliğin Özellikleri 

Türkiye’de işsizlik, daha çok hızlı nüfus artışı, genç nüfusun payının yüksekliği gibi demografik 

unsurlarla ilişkilendirilmektedir. Bunun yanı sıra, iç göç ve kentleşmeyle birlikte ortaya çıkan 

eğitim ve bölgesel dengesizlik eğilimleri de işsizliği arttırmaktadır(Uyar ve Bozdağlıoğlu, 

2008:50). Türkiye’de piyasa ekonomisi mantığının rekabet kavramı ile desteklenememesi, özel 

sektör yatırımlarının yetersiz kalması gibi nedenler işsizliğin yapısal bir sorun olarak ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır 

Türkiye’deki mevcut issizliğin nedenlerine genel olarak bakıldığında daha çok yapısal ve 

konjonktürel nedenlerin etkin olduğu görülmektedir. Özellikle son dönemde ardı ardına 

yaşanan krizler ve ekonomideki belirsizlikler issizliğin artmasında etkili olmuştur. 2001 krizi 

özellikle bankacılık sektörünü vurduğundan çok sayıda beyaz yakalının, dolayısıyla eğitimli 

kişilerin issiz kalmasına neden olmuştur (Ataman, 2006:96-97). Yine 2008 yılının son 

çeyreğinde etkisini gösteren küresel kriz ülkemizde işsizlik rakamlarının daha da artmasına yol 

açmıştır. 

Türkiye’nin iş gücü piyasaları, düşük istihdam seviyesi, göreli olarak yüksek issizlik oranları 

ve giderek azalan is gücüne katılma oranı ile karakterize edilebilir. Ücret artışları genel 

itibariyle yavaştır. Genelde Türkiye’de hem iş gücü piyasasındaki düzenlemeler hem de yüksek 

sosyal güvenlik katkısının istihdam vergisini arttırarak formal sektörün is yaratma kapasitesini 

azalttığı kabul görmektedir(Cengiz, 2009:334).  

3.1. İktisadi Faaliyet Koluna Göre İşsizlik   

İktisadi faaliyet koluna göre, yani sektörel işsizlik oranları sadece kişilerin son çalıştığı sektör 

baz alınarak hesaplanmaktadır. Sektörel işsizlik oranlarında ilk kez iş arayanlar kapsam dışı 

bırakılmaktadır. İktisadi faaliyet koluna göre işsizlik oranlarının incelenmesinin nedeni, hangi 

sektörler arasında arz ve talep uyuşmazlığının olduğunu belirleyebilmektir (TÜSİAD, 2004: 

183).  

3.2.Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre İşsizlik 

Türkiye’de işsizliğe ilişkin rakamlar incelendiğinde 15-24 yaş grubunda yer alan gençlerin 

işsizlikten en fazla etkilenen yaş gurubu olduğu görülmekte bu da ülkemizde genç işsizliğin 

büyük bir sorun olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’de işsizlik, yaş gruplarına göre incelendiğinde özellikle 1990-1998 döneminde, 

işsizliğin en çok okul çağındaki genç yaş grubunda (15-24 yaş) yaygınlık kazandığı 

görülmektedir. 1999 yılından sonra ise genç yaş grubundaki (25-54 yaş) işsizlik oranlarında 

Yıllar Kayıt dışı ist. oranı Yıllar Kayıt dışı ist. oranı 

2012 39,0 2015 33,6 

2013 36,8 2016 33,5 

2014 35,0 2017 33,9 
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düşüş gözlenmiştir. Yaşanan bu gelişmede, lise ve üniversiteye kaydolanların sayısındaki 

artışın büyük bir etkisi vardır. 15-24 yaş grubu erkeklerin 1990 yılında işsizler içindeki payı % 

52,2’ den 2004 yılında % 36,2’ye gerilemiş, genç kadınlarda ise % 60,6 olan bu oran % 47,9’a 

düşmüştür. 2004 yılındaki işsizlerin yarısından çoğu, 25-54 yaş arası çalışma çağındaki nüfusu 

oluşturan yaş grubunda toplanmaktadır. (Bozdağlıoğlu, 2008:51-52). 

Tablo 5: Yaş grubuna ve dönemlere göre işsizlik oranı (%) Erkek 
 

 

 

Yıllar 1
5
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0
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5
5
-5
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6
0
-6

4
 

6
5

+
 

2013 15,9 17,6 10,7 7,4 6,6 6,1 6,5 7,5 6,8 5,3 1,5 

2012 14,9 17,1 10,4 7,1 6,1 6,3 7,3 7,3 6,4 4,3 1,2 

2011 15,9 17,8 11,1 7,6 6,8 7 7,4 7,7 7,4 4 1,6 

2010 19 22,4 13,6 9,5 9 8,7 9,3 9,2 8,7 5,7 2,1 

2009 24,2 26,2 16,7 12,2 11 10,3 10,3 10,8 9,8 5,6 1,8 

2008 20,1 20,1 12,6 9,2 8,1 8 8,2 7,9 7,5 4,9 1,2 

2007 20 19,3 11,8 8,3 7,1 7 7,8 7,4 6,2 4,1 1,2 

2006 17,1 19 12,4 7,9 7,3 7,2 7,4 8,2 6,6 3,8 1 

2005 18,4 20,2 12,4 9,1 7,7 7,3 7,7 8,2 5,9 3,7 1,1 

2004 18,2 21,8 13,6 9,1 8 7,1 7,3 7,6 5,2 3,9 1,4 

2003 18,7 23,1 12,6 8,7 7,6 7,1 7,4 7,2 6,1 3,2 0,8 

2002 17,3 22,4 11,8 8,5 8,6 7,8 8 7,2 6 2,3 1 

2001 14,9 18,7 9,6 6,9 6,9 5,4 6,1 5,2 3,7 2,1 1,1 

2000 11 15,7 7,2 5 4,6 3,9 3,5 4,2 3 2,7 0,7 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı 

 

Yukarıda yer alan tablodaki 14 yıllık verilerde erkekler için 20-24 yaş arası grubun, işsizlik 

oranları içerisinde daima en yüksek yüzdeye sahip olduğu görülmektedir. İkinci olarak yine 15-

19 yaş arası grubun en fazla orana sahip olması erkekler için gençlerde işsizliğin daha fazla 

olduğunun ispatıdır. 
 

Tablo 6: Yaş grubuna ve dönemlere göre işsizlik oranı (%) Kadın 
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2013 17,5 23,9 17,1 11,9 10,5 7,9 6,1 4,7 3,2 1,6 0,1 

2012 14,9 22,2 16,5 10,9 8,8 6,8 5 3,9 2,6 0,7 0,2 

2011 15,5 23,3 15,8 11,3 9,4 7,1 5,7 4,3 2,1 0,9 0,1 

2010 18,5 25,2 17,9 12,5 11,2 8 6,3 5,7 1,8 1,1 0,1 

2009 22,2 26,5 19,4 13,8 11,7 9,7 7 4,5 2,1 0,6 0,3 

2008 18,6 22,6 15 11 8,8 6,8 5,4 3,4 1,6 0,8 0,6 

2007 18,9 21,7 14,3 10 8,1 5,9 4,3 2,2 1,6 0,8 0 

2006 18,1 22,1 14,6 10,9 7,7 6 4 2,3 1,5 0,3 0,3 

2005 17,6 22,1 15,5 10,2 7,9 5,3 3,9 2,6 0,7 0,9 0,1 

2004 16,6 22,9 14,8 9,9 7 5,6 2,9 2,8 0,8 0,4 0,2 

2003 16,3 20,4 13,2 9,8 6,9 5 3,9 2,6 1,1 1,2 0,5 

2002 15,5 18,1 12,3 9 6,5 5,9 2,3 2 2 0,3 0,5 

2001 14 14,6 9,5 6,2 5,1 3,4 2,1 1,3 0,8 0,2 0,2 

2000 10,1 13,1 7,5 5,1 4,1 2,5 1,7 2,8 0,3 0,4 0,1 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı 
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Yine tablo incelendiğinde kadınlar içerisinde de gençlerin daha fazla işsiz olduğu sonucu 

görülmektedir. 

3.3. İş Arama Süresine Göre İşsizlik 

Türkiye İş arama süreleri bakımından Avrupa Birliği üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında 

ülkemizdeki uzun süreli işsizlik oranlarının düşük olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki ortalama 

gelirin azlığı ve birçok kişinin işsizlik sigortası kapsamı dışında kalması bu durumda etkili 

olmaktadır. İşsizlerin uzun süreli işsizlik sonucu katlanacağı maliyeti göz önüne aldığında, bir 

an önce iş bulmayı tercih etmesi işsizlerin iş arama etkinliğinin azalmasına yol açmaktadır. 

Türkiye’de işgücünün genel itibariyle niteliksiz bir yapıya sahip olması, ilk kez iş arayanların 

uzun süreli işsizlik içindeki payının artmasına neden olmuştur. 

Tablo 7: İş arama süresine göre işsizler  (Bin Kişi) 
Yıllar işsizler Yıllar işsizler 

2000 1 497 2009 3 471  

2001 1 967 2010 3 046  

2002 2 464 2011 2 615 

2003 2 493 2012 2 518 

2004 2 385 2013 2 747 

2005 2 388 2014 2 853  

2006 2 328 2015 3 057 

2007 2 377 2016 3 330 

2008 2 611 2017 3 454 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu İşgücü İstatistikleri 

 

1 aydan 3 yıla kadar işsiz kalma sürelerini göz önüne aldığımızda yıllara göre toplam işsiz 

sayıları yukarıda ki tabloda verilmiştir. Tablo incelendiğinde işsiz kalma süreleri bazında her 

yıl sayının arttığı da görülmektedir. 

3.4. Mesleklere Göre İşsizlik 

DİE 1990-2004 hane halkı işgücü anketi sonuçları incelendiğinde;  iş aranan meslek grubuna 

göre işsizlik oranının en yüksek olduğu meslek grubu, “idari personel ve benzeri çalışanlar” 

olup, “müteşebbisler, direktörler ve üst kademe yöneticileri” işsizlik oranının en düşük olduğu 

meslek grubu olmaktadır(Bozdağlıoğlu, 2008:54). İdari personel ve benzeri çalışanların işsizlik 

oranlarının yüksek olmasında, sahip olmasında eğitim düzeylerinin yüksekliğine karşın 

ücretlerinin düşük olması, eğitim sırasında özel nitelikler kazanılmamış olması ve iş seçimini 

işgücü talebinden bağımsız olarak yapmaları etkili olmuştur. Ayrıca bu durum gösteriyor ki iş 

arayanların çoğu idari personel olarak çalışmak istemektedir.  

3.5. Eğitime Göre İşsizlik 

Eğitim düzeyinin yükselmesi, işsizlik oranlarının azalması beklentisine sebebiyet verse de 

Türkiye’de bu durumu gözlemlemek pek mümkün değildir. Türkiye’de lise seviyesine doğru 

işsizlik giderek artmaktadır. Bu durumu eğitimde bir eksiklik olarak açıklamak mümkündür. 

Lise eğitiminin bireyler için istenilen nitelikleri kazandıramadığı, bu sebeple de mezunların iş 

bulamamasına yol açtığını söyleyebiliriz. 

Türkiye’deki işsizlerin eğitim düzeyine bakıldığında, büyük bir kısmının ilkokul mezunu 

oldukları görülür. İşgücünün kalifiye(nitelikli) olması açısından ortaokul ve lise dengi meslek 

okulları ile üniversite mezunlarının mesleki eğitim aldıkları kabul edilirse, bu okulları 

bitirenler, toplam işsizlerin ancak % 19,7 kadarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla işsizlerin % 

80,3’ü mesleki eğitim almamış vasıfsız kişilerdir. Eksik istihdamda olanların eğitim düzeyi ve 

vasıflı olmak özellikleri işsizlere göre daha düşüktür(Yılmaz, 2005:48). 
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3.6. Coğrafi Bölgelere Göre İşsizlik 

İşsiz nüfusun coğrafi bölgelere göre dağılışı incelendiğinde Türkiye genelinde Marmara 

Bölgesi işsiz sayısı ile en başta yer almaktadır. Daha sonra Marmara bölgesinin Akdeniz ve ege 

bölgesi takip etmektedir. En düşük işsizlik oranlarına ise Karadeniz bölgesinde 

rastlanılmaktadır. Ancak farklı nüfus sayılarına sahip coğrafi bölgelerdeki işsizliğin 

açıklanmasında yalnızca işsiz sayılarının yeterli olmayacağı açıktır. Bir ülke veya bölgede 

işsizlikle ile ilgili en önemli gösterge, işsizlerin işgücüne oranı (işsizlik oranı) dır. Buna göre 

Akdeniz Bölgesi işsizlik oranı ile birinci sıradadır. Daha sonra Marmara ve Güneydoğu 

Anadolu gelmektedir. Yine Ege Bölgesi’nde Türkiye ortalamasının üstündedir. Türkiye’de en 

yüksek işsizlik oranlarının açık bir farkla Akdeniz ve Marmara bölgelerinde görülmesinin 

özellikle iki nedeni ileri sürülebilir. Birincisi: Göç alan (dolayısıyla işsiz nüfusun yöneldiği) 

bölgeler olmaları. İkincisi: Şehirli nüfus oranının yüksek olduğu bu bölgelerde, şehirde 

işsizliğin kıra göre daha yüksek olmasıdır. (Yılmaz, 2005:50). 

Tablo 8: Kurumsal Olmayan Nüfusun Coğrafi Bölgelere Göre İşsizlik Oranları (2004-2013) 

Bölgeler 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

İstanbul  12,4 11,5 11,4 10,4 11,2 16,8 14,3 11,8 11,3 11,2 

Batı Marmara  6,6 7,5 7,2 6,6 9,4 10,8 8,8 7,1 6,5 6,8 

Ege  10,6 10,0 9,3 9,4 10,5 14,1 12,0 10,0 9,6 10,1 

Doğu Marmara 10,7 10,5 9,7 9,7 10,5 14,4 11,5 9,8 8,9 8,4 

Batı Anadolu  13,3 13,2 12,3 11,2 11,2 12,4 10,8 8,6 8,4 8,6 

Akdeniz  13,0 13,9 12,5 12,0 13,9 17,5 13,9 10,6 9,8 11,0 

Orta Anadolu  10,0 11,1 11,0 10,8 10,9 13,9 12,2 9,7 7,6 8,4 

Batı Karadeniz  8,0 6,7 6,5 7,9 7,2 7,4 8,3 6,0 6,1 6,7 

Doğu Karadeniz  6,9 5,5 5,6 6,6 5,8 6,0 6,1 6,4 6,3 6,8 

Kuzeydoğu Anadolu  2,8 3,8 5,0 5,8 5,9 8,5 8,2 8,3 6,9 6,7 

Ortadoğu Anadolu  15,1 13,8 11,2 12,9 14,4 16,6 14,3 11,2 8,7 9,0 

Güneydoğu Anadolu  11,7 12,1 14,2 16,9 15,8 17,4 12,4 11,7 12,4 14,5 

Toplam 
10,8 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11,9 9,8 9,2 9,7 

Kaynak: Tüik Hanehalkı İşgücü Anket Sonuçları 
 

4.Türkiye’de Artan İşsizliğin Temel Nedenleri  

4.1.Artan İşsizliğin Temel Nedenleri 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “Türkiye’de İşsizliğin Önlenmesi ve İstihdamın 

Arttırılması” adlı rapora göre; Türkiye’de işsizliğin nedeni; “Geçmiş dönemlerde üretim, 

yatırım, ihracat ve istihdam yaratan reel sektöre dayalı bir büyüme yaklaşımının 

benimsenmemesi ve dünyadaki yönelişler de ihmal edilerek, yüksek katma değer üreten iş 

alanlarına öncelik verilmemesidir”(Orkunoğlu, 2009:133).  

Artan işsizliğin temel nedenleri şöyle sıralanabilir.  

*Nüfus Artışı 

*Küreselleşme ve Değişen İş Piyasaları 

*Rekabet Gücü ve Yatırımların Düzeyinin Düşüklüğü 

*Yüksek İş Gücü Maliyeti ve Vergiler 
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* Tarım Sektöründeki İstihdamda Hızlı Daralma 

*İşsizliğe Yol Açan Diğer Nedenler 

5.Türkiye’de İşsizliği ve İşsizliğin Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik Politikalar 

5.1.Pasif Politikalar 

Pasif politikalar, işini kaybedenlerin ya da iş bulamayanların satın alma güçlerinin korunmasına 

yönelik, ekonomik güvence sağlayan uygulamaları kapsamaktadır. Ancak ülkemizde işsizlik 

sigortası uygulamasının dışında kalan uygulamaların etkin bir şekilde işlediğini söyleyemeyiz. 

Pasif politikalar olarak; 

*İşsizlik Sigortası  

*Kıdem tazminatı 

*İhbar tazminatı 

*İş kaybı tazminatı 

*Erken emeklilik 

*Çalışma sürelerinin kısaltılması 

*Esnek çalışma koşulları 

*İş güvenliği ve ücretlere ilişkin düzenlemeler 

5.2.Aktif Politikalar 

Aktif istihdam politikaları, işsizliği sınırlayıcı ve önleyici politikalardan oluşmaktadır. 

Türkiye’de uygulanan aktif istihdam politikaları, daha çok işsizliği sınırlayıcı politikaları 

kapsamaktadır. İşsizliği önleyici politikalar ise danışmanlık hizmeti şeklinde yürütülmekte olup 

eğitim amaçlıdır. Aktif olan politikalar olarak; 

*Mesleki eğitim programları 

*Milli eğitim bakanlığının mesleki eğitim programları 

*İŞKUR’un mesleki eğitim programları 

*KOSGEB’in mesleki eğitim programları 

*Diğer kuruluşların mesleki eğitim programları 

*İŞKUR’un danışmanlık hizmetleri 

*İŞKUR’un iş ve işçi bulma hizmetleri 

*İstihdam sübvansiyonu uygulaması 

*Avrupa istihdam stratejileri 

6. İşsizlikle Mücadelede Uygulanan Politikaların Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri 

Türkiye’nin 2008 sonunda yaşanan küresel krizin de olumsuz etkilerini azaltmak için 

hazırladığı İstihdam Paketi ve Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 

kabul edilmesiyle istihdam alanında daha önceki uygulamalara kıyasla ilerleme 

göstermiştir(Orkunoğlu, 2009:141).  

Türkiye’de karşılaşılan işsizlik türlerinin bilinmesi, uygulanması gereken politikalarında neler 

olması gerektiği hakkında bilgiler vermektedir.  
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Yapısal işsizliğe tabi olup işlerini kaybedenlerin küçük çaplı kurslar ile yeni sektörlere 

kazandırılması işsizliği azaltacaktır. İşgücü piyasasının oluştuğu İŞKUR gibi kurumların daha 

aktif hale getirilmesi hedeflenmelidir. Hatta mümkünse sayısının artırılması İşgücü arzı ve 

talebini daha kısa sürede karşılaştırmak için gereklidir. Bu tarz kurumlarda çalışan personeli 

çalışmaya teşvik edecek yollar aranıp, bu sayede arz ve talebin karşılaşma süresinin en aza 

indirilmesi hedeflenmelidir.  

Mevsimsel işsizlik dönemlerinde işverenler, sektöre uygun olan diğer mevsimlerde de işlerine 

devam edebileceği alternatif işlere yönlendirilmeli ve maliyetlerini azaltacak teşviklerde 

bulunulmalıdır. 

Konjonktür gereği işlerini kaybedenler için, ekonomide genişletici politikalar ile tekrar talep 

artışı sağlanmalı ve bu sayede işsiz kalanlar işlerine tekrar kavuşmalıdırlar.  Aslıda konjonktür 

daralmasının nedenleri bulunup onları ortadan kaldırmak gerekir. Eğer depresyon dünya 

konjonktüründeki daralmadan ortaya çıkıyorsa, bunun için az gelişmiş ülkelerin yapacağı fazla 

bir şey yoktur. Ancak ABD, Avrupa Birliği gibi ülkeler uluslar arası alanda uygulayacakları 

uygun genişletici politikalarla dünya konjonktürünü genişletebilirler(Çelik, 2015:149). 

Buraya kadar anlattıklarımızdan yola çıkarak işsizlikle mücadelede uygulanan aktif ve pasif 

politikaların işsizliği azaltma konusunda bir takım yaralar sağlasa da arzu edilen başarı 

seviyesinden uzak olduğu söylenebilir. Bu yüzden işgücü piyasası politikalarının tekrar gözden 

geçirilmesi gerekmektedir. İşsizlik oranlarının azaltılmasına yönelik olarak; ihtiyaç duyulan 

alanlara göre mesleki eğitim çalışmaları hızlandırılmalı, yatırım teşvik edilerek yeni istihdam 

olanakları yaratılmalı, özellikle küresel rekabet içinde bulunan ülkemizde işgücü 

maliyetlerindeki dezavantajlı pozisyonun ortadan kaldırılması, işveren üzerindeki sigorta prim 

ve oranlarının düşürülmesi ve iş piyasası kurumlarının hizmetlerinin daha etkin yürütülmesinin 

sağlanması gerekmektedir. 

Türkiye’nin AB’ye aday ülke olması nedeniyle özellikle son dönemde işgücü piyasasını 

iyileştirmeye yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. İŞKUR’ un, AB ile kıyaslandığında hala 

yetersiz olduğu görülmektedir. Bu yüzden İŞKUR’ un istihdam piyasasına hakim olma 

yolundaki çalışmalarını hızlandırması gerekmektedir. Ayrıca ülkemizde, Avrupa istihdam 

Stratejisine uyum çalışmalarının yanında, AB ülkelerinde belirli grupların istihdamını 

artırmaya yönelik uygulanmakta olan projeler incelenerek Türkiye için de çeşitli projeler 

hazırlanmalıdır( Eser ve Terzi, 2008:247). 

7.Sonuç 

Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme nüfus artış hızının gerisinde kalıyor ise biliyoruz 

ki optimal nüfus olgusundan uzaklaşılmaktadır. Eğer nüfus daha hızlı artıyor ise ülkenin 

yatırımlar için ayırması gereken pay, demografik yatırım diye tabir edilen, eğitim sağlık ve 

barınma ihtiyaçları için harcanacağından ekonomik büyüme istenilen düzeyde 

gerçekleşemeyecektir. Gerekli yatırımların yapılamaması niteliksiz bir nüfusun yetişmesi 

anlamına gelecek, bu durumda gelecekte ise işsizliğin tetikleyicisi olacaktır. Ülkemizin yakın 

ekonomi tarihine baktığımızda gerek 90’lı yıllarda, gerek 2000’li yıllarda krizlerle boğuştuğu, 

ekonomik büyümenin nüfus artış hızının gerisinde kaldığı dönemler mevcuttur. Bu 

olumsuzluklar nedeniyle o dönem nüfusu için demografik yatırımların istenilen düzeyde 

yapılamadığı söylenebilir. Günümüz Türkiye’sinin özellikle 0-24 yaş arası nüfusunun işsizlikte 

en fazla orana sahip olmasında, krizlerin etkisi olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de yaşanan işsizliğin daha çok yapısal nedenlere bağlı olduğu söylenebilir. 

Ekonomideki yapı değişikliği nedeniyle insanların işsiz kaldığı, teknolojinin ilerlemesi ve 

ilerleyen teknolojiye ayak uyduramayan kesimin iş bulma konusunda başarıya ulaşamadığını 

da ifade edebiliriz.  



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”             11-13th April 2019 
 

552 

 

Ülkemizde sürdürülebilir bir büyüme ortamının sağlanması ve küreselleşen dünyada ekonomik 

rekabet gücümüzün arttırılması açısından sağlıklı ve etkin bir iş gücü piyasasına ihtiyaç vardır. 

Türkiye’deki iş gücüne katılma oranlarını Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığımızda çok 

düşük olduğunu görmekteyiz. Özellikle kadınların istihdama katılma oranlarının düşük olduğu 

göze çarpmaktadır. Bunun nedeni; tarımsal istihdamdaki azalma sonucu kente göç artmış, 

özellikle kadınların iş gücünden çekilmesine neden olmuştur. Ortalama eğitim süresinin 

uzaması ve kadınların iş bulma umudunu yitirip iş aramaması ile iş gücü eğitim seviyelerinin 

düşüklüğünden de kaynaklanmaktadır. Türkiye’de işsizlik sorunu geçiş ekonomisinin 

sorunlarından ve iş gücü piyasasının katılıklarından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de geniş bir 

istihdam alanı yaratmanın tek yolu, yeni üretim kapasitelerini geliştirmek ve hızlı, dengeli bir 

büyüme sağlamaktır. Ancak Türkiye’de istihdam yaratmayan bir büyüme yaşanmaktadır. 

Türkiye ekonomisinde büyüme, istihdam dostu bir büyümeye dönüştürülmediği sürece işsizlik 

rakamlarının artması kaçınılmaz olacaktır. İstihdam dostu bir büyümenin sağlanabilmesi için 

ise; iş gücü piyasasının istihdam ve artışını sınırlayan yapısal özeliklerin belirlenmesi ve bu tür 

engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak ekonomik politikaların oluşturulması 

gerekmektedir. 
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Türkiye’de Enflasyonun Nedenleri Ve Uygulanan Politikalar 
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Özet 

Küreselleşmeyle birlikte özellikle son yıllarda uygulanan ekonomik politikaların kimin tarafından uygulandığına 

bakılmaksızın tüm ülkeleri etkilediği tartışma götürmeyecek düzeye ulaşmıştır. Dünya da ülke ekonomileri için 

büyük hastalık olarak ifade edilen kavramlardan biri de enflasyondur. Enflasyonun Türkiye ekonomisini nasıl 

etkilediği, nedenlerinin neler olduğu ve uygulanan anti enflasyonist politikaların sonuçlarının saptanması 

çalışmamızın ana hedefini oluşturmaktadır. Ekonomik açıdan güçlü olan ülkelerin söz sahibi olduğu günümüzde, 

az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri hak etmediği tablolarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durumu 

da göz önüne alarak çalışmamızda, günümüz Türkiye’sinin son 15-20 yıllık süreçte enflasyon ile mücadele için 

verdiği sınav ve sonuçları ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de enflasyon, küreselleşme, anti enflasyonist politikalar 

JEL Sınıflandırması: E02, E44, O16  

 

Causes and Applied Politics of Inflation in Turkey 
 

Abstract 

With globalization, the fact that economic policies implemented especially in recent years have affected all 

countries regardless of who is practiced by them has reached an unquestionable level. Inflation is one of the 

concepts that are referred to as a major disease for the economies of the world. Inflation how it affects Turkey's 

economy, which is what the causes and applied to determine the results of the anti-inflationary policy is the main 

goal of our work. Nowadays, economically strong countries have a say, and economies of underdeveloped and 

developing economies are faced with undeserved statements. Considering this situation, in our study, given that 

today's exam results and to combat inflation in the last 15-20 years in Turkey were discussed. 

Keywords: Inflation in Turkey, globalization, anti-inflationist policies 

JEL Classification: E02, E44, O16 

 

 

1. Giriş 

Ekonomileri bir bünyeye benzetecek olursak, enflasyon ve deflasyon sonucu ortaya çıkan 

işsizliği de birer hastalık olarak ifade edebiliriz. Kuşkusuz ki hastalıklardan kurtulmuş 

ekonomiler, istenilen durumları ifade etmektedir. Bir ülke sahip olduğu tüm üretim faktörlerini 

etkin kullanabilirse, elde edebileceği en üst düzey milli gelire ulaşabilecek ve hastalıklarla 

boğuşmayacaktır. Ülke ekonomilerinin sağlıklı olması ülke vatandaşlarının da memnun 

olmasını beraberinde getirecektir. Modern makroekonominin kapsamına baktığımızda, 

amaçlarından bir tanesi de fiyat istikrarıdır. Ülke genelinde fiyat istikrarı sağlanması, tüm 

kesimin geleceğe daha güvenli bakmasını sağladığı için önemli bir husustur. Belirsizlik 

ortamları tüm vatandaşların iktisadi olaylara yaklaşımında tedirginliği beraberinde getirecek ve 

ülke ekonomisinde istenilen ortamdan uzaklaşılacaktır. Enflasyona müdahale edilmez ise, 

bütün makroekonomik değişkenleri etkileyerek ülke ekonomisi için arzulanmayan olaylara 

zemin hazırlayacak ve toplumda sosyo-ekonomik problemlerin derinleşmesine neden olacaktır. 

Toplumu bir arada tutan değerlerin kaybolmasına kadar gidecek bu süreç son derece iyi 
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irdelenmelidir. Tüm gelişmekte olan dünya ülkelerinin de dikkat ettiği gibi enflasyon dikkat 

etmemiz gereken bir husustur. 

Türkiye enflasyon tarihi ele alındığında zirve değerler olarak 1970’lerin sonunda % 107,2 ve 

90’lı yılların ortasında da %149,6 puan olarak gerçekleştiği görülmektedir. Günümüz 

Türkiye’sinin enflasyon değerleri göz önüne alındığında bu değerlerden çok düşük olmasına 

rağmen 2018 yılı sonunda gerçekleşen % 20,30 son 15 yılın zirvesidir. 

Çalışmamızda Türkiye’de 2000 yılı ve sonrası için enflasyon oranları incelenmiş, bu süreçte 

uygulanan enflasyon ile mücadele politikalarına değinilerek, sonuçları ele alınmıştır. 

2. Kavramsal Açıdan Enflasyon 

Enflasyon latince kökenden gelen bir kelime olup, sözlük karşılığı “şişme” olarak ifade 

edilmiştir. Basit tanımı ile enflasyon, bir ekonomide fiyatlar genel seviyesinin normalin 

üzerinde devamlı olarak artması ve dolaysısıyla ülke parasının iç değerinin düşmesidir(Karluk, 

2005:379). Enflasyon denildiğinde sadece bir mal için fiyat artışı değil, ortalama fiyatları ifade 

eden fiyat düzeyinde sürekli bir artış anlaşılır. 

Enflasyon oranı büyüklüğüne göre özel isimler almaktadır. Bunlar ılımlı, dörtnala ve hiper 

enflasyondur. Ilımlı enflasyon gelişmiş ülkelerde %4’ün altında, az gelişmiş olan ülkelerde ise 

%6’nın altında olur. Hiper enflasyon ise enflasyon oranının %1000 leri bulduğu bir 

olaydır(Çelik, 2015:120-121). 

Enflasyon bir ekonomide talep şişkinliğinden veya maliyetlerin artmasından kaynaklanabilir. 

En çok görülen enflasyon talep artışından doğan tiptir. Ekonomide harcamalar ve ihracat 

toplamının üretim ve ithalatı aşması durumunda talep enflasyonu doğar. Maliyet enflasyonu, 

ekonomide çeşitli sebeplerle maliyetlerin yükselmesi ve bunun fiyatlara yansıması sonucundan 

ortaya çıkar(Karluk, 2005:379). Enflasyonun türü bilinmeli ki müdahale ona göre yapılıp sonuç 

alınabilsin. 

3.Türkiye’de Enflasyon (2000-2018)  

Ülkemizde 2000 ve 2001 yılları ekonomik krizlerle karşılaştığımız bir dönem olmuştur. 90’lı 

yıllarda enflasyon oranından görülen yüksek değerler, 2000’li yıllarının başında 

gözlemlenmiştir. Sonrasında toparlanma sürecine giren ekonomimiz, küresel kriz diye tabir 

edilen 2008 ve 2009 yıllarını etkileyen mortgage finansal krizi ile karşı karşıya kalmıştır. 

Elbette ki tüm dünya ülkelerini etkileyen bu krizin gelişmekte olan ülke ekonomilerine verdiği 

tahribatta küçümsenemeyecek boyutlardadır. Türkiye’de gerçekleşen enflasyon oranlarına 

baktığımızda, artış ve azalışların küresel piyasaların izlerini de taşıdığı söylenebilir. Aşağıdaki 

tablo incelendiğinde son yıllarda enflasyon oranlarının değişimi gözlenebilmektedir. 

Tablo 1: Tüketici fiyat endeksi yıllık enflasyon oranları %(2003=100) 
Yıllar Enflasyon oranı Yıllar  Enflasyon oranı 

2003  2011 10,45 

2004 9,35 2012 6,16 

2005 7,72 2013 7,40 

2006 9,65 2014 8,17 

2007 8,39 2015 8,81 

2008 10,06 2016 8,53 

2009 6,53 2017 11,92 

2010 6,40 2018 20,30 

Kaynak: TÜİK  
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2000-2001-2002 ve 2003 1994 yılı verisi baz alınarak hesaplandığı için ayrıca ele almak daha 

gerçekçi olmamamızı sağlayacaktır. Sırası ile %39,03, %68,53, %29,75, %18,36 olarak 

görülmektedir. 

Tablo 1 de yer alan veriler incelendiğinde ülkemizde son 15 yılın en yüksek değeri 2018 yılı 

enflasyon oranı olarak gözümüze çarpmaktadır. En düşük değerin ise 1970’lerin sonundan 

günümüze kadar 2012 yılında % 6,16 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Uzun yıllar sonra 

enflasyon oranı tek haneye 2004 yılında düşmüştür. 

3.1.Türkiye’de Enflasyonun Nedenleri ve Yıllara Göre Seyri 

Türkiye de görülen devam eden enflasyonun başlıca nedenleri arasında; ücret artışları, vasıtalı 

vergi ve gümrük vergi oranlarındaki artış, kredi faizlerinin yükselmesi, TL’nin hızlı aşırı değer 

kaybetmesi, kamu sektöründeki açıkların büyümesi, para arzının genişlemesi, ekonomide vergi 

dışı sektörün hızla büyümesi ve eksik rekabet piyasaları sayılabilir(Karluk, 2005:392). 

TCMB enflasyon raporları incelendiğinde petrol ve enerji fiyatlarındaki değişmeler, döviz kuru 

dalgalanmaları, ilgili yılın ilk çeyreğinde görülen vergi artışları ve tarımsal ürünlerde görülen 

mevsimsel fiyat dalgalanmaları ülkemizdeki enflasyonun nedenleri arasında görülmektedir. 

2008 yılı son çeyreğinden itibaren toplam talepteki sert daralma ve emtia fiyatlarında gözlenen 

düşüş bütün dünyada enflasyon oranlarının hızla gerilemesine yol açmıştır. Bu dönemde 

ülkemizde benzer bir eğilim gözlenmiştir. Emtia fiyatlarındaki gerileme özellikle enerji ve 

işlenmiş gıda gruplarında yıllık enflasyonun öngörülenden daha sert düşüş göstermesine yol 

açmıştır(TCMB,2009-III:1). 

 2012 yılında tüketici enflasyonu önceki yıla kıyasla 4,3 puan gerileyerek % 6,16 oranında 

gerçekleşmiştir. Böylelikle son 44 yılın en düşük yılsonu tüketici enflasyonuna ulaşılmıştır. 

2011 yılı genelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybının enflasyon üzerindeki olumsuz 

yansımalarının başta dayanıklı tüketim malları üzerinde olmak üzere büyük ölçüde 

tamamlanması ile temel mal grubu yıllık enflasyonu yıl genelinde kademeli bir azalış eğilimi 

sergilemiştir(TCMB,2013-I:39). 

2013 yılında tüketici enflasyonu önceki yıla kıyasla 1,2 puan artarak %7,4 oranı ile enflasyon 

gerçekleşmiştir. Enflasyon yıl genelinde dalgalı bir seyir izlemiştir. Yılbaşında tütün 

ürünlerindeki vergi ayarlamalarının da etkisi ile yükselen enflasyon, sonraki dönemde 

işlenmemiş gıda ve enerji grubu fiyat gelişmelerine bağlı olarak dalgalı seyretmiş ancak hedefin 

belirli oranda üzerinde tamamlamıştır(TCMB,2014-I:21). 

2014 yılı sonunda tüketici enflasyonu önceki yıla kıyasla yaklaşık 0,8 puan yükselerek % 8,17 

oranı ile enflasyon hedefi üzerinde gerçekleşmiştir. Enflasyondaki yükselişte özellikle Türk 

lirasındaki değer kaybının etkisi ile temel mal grubu fiyatlarında görülen hızlı artış önemli bir 

paya sahip olmuştur. Döviz kuru geçişkenliğinin yanında kuraklık ve olumsuz hava koşullarına 

bağlı olarak gıda fiyatlarında kaydedilen keskin artış da etkili olmuştur(TCMB,2015-I:21). 

2015 yılında tüketici enflasyonu önceki yıla kıyasla 0,64 puan artarak %8,81 seviyelerinde 

gerçekleşmiştir. 2015 yılının son çeyreğinde enflasyonda kaydedilen yükselişte özellikle Türk 

lirasında ilk üç çeyrekte yaşanan birikimli değer kaybının gecikmeli etkisi ile mal grubu 

fiyatlarında gözlenen hızlı artış önemli bir rol oynamıştır. Bunun yanında enerji yıllık 

enflasyonu baz etkisi ile yükseliş göstermiştir(TCMB,2016-I:21). 

2016 yılı sonunda, tüketici enflasyonu bir önceki çeyreğe kıyasla 1,25 puan artarak %8,53 

olarak gerçekleşmiştir (Grafik 1). Temmuz ayı sonrasında kademeli bir yavaşlama eğilimi 

sergileyen tüketici enflasyonu Kasım ayında % 7 seviyesine gerilemiş, ancak Aralık ayında 

önemli bir yükseliş göstererek enflasyon hedefi üzerinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede Türk 
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lirasında ki değer kaybı vergi ayarlamaları ve gıda fiyatlarında ki kısmi yükseliş etkili 

olmuştur(TCMB,2017-I:27). 

 
Şekil 1: TÜFE ve İşlenmemiş Gıda ile Alkol-Tütün Dışı TÜFE 

Kaynak: (TCMB enflasyon raporu 2017-I) 

 

 
Şekil 2:Yıllık Tüketici Enflasyonuna Katkı 

Kaynak: (TCMB enflasyon raporu 2017-I) 

 

2017 yılı sonunda tüketici enflasyonu %11,92 seviyesinde gerçekleşmiştir. Enflasyon, Türk 

lirasının döviz kuru sepeti karşısındaki değer kaybı ve başta petrol olmak üzere ithalat 

fiyatlarındaki artış nedeniyle temel mallar öncülüğünde artış kaydetmiş, toplam talep koşulları 

da enflasyondaki yukarı seyri desteklemiştir(TCMB,2018-I:25). 

2018 yıl sonu itibarıyla değerlendirildiğinde bir önceki yıla kıyasla enflasyondaki yükselişin 

temel belirleyicisi döviz kuru gelişmeleri olurken, enerji grubunda gerek tüketici gerekse 

üreticiye yönelik yönetilen fiyat ayarlamaları da geniş bir yaylımla maliyet baskısını artırmıştır. 

Vergi ayarlamaları enflasyona düşüş yönlü katkı yapsa da, iktisadi faaliyetin güçlü seyri talep 

yönlü enflasyonu beslenmiştir (TCMB,2019-I:23). 
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3.2.Enflasyonun Etkileri 

Enflasyonun olumsuz etkileri yani şiddeti iki faktöre bağlıdır. Bunlar fiyat artışlarının ne kadar 

dengeli/dengesiz olduğu, yani nisbi fiyatların ne kadar değiştiği ve fiyat artış oranının tahmin 

edilebilirliği, yani enflasyonun beklenip beklenmediğidir. En kötü enflasyon kuşkusuz hem 

dengesiz, hem beklenmeyen hem de yüksek oranlı olan enflasyondur(Tomanbay ve Gümüş, 

2004:401). 

Enflasyonun türü ne olursa olsun, fiyat istikrarının bozulduğu, gelir dağılımın adaletsizleştiği 

ve kaynak dağılımının da kötüleştiği sonuçlarını doğuracaktır. 

Fiyatlar genel seviyesi yükseldikçe, bireylerin satın alma gücünü azaltarak geçmişe kıyasla 

daha az tasarruf yapmalarına neden olur(Yamak. Küçükkale ve Tanrıöver, Trabzon,2017:249). 

Ekonomide yatırım tasarruf eşitliğinin bozulmasına da neden olarak yeni iş imkanları 

açılmasını da olumsuz etkileyecektir. 

Enflasyonist dönemlerde ülkede gelir dağılımı haksız bir değişikliğe uğrar. Toplumun belli bir 

kesiminin geliri, fiyat artışlarından çok daha fazla artarken, özellikle sabit gelirliler olumsuz 

yönde etkilenir. Enflasyon, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yaparak ülkede ekonomik ve 

sosyal dengeleri bozar. Huzursuzluklara ve politik istikrarsızlıklara yol açar. Enflasyon dış 

dengeyi olumsuz yönde etkiler, çünkü ithalatın artmasına neden olur. Milli paradan kaçış başlar, 

ülkede yabancı paraların etkinliği artar(Karluk, 2005:379). 

Eğer enflasyon dörtnala ve hiper boyutlarına ulaşma hızında ilerler, buna rağmen gerekli 

müdahaleler yapılmaz ise toplumu bir arada tutan değerlerin yavaş yavaş yok olmasına neden 

olacaktır. İnsanlar örf-adet, gelenek-görenek, dini inanç gibi değerleri umursamayarak 

yaşamlarını devam ettirebilmek adına hareket etmeye başlayacaktır. Bu da bir toplumun 

değerlerinin yitirilmesi anlamına gelir. Bu yüzden enflasyonun etkilerinin telafi edilemez 

boyutlara ulaşmadan, kararlılıkla mücadele edilmesi gereklidir. 

3.3.Enflasyonla Mücadele Politikaları 

Enflasyonla mücadele de istenilen olumlu sonuçlara ulaşabilmek için daha önce de ifade 

ettiğimiz gibi enflasyonun türünü bilmek gerekir. Yani aniden artan talep nedeni ile mi, yoksa 

maliyetlerden etkilenip azalan arz nedeni ile mi enflasyonun oluştuğunun tespiti son derece 

önemlidir. 

Küresel kriz sonucu ortaya çıkan iç ve dış piyasalardaki talep yetersizliği nedeni ile ekonomin 

durgunluğa sürüklenmesi istenmeyen bir sonuç olacaktır. Bu dönemlerde enflasyondaki sert 

düşüş nedeniyle görülen talep daralması genişletici politikalar ile desteklenmiştir. 

Enflasyon hedeflemesinin de artık enflasyonla mücadele politikası olduğu kabul görmüştür. 

“Enflasyon hedeflemesinin temelinde belli bir enflasyon oranının belli bir dönemde 

gerçekleştirileceğine ilişkin bir taahhüt yatar. Enflasyon hedeflemesi politikası, aslında 

enflasyon tahmini hedeflemesi politikası olarak da yorumlanabilir”(Uğurlu ve Saraçoğlu, 

2010:69) 

2002 yılından itibaren enflasyonla mücadelede para politikası aracı olarak “enflasyon 

hedeflemesi” uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda, 2002-2005 yılları arasında örtük 

enflasyon hedeflemesi uygulanmış, 2006 yılından itibaren de açık enflasyon hedeflemesi 

uygulamasına geçilmiştir. Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde belirlenen hedefler ve 

enflasyon gerçekleşmeleri yıllar itibarıyla aşağıdaki şekilde sunulmaktadır(Sungur, 2015:12). 
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Şekil 3: Enflasyon Hedefi ve Gerçekleşmeleri 

Kaynak: (Toplum ve Demokrasi Dergisi,Cilt:9, Sayı:19,ss:12,Sungur,O.(2015) 

 

Enflasyonla mücadelede özellikle maliye, para ve kur politikaları uygulanabilir. Ekonomide 

talep enflasyonu ve enflasyonist bir açık var ise uygun maliye politikası daraltıcı maliye 

politikası ve daraltıcı para politikasıdır(Ertek, 2007:379). 

Enflasyonla mücadeleye yönelik istikrar politikalarında en önemli nokta ekonomideki para 

arzını kontrol altına almaktır. Bu kontrol sağlandığında kamu ve özel kesim harcamaları azalır, 

iç talep düşer. Bu yüzden de İhracatı artırmak gerekir (Karluk, 2005:420). 

3.3.1.Toplam Arzı Artırmaya Yönelik Politikalar 

Eğer piyasada arz talep dengesi bozulmuş ve arz yetersizliği tespit edilmiş ise aşağıdaki 

politikalar uygulanabilir. 

İthalatın artırılması, yatırımların teşvik edilmesi, verimliliğin artırılması, işgücü maliyetlerinin 

düşürülmesi, piyasada rekabetin artırılması, ithal girdi maliyetlerinin düşürülmesi yoluyla 

enflasyon ile mücadele edilebilir(Çelik, 2015:132-133). 

3.3.1.Toplam Talebi Kısmaya Yönelik Politikalar 

Merkez bankası aracılığı ile sıkı para politikası uygulanması ya da hükümetin daraltıcı maliye 

politikası uygulaması toplam talebin azalmasına neden olacaktır. 

Mevduat faiz oranlarının yükseltilmesi, reeskont faiz oranlarının yükseltilmesi, yasal karşılık 

oranlarının yükseltilmesi, açık piyasa işlemleri ile tahvil satımı, kredi kontrolü yapılması, 

karşılıksız para basmasının durdurulması merkez bankası tarafından uygulanabilecek 

politikalardır. Gelirden alınan vergiler artırılır, kamu harcamaları azaltılır ise daraltıcı maliye 

politikası uygulanarak enflasyon ile mücadele edilmiş olunur(Çelik, 2015:134-135). 

4.Sonuç ve Öneriler 

Ülkemizde uygulanan enflasyon ile mücadele politikalarında istenilen başarıya ulaşılamadığı 

son yıllarda artmaya devam edip engellenemeyen enflasyon oranlarından anlaşılmaktadır. 

Uygulanan politikaların istenilen sonucu elde edememesi daha çok üretime dayalı bir 

ekonomiye ihtiyaç duyulduğunu da göstermektedir. 

Nitekim son yıllarda ihracat rakamlarının artması dış ticaret açığını olumlu yönde etkilese de, 

yeterli düzeyde olmaması nedeniyle enflasyon üzerindeki baskı devam etmektedir. Dış ticarette 

ihracat ithalat dengesinin kurulamamasının nedenlerini ele aldığımızda göze çarpan yüklü 

miktarda enerji ihtiyacımızı ithalat yolu ile karşılıyor olmamızdır. Enerji ithalatı büyüklüğü ve 

artan kur riski, enflasyonun tetikleyicisi olarak göze çarpmaktadır. TCMB tarafından periyodik 

olarak yayımlanan enflasyon raporlarında belirtildiği gibi Türk lirasının değer kaybetmesi, 
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enflasyon için baskı oluşturmaktadır. Özellikle son 3 yıla bakıldığında Dolar/TL cinsinden %90 

üzerinde değer kazanmıştır. Enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü ithalat ile karşılayan bir 

ülkede, ulusal paranın değerinde ki bu denli düşüşün mal ve hizmet piyasalarına yansımaması 

mümkün değildir. 

Konumuzun dışında yer almasına rağmen küçük bir parantez açarak, Türk lirası değer kaybında 

siyasi riskler, orta doğunun içler acısı olan durumu ve hatta sınır komşularımızın 

ekonomilerinin içinde bulunduğu hal ve ahval da elbette etkilidir. Ülkemizin dışında gelişen bu 

tür olayların enflasyonu dolaylı olarak etkilediği söylenebilir. 

Günümüz Türkiye’sinde düşük enflasyon ortamının oluşabilmesi için; 

Öncelikle halk tarafından enflasyon hedeflerinin tutturulacağı benimsenmeli, 

Kamuya ait teşebbüslerin kaynakları etkin kullanması sağlanmalı, 

Faktör gelirlerinden elde edilen döviz girişleri özendirilmeli 

Turizm canlandırılmalı, 

Yüksek ücret artışlarının önlenmesi, 

Dış açığın azaltılarak dış ticaret dengesinin sağlanması, 

Merkez Bankasının yasal ve uygulamada özerkliğinin sağlanması, 

Kamu borcunun azaltılması ya da düşük faizle temin edilmesi, 

Bütçe açıklarının giderilmesi, 

Hızlı nüfus artışının önüne geçilmesi, 

Üretkenliğin yatırımlar kanalı ile artırılması, 

Tekelleşmenin önlenmesi ile rekabet artırılmalı, 

Haksız kazanç yollarının kapatılması, 

Tasarruflara önem verilmesi, 

Yapay fiyat artışlarının önüne geçilmesi gerekmektedir. 

Enflasyonun etkileri başlığı altında değindiğimiz gibi toplumu bir arada tutan değerlerin 

korunması, halkın güven içerisinde geleceğe bakabilmesi, milli paraya güvenin artması fiyat 

istikrarın sağlanması ile mümkün olacaktır. Diğer bir ifade ile yüksek seyreden enflasyon 

oranlarının tek haneye düşmesi sağlanmalıdır. 
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Türkiye’deki Kent Nüfus Büyüklerinin Dağılımı 
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Özet 

Bu çalışmada Türkiye’deki 81 ilin nüfus büyüklüklerinin dağılımını 2000 - 2017 yılları için incelemek için Zipf 

kanununun geçerliliği test edilmiştir. Bu amaçla öncelikle her bir yıl, her ilin nüfusunun 81 il içindeki büyüklük 

sıralamasının logaritması ile nüfus serisinin logaritması arasında ilişki standart en küçük kareler yöntemi 

kullanılarak tahmin edilmiştir. Bu dönem zarfında istatistiksel olarak eğim katsayısı 1’e eşit olarak bulunmuştur. 

Bu sonuç, nüfus dağılımında bu dönem boyunca bir bozulma olmadığını göstermektedir. Öte yandan bu değerin 

1’den yıllar boyunca uzaklaşma eğilimi göstermesi büyük kentlerin lehine nüfus dağılımında bozulma başladığını 

göstermektedir. eğim katsayısı her bir dönem için 1’e yakın olarak elde edilmiştir. Bu sonuç; kentlerin 

büyümesinde eşitsizlik olmadığını göstermektedir. Öte yandan; zaman boyunca bu katsayının 1’den uzaklaşması 

nüfus dağılımında büyük kentler lehine bir eşitsizliğe doğru gidildiğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kent Büyümesi, Zipf Kanunu 

JEL Sınıflandırması: C01, D3 

 

The City Size Distributions in Turkey 
 
Abstract 

In this study, the distribution of the population size of 81 provinces in Turkey is examined through testing the 

validity of Zipf law for the 2000- 2017 period. For this purpose, the relationship between the logarithm of the order 

of size of the population of each province and the logarithm of the population series is estimated using the ordinary 

least squares method. In this period, the slope coefficient is found to be as close to 1 for each period. This result 

indicates that there is no deterioration during this period in population distribution. On the other hand, the fact that 

this value tends to move away from 1 over years, shows that the distribution of population towards an inequality 

in favour of big cities has started. 

Keywords: Zipf Law, City Size 

JEL Classification: C01, D3. 

 

1. Giriş 

Bir dilbilimci olan George Kingsley Zipf, İngilizce’de en sık kullanılan kelime olan “the”nın, 

en sık kullanılan ikinci kelime olan “of”un yaklaşık iki katı kadar, “to”nun ise yaklaşık 3 katı 

kadar sık kullanıldığını keşfetmiştir (Zipf, 1949). Diğer bir ifadeyle, bir kelimenin kullanım 

sıklığı ile sırası arasında; 
tR x    şeklinde ters bir ilişkinin var olduğu bulunmuştur (Burada 

Rt, sıralamadaki yeri, x ise sıklığı göstermektedir). Birçok çalışmada benzer ilişkinin, sadece 

İngilizce de değil, diğer dillerde de var olduğu sonucu elde edilmiştir (Örn. Türkçe için bkz. 

Dalkılıç ve Çebi (2004), Korece için bkz. Choi (2000), Çince için bkz. Dahui vd. (2005)). Zipf 

yasasının geçerliliği sadece dilbiliminde değil, sosyal ve fiziksel birçok değişkenin dağılımında 

da tespit edilmiştir. Örneğin; Huberman vd. (1998) website ziyaretlerinin dağılımını, Malacarne 

ve Mendes (2000) futbol gol dağılımını, Redner (1998), Physical Review D dergisinde basılan 

yayınlara gelen atıfların dağılımını, Kim ve Park (2005), Kore soyadlarının dağılımının Zipf 

yasası çerçevesinde incelemiştir.  

                                                           
1 Assoc.Prof., Sakarya University, Faculty of Political Sciences, Department of Econometrics, Sakarya – Turkey, 

yilanci@sakarya.edu.tr 
2 BA., İstanbul University, Institute of Social Sciences, Department of Econometrics, senakarul27@gmail.com  



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”             11-13th April 2019 
 

562 

 

Bu çalışmada, ele alınacak şehir nüfuslarının dağılımı ise ilk kez, dağılımın bir pareto dağılıma 

uyduğunu tespit eden Auerbach (1913) tarafından ele alınmıştır. Büyüklük sıralama kuralı 

olarak da adlandırılan bu olguya göre, bir ülkedeki yerleşim yerlerinin nüfuslarının büyükten 

küçüğe doğru sıralanması halinde, sıra numaraları ile büyüklükleri arasında bir ilişki olacaktır. 

Sonraki yıllarda ise gerek Türkiye, gerekse diğer ülkelerde şehirlerin nüfus dağılımını birçok 

yazar Zipf kanunu çerçevesinde incelemiştir. Brakman vd (1999), Hollanda’nın, Anderson ve 

Gee (2005), Çin’in, Soo (2005), dünyadaki 73 ülkenin illerinin, Akseki vd. (2014) ise Orta Asya 

Türk Cumhuriyetlerindeki şehir nüfus yoğunluğunu Zipf yasasıyla incelemiştir. Zipf yasasının 

Türkiye’de geçerliliğini inceleyen çalışma sayısının oldukça az olduğunu ifade etmek 

mümkündür; Deliktaş (2008), 1980-2007 döneminde, 1980, 1985, 1990, 2000 ve 2005 yıllarına 

ait verileri kullanarak; panel veri ve yatay kesit veri analizi yapmış ve eğim katsayısını 1’den 

küçük bulmuş, Marin (2007) ise 1985, 1990 ve 2000’deki verileri kullanarak, eğim katsayısını 

yine 1’den küçük olduğunu tahmin etmiştir. Dolayısıyla, her iki çalışmada Zipf yasasından 

uzaklaşıldığı sonucuna varmıştır. 

Bu bağlamda Türkiye’de 1950’den itibaren hızla artan kentleşme ve bu kentleşmeye bağlı 

olarak nüfus dağılımında farklılıklar gözlemlendiği ve böylelikle büyüklük sıralama kuralına 

yaklaştığı ortaya konulmuştır. 

2. Kent Nüfus dağılımını Etkileyen Faktörler 

Kentleşme süreci, sanayi devrimi ile ortaya çıkmış olup, kırsal kesimde yaşamakta olan halk 

nüfusunun kentlerin sahip olduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve beşeri sermaye gibi iç 

faktörlerin, corafi durum ve diğer dışal faktörlerle açklanabilir. Refah düzeyinin daha yüksek 

olduğu ve iş gücü olanaklarının sağlanabilmesi, kırsal kesimde yaşamakta olan nüfusun kent 

merkezlerine doğru göç etmesine neden olduğu söylenilebilir. Akabinde ise kentlerde yaşanılan 

bu hızlı artış coğrafi alanda bozukluk, çarpık kentleşme, hava kirliliği, trafik yoğunluğu, 

istihdam sorunları ve gelir dağılımında eşisizlik gibi çeşitli sorunları da beraberinde 

getirmektedir. 

3. Zipf Kanununun Teorik Çerçevesi 

Zipf kanunu, Ulusal, bölgesel veya kent düzeylerinde ekonomik büyümeye ilişkin oldukça 

geniş bir literatür olmakla birlikte, kentlerin büyümesini açklayan en belirgin yaklaşımlardan 

birisi (Zipf 1949). “Sıra-Büyüklük kuralı” olarak da bilinen zipf kanunu belli bir zaman 

diliminde kentlerin nüfus büyüklükleri ve dağılımı arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu ortaya 

koymaktadır. Diğer bir ifadeyle, kentlerin nüfuslarnın logaritmaları ile nüfus büyüklüklerinin 

sıralamasını ifade eden sayların logaritmaları arasında negatif bir ilişki olduğunu ifade eder. 

Ln Rt = Lnαt -βt Ln Nit + uit 

Burada, αt sabiti en büyük kentin beklenen nüfusunu, Rt; t döneminde i’inci kentinin 

sıralamasını, Nit; o kentin nüfusunu ve uti; Zipf kanunundan olan rassal sapmayı 

göstermektedir. Bu kanuna göre,  kentlerin nüfus büyüklüklerinin dağılımı paralel bir büyüme 

gösteriyorsa tahmin edilen β katsayısı, -1’ e eşit veya ona çok yakın bir değer alır. Diğer bir 

ifadeyle, kentin nüfus büyüklüğünün logaritması ile sıralama büyüklüğünün logaritması 

arasındaki ilişkiyi gösteren eğrinin eğimi -1’e eşittir. Dağılım açısından bu, kent büyüklüğünün 

bazı N'den daha büyük olduğu ihtimalinin 1/N 'ye oransal olduğu anlamına gelir.  

Doğal şartlar altında, kentler arasndaki aynı (identical) büyüme süreci veya durağan durum 

(steady state) kentlerin dağılımının büyüklük-sıra kuralına uygun bir seyir izleyeceğini ve β’nın 

-1'e eşit olacağını ifade eder (Gabaix, 1999).Yani, kent büyüklüğü ve sıralamasnın zaman içinde 

kentler arasnda sabit kaldığını ifade eder (Eaton ve Eckstein, 1997). 
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4. Veri, Ekonometrik Metodoloji ve Uygulama Sonuçları: 

Bu çalışmada, 2000-2017 yılları arasında 81 ilin nüfus verisi kullanılarak, illerin nüfusunun 

Zipf dağılımına uygunluk gösterip göstermediği incelenecektir. Bu amaçla, ele alınan her bir 

yıldaki illerin nüfusu büyüklük sırasına dizilip, her bir ile bir sıra numarası verilmiştir (Örn. 

2000 yılında en kalabalık il olan İstanbul’a 1, diğer illere ise kalabalık olma sırasına göre; 2,3… 

gibi sıra numaraları verilmiştir).  Çalışmada, hem büyüklük sıralamasının, hem de her bir ilin 

nüfusunun logaritması kullanılmıştır. İncelemeye konu olan veri TÜİK’den temin edilmiştir. 

Şehir büyüklükleri ile büyüklük sıralaması arasındaki ilişkinin tespiti için aşağıdaki regresyon 

modeli tahmin edilecektir: 

ln lnit t t it itLnR X u     i=1,2,3,…,81; t=2000, 2001,…, 2017.       (Model 1) 

Burada yer alan 
itR  ilgili i. ilin t senesindeki büyüklük sıralaması, 

itX  ise i. İlin t senesindeki 

nüfusunu göstermektedir. Burada yer alan 
t ’nın 1’e eşit olması halinde, şehir büyümelerinin 

paralellik gösterdiği ifade edilebilir. 2000-2017 dönemi için her sene tahmin edilen regresyon 

modeli ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 1. Regresyon Analizi Sonuçları 

Yıl   t-stat   t-stat R2 

F-test 

İstatistiği 

White 

Test 

istatistiği 

p-

olasılık 

değeri 

2000 16.194 20.939 -0.974 -16.460 0.910 797.386 0.022 0.883 

2001 16.170 36.067 -0.971 -28.476 0.911 810.868 0.017 0.897 

2002 16.142 36.392 -0.969 -28.720 0.913 824.811 0.012 0.914 

2003 16.113 36.725 -0.966 -28.969 0.914 839.180 0.008 0.931 

2004 16.083 37.073 -0.963 -29.229 0.915 854.349 0.004 0.952 

2005 16.052 37.411 -0.960 -29.481 0.917 869.110 0.001 0.971 

2006 16.020 37.747 -0.957 -29.729 0.918 883.831 0.000 0.988 

2007 15.984 38.085 -0.954 -29.978 0.919 898.695 0.000 1.000 

2008 15.950 38.466 -0.950 -30.260 0.921 915.679 0.001 0.970 

2009 15.874 38.317 -0.944 -30.105 0.920 906.286 0.008 0.928 

2010 15.772 38.024 -0.936 -29.823 0.918 889.387 0.064 0.800 

2011 15.789 39.270 -0.937 -30.809 0.923 949.186 0.003 0.953 

2012 15.766 22.099 -0.934 -17.247 0.924 955.803 0.015 0.902 

2013 15.746 39.776 -0.932 -31.183 0.925 972.378 0.038 0.846 

2014 15.721 40.416 -0.930 -31.671 0.927 1003.048 0.001 0.969 

2015 15.663 40.541 -0.925 -31.737 0.927 1007.213 0.013 0.909 

2016 15.710 41.167 -0.927 -32.254 0.929 1040.302 0.003 0.960 

2017 15.636 40.482 -0.921 -31.675 0.927 1003.319 0.053 0.819 

 

Tablo 1’de Model 1’e ait tahmin sonuçları incelendiğinde, yıllar boyunca tahmin edilen 

regresyon modelinin belirginlik katsayısının oldukça yüksek olduğu ve zaman boyunca arttığı 

görülmektedir. Öte yandan, White test istatistiği ele alınan her modelde sabit varyans 

varsayımının geçerli olduğunu göstermektedir. Modelde yer alan sabit terim ve eğim katsayısı 

her modelde anlamlılığını korumaktadır. Bu çalışmanın odak noktasında yer alan eğim katsayısı 
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incelendiğinde bu değerin mutlak değerce zaman boyunca 1’den uzaklaştığı, diğer bir ifadeyle 

Zipf yasasından uzaklaşıldığı görülmektedir. Elde edilen bu sonuç, il büyüklüklerindeki 

dağılımın zaman boyunca iyileşme göstermediği, az nüfuslu şehirler aleyhine bozulma 

yaşandığını göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlar Marin (2007) ve Deliktaş (2008)’in 

çalışmalarının sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.  

5. Sonuç 

Bu çalışmada, 2000-2017 arası her yıl için Türkiye’nin 81 ili dikkate alınarak ilk büyüklük 

sırası ile il nüfusu arasındaki ilişki regresyon analizi vasıtasıyla incelenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar, yıllar boyunca nüfusun kalabalık iller lehine bozulduğunu göstermektedir. Bunun 

temel nedeni olarak bu illere yapılan kamu ve özel yatırımların diğer illere nazaran daha fazla 

olması gösterilebilir. 
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Türkiye’de Varlık ve Yükümlülük Yönetimi Yaklaşımı 

Çerçevesinde  Hazine Nakit Yönetiminin Analizi  
 

Fazlı Yıldız 1 

 

 
Özet 

Hazine nakit yönetimi, kamu sektörü ve ilişkili diğer sektörler arasında devletin kısa vadeli nakit akımları ile nakit 

dengesinin göz önünde bulundurularak yönetilmesi ve buna ilişkin stratejilerin belirlenerek uygulanması sürecidir. 

Nakit yönetimi, bütçe yönetiminden farklı olarak kamu kesimince ödemeleri ve mali yükümlülükleri zamanında 

yerine getirmek için gerekli olan nakdi zaman ve miktar boyutuyla karşılamakla ilgilidir. Günümüzde nakit 

yönetimi uygulamaları, tek hazine hesabı, nakit planlaması ve kamu haznedarlığı uygulamalarını kapsamaktadır. 

Türkiye’de, Hazine nakit yönetimi 2007 yılında köklü bir değişime uğramıştır ve Hazine Müsteşarlığı, Maliye 

Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında Tek Hazine Cari Hesabı (THCH) yöntemine geçilmiştir. Ayrıca, 2011 

yılından itibaren taşra ve merkezdeki bütün ödeme ve tahsilat birimlerinin muhasebe birimlerinin işlemlerinin tek 

merkezde toplanması ve elektronik ortamda yapılması amacıyla birbirine entegre edilerek kontrol mekanizmaları 

oluşturulmuştur. Son olarak, 2018 yılındaki değişiklik ile Tek Hazine Hesabı uygulaması içinde değerlendirilen 

kamu idarelerinin Tek Hazine Kurumlar Hesabı Bilgi Sistemi (THBS) üzerinden nakit talep ve tahsilat 

tahminlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca takip edildiği bir sistem oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hazine nakit yönetimi, tek hazine hesabı, varlık ve yükümlülük yönetimi  

JEL Sınıflandırması: G21,  H0, G20 

 

An Analysis of Treasury Cash Management in Turkey in The 

Context of Asset and Liability Management Aproach 
 
Abstract 

Treasury cash management is the process of managing the state by taking into account the short-term cash flows 

of the state and the cash balance between the public sector and other related sectors and determining and 

implementing the related strategies. Cash management is concerned with meeting the time and amount of cash 

required by the public sector to meet payments and financial obligations in a timely manner, unlike budget 

management. Today, cash management practices include treasury single account, cash planning and public 

treasury applications. In Turkey, the treasury cash management has undergone a radical change in 2007, between 

The Undersecretariat of Treasury, the Ministry of Finance, and the Central Bank of the Republic of Turkey treasury 

single current account (THCH) method. Furthermore, since 2011, control mechanisms have been established by 

integrating the accounting units of all payment and collection units in the provincial and provincial units in a single 

center and integrated in order to conduct them electronically. Finally, with the change in 2018, a system has been 

established in which the cash demand and collection estimates are monitored by the Treasury and Finance Ministry 

on the Treasury Single Institutions Account Information System (THBS) of the public administrations evaluated 

within the treasury single account. 

Keywords: Treasury cash management, treasury single account, asset and liability management  

JEL Classification: G21,  H0, G20 
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1. Giriş 

Kamu kesiminin mali açıdan risk analizinin gerçekleştirilmesinde, kamu sektörü bilançosu 

varlıklar ve yükümlülüklerin bütüncül olarak yer aldığı şekilde düzenlenmektedir. Varlık ve 

yükümlülük yönetimi yaklaşımı olarak ifade edilen bu yaklaşım, kamu kesimi varlıkları ve 

ykümlülüklerinin finansal özellikleri itibariyle risk taşıyıp taşımadığının tespit edilmesine katkı 

sunmaktadır. Hazine işlemlerinin varlık yönetimi kısmının en önemli bileşenini nakit yönetimi, 

yükümlülük yönetimi kısmını ise borç yönetimi oluşturmaktadır.  

Hazine nakit yönetimi, genel olarak gelir ve giderlerin zaman açısından denkleştirilmesi 

suretiyle kamu yükümlülüklerinin en etkin şekilde, doğru zaman ve doğru miktarda 

karşılanması olarak tanımlanmaktadır. Başarılı bir nakit yönetimi, ödemeleri vadelerinde 

karşılamak için ihtiyaç duyulan miktarda nakdi hazırlamak, nakit ihtiyaçlarının göz önünde 

bulundurarak borçlanma politikalarını yönetmek, kamu haznedarlığı kapsamında kamu 

varlıklarını (mevduat ve menkul kıymetler) riski düşük ve verimli alanlarda yönetmeyi 

hedeflemektedir. Nakit yönetimi sonucunda ulaşılacak başarı, Hazine’nin borçlanma 

maliyetlerinin düşmesine ve bütçe uygulama sonuçlarının iyileşmesine katkı sunacaktır. 

Bu çalışmada, varlık ve yükümlülük yönetimi yaklaşımı çerçevesinde  Türkiye’de hazine nakit 

yönetimi incelenmiştir. Çalışmada öncelikle, varlık ve yükümlülük yönetimi ile hazine nakit 

yönetiminin   kavramsal çerçevesi incelenmiştir. Devamında Türkiye’deki nakit yönetimi 

uygulamaları, tek hazine hesabı uygulaması, nakit planlaması ve kamu haznedarlığı 

çerçevesinde incelenmiştir. Son olarak Türkiye’de Hazine nakit dengesi gerçekleşmeleri 

dikkate alınarak nakit yönetimi sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır.  

2. Varlık ve Yükümlülük Yönetimi Yaklaşımı  

Devletlerin borç portföyünün risklerinin belirlenmesinde ve yönetilmesinde varlık ve 

yükümlülük yönetimi yaklaşımı (VYY) etkili bir yaklaşımdır. VYY yaklaşımı, varlıkların ve 

yükümlülüklerin finansal özellikleri arasında uyumsuzluk olması durumunda bilanço riskinin 

var olduğu görüşünü savunmaktadır. Varlıkların finansal özellikleri borçlarınki ile uyuştuğunda 

ise risk minimuma inmektedir. VYY yaklaşımı, makroekonomik politikalarda eşgüdüm 

eksikliğinden kaynaklanan risklerin tespiti ve yönetilmesi açısından önemli bir araçtır (Togo, 

2007). Risk yönetiminde VYY yaklaşımının etkin olarak kullanılamaması, veri sorunu, zayıf 

kurumsallaşma ve türev araçların kullanımındaki sorunlardan kaynaklanabilmektedir. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerin bu sorunlarla daha fazla karşılaşmaları bu ülkelerde VYY 

yaklaşımının dar kapsamlı uygulamasına neden olmaktadır. VYY yaklaşımın en başarılı 

uygulandığı ülkelerden biri olan Yeni Zelanda, kamuya ait tüm varlıkların ve yükümlülüklerin 

VYY yaklaşımı çerçevesinde bir model yardımıyla değerlendirilerek analizlerin yapıldığı, borç 

ofisi bilançosunun aktif ve pasifi arasındaki uyumsuzlukları gidermek için kur/faiz takası 

(swap) gibi türev araçları kullandığı bir ülkedir (Koç, 2012). 

Kamuya ait alt bilançoların bir araya getirilerek konsolide edilmesi ile sağlanan kamu sektörü 

bilançosu ile kamunun mali açıdan risk haritası elde edilmektedir. Bu çerçevede bilanço analizi 

yapılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal karakterleri arasındaki uyumsuzluklar tespit 

edilmekte ve risk faktörleri analitik olarak ortaya çıkarılmaktadır. Bu kapsamda oluşturulacak 

olan kamu sektörü bilançosunun temel bileşenleri şunlardır; Varlıklar: Nakit rezervler, 

uluslararası rezervler, mali gelirler, varlık fonları, KİT’ler ve altyapı yatırımları ve hazine 

alacaklarıdır. Yükümlülükler: Kamu borç stoku, mali harcamalar, sosyal güvenlik sistemi 

açıkları, koşullu yükümlülüklerdir (Koç, 2012). 

Hazine tarafından yönetilen borçlanma politikalarında risklerin azaltılması için mali varlıkların 

ve yükümlülüklerin bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi önemlidir. Türkiye’de Hazine 

işlemlerinin varlık yönetimi kısmında; nakit yönetimi ve alacak yönetimi; yükümlülük yönetimi 
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kısmında ise; borç yönetimi, kapatılan fonlardan kaynaklanan yükümlülükler ve koşullu 

yükümlülükler vardır (HM, 2017). 

Tablo 1: VYY  Çerçevesinde Hazine İşlemleri 

VARLIK YÖNETİMİ 

R
İS

K
 Y

Ö
N

E
T

İM
İ 

YÜKÜMLÜLÜK YÖNETİMİ 

Nakit Yönetimi 

-Nakit Planlama 

-Kamu Haznedarlığı 

Borç Yönetimi 

-İç Borçlanma 

-Dış Borçlanma 

  Proje Finansmanı 

  Program Finansmanı 

-Borç Ödeme İşlemleri 

Alacak Yönetimi 

-Hazine Alacakları 

-Diğer Hazine Alacakları 

Kapatılan Fonlardan Kaynaklanan Yükümlülüklerin 

Yönetimi 

 

Koşullu Yükümlülüklerin Yönetimi 

-Hazine Garantileri 

-Borç Üstlenimleri 

Kaynak: HM (2017), Kamu Borç Yönetimi Raporu 2016, s.11 

3.Hazine Nakit Yönetimi 

Kamu sektörü içinde ve kamu sektörü ile diğer sektörler arasında devletin kısa vadeli nakit 

akımları ile nakit dengesinin göz önünde bulundurularak yönetilmesi ve buna ilişkin 

stratejilerin belirlenerek uygulanması sürecine  “Hazine Nakit Yönetimi” denir. Genel anlamı 

ile gelir ve giderlerin zaman açısından denkleştirilmesi suretiyle kamu yükümlülüklerinin en 

etkin şekilde, doğru zaman ve doğru miktarda karşılanması olarak da ifade edilen nakit yönetimi 

faaliyetleri ülkemizde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir (Erdener ve 

Çiçek, 2012). Nakit yönetiminin dört ana amacı vardır (Erdener ve Çiçek, 2012): 

1-Ödemeleri vadelerinde yerine getirmek için ihtiyaç duyulan miktarda nakdi hazırlamak, 

2-Nakit ihtiyaçlarının göz önünde bulundurarak borçlanma politikalarını yönetmek ve 

dolayısıyla borçlanma maliyetlerini azaltmak, 

3-Kamu mevduatlarının yönetilmesi sürecinde atıl bekletilmesini engellemek, Merkez Bankası 

ve diğer bankalardaki kamu mevduatının getiri sağlamasına yönelik politikalar izlemek, 

4-Nakit fazlalıklarının oluştuğu dönemlerde, riski düşük ve verimli alanlarda 

değerlendirilmesini sağlamak. 

Başarılı bir nakit yönetimi sürecinde; nakit ihtiyacını karşılamak için borçlanma gereksinimini 

azaltacak şekilde tahsilat süreçlerini kısaltmak, ödemelerin vade tarihlerinde yapılması, Merkez 

Bankasındaki tek hazine hesabının devlet hesaplarıyla ilişkilendirilmesi, kısa vadeli 

borçlanmanın azaltılması, nakit akımlarının doğru projeksiyonu ve tek hesapta toplanması 

yoluyla likidite yönetimi ile koordinasyon sağlanması ve kısa vadeli faiz oranlarının gerilemesi, 

kısa vadeli menkul kıymet piyasalarının geliştirilmesi suretiyle nakit yönetiminde etkinliğin 

sağlanabilmesi mümkün olacaktır (Erdener ve Cangöz, 2010). 

Lienert (2009), “Modernizing Cash Management” isimli çalışmasında, modern nakit 

yönetiminin 9 temel özelliğinin olması gerektiğini belirtmiştir:  

Modern Nakit Yönetiminin Temel Özellikleri; 

1-Kamu nakit dengesinin merkezileştirilmesi ve Tek Hazine Hesabı yapısının kurulması. 

2-Nakit planlaması çerçevesinin kapsamının açık biçimde belirlenmesi. 

3-Kısa vadeli nakit giriş ve çıkışlarının tahminlerinin doğru yapma becerisi. 

4-Yeterli seviyede işlem yapma ve muhasebeleştirme çerçevesini oluşturma. 
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5- Hazine, gelir toplama birimleri, harcamacı birimler ve Hazine şubeleri arasında merkezi 

düzeyde zamanında bilgi paylaşımı. 

6-Kurumsal sorumlulukların ve düzenlemelerin uygun biçimde yapılması. 

Arzu edilen özellikler; 

7-Modern bankacılık, ödeme ve ödeme sistemlerinin kullanılması. 

8-Nakit yönetimi için kısa vadeli finansal piyasa araçlarının kullanımı. 

9-Borç ve nakit yönetiminin entegrasyonu. 

Lienert (2009), birçok gelişmekte olan ve orta gelirli ülkede nakit yönetimi uygulamasında 

zorluklar olduğunu tesbit etmiştir. Bu ülkelerde; Bankacılık sisteminin gelişemediği ve 

yeterince kullanılmadığı, ödemelerde kağıt para kullanımının yaygın olduğu, tek hazine hesabı 

yerine çoklu kamu hesaplarının olduğu, kamu sektöründeki günlük nakit dengesinin 

bilinemediği, gereksiz yere borçlanmaların yapıldığı, nakit akımlarına ilişkin tahminlerin 

yapılmadığı, nakit yönetiminin harcama kontrolüne yönelik uygulandığı, harcama alanlarının 

sürekli arttığı, bilgi teknolojileri sistemlerinin yeterince gelişmediği ve insan gücü kapasitesinin 

yetersizliği sorunlarından dolayı nakit yönetimi uygulamalarının oluşturulamadığından dolayı 

nakit yönetimi yetersizdir (Lienert, 2009).  

Zayıf nakit yönetiminin iyileştirilmesi şu faktörlere bağlıdır: Ulusal makamların nakit yönetimi 

uygulamalarını geliştirmeye istekli olmaları, tüm devlet banka hesaplarının tamamen Hazine 

gözetimine açık olması ve hükümet işlemlerinin şeffaflığını arttırmaları, fonların elektronik 

ortamda hızlı bir şekilde aktarılmasına yönelik altyapının oluşturulması, gün sonu genel banka 

hesabı ve günlük nakit yönetimi için mevcut finansal piyasa araçlarını içeren finansal 

piyasaların gelişme derecesi ve insan kapasitesi ve örgütsel düzenlemeler (Williams, 2004). 

4. Türkiye’de Nakit Yönetimi 

4.1. Tek Hazine Hesabı (THH) Uygulaması 

Tek Hazine Hesabı, devletin bütün gelirlerinin toplandığı, giderlere ilişkin ödemelerin yapıldığı 

ve bütün kamu kurumlarının banka hesaplarının birleştirilerek devletin genel nakit 

pozisyonunun gün sonu itibariyle ortaya konulduğu birleştirilmiş banka hesaplarının tümünü 

gösteren tek bir banka hesabıdır (Cangöz, 2014). Mahfi Eğilmez 07.09.2010 tarihli Radikal 

Gazetesi’ndeki “Hazine Nakit Yönetimi” isimli köşe yazısında Türkiye’deki THH gelişmelerini 

şu şekilde özetlemiştir:  

“Hazine nakit yönetimi 1972 yılından 2007 yılına kadar Tek Hazine Hesabı adı verilen bir 

yöntemle yürütülüyordu. Bu yöntemde kamu kurumlarının tüm tahsilatı ve Hazine’nin 

ödemeleri bu hesaptan yapılıyordu. Bu yöntemin özünde gelirlerle giderlerin karşılıklı olarak 

denkleştirilmesi esası yer alıyordu. Gün sonunda kamu kurumlarının hesaplarındaki fazlalar 

Tek Hazine Hesabı’na aktarılıyor, açıklar ise yine bu hesaptan karşılanıyordu. Eğer Tek Hazine 

Hesabı açık veriyorsa bu açığı kapatmak üzere bono ihraç edilerek ya da repo işlemi yapılarak 

açık finanse ediliyor, hesap fazla vermişse ters repo ya da mevduat ihalesi yapılmak suretiyle 

fazlalık nemalandırılıyordu (Eğilmez, 2010)”. 

1996 yılı başında kamu kurumlarının hesaplarının izlenmesi, finansal amaçlı para hareketlerinin 

kontrol altına alınması, Hazine’nin borçlanma gereksinimi üzerinde ortaya çıkardıkları olumsuz 

etkinin azaltılması amacıyla, tüm kamu kurumlarının banka hesaplarının haftalık izlemeye 

alındığı “Kamu Haznedarlığı” uygulaması başlatılmış ve 31.10.1996 tarihinde çıkarılan 

Başbakanlık Genelgesi ile Kamu Ortak Hesabı oluşturulmuştur. Bu uygulama ile bütün kamu 

kurumlarının kaynaklarını kamu bankalarında TL ve döviz cinsinden açtıracakları vadesiz iki 

hesapta toplamaları istenmiş ve bankacılık işlemlerini bu hesaplara bağlı alt hesaplar üzerinden 

yürütmeleri sağlanmıştır. Kamu ortak hesabında toplanan mevduat Hazine’nin kullanımına 

açılmış ve kurumların yükümlülükleri düşüldükten sonra arta kalan hesap bakiyelerini 
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Hazine’ye kredi olarak kullandırmaları hükme bağlanmıştır. Bu uygulama ile Hazine’nin piyasa 

koşulları altında bir faiz ile borçlanma olanağı oluşturulmak istenmiştir. Uygulamada, Kamu 

Ortak Hesabı kapsamında Hazine’ye kullandırılmış olan kredilerin ilgili kamu kurumları 

tarafından “erken itfa” talebiyle Hazine’den talep edilmesi nakit yönetiminde sorunlara sebep 

olmuştur. Bu olumsuz gelişmeler sonucunda uygulamaya 1997 yılı ortasında son verilmiştir. 

Ancak Kamu Haznedarlığı adı altında kamu kurumlarının bankalardaki mali kaynaklarının 

izlenmesi şekline dönüştürülen uygulama günümüzde halen devam etmektedir (Erdener ve 

Çiçek, 2012).  

“2007 yılında Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında bir 

protokol yapılarak Tek Hazine Hesabı yöntemi yerine Tek Hazine Cari Hesabı (THCH) 

yöntemine geçildi. Yeni yöntemin taşra tahsilat ve ödemeleri açısından en önemli farkı; 

Hazine’nin günlük nakit programında bulunmayan bir ödemenin yapılmaması ve tahsilatın 

herhangi bir ödemeye tahsis edilmeden Hazine’ye aktarılması olarak ortaya çıkmasıdır. Buna 

göre Hazine, kamu kurumlarından topladığı ihtiyaçlara göre günlük nakit programı hazırlar ve 

o çerçevede ödeme talimatı verir. Buna paralel olarak nakit, Merkez Bankası’ndaki Hazine 

hesaplarından sabah 9’da Ziraat Bankası’ndaki Hazine Tediye (ödeme) Hesabı’na aktarır ve bu 

tutarlar Ziraat Bankası tarafından en geç saat 10’a kadar bütün yurttaki muhasebe birimlerinin 

tediye hesaplarına transfer edilir. Ziraat Bankası, hak sahiplerine ödemeleri yaptıktan sonra 

hesapta kalan tutarları gün sonunda Hazine’nin Ziraat Bankası’ndaki tediye hesabına iade 

etmektedir” (Eğilmez, 2010). 

Ayrıca 2007 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB arasında yapılan bir protokolle taşra 

ve merkezdeki bütün ödeme ve tahsilat birimlerinin muhasebe birimlerinin işlemlerinin tek 

merkezde toplanması ve elektronik ortamda yapılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda yapılan 

çalışmalar Haziran 2011’den itibaren sonuçlanmış ve Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) 

isimli kamu ödemelerinin e-imza ile yapılmasına ilişkin altyapı oluşturulmuştur. TCMB 

tarafından kurulan ve işletilen KEÖS sistemi ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

işletilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) birbirine entegre edilerek kontrol 

mekanizmaları oluşturulmuştur. KEÖS’ün sağladığı güvenli elektronik işlem sistemine paralel 

olarak, THCH kapsamında muhabir banka sıfatıyla TCZB nezdinde HM tarafından TCMB 

nezdindeki ana hesaba ilişkin alt hesaplar açılmıştır (Cangöz, 2014). 

2018 yılında yapılan son değişiklik ile Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemi uygulamasına 

geçilmiş, bu uygulama ile kamu idarelerinin aylık nakit gereksinimlerini ilgili aydaki tüm iş 

günlerini kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak hazırlamaları ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı 

Bilgi Sistemi üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirmeleri zorunluluğu getirilmiştir. 

Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında Hazineye aktarılan nakit tutarları gün 

sonunda Tek Hazine Kurumlar Hesabında toplanarak; Bakanlıkça kamu idarelerine tüm nakit 

aktarımları bu hesaptan yapılmaktadır. Son değişiklik ile Tek Hazine Kurumlar Hesabı (THKH) 

uygulamasının kapsamı genişletilmiştir. THKH, genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli 

idareler, sosyal güvenlik kurumları, özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 

kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar ile döner sermayeler, fonlar, 

belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu maddede sayılanların bağlı 

ortaklıkları müessese ve işletmeleriyle birliklerini kapsamaktadır (THKH Yönetmeliği).  

Şekil 1’de Türkiye’de Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması şematik olarak gösterilmiştir. 

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, cari ay içinde kamu idarelerinin nakit taleplerini, 

Hazine Aylık Nakit Programı ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında 

gerçekleşen alacak – borç artıkları çerçevesinde değerlendirerek günlük nakit aktarım 

programını hazırlar. Bakanlık, kamu idarelerine ihtiyaçları olan nakit aktarımlarını günlük nakit 

aktarım programına uygun olarak gerçekleştirir (Eğilmez, 2018). 
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Şekil 1: Tek Hazine Kurumlar Hesabı İşleyişi

 
Kaynak:http://www.mahfiegilmez.com/2018/08/tek-hazine-hesab-degisti.html. 

4.1.1. Hazine Hesapları  

Hazine, nakit yönetimine ilişkin faaliyetlerini TCMB, TCMB’nin yurt içi muhabiri bankada 

(TCZB) ve diğer yurt içi bankalarda açılan hesaplar aracılığıyla yürütmektedir. Bu hesaplar ve 

nitelikleri şunlardır (THKH Yönetmeliği, md. 11, 12):  

a)Hazine ve Maliye Bakanlığına Ait Banka Hesapları 

Tek Hazine Kurumlar Hesabı: Tek Hazine Kurumlar Tahsilat ve Tek Hazine Kurumlar Ödeme 

Hesapları ile Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel ve Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel 

Hesaplarının üst hesabıdır. 

Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı: Kamu idarelerinin bütçelerinden yapılan ödemelere 

yönelik olarak TCMB nezdinde İç Ödemeler Muhasebe Birimi (Hazine ve Maliye Bakanlığı 

bünyesinde faaliyet gösteren ve Tek Hazine Hesabı ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı 

uygulamaları kapsamındaki nakit işlemlerini yöneten muhasebe birimi) adına TL cinsinden 

açılan ödeme hesabıdır. 

Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabı: Kamu idarelerinin özel hesaplarından yapılan 

ödemelere yönelik olarak TCMB nezdinde İç Ödemeler Muhasebe Birimi adına TL cinsinden 

açılan ödeme hesabıdır. 

Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı: Kamu idarelerinin bütçeleri kapsamında yapılan 

tahsilatlara yönelik olarak TCMB nezdinde İç Ödemeler Muhasebe Birimi adına TL cinsinden 

açılan tahsilat hesabıdır. 

Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel Hesabı: Kamu idarelerinin özel hesaplarından yapılan 

tahsilatlara yönelik olarak TCMB nezdinde İç Ödemeler Muhasebe Birimi adına TL cinsinden 

açılan tahsilat hesabıdır. 

b) Kamu idarelerine ait banka hesapları 

Kurum Tek İdare Ödeme Hesabı: Kamu idarelerinin bütçelerinden yapılan ödemelere yönelik 

olarak Muhabir Banka nezdinde kamu idareleri adına TL cinsinden açılan ödeme hesaplarıdır. 

Kurum Tek İdare Ödeme Özel Hesabı: Kamu idarelerinin özel hesaplarından yapılan ödemelere 

yönelik olarak Muhabir Banka nezdinde kamu idareleri adına TL cinsinden açılan ödeme 

hesaplarıdır. 

Kurum Tek İdare Tahsilat Hesabı: Kamu idarelerinin bütçeleri kapsamında yapılan tahsilatlara 

yönelik olarak TCMB nezdinde kamu idareleri adına TL cinsinden açılan ve Muhabir Bankada 
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ve diğer yurt içi bankalarda kamu idaresince açılmış olan tahsilat alt hesaplarında biriken 

tutarların bu Yönetmelikte belirtilen saatte aktarıldığı tahsilat hesaplarıdır. 

Kurum Tek İdare Tahsilat Özel Hesabı: Kamu idarelerinin özel hesaplarından yapılan 

tahsilatlara yönelik olarak TCMB nezdinde kamu idareleri adına TL cinsinden açılan ve 

Muhabir Bankada ve diğer yurt içi bankalarda kamu idaresince açılmış olan tahsilat alt 

hesaplarında biriken tutarların bu Yönetmelikte belirtilen saatte aktarıldığı tahsilat hesaplarıdır. 

Kamu idarelerinin Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamındaki tüm hesaplarına 

ilişkin anlık hareket ve bakiye bilgilerinin TCMB, Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalar 

tarafından kendilerinde açılmış olan hesaplara yönelik temin edilen servisler aracılığıyla THBS 

üzerinden görüntülenmesi sağlanır. 

4.1.2. Hazine Hesaplarının İşleyişi 

 Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamına alınan kamu idareleri TCMB, Muhabir 

Banka ve diğer yurt içi bankalarda hesap açma ve kapatma taleplerini Hazine ve Maliye 

Bakanlığına (HMB) bildirirler. Hesap açma ve kapatma talepleri Bakanlıkça değerlendirilir ve 

uygun görülen talepler TCMB, Muhabir Banka ve ilgisine göre diğer yurt içi bankalara 

bildirilir. Açılan veya kapatılan hesaplar ilgili banka ve kamu idaresince Bakanlığa bildirilir ve 

Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamına alınır veya uygulamadan çıkarılır (THKH 

Yönetmeliği, md.10).  

Kamu idarelerinin nakit taleplerinin karşılanmasında, HMB’nın THBS sistemi üzerinden 

ödeme hesaplarına ilişkin yürütülecek olan işlemler aşağıdaki gibidir: 

(1) Kamu idareleri günlük nakit taleplerini THBS sistemi üzerinden HMB’na elektronik olarak 

en geç saat 10.30’a kadar aylık nakit programı çerçevesinde bildirirler (THKH Yönetmeliği, 

md.8). 

(2) HMB, kamu idarelerinin nakit taleplerini dikkate alarak THKH uygulaması çerçevesinde 

gerçekleşen alacak-borç bakiyeleri doğrultusunda günlük nakit aktarım programı hazırlar 

(THKH Yönetmeliği, md.9) 

(3) HMB, THBS üzerinden kamu idarelerince talep edilen nakit düzeyini günlük nakit aktarım 

programı çerçevesinde ilgili kamu idaresinin THKH alacak bakiyesini aşmayacak düzeyde saat 

11.30’a kadar (yarım iş günlerinde saat 11.00) THBS üzerinden kamu idarelerine bildirir. 

HMB, ilgili kamu idarelerinin hesaplarına aktarım yapılacak tutarı gönderme emri ile 

TCMB’ye bildirir (THKH Yönetmeliği, md.13).   

(4) TCMB, saat 16. 30’a kadar (yarım iş günlerinde saat 12.15) HMB tarafından gönderilen 

ödeme emri çerçevesinde nakit aktarımını gerçekleştirir (THKH Yönetmeliği, md.14).   

(5) Kamu idareleri, THBS üzerinden hesaplarına aktarılan nakit tutarları takip ederler. Kamu 

idareleri, ödeme hesaplarına gelen tutarı ilgili ödemenin yapılacağı hesaba/alıcıya ödemenin 

yapılması için saat 16.30’a kadar (yarım iş günlerinde saat 12.15) muhabir bankaya veya diğer 

yurt içi bankalara ödeme talimatını verirler (THKH Yönetmeliği, md.15).   

(6) Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalar, ilgili hesaba/alıcıya aktarılmak üzere kamu 

idarelerinden gelen ödeme talimatını yerine getirir (THKH Yönetmeliği, md.16). 

Kamu idarelerinin tahsilat işlemlerine ilişkin hesapları üzerinden yürütülecek olan işlemler 

aşağıdaki gibidir: 

(1) Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalarca kamu idareleri adına saat 17.00’ye kadar (yarım 

iş günlerinde saat 12.30) yapılan tahsilatlar aynı gün saat 17.30’a kadar (yarım iş günlerinde 

saat 13.00) TCMB nezdindeki Kurum Tek İdare Tahsilat veya Kurum Tek İdare Tahsilat Özel 

hesabına aktarılır (THKH Yönetmeliği, md.17). 
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(2) TCMB, kamu idarelerinin tahsilat hesaplarına gelen tutarları saat 17.30’a kadar (yarım iş 

günlerinde saat 13.00) Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabına veya Tek Hazine Kurumlar 

Tahsilat Özel Hesabına aktarır. Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabına ve/veya Tek Hazine 

Kurumlar Tahsilat Özel Hesabına gelen tutarlar TCMB tarafından doğrudan Tek Hazine 

Kurumlar Hesabına aktarılır (THKH Yönetmeliği, md.18). 

Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında Bakanlık bünyesinde toplanan kaynaklar 

Bakanlıkça TCMB ve diğer kamu bankalarında nemalandırılarak, elde edilen nema gelirleri 

genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmektedir. Tek Hazine Kurumlar Hesabı 

uygulaması kapsamında toplanan kaynakların yönetilmesinde esas alınacak ilkeler, yatırım 

araçları, bankalar ve diğer koşullar Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından belirlenir 

(THKH Yönetmeliği, md. 22).  

Mali kaynakları Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında değerlendirilen 

belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve söz konusu idarelerin bağlı 

ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birliklerinin Tek Hazine Kurumlar Hesabına alınan 

kaynaklarının değerlendirilmesi sonucu elde edilecek getiriden ilgili kamu idareleri ile 

paylaşılacak olan tutarlar belirli bir formülasyon çerçevesinde hesaplanarak kamu idaresinin 

Hazineden olan alacak bakiyesine izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar ilave edilir (THKH 

Yönetmeliği, md. 23). 

4.2. Nakit Planlaması ve Uygulama Sonuçları 

Hazine’nin varlıkları arasında önemli yer tutan nakit rezervleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası nezdinde açılan hesaplarda tutulmaktadır. Genel bütçe kapsamındaki idareler, özel 

bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar ile döner 

sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu maddede 

sayılanların bağlı ortaklıkları müessese ve işletmeleriyle birlikleri tarafından elde edilen vergi 

ve vergi dışı gelirler ile borçlanma ve özelleştirme gibi finansman kaynaklarından temin edilen 

tutarlar bu hesaplarda toplanmakta yine ilgili kamu idareleri tarafından yapılan harcamalar bu 

hesaplardan yapılmaktadır. Söz konusu hesaplara ilişkin nakit giriş ve çıkışları günlük olarak 

takip edilmekte ve raporlanmaktadır. 

Hazine hesaplarına ilişkin nakit akışları gelirler, giderler ve finansman olmak üzere üç başlık 

altında takip edilmektedir. Gelirler, vergi ve vergi dışı nakit girişlerinden; giderler faiz ve faiz 

dışı ödemelerden; finansman kalemleri ise borçlanma, özelleştirme gelirleri, TMSF’den 

yapılan aktarımlar, 2B statüsündeki arazilerin satışlarından elde edilen gelirler ve 

devirli/garantili borç geri dönüşleri ve kasa kullanımlarından oluşmaktadır. Nakit bazda faiz 

dışı fazla toplamı, gelirlerden faiz dışı giderlerin çıkarılmasıyla elde edilmektedir. Faiz dışı 

fazla borçlanma ihtiyacının azaltılmasında ve güçlü rezerv politikasının devam ettirilmesinde 

önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir (Hazine Müsteşarlığı, 2017).  

Şekil 2, 2012-2018 döneminde faiz dışı fazla değerinde meydana gelen değişimleri 

göstermektedir. 2012-2018 döneminde 2016 yılına kadar diğer yıllarda faiz dışı fazla pozitif 

olmasına rağmen, 2016 yılından itibaren faiz dışı denge faiz dışı açık olarak gerçekleşmiştir. 
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Şekil 2: Nakit Bazlı Gelir, Faiz Dışı Harcamalar ve Faiz Dışı Fazla (2012-2018 Milyar TL) 

 

Kaynak: HMB (2019b), İstatistikler, Hazine Nakit Gerçekleşmeleri, (Erişim Tarihi: 25.01.2019). 

Nakit yönetiminin temel unsurlarından biri de; Hazine’nin nakit fazlalarının uygun yatırım 

araçları ve getiri ile değerlendirilmesidir. Türkiye’de 2011 yılı öncesine kadar, TCMB nezdinde 

açılmış Hazine hesaplarına herhangi bir nemalandırma yapılmamakta, ayrıca TCMB tarafından 

yapılan hazine işlemlerinden dolayı da TCMB’ye Hazine tarafından herhangi bir ödeme 

yapılmamaktaydı. 2011 yılından itibaren TCMB nezdindeki Hazine hesaplarına faiz ödemesi 

yapılmakta ve hazine işlemlerinden dolayı da işlem türü ve adedine göre TCMB’ye Hazine 

tarafından masraf ödemesi yapılmaktadır. Örneğin, 2016 yılı itibariyle, hazine işlemleri genel 

gider ödemesi 258 milyon TL, net nemalandırma faiz geliri ise 1 milyar 107 milyon TL’dir 

(Hazine Müsteşarlığı, 2017). 

4.3. Kamu Haznedarlığı ve Uygulama Sonuçları 

2016 yılı sonunda çıkarılan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ile; “kamu kurum ve 

kuruluşlarının kamu bankalarında tutulan kamu mevduatına uygulanacak faiz oranlarına tavan 

faiz uygulaması” getirilmiştir. Tebliğ kapsamındaki; Mevduat: Kamu kurum ve kuruluşlarının 

TL ve döviz cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarında tuttukları mali kaynakları, 

Menkul Kıymetler: HM tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senedi, Eurobond ve 

Kira Sertifikası olarak tuttukları mali kaynakları ve yaptıkları repo/ters repo işlem tutarlarını 

ifade etmektedir (Hazine Müsteşarlığı, 2017). 

Şekil 3: Kamu Kurumlarının Yılsonu Mali Kaynakları (Milyar TL) 

 
Kaynak: HMB (2019a), İstatistikler, Kamu Haznedarlık İstatistikleri, (Erişim Tarihi: 25.01.2019). 

Toplam kamu kaynakları bir önceki yıla göre;  2014 yılında yüzde 8.8, 2015 yılında yüzde 20, 

2016 yılında yüzde 10.2, 2017 yılında %9.6 ve 2018 yılında %4.1 artış kaydetmiştir. Yıllar 
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itibarıyla görülen bu artışların büyük bir kısmı kamu kurumlarınca tutulan menkul kıymet 

tutarlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır (HMB, 2019a). 

Tablo 2: Kamu Kurumlarının Mali Kaynaklarının Dağılımı  (31.12.2018)  

Kamu Kurumları Toplam İçindeki Pay 

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri % 9 

Özel Bütçeli İdareler % 5 

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar % 1 

Sosyal Güvenlik Kurumları % 4 

Fonlar % 63 

Döner Sermayeler % 1 

Mahalli İdareler % 6 

Kamu İşletmeleri % 6 

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları % 5 

Kaynak: HMB (2019a), İstatistikler, Kamu Haznedarlık İstatistikleri, (Erişim Tarihi: 25.01.2019). 

2018 yılı sonu itibarıyla 246,482 milyar TL tutarındaki toplam kamu kaynağının kurumlar 

bazında dağılımına bakıldığında en büyük tutar; yüzde 63 ile fonlardadır. Bu fonlar; İşsizlik 

Sigortası Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer fonlardır (Hazine Müsteşarlığı, 

2019a). 

4.4. Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri 

Bütçe dengesi konu olduğunda karşımıza iki tür dengeden söz edilmektedir (Eğilmez, 2017): 

(1) Bütçe dengesi, (2) Nakit dengesi.  Bütçe dengesi; bütçe gelirleri ve bütçe giderleri 

arasındaki farktan oluşur. Bütçe gelirleri ile bütçe giderleri arasındaki fark pozitif ise, “bütçe 

fazlası”, negatif ise “bütçe açığı” oluşur. Bütçe dengesinden henüz ödenemediği için emanete 

alınan paralar ile avans olarak ödendiği halde henüz bütçeye gider yazılmamış olan paraların 

düşülmesi (eklenmesi) ile nakit dengesine ulaşılır. Uzun dönemde bu iki denge birbirine 

eşitlense de anlık ölçümlerde farklı çıkabilir. Hazine açısından önemli olan ise nakit dengesidir. 
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Tablo 3: 2018 Yılı Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri      (Milyon TL) 
1. GELİRLER 773.807 

2. GİDERLER 850.548 

   FAİZ DIŞI GİDERLER 780.018 

   FAİZ ÖDEMELERİ 70.529 

3. FAİZ DIŞI DENGE -6.212 

4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ  6.389 

5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) -70.352 

6. FİNANSMAN (7+8+9+10+11) 70.352 

7. BORÇLANMA (NET) 52.736 

   DIŞ BORÇLANMA (NET) 4.869 

   Kullanım 36.834 

   Ödeme 31.965 

   İÇ BORÇLANMA (NET) 47.868 

   Kullanım 121.112 

   Ödeme  73.245 

8. ÖZELLEŞTİRME GELİRİ 0 

9. TMSF'DEN AKTARIMLAR 138 

10. DEVİRLİ - GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ 1.132 

11. BANKA KULLANIMI (1) -(5+7+8+9+10) 16.346 

12. KUR FARKLARI (2) 2.669 

13. KASA/BANKA NET   (11-12) 13.676 

(1) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir. 

(2) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar 

Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir. 

Kaynak: HMB (2019b), İstatistikler, Hazine Nakit Gerçekleşmeleri, (Erişim Tarihi: 25.01.2019). 

2018 yılı Hazine nakit dengesi gerçekleşmelerinin gösterildiği Tablo 3’e göre; merkezi yönetim 

bütçesinde 2018 yılında 773.807 milyon TL tutarında gelir toplanmasına karşılık 850.548 

milyon TL tutarında gider yapılmış ve dolayısıyla 76.741 milyon TL bütçe açığı oluşmuştur. 

Bu açığa emanetler ve avanslarla ilgili işlemler eklenip çıkarıldığında 70.352 milyon TL’lik bir 

nakit açığı oluşmuştur.  2018 yılında Hazine tarafından borçlanılarak finanse edilmesi gereken 

70.352 milyon TL tutarında bir nakit açığı oluşmuştur. Hazine, 70.352 milyon TL L’lik bu 

açığı; 4.869 milyon TL dış, 47.868 milyon TL’si iç borçlanma olmak üzere toplam 52.736 

milyon TL net borçlanma yaparak finanse etmiştir. Net borçlanma; vadesi gelmiş borçları yeni 

borçlanmalarla ödedikten sonra elinde net olarak kalan borçlanma tutarını ifade etmektedir. 

Hazine nakit dengesi hesabını özetlersek; Merkezi yönetim bütçesi 2018 yılında  70.352 milyon 

TL nakit açığı vermiş, net olarak 52.736 milyon TL borçlanarak nakit açığının altında net 

borçlanma ile, ağırlıklı olarak da net iç borçlanma ile karşılamıştır. Nakit açığının borçlanma 

dışı kısmı ise banka kullanımı ile karşılanmıştır. 

5. Sonuç 

Türkiye’de nakit yönetiminden sorumlu olan birim Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır. Hazine 

nakit yönetiminin en önemli uygulamalarından birisi Tek Hazine Hesabı uygulamasıdır. 1972 

yılından 2007 yılına kadar TCMB ve Ziraat Bankası’nda açılan Tek Hazine Hesabı aracılığıyla 

yapılıyordu. 2007 yılında Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası arasında 

bir protokol yapılarak Tek Hazine Hesabı yöntemi yerine Tek Hazine Cari Hesabı yöntemine 

geçilmiştir. 2010 yılı sonunda Kamu Elektronik Ödeme Sistemine (KEÖS) geçilerek THCH 

kapsamındaki kamu idarelerinin bütün ödeme ve tahsilât işlemleri tek bir yerde toplanarak 

elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu yeni yöntem borç ve nakit yönetiminin 

koordineli olarak çalışmasına olanak sağlamıştır. 2018 Ağustos itibariyle yapılan son değişiklik 

ile Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemi uygulamasına geçilmiş, bu uygulama ile kamu 

idarelerinin aylık nakit gereksinimlerini ilgili aydaki tüm iş günlerini kapsayacak şekilde 

ayrıntılı olarak hazırlamaları ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı Bilgi Sistemi üzerinden Hazine 

ve Maliye Bakanlığı’na bildirmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Tek Hazine Kurumlar Hesabı 

uygulaması kapsamında Hazineye aktarılan nakit tutarları gün sonunda Tek Hazine Kurumlar 



7th SCF International Conference on “Future of European Union and               Usak/Turkey 

Future of Turkey-EU Relations”                            11th-13th April 2019 

576 
 

Hesabında toplanarak; Bakanlıkça kamu idarelerine tüm nakit aktarımları bu hesaptan 

yapılmaktadır. 

Nakit yönetiminin bir diğer uygulama alanı ise nakit planlamasıdır. Türkiye’de nakit planlaması 

uygulaması kapsamında, Hazine’nin varlıkları arasında önemli yer tutan nakit rezervleri, 

TCMB nezdinde açılan hesaplarda tutulmaktadır ve ilgili hesaplara ilişkin nakit giriş ve 

çıkışları günlük olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Nakit yönetiminin temel 

unsurlarından biri de; Hazine’nin nakit fazlalarının uygun yatırım araçları ve getiri ile 

değerlendirilmesidir. Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında toplanan 

kaynakların yönetilmesinde esas alınacak ilkeler, yatırım araçları, bankalar ve diğer koşullar 

Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından belirlenmektedir. Ayrıca, 2016 yılından itibaren 

uygulamaya geçmiş olan kamu haznedarlığı ile, kamu kurumlarının ellerindeki varlıkların 

mevduat ve riski düşük menkul kıymet olarak yönetilmesi ile atıl bekletilmeden getiri 

sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Hazine nakit dengesi gerçekleşmeleri aylık olarak takip 

edilerek bütçe dengesine ilaveten aylık ve yıllık olarak Hazine nakit dengesi gerçekleşmeleri 

yayımlanmaktadır. Bütçe uygulamaları sonucunda ortaya çıkan nakit ihtiyacının borçlanma 

veya borçlanma dışı hangi alanlardan karşılandığı ayrıntılı olarak Hazine nakit dengesi 

verilerinden takip edilebilmektedir.  
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Social Media’s Impact on CRM: The Evolution of SCRM 
 

Ulas Akkucuk1 

 

 
Abstract 

The continuous advances in technology, especially over the last couple of years have brought a new concept into 

our lives: SOCIAL MEDIA. The use of various forms of social media has been increasing throughout the world 

not only in the developed part of the world but also the developing countries. With the integration of social media 

into the lives of consumers, it has become a must for consumer-centric companies to integrate social media into 

their marketing and customer relationship management (CRM) strategies. This has developed a new area in CRM, 

Social CRM (SCRM) that is based on an extension of the CRM field into a strategy with a social media focus. One 

of the areas that receive widespread attention in the field of SCRM is whether or not such a strategy has an effect 

on retaining customers and building customer loyalty. This study presents an analysis of the current SCRM 

literature and the studies conducted focusing on the relationship between SCRM and customer loyalty. The 

findings will be presented from the literature both supporting the view and against the view that loyalty is enhanced 

by SCRM.  

Keywords: Social Customer Relationship Management, Customer Relationship Management, CRM, SCRM, 

Customer Loyalty 

JEL Classification: M310, M370 

 

 

1. Introduction 

Social Media is becoming very important for firms and firms’ use of CRM techniques. Many 

companies have a social media presence in the form of Twitter accounts, Facebook accounts or 

Instagram accounts. These accounts contain many user comments which need immediate 

attention or which could be mined for bringing useful customer insights. The continuous 

advances in technology, especially over the last couple of years have brought a new concept 

into our lives: SOCIAL MEDIA. The use of various forms of social media has been increasing 

throughout the world not only in the developed part of the world but also the developing 

countries. With the integration of social media into the lives of consumers, it has become a must 

for consumer-centric companies to integrate social media into their marketing and customer 

relationship management (CRM) strategies. This has developed a new area in CRM, Social 

CRM (SCRM) that is based on an extension of the CRM field into a strategy with a social media 

focus. One of the areas that receive widespread attention in the field of SCRM is whether or not 

such a strategy has an effect on retaining customers and building customer loyalty. This study 

presents an analysis of the current SCRM literature and the studies conducted focusing on the 

relationship between SCRM and customer loyalty. The findings will be presented from the 

literature both supporting the view and against the view that loyalty is enhanced by SCRM. 

This paper will talk about the importance, aims and users of SCRM.  

Globalization has led to the development of the new notion of Global Customer Relationship 

Management as opposed to having independent local CRM programs operating in the 

subsidiaries (Akkucuk, 2014; 2015). Social media also pose an instant platform for managing 

a global cutomer relationship program. Turkish Airlines for example has presence in many 

different types of social media platforms. Just the Instagram account has about 1.4 million 

followers. These followers make comments on many of the posts and the analysis of these 

comments are performed by professional social media traiened staff of the airlines. Some of the 
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comments are responded to by the staff as well. To give an example of the vast amounts of 

information available to researchers one of the top posts of the Instagram page carried roughly 

250 comments. The number of comments on a single post increases by 1 every minute. These 

comments and other social media activity such as likes can give a company much better insight 

in cases traditional structured surveys fail to provide any ıuseful information.  

 

 

Figure 1: Screen Shot of Facebook page of Turkish Airlines 

2. Literature Review 

Social media applications have introduced new customer-centric tools which enable customers 

to interact with each other and with businesses in social networks such as blogs, forums, user-

created communities etc. (Trainor, Andzulis, Rapp & Agnihotri, 2014). Examples like 

LinkedIn, Facebook and Twitter have transformed from customer-specific to customer-centric 

which allow organizations to partake in the interactions between members (Trainor, Andzulis, 

Rapp & Agnihotri, 2014). Nearly 80% of companies have a social media presence but most of 

them do not know how to effectively use it for customer engagement. SCRM connects this data 

with existing CRM information base and enables companies to provide new forms of customer 

insight (Reinhold & Alt, 2013). SCRM is “a philosophy and a business strategy, supported by 

a technological platform, business rules, processes and social characteristics, designed to 

engage the customer in a collaborative conversation in order to provide mutually beneficial 

value in a trusted and transparent business environment. It is the firm’s response to the 

customer’s ownership of the conversation” (Askool & Nakata, 2010). 

SCRM’s main characteristics can be described as follows. SCRM monitors social networks to 

acquire growing rate of clients’ interactions and recognize opportunities that come through 

these channels. SCRM involves listening to customers, analyzing conversations through social 

media and developing efficient marketing activities. The concept is more about customer 

service representatives, putting customers first and using social media to connect one-to-one, 

not just push marketing materials to them (Elena, 2016). SCRM focuses on customer 

engagement with two-way, interactive relationships with consumers where they are encouraged 

to co-create marketing efforts and product offerings (Choudhury & Harrigan, 2014). SCRM 

also focuses on three features: environmental (bricks), technical (bits) and social (interaction) 

(Askool & Nakata, 2010).  
 

If we want to compare traditional CRM to SCRM we would be mentioning the following points. 

The transition from traditional CRM to social CRM is the new challenge of this social era. With 

CRM, the interactions are designed to sell, not engage and do not help in building mutual trust 

with customers. For building trust you need to know your customer well (Woodcock, Green & 

Starkey, 2011). Social media provides the opportunity to marketers to become personal with 
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thousands of customers and get to know them well. SCRM should not be seen as a replacement 

for traditional CRM but as an extension of it (Acker, Gröne, Akkad, Pötscher & Yazbek, 2011). 

SCRM offers companies an organized approach, using software that connects business units to 

the social web enabling response in near real time (Woodcock, Green & Starkey, 2011). SCRM 

leads to a better understanding of the customers, listening to them and responding to their needs 

compared to CRM (Woodcock, Green & Starkey, 2011). Research has proved that social media 

technologies and CRM are mutually beneficial (Choudhury & Harrigan, 2014). SCRM 

addresses the socio-technical interactions surrounding Customer Relationship Management as 

it concentrates more on people and social networking. Traditional CRM focuses on mainly 

implementing and automating processes while at the heart of SCRM lies conversations between 

customer and business (Askool & Nakata, 2010). We can summarize the differences in two 

statements “Engaging customers” rather than “managing customers” (Chan, Fong, Law & 

Fong, 2018) 
 

When it comes to the benefits of SCRM social media presents a huge opportunity to listen to 

and engage with customers (increases traffic and provides insight). SCRM helps serve client 

interests better, build support and increase client experience. It is stated that 86% of people skip 

TV commercials, 44% direct emails are not opened, 91% of user unsubscribed from company 

emails. This supports the argument for the transition from traditional CRM to SCRM. SCRM 

helps gain complete image over sales opportunities and clients interactions. Transition of sales 

processes to better use IT technologies optimizes operating procedures. Customers can be 

observed in a centralized system and thorough analysis can be realized. Organizations can 

handle customer requests faster. More relevant customer – organization communication for 

each segment results (Elena, 2016). Also SCRM enhances, accelerates and lowers the cost of 

innovation (Alqahtani & Saba, 2013). 
 

When it comes to the challenges of SCRM. In SCRM it is very difficult to accurately measure 

buzz, awareness and engagement (Woodcock, Green & Starkey, 2011). Accurately 

understanding the meaning of SCRM, its benefits, the necessary strategies and tools is one of 

the major challenges (Alqahtani & Saba, 2013). Mature customers will be less responsive to 

marketing efforts aiming to get them to try new SM channels (Nadeem, 2012).  Companies 

should incorporate appropriate SM channel design to ensure mature customer loyalty. There is 

also a perception gap, namely 23% of users use SM to interact with brands (over 50% do not 

interact at all because of privacy concerns, spam and disinterest). If we ask the question “Why 

they engage”: some of the reasons are stated as discounts, online purchases, viewing reviews 

and rankings. Businesses are three times more likely to think that customers are engaging with 

them to feel part of a community and overestimate consumers’ desire to engage with them. 

Customers only engage if it is for their benefit, if they can trust the company and decide SM is 

the right channel to use (Baird & Parasnis, 2013). Strategic adoption of SCRM means a culture 

shift in the organization, fear of transparency and reputation for managers and again difficult to 

implement (Choudhury & Harrigan, 2014). More than 50% of companies make use of SM to 

promote events. They use social media as a marketing tool rather than for collecting and 

analyzing data. 80% of companies do not know what SCRM is and they are hesitant in applying 

SCRM strategies because it is expensive and they feel they do not need such software (Elena, 

2016). Implementing SCRM software takes a lot of time. Long process that gives results in time 

and involves all the people in the organization (Elena, 2016). Difficulty related to obtaining 

necessary data and finding people with the necessary insight and analytical skills to analyze the 

data (Chan, Fong, Law & Fong, 2018). Social media empowered consumers are far more high 

maintenance (O'Brien, 2011).  Simply adding the social element to CRM and labelling it as 

SCRM is misleading (Ang, 2011). SM users are not necessarily customers & they do not want 

to be. They value relationship with each other, not with organizations. Converting SM users to 
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customers is very challenging. The goal should instead be CoRM (Community Relationship 

Management). High failure rates of implementing or using CRM systems (likelihood of SCRM 

strategies to fail also) (Ang, 2011). 
 

When it comes to SCRM and loyalty. Loyalty is one of the primary goals of CRM (Hong-kit 

Yim, Anderson & Swaminathan, 2013). It is also one of the most challenging issues faced by 

firms in an era characterized by intense competition (Nyadzayo & Khajehzadeh, 2016). Despite 

the growth in SCRM managers are still unclear as to how it can be used to benefit organizations 

especially in terms of customer loyalty (Nadeem, 2012). Customers and their highly influential 

virtual networks are now driving the conversation, trumping a company’s marketing, sales and 

customer loyalty with their immediacy and reach (Nadeem, 2012). Most sought after consumers 

are using SM to research companies and do not support organizations with poor 

implementations (Nadeem, 2012). There is also a perception gap: 70% of executives believe 

that reaching out to customers via social media will increase loyalty. Only 38% of consumers 

believe social media interactions with a business will influence their brand loyalty favorably.  

(28% neutral, 33% do not believe it will impact loyalty).  Consumers who engage already have 

a favorable attitude towards the brand, social media participation does not necessarily result in 

loyalty, and it has no impact (Baird & Parasnis, 2013). SCRM enhances loyalty, enables firms 

to customize their offerings for each customer, and enables firms to improve reliability of 

consumption experiences. SCRM helps firms manage customer relationships more effectively 

across initiation, maintenance and termination stages (Mithas, Krishnan & Fornell, 2005). 

Technology does not seem to significantly increase customer satisfaction and loyalty in the 

long-run. It only makes the efforts more efficient. According to Gummesson: By boosting the 

role of IT too far, marketing becomes obsessed by technology and production, and hence loses 

its customer orientation (Hong-kit Yim, Anderson & Swaminathan, 2013). Several other 

research studies promote the effect of SCRM on customer loyalty; Customer interactions create 

engagement value for the company and have a positive effect on customer loyalty and value. In 

particular, customer engagement, such as WOM, increases commitment to the brand and leads 

to higher loyalty (Verhoef, 2003). One research aiming to prove the effect of SCRM on loyalty 

found that SCRM does not necessarily effect loyalty in general but decreases fraudulent 

customer behavior (Maecker, Barrot & Becker, 2016). 
 

3. Conclusion 

It is important for each company to pay close attention to the monitoring of social media and 

how the interactions over the various SM channels change over time. Also new and better 

analytical measures need to be developed for understanding SCRM. It is also important to study 

and incorporate the online habits of the millennial generation (Akkucuk, 2015). Although there 

are lots of examples related to the application of SCRM systems, there is still a lack of literature 

and proper research in this field, especially related to its relationship with customer loyalty. 

There are two sides of the spectrum when it comes to the impact of SCRM on customer loyalty: 

one side believes that because of the increase in customer engagement & customer satisfaction 

SCRM promotes customer loyalty. However, most of the support for this idea is either based 

on assumptions without much tangible data or on segment or firm specific studies which raise 

the question of their applicability to different situations. The opposing side does not believe 

that SCRM decreases loyalty in any way, they just believe that it has no incremental effect. 

Again, the evidence for this view is also mainly based on either assumptions or firm/situation 

specific cases which again raises questions of their applicability For this reason, more profound 

research, perhaps experimental research testing different metrics & situations, is needed in order 

to obtain a more generally-accepted view regarding this topic. Perhaps in the future 

visualization techniques could be used in the analysis of the SM data. Multidimensional Scaling 

or MDS is the name given to a series of techniques used to create a perceptual map used in 
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visualization. In fact, the MDS technique is an umbrella term that is used for many algorithms, 

rather than a single technique (Akkucuk, 2011a; 2011b; 2011c). This technique has been 

applied on universities (Akküçük & Küçükkancabaş, 2007), high court judges (Akküçük, 

Carroll and France, 2010) and patent data (Akküçük & Artemel, 2016). 
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RFM Applications in CRM and Extension into RFM-D 
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Abstract 

For many people, mass marketing is an entity of the past and it is a well-accepted fact that marketers need to 

respond to consumer differences with differentiation and segmentation strategies. Recency, Frequency and 

Monetary value (RFM) model is a widely used methodology which helps to segment customers. RFM plays an 

important role in customer relationship management (CRM). Though being simple to use, RFM proves to be an 

effective model for marketers to better target their customers and even provide them with customized offerings 

improving response rates. This research focuses on numerous applications of RFM in CRM. Areas include but are 

not limited to, estimating customer lifetime value (CLV) and creating targeted communications with better 

response rates. Furthermore, advantages and disadvantages of RFM are discussed in conjunction with challenges 

for extending RFM model by combining it with several other procedures to realize superior results. Finally, 

different case studies are introduced to show how RFM is implemented in practice and how it helps diverse 

industries to be more profitable and sustain their competitive advantage in today’s markets. An extension of RFM 

model that is being discussed nowadays is the addition of duration to the classical RFM framework. This is referred 

to as RFD or RFM-D. This paper will also talk about this interesting new extension and possible uses.  

Keywords: RFM, RFD, Marketing Segmentation, CRM, Customer lifetime value. 

JEL Classification: M310, M370 

 

 

1. Introduction 

For many business people, mass marketing is a thing of the past and it is a well-accepted fact 

that marketers need to respond to consumer differences with differentiation and segmentation 

strategies. Recency Frequency and Monetary value (RFM) model is a widely used methodology 

which helps to segment customers. RFM plays an important role in customer relationship 

management (CRM). Though being simple to use, RFM proves to be an effective model for 

marketers to better target their customers and even provide them with customized offerings 

improving response rates. This research focuses on numerous applications of RFM in CRM. 

Areas include but are not limited to, estimating customer lifetime value (CLV) and creating 

targeted communications with better response rates (Reinartz & Kumar, 2000). Furthermore, 

advantages and disadvantages of RFM are discussed in conjunction with challenges for 

extending RFM model by combining it with several other procedures to realize superior results. 

Finally, different case studies are introduced to show how RFM is implemented in practice and 

how it helps diverse industries to be more profitable and sustain their competitive advantage in 

today’s markets. An extension of RFM model that is being discussed nowadays is the addition 

of duration to the classical RFM framework. This is referred to as RFD or RFM-D. This paper 

will also talk about this interesting new extension and possible uses.  

Globalization has led to the advance of the novel notion of Global Customer Relationship 

Management.. This new approach prefers a coordinated global CRM program as opposed to 

having independent local CRM programs operating in the subsidiaries of a multinational 

company (Akkucuk, 2014; 2015a). Studying the patterns of social media use among the young 

consumers is also gaining more attention recently (Akkucuk, 2015b). 
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Figure 1: Example of RFM 

2. Literature Review 

RFM model is one of the most common segmentation methods that includes three measures 

(Recency, Frequency, Monetary), which are building a three-digit RFM cell code, covering five 

equal quintile. Each measure takes a value between 1 to 5, where top quintile takes value of 5 

and others are given lower values. Recency: Customers are sorted based on their purchase dates. 

It can be implied that a customer with a high recency value is more likely to buy again. 

Frequency: Is defined as the number of purchases made in a fixed time period. Higher frequency 

score shows higher customer loyalty. Monetary: Is defined as the amount of money a customer 

has spent during a certain time period or average money spent per purchase. RFM has been 

used in many sectors including Tourism (Lumsden et al., 2008; Dursun & Jaber, 2016), Retail 

Banking (Hajvand & Tarokh, 2011), student loans (Zhao, 2008), airlines (Jiale & Huiying, 

2010), and Telecom sector (Singh & Singh, 2017). 

According to its definition, RFM model in effect tells when a customer purchases, how often 

he/she buys and how much money he/she pays to the company. RFM is a common tool for 

marketing strategies and targeting customers to enhance conversion rate. Based on RFM scores 

customers can be classified into different categories (e.g. uncertain customers, spenders, 

frequent customers, best customers). RFM has been used in a wide range of industries including 

financial organizations and nonprofits, government agencies, e-commerce, telecommunication, 

traveling and tourist agencies and also marketing industries. Another important application of 

RFM model which frequently has been considered in the literature is calculating customer value 

and customer lifetime value (CLV). Such attempts of estimating CLV includes data mining 

techniques and clustering. Statistical learning methods are playing a crucial role in the 

application of RFM (Aeron et al., 2012). 

 

Another practice that is widely done is assessing customer profitability with the help of RFM 

model. An example is the use of RFM variables for characterizing customers when exploring 

how fuzzy clustering could be used to get target selection models. Target selection approaches 

comprise segmentation and scoring methods. There have been some attempts to increase the 
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reliability of segmentation results to be used by RFM model for analyzing the relative 

profitability of each customer cluster. It has been shown that RFM can be used to observe 

mailing pattern of customers which can be used for mailing policies for different time periods. 

RFM model has been applied to distinguish customer value based on per-purchase incentives 

of membership initiation in all-inclusive travel vacation club. Also it has been shown that it is 

possible to use only two indicators of RFM, namely recency and frequency to forecast response 

odds of customer targeting plus predicting the customers’ monetary value using stochastic 

approach. One of the important areas that RFM has been implemented successfully is in 

banking CRM plans. RFM model can help to manage credit card customers by predicting 

profitable groups of customers based on repayment behavior. 

 

Observing RFM variables has contributed to the understanding of online bidder and auction 

customers’ behavior in e-auction market. Applying data mining techniques has led to increase 

the sales of target duty-free shops based on RFM data extracted from the customer information 

of the data mart through the enterprise intranet. RFM model can be applied to analyze the 

behavior of online reviewers. RFM model has been used to calculate the influential power of 

real online users through their reviews. New techniques such as text-mining and natural 

language processing are making such an application possible. RFM model is cost-effective in 

acquiring desired customer behavior analysis and it is simple for quantifying customer 

behavior. RFM proved itself as a valuable tool in predicting customer behavior which can boost 

a company’s profit.  

 

When it comes to the disadvantages of RFM. The biggest category of customers is 1-1-1 

customers and yet RFM mainly focuses on most valuable customers and ignoring the vast 

majority which can have a great untapped potential. There are many household characteristics 

that have effects on the probability of customer response which are excluded from RFM model. 

If RFM variables are not mutually independent that is problematic and RFM model does double 

count. Multicollinearity between RFM variables is likely to happen and should be checked. An 

important limitation of the RFM model is that it can only be applied on current customers and 

not on the future or prospect customers as their transactions information is not accessible. RFM 

estimates a single response model for all customers in the database and hence assumes the 

homogeneous customer database, which is usually contrary to the real situation that customers 

often have a considerable heterogeneity. RFM is not predicted as an accurate quantitative 

method and the importance of each RFM measure varies among industries.  

  

When it comes to a comparison of RFM and other methods. Some other direct marketing 

segmentations approaches are available such as Chi-square Automatic Interaction Detection 

(CHAID) and logistic regression. It has been revealed that CHAID outperforms RFM in 

circumstances where the response rate to mailing is small and the mailing would be restricted 

to a very minor portion of the database. Novel models have been integrated into the RFM model 

to increase predictability. For instance, two hybrid approaches are offered that exploit the 

benefit of a weighted RFM-based technique or the preference-based Collaborative Filtering 

(CF) method in improving the quality of recommendations of products. RFM is suggested as a 

technique that has a reduced correlation coefficient when pooled with neural networks or 

logistic regression. The results demonstrated that the combined response model is superior to 

the single models when the correlation coefficient is low. A model has been recommended that 

links RFM with CLV by using iso-value curves so as to visualize the interactions and trade-offs 

among the linkage (Fader et al., 2005). Moreover, in order to generate valuable information on 

customer purchase behavior another procedure has been proposed according to the expanded 

RFM model by adding one extra parameter, period of product activity, to classify customer 
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product loyalty under the Business to Business (B2B) concept. The results indicated that the 

developed methodology for CRM gives healthier results than other commonly used models. A 

comprehensive methodology is recommended to choose targets for direct marketing from a 

database by extending RFM model to RFMTC model by adding two parameters, namely: time 

since first purchase and churn probability. An additional method extends RFM by adding 

emotionally related variables from call center e-mails to RFM model which can better forecast 

customer churn behavior. 

 

3. Conclusion 

It is important for each company to have a well-established method for segmenting their 

customer base. RFM methods and related extension prove to be very useful for businesses 

practicing state of the art CRM in their companies. In this paper we have discussed the 

advantages and disadvantages of the RFM technique. Also some useful extensions of the FM 

framework were presented. Duration attribute pays close attention to how much people spend 

time on web sites and is an integral part of many e-businesses. RFM-D will prove to be very 

important in the future and will attract academic attention from different disciplines.  

 

Possibly in the future visualization techniques could be used in the analysis of RFM related 

data. Multidimensional Scaling or MDS is the name given to a series of techniques used to 

create a perceptual map used in visualization. In fact, the MDS technique is an umbrella term 

that is used for many algorithms, rather than a single technique (Akkucuk, 2011a; 2011b; 

2011c). This technique has been applied on universities (Akküçük & Küçükkancabaş, 2007), 

high court judges (Akküçük, Carroll and France, 2010) and patent data (Akküçük & Artemel, 

2016). 
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Bulut Bilişim ve Muhasebe: Bulut Muhasebe 
 

Fatma Akyüz1    Tolga Yeşil2 

 

 
Özet 

Teknoloji dünyasının hızla geliştiği dünyamızda bulut bilişim ve muhasebe ilişkisi önemli hale gelmektedir. Bulut 

bilişim teknolojisinin muhasebe sistematiği üzerindeki kaçınılmaz etkisi nedeniyle, “Bulut Muhasebe” isminde 

yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. 

Bulut muhasebeyle ilgili literatür incelendiğinde dünyada birçok ülkede bulut muhasebe uygulaması kullanılırken, 

ülkemizdeki işletmelerin bulut muhasebe uygulamasına geçmekte tedirgin tavır sergilediklerini göstermektedir. 

Bunun nedeni bulut muhasebe kavramının ülkemizde yeni bir kavram olması ve işletmelerdeki iş süreçleriyle 

birlikte muhasebe meslek yapısını değişikliğe uğratarak, riskli bir uygulama olduğu düşüncesidir. Bu çalışmadaki 

amaç; bulut muhasebe kavram ve uygulama sürecinde, yeniliklere uyum sağlayabilecek işletme ve meslek 

mensuplarına farkındalık yaratılmasıdır. Ayrıca çalışmada, bulut muhasebe ve geleneksel muhasebe yazılım 

programları arasındaki farklılıklara da yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, bulut bilişim, bulut muhasebe 

JEL Sınıflandırması: O30, M41 

 

Cloud Computing and Accounting: Cloud Accounting  
 

Abstract 

In the world of technology cloud computingand accounting relation become simportant. Due to the inevitable 

effect of cloud computing technology on the accounting system, a new concept called "Cloud Accounting" has 

emerged. 

When the literature on cloud accounting is examined, cloud accounting practice is used in many countries in the 

world, the enterprises in our country have an anxious attitude to wardscloud accounting practice. Because the 

concept of cloud accounting is a new application method in our country and it is thought that it is a risky application 

by changing the Professional structure of accounting to gether with the business processes in the enterprises. The 

purpose of this study is; cloud accounting is the creation of awareness for business and Professional members who 

can adapt to innovations in the conceptand implementation process. The study also included differences between 

cloud accounting and traditional accounting software programs. 

Keywords: Accounting, cloud computing, cloud accounting 

JEL Classification:O30, M41 

 

 

1. Giriş 

Günümüze işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve rakiplerine karşı karlı olarak ayakta 

kalabilmeleri için son teknolojik gelişmeleri takip etmeleri, inovatif olmaları ve hızlı olmaları 

önemlidir. Bu noktada işletmelerin bilgiye hızlı erişmesi ve çabuk karar vermesi gerekmektedir.   

Genelde işletmelerin karşı karşıya kaldıkları sorunların başında finansman sorunu olmasına 

rağmen,  sektörün faaliyet gösterdiği pazarın yakından takip edilmemesi/pazar rekabet 
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koşullarına uyum sağlanamaması ve krizlerin fırsata çevrilememesi gelmektedir. Bu anlamda 

rakiplerin ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi işletmeler için önemlidir.  

Dünyada birçok işletmenin işlemlerini online olarak yaptığını ve bu durumun işletmelere 

maliyet, zaman, pazar ve işgücü açısından birçok avantajlar sunduğu görülmektedir. Gelişmiş 

ülkelerde işletmelerin yaşam sürelerinin artması ve özellikle kırıcı rekabet ortamlarının 

artmasıyla birlikte işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansal/finansal olmayan bilgiye istenildiği 

zaman ulaşılamama sorunu göz ardı edilemez bir gerçektir.   

Bu noktada finansal veya finansal olmayan bilgilerin kayıt altına alınması amacıyla mevcut 

sisteme göre maliyeti daha düşük ve daha yaratıcı çözüm arayışı içene girilmiştir.  Günümüzde 

işletmelerin finansal verilerin kayıt altına alınması için verileri toplaması,  bu verilerin meslek 

mensubuna iletilmesi ve sisteme işlenmesi zaman ve maliyet açısından sorun yaşanmasına 

sebep olduğu gibi denetim mekanizmasının tam olarak etkin şekilde çalışmasında da sorun 

yaşanmasına sebep olmaktadır.  

Çalışmada bulut bilişim ve bulut muhasebe kavramları açıklanmaya çalışılacak olup,  klasik 

muhasebe sistemiyle bulut muhasebe sistemi arasındaki farklılıklar ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı bulut bilişimin işletmeler üzerindeki önemini 

vurgulamak ve finansal verilerin bulut muhasebeye aktarım sürecini açıklamaktır. 

2. Bulut Bilişim 

Endüstri 4.0 kavramı; nesnelerin interneti, büyük veri ağları ve veri madenciliği, bulut bilişim, 

siber güvenlik, artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve otonom robotlar gibi birçok teknolojik 

yeniliği kapsamaktadır. Endüstri 4.0 kapsamında yer alan bulut bilişim sürecinden, 

işletmelerdeki muhasebe bilgi sistemide etkilenmiştir (Erturan ve Emre, 2018: 187-188).  

“Bulut” kavramı, tek bir bilgisayar kaynağı olarak birlikte çalışan birbirine bağlı ancak 

bağımsız bilgisayarlardan oluşan paralel ve dağıtılmış sistem olarak tanımlanmaktadır (Buyya 

ve diğerleri, 2009: 601).Bulut Bilişim (Cloud Computing) kavramı ise, “gelişmiş bulut ve servis 

modelleri ile iş hayatında yaşanan problemleri oldukça ucuz ve hızlı bir şekilde çözebilecek bir 

teknoloji” olarak ifade edilmektedir (Molen, 2010: 4). Bu noktada Bulut Bilişim, işletmelerin 

büyük verilerle nasıl başa edecekleri sorusuna hızla verilen cevap olarak ifade edilmektedir 

(Yıldız, 2010: 5-6). 

İşletmeler bugün için artık dünyanın her yerinden, istedikleri zaman,  her türlü veriye ulaşmak 

istemektedirler. Sadece işletme içinden bir bilgisayarla tek bir kişinin verilere ulaşması 

işletmelere her açısından bir maliyet getirmektedir.  

Bulut bilişim işletmelere altyapı, platform ve yazılım hizmeti sunmaktadır. Bu durum Şekil 

1’de açıklanmıştır (Yıldırım ve Birant, 2018:337).  
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Şekil 1: Bulut Bilişim Servis Modelleri ve Kullanıcı Türleri 

Son Kullanıcı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Altyapı hizmeti (IaaS): İşletmelere fiziksel veya sanal ortamda depolama ve ağ 

bağlantısı hizmeti sunmaktadır.  Bu hizmetten yararlanmak isteyen işletmeler kendi işletim 

sistemlerini kurmakta kendileri sorumludurlar. 

-Platform Hizmeti (PaaS): Bu hizmette işletmelere gerekli olan donanım ve bu 

donanımların bakımları bulut firması tarafından sunulmakta iken, işletmeler kendi veri 

tabanlarını oluşturmak ve bunları geliştirmekten sorunludurlar. 

 -Yazılım Hizmeti (SaaS):İşletmelere donanım ve yazılım hazır olarak sunulmakta olup, 

uygun bir tarayıcı ile sunulan hizmete ulaşabilmektedirler.   

2.1. Bulut Bilişimin Özellikleri   

Bulut bilişim Data-Centerlerın kaynağıdır. İşletmeler bulut bilişim ile kendi faaliyetlerini 

üçüncü kişilere yani şirketlere devrederek, dışarıdan hizmet alımıyla donanım, yazılım, teknik 

servis veya nitelikli eleman gibi maliyetlerini düşürebilmektedirler (Koruyan ve 

Bingöl,2015:368). 

Bulut Bilişim işletmelere verilerin güvenilir bir ortamda sağlanması ve elastik bir yapıda hizmet 

sağlaması bakımından önemlidir. Bulut bilişimin paydaşları ise hizmet sağlayıcıları, bayiler ve 

kullanıcılar olarak sınıflandırılabilir (Kuyucu, 2011: 461). 

 

Tablo 1: Bulut Bilişimin Özellikleri   

Bulut Bilişimin Özellikleri Açıklama 

Kaynakların Paylaşımı Birçok kullanıcının aynı kaynağı paylaştığı 

bir modeldir. 

Ölçeklenebilirlik  Geniş bir depolama alanı ve etkin bir 

ölçeklenebilir bant genişliği söz konusudur. 

Esneklik  Kullanıcılar ihtiyaçları olduğunda kaynakları 

hızlı bir şekilde artırıp azaltabildiği gibi 

Yazılım Hizmeti 

-Yazılımlar   Uygulama Geliştirici   - Veriler 

Platform Hizmeti 

-Platform İşlerliği          -Ara Yazılım            -İşletim Sistemi 
    Ağ Mimarı 

 
 

 

 
Altyapı 

Hizmeti 

-Sanallaştırma     -Sunucular 

-Depolama      -Yerel Ağ 
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gerektiğinde diğer kullanıcılar için 

kaynakları serbest bırakabilmektedirler. 

Kullandığın Kadar Öde İşletme dışından da ulaşılabilen kullanıldığı 

kadarıyla faturalandırılan bir modeldir.  

Kaynakların Kendi Kendini Tedarik Etmesi Kullanıcılar ek sistemlerle ağ kaynaklarını 

gerektiği zaman kendi kendilerine tedarik 

edebilmektedir. 

Kaynak: Kırlı, Ersöz, Kulu ve Tokmak,2017: 4647 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi bulut bilişim kaynakların paylaşımı, ölçeklenebilirlik, esneklik, 

kaynakların kendi kendine tedariği ve kullandığın kadar öde ilkesine dayanmaktadır.  

Kullandığın kadar öde ilkesi işletmeler için ek maliyetlerden (bakım-onarım maliyeti, yatırım 

maliyeti, lisanslama maliyeti gibi) kaçınılması açısından önemlidir. 

 

2.2. Bulut Bilişimin Faydası ve Riskleri 

Bulut bilişim sistemine adaptasyon sağlayabilen işletmeler, teknolojik açıdan diğer işletmelere 

göre bir adım öne geçmesi mümkündür. Bulut bilişimin faydalı yönleri, aşağıda maddeler 

halinde sıralanarak açıklanmıştır  

Bulut muhasebe işletmeler açısından tercih konusu edilecek bir yöntem olmaktan ziyade bugün 

için zorunlu bir araç haline gelmiştir. Bu yüzden işletmelerin bulut muhasebeye geçmeyi tercih 

etmeleriyle karşılaşabilecekleri riskler ve dezavantajlar tercihlerini değiştirecek problemler 

olarak değil, gelecekte karşılarına çıkacak sorunları bugünden belirleyebilmeleri olarak 

görülmesi gerekmektedir (Aksu, 2017: 88). 

1. Bulut muhasebenin faydaları (Allahverdi, 2017:100-101, Samoil, 2011; 785, 

Ionescu vd., 2013; 111, Dimitriua ve Mateia, 2014; 843):  

 Düşük maliyet 

 Erişim kolaylığı 

 Kullanım kolaylığı 

 Yüksek güvenlik 

 Veri transferi 

 Veri depolama 

 Yedekleme kolaylığı 

2. Bulut muhasebenin zayıflıkları: 

 Online çalışmaya ihtiyaç olması 

 Uygulamadaki kısıtlamalar  

 Veri gizliliği 

 Veri güvenliği 

3. Bulut muhasebenin fırsatları: 

 Her zaman veriye erişim 

 Veri bütünlüğü 

 Mobil uygulamada kullanım 

 Hareket esnekliği 

4. Bulut muhasebenin tehditleri: 

 Sistemin devre dışı kalması 

 Güvenlik ihlali 

 Sözleşme kaynaklı problemler 

 Yasal engeller  
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2.3.Bulut Bilişimin Kullanım Alanları ve Çeşitleri   

Günümüzde bulut bilişim bazı işkollarında yeni olarak tanımlansa da birçok iş kollarında uzun 

zamandır uygulanmaktadır.  Örneğin bankacılık işlemleri gerçekleştirilmesinde, eğitim 

alanında okul takip programlarında, online eğitim programlarında,  e posta- Gmail-Hotmail-

Dropbox, Google- Drive, Sky drive, Yandex.Disk, Turkcell akıllı bulut, TTnet bulut 

uygulamalarında kullanılmaktadır.  Bugün için akıllı ev projelerinde veya nesnelerin 

internetinde de bulut bilişim kullanılmaktadır.    

Tablo 2: Bulut Bilişim Örnekleri  

Seviye  Şirket-Kurum Açıklama  

Uygulama  

 

Sales Force  İşletmeler için CRM uygulaması ve kapsamındaki 

destek, satış,raporlama yazılımlarını sunmaktadır.  

salesforce.com 

Uygulama  Google Apps İşletmeler için Gmail, Google Takvim, Google 

Dokümanlar, Google Sites, Google Video vb. 

uygulamaları kapsamaktadır. google.com/apps 

Platform 

 

Google-AWS Java ve Python kullanarak geliştirilen uygulamalar, 

Google sunucularında çalıştırılabilir. Java ve Pythona 

ilişkin SDK’ ları Code Google altında yer alıyor.  

code.google.com/appengine/ 

Platform Amozon-AWS Amazon web servislerinde uygulamaları Java, PHP, 

Python, Rubyve .net ortamlarından birinde geliştirebilir. 

Bunlara ilişkin SDK’ ları ücretsiz olarak web sitesinden 

indirebilirmektedir.  

aws.amazon.com/ 

Altyapı 

 

Amozon.com-

EC2,S3 

Amazon EC2 ortamından sanal sunucularda oluşturulup 

geliştirilen uygulamalar, hızlı bir şekilde devreye 

geçirilebilir. Amazon kullandığınız kaynakların 

raporlanması ve yönetimi için araçlar sunmaktadır. 

aws.amazon.com/ec2/  

Benzer şekilde depolama alanı olarak Amazon S3 

(Simple Storage Service) hizmetleri de kullanıbilir.  

aws.amazon.com/s3/ 

Altyapı 

 

Terramark Terramark yönetilebilir barındırma hizmetlerini 

sunmaktadır. Bunlardan VMwarev Cloud veri merkezi 

hizmetleri öne çıkmaktadır.  

terremark.com 

Kaynak: Keloğlu, 2012; 15 

 

2.4. Bulut Bilişim Hizmet Modelleri 

Bulut bilişim sağlayıcıları işletmelere başta maliyet ve esneklik olmak üzere birçok avantajlar 

sunmaktadır. Ancak bu avantajlar işletmeler için güvenlik ve gizlilik sorununu tam olarak 

çözülemediği için büyük bir endişe olarak görülmektedir (Seyrek, 2011: 703) 

Bulut bilişim hizmet modellerinin kullanılma biçimleri açısından da türleri bulunmaktadır: 

Genel (Public Cloud), Özel (Private Cloud), Topluluk (Community Cloud), Melez (Hybrid 

Cloud) buluttur. 
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 Genel (Public) Bulut: Üçüncü bir şirket üzerinden kiralanan ve kaynaklar 

üzerinde kurulan teknoloji sayesinde herhangi bir ücret ödenmeden kullanılan 

bulut sistemidir. Bu bulut sistemine elektronik posta kullanımı örnek olarak 

verilebilir. 

 Özel (Private) Bulut: Bilgilerin işletmenin kontrolünde olduğu bulut sistemidir. 

Bugün için devlet kuruluşlarının kullandığı bulut sistemidir.  

 Topluluk (Community) Bulut: İşletmelerin birden çok alanda faaliyet göstermesi 

durumunda kullanılan buluttur. Topluluk bulut sisteminde birkaç işletme ile 

ortak kullanım söz konusu olabilmektedir. 

 Melez (Hybrid) Bulut: Bu bulut sisteminde gizlilik ön planda tutulmaktadır. 

Özellikle data depolama ihtiyacı yüksek olan işletmeler tercih etmektedirler.  

 

3. Bulut Muhasebe  

Bulut Bilişim ve diğer teknolojik uygulamaların muhasebe sürecindeki dönüşüme sebep olması 

sonucunda; bulut muhasebe (cloud accounting), e-muhasebe (e-accounting),  web muhasebesi 

(web accounting) ve gerçek zamanlı muhasebe (real-time accounting) gibi birbirine benzer 

nitelikteki kavramlar ortaya çıkmıştır (Aytekin ve diğerleri, 2016; 53).   Bulut bilişim;  

kullanıcıların verilere her an ulaşabilir olması ve az iş akışıyla daha hızlı ve az maliyetli işlerin 

yapılabilmesi bu sistemi cazip kılmaktadır. Dünyada bugün birçok işletme işlemlerini buluta 

taşıyarak büyük projelere imza atmaktadırlar.  Bu noktada elbette işletmeler için işlemlerini 

buluta taşımaları kendileri için bir maliyet getirse de elde edecekleri fayda düşünüldüğünde 

bunun bir zorunluluk haline geldiği görülmektedir. Özellikle günümüzde birçok işletme 

sahibinin finansal okuryazarlık oranın düşük olması ve işletmelerin finansal anlamda zor 

durumda olmaları bulut muhasebeye geçilmesi gerekliliğinin bir göstergesi olarak ifade 

edilebilir. 

İş dünyasında yaşanan gelişmeler ve farklı iş modelleri ekonomik beklentileri de 

değiştirmektedir. Uluslararası alanda rekabet edebilmek, internet ortamında yapılacak işlerin 

yoğunluğu birtakım zorunlulukları beraberinde getirmektedir. Ancak uluslararası alanda 

faaliyet gösteriliyorsa, elbette ki yaşanan gelişmelere uyum sağlanması gerekmektedir. Bu 

anlamda uluslararası muhasebe standartlarına uyum sağlanması için yeniliklere açık olmak 

gerekmektedir. İşletmelerinde işlemlerini muhasebeleştirirken büyük verilerle karşı karşıya 

kalmaları söz konusudur. Dolayısıyla bulut bilişim konusu muhasebe meslek mensuplarını ve 

işletmeleri yakından ilgilendirmektedir (Nixon, 2012).  
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Şekil 2: Bulut Muhasebe İşleyişi 

 
Kaynak: dia.com.tr/bulut-bilisim-muhasebe/ 

 

Şekil 2’de görüldüğü gibi; Yaygın olarak kullanılan bulut bilişim tabanlı muhasebe “Mali 

Müşavir”, “Şirket Yetkilisi” ve “Gezici Kullanıcı” olmak üzere üç tip kullanıcı bulunmaktadır. 

Her kullanıcı sisteme internet bağlantısı olan sabit veya gezici herhangi bir cihazla kısıtlama 

olmaksızın şifreleri ile bağlanıp işlem yapabilmektedir. Kullanıcılar verilerini istedikleri zaman 

yedekleme imkânına sahip olup,  Verilerin güvenliğine ait sorumluluk hizmet sağlayıcıya aittir. 

Hizmet sağlayıcı işletmelerin finansal verilerinin üçüncü şahısların ulaşmasını önlemek 

amacıyla, gerekli güvenlik önlemlerini almak zorundadır (dia.com.tr/bulut-bilisim-muhasebe/) 
 

3.1.Bulut Muhasebenin Kullanım Alanları ve Çeşitleri  

Günümüzde muhasebe kayıt ve raporlama sisteminin uluslararası standartlarla raporlar 

üretebilir hale gelebilmesi, raporlardaki bilgilerin doğruluğu ve bu bilgileri üretmek için 

kullanılan bilgi teknolojileri önemli hele getirmiştir. Bilgi teknolojilerinin doğru kullanılması 

işletmelerin gerçeğe uygun, şeffaf ve doğru finansal raporlar üretebilmesine yardımcı 

olmaktadır (Şençiçek, 2013: 82). Bu noktada bulut bilişim aracılığıyla seçilen muhasebe paket 

programları işletmelerin hem muhasebe standartları açısından hem de şeffaflık açısından 

önemlidir. Bu durum Şekil 3’de ifade edilmeye çalışılmıştır (Yürekli ve Haşıloğlu: 2017: 50).       
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Şekil 3: Muhasebe Paket Programlarının Seçimi   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Yürekli ve Haşıloğlu: 2017: 50 

 

Dünya üzerindeki bazı muhasebe şirketleri arasında olan KPMG, Price water house Coopers, 

Ernst&Young, Deloitte, Sageor SAP bulut bilişim için altyapılarını hazırlamışlardır (Dimitriua 

ve Mateia, 2014, 843).  Türkiye’de ise bulut bilişim kullanan muhasebe yazılımları; LOGO, 

MİKRO, LUCA, VEGA ve ETA şirketleridir. Bunlardan LOGO’ nun sunduğu hizmetlerden 

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Devlet, Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO Plus ürünleri ile ortak 

çalışabilmektedir. Ayrıca Logo E-Devlet uygulaması ile yevmiye defteri, büyük defter, resmi 

belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartlarda hazırlayabilmekte ve Gelir İdaresi 

Başkanlığına internet ortamında bilgisine sunabilmektedir. Mikrofortuna ise işletmelerin iş 

gücü kapasitesi arttıkça ihtiyaçlara yönelik olarak esnek bir bulut çözümü sunmaktadır. Daha 

küçük iş kapasitesine sahip işletmeler ise gerek bütçe açısından gerekse imkanları açısından 

elektronik ortama sahip olamayan işletmelere kiralama yoluyla bulut çözüm sunmaktadır. 

LUCA ise TÜRMOB tarafından geliştirilmiş olması ve Türkiye’deki ilk uygulama olması 

açısından önemlidir. ETA ve VEGA ise Türkiye’de önemli bir müşteri potansiyeline sahip 

olmasına karşın teknolojik olarak yeniliklerin gerisinde kaldığından bulut çözüme 

geçememişlerdir (Aytekin, Erdoğan ve Kavalcı: 2016, 58-59). 

İşletmelerin kullandıkları muhasebe kayıt programları işlemlerin doğruluk ve şeffaf ilkeleri 

uyum sağlaması açısından da önemlidir.  Bu önem işletme denetimlerinde önceden belirlenmiş 

standartlara uyum sağlama açısından kontrolüne de yardımcı olmaktadır.   

Bulut muhasebe işletmelere nitelikli personeller aracılığıyla veri tabanlarının yönetimine, 

muhasebe kayıtlarının gecikmeden doğru olarak kayıt altına alınmasına ve raporlanmasına,  bu 

raporların belirlenen standartlara uyumunun izlenmesine ve denetim standartları açısından 

incelenmesine olanak sağlamaktadır.  

3.2. Klasik Ve Bulut Muhasebeye Dayalı Muhasebe Programlarının Karşılaştırması  

Günümüzde işletmelerin birçoğu halen klasik muhasebe programlarını kullanmaktadır. Ancak 

dünyaya bakıldığından bulut muhasebeye geçen işletme sayısı oldukça yüksek sayıdadır. Bulut 

muhasebe hem maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olduğu gibi zaman kayıplarının önüne 

geçmesi açısından da fayda sağlamaktadır. Dolayısıyla bulut bilişime ve bulut muhasebeyi 

kullanan işletme sayısının gelecek yıllarda artması muhtemel görülmektedir.  Bu farkındalığı 
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daha da arttırmak için kanun koyucuların işletmelere gerekli bilinci aşılaması bulut muhasebeye 

geçiş sürecini hızlandırabilir. Kuşkusuzdur ki bu bilincin daha da yaygınlaşması için meslek 

odalarının da katkı sağlaması gerekmektedir.        

Yapılan bir çalışmada akademisyenleri meslekteki tecrübelerine ve unvanlarına göre analiz 

yapmış olup, internet tabanlı ve paket muhasebe yazılım programlarını kullanma konularında 

istatistiki olarak farklılık tespit edilmiştir. Artık eğitimlerde e-ticaret, e-işletme, e-devlet, e-

fatura, e-beyanname gibi uygulamaların bilgilendirilmesinin yanında bilgilerin teknoloji ile 

destek görmesi, geleceğin dünyası hakkında donanımlı olma konusunda hazır olunması 

gerekliliği vurgulanmıştır (Fidan ve Subaşı: 2015: 89-90). 

Klasik muhasebe programları ile Bulut muhasebeye dayalı muhasebe programlarının 

karşılaştırılması Tablo 3’de sunulmuştur (Elitaş ve Özdemir, 2014: 103, Christauskas ve 

Miseviciene, 2012, 17) 

Tablo 3: Klasik Muhasebe Programları ile Bulut Muhasebeye Dayalı Muhasebe 

Programlarının Karşılaştırılması 

Klasik Muhasebe Programları Bulut Muhasebe Programları 
Veriler elle girilir Veriler otomatik olarak girilir 

Sisteme uzaktan erişim söz konusu değildir. Sisteme uzaktan erişim söz konusudur 

Veriler ancak işyerinde kayıt altına alınır İşyeri dışında da bağımsız çalışma imkanı vardır 

Kanun değişiklerini konunun uzmanı (mali müşavir veya 

yeminli mali müşavir) takip eder. 

Kanun değişiklikleri bulut bilişim sisteminden takip 

edilir. 

Beyannameler elle doldurulur Beyannameler otomatik olarak doldurulur 

Faturalar ve ücret bordrosu elle doldurulur   Faturalar ve ücret bordrosu web tabanlı olarak 

doldurulur  

Finansal verilere ancak belli kişiler ulaşabilir  İşletme yöneticilerinin finansal verilere istedikleri an 

uzaktan erişimi mümkündür 

Denetim mekanizmasının eksik kaldığı zamanlarda 

belgelerde hata olasılığı yüksektir. 

 

Mali müşavir, müşteri işletme ve bulut bilişim firması 

sistemdeki değişiklikleri sürekli görebildikleri için 

hata olasılığı çok düşüktür.  

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi bulut muhasebeye dayalı muhasebe programları işletmelere gerek 

maliyetler açısından fayda sağlarken gerekse de hataları hemen görebilme ve mevzuat 

değişikliklerine hemen uyum sağlayabilmeyi sağlamaktadır.     
 

4. Sonuç 

Bulut bilişim günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır.  Özellikle kronik hastaların takibinde 

ve kütüphanecilik alanında yaygın olarak tercih edilmektedir. Artık verilerin elle hesaplanma 

olanağının zor olduğu veya denetim mekanizmasının tam olarak çalışmadığı sektörlerde bulut 

bilişimden yararlanmak gereklilik haline gelmiştir. 

İşletmeler bulut bilişimden; muhasebe yazılımı, verilerin güvenilir olarak bir kurumsal 

yönetiminde saklanmasını, etkin müşteri yönetimi, muhasebe raporlarının standartlara uygun 

olarak yazılımı, faydalanılmayan hizmetin ödenmemesi gibi hizmetleri beklemektedir.  Bu 

noktada bulut muhasebe gibi yeni bir kavramla tanışmak bir zorunluluk olarak görülmektedir.  

Günümüzde işletmelerin bulut bilişime geçmeleri ve bulut muhasebe paket programlarını 

kullanmaları konusunda çeşitli teşvikler uygulanabilir. Bu konuda bulut muhasebeyi kullanan 

işletmelere vergi muafiyeti getirilebilir. 

Bulut muhasebe işletmelere denetim mekanizmasının tam olarak çalışmasını sağlamasına 

yardımcı olmaktadır. Böylelikle devletin verilere ulaşması ve verilerin kontrolü her an mümkün 

olup,  herhangi yeni bir uygulamadan da işletmelerin haberin olması ve bunu hemen 
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uygulanması mümkün olmaktadır. Dolayısıyla denetim mekanizmasının etkin çalışması 

sağlanmış olacaktır.   

Bulut bilişim çeşitli virüs saldırılarına karşı korumalı olup günümüzde birçok virüs 

programlarının üstünde koruma sağlamaktadır.   

Kişisel verilerin korunması kapsamında işletme bilgilerinin bulut bilişim aracılığıyla 

kullanılması önemlidir. Bu anlamda işletme verileri Türkiye’deki Data-Center’ler aracılığıyla 

tutulmaktadır.  Bu konuda büyük yatırımların yapılması kaçınılmazdır.  

Bulut muhasebe işletmelere birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Bunlar: 

-Cari yönetimi,  

-Stok yönetimi,  

-Depo yönetimi, 

- Yazılım ve donanım satın almak yerine kullandığın kadar ödeme ilkesini getirmesi,  

- Sermaye gideri yerine operasyonel gider olması, 

-Müşteri ve çalışanların aynı anda veriye ulaşmasını sağlaması, 

-Hızlı veri transferi, 

-Programların hazır satılmasından dolayı altyapı karmaşasının olmayışı, 

-Esneklik ve yüksek verimlilik, 

-Sabit yırım maliyetinin olmayışından dolayı küçük işletmelere rekabet avantajı 

sağlaması, 

- Zaman ve mekandan bağımsız çalışma ortamı sağlaması  

- Daha az bir donanım sağladığından çevreci bir ekonomik sistem sağlaması söz konusu 

olmaktadır. 

Sonuç olarak bulut bilişim-bulut muhasebe kişiler ve işletmeler için bugün olduğu gibi gelecek 

zaman içinde vazgeçilmez olacaktır.  Bu konuda çeşitli eğitim programları düzenlenerek 

farkındalık yaratılması önemlidir. Aynı zamanda gelecekte öne çıkacak meslek grupları 

arasında çeşitli uygulamalar geliştirebilen meslek gruplarına ihtiyaç olacaktır.  
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Özet 

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri varlıklarını ve borçlarını yönetebilme kabiliyetine bağlıdır. Dolayısıyla 

işletmelerde finansal başarısızlık kavramı varlıkların ve kaynakların doğru yönetilemediği zaman ortaya 

çıkmaktadır. Finansal dalgalanmalar sonucunda mali durumu bozulmuş olan işletmelerde borç yükünün artması, 

alacaklılarla bir anlaşmaya gidilmesine sebep olmuştur. Mali durumu sarsılmış işletmeleri koruma altına almak 

amacıyla bir takım düzenlemelerle imkân ve kolaylıklar getirilmiştir. Konkordato, İcra İflas Kanunu’nda yer alan 

maddeler çerçevesinde alacaklının alacağını belli bir plana göre alması konusunda borçlu ve alacaklı arasında olan 

mahkemece onaylanan anlaşma olarak tanımlanmaktadır. Konkordato temelde finansal yapısı kötü durumda olan 

dürüst borçlu işletmeleri koruma altına almayı amaçlayan bir sistemdir. Bu noktada konkordato sürecinin işlemesi 

için borçlunun talepte bulunması gerekmektedir.   

Bu çalışmada öncelikle işletmelerin finansal yükümlüklerini yerine getirememelerinden kaynaklanan konkordato 

kavramı üzerinde durulmuş olup, daha sonra Kamu Aydınlatma Platformu’ndan alınan 5 yıllık finansal verilerden 

yararlanılarak, finansal anlamda başarısız olan işletmeler ile gelecekte konkordato sürecine muhatap kalabilecek 

olan riskli gruptaki işletmeler Bland-Altman yöntemiyle analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konkordato, finansal başarısızlık, Bland-Altman yöntemi 

JEL Sınıflandırması: M41, G10, M49 

 

Prediction of Failure with the Arrangement of Bankruptcy 

Process and Altman Model Method in Companies 
 
Abstract 

The ability of companies to sustain their activities depends on their ability to manage their assets and debts. 

Therefore, financial failure in enterprises arises when assets and resources cannot be managed properly. The 

increase in the debt burden caused by financial fluctuations in the financial situation of the companies has caused 

an agreement with the creditors. In order to protect the financial situation of the shaken enterprises, a number of 

arrangements have been made possible. Arrangement of bankruptcy  is defined as the agreement approved by the 

court between the debtor and the creditor regarding the receipt of the receivable according to a certain plan within 

the framework of the provisions of the Bankruptcy Law. At the core of the concordant is a system that aims to 

protect the financial institutions of bad debts that are in bad condition. At this point, the debtor must make a request 

for the arrangement of bankruptcy  process to function. 

In this study, firstly, the concept of concordat arising from the inability of the firms to fulfil their financial 

obligations is emphasized. Then, the enterprises which are financially unsuccessful by using the 5 year financial 

data obtained from the Public Lighting Platform and the enterprises in the risk group which can be in the future 

concordat process are tried to be analyzed by Bland-Altman method. 

Keywords: Arrangement of bankruptcy , financial failure, Bland-Altman method 

JEL Classification: M41, G10, M49 
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1. Konkordato Kavramı 

Türkiye’de olağanüstü hal durumu kapsamında, 31. 07. 2016 tarihinde 669 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 4. Maddesi’nin yayınlanmasıyla sermaye şirketlerinin iflas erteleme 

isteğinde bulunması ve mahkemeler tarafından iflas erteleme kararının alınması engellenmiştir. 

Böylelikle mali durumu bozulmuş borçluların başvurabilecekleri bir imkan olarak konkordato 

yeniden uygulanmaya başlamıştır. Konkordato, İcra İflas Kanunu’nu madde 285-309 

hükümlerinde düzenlenen mali durumu kötü olan borçlular ile bu borçluların alacaklarını 

korumayı amaçlayan uygulamadır.  Bu uygulama ile borçlu borçlarını konkordatoda belirtilen 

biçimde ödemekte ve tüm borçlarından kurtulmaktadır. Konkordatonun  borçlular ve alacaklılar 

arasında bir yeniden yapılandırma anlaşması olduğundan söz edilebilmektedir(Işık, 2016). 

Kısaca konkordato, borçlarını ödeyemeyen ya da vadesinde ödememe tehlikesi bulunan 

şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek amaçlı belli bir süreye kavuşmak için 

başvurduğu hukuki bir çözüm olarak nitelendirilmektedir(Hürriyet Gazetesi, 2018). 

1.1. Konkordato Süreci ve İşleyişi 

Konkordato süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır(Konca, 2018:13-18): 

a)Asliye Ticaret Mahkemesine Konkordato Başvurusunda Bulunulması: Konkordatonun 

işlevsellik kazanması için borçlunun tacir olması koşulu bulunmamaktadır. Borçlunun vadesi 

gelmiş borçlarını ödeyememesi, vadesinin gelmesi durumunda ödememe tehlikesinin olması, 

şirketlerin borca batık olması gibi durumlarda konkordatoya başvuru yapılabilmektedir. 

Başvurunun yapılabilmesi için İcra ve İflas Kanunu’nda sayılı olan konkordato ön projesi 

olarak nitelendirilen borçlunun borcunu hangi vadede ödeyeceği, ödemenin yapılabilmesi için 

borçlunun mallarının satılıp satılmayacağı, gerekli olan borç için alacaklılara kredi temini ya 

da sermaye arttırımı ile ödeyip ödeyemeyeceği, ödeyeceği bilgilerini gösteren proje ile 

borçlunun mali durumunu gösteren bilgi ve belgelerin mahkemeye sunulması gerekmektedir. 

b) Kanunda Sayılı Belgelerin Varlığı Durumunda Geçici Mühlet (3+2 ay) Verilmesi, 

Komiser Atanması, Malvarlığının Muhafazası İçin Tedbir Alınması Kararı: Konkordato 

talebi üzerine mahkemece istenilen bilgi ve belgelerin tam olduğu görüldüğünde, geçici mühlet 

kararı verilmektedir. Borçlunun mal varlığını korumak için gerekli bütün önlemler alınır. Geçici 

mühlet kararının ardından konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağını saptayabilmek için 

geçici konkordato komiseri görevlendirilir. Geçici mühlet süresi 3 ay olmakla birlikte mahkeme 

bu süre dolmadan, borçlunun ya da geçici komiserin talepleri doğrultusunda süreyi 2 ay daha 

uzatabilmektedir. Ancak toplam süre 5 ayı geçememektedir. 

c)Kesin Mühlet Kararının Çıkması, Konkordato Komiserinin Atanması: Geçici mühlet 

aşamasında konkordatonun başarıya ulaşacağı anlaşılırsa, bir yıl süreyle kesin mühlet kararı 

verilir. Bu süre ise altı aya kadar uzatılabilmektedir. Kesin mühlet kararının çıkmasıyla 

konkordato komiseri atanır. Komiser kesin mühlet içinde konkordatonun tasdikine yönelik 

işlemleri tamamlayarak, dosyayı raporuyla birlikte mahkemeye geri iade eder. 

d) Konkordato Projesinin Onaylanması: Konkordato projesinin hazırlanması, alacakların 

bildirilmesi ve tahkikin tamamlanmasından sonra komiser konkordato projesini müzakere 

etmek üzere alacaklıları toplanmaya çağırır. Konkordato projesi borçlunun alacaklıları 

tarafından oylanır. Alacaklılar tarafından kabul edilen konkordato projesi mahkemenin onayına 

sunulur. Mahkeme şartlarla ilgili herhangi bir olumsuz durum olmadığı müddetçe 

konkordatoyu tasdik eder. Konkordatonun tasdik edilmemesi durumunda mahkeme 

konkordatonun reddine karar verir. 
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1.2. Konkordato Türleri 

Konkordato, yapıldığı zaman, içerik ve düzenleme şekli bakımından farklı türlere 

ayrılmaktadır.  

 

Şekil 1: Konkordato Türleri  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:( Kurt Konca,2018:10).Şekil yazar tarafından derlenmiştir.  

 

Şekil 1’de ifade edildiği gibi; Konkordato yapıldığı zaman açısından iflas içi ve iflas dışı 

konkordato olmak üzere iki çeşittir. İflasa tabi borçlunun, hakkında verilen iflas kararının 

kaldırılması için yaptığı konkordatoya iflastan sonra konkordato veya iflas içi konkordato; 

iflasa tabi olan ya da olmayan borçlular tarafından yapılan konkordatoya ise iflas dışı 

konkordato denir (https://ekonomihukuk.com/icra-iflas-hukuku/iflasin-tasfiyesi/). Türkiye 

açısından değerlendirildiğinde, ülkemizde çoğunlukla iflas dışı konkordato talepleri 

görülmektedir (Kurt Konca, 2018:10). 

İçerik açısından ise konkordato; vade konkordatosu, tenzilat konkordatosu ve karma 

konkordato olmak üzere üç biçimde yapılabilmektedir. Borçlunun alacaklılarından borcunda 

belirli bir yüzdelik oranında indirim yapılmasını istemesi halinde tenzilat konkordatosu 

meydana gelirken, herhangi bir indirim yapılması durumu söz konusu olmadan alacaklılardan 

yalnızca borçların vadelerinin uzatılmasının talep edilmesi durumunda ise vade konkordatosu 

oluşmaktadır. Borçlunun alacaklarından borçlarının vadesinin uzatılmasının istenmesi ve aynı 

zamanda da belirli bir yüzde oranında indirim yapılmasının talep edilmesi durumunda oluşacak 

konkordato türü ise karma konkordatodur. Bu tür konkordato uygulamada yaygın olarak 

görülmektedir.  

Düzenleme şekline göre konkordato türleri ele alındığında; borçlunun mal varlığı üzerindeki 

tasarruf yetkisini ya da mallarının tümü ya da bir kısmının üçüncü kişiye devir yetkisini 

alacaklılara vermesi, alacaklıların söz konusu mal varlığından alacaklarını tahsil etmesi 

durumunda ise malvarlığının terki suretiyle konkordato oluşmaktadır. Adi konkordato ise iflasa 

tabi olup olmadığına bakılmaksızın borçluların tamamının başvurabileceği kanunda öngörülen 

koşullarla mahkeme denetim ve gözetiminde alacaklılar ile anlaşmak koşuluyla borçların 

ödenmesini içermektedir (Kurt Konca, 2018: 10-11). 
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2. Konkordato ve Hukuk İlişkisi  

Çalışmanın bu bölümünde konkordato kavramının Vergi Usul Kanunu’nu ve İcra İflas Kanunu 

açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. 

2.1. VUK Açısından Değerlendirme 

Konkordato vergi kanunlarımızda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunu’nun 101’inci maddesinde ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Değersiz Alacaklar 

başlıklı 322’nci maddesinde ve Vazgeçilen Alacaklar başlıklı 324’ncü maddesinde hüküm 

altına alınmıştır. 

Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenen konkordatoya göre, konkordato istenilen biçimde 

tamamlanmışsa, alacaklı alacaklarının bir kısmından vazgeçmiş, borçlu da borcunun aynı 

kısmını ödemekten kurtulmuş olacağından, borçlu ve alacaklının muhasebe kayıtlarında uygun 

kaydın yapılması gerekmektedir. Konkordatonun olumlu şekilde sonuçlanmasıyla vazgeçilen 

alacaklar, alacaklı bakımından değersiz alacak, borçlu yönünden de vazgeçilen alacaklar olarak 

kaydedilecektir. Konkordato sonucunda vazgeçilen bu tutar borçlunun hesaplarında 

özkaynaklarda fon hesabına alınmalı ve bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın 

sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına aktarılmalıdır. 

Bu hüküm ile borçlarını ödeyemeyenlerin vergi ertelemesi yöntemiyle de destek olunması 

hedeflenmekte ve üç yıllık sürenin ne zaman biteceği ve özel fonun karlılığının ne zaman 

olacağı hususu önemli olmaktadır. Buna göre alacağın  vazgeçilen alacak niteliği kazanması 

hesap dönemini takip eden yıldan itibaren olacağına dair yargı kararları bulunurken, esasında 

alacaktan vazgeçilen yıl dikkate alınmamaktadır.3 yıllık sürenin ne zaman dolacağı ve özel 

fonun ne zaman kar hesabına nakledileceği bu hususta önemlidir. Yüksek yargının bu konudaki 

düşüncesi, üç yıllık sürenin alacaktan vazgeçilen hesap dönemini takip eden 3’üncü yılın 

sonunda dolduğu yönündeyken; idareye göre ise alacaktan vazgeçilen yılın da üç yıllık sürenin 

hesabında dikkate alınması gerekmektedir (Batı, 2018). 

2.2. İcra İflas Kanunu Açısından Değerlendirme 

İcra ve İflas Kanunu alacaklılar ile borçlular arasında belirli bir anlaşma sağlayarak, bu 

anlaşmanın mahkemece tasdikine dayanan konkordato sistemine dayanmaktadır (Güzeloğlu ve 

Kurban, 2018) 

7101 sayılı Kanun ile temel bir değişikliğe gidilerek, iflas erteleme kurumu yürürlülükten 

kaldırılarak, konkordatoya ilişkin hükümler yeniden gündeme gelmiş ve düzenlenmiştir. İflas 

erteleme kurumunda alacaklıların söz sahibi olamaması, erteleme sürecinde borçlu ve 

mahkemenin etkin rol oynaması, bununla ilgili yargılamada oluşan problemler iflas ertelemenin 

yürürlülükten kalmasına sebep olmuştur. Konkordatonun bu süreçte daha etkin ve işlevsel bir 

kurum olduğu düşüncesiyle uygulamaya girmesi amaçlanmıştır. Göze çarpan ilk değişiklik, 

önceleri konkordato talebinde icra mahkemeleri görevliyken, 7101 sayılı Kanun ile asliye 

ticaret mahkemelerinin görevli mahkeme olarak belirlenmiştir. Kanun çerçevesinde geçici 

konkordato mühleti tanımlanmakta, bu mühletin en fazla 3 ay olmakla birlikte, iki ay daha 

uzatabileceği düzenlenmektedir. Ayrıca borçluya tanınan ve 1 yıl olarak öngörülen kesin 

mühlet özel durumlarda 6 aya kadar uzatılabilmektedir. 7101 Sayılı Kanun’da en önemli  

düzenlemelerden biri de borçlunun mali durumunun iyileşmesi durumunda konkordato 

mühletinin kaldırılabileceğidir. Ayrıca konkordato komiseri ile alacaklılar kurulunun görev ve 

yetkilerinin düzenlenmesi, ticari ve ekonomik bütünlük arz eden veya bir bütün olarak satıldığı 

zaman daha yüksek satış hasılatı elde edileceği anlaşılan mal ve hakların bir bütün olarak 

satışının yapılabilmesi Kanunda görülen önemli değişiklikler arasındadır. Aynı zamanda 

uygulamada iflas tasfiyesinin sürelerinin uzun olması nedeniyle iflas kararının tebliğinden 
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sonra tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılacağına karar verme süresi üç aydan iki aya 

indirildi(Işık, 2018). 

Ana hatlarıyla değerlendirildiğinde, 7101 sayılı Kanun ile konkordato hükümlerinin uygulama 

alanlarının önceki dönemlerde görülen iflasın ertelenmesi hükümlerine göre başvuracak kişiler 

bakımından kapsamının daha geniş olduğu, aynı zamanda konkordato komiserinin uygulama 

sürecindeki desteğiyle borçlular ve alacaklılar arasındaki anlaşma bakımından taraflara daha 

fazla söz hakkı verilmesine yardımcı olduğu görülmektedir(Saraç, 2018). 

3. Uygulama 

Çalışmada Kamu Aydınlatma Platformunda işlem gören ulaştırma haberleşme ve depolama 

sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmenin 2016-2018 yılları arasındaki finansal verileri Blend-

Altman yöntemiyle analiz edilmeye çalışılmıştır. Turkcell İletişim Hizmetleri işletmesi ile Do 

Co aktiengesellschaft işletmesinin KAP’taki verilerine ulaşılamamıştır. Çalışmada işletmelerin 

verilerinin Blend-Altman yöntemiyle analizi için gerekli olan finansal oranlar toplamda 6 

kısımdan oluşmaktadır. Tablo 1’de numerik olarak kodlanan işletmelerin isimleri aşağıdaki 

gibidir: 

1. Şirket: Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. 

2. Şirket: Çelebi Havacılık Holding A.Ş. 

3. Şirket: GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

4. Şirket: Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 

5. Şirket: Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. 

6. Şirket: Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. 

7. Şirket: Türk Hava Yolları A.O 

8. Şirket: Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
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Tablo 1: Blend-Altman Yöntemi Analiz Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletmeler için Z skoru, elde edilen sonuçlara göre 3 noktada değerlendirilmektedir. 1,81 

altındaysa işletme iflas olasılıklı bir bölgede yer almaktadır. Dolayısıyla ödemelerini 

gerçekleştirmede ciddi problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Z değeri 1,81-2,99 arasında ise 

işletme gri bölgede yer almaktadır ve ödeme yapma konusunda bir sorun yaşamasa da sürekli 

olarak finansal durumunu gözden geçirmek zorundadır. Z değeri 2,99 üzerindeyse işletme 

güvende yani yeşil alanda yer almaktadır. İşleme borçlarını ödeme sıkıntısı çekmemekle 

birlikte finansal durumu oldukça iyi durumda olarak yorumlanmaktadır.(Gümüş vd.,2017:132). 

Kırmızı <1.81    Gri 1,81<Z<2,99    Yeşil >2.99 

 

Tablo 2: Z Skor    

 X1 NET İŞLETME SERMAYESİ / TOPLAM AKTİFLER 

 X2 DAĞITILMAMIŞ KAR/ TOPLAM AKTİFLER 

 X3 FAİZ VE VERGİ ÖNCESİ KAR/ TOPLAM AKTİFLER 

 X4 ÖZSERMAYENİN CARİ DEĞERİ/ BORÇLARIN DEFTER DEĞERİ 

 X5 NET SATIŞLAR/ TOPLAM AKTİFLER 

Kaynak: Altman, 1968:594  

 

Tablo 2’de ifade edildiği gibi; ulaştırma haberleşme ve depolama sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerinin Z skorları analiz edildiğinde iflas olasılıklı bölgede yer alan işletmeler 2018 yılın 

için Beyaz Filo Çelebi Hava Servisi, Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi,  Pegasusus 

Hava Taşımacılığı,  Reysaş Taşımacılık, Trabzon Liman İşletmeciliği, Türk Hava Yolları, Türk 

  Yıllar  X1 X2 X3 X4 X5 Z 

1 2018 0,0000000097 1,6653 96821685,0000 123000000,0000 41687545,0000 0,0044 

2017 0,0000000038 1,0702 164000000,0000 201000000,0000 110000000,0000 0,0465 

2016 0,0000000037 0,7241 70598023,0000 141000000,0000 69907307,0000 0,1080 

2 2018 0,0000000006 0,8487 375000000,0000 1090000000,0000 317000000,0000 0,1012 

2017 0,0000000012 0,9981 203000000,0000 599000000,0000 146000000,0000 0,0921 

2016 0,0000000008 0,5546 152000000,0000 495000000,0000 196000000,0000 0,0399 

3 2018 0,0000000023 0,6802 58867134,0000 213000000,0000 62054916,0000 0,0900 

2017 0,0000000019 0,7211 23896893,0000 274000000,0000 23761380,0000 -0,0327 

2016 0,0000000004 0,1326 16363374,0000 259000000,0000 88502178,0000 -0,0613 

4 2018 0,0000000001 0,8900 3160000000,0000 9800000000,0000 2550000000,0000 0,0285 

2017 0,0000000001 1,1914 2220000000,0000 5800000000,0000 1340000000,0000 0,0535 

2016 0,0000000002 1,0076 1050000000,0000 4030000000,0000 745000000,0000 -0,0183 

5 2018 0,0000000002 0,3122 168000000,0000 987000000,0000 386000000,0000 -0,0556 

2017 0,0000000003 0,4268 188000000,0000 935000000,0000 317000000,0000 -0,0139 

2016 0,0000000005 0,5961 156000000,0000 796000000,0000 187000000,0000 -0,0352 

6 2018 0,0000000149 1,8264 55278752,0000 87954707,0000 21701477,0000 0,2805 

2017 0,0000000115 1,5351 60311452,0000 96039862,0000 28169407,0000 0,2107 

2016 0,0000000061 0,6245 19549319,0000 73582009,0000 22443827,0000 0,1612 

7 2018 0,0000057100 0,6232 16997,2000 78207,4900 19554,7400 0,0344 

2017 0,0000088300 0,6060 9822,1830 49219,9000 11621,8500 0,0085 

2016 0,0000088200 0,5739 9086,5410 46658,0600 11351,5400 0,0000 

8 2018 0,0000000161 0,5810 7841265,0000 25954332,0000 9676889,0000 -0,0401 

2017 0,0000000300 0,8747 7576104,0000 20899500,0000 6210354,0000 0,0364 

2016 0,0000000295 0,7929 6621866,0000 19268981,0000 5988172,0000 -0,0106 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

607 
 

Telekomünikasyon yer almaktadır. Aynı zamanda 2017 yılında da bu işletmeler, iflas 

bölgesinde yer aldığı görülmektedir 2016 yılına gelindiğinde Türk Hava Yolları belirsiz bölge 

olarak adlandırılan Z skor değeri vermiştir. Ancak bu işletme 2017 ve 2018 yıllarında iflas 

bölgesinden kurtulamamıştır. 2016 yılında diğer şirketlerin ise iflas bölgesini geçemediği 

görülmüştür. 

İşletmelerin iflas olasılığının belirlenmesinde kullanılan Blend-Altman yönteminin Ulaştırma 

Haberleşme ve Depolama sektörü açısından analiz edildiğinde; Türk Hava Yolları işletmesinin 

2016 yılında gri bölgede yer aldığını ve işletmede bir belirsizlik yaşandığı görülmüştür Bununla 

birlikte 2017-2018 yılları içerisinde Z skorlarının düşmesi işletmeyi kırmızı bölgede 

konumlandırmıştır. Beyaz Filo Oto Kiralama, Çelebi Hava Servisi, Gsd Denizcilik 

Gayrimenkul İnşaat Sanayi,  Pegasusus Hava Taşımacılığı,  Reysaş Taşımacılık, Trabzon 

Liman İşletmeciliği, Türk Telekomünikasyon işletmeleri incelendiğinde 3 yıldır kırmızı 

bölgede konumlandıkları görülmüştür. Bu durumun sebebi olarak işletmelerin duran varlıklara 

yatırım yapmış olmaları ve dönen varlıklar - öz kaynaklarda bir azalmaya sebep olmuştur 

İşletmelerin borçlarının artması ve borçlara maliyet giderlerinin de eklenmesi işletmeleri 

oldukça sıkıntılı bir duruma getirdiği görülmektedir. Dolayısıyla da bu borçlarını öz kaynak ve 

dönen varlıklarla karşılayamamaları bu işletmeleri iflas bölgesinde tutmaktadır. Çalışmanın 

sonucunda sözkonusu şirketlerin 2016-2018 yılları arası finansal yönden sarsıntıya uğradıkları 

sonucu çıkarılabilmektedir. 

 

4. Değerlendirme ve Sonuç 

İcra İflas Kanunu’nun İflas Erteleme hükümleri, 7101 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. 

İşletmelerin mahkeme tarafından aktif bir şekilde denetlenmemesi ve alacaklıların bu sürece 

çok fazla müdahale edememeleri, iflas erteleme sürecinin kaldırılmasında önemli rol 

oynamaktadır. Alacaklıların daha fazla söz sahibi olduğu borçların daha iyi bir şekilde 

denetlenmesini hedefleyen bir konkordato sistemi yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla iflas 

ertelemeden farklı olarak alacaklının borçlunun mal varlığını devam ettirmesi yönünde daha 

fazla söz sahibi olduğu ve iflas ertelemeyi gölgede bıraktığı açıkça anlaşılmaktadır. 

Konkordato, mali durumlarının bozulması nedeniyle borçlarını ödeyemeyecek durumda olan 

dürüst borçluların yararlanabileceği bir araçtır. Mali durumları bozulan ve iflas tehlikesiyle 

karşılaşan işletmeler ticari itibarlarını ve varlıklarını korumak için hukuksal bir nitelik taşıyan 

konkordato’ya başvurmaktadırlar. Bu haliyle Konkordato borçlu ve alacaklı arasında 

yapılmakta olan bir anlaşmadır. Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle borçlarını ödeyemeyecek 

duruma gelen işletmeler konkordato girişiminde başarılı olduğu takdirde zaman faktöründen 

yararlanarak borçlarından kurtulma imkanına kavuşmaktadırlar. Bu noktada konkordato, 

ekonomik yapısı bozulan işletmeler açısından önemli bir  konu haline gelmiştir. 

Çalışmada; finansal başarısızlığın tespitinde kullanılan Blend-Altman modeli uygulanmıştır. 

Çalışma kapsamında 2016- 2018 yılları arasında Kamu Aydınlatma  Platformun’da yer alan 

ana faaliyet konusu ulaştırma haberleşme ve depolama olan toplamda 8 işletme incelenmiştir. 

Genel olarak sonuçları değerlendirecek olursak Türk Hava Yollarının 2016 yılı gri yani belirsiz 

bölgede yer alırken, diğer işletmelerin kırmızı bölgede olduğu görülmüştür. Bu durumda 

sektöre ait Altman Z (Score) değerleri incelendiğinde büyük dalgalanmaların olduğu açıkça 

anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Altman Z yöntemi yardımıyla sektörde yapılan çalışmada 

olumsuzlukların yaşandığını söylemek mümkündür.  
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Verimliliği Artırma Yöntemlerinin Eğitimde Kullanılabilirliği 
 

Mesut Atasever1 

 

 
Özet 

İşletmeler için geliştirilmiş olan verimlilik artırma yöntemlerinin eğitimde kullanılabilirliği, olumlu ve olumsuz 

olabilecek hususlar, ne ölçüde kullanılabileceği gibi durumların ortaya çıkarılmaya çalışılması bu çalışmanın temel 

amacını oluşturmaktadır.  

Mal üreten işletmelere özgü yöntemlerin eğitimde uygulanabilmesinin temel iki zorluğu bulunmaktadır. Birincisi 

eğitim sektörü mal değil hizmet sektörü ile ilgilidir. İkincisi ise özel sektör mantığı ve anlayışının eğitim gibi kâr 

kavramının daha gerilere itilmesini gerektiren bir alanda uygulanmasının getirdiği zorluklardır. 

Çalışmada veri toplama ve yorumlama yöntemleri kullanılacaktır. Eğitim, hem öznesi hem nesnesi, hem üreteni, 

hem tüketeni, hem rakibi hem tedarikçisi insan olması sebebiyle özel bir öneme sahip bir alandır. 

Bu yöntemlerin en bilinenleri, verimlilik ölçme, üretim planlama ve kontrol, ergonomi, sürekli iyileştirme, maliyet 

muhasebesi, kıyaslama, kadro planlama, maliyet muhasebesi, motivasyon ve iş etüdüdür. 

Fiziksel ürün ve ticari hizmet üreten işletmeler için geliştirilmiş yöntemlerin, eğitim gibi, ölçülmesi zor, çıktısının 

başarılı olup olmadığının yıllar alabilecek bir işe uyarlanması elbette güçtür. Fikir vermesi bakımından kısaca bu 

teknik ve yöntemlere değinilmeye çalışılmıştır. Sadece eğitim ortamları için geliştirilmiş ve uyarlamaya ihtiyaç 

duymayan yöntemler geliştirecek bilimsel çalışmalara da ihtiyaç olduğunu vurgulamalıyız. 

Bu çalışmanın eğitim yöneticilerine, yönetim ve örgütsel davranış alanında çalışan akademisyenlere yararlı olması, 

özgün tekniklerin geliştirilmesine katkıda bulunması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Verimlilik, verimlilik artırma teknikleri, eğitim 

JEL Sınıflandırması: M54 

 

Availability of Productivity Improvement Techniques in 

Education 
 
Abstract 

The main purpose of this study is to try to find out the ways in which the productivity improvement methods 

developed for the enterprises can be used in education, the positive and negative aspects and the extent to which 

they can be used. 

There are two main difficulties of applying the methods specific to the enterprises producing goods in education. 

First, the education sector is not about goods but the service sector. The second one is the challenge of the 

implementation of private sector logic and understanding in an area that requires the profit concept to be pushed 

back. 

Data collection and interpretation methods will be used in the study. Education is an area of special importance 

because it is both a subject and an object, a producer, a consumer, a competitor and a supplier. 

The most known of these methods are productivity measurement, production planning and control, ergonomics, 

continuous improvement, cost accounting, benchmarking, staff planning, cost accounting, motivation and work 

study. 

It is of course difficult to adapt methods developed for enterprises that produce physical products and commercial 

services, such as education, to be difficult to measure and whether the output is successful or not. In order to give 

an idea, these techniques and methods are briefly mentioned. We should emphasize that there is a need for 

scientific studies to develop methods which are developed for educational environments and do not need 

adaptation. 

                                                 
1 Assist.Prof., Usak University, School of Applied Sciences,  Usak-Turkey, mesut.atasever@usak.edu.tr 
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This study is expected to contribute to the development of original techniques, to be helpful to the administrators 

of education, to academicians working in the field of management and organizational behavior. 

Keywords: Productivity, efficiency improvement techniques, training 

JEL Classification: M54 

 

1. Giriş  

Bu çalışma, fiziksel ürün ve anında tüketilen hizmet üreten işletmeler için geliştirilmiş 

yöntemlerin eğitim hizmetlerinde ne ölçüde kullanılabileceğine cevap aramak amaçlı kaleme 

alınmıştır.  Bu amaçla, işletme alanında verimlilikle ilgili eserlerdeki eğitime uygulanabilecek 

yöntemler incelenmiş, eğitim alanında nasıl kullanılabileceklerine dair, yorumlar yapılmaya 

çalışılmıştır.  

Fiziksel ürün ve ticari hizmet üreten işletmeler için geliştirilmiş yöntemlerin, eğitim gibi, 

ölçülmesi zor, girdi ve çıktısının hesabı yıllar alabilecek bir alana uyarlanması elbette güç 

olduğu bilinen bir gerçektir. Fikir vermesi ve daha sonraki çalışmalar için bir katkı olması 

bakımından bu yöntem ve tekniklere değinilmeye çalışılmıştır.  

Bunlar, verimlilik ölçme, üretim planlama ve kontrolü, sürekli iyileştirme, ergonomi, 

motivasyon, kıyaslama, toplam kalite yönetimi başlıkları altında ele alınmıştır. Ayrıca sadece 

eğitim ortamları için geliştirilmiş ve uyarlamaya ihtiyaç duymayan yöntemler geliştirecek 

bilimsel çalışmalara da ihtiyaç olduğunu vurgulamalıyız. 

Bu çalışmanın konuyla ilgilenenler için, daha ayrıntılı çalışmalar yapılabilmesi yolunda fikir 

vermesi ve farkındalık oluşturması beklenmektedir.  

 

2. Verimlilik Ölçme 

Verimlilik, Girişimcinin elinde bulundurduğu sermaye, iş gücü, teknoloji ve ham madde gibi 

üretim faktörlerini kullanarak daha fazla ürün veya hizmet üretmesidir. Verimlilik düzeyi aynı 

zamanda teknik olanaklara da bağlıdır.(Nurcan TURAN, Barış BARAZ, 2012). Diğer bir 

deyişle, verimlilik terim olarak, çıktıların girdilere oranıdır, bu oranın sonucunun 1’den büyük 

olması beklenir. Birden ne kadar büyükse o kadar verimlidir diyebiliriz. 

 Girdi-çıktı kontrolü ile kaynakların ne ölçüde kullanılabildiğinin saptanması gerekir. Girdi–

çıktı dengesini eğitimde, mal üreten işletmeler kadar net olarak görmek mümkün değildir. Buna 

rağmen, yine de ölçülebilir değerlerin girdisini ele almak, bir arada düşünmek ve çıktı olarak, 

öğrencinin mezuniyetini ya da sınıf geçer durumunu düşünmek bunları yan yana getirmek, 

verimli olup olmadığını ele almak mümkün olabilir. Seviye tespit sınavından, bir diğer seviye 

tespit sınavına kadar olan başarının artmış, aynı düzeyde kalmış ya da azalmış olduğunu görmek 

bir ölçüde verimli eğitim olup olmadığı konusunda fikir verebilir. Fakat eğitimin gerçek 

anlamda verimli olup olmadığını anlamanın zor olduğunu, mezuniyetin, sınıf geçmenin, belli 

bir meslek edinmenin dışında, eğitimin daha farklı davranışsal etkilerinin de olabileceği 

düşünülebilir.  

Eğitimin kazandırmış olduğu her bir davranış, alışkanlık, deneyim, hayata bakış açısı, verdiği 

ufuk, beceriler gibi birçok bileşeni ölçebilirsek ve bunları yine ölçülmesi zor olan eğitim 

girdilerine oranlarsak, verimliliğin ölçülebileceği görülür.  Bu bileşenlerin ölçülebilirlikleri zor 

olduğundan, daha çok ölçülebilir olan bilgi kazandırma hizmeti yönünde verimlilik ölçülmesi 

gündeme gelebilir. Ayrıca tüm bunlarla birlikte değer yargıları gibi daha sübjektif unsurlar 

konuya dahil olacaktır. 

3. Üretim Planlama ve Kontrolü 

Mal veya hizmetin, belirlenen özelliklerde, talep edilen miktarda ve programda, en az maliyetle 
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üretilmesinin sağlanması gerekir. Bu teknik tamamen mal üretimi üzerine düşünülmüş ve 

geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu konu eğitime uyarlandığında, öğretim programlarının, açılan 

okul ve bölümlerin, öğretmen yetiştirme ve hizmet içi eğitiminin tamamen günün şartlarına 

uygun olarak, uygun sayıda, uygun nitelikte planlanması olarak anlaşılabilir. Bunu feedback 

alarak kontrol etmek, ve sürekli plan ve programları güncel tutmak, eğitimin de amacına uygun 

olarak yapılması sonucunu getirecektir.  

Öğrenciyi, özellikle eğitilmiş öğrenciyi çıktı sayarak konuya başlanırsa, ne düzeyde eğitilmesi, 

nitel olarak nasıllığı, nicel olarak miktarı planlanmış, tüm eğitim sistemi bu plan çerçevesinde 

değerlendirilip güncellenmiş olması gerekmektedir. Bu durum tüm sistemin tek bir karar verici 

merci tarafından kontrol edilmesi gerektiğini düşündürebilir.  

Tüm eğitim kurumları öğrenciyi hayata hazırlamak amaçlı olmakla birlikte, hayatın belli bir 

alanına hazırlama konusunda da branşlara alt alanlara ayrılmaktadır. İşte bu alt alanlara 

ayrılırken, hayatın neresinde, hangi alanda, hangi düzeyde, hangi zaman diliminde ne kadar 

eleman elemana ihtiyaç olduğu, bizim çıktımız sayılabilecek öğrencilerin, hayatın bu 

alanlarındaki ihtiyaçları ne ölçüde karşılayabileceği iyi planlanmış olmalıdır. 

4. Sürekli İyileştirme 

Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır. ISO 

9001 standartlarında bundan şöyle bahsedilir; “Kuruluş kalite politikasını, kalite hedeflerini, 

tetkik sonuçlarını, veri analizlerini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden 

geçirmesini kullanarak kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.”(Standard, 

2009) 

Çalışan herkesin işletmeyle ilgili her konuyu tartışmaya açmasının ve bunun iyileştirmeye 

götürmesini sağlayacak ortamın oluşturulması gerekir. Bunun örgüt içi demokrasiyle ilgisi 

olduğu gibi, kalite politikasıyla da ilgisi olduğu söylenebilir. İyileştirme bir süreçtir, sonuca 

dayalı bir yöntem değildir. En iyisini yapsak bile, yarın daha iyisini yapmak için kolları 

sıvamalıyız. Bunun için de örgüt içinden, okul personelinden, düzeye göre tüm eğitim 

ilgililerinden görüş ve iyileştirme önerileri alınarak, her defasında bir adım ileriye gitmenin 

yolu açmak en doğrusu olacaktır. 

Japonların Kaizen olarak adlandırdığı sürekli iyileştirme, insanın, dolayısıyla örgütlerin, her 

geçen gününün bir öncekinden daha iyi olabilmesi için çaba sarfetmesini öngörmekte  ve 

Deming döngüsü olarak bilinen, planla-uygula-kontrol et-düzelt süreccini kapsamaktadır. 

(Price, J., & Chen, 1993) 

Kaizen sürekli gelişme, sürekli iyileştirme şeklinde ifade edilen bir felsefe, bir yaşam biçimidir. 

Sürekli gelişme altı aşamadan oluşmaktadır; a. Sürekli gelişmenin önemini kavrama ve 

değerlendirme b. Kalite geliştirmenin organize edilmesi c. Eğitim d. İstikrarlı prosesler 

oluşturulması e. Tüm çalışanların katılımı f. Sürekli gelişme. Ayrıca hiçbir şey mükemmel 

değildir ve nasıl daha mükemmel yapabilirim düşüncesi hakim olmalıdır.(Öztürk, 2009) 

Eğitim özellikle insan unusurunu ele alan bir sektör olduğu için, değişime, ileri yönlü pozitif 

değişim, sürekli daha iyiye hareket hem kaçınılmaz, hem gerekliliktir. Zaman geçtikçe, insan 

ihtiyaçları, ihtiyaçların düzeyi, karşılanma biçimleri, hayata bakış açıları, insanların amaçları 

değişmektedir.  

Bu durumda değişen dış dünyaya karşın, eğitim kurumları da kendilerini, daha kolaylaştırıcı, 

daha etkin, daha doyurucu hizmet verme yönlü değiştirmek ve geliştirmek durumundadırlar. 

Eğitim yönetiminde ve öğretim yöntemlerindeki gelişmelerden maksimum faydalanmaya 

çalışmak, sürekli iyileştirmenin ilk basamakları olabilir. 
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5. Ergonomi 

İnsan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının optimal hale getirilmesini 

amaçlayan uygulamalar bütünüdür. Ergonomi iş, ürün tasarımı, ev yaşamı ve dinlenme dönemi 

etkinlikleri ve bunlara yönelik üretimle ilgili olarak çevre ile kişinin etkileşimi olarak 

tanımlanabilir. Ergonomi biliminin amaçları;  İnsanlar tarafından kullanılan araç gereç ve 

düzeneklerin kullanım etkinliğinin artırılması,  Günlük hayatta karşılaşılan insan kullanımına 

ve etkileşimine açık olan her şeyin insana uygun tasarımıyla, İnsan performansının artması, 

İnsan güvenliğinin sağlanması, İnsan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, İnsan 

mutluluğunun ve doyumunun sağlanması sayılabilir.(GÜLER, 1997) 

İnsan – Makine – Çevre ilişkisi iyi ayarlanması ergonomidir. Bu tekniğin eğitim ortamlarına 

uyarlanması, okulların, eğitim araç gereç ve malzemelerinin, okul bahçelerinin ve ulaşım servis 

araçlarının hem pedagojik olarak hem de yaşa ve düzeye uygun olarak dizayn edilmesi 

anlamına gelmektedir.  

Ergonomi, eğitim planlamalarının içinde bugüne kadar çok az yer tutmuştur. Halbuki en çok 

ihtiyaç duyulan ortam eğitim ortamıdır. Eğitim ortamının hem ürünü, hem müşterisi, hem 

ilgilisi durumundaki öğrenciler, çoğunlukla 3-30 yaş aralığında olmaları sebebiyle, en değişken, 

en öğrenmeye yatkın, en hareketli dönemlerini yaşamaktadırlar. Dolayısıyla, ergonomiye en 

ihtiyaç duyulan ortam, eğitim ortamıdır.   

Nasıl ki mağazalarda, en göze yakın, göz hizası ürünler daha çok satılmakta, öğrencilerin de 

ilgilenecekleri faydalanacakları, bina bölümleri, araç gereçler onların göz hizasına boyuna, 

yaşına, düzeyine uygun olarak planlanıp dizayn edilmelidir. Sadece binalar değil, yine bir 

eğitim ortamı olan okul bahçeleri de bu ergonomiye tabi tutulmalıdır. 

İşin insana uygun hale getirilmesi: a. Çalışma ortamının olumsuz fizik koşullarının etkisiz hale 

getirilmesi yada bunu etkisiz hale getirecek önlemlerin alınması. b. Çalışma sürecinin insanın 

bedensel ve mental yeteneklerine uygun hale getirilmesi. c. Araç gereç tasarımını kullanıma 

daha elverişli hale gelmelerini sağlayacak biçimde geliştirmek. d. İş yeri ortamının yada günlük 

yaşama ortamının kendisine en uygun, duruma getirme e. Çalışma koşullarını, saatlerini, 

biçimini insana en uygun hale getirme f. İş temposuna, çalışma saatlerine ve monotonluğa bağlı 

olarak oluşabilecek zorlanmaların engellenmesi yada en aza indirilmesi g. Gerek iş gerek ev ve 

gerekse diğer etkinlikler sırasında yaşama ve çalışma kalitesini yükseltecek düzenek, ve 

düzeltmeleri yapmak h. Bütün bu etkinlikler sırasında güvenliğini ve sağlığını tehlikeye 

düşürecek tehlikeleri ortadan kaldırabilecek önlemleri almak sayılabilir.(GÜLER, 1997) 

Sadece fiziksel alan, araç, gereç değil, yöntem, teknik, uygulama, yaklaşım gibi eğitime özgü 

alanların da ergonomik olarak düzenlenmesi de, eğitim verimliliğini artırması düşünülmelidir.  

6. Motivasyon 

Çalışanların istenilen doğrultuya ve hedeflere, kendi arzuladıkları biçimi de destekleyecek 

şekilde yönlendirilmesi gerekir. Motiv (güdü), bireyi herhangi bir şeyi tercih etmeye, bir 

hareket yerine diğer bir hareketi seçmeye teşvik eden, itici kuvvetlere verilen genel bir ifadedir. 

Motiv olarak seçilen yolun, bireyi hedeflenen şeye sevk edebilmesi, o bireyin ilgileri ile 

alâkalıdır. Seçilen her motiv, her birey üzerinde aynı etkiyi göstermez. Kimini, o uyaran 

yönünde güdülerken bir başkasını tamamen ayrı bir yöne sürükleyebilir.  

Eğitimde motivasyon ise, hem çalışanlar için hem öğretmenler için hem de öğrenciler için önem 

arzetmektedir.  Eğitimde motivasyon ilkelerinin en önemlileri şöyle sıralanabilir. 

 “Teşvikler öğrenme motivasyonunu artırır.  

 İç motivasyon dış motivasyondan daha uzun sürelidir ve daha yönlendiricidir. 

 Övgü ve somut ödüllerle desteklenmelidir.  



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

613 
 

 Öğrenme; bir kişi öğrenmeye hazır olduğunda ve bir şeyler öğrenmek istediğinde etkili 

olur.  

 Motivasyon eğitim malzemelerinin uygun şekilde düzenlenmesine göre geliştirilebilir.  

Öğrenme için motivasyonun gerekliliğinin bilinmesi ile motivasyonun unsurlarının 

belirlenmesi arasında büyük bir boşluk vardır. Eğitimciler; kişi ve gruplar için gerekli olan 

motivasyon özellikleri üzerine odaklanmalı ve pek çok hatanın ortak olduğunun farkına 

varmalıdır.” ( WELLER,2005)   

Eğitim kişileri istenen davranışı yapmaya sevketme sanatıdır. Motivasyon yöntemleri doğru ve 

etkili kullanıldığında eğitimden beklenen verimin artması beklenir.  

Güdülerin, yani insanın derinliğinde bulunan ve ihtiyaçlarını belirleyen harekete geçirici 

güçlerin yanı sıra, bir de özendirme yani teşvik araçları vardır. Özendirme yani teşvik araçları 

kişinin yönetim çevresi ile ilgilidir. Kişinin dış çevresinden gelen bu araçlar, onun içinde 

çalıştığı örgütün amaçlarını kabul etmesine neden olacaktır. Kişi, yönetimin kendisine sunduğu 

araçlar sayesinde arzu ve ihtiyaçlarını tatmin edecek ve iş görme arzusu artacaktır. Güdüler 

dışarıdan kolaylıkla gözlenip ölçülemez iken özendirme araçlarının davranışlara etkisi 

gözlenebilir ve alınan sonuçlar değerlendirilebilir.(ARSLAN, 2011) 

Motivasyon tekniklerini iyi kullanabilmenin yolu bir bakıma psikoloji konusunda gelişmeyi de 

gerektirir. Çalışma hayatında ücret, prim gibi motivasyon kaynakları olabilirken, eğitimde daha 

çok maddi olmayan metodlar motivasyonu dolayısıyla da verimliliği artıracaktır. 

7. Kıyaslama 

Benchmarking olarak da bilinen bir yöntemdir. Herhangi bir konuda başarılı olan işletmeyle 

kendi işletmemizin kıyaslanması, verimi artırma tekniklerindendir. Eğitimde kısmen 

kullanılmaktadır. Fakat bu genelde nicel olarak uygulama alanı bulmaktadır. Bir öğrencinin 

diğeriyle, bir sınıfın kendi zümresi olan bir sınıfla, bir okulun diğer okulla, bir bölgenin diğer 

bölgelerle, hatta ülke eğitiminin diğer ülkelerle kıyaslanarak verimliliği artırma çabası içine 

girilebilir. Bu durumda nitel ögeler ele alınmadan yapılan sırf puana dayalı değerlendirmeler 

yanlış sonuçlar doğurabilecektir. Kırsal kesim okulu ile şehir merkezi okulunu aynı nicel 

unsurlara göre değerlendirmek doğru olmayabilecektir. Çünkü girdileri farklıdır.  

Kuruluş İçi kıyaslama:  Süreçlerin kıyaslanması şeklinde yapılır fakat aynı işi yapan kurum içi 

organizasyonlar varsa veya farklı bölgelerde aynı organizasyonlar varsa bunlar başarı oranları, 

üretim miktarları farklı şekillerde kıyaslanabilir. 

Kuruluş Dışı kıyaslama: Fonksiyonel Kıyaslama: 2 veya daha fazla kuruluşun spesifik iş 

fonksiyonlarının kıyaslanması. Rakip Kıyaslama: Sektör dışı kuruluşlar ile kıyaslanması. 

Stratejik Kıyaslama: Stratejik kararlara esas olacak kıyaslamadır. (Şirket alımları yeni pazarlara 

girme, yeni ürünler geliştirme teknoloji seçimi). Örnek; 2 meslek lisesinin aynı bölümlerinin 

mezunlarının beceri başarısının kıyaslanması. İki yaygın eğitim kurumunun aynı konudaki 

kursunun başarısının kıyaslanması.  

Yine uzun bir çalışma sürecinden sonra kontrol aşamasında ; firmanın veya kurumun ihtiyaç 

duyduğu süre içerisinde yapılacak listeye göre kontrol yapılabilir; istenilen hedeflere ulaşılmış 

mıdır?, başarısızlık var mıdır?, yapmış olduğumuz uygulamalar dışında yeni uygulamalar 

gelişmiş midir?, problemlerimiz nelerdir?, kurumun belirleyeceği diğer problemler nelerdir? 

Eğitim, sadece kar amaçlı kuruluşlar için geliştirilmiş olan kıyaslama gibi tekniklerle 

geliştirilebilecek bir alan olmayıp, yararlanma ve destek amaçlı kullanılabilecektir. Çünkü 

işletmeler çoğu zaman nicel olarak girdi ve çıktılar ile meşgul olurlar. Eğitim işletmelerinin 

konusu insan olduğu için, fiziksel olarak ölçüleyemeyen girdiler ve çıktılarla amaçlarına 

ulaşmaya çalışırlar. 
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Kıyaslamada, öğrenci öğrenciyle-bazı durumlarda bu sakıncalı olabilir, sınıf sınıfla, okul 

okulla, eğitim yönetim birimi, eğitim yönetim birimiyle, eğitim yöneticisi yine eğitim 

yöneticisiyle kıyaslanarak yararlanılabilir. 

Hatta ülkeler arası eğitim kurumları arasında da kıyaslama tekniğinden faydalanılabilir. Fakat 

her ülkenin, şehrin, toplumun kültürel dinamikleri, tarihselliği, birikimleri, hayat anlayışları 

farklı olacağı için, kıyaslama yapılırken hem çok dikkatli olunmalı, hem de hangi unsurların 

kıyaslanabileceği konusunda çaba harcanmalıdır.  

8. Toplam Kalite Yönetimi 

Çalışma sistemi içinde yöneticinin, tüm çalışanların katılımı ve yardımı ile sistemi sürekli 

iyileştirmeyi sağlaması gerekir. Bir tercüme hatası olarak toplam kalite yönetimi olarak çevrilen 

teknik, “Toptan Kalite Yönetimi” olarak Türkçeye kazandırılmalıdır.  Adından da anlaşılacağı 

üzere, en alt düzey çalışandan en üst yöneticiye kadar herkesin katılımı, inanması, gayreti ile 

oluşturulabilecek bir kalite anlayışıdır. Süreçtir, sonuca yönelik değildir. Bir işletmenin, 

okulun, eğitim işletmesinin, her türlü unsurunu, maddi manevi, nitel ve nicel olarak sürekli 

iyileştirmek, sürecin tüm girdilerinin mükemmelleşmesi için sürekli çaba harcamaktır. 

Toplam Kalite Yönetimi ya da kısaca TKY olarak bilinen yöntem, müşteri ihtiyaçlarını yerine 

getirebilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalitelerinin sistematik bir yaklaşım 

ile tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır. Bu yönetim şeklinde uygulanan her süreçte tüm 

çalışanların fikir ve hedefleri kullanılmakta ve tüm çalışanlar kaliteye dahil edilmektedir. 

Toplam Kalite Yönetimi; uzun dönemde müşterilerin tatmin olmasını başarmayı, kendi 

personeli ve toplum için yararlar elde etmeyi amaçlar ve kalite üzerine yoğunlaşır. Tüm 

personelin katılıma dayalı bir yönetim modelidir.(EFİL,1995) 

“Kalite bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçların karşılama yeterliliğine 

dayanan özelliklerin toplamıdır.(ISO-8402). Dolayısıyla, eğitim ihtiyacının tamamen 

karşılayabilmeye dönük olarak tüm eğitim süreçleri gözden geçirilip sürekli iyileştirmeye gitme 

işi TKY dir. Çünkü insan ihtiyaçlarının sonu olmadığı gibi, eğitim ihtiyacının da sonu yoktur. 

Eğitim  sisteminin TKY ile iyileştirilmesi sürecinde en önemli nokta, eğitim sisteminin 

TKY’nin en önemli özelliklerinden biri olan müşteri memnuniyeti ilkesine çok önem vermek 

gerektiğidir. Eğitim sisteminde müşteri, eğitimi alan kişidir. Eğitim alan kişinin-bir ölçüde 

velisinin- istek ve talepleri karşılanmak zorundadır.(Tunç, 1998) 

TKY bir süreç yönetimidir ve sonuca yönelik bir çalışma değildir. Dolayısıyla eğitim için 

uygulanabilirliği yüksektir. Sonuca yönelik olmadığı için, bir hedef belirlemeye ve hedefe 

doğru yürümeye, hedefi tutturunca TKY yi bırakmaya gerek yoktur. Sadece her gün daha ileriye 

ve daha kaliteliye doğru ilerleme felsefesi vardır.  

Eğitim, hem fisiksel anlamda, hem de psikolojik olarak insanların hayata bakışlarını 

genişletmeye, hayata hazırlamaya dönük bir alan olduğu için, aynı zamanda insan ihtiyaçlarının 

bir sonu olmadığı için aslen TKY eğitim için en uygun verimlilik artırma yöntemidir denilebilir. 

(ATASEVER, 2005) 

9. Sonuç  

Eğitim aslında kolaylıkla, kar amacı güden işletmelerin tekniklerinin uyarlanabileceği bir alan 

değildir. Ancak bu alanda geliştirilmiş tekniklerin azlığı sebebiyle, zorunluluktan, işletme 

yönetimi teknikleri ele alınmaktadır. Bunun birçok sebebi olmasına rağmen en önemli sebebi, 

fiziksel girdi ve çıktı eğitimde söz konusu değildir. Kısa ve orta vadede sonuç alınacak bir 

sektör değildir. Dolayısıyla, kar amacı güden işletmeler için geliştirilmiş tekniklerden çok afaki 

sonuçlar beklenemez fakat yararlanılması da gerekir. 
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Farklı alanlardaki tekniklerin birbirlerine faydalı olabileceğini, gözden geçirip dikkatle 

uygulandığında verimliliğin artabileceği düşünülebilir. Her iki alandaki hem işletme hem de 

eğitim alanındaki güncel gelişmelerin, eğitimin verimliliğine olumlu katkı yapacaktır.  

Çalışma hayatında, günlük hayatta, işletme dünyasında verimliliği artırabilecek yöntemlerim, 

iyi uyarlandığında, eğitim için yeniden dizayn edildiğinde eğitimde de verimliliği artırması 

mümkündür.  

Şunu da belirtmekte fayda var; eğitimin hem girdisi hem çıktısı, hem öznesi, hem nesnesi 

insandır. İşletme başarısız olduğunda mali zarar söz konusu olabilir. Bir şekilde telafisi 

mümkün olabilir. Eğitimdeki ciddi hatalar, nesillerin kaybına yol açabileceği gibi telafisi 

mümkün olmayan toplumsal sorunlara da yol açabilir. Bu bakımdan,  tüm verimlilik 

tekniklerinin olağanüstü titizlikle eğitimde uygulanması faydalı olabilecektir. 
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Havaalanı Güvenlik Personelinin Meslek Hastalıkları 
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Özet 

Sivil havacılık sektöründe yaşanan olaylar nedeniyle güvenlik önem kazanmıştır. Hava meydanlarındaki güvenlik 

hizmetlerinin önemli bir bölümü özel güvenlik görevlileri tarafından verilmektedir. 

Güvenlikten sorumlu insan kaynağının çalıştığı yerler ve koşulları araştırılmış ve çalışma şartlarına göre olabilecek 

meslek hastalıkları üzerinde durulmuştur.  Oluşabilecek meslek hastalıklarının sebepleri toplanmış ve analiz 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Occupational health and safety, aviation security, private security, occupational accidents 

and occupational diseases 

JEL Sınıflandırması: L91, L93, L98 

 

Occupational Diseases of Airport Security Staff 
 

Abstract 

Security has gained importance because of the events in the civil aviation sector. A significant portion of the 

security services in the airports are provided by private security staff. 

The working conditions and conditions of the human resources responsible for safety are investigated and the 

occupational diseases that may be related to the working conditions are emphasized. The causes of occupational 

diseases were collected and analyzed. 

Keywords: Occupational health and safety, aviation security, private security, occupational accidents and 

occupational diseases 

JEL Classification: L91, L93, L98 

 

 

1. Giriş 

Dünya’da sivil havacılık sektöründe yaşanan olumsuz olaylardan dolayı güvenlik oldukça 

önem kazanmıştır. Sivil havacılık güvenliği içerisinde hava meydanlarının güvenliği ve hava 

meydanlarındaki özel güvenlik hizmetleri önemli bir konumdadır. Hava meydanlarında, 

terminal içindeki kontrol noktalarında, terminal çevresi güvenliğinde, uçağa yüklenmeden önce 

bagaj ve yük taramalarında, apronda bulunan uçakların korunmasında, uçakların aranmasında, 

kargoların kontrolünde silah ve değerli eşyaların taşınmasında hizmet veren Özel Güvenlik 

Teşkilatı, terminal kapı kontrol noktalarında; yolcu ve bagaj tarama ve kontrol görevleri de 

yerine getirmektedir. 

Bu çalışmada Dünya’da ve Türkiye’de güvenlik ve özel güvenlik kavramlarının ne şekilde 

geliştiği ele alınmıştır. Bunlara bağlı olarak da hava meydanlarındaki güvenlik incelenmiş ve 

havacılık sektörü için güvenliğin ne kadar önemli bir yer konumda olduğu araştırılmıştır. 
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Güvenlikten sorumlu özel güvenliklerin hangi noktalarda bulunduğu ve hangi şartlarda ne 

yapması gerektiği araştırılmıştır. Güvenlikten sorumlu insan kaynağının çalıştığı yerler ve 

koşulları araştırılmış ve çalışma şartlarına göre olabilecek meslek hastalıkları üzerinde 

durulmuştur.  Oluşabilecek meslek hastalıklarının sebepleri toplanmış ve analiz edilmiştir 

2. Literatür Taraması 

2.1. İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tanımı ve Çerçevesi 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, işyeri ile sınırlı sağlık ve emniyet tedbirlerinin yeterli koruma 

sağlayamayacağını kabul eden ve işçinin sağlığını ve güvenliğini etkileyen ve işyeri dışından 

kaynaklanan riskleri de kapsamına dâhil eden bir kavramdır (Güngör, 2008). 

İş Sağlığı ve Güvenlik uygulamalarının üç ana başlığa hizmet ettiğini söylemek mümkündür; 

işçi sağlığı ve güvenliği, iş yeri güvenliği ve üretim güvenliği olarak sıralanabilir. Bu açıdan 

bakıldığında İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna gösterilecek ilgi genel sağlık düzeyinin 

iyileşmesine olduğu kadar örgütsel, sektörel, ulusal, küresel düzeyde kayıpların azaltılmasına 

da hizmet edebilecektir (Karakavuz, 2015). 

İş sağlığı ve güvenliği kavramı tanımlarının farklı şekillerde yapılmış olsa da hepsi aynı yerde 

birleştiği görülmekte ve iş sağlığı ve güvenliğinin işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli 

nedenlerden kaynaklanan sağlık ve güvenlik açısından zarar oluşturacak olumsuz koşullardan 

korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar olduğu anlaşılmaktadır (Tükez, 

2017). 

2.2. Meslek Hastalıkları 

Bir insanın sağlığının yaptığı işten zarar görmesi sonucu meydana gelen hastalığa meslek 

hastalığı denir. Hastalık ile yapılan iş arasında neden–sonuç ilişkisi olması gerekmektedir. 

Durgut kötü koşulların o işte çalışan kişinin sağlığını bozması, bedenen ya da ruhen devamlı ya 

da geçici arızaya maruz kalması meslek hastalığının en belirgin niteliği olduğunu belirtmiştir 

(Durgut, 1999). 

2.3. Güvenlik Kavramı 

Güvenlik kelimesinin birçok tanımı yapılmakla birlikte, en kabul edilebilir tanımı; tehlike 

bulunmaması hali, emin ve rahat olma durumu ve kişilerin mallarının ırz ve namuslarının her 

türlü saldırı, tehdit ve olabilecek kazalara karşı korunması durumudur. Her ne kadar insan için 

olsa da insanın ihtiyaçları doğrultusunda kurum ve kuruluşların güvenli olması gerekliliği, 

insan için önem arz eden ulaşım ihtiyacı ve ulaşımda kullanılan bina ve tesislerin ve beraberinde 

ulaşım araçlarının güvenliğinin de sağlanması gerekliliği, güvenlik tanımını tamamlamaktadır 

(Sayın, 2011). 

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10.06.2004 tarihinde kabul edilip 

26.06.2004 tarihli ve 25504 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. “Kamu 

güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin 

esas ve usulleri belirlemek” amacıyla, “özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine 

getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları 

kapsamaktadır.” (Güney, 2006). 

Genel olarak Türkiye‟de geçmişten günümüze baktığımızda özel güvenlik sektörünün 

büyümesiyle birlikte; ciddi bir istihdam oluşmuştur. Genel kolluğun iş yükü azalmış, polisin 

asli görevleri dışında kalan ve özel güvenlik hizmetleriyle yapılabilecek birçok iş (örneğin 

havaalanında bagajların arama-tarama yapılması, kişi koruma ve benzeri işler) özel güvenlik 

güçlerine geçmeye başlamıştır. Türkiye‟nin uluslararası kongre ve organizasyonlara ev 

sahipliği yaptığı dönemlerde, ülke güvenliği açısından da hassas ve önemli görevlerde bulunan 
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özel güvenlik, ülke kalkınmasına ve turizm faaliyetlerinin gelişmesine de önemli katkılar 

sağlamıştır (Sayın, 2011). 

Güvenliğin sürekliliğini sağlamak amacıyla zamanında gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin 

alınması büyük önem taşımaktadır. Havacılık işletmelerinin, havacılık güvenliğini, işletme 

politikasının önemli bir unsuru olarak görmeleri ve uygulamaları gerekmektedir (SHGM, 2010). 

2.4 Hava Meydanları Güvenliğinde Özel Güvenlik Hizmetleri 

Güvenlik Personeli, hava alanı işletmecileri, hava aracı işletmecileri, ikram, yer hizmeti ve 

temizlik şirketleri ile diğer kuruluşlar tarafından istihdam edilen veya onların adına çalışan ve 

temel görevi güvenlik önlemlerini uygulamak olan aşağıdaki personel (MSGHP, 2009):  

 Güvenlik yöneticileri ve yardımcıları, eğitmenleri, 

 Devriye, nöbetçi v.b. havaalanında görevli güvenlik personeli, 

 Yolcu ve kabin bagajı taramasında görevli operatörler ve tahditli alanlara ve tahditli 

alanların kritik bölgelerine giriş kontrolünde görevli personel,  

 Uçak altı bagaj taramasında konvansiyonel x-ray cihazlarını kullanan tarayıcı personel,  

 Uçak altı bagaj taramasında kullanılan EDS sistemlerinde görevli tarayıcı personel,  

 Hava kargonun x-ray ile taranmasında veya elle aranmasında görevli tarayıcı personel, 

 Uçak özel güvenlik hizmet ve denetiminde görevli özel güvenlik personeli. 

Havalimanlarındaki önemli güvenlik hizmetlerinden bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür:  

 Terminal giriş kontrol noktalarında yolcu ve bagaj taraması, 

 Arındırılmış sahaya giriş kontrol noktalarında yolcu ve kabin bagajlarının taranması, 

 Terminal otopark ve otopark giriş ve çıkış güvenliğinin sağlanması, 

 Terminal giriş ve çıkış kapılarının güvenliğinin sağlanması, 

 Bagaj ayırma alanında, bagajların taranması, 

 Apronda park halinde bekleyen uçağın dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı 

güvenliğinin 

 sağlanması,  

 Müsaadeli silahların uçaktan silah teslim noktasına, silah teslim noktasından uçağa 

götürülmesi, 

 Para veya değerli eşyaların uçaktan havalimanında belirlenen teslim noktasına veya 

teslim noktasından uçağa kadar götürülmesi (nakli),   

 Yolcuların ve kabin bagajlarının uçağa yüklenmesine kadar olan süreçte ilave güvenlik 

taraması ve kontrollerin yapılması,   

 Yolcuların uçağa binerken profil çıkarma ve seyahat dokümanların kontrollerinin 

yapılması,  

 Uçak arama ve kontrol hizmeti, 

 Kargo binalarının güvenliğinin sağlanması ve uçağa yüklenecek kargoların kontrolü. 

(Ateş, Yılmaz, Sayın, & Kardeş, 2016) 

3. Veriler ve Yöntem 

Bu araştırmada havaalanlarındaki güvenlik memurlarının meslek hastalıkları ile ilgili ikincil 

kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır. Söz konusu ikinci kaynaklar, makale, kitap, lisansüstü 

tez çalışmaları, yasal mevzuatlar, resmi web siteleri, duyurular ve haberlerden oluşmaktadır.  

4. Havaalanı Güvenlik Memurlarında Meslek Hastalıkları 

Tüm iş alanlarında olduğu gibi havacılık sektöründe de iş kazaları ve meslek hastalıkları 

görülmektedir. Faaliyette bulunan yerlerde risklerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Özellikle 
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yoğun uçuş trafiği yaşanan havaalanlarında gerek apron trafiğinin yoğunluğu gerekse uçuşa 

yetişecek uçaklara verilen hizmetlerde zamanla yarışılması iş kazalarının artmasında önemli 

etkenler arasında görülmektedir (Karakavuz, 2015).  

Bel ve Boyun Fıtığı: Güvenlik Memurlarında en sık rastlanan meslek hastalığı olan Bel ve 

Boyun Fıtığının oluşmasında uzun süre bilgisayar başında vakit geçirmek en büyük etkendir. 

Uzun süre hareketsizlik tüm vücut fonksiyonlarını yavaşlatmaktadır ve oluşabilecek hasarları 

daha çok arttırmaktadır. Omurgaların esnekliğini kaybetmesine sebep olur. 

Uyku Apnesi ve Uyku Bozukluğu: Normal koşullarda bir kişinin günde 6-9 saat uyuması 

gerekir. Vardiyalı çalışanların en büyük sorunu da, uyku düzeninde meydana gelen bozukluklar 

ve uyumada karşılaşılan güçlükler. Vardiyalı çalışanların çoğu uykuya dalmada zorluk 

çekmektedir (Diner, 2017). Vardiyalı çalışma bireyin vücut sıcaklığını, metabolizmasını, kan 

şekerini ve motivasyonunu da olumsuz etkiler (Şenol, 2015). 

Hemoroid: Uzun süre oturarak çalışmak, bilgisayar başından kalkmamak veya uzun süre 

ayakta kalmak Hemoroid’i tetikler. İnsan yaşamını kısıtlayan önemli bir rahatsızlıktır. Güvenlik 

Memurlarının uzun süre hareketsiz bir şekilde bilgisayar başında vakit geçirmesi veya uzun 

süre ayakta kalması, durumdan kaynaklı olarak sindirimdeki yavaşlık en büyük etkendir. 

Sonucu Hemoroid’e kadar gitmektedir. (Deniz, 2018) 

Psikolojik Hastalıklar: Düzenli olmayan farklı çalışma saatleri, geceleri çalışıp gündüzleri 

uyuyor olmak nedeniyle vücut saatindeki değişimler iş stresinin artmasında en önemli 

etkenlerden biridir. Sonucunda bireylerin psikolojik ve sosyal dengeleri bozulur. Stres 

yoğunluğundaki artışın üretkenliği azaltmasına, sonucunda işe gelmeme, hasta olduğu halde 

işinin başında olma durumu, bunun da işte motivasyonu azaltma, performansta düşme şeklinde 

olumsuz etkileri beraberinde getirmektedir. (Ogghaber, 2017)  

Tansiyon:  Modern çağın günümüz insanı üzerindeki en önemli etkilerinden biri de hareketsiz 

yaşamdır. Hareketsiz yaşamın üzerine obezite ve stres gibi sorunlar da eklendiğinde 

hipertansiyonun (yüksek tansiyon) bireyde görülme sıklığı da artmaktadır. Tansiyonu 

tetikleyen birçok sebep vardır.  Güvenlik Memurları’nda görülmekte olan tüm hastalıklar 

tansiyonu tetiklemektedir (Acibadem, 2019)  

Göz Rahatsızlıkları: Sürekli bilgisayara bakılarak çalışılması gözde bir takım rahatsızlıklara 

sebep olmaktadır. Bilgisayar başındayken göz sağlığını bozacak birçok etken bir araya 

gelmektedir ve bunlar kalıcı olabilmektedir.  Bilgisayarla çalışanlar gözlerini daha az kırpar ve 

sonucunda göz kuruması ve yorgunluğa yol açar. Doktor Bishop: "Göz kasları nereye 

bakıyorsanız, gözlerin oraya odaklanmasını sağlar. Bilgisayar ekranına saatlerce 

odaklanırsanız, göz kasları da yoruluyor.” (Palacio, 2010). 

Kalp Damar Hastalıkları:  Kalp Damar Hastalıklarına sebep olan birçok faktör vardır. Uzun 

süre oturmak kasların az yağ yakmasına ve kan akışının daha yavaş olmasına sebep olur. 

Sonucunda yağ asitlerinin kalp damarlarını tıkamasına sebep olur. Sürekli oturan veya hareket 

etmeyen insanlarda kalp hastalıklarına yakalanma riski diğer bireylere göre 2 kat fazladır. Prof. 

Kivimaki, iş stresinden şikayetçi kişilerde koroner kalp hastalığı riskini artması 

gözlemlendiğini belirtmektedir. (Milliyet, 2019) Gece vardiyasında çalışmak kalp krizi riskini 

arttırmaktadır. Vücuttaki her dokunun günlük bir ritmi vardır. Gece vardiyaları bu ritmin 

bozulmasını sağlamaktadır. Kalp böbrekten, böbrek de beyinden farklı bir uyumla çalışır. 

Sonucunda kalp krizi geçirme riski artmaktadır. 

Diyabet:  Diyabetin oluşmasında birkaç etken vardır. Bilgisayar başında fazla zaman harcayan 

insanlarda diyabet oluşabilir. Pankreasın aşırı derecede çalışması etkendir. İnsülin hormonu 

üreten organ pankreastır. İnsülinin görevi, hücrelere enerji verecek olan glukozu taşımaktır. 
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vardiyasında çalışan bireyin vücudundaki ritmi bozulduğu için İkinci Tip Diyabet riskini 

arttırmaktadır (Ogghaber, 2017). 

Tablo 1’de havaalanı güvenlik personellerinde görülebilecek meslek hastalıkları ve literatür 

taraması sonucunda ortaya çıkan sebepleri verilmiştir. 

Tablo 1. Havaalanı Güvenlik Personellerinde Görülebilecek Meslek Hastalıkları 

 Uzun Süre 

Ayakta Durmak 

Gece Çalışması Stres Bilgisayarda Uzun 

Süre Oturmak 

Bel ve Boyun Fıtığı       

Uyku Apnesi ve Uyku Bozukluğu       

Hemoroid       

Psikolojik Hastalıklar       

Tansiyon       

Göz Rahatsızlıkları      

Kalp Damar Hastalıkları        

Diyabet       

Kıl Dönmesi      

 

5. Sonuç 

Yapılan araştırmada güvenlik personelinde bulunan en önemli sorunlar uyku apnesi 

bozuklukları, dinlenememe, bu duruma bağlı olarak psikolojik ve sosyal bozukluklar olduğu 

saptanmıştır. Vücut dengesi bozulan ve kendi ihtiyaçlarını yeterince karşılayamayan bireyin 

çalışma ortamındaki verimi de düşecektir. Sonucunda güvenliğin bu denli önemli olduğu 

havacılık sektöründeki güvenli ortam yeterince sağlanamayacaktır. 
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İHA Yasal Düzenlemelerindeki Eksikliklerin Belirlenmesine 

Yönelik Teorik Bir Araştırma: Gatwick Örnek Olayı 
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Özet 

İnsansız hava araçları (İHA) ya da yaygın şekilde bilinen adıyla drone’lar, son 20 yıldır çeşitli kullanım alanları 

bulmuştur. İHA’ların bireysel kullanımının yaygınlaşması hava sahalarının kapanması ve havada çarpışma gibi 

ciddi ihlallerin önünü açmıştır. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçmek için otoriteler, İHA’ların hava taşımacılığı 

sistemine entegre olabilmesi adına yasal düzenlemeler yapmaktadır. Türkiye’de benzer şekilde 2016’da SHT-İHA 

talimatı yürürlüğe girmiştir. Araştırmanın amacı İHA ile ilgi mevcut durum analizi yaparak İHA mevzuatında 

muhtemel geliştirilebilecek hususların tespit edilmesidir. Araştırmanın birinci bölümünde İHA yasal mevzuatları 

temel alınmak üzere İHA kullanımının mevcut durumu yasal düzenlemeler, haber, duyuru, yayın gibi ikincil 

kaynaklardan elde edilen verilerle ortaya konulmuştur. Araştırmanın ikinci bölümünde İngiltere Gatwick 

Havaalanı’nda İHA’ların sebep olduğu hava sahasının geçici kapanması örnek olayı incelenmiştir. Örnek olay 

üzerinden mevzuatlarda bulunan açıklar tespit edilerek öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnsansız hava aracı, drone, İHA, İHA yasal düzenlemeleri, drone mevzuatı 

JEL Sınıflandırması: L91, L93, L98 

 

A Theoretical Research on Determining the Deficiencies in the 

IHA Legislation: The Gatwick Case Study 
 

Abstract 

Unmanned aerial vehicles (UAVs) or commonly known drones have been used for the last 20 years. The 

widespread use of UAVs has led to serious violations such as the closure of airspace and air collision. In order to 

avoid such problems, the authorities have been making legal arrangements to integrate the UAVs into the air 

transport system. The regulation of 2016 SHT-IHA entered into force in Turkey. The aim of the study is to 

determine the possible developments that can be developed in UAV legislation by analyzing the current situation 

of interest in UAV. In the first part of the study, the current situation of the use of the IHA for the purpose of taking 

into account the legal regulations of the UAV is demonstrated by the data obtained from secondary sources such 

as legal regulations, news, announcements and publications. In the second part of the study, temporary closure of 

airspace caused by UAVs in UK Gatwick Airport was investigated. Through the case study, the deficits in the 

legislation were determined and recommendations were developed. 

Keywords: Unmanned aerial vehicle, drone, UAV, UAV legal regulations, drone legislation 

JEL Classification: L91, L93, L98 
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1. Giriş 

Hava araçlarının kullanılmaya başladığı günden bu yana hava araçları iniş, kalkış, çeşitli destek 

faaliyetleri vb. yönden altyapı tesislerine ihtiyaç duymaktadır. Havaalanları ve heliportlar, 

yaygın şekilde bilinen söz konusu yüzey oluşumlarındandır. Öte yandan son yıllarda erişilen 

teknolojik gelişmelerin bir ürünü olan insansız hava araçlarının (İHA) özellikle çok motorlu 

döner kanatlı türleri, geleneksel hava taşımacılığı sisteminde hayati önem taşıyan iniş/kalkış 

alanlarına ihtiyaç duymamaktadırlar. Bireysel kullanımda getirdiği serbest hareket alanı ile 

İHA’ların giderek yaygınlaşması, hava sahalarının bir süre hizmet verememesi, havada 

çarpışma gibi ciddi ihlallerin önünü açmıştır. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçmek için 

otoriteler, İHA’ların hava taşımacılığı sistemine entegre olabilmesi adına yasal düzenlemeler 

yayınlamıştır. Türkiye’de ise, aynı şekilde 2016’da SHT-İHA talimatı yürürlüğe girmiştir. 

Yürürlüğe giren İHA yasal düzenlemeleri her ne kadar belirli bir kullanım çerçevesi çizse de 

hava fotoğrafçılığı ve havadan çekim, hareketli internet kapsama ağları oluşturma gibi özel 

sektör ve bireysel kullanım alanları düşünüldüğünde İHA kullanımı etik ve yasal açıdan boşluk 

oluşturmaya müsaittir (Custers, 2016, pp. 4–6). Dolayısıyla hâlihazırdaki İHA yasal 

düzenlemelerinin kapsam bakımından geliştirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmada öncelikle yasal düzenlemeler bazında İHA kullanımının mevcut durumu ikincil 

kaynaklardan elde edilecek verilerle ortaya konacak, ardından İngiltere Gatwick Havaalanı’nda 

drone tehdidi sonucu hava sahasının geçici kapanması örnek olayı üzerinden mevzuatta 

İHA’ların neden olduğu ihlallerde ne gibi eksiklerin olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda 

talimattaki geliştirilebilecek alanlara yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

2. İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı 

Havaalanları havacılık sisteminin gerekli parçalarından biridir. Havaalanları yolcu ve yüklerin 

kara taşımacılığından hava taşımacılığına geçişini sağlayan, hava araçlarının iniş ve kalkışlarına 

olanak veren alanlar şeklinde tanımlanmaktadır (Graham, 2018, p. 1). Kalkış ve inişte 

havaalanlarına ihtiyaç duymayan, dikey iniş/kalkış yapabilen helikopterler için tasarlanmış 

alanlara ise heliport adı verilir. Kısa mesafede iniş/kalkış yapabilen hava araçları, deniz 

uçakları, planörler ve balonlar için de özel iniş/kalkış alanları tasarlanmaktadır (Wensveen, 

2011, p. 140). Söz konusu alanlar geleneksel denilebilecek hava araçları için kullanılmaktadır. 

Kendi kendini kontrol edebilen otonom İHA’ların birçok modelinin ise söz konusu alanlara 

gereksinim duyulmamaktadır. 

İHA’lar medyada drone adıyla kullanılmış ve halk arasında daha çok bu adıyla bilinmektedir. 

Ancak hiçbir yasal mevzuatta “drone” ifadesi geçmemektedir (Custers, 2016, p. 11). Drone 

terimi, insansız balonları, roket ve sırt roketlerini içermemektedir. Drone sabit veya hareketli, 

tekli veya çoklu motora sahip insansız uçakları ve helikopterler için kullanılan bir terimdir. 

İHA’lar ise yasal mevzuatlar dâhil olmak üzere daha çok resmi belgelerde kullanılmaktadır3. 

İHA’ların sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Yaklaşımlardan biri 

İHA’ların kontrol mekanizması ile ilgilidir. Kontrol mekanizması bakımından İHA’ların 

yerden bir insan tarafından kontrol edilen türleri ve tamamen otomatik pilot yazılımı ile kontrol 

edilen (otonom) türleri olduğu gibi otonomluk düzeyi çeşitli seviyelerde olanlar da 

bulunmaktadır. İHA’ların tarihine bakıldığında 1. Dünya Savaşı sonrasından beri (radyo 

kontrol teknikleri kullanılarak) başlıca askeri amaçlı olmak üzere kullanıldığı görülmektedir. 

Ancak zamanla sabit kanatlı, çok motorlu, turbo fanlı çeşitli enerji kaynaklarıyla çalışan 

(genelde batarya) İHA’lar giderek artan şekilde sivil amaçlı kullanılmaya başlamıştır. Öyle ki 

                                                           
3 Bu çalışmada drone kavramı yerine genellikle İHA kavramının kullanılması tercih edilmiştir. 
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günümüzde Amazon, ayda 10 binden fazla İHA satmaktadır (Custers, 2016, p. 8). İHA’ların 

çeşitli kullanım alanları aşağıda verilmektedir (Jha, 2016, p. 15): 

 Askeri keşif, saldırı ve savunma, yer belirleme, 

 Kamu düzenini sağlamak amaçlı polis ve kolluk kuvvetlerince kullanılma, 

 Sınır güvenliğini sağlamak, 

 Felaket zamanlarında kritik insani ihtiyaçların temini, teslimatı, 

 Havadan video ve fotoğraf çekimi, 

 Siviller tarafından oldukça çeşitli amaçlarla, 

 Terör ve suikast eylemlerinde, 

 Petrol, gaz ve maden aramalarında, 

 Atmosferik çevredeki bilimsel araştırmalarda. 

2.1. Sivil Havacılık Yasal Düzenlemelerinde İHA Mevzuatı 

Havacılık alanında dünya çapında söz sahibi uluslararası düzenleyici kurum, 1947’de kurulan 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization – ICAO)’dür. 

Bu örgütün görevi, havacılıkta uluslararası boyutta standartlar ve uygulamalar ortaya koymak 

ve uluslararası sivil hava taşımacılığının sistematik, örgütlü ve emniyetli bir şekilde gelişmesini 

sağlamaktır (Hirst, 2008, p. 48). ICAO, aynı zamanda sayıları hızla artan İHA’ların havacılık 

sistemine entegrasyonu amacıyla Unmanned Aircraft System (UAS) adıyla bir düzenleyici 

çerçeve çizmiştir. Buna göre İHA’lar bir ülke hava sahasında geçerli olan hava  seyrüsefer 

kurallarına uymalı ve diğer hava araçlarının operasyonlarını engellemeyecek şekilde 

kullanılmalıdır. İHA kullanıcılarının dikkat çekmek için kullanılan çeşitli görsel sinyalleri 

gözlemlemeleri, yorumlamaları ve dikkate almaları gerekmektedir (ICAO, 2011, p. 15). 

İHA’ların diğer hava araçlarının hava sahasına erişimini kısıtlamamaları gerekmektedir. Aynı 

zamanda yapılacak uzaktan kumanda edilen uçuş için hava trafik hizmet sağlayıcıya uçuş 

planının iletilmesi gerekmektedir. Ancak yukarıda ifade edilen hususlar bireysel İHA 

kullanıcılarını kastetmemektedir. ICAO bu konuda ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan 

görüş alarak uluslararası mevzuatı geliştirmeye devam etmektedir. 

İnsansız hava aracı sistemlerinin Avrupa havacılık ağına entegre olmasında rol oynayan 

kurumlardan biri olan Eurocontrol, İHA’ların hava sahasındaki hareketlerini düzenleyici bir 

çerçeve oluşturmaya çalışmaktadır. Eurocontrol teşkilatı, bu süreçte hava trafik yönetiminin 

emniyetini ön plana almaktadır ve ICAO ve EASA (European Aviation Safety Agency) ile 

işbirliği içindedir. Bu kapsamda Avrupa sivil havacılık otoritesinin yaptığı düzenlemeler; 

 Uçuş kuralları 

 Hava sahası değerlendirmesi 

 Ortak irtifa referans sistemi 

üzerinde yoğunlaşmaktadır (Eurocontrol, 2019). Eurocontrol, 500 ft (150 mt) ve altındaki 

seviyelerde insanlı hava trafiğiyle emniyetli şekilde birlikte hareket etme prensibine dayalı bir 

entegrasyon sağlamaya çalışmaktadır.  

Dünya genelinde İHA’lar için uygulanan yasal mevzuatlar ülkeden ülkeye değişiklik 

göstermektedir. Ancak Avrupa Komisyonu (European Commission – EC), 2019 itibariyle 

İHA’lar için teknik gereksinimler getiren Avrupa Birliği genelindeki kuralları benimsemiş ve 

İHA uygulamaları için ortak bir mevzuat geliştirmiştir (EASA, 2018; EC, 2019). Bu mevzuat, 

DroneRules projesi ile geliştirilmekte ve proje sayesinde kullanıcıların farkındalığı arttırılmaya 

çalışılmaktadır. DroneRules, kullanıcıları eğlence amaçlı ve iş amaçlı olmak üzere ikiye ayırmış 

ve buna göre dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik eğitim videoları hazırlamıştır (EU, 
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2019). Avrupa’daki İHA mevzuatı emniyet, mahremiyet ve veri korunumu, yükümlülükler ve 

sigorta gereklilikleriyle ilgili İHA düzenlemesine yönelik bilgiler içermektedir (EU, 2019). 

Bunlara ek olarak birçok ülke kendi ulusal hava sahalarındaki İHA kullanımını düzenleyen yeni 

emniyet mevzuatları getirmişlerdir. Bu mevzuat gelişimi çoğunlukla hızlı gelişen pazara bir 

tepki olarak ortaya çıkmaktadır (Eurocontrol, 2019).  Mevzuatlarda genellikle bireysel ve ticari 

ayrımı yapılmakta, ticari amaçlı İHA kullanımında daha fazla sayıda ve kısıtlayıcı şartlar 

bulunmaktadır. 

Türkiye’de 2016 yılında İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA), Türk Hava 

Sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İHA sistemlerinin ithali, satışı, kayıt ve tescili, 

uçuşa elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin taşıması gereken nitelikleri, hava 

trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe 

girmiştir (SHGM, 2016). Talimata göre;  

 Devlet insansız hava araçları,  

 Sadece kapalı alanlarda kullanılan İHA ve sistemleri,  

 Yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler  

 Azami kalkış ağırlığı 500 gr’dan daha az olan İHA’lar talimatın kapsamı dışındadır. 

Ağırlığı 500gr ve üstündeki İHA satanların, alanların, üretenlerin, ithal edenlerin ve uçuranların 

SHGM resmi web sitesinde yer alan İHA Kayıt Sistemi’nde kayıt işlemi yapmaları zorunludur 

(SHGM, 2019).  

Türkiye’deki ulusal İHA düzenlemesine göre İHA’lar 4 sınıfa ayrılmıştır: 

 İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4 kg aralığında olan İHA’lar, 

 İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olan İHA’lar, 

 İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan İHA’lar, 

 İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha fazla olan İHA’lar. 

Ticari amaçlı uçuşlar hariç İHA0’larda İHA’nın sahip olması gereken teknik bileşenler 

işleticisinin/sahibinin/pilotunun ya da üreticisinin seçimine bağlı iken, diğer sınıftaki İHA’larda 

çeşitli donanımsal özellikler bulunması gerekmektedir (SHGM, 2016, p. 6). 

3. Veriler ve Yöntem 

Bu araştırmada İHA kullanımında getirilen yasal düzenlemeler ikincil kaynaklar kullanılarak 

incelenmiştir. Söz konusu ikinci kaynaklar, yasal mevzuatlar, resmi web siteleri, duyurular ve 

haberlerden oluşmaktadır. Ayrıca İngiltere Gatwick Havaalanı’nda yaşanan örnek olay 

üzerinden yola çıkılarak yasal mevzuattaki eksik olduğu düşünülen noktaların belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu anlamda araştırma teorik bir kimliğe sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda 

örnek olay incelemesi yöntemini benimsemiştir. Creswell (2007, p. 73)’e göre örnek olay 

incelemesi, bir sorunu ya da problemi anlamak için bir olayı özel bir örneklendirme aracı olarak 

kullanmak suretiyle gerçekleştirilir ve sınırlı bir sistem içinde bir ya da birden fazla vakayla 

sorunun keşfedildiği araştırmalardır. Bu araştırmada sivil İHA kullanımının artmasının 

havacılık faaliyetlerini nasıl etkilediğinin anlaşılmasında uygun bir örnek olduğu düşünülen 

“Gatwick Havaalanı’nın Aralık 2018’de bir süre trafiğe kapanması” örnek olayı seçilmiştir. 

4. Örnek Olay İncelemesi ve Bulgular 

Gatwick Havaalanı’nda 19 – 21 Aralık 2018 tarihleri arasında piste yakın drone görünmesi 

nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edilmiş, toplamda yaklaşık 1000 uçuş ve 140 bin yolcu bundan 

olumsuz etkilenmiştir.  
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Gatwick Havaalanı olayının zaman çizelgesine göre ihlallerin gerçekleştiği sırada yaşananlara 

ait zaman çizelgesi aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Tablo 1: Gatwick Havaalanı Drone İhlali Zaman Çizelgesi 

Tarih ve Saat Olay 

19.12.2018 / 21.00 UTC Havaalanı yakınlarında uçan 2 drone rapor edildikten sonra 

Gatwick havaalanına iniş ve kalkışlar durduruldu. Bazı uçaklar 

diğer havaalanlarına yönlendirildi. 

20.12.2018 / 03.00 UTC Pist yeniden açıldı. 

20.12.2018 / 03.45 UTC Başka drone’ların rapor edilmesiyle pist yeniden kapatıldı. 

20.12.2018 / 10.20 UTC Sussex Polisi, havaalanına yakın drone uçmasının “havaalanını 

aksatmak için kasıtlı bir hareket” olduğunu ancak “bunun terörle 

ilgili olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını” belirtti. 

20.12.2018 / 12.20 UTC Havaalanının baş işletme sorumlusu Chris Woodroofe, 110.000 

civarında yolcunun Perşembe günü seyahat edeceğini ve bunun 

çoğunda iptal ve aksamalar olacağını söyledi. 

20.12.2018 / 15.50 UTC Savunma Bakanlığı, polisin dronları bulma operasyonuna 

yardım etmek için İngiliz Ordusu ile "süregelen müzakereler" 

içinde olduğunu belirtti. 

20.12.2018 / 17.50 UTC Gatwick'in yönetim kurulu başkanı Stewart Wingate, drone 

uçuşlarının “amaçlı olduğunu” ve "havaalanını kapatmak ve 

Noel'e yaklaşırken maksimum aksaklık getirmek için 

tasarlandığını" söyledi. 

20.12.2018 / 21.30 UTC Woodroofe, drone etkinliğinin "son bir saat içinde" tekrar 

bildirilmesi sonrası havaalanının akşamın geri kalanında kapalı 

kalacağını söyledi. 

20.12.2018 / 21.30 UTC Sussex Polisi Dedektif Baş Müfettişi Jason Tingley, son 24 saat 

içinde drone’un 50'den fazla kez görüldüğünü söyledi. Drone’u 

düşürmenin polis tarafından düşünülen bir "taktik seçenek" 

olduğunu ifade etti. 

21.12.2018 / 05.58 UTC Flightradar24 web sitesine göre East Midlands Havaalanı’ndan 

bir uçak Gatwick’e indi. 

21.12.2018 / 06.30 UTC Gatwick Havaalanı’ndan pistin açıldığı ancak kalkış ve iniş için 

sınırlı sayıda uçağın planlandığı bildirildi. 

21.12.2018 / 10.00 UTC Gatwick Havaalanı’ndan gün sonunda normale dönülmesinin 

beklendiği belirtildi. 

21.12.2018 / 17.25 UTC Drone görüşü şüphesiyle havaalanında uçuşlar ertelendi. 

21.12.2018 / 18.30 UTC Uçuşların devam ettiği açıklandı. 

Kaynak: https://www.rte.ie/news/uk/2018/1221/1018609-gatwick-airport-timeline/ 

adresinden düzenlenmiştir. 
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Örnek olay bağlamında yapılan inceleme sonucu, İHA mevzuatının aşağıdaki temalar 

çerçevesinde bazı eksikliklere sahip olduğu ve bu hususların geliştirilmeye müsait olduğu tespit 

edilmiştir (Şekil 1)4: 

 

Şekil 1: İHA Mevzuatının Geliştirilmesi Gereken Alanlar 

5. Sonuç 

Gatwick örnek olayının zaman çizelgesi incelendiğinde, İHA mevzuatının havacılık 

mevzuatına uyumlu şekilde entegre olabilmesi için mevzuatın aşağıdaki hususlarda 

iyileştirmeler yapması gerektiği düşünülmektedir: 

 İnsanlı havacılık kadar emniyetli olmalı 

 Diğer hava sahası kullanıcılarının hava sahasına erişimini engellememelidir. 

 Belirli hava sahası gereksinimlerini karşılamalıdır. 

 Hava trafik kontrolüne ve diğer hava sahası kullanıcılarına karşı şeffaf olmalı. 

                                                           
4 Bulgularda ifade edilen eksiklikler, örnek olayın gerçekleştiği yer olan Avrupa’daki İHA mevzuatı dikkate 

alınarak değerlendirilmiştir. 

Havaalanı hava sahası

•Mevzuat, İHA’ların havaalanı üzerindeki hava sahasına, hatta 
pist yakınlarına kadar girmesini engelleyen bir donanımsal 
sistem önermemektedir. Bu konuda her ne kadar belirli 
yaklaşma mesafesi sınırları olsa da çözüm getirecek teknolojik 
bir iyileştirme unsuruna mevzuatta değinilmemektedir. 

Haberleşme

•Hava trafik hizmet sağlayıcısı ile drone kullanıcısı arasında 
gerekli durumlarda irtibatın nasıl sağlanacağına dair bir 
prosedür bulunmamaktadır.

Yükümlülükler

•Drone kullanıcısının yükümlülükleri ayrıntılı biçimde ele 
alınmamaktadır.

İhlallerin Yaptırımları

•Drone’ların karıştığı ihlallerde “kasıt” unsurunun sınırları net 
şekilde çizilmemiştir. Drone’ların kullanım amaçları 
doğrultusunda uyulması gereken kurallara uyulmadığı takdirde 
karşılaşılacak cezai yaptırımlar ayrıntılı şekilde ele 
alınmamaktadır.

Mevzuatın güncelliği

•Yasal mevzuat, özellikle pazarın aşırı hareketli olduğu 150 kg 
altı İHA’lar için uygun düzenleme getirme konusunda günceli 
takip edememektedir.
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Söz konusu unsurlar aslında mevzuat kapsamında üzerinde durulan konulardır. Ancak pratikte 

yaşanan olayda, bu hususlarda kötü niyetli kullanıcıların istismarını engelleyen stabil bir 

unsurun olmadığı görülmektedir. EC, ICAO, EASA, Eurocontrol ve ulusal havacılık otoriteleri 

gibi kuruluşların, kullanıcılardan gelen önerileri de dikkate alarak insanlı ve insansız 

havacılığın entegrasyonunda yasal mevzuatı daha kapsayıcı bir hale getireceği 

düşünülmektedir. 
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Türkiye’de İşletmelerin Gerçekleştirdiği Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Uygulamalarının Sınıflandırılması: Sektörler Arası 

Bir Karşılaştırma 
   

Elif Mine Birinci (Sorumlu Yazar)1       Mustafa Soba2            Uğur Uğur3 

 

 
Özet 

Günümüzde pazarlama düşüncesindeki gelişmeler, toplumlardaki demokratikleşme bilinci, artan çevre duyarlılığı, 

küresel ısınma, idarenin bu çerçevede ortaya koyduğu bağlayıcı düzenlemeler gibi faktörlerin etkisiyle pek çok 

işletme, sadece mal ve hizmet üreterek topluma ya da tüketiciye istenilen düzeyde ulaşılamayacağından hareketle 

sosyal sorumluluk çalışmalarına yönelmiş durumdadır. Gerek rekabet düşüncesi, gerekse toplumda oluşan 

hassasiyetler neticesinde pek çok işletme, çeşitli sosyal projelerde sorumluk alma gereği duymuşlardır. Literatür 

incelendiğinde, işletmelerin gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının, bakış açısına göre 

farklı sınıflandırmalara tabi tutulduğu görülmektedir. Pazarlama bakış açısından en güncel ve yaygın kabul gören 

sınıflandırmalardan biri olan, Kotler ve Lee (2005) tarafından geliştirilen kurumsal sosyal sorumluluk modeline 

göre, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları, sosyal amaçlı teşvikler, amaca yönelik pazarlama, 

kurumsal sosyal pazarlama, kurumsal hayırseverlik, toplum gönüllülüğü ve sosyal sorumluluk esaslı iş 

uygulamaları olarak sınıflandırılabilmektedir.  

Bu araştırmada, Türkiye’de farklı sektörlerde (gıda, temizlik/kozmetik, akaryakıt) faaliyet gösteren işletmelerin 

kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları, Kotler ve Lee’nin altılı sınıflandırmasına göre incelenmiştir.  

Araştırmanın, Türkiye’de hangi kurumsal sosyal sorumluluk uygulama türlerine daha fazla başvurulduğunu ortaya 

koyması ve kurumsal sosyal sorumluluk boyutunda sektörler arası karşılaştırmalarla fikir sunması açısından 

önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal pazarlama, amaca yönelik pazarlama 

JEL Sınıflandırması: M10, M14, M31  

 

Classification of Corporate Social Responsibility Initiatives of 

Enterprises in Turkey: A Cross Industry Comparison 
 

Abstract 

Today, due to factors such as developments in marketing thinking, democratization awareness in societies, 

increasing environmental awareness, global warming, and the binding regulations introduced by the administration 

in this framework, many enterprises are oriented towards social responsibility activities, since they cannot be 

reached at the desired level by producing only goods and services. As a result of both competitiveness and 

sensitivity in the society, many enterprises have to take responsibility in various social projects. When the literature 

is examined, it is seen that the corporate social responsibility initiatives realized by the enterprises are subject to 

different classifications according to their point of view. According to one of the most recent and widely accepted 

classifications from the marketing point of view is the classification developed by Kotler and Lee (2005), corporate 

social responsibility initiatives of enterprises can be classified as cause promotion, cause-related marketing, 

corporate social marketing, corporate philanthropy, community volunteering and social responsibility based 

business practices. 

In this study, corporate social responsibility initiatives of businesses operate in different sectors in Turkey (food, 

cleaning/cosmetics, fuel), were examined according to Kotler and Lee's six classifications. It is considered that the 

research is important in terms of demonstrate which type of corporate social responsibility initiatives in Turkey 
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the more referenced and presenting ideas through cross-sectoral comparisons in the dimension of corporate social 

responsibility.  

Keywords: Financial development, financial liberalization 

JEL Classification: E02, E44, O16 

 

1. Giriş 

Günümüzde işletmelerin ekonomik ve teknik özelliklerinin yanı sıra sosyal yönü de ön plana 

çıkmaktadır (Becerikli, 2000: 106). İşletmeler için artık kaliteli mal veya hizmet üretmenin yanı 

sıra topluma kazandırdıkları değerler de onları farklı kılan önemli bir konudur. İçinde faaliyet 

gösterdikleri topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek, işletme, çalışanlar ve tüm 

toplumun çıkarlarını koruma konusunda dengeyi sağlamak, işletmeler için başarı şansını artıran 

unsurlardır. Bu da sosyal sorumluluk odaklı davranmakla mümkündür (Özgen, 2007: 1-2). 

İşletmelerin, müşteriler, çalışanlar, devlet, hissedarlar ve dah birçok paydaş grubuna sonuçta 

tüm topluma karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukları yerine getirme boyutunda 

farklı uygulamalar gerçekleştirmektedirler. Konuya, hedef kitle özelliklerine ve bütçeye göre, 

bazı durumlarda sadece maddi bağışlar yapılırken bazen teşvik girişimleri bazen de personelin 

katılımının sağlanması gibi uygulamalara gidilmektedir. İşletmeler tarafından gerçekleştirilen 

bu ve benzeri uygulamaların sınıflandırılması ve hangi uygulamalara daha çok 

başvurulduğunun belirlenmesi, işletme yöneticilerinin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) 

konusuna bakış açıları ve KSS düşüncesinin uygulamada bulduğu karşılık hakkında bilgi 

vermesi açısından önemlidir. 

Araştırmada, Türkiye’de işletmeler tarafından gerçekleştirilen KSS uygulamaları, pazarlama 

bakış açısıyla değerlendirilmiş, sınıflandırılmış ve sıralanmıştır. Ayrıca KSS uygulama türü 

bağlamında sektörler arası karşılaştırmalar yapılmıştır. Böylece en fazla başvurulan KSS 

uygulamalarının hangileri olduğu ve sektörlere göre değişip değişmediği incelenmiştir.  

Türkiye’de KSS konusunun uygulamaya yansımalarını ortaya koyması ve farklı sektörlerin 

konuya bakış açılarını karşılaştırması dolayısıyla, araştırmanın, KSS konusunun teorik ve 

uygulama boyutlarına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

Araştırma genel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölümde KSS konusu hakkında bilgi 

verilerek işletmecilik açısından önemine değinilmektedir. Daha sonra KSS konusu pazarlama 

bakış açısıyla değerlendirilmekte ve Türkiye’deki gelişimi hakkında bilgi verilmektedir. 

Araştırmanın uygulama bölümünde, Türkiye’de işletmeler tarafından gerçekleştirilen KSS 

uygulamalarının sınıflandırılması, sıralanması ve sektörlere göre karşılaştırmalara yer 

verilmektedir.  

2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konusu ve İşletmecilik Açısından Önemi 

Türk Dil Kurumu tanımlamasına göre sorumluluk, “kişinin davranışlarını ve yetki alanına giren 

bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyettir” (www.tdk.gov.tr, 16.10.2016). 

İşletmeler açısından bakıldığında sorumluluk, işletmenin topluma karşı hesap vermesi gereken 

yükümlülükleri olarak tanımlanabilmektedir (Yağan, 2012: 1). Sosyal sorumluluk ise 

işletmenin sosyal çevresine karşı sergilediği davranışlardır (Çelik, 2007: 62) ve bireylerin, 

kurumların ve toplumların karşılıklı olarak birbirleriyle ilişki içerisinde olması durumu ile 

birlikte yapılan faaliyetlerin sonucunun değerlendirilmesidir (Taşlıyan, 2012: 23). 

KSS kavramı, sosyal sorumluluklara yeni bir boyut kazandırmış, alanını genişletmiştir. KSS 

kavramı, özel işletmelerin yanı sıra kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve eğitim kurumlarını 

da bu alana dahil eden, tüm kurumları sosyal sorumluluklarını yerine getirme yönünde 

çalışmalar yapmaya teşvik eden güncel bir alan olmuştur (Saran vd., 2011: 3734). KSS, 

işletmenin sadece ticari düzenlemelerindeki değişiklikler olmayıp aynı zamanda tüketicilere ve 
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topluma gösterilen faydacı tepkileri de ifade etmektedir (Luetkenhorst, 2004: 159). KSS 

tanımları incelendiğinde, KSS’nin kapsamının ne olması gerektiği konusundaki bakış açısına 

göre tanımların şekillendiği görülmektedir. Avrupa Komisyonu, KSS’yi “işletmelerin iş 

faaliyetleri ve paydaşlarıyla olan etkileşimleri ile sosyal ve çevresel meselelerini gönüllülük 

esasına dayalı olarak birleştirmeleri” şeklinde tanımlamıştır (Commision of the European 

Communities, 2001: 6). Dünya Ticaret Konseyi ise “işgücü, aileler, topluluk ve tüm toplumun 

yaşam kalitesini artırırmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için, işletmeler tarafından 

verilen sürekli taahhüt” şeklinde bir tanım yapmıştır (www.wbcsd.org, 16.10.2016). Türkiye 

KSS Derneği’nin tanımına göre KSS, “sosyal, çevresel, ekonomik ve etik kavramlarının 

yönetimi ve işletmelerin bu alanlarda sosyal paydaş beklentilerine olan duyarlılığıdır” (Türkiye 

KSS Derneği, 2008: 4).  

KSS, çoğu büyük ve orta ölçekli işletme için pazarlama ve markalama bakımından önemli bir 

referans noktasıdır (Hanlon ve Fleming, 2009: 1). Ayrıca işletmenin rekabet noktasında 

diğerlerinden farklı olduğunu ortaya koymasına yardımcı olma, müşteri ve çalışan 

memnuniyetinin artmasını ve işletmenin olumlu imaj ve itibar oluşturmasını sağlama 

konularında işletmeye önemli katkıları olmaktadır (Erkman ve Şahinoğlu, 2012: 268). 

Günümüzde bu anlayışı sergileyen ve KSS konusuna önem veren işletmelerin imajlarını 

geliştirme ve satışlarını artırma vasıtasıyla başarı şansı da giderek artmaktadır (Lembet, 2006: 

2). Caymaz ve diğerlerine (2014: 210) göre, işletmeler açısından KSS, kurumsal 

sürdürülebilirliğin birbirleriyle bağlantılı alt faktörlerinden birisidir ve bu nedenle kurumsal 

sürdürülebilirliğin sağlanması açısından temel bir bileşen olarak kabul edilmektedir. Avrupa 

Komisyonu KSS’nin önemini üç açıdan ele almaktadır (https://ec.europa.eu, 19.10.2016): 

 İşletmeler açısından: KSS işletmelere, risk yönetimi, maliyet tasarrufu, sermaye 

kullanımı, yenilik yapma, müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönetiminde önemli faydalar 

sunmaktadır.  

 Avrupa Birliği açısından: KSS, daha sürdürülebilir bir ekonomiye katkıda bulunması 

boyutunda, işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi hale getirmektedir. 

 Toplum açısından: KSS, daha tutarlı bir toplum oluşturabilmenin ve sürdürülebilir bir 

ekonomik sisteme geçişin temeli olan değerler kümesi sunmaktadır.  

3. Pazarlama Bakış Açısıyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konusu 

Pazarlama, sosyal ortamda gerçekleşmektedir ve pazarlamanın bir sosyal disiplin olarak temel 

kavramları, her zaman toplumsal faktörler, kişiler, gruplar ve kuruluşlar arasındaki alışverişler 

ile bağlantılıdır (Hunt, 1983: 13). Farklı pazarlama tanımlarında “toplum” vurgusu 

görülmektedir ve pazarlamanın sadece tüketicilere, müşterilere ya da işletmelere yönelik değil, 

aynı zamanda bir bütün olarak topluma katkıda bulunacak kapsamlı değer oluşturduğu, 

sunduğu ve sunması gerektiği belirtilmektedir (Sanclemente-Téllez, 2017: 6-8). Dolayısı ile 

işletmelerin, faaliyetlerinden etkilenen tüm paydaşların ve toplumun çıkarlarını gözetmesi 

anlamına gelen KSS ile pazarlama arasında sıkı bir bağ söz konusudur.  

Pazarlama zamanla, bir yandan mübadelelerin gerçekleşmesini sağlayarak toplumsal refaha 

katkıda bulunurken diğer yandan çevresel kirlilik, kaynakların israfı gibi yıkıcı etkilerin 

sorumlusu haline gelmiştir. Bu çelişki, pazarlama akademisyenlerinin pazarlama ile sosyal 

sorumluluk ilişkisini konu alan deneysel araştırmalar yapmalarını ve kavramsal düşünceler 

geliştirmelerini sağlamıştır (Carrigan ve Attalla, 2001: 561). Bu durum KSS’yi pazarlama 

konuları arasına sokmuştur. Nitekim sosyal pazarlama, yeşil pazarlama, amaca yönelik 

pazarlama, haksız rekabet, tüketici hakları, sponsorluk, satış tutundurma ve bunun gibi KSS 

kapsamında başvurulan birçok uygulama, pazarlamanın konuları arasında olup pazarlama 

araştırmacıları tarafından incelenmiş ve pazarlama literatüründe yer almıştır.  
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Pazarlama araştırmacılarının KSS konularını araştırmalarında etkili olan diğer bir faktör de son 

yıllarda artış gösteren küreselleşme karşıtı ve çevre koruma amaçlı aktivizm hareketlerine 

karşılık Nike, Coca Cola gibi öncü firmaların kendilerini sosyal işletmeler olarak göstermek 

amacıyla gerçekleştirdikleri KSS uygulamaları ve bu uygulamalar neticesinde sağladıkları 

pazarlama odaklı faydalar olmuştur (Maignan ve Ferrell, 2004: 3).  

Özellikle 20. yüzyıldan sonra gelişen ilişkisel pazarlama paradigması, tüketici değerinin 

tanımlanması, geliştirilmesi ve sunulmasına vurgu yaparak, insan etkinliğinin sosyal yönleri 

üzerinde durarak yeni bir pazarlama yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. Bu yeni pazarlama 

yaklaşımı, işletmenin sosyal sorumluluğunun yanı sıra tüm paydaşlara değer kazandırma 

anlayışına dayanmaktadır (Banytė ve Gadeikienė, 2008: 228).  

KSS ile pazarlamanın kesiştiği ve KSS’yi pazarlama alanı açısından önemli hale getiren en 

belirgin nokta, tüketicilerin KSS ile ilgili konulara özellikle son yıllarda giderek daha fazla 

önem vermesi ve KSS algılamalarının tüketici davranışlarını etkilemesi noktasıdır. Tüketiciler, 

işletmelerin KSS konusundaki hassasiyetlerine ve KSS uygulamalarına dikkat etmektedir ve 

konu ile ilgili algılamaları onların marka bağlılığı, satın alma gibi davranışlarına yön 

vermektedir.  

Philip Kotler ve Nancy Lee (2005), KSS konusunu pazarlama odaklı bir biçimde ele almış ve 

gerçekleştirilen uygulamalar bağlamında değerlendirmişlerdir. Modelde KSS faaliyetleri, 

“sosyal amaçlı teşvikler, amaca yönelik pazarlama, kurumsal sosyal pazarlama, kurumsal 

hayırseverlik, toplum gönüllülüğü ve sosyal sorumluluk esaslı iş uygulamaları” olarak altı 

başlıkta incelenmektedir. 

 Sosyal Amaçlı Teşvikler: Sosyal amaçlı teşvikler, kurumun sosyal bir konudaki 

farkındalık ve ilgiyi arttırmak veya sosyal bir amaca yönelik fon toplamak, katılım sağlamak 

veya gönüllü toplamak amacıyla fon, mal ve hizmet yardımı gibi kaynaklar sağlamasıdır 

(Kotler ve Lee, 2005: 51). Sosyal amaçlı teşviklerin odak noktasını oluşturan sosyal konulara 

yönelik farkındalık ve ilgi oluşturma için muhtemel bağışçıların ve gönüllülerin bu amaca 

katkıda bulunmaları veya amaca yönelik faaliyetlere katılmaları konusunda ikna edici 

iletişimler geliştirilmektedir (Kotler ve Lee, 2005: 51). Sosyal amaçlı teşvik kampanyalarının 

başarısı, ikna edici iletişim ilkelerinin etkili bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Kampanyaya 

uygun mesajların oluşturulması ve uzman medya kanalları vasıtasıyla iletilmesi, kampanyanın 

başarısını doğrudan etkileyen önemli unsurlardır. Kampanya planları, hedef kitlelerin açık 

tanımlarını, iletişim hedeflerini ve amaçlarını, vaat edilen çıkarlara yapılan desteği, elverişli 

iletişim kanallarını ve konumlanmayı kapsamaktadır (Kotler ve Lee, 2005: 51-52). Sosyal 

amaçlı teşvikleri diğer uygulamalardan ayıran en önemli özellik, ürün satışına bağlı olmaması 

ve bireysel davranış değişikliği yaratmayı amaçlamamasıdır. 

 Amaca Yönelik Pazarlama: Son on yılda amaca yönelik pazarlama (AYP), işletmeler için 

popüler bir pazarlama uygulaması haline gelmiştir. Günümüzün yoğun rekabet ortamında, 

amaca yönelik pazarlama iş dünyasında önemli bir rol oynamaktadır (Naseri, 2013: 498). 

İşletmeler, şimdi her yıl onlarca amaca yönelik pazarlama kampanyasına sponsor olmaktadırlar 

(Mir, 2015: 171). AYP, işletmelerin ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların karşılıklı yarar 

sağlayan bir imaj, ürün veya hizmet pazarlamak için ittifaklar kurdukları ticari faaliyeti ifade 

etmektedir. Bazı işletmeler, bir organizasyon ya da pazarlama ötesi bir amaçla ilişkilerini 

genişletmekte ve bunu toplumun katılımı, çalışanların gönüllülüğü ya da hayırseverlik gibi 

diğer işletme faaliyetleriyle bütünleştirmektedir. Bir işletme ile bir markanın karşılıklı fayda 

yaratacak bir sosyal amaç veya konuyla ilişkilendirilmesinin stratejik olarak başarılı olduğu 

kanıtlanmıştır (Mir, 2015: 171). AYP genellikle, bir firmanın satışlarının, satış gelirinin bir 

yüzdesinin bağışlandığı bir hayır kurumu veya diğer kamusal olaylarla ilişkilendirildiği 

promosyon stratejisini ifade etmektedir.  İşletmelerde sosyal konulara kaynak ve finansman 
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sağlayarak dikkat çekmeye yardımcı olmak için kullanılan bir pazarlama aracıdır (Dwivedi, 

2016: 26). AYP anlayışı, sponsorluk, hayırseverlik (philantrophy) ya da bağışlardan farklıdır. 

AYP sürecinde, işletmenin faaliyetleriyle uyumlu bir hedef kitle ile ilgili sosyal bir sorun 

belirlenmekte ve satışlardan elde edilen gelirin bir kısmı o sosyal sorunun çözümü için 

kullanılmaktadır. AYP sürecinde kullanılan diğer bir yönteme göre, bir STK ile işbirliği 

yapılmakta ve elde edilen gelirin bir kısmı bu STK’ya aktarılmaktadır (Öztürk ve Topuz Savaş, 

2014: 6110). 

 Kurumsal Sosyal Pazarlama: Sosyal pazarlama, “malın planlanması, fiyatlandırılması, 

iletişimi, dağıtımı ve pazarlama araştırması konularını içeren ve sosyal düşüncelerin kabul 

edilebilirliğini etkilemek için yapılan programların kontrolü, uygulanması ve tasarımıdır” 

(Kotler ve Zaltman, 1971: 5). Andreasen’e (2003: 296) göre sosyal pazarlama, “hedef kitlelerin 

kişisel refahını artırmaya ve toplumu iyileştirmeye yönelik gönüllü davranışları desteklemek 

için tasarlanan programların analizine, planlanmasına, uygulanmasına ve değerlendirilmesine 

ticari pazarlama ilkelerinin uygulanmasıdır”. Sosyal pazarlama, sağlık, sigara ve uyuşturucu ile 

mücadele, trafik kazalarını önleme, açlıkla mücadele, askerliğin sevdirilmesi, silahsızlanma, 

aile planlaması, çevre kirliliğini önleme gibi geniş bir alanı kapsayan sosyal konulardan 

oluşmaktadır (Türkmen vd., 2016: 377). KSP, çerçevesinde işletme, halk sağlığı, güvenlik, 

çevre, toplum refahı gibi konularda iyileştirmeler sağlayacak bir davranış değiştirme 

kampanyasını desteklemektedir. Kampanya sonucunda sağlanacak davranış değişikliği, 

kampanyanın odak noktası ve amaçlanan sonucudur. KSP uygulamalarının, davranış 

değiştirmeye odaklanması, diğer uygulamalardan farklılaşmasını sağlayan özelliktir. Her ne 

kadar, kampanya çabaları, farkındalık oluşturma ve mevcut inançları ve tutumları değiştirme 

çabalarını içerebilse de, kampanya öncelikle özel bir kamu davranışını (örneğin, arabada bir 

çöp torbası bulundurma gibi) ya da hareketini (örneğin, oy verme gibi) etkileme ve destekleme 

için tasarlanmıştır. 

 Kurumsal Hayırseverlik: Hayırseverlik, işletme ile ilgili olan veya işletmenin kurduğu bir 

vakfa, ilişkisi olmayan bir kâr amaçsız kuruluşa ya da bazı kişilere yapılan gönüllü bağışları 

içermektedir (Raiborn vd., 2003: 47). Ricks’e (2005: 122) göre hayırseverlik, “işletme 

kaynaklarının, sosyal bir beklenti olmaksızın işletmeyle ilişkisi olmayan sosyal yardım 

faaliyetlerine gönüllü olarak tahsis edilmesidir”. Kurumsal hayırseverlik, işletmenin bir hayır 

kurumuna ya da bir sosyal amaca, nakit yardımı, bağış veya mal ve hizmet sağlama şeklinde 

doğrudan destekte bulunmasıdır. Kurumsal hayırseverlik, KSS uygulamaları içerisinde en 

geleneksel olanıdır ve geçmişte toplum sağlığı, eğitim, sanat ve çevresel konularda sorumluk 

faaliyetleri yürüten organizasyonlara büyük kaynaklar sağlamıştır. Bu tür bağışlar, çeşitli 

etkinlikler ve bireysel bağışlardan sağlanan gelirler ile yapılan harcamalar arasındaki boşluğu 

doldurmakta ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların işletme bütçesi, sermaye masrafları ve özel 

projeleri için çoğunlukla hayati önem taşımaktadır (Kotler ve Lee, 2005: 141). Kurumsal 

hayırseverlik, sosyal sorumluluk bağlamında önemli bir yere sahiptir. Bu anlayışın temelinde 

işletmenin ekonomik faaliyetlerini yürütürken ilgili taraflara zarar vermemesi yatmaktadır 

(Balıkçıoğlu ve Karacaoğlu, 2007: 124). Kurumsal hayırseverlik uygulamasını diğer 

uygulamalardan ayıran özellikler, herhangi bir kuruluş ile ortaklık kurulmaması, ürün 

satışlarına bağımlı olmaması ve herhangi bir davranış değişikliğini amaçlamamasıdır. 

 Toplum Gönüllülüğü: Toplum gönüllülüğü, bireylerin iş dışında, kâr amacı gütmeden 

yürüttükleri aktivitelerin bir sonucudur (Türkmen vd., 2016: 379). Toplum gönüllülüğü, 

kurumun özellikle çalışanlarını, perakende ortaklarını ve acentalarını, gönüllü olarak sosyal 

amaçlı etkinlikleri desteklemek üzere yönlendirdiği bir uygulamadır. Gönüllü çabalar, 

çalışanların bilirkişiliklerini, yeteneklerini, fikirlerini ve/veya fiziksel iş güçlerini gönüllü 

olarak bağışlamalarını kapsayabilmektedir (Kotler ve Lee, 2005: 171). Toplum gönüllülüğü, 

kurumun çalışanlarının yerel organizasyonlara ve yerel sosyal amaç çabalarına (örneğin, yollara 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

634 
 

atılmış çöpleri toplamak gibi) bireysel olarak gönüllü olmalarını gerektirdiğinden, diğer 

uygulamalardan ayırt etmek zor değildir (Kotler ve Lee, 2005: 171). Son yıllarda birçok işletme, 

çalışanlarını, mesai saatleri içinde STK’lara yönlendirmeye ve yardım etkinliklerini 

desteklemeleri yönünde teşvik etmeye başlamıştır. Bu davranış şekli, sosyal sorumluluk 

projeleri içerisinde en önemlisi olarak değerlendirilmektedir. 

 Sosyal Sorumluluk Esaslı İş Uygulamaları: Sosyal açıdan sorumluluk taşıyan iş 

uygulamaları, kurumun benimsediği ve yürüttüğü, toplumun refahını iyileştirme ve çevreyi 

koruma konularını destekleyen uygulamalardır. Sadece yasalara uyma gibi zorunlu ya da ahlaki 

standartlara uyma gibi beklenen değil, aynı zamanda isteğe bağlı olan faaliyetleri de 

kapsamaktadır. Sosyal sorumluluk esaslı iş uygulamaları, refah, sağlık ve emniyetin yanı sıra 

psikolojik ve duygusal ihtiyaçlara da gönderme yapmaktadır (Kotler ve Lee, 2005: 201). Sosyal 

sorumluluk esaslı iş uygulamalarının, daha çok işyeri içindeki faaliyetlerde sosyal sorumluluk 

odaklı davranışları amaçlaması, bu KSS uygulamasını diğer uygulamalardan ayıran en önemli 

özelliğidir.  

4. Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk  

Türkiye’de KSS kavramı, hayırseverlik kapsamında değerlendirildiğinde çok eski bir kavram 

olduğu görülmektedir. Türkiye’de KSS ile ilgili doğrudan yasal düzenlemeler çok az olsa da 

toplum ve işletmeler bu kavrama yabancı değildir. Bu anlamda sivil toplum kuruluşları, meslek 

odaları, dernek ve vakıfların KSS konusunda birikime sahip oldukları ve KSS odaklı 

davranışların yerine getirilmesinde deneyimli oldukları bilinmektedir. Özellikle vakıflar ve 

Ahilik Teşkilatı, Osmanlı döneminde sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinde önemli 

katkılar sağlamışladır (Ersöz, 2007: 65). Osmanlı Devleti döneminde vakıf sistemi çok yaygın 

olup, 19. ve 20. yüzyıldaki kaynaklarda, vakıf mülklerinin, ülkedeki binaların ve ekilebilir 

arazilerin dörtte üçünü meydana getirmekte olduğu yer almaktadır. Ancak, gerek Osmanlı 

Devleti’nin son döneminde ve gerekse Cumhuriyet döneminde, hizmetlerin devlet tarafından 

sağlanması gerektiği yönündeki düşünce değişikliği, sosyal düzenin sorumluluğunun devlete 

geçmesine, vakıf sisteminin zayıflamasına yol açmıştır (Ersöz, 2007: 65-66). 

11. yüzyıldan itibaren faaliyet gösteren Ahilik ve geliştirilmiş hali olan Lonca Teşkilatı, 

toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesinde önemli rol oynamıştır. Genellikle aynı iş 

kolunda çalışanların oluşturdukları organizasyonlar olan bu teşkilatlar, ekonomik 

faaliyetlerinin yanı sıra pazar, üretim ve çalışma koşulları, üyelerin ve toplumun eğitimi, sosyal 

hizmet ve sosyal güvenlik gibi konularda da düzenlemeler yapmışlardır. Bu konular içerisinde 

Ahilik teşkilatının en önemli işlevi çalışma koşullarının düzenlenmesi konusunda olmuştur. 

Pazar, üretim ve çalışma koşullarının tespiti, üyelerin ve toplumun eğitimi, sosyal hizmetler ve 

sosyal güvenlik fonksiyonları, usta-çırak-kalfa ilişkilerinin düzenlemesi, Ahilik teşkilatının 

katkıları arasında sayılabilmektedir (Ersöz, 2007: 66).  Ayrıca “orta sandığı" gibi düzenlemeler, 

günümüzdeki sosyal güvenlik kurumlarının ilk örneği olarak değerlendirilmektedir. Orta 

sandıkları, üyelerine hastalık, sakatlık, yaşlılık ve ölüm gibi durumlara karşılık belirli 

güvenceler sağlamayı amaçlamıştır. Bu kurumlar, ihtiyacı olana borç verme, çalışamayanlara 

para yardımı yapma gibi fonksiyonları da yerine getirerek birer yardım sandığı işlevi de 

görmüştür (Şen, 2002: 30).  

Dünyada özellikle 1960’lardan sonra giderek önemi artmaya başlayan KSS konusu, Türkiye’de 

1990’larda gündeme gelmeye başlamıştır. Türkiye’de KSS bilincinin gelişmesinde, uluslararası 

kuruluşlara üyeliklerin artmasının ve uluslararası KSS etkinliklerinde rol alınmasının çok 

büyük etkisi olmuştur. 1996’da İstanbul’da gerçekleşen Habitat II Konferansı, fakirlik, 

ayrımcılık, insan hakları, temel hak ve özgürlükler, eğitim, sağlık ve beslenme gibi sosyal 

konuların görüşüldüğü bir platformun sağlanması için önemli bir olanak yaratmıştır (KSS 

Derneği, 2008: 7). 
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Türkiye’de işletmeler, KSS uygulamalarına 2000’li yıllardan sonra daha fazla önem vermeye 

başlamışlardır. Söz konusu gecikmenin en önemli nedeni, ekonomik istikrarsızlık, yaşanan 

ekonomik krizler ve yüksek enflasyondan dolayı işletmelerin, sadece ekonomik 

sorumluluklarını ön planda tutmalarıdır. 2000’li yıllarda, düşük enflasyon ve yükselen refah 

seviyesi gibi ekonomik gelişmeler, işletmelerin KSS uygulamalarına yönelmelerini 

kolaylaştırmıştır (Öztürk, 2013: 10). 

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluğun gelişimi kısaca incelendiğinde, konunun daha çok 

özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki sponsorluklar ve hayırseverlik etkinlikleri 

olarak algılanmakta olduğu görülmektedir ve projeler genellikle çevre, eğitim, sağlık, sokak 

çocukları, gençler, spor, kültürel değerlerin korunması, sanat gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. 

Bu alanlar toplumun gelişmesine paralel olarak insanların talep ettiği ihtiyaçları kapsamaya 

çalışmaktadır. Özellikle dezavantajlı gruplar da bu kapsamda önem arz etmektedir (Sarıca ve 

Yüksel, 2012: 51).  

Türkiye’de KSS’nin gelişmesinde, sivil toplum kuruluşlarının önemli payı vardır. Özellikle 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ile İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kakınma 

Derneği, faaliyetlerini doğrudan KSS odaklı olarak yürütmektedirler. Ayrıca Türkiye Kurumsal 

Yönetim Derneği (TKYD) ve Türkiye Etik Değerler Merkezi (TEDMER) de KSS’nin çeşitli 

alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren en etkili STK’lar arasında yer almaktadır (KSS 

Derneği, 2008: 15-16). 

Türkiye’de sivil toplumun baskısı dışında, özel işletmeleri KSS faaliyetlerine yönelten etkenler 

olarak, küresel rekabetin yoğunlaşması nedeniyle varlığını sürdürmek isteyen işletmelerin 

geleneksel pazarlama uygulamalarının dışına çıkmak istemeleri, Avrupa Birliği uyum 

sürecinde işletmelerin Avrupa pazarında yer alabilmek için bazı kriterleri (toplum için ortak 

değerlerin en üst düzeye çıkarılması, faaliyetlerin olumsuz etkilerinin tespit edilmesi, 

önlenmesi, azaltılması vb.) yerine getirmek zorunda olmaları ve özellikle son yıllarda KSS ile 

ilgili kamusal düzenlemeler sıralanabilmektedir (van Het Hof, 2009: 20). Türkiye’deki 

işletmelerin KSS uygulamalarını etkileyen bir başka gelişme ise çokuluslu işletmelerin yerel 

uzantılarına ve tedarikçilerine KSS uygulamaları için pozitif baskı uygulamalarıdır. Bu durum, 

diğer Türk işletmeler için de bir itici güç olmaktadır (KSS Derneği, 2008: 3). 

5. Veri ve Yöntem 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de işletmeler tarafından gerçekleştirilen KSS uygulamalarının 

analiz edilmesi ve işletmelerin en çok hangi uygulamaları tercih ettiğinin belirlenmesidir. 

Ayrıca gerçekleştirilen KSS uygulama türüne göre sektörler arası farklılıklar olup olmadığı 

incelenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Türkiye’de farklı sektörlerde (gıda, 

temizlik/kozmetik, akaryakıt) faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk 

uygulamaları incelenmiş ve Kotler ve Lee (2005) tarafından geliştirilen KSS Modeli’ne göre 

altı boyutta (sosyal amaçlı teşvikler, amaca yönelik pazarlama, kurumsal sosyal pazarlama, 

kurumsal hayırseverlik, toplum gönüllülüğü ve sosyal sorumluluk esaslı iş uygulamaları) 

sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmada son beş yılın verileri esas alınmıştır.  

Araştırmada veri toplama sürecinde, internet, yazılı basın ve akademik çalışmalarda yer alan 

bilgilerden yararlanılmıştır. İşletmeler tarafından gerçekleştirilen KSS uygulamalarının altı 

boyutta sınıflandırıldığı ve dört sektöre göre karşılaştırıldığı bir matris oluşturulmuştur.   

6. Ampirik Analiz 

Yapılan sınıflandırma sonucunda veriler üç sektöre gore değerlendirilmiştir (Tablo 1). Buna 

göre, KSS uygulamaları boyutunda incelendiğinde tüm sektrölerin toplamında en çok 

gerçekleştirilen uygulama türünün sosyal pazarlama olduğu görülürken ikinci sırada sosyal 
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amaçlı teşvikler gelmektedir. KSS uygulamalarından en az başvurulan ise toplum 

gönüllülüğüdür. 

Sektörel olarak bakıldığında, KSS uygulamalarını en çok gerçekleştiren sektör, gıda sektörüdür. 

Daha sonra temzilik/kozmetik sektörü gelmektedir. KSS uygulamalarına en az başvuran 

sektörün akaryakıt sektörü olduğu görülmektedir.  

KSS uygulama türüne göre sektörel farklılıklar incelendiğinde, akaryakıt ve gıda sektörlerinin 

en çok gerçekleştirdiği uygulama sosyal pazarlama iken, temzilik/kozmetik sektörü en çok 

sosyal amaçlı teşviklere başvurmuştur.  

KSS uygulamaları arasında sektörlerin en az başvurduğu uygulamalar incelendiğinde, akaryakıt 

sektörünün en az amaca yönelik pazarlama uygulamaları gerçekleştirdiği, gıda ve 

temizlik/kozmetik sektörlerinin ise toplum gönüllülüğüne en az başvurduğu görülmektedir.  

 

Tablo 1: Sektörlere Göre KSS Uygulamaları 
 

 
Sosyal 

Amaçlı 

Teşvikler 

Amaca 

Yönelik 

Pazarlama 

Kurumsal 

Sosyal 

Pazarlama 

Kurumsal 

Hayırseverlik 

Toplum 

Gönüllülüğü 

Sosyal 

Sorumluluk 

Esaslı İş 

Uygulamaları 

Toplam 

Akaryakıt 10 9 30 13 10 14 86 

Gıda 18 12 63 22 9 38 162 

Temizlik/Kozmetik 48 13 34 15 3 19 132 

Toplam 76 34 127 50 22 71  

 

7. Sonuç 

KSS konusu günümüzde giderek daha çok dikkat çeken, özellikle sonuçları tüketici tutum ve 

davranışlarına yansıyan önemli bir konudur. İşletmeler bir yandan faaliyetleri dolayısıyla 

çevreye verdikleri zararı en aza indirmeye çalışırken diğer yandan toplum refahına katkıda 

bulunmaya çalışmaktadırlar. Bunu yaparken işletmelerin başvurduğu KSS uygulamaları farklı 

özellikler taşımaktadır. Dolayısıyla işletmeler, bu uygulamalara başvuruken, uygulamanın 

amacı, hedef kitlesi ve süreci dikkatlice planlanmalıdır.  

Araştırma öne çıkan sonuçlarına göre; 

 Tüm sektrölerin toplamında en çok gerçekleştirilen uygulama türünün sosyal 

pazarlama olduğu görülmektedir. Bu durum, işletmelerin, toplumsal yaşamdaki hatalı 

davranışlara dikkat ettiğini ve topluma doğru davranış türünü öğretme amacına 

yöneldiklerini göstermektedir. Buna karşılık en az başvurulan KSS uygulama türü 

toplum gönüllülüğüdür. Bu durum, işletmelerin çalışanlarını KSS konusunda 

bilinçlendirme, uygulamalara katılıma teşvik etme ve özellikle mesai saatlerinden ödün 

verme konusunda zayıf profil izlediklerini göstermektedir.  

 KSS uygulamalarını en çok gerçekleştiren sektör, gıda sektörüdür. Bu sektörün ön 

plana çıkmasındaki en büyük etkenin, özellikle sağlık konusunda ürün içerikleri ve 

kullanılan malzemelerden dolayı oluşan olumsuz tüketici algısının kırılmaya 

çalışılması olduğu düşünülmektedir. 

 Akaryakıt ve gıda sektörlerinin en çok gerçekleştirdiği uygulama türü sosyal 

pazarlamadır. Bu sektörlerde ürünlerin kullanım koşullarının çok önemli olması, 

tüketicinin doğru davranışa yönlendirilmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla bu 
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sektörlerin davranış değişikliği amacı ön plana çıkan sosyal pazarlamaya en çok 

başvurmaları, beklenen bir sonuçtur.  Bununla birlikte temizlik/kozmetik sektörü en 

çok sosyal amaçlı teşviklere başvurmuştur. Bu sektörde kullanılan malzemelerin 

özellikle sağlık açısından önemli riskler taşıması ve çevreye önemli etkileri olması, 

kullanıcı farkındalığını ön plana çıkarmaktadır. Bu durumun bu sektörde sosyal amaçlı 

teşviklere önem verilmesinin nedeni olduğu düşünülmektedir.   

 Akaryakıt sektörünün en az gerçekleştirdiği uygulama türü, amaca yönelik pazarlama 

uygulamalarıdır. Amaca yönelik pazarlama uygulamalarında, her birim satıştan 

kampanyaya destek sağlanacağı taahhütü verilmektedir. Dolayısıyla gıda sektöründe, 

ürün özelliklerinden dolayı birim başına bağış miktarı belirlemenin zor olması, bu 

sektörün amaca yönelik pazarlamaya daha az başvurmasının bir nedeni olabilir. Buna 

karşılık gıda ve temizlik/kozmetik sektörlerinin ise toplum gönüllülüğüne en az 

başvurduğu görülmektedir. Bu sonuç, ilgili sektörlerde mesai saatlerine önem 

verildiğini, çalışanların KSS konularında bilinçli ve etkin olmasının sektörel anlamda 

bir getirisi olmayacağının düşünüldüğünü göstermektedir. 

 Araştırmanın, tüm sektörlerde, toplum gönüllülüğü uygulamasına çok az başvurulduğu 

bulgusu, araştırmacılar tarafından en ilgi çekici bulgu olarak değerlendirilmektedir. Bu 

sonuç, işletmelerin çalışanların KSS konularında bilinçli olmaları, ilgili kampanyalara 

katılımları ve özellikle mesai saatlerinden ödün verilmesi konularında daha mesafeli 

olduklarını göstermektedir. Buna karşılık bilinçli ve sorumluluk sahibi çalışanlara 

sahip olmak, bir işletmenin başarısını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Bu konuda 

öncelikle yöneticilerin bilinçlenmesi daha sonra bunu çalışanlarına yansıtmaları, 

bireyler, işletme ve tüm toplumun geleceğini olumlu yönde etkileyecektir. Dolayısıyla 

işletmelerin bu konuya hassasiyetle yaklaşmaları önerilmektedir.    

Sonuç olarak hangi sektörde ve hangi uygulama türünde olursa olsun KSS konusu gerek 

bireyleri gerekse toplumun refahı açısından önemli bir konudur. Bu konudaki gelişmelerin 

işletmelere geri dönüşü de artan satışlar ve kar olmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin toplumsal 

yapıya ve ihtiyaçlara göre, KSS konularında gerekli katkıyı sunmaları hem olumlu imaj ve itibar 

vasıtasıyla başarılı olmalarını sağlayacak hem de toplumsal gelişmenin önünü açacaktır. 
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Kütahya'da, Uluslararası Alanda Ticaret Yapan Firmalarda 

Çalışan, Mermer İşçilerinin, İş Doyumunun Belirlenmesi 
 

Metin Çalık1  Hakan Demirhan2 

 

 
Özet 

İş doyumunun oluşmasında çok önemli bir etkiye sahip olan kişisel faktörler, kişinin doğuştan itibaren getirdiği 

çeşitli özellikler ile birlikte yaşamı boyunca elde ettiği deneyimler temelinde belirlenmektedir. Bu bağlamda 

kişinin cinsiyeti, eğitimi vb. faktörler de kişinin içinde bulunduğu mevcut durumu değerlendirmesini doğrudan 

etkilemektedir. Uluslararası firmaların günümüzde bulundukları sektörde rekabet edebilmeleri için, çalışanların 

verimini artırabilmesi için, çalışanların iş doyumunu değerlendirmeleri gerekir. Bu nedenle çalışmamızda 

uluslararası alanda, mermer sektöründe ticaret yapan bir firmada çalışanların, iş doyumunu etkileyen faktörler 

belirlenerek analiz edilmesi amaçlanmıştır. İş doyumunu etkileyebilecek faktörler arasında cinsiyet, yaş, medeni 

durum, çalışma süresi ve eğitim durumu incelenmiştir. Çalışanların iş doyumları, İş Doyum Ölçeği ile 

değerlendirilmiş, çalışanların iş doyumunda, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyinin etkili olduğu,  medeni durum ve 

çalışma sürelerinin ise etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İş doyumu, iş memnuniyeti, iş doyumuna etki eden faktörler, bireysel özellikler, iş doyum 

analizi 

JEL Sınıflandırması: M5, M12, M14 

 

Determination of Job Satisfaction of Marble Workers Working in 

International Trade Companies in Kütahya 
 
Abstract 

The personal factors that have a very important effect on job satisfaction are determined on the basis of the 

experiences acquired throughout the life together with the various characteristics of the person from birth. In this 

context, the person's gender, education, etc. factors directly affect the assessment of the current situation too. 

Nowadays, in order to increase the productivity of the employees in order to compete in the sector in which the 

international companies operate, employees need to evaluate their job satisfaction. Therefore, in our study, it is 

aimed to determine and analyze the factors affecting job satisfaction of employees working in a marble sector in 

the international field. Gender, age, marital status, duration of study and educational status were examined among 

the factors that may affect job satisfaction. The job satisfaction of the employees was evaluated with Job 

Satisfaction Scale and it was concluded that the employees' job satisfaction, gender, age and education level were 

effective and that the marital status and working time were not effective. 

Keywords: Job satisfaction, job contentedness, factors affecting job satisfaction, personal features, job satisfaction 

analysis. 

JEL Classification: M5, M12, M14  
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1. Giriş 

Güvenli, nitelikli ve verimli hizmetlerinin sunulması, çalışanların kapasitesine ve performansta 

mükemmelliği destekleyen bir çalışma ortamına bağlıdır. Bir işletmenin uluslararası alanda 

başarılı olabilmesi ve rakiplerinden farklılaşarak öne çıkabilmesi, öncelikle iç çevresindeki 

dinamikleri etkili bir şekilde yönetebilmesine bağlıdır (Eğinli, 2009). 

İşten duyulan genel doyum, ücretten duyulan doyum, güvenlikten duyulan doyum, sosyal 

çalışma koşullarından duyulan doyum, denetimden duyulan doyum, gelişme olanaklarından 

duyulan doyum olmak üzere iş doyumu farklı biçimlerde incelenmektedir. Bu tutumun 

çalışanın performansını etkilediği birçok çalışma ile ortaya konmuştur. 20. yüzyılın başından 

bu yana, çalışanların performansı ile memnuniyet arasındaki ilişkiyle ilgili artan bir ilgiye tanık 

olmaktayız (Bateman ve Organ, 1983). 

Araştırmacılar, iş doyumunun gerçekten yeterli motivasyonla elde edildiğini ancak çok sayıda 

değişkenin göz önüne alındığını anlamışlardır. Çalışmalar, yüksek ve düşük iş memnuniyetinin 

yaş, cinsiyet, eğitim, meslek ve gelir düzeyine göre belirlendiğini düşünmektedir (Lawler ve 

Porter, 1967). 

Çalışmamızda, maden sektöründe faaliyet gösteren, mermer fabrikası çalışanlarının iş doyumu 

incelenmiş ve etkileyebilecek faktörler araştırılmıştır. İş doyumunu etkileyebilecek faktörler 

cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi ve eğitim durumu olarak araştırmamızda belirlenmiş ve 

karşılaştırılmıştır. Mermer işçilerinin iş doyumunu arttıracak uygulamalar üzerinde tartışılmış 

ve yorumlanmıştır. 

2. İş Doyumu 

Çalışma yaşamı, çalışanlara işle ilgili deneyimler kazandırmakta, iş gününde yaşanan çeşitli 

duyguların birikimine neden olmaktadır. Zihinsel ve duygusal olarak bir tutum oluşturmaktadır. 

İşe yönelik olumsuz birikimlerin olması durumunda işinden ve işyerinden memnun olmayan 

mutsuz çalışanlar gözlenmektedir. Çalışanların yaptıkları işten ve iş ile ilgili şartlardan memnun 

olmaları ve işle ilgili bir doyuma ulaşmaları istenmektedir.  Bir çalışanın iş doyumu, işle ilgili 

birçok faktörden etkilenmektedir. İş ile ilgili faktörleri değerlendirme ve iş ile ilişkili bir tutum 

geliştirme ise tamamı kişinin kendisiyle ilgilidir. Bu nedenle aynı işyerinde çalışan iki kişiden 

biri iş doyumu yaşarken, diğerinin işi ile ilgili doyumsuzluk yaşaması mümkündür (Eğinli, 

2009). 

İş doyumu, iş durumuna duygusal bir tepkidir. Bu nedenle, görülemez ancak anlaşılır. Eğer 

örgüt üyeleri aynı bölümdeki diğer üyelere göre çok daha fazla çalıştıkları halde az 

ödüllendirildiklerini hissediyorlarsa; işlerine, iş arkadaşlarına ve yöneticilerine karşı olumsuz 

bir tutum geliştireceklerdir. Bu üyelerde iş doyumsuzluğu artacaktır.  Smith, Kendall ve Hulin 

beş iş doyumu boyutundan söz etmişlerdir. Bunlar: 

a. İşin Kendisi, 

b. Ücret, 

c. Yükselme Olanakları, 

d. Denetim, 

e. İş Arkadaşlarıdır (Luthans, 1992). 

2.1. İş Doyumu İle İlgili Araştırmalar 

Yurdumuzda ve dünya genelinde, iş doyumu ile alakalı birçok araştırma yapılmıştır. Bu 

kısımda, önce yurt dışında yapılan ilgili araştırmalar incelenmiş olup, sonra da ülkemizde 

yapılan araştırmalara yer verilmiştir.  
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2.1.1. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

İş doyumu ile ilgili araştırmalar endüstride ve diğer sektörlerde yoğunlaştığından bu tür 

araştırma sonuçları tüm dünya genelinde yer almaktadır. Araştırmada kuramsal olarak içerik 

kuramlarından; Maslow Kuramından yararlanıldığından, bu kuramla ilgili araştırmalara yer 

verilmiştir. Maslow Kuramı ile ilgili araştırmalar yaparak, bu konuda en çok bilgi toplayan 

Porter olmuştur (Özkalp, 1983). 

2.1.2. Türkiye'de Yapılan Araştırmalar  

Ülkemizde, bu araştırmanın konusunun henüz bir araştırmaya doğrudan konu edilmediği 

görülmüştür. Ancak bazı eğitim kurumlarında ve diğer örgütlerde gerçekleştirilen bu konu ile 

dolaylı ilişkisi bulunan bazı araştırmalar bulunmaktadır. 

Görev türü, eğitim alanındaki kıdemliliği, okulun bulunduğu bölge ve profesyonellik düzeyi 

gibi değişkenlerin, Lise yöneticilerinin iş doyumlarına etki eden anlamlı değişkenler olmadığı 

belirlenmiştir. Üç yönetici grubunun karşılaştırmalı analizler sonucu, demokratik lise 

yöneticilerinin iş doyumlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kadın ve erkek yöneticilerin 

iş doyumlarının incelendiği araştırmada; kadın yöneticilerin iş doyumlarının, erkek 

yöneticilerden daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışma koşulları ve kişilerarası 

ilişkiler iş doyumu ile yüksek derecede ilişki gösterirken, ücret ve kişisel hayatın iş doyumuyla 

ilişkisi olmadığı belirlenmiştir (Çetinkanat, 2000). 

2.2. İş Doyumunu Etkileyen Faktörler 

İş doyumu çalışanın fiziksel ve zihinsel açıdan işinden duyduğu memnuniyettir. İş doyumu, işin 

özellikleri ve çalışanın istekleri arasında bir uyum varken sağlanabilir (Silah, 2005). 

Çalışanların işten duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluk durumunu ifade eden iş doyumu 

kavramı, bir anlamda da işle ilgili koşullara yönelik geliştirilen pozitif tutumu açıklamaktadır. 

Bu noktada, yüksek iş doyumu kişinin işini, iş arkadaşlarını, iş ortamını sevmesi diğer bir ifade 

ile işe ilişkin olumlu bir tutum geliştirmesi ile ilişkilidir. Diğer yandan, kişinin işle ilgili durum 

ve koşullara karşı olumsuz bir tutum geliştirmesi ise, iş doyumsuzluğunu ortaya çıkarmaktadır 

(Eğinli, 2009). 

2.2.1. Kişisel Faktörler 

Kişinin içinde bulunduğu yaşam dönemi, kişinin davranışları ve tutumları, kararları üzerinde 

belirleyici bir rol oynamaktadır. Kişinin işe ilişkin duygu düşünce ve tutumlarında yaşa bağlı 

farklılıkların görülmesi mümkündür. Yapılan araştırmalar, kişin yaşı ile iş doyumu arasında ‘U’ 

şeklinde bir ilişki olduğunu göstermektedir (Okpara, 2006). 

2.2.2. Örgütsel Faktörler 

Modern çağda, kuruluşlar çevrenin dinamik doğası nedeniyle birçok zorlukla karşı karşıyadır. 

Bir işletmenin önündeki en büyük zorluklardan biri, sürekli değişen ve gelişen çevre ile başa 

çıkmak ve başarıya ulaşmak ve rekabet içinde kalmak için çalışanlarını tatmin etmektir. 

Çalışanların verimliliğini, etkinliğini ve iş taahhüdünü artırmak için, işletme, iyi çalışma 

koşulları sağlayarak çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamalıdır (Raziq, Maulabakhsh, 2015). 

2.2.3. Kültürel Faktörler 

İş doyumu konusundaki uluslararası araştırmalar, iş özellikleri ile iş doyumu arasındaki 

ilişkinin ülkeler arasında farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu farklılıklar kültürel 

farklılıkların etkisinden dolayı olabilir. Bununla birlikte, bugüne kadar, ulusal kültürün farklı iş 

özelliklerini nasıl etkilediğinin ve bunun iş doyumu üzerindeki etkilerini nasıl etkilediğine dair 

çok az sistematik araştırma yapılmıştır. Ampirik analizler 24 ülkeden bir örneğe dayanmaktadır. 

Bulgular, bazı meslek özelliklerinin etkilerinin ülkeler arasında önemli farklılıklar gösterdiğini, 
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diğerleri ise ulusal bağlamdan bağımsız olduğunu göstermektedir. Bu farklılıklar kısmen, 

kültürün bireysel boyutları tarafından önemli ölçüde denetlenir (Hauf ve Ark. 2015). 

3.1.  Araştırma Hakkında Genel Bilgiler 

3.1.1. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılandırılmıştır. Nitel araştırma 

sürecinde araştırmacı bütüncül bir araştırma tablosu ortaya koyarak; kelime analizleri, detaylı 

katılımcı görüşme raporları kullanır ve araştırmayı doğal ortamda düzenler. Nitel araştırmada 

genel olarak takip edilen araştırma süreci parçadan bütünedir (Tümevarım). Genel itibari ile 

nitel araştırmacı gözlem, görüşme ve dokümanlardan yola çıkarak kavramları, anlamları ve 

ilişkileri açıklayarak süreci sürdürür. (Karadağ, 2010).  

3.1.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Bu çalışma maden sektöründe, mermer imalatı yapan bir uluslararası firmada çalışan işçilerinin 

iş doyumunu araştırmak amacı ile planlanmıştır. Verileri toplamak için anket yöntemi 

kullanılmıştır. Sonuçlar uygun istatistiksel yöntemlerle incelenmiştir. Araştırmanın evreni 

mermer fabrikası çalışanlarından oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi 96 çalışandır. Bunların 

%70,8’i yani 68 erkek, %29,2’si yani 28’i kadındır.  

3.1.3. Araştırmanın Veri Toplama Araçları 

 Araştırmaya katılan olguların iş doyumunu ölçmek için, (Spector, 1985) tarafından geliştirilen 

Job Satisfaction Survey (JSS) ölçeği ile çalışılmıştır. Bu ölçek (Yelboğa, 2009) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmış ve “İş Doyumu Ölçeği” olarak isimlendirilmiştir. Ölçek; “Ücret”, 

“Yükselme olanakları”, “Denetim” (ilk amirle olan ilişkilerden sağlanan doyum), “Sosyal 

haklar”, “Performansa Dayalı Ödüllendirme”, “İşin yapılma şekli” (kural ve prosedürlerle ilgili 

doyum), “Çalışma arkadaşları”, “İşin yapısı” ve “İletişim” olmak üzere dokuz alt boyuttan 

oluşmakta ve her boyut dört madde içermekte, toplamda 36 maddeden oluşmaktadır. “Yaptığım 

iş karşılığı adil bir ücret aldığımı düşünüyorum.” ve “İşimde yükselme şansım çok düşüktür.” 

gibi maddelerden oluşan JSS ölçeğinde her madde “1-Hiç katılmıyorum” dan “6-Tamamen 

katılıyorum” arasında olmak üzere veri toplanmıştır. Maddeler çift yönlü yazıldığı için yarısı 

düz puanlanırken diğer yarısı ters puanlanmaktadır. 

3.2. Verilerin Analizi 

Araştırmanın yöntemi kapsamında araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama 

araçları ve verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması yer almaktadır.  

Araştırma nitel araştırma yöntemi ile tasarlanmıştır. Nitel araştırmalar verilerin sayısal verilere 

çevrildiği ve toplanan verilerin sayısallaştırılarak verilmesi ile gerçekleştirilir. Araştırmamız bu 

şekilde planlanmış ve yürütülmüştür.  

Elde edilen veriler için SPSS (Statistical Package For Social Sciences) paket programından 

yararlanılmıştır. Katılımcıların demografık bilgileri, frekans ve yüzde dağılımları olarak 

verilmiştir. Normal dağılım göstermeyen veriler için Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis 

testleri kullanılmıştır. P anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir.  

3.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmada toplam 5 hipotez öngörülmüştür. İlk hipotezde; cinsiyete dayalı iş doyumunun 

erkeklerde, kadın çalışanlardan daha yüksek olduğu, ikinci hipotezimizde ise genç yaşta 

çalışanların iş doyumunun diğer çalışanlara göre daha yüksek iş doyumuna sahip olduğu, 

üçüncü hipotezde ise bekar çalışanların iş doyumunun evli çalışanlara göre daha yüksek olduğu 

öne sürülmüştür. Dördüncü hipotezde ise çalışma sürelerinin iş doyumunda etken bir faktör 
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olduğu, beşinci hipotezde de düşük eğitim düzeyine sahip çalışanların daha yüksek iş 

doyumuna sahip oldukları ileri sürülmüştür. 

H1. Mermer fabrikası çalışanlarında erkeklerin iş doyumu kadınlardan daha yüksektir.  

H2. Mermer fabrikası çalışanlarında genç yaşa sahip olanların iş doyumu daha 

yüksektir.  

H3. Mermer fabrikası çalışanlarında bekar olan bireylerin iş doyumu daha yüksektir. 

H4. Mermer fabrikası çalışanlarında çalışma süreleri düşük olan bireylerin iş doyumu 

daha yüksektir.  

H5. Mermer fabrikası çalışanlarında eğitim durumu düşük olanların iş doyumu daha 

yüksektir.  

3.4 Araştırmanın Bulguları 

3.4.1. Demografik Veriler 

3.4.1.1. Cinsiyet 

Çalışmamıza katılan olgular toplan 96 mermer fabrikası çalışanıdır. Bunların %70,8’i yani 68’i 

erkek, %29,2’si yani 28’i kadındır.  

Şekil 1: Çalışmaya katılan mermer fabrikası çalışanlarının cinsiyet dağılımı 

3.4.1.2. Yaş 

Anket değerlendirilmesine katılan bireylerin yaşları önceden oluşturulan bir değerlendirme 

formuna kaydedilmiştir. Olguların yaş ortalaması 32,98±4,65 olarak belirlenmiştir.  

 
Şekil 2: Çalışmaya katılan mermer fabrikası çalışanlarının yaşa ait verileri  
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3.4.1.3. Medeni Durum  

Çalışmamıza katılan olguların medeni durumu incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda 83 

kişinin (%86,5) evli olduğu, 13 kişinin de (%13,5) bekar olduğu tespit edilmiştir.  

 
Şekil 3: Çalışmaya katılan mermer fabrikası çalışanlarının medeni durumu 

3.4.1.4. Çalışma Süreleri 

Çalışmamızda incelenen olguların mermer fabrikasında çalışma süreleri ve toplam çalışma 

süreleri not edilmiştir.  Mermer işinde en az çalışan 1 yıl çalışmışken en çok çalışanın ise 10 

yıldır mermer işinde çalıştığı belirlenmiştir. Toplam çalışma süresine göre en çok çalışan birey 

18 yıl çalışmıştır.  

 
Şekil 4: Çalışmaya katılan mermer fabrikası çalışanlarının mermer işinde ve toplam çalışma 

süresine ilişkin veriler  
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3.4.1.5. Öğrenim Durumu 

Mermer fabrikasında çalışan olguların öğrenim durumu incelenmiştir. İncelenen olguların 29’u 

ilkokul, 40’ı ortaokulu, 16’sı lise ve 11’i üniversite mezunudur. 

 
Şekil 5: Çalışmaya katılan mermer fabrikası çalışanlarının eğitim durumu 

 

3.4.2. İş Doyumu Anketi Bulguları 

Çalışmaya katılan 96 olgunun anket sonuçları, 9 alt başlığa göre ve toplam sonuca göre 

değerlerine ait veriler toplanmıştır. 

Tablo 1: Çalışmaya katılan olgulara ait iş doyumu anketi alt başlıkları ve toplam sonucuna ait 

veriler 

Değişkenler Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

Ücret 12,00 18,00 14,65 0,96 

Yükselme Olanakları 9,00 20,00 15,82 1,68 

Denetim 12,00 21,00 14,84 1,17 

Sosyal Haklar 8,00 17,00 14,31 1,29 

Performansa Dayalı Ödüllendirme 9,00 18,00 13,68 1,47 

İşin Yapılma Şekli 8,00 20,00 10,20 2,70 

Çalışma Arkadaşları 11,00 20,00 14,14 1,09 

İşin Yapısı 7,00 19,00 14,38 1,64 

İletişim 9,00 18,00 11,01 1,86 

Toplam 114,00 150,00 123,07 6,34 

 

3.4.2.1. Cinsiyete Göre İş Doyumu Analiz Bulguları  

Kadın ve erkek cinsiyetine göre iş doyumu incelendiğinde mermer fabrikası çalışanlarında 

erkeklerin iş doyumunun kadınlardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Aradaki farklılık 

istatistiksel olarak araştırıldığında anlamlı düzeyde bulunmuştur (p<0,05). Bu farklılığın 

sebepleri sosyal haklar ve işin yapılma şekli alt başlıklarından kaynaklandığı gözlenmiştir.  

Tablo 2: Cinsiyete göre çalışmaya katılan olgulara ait anketin alt başlıkları ve toplam 

sonucun yorumlanması 

Değişkenler 
Kadın 

n=28 

Erkek 

n=68 
P 

Ücret 14,50 14,72 0,40 

Yükselme Olanakları 15,46 15,97 0,35 

Denetim 15,00 14,77 0,69 

Sosyal Haklar 13,07 14,82 0,00* 

İlkokul

29

% 30,2

Ortaokul

40

% 41,7

Lise

16

% 16,7

Üniversite

11

% 11,5

Öğrenim Durumu

İlkokul

Ortaokul

Lise

Üniversite
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Değişkenler 
Kadın 

n=28 

Erkek 

n=68 
P 

Performansa Dayalı Ödüllendirme 13,53 13,75 0,56 

İşin Yapılma Şekli 9,92 10,32 0,04* 

Çalışma Arkadaşları 14,07 14,17 0,54 

İşin Yapısı 14,17 14,47 0,68 

İletişim 11,00 11,01 0,45 

Toplam 120,75 124,02 0,00* 

p<0,05, *Mann Whitney U 

Bu veriler ışığında çalışmamızın birinci hipotezi mermer fabrikası çalışanlarında erkek 

çalışanların kadın çalışanlardan daha fazla iş doyumuna sahip olacaklarıdır. Veriler analiz 

edildiğinde erkeklerin iş doyumunun daha yüksek olduğu belirlendi ve birinci hipotezimiz 

doğrulandı. Burada erkek çalışanlar iş bulma ve para kazanma arzusu, ev geçindirme istekleri 

ve güçlü vücut yapısına sahip olmalarından dolayı iş doyumlarının yüksek çıktığı 

düşünülmektedir. 

3.4.2.2. Yaşa Göre İş Doyumu Analiz Bulguları 

Çalışmaya katılan olgular yaşlarına göre 23-32 ve 33-42 olmak üzere iki gruba ayrıldı. Yaşı 

daha az olan grubun iş doyumu diğerlerine göre daha yüksek bulundu. Aradaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlendi. 

Tablo 3: Yaşa göre çalışmaya katılan olgulara ait anketin alt başlıkları ve toplam sonucun 

yorumlanması 

Değişkenler 
23-32 Yıl 

n=44 

33-42 Yıl 

n=52 
p 

Ücret 14,45 14,82 0,04 

Yükselme Olanakları 15,77 15,86 0,89 

Denetim 14,72 14,94 0,14 

Sosyal Haklar 14,00 14,57 0,03* 

Performansa Dayalı Ödüllendirme 13,63 13,73 0,55 

İşin Yapılma Şekli 11,18 9,38 0,00* 

Çalışma Arkadaşları 14,20 14,09 0,89 

İşin Yapısı 14,61 14,19 0,25 

İletişim 11,63 10,48 0,00* 

Toplam 124,22 122,09 0,03* 
 

Çalışmamızın ikinci hipotezi mermer fabrikası çalışanlarında genç yaşa sahip olanların iş 

doyumu daha yüksektir. Veriler analiz edildiğinde genç yaşa sahip katılımcıların iş doyumunun 

yüksek olduğu gözlendi. Kişinin içinde bulunduğu yaş davranışları ve kararları üzerinde 

belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu nedenle kişinin işe ilişkin düşünceleri ve tutumlarında da 

yaşa bağlı olarak birtakım farklılıklar görülür. 

3.4.2.3. Medeni Duruma Göre İş Doyumu Analiz Bulguları  

Mermer fabrikası çalışanlarının medeni durumlarına göre iş doyumu araştırılmıştır. Evli ve 

bekar olguların iş doyumu anketi alt başlıklarında işin yapısı ve iletişim bekar olgular lehine 

istatistiksel olarak anlamlı çıkmasına rağmen toplam sonuçta farklılık gözlenmemiştir. 

Tablo 4: Medeni duruma göre çalışmaya katılan olgulara ait anketin alt başlıkları ve toplam 

sonucun yorumlanması 

Değişkenler 
Evli 

n=83 

Bekar 

n=13 
p 

Ücret 14,69 14,38 0,20 

Yükselme Olanakları 15,93 15,07 0,95 

Denetim 14,78 15,23 0,65 

Sosyal Haklar 14,22 14,84 0,10 
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Değişkenler 
Evli 

n=83 

Bekar 

n=13 
p 

Performansa Dayalı Ödüllendirme 13,73 13,38 0,41 

İşin Yapılma Şekli 9,96 11,76 0,08 

Çalışma Arkadaşları 14,22 13,61 0,06 

İşin Yapısı 14,25 15,23 0,01* 

İletişim 10,85 12,00 0,02* 

Toplam 122,68 125,53 0,40 

p<0,05, *Mann Whitney U 

Çalışmamızın üçüncü hipotezi mermer fabrikası çalışanlarında bekar çalışanların iş doyumunun 

daha yüksek çıkacağı idi. İşin yapısı ve iletişim bekarlar lehine yüksek ve anlamlı gözlenmiştir. 

Ancak toplam sonuçta ise bekarlar lehine yüksek çıkarken sonuç anlamlı değildir. Böylece 

ikinci hipotezimizi reddettik. Bu hipotezde düşüncemiz bekar çalışanların evli çalışanlara göre 

ihtiyaçlarının daha az olması, kendilerine ayıracak zamanlarının fazla olması ve bakmakla 

yükümlü oldukları bireylerin az olması nedeni ile iş doyumlarının daha yüksek çıkacağı 

düşünülmüştür. Ancak her iki grup arasında benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

3.4.2.4. Çalışma Süresine Göre İş Doyumu Analiz Bulguları 

Çalışma sürelerine göre mermer fabrikası çalışanları arasında araştırmamızın sonucuna göre 

sadece sosyal haklar verilerinde 6 yıldan fazla çalışan olgularda istatistiksel olarak anlamlı 

sonuçlar elde edilirken diğer verilerde farklılık gözlenmemiştir. Toplam verilerde ise anlamlı 

bir farklılık gözlenmemiştir. 

Tablo 5: Çalışma süresine göre çalışmaya katılan olgulara ait anketin alt başlıkları ve toplam 

sonucun yorumlanması 

Değişkenler 
1-5 yıl arası 

çalışanlar 

6-10 yıl arası 

çalışanlar 
p 

Ücret 14,63 14,73 0,48 

Yükselme Olanakları 15,89 15,60 0,30 

Denetim 14,80 14,95 0,61 

Sosyal Haklar 14,09 15,00 0,02* 

Performansa Dayalı Ödüllendirme 13,78 13,39 0,32 

İşin Yapılma Şekli 10,45 9,43 0,17 

Çalışma Arkadaşları 14,19 14,00 0,34 

İşin Yapısı 14,47 14,08 0,24 

İletişim 11,13 10,60 0,24 

Toplam 123,46 121,82 0,71 

p<0,05, *Mann Whitney U 

Çalışmamızın dördüncü hipotezi mermer fabrikası çalışanlarında çalışma süreleri düşük olan 

bireylerin iş doyumu daha yüksek olacağıdır. Çalışmamızın olguları mermer fabrikasında 4,20 

yıl olarak belirlenmiştir. 5 yıl ve altında çalışanlar ve 5 yıldan fazla çalışanlar olarak 

gruplandırdığımız çalışmamızda çalışma yılının iş doyumunu etkilemediği gözlenmiştir. Bu 

nedenle dördüncü hipotezimizde reddedilmiştir. Bu sonucun çalışmamıza katılan olguların 

mermer işinde çalışma sürelerinin düşük olması nedeni ile olduğunu düşünmekteyiz. Ancak 

toplam çalışma süreleri ortalama 8,49 yıldı. İş değişikliği yaparak mermer fabrikasında 

çalışmaya başlamışlardır. Dolayısıyla mermer fabrikasında uzun süre çalışma yılına ulaşan 

katılımcıları bulmakta zor olmaktadır. Ancak bu hipotezin doğrulanması için daha uzun süre 

çalışan mermer işçileri üzerinde çalışmalar yapılabilir. 

3.4.2.5. Eğitim Düzeyine Göre İş Doyumu Analiz Bulguları 

Çalışmamızda incelenen olguların eğitim düzeyleri ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olarak 

gruplanmış ve karşılaştırılmıştır. Denetim, İşin yapılma şekli ve iletişim de anlamlı farklılık 
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gözlenmiştir. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Toplam değer incelendiğinde ise en 

yüksek iş doyumu üniversite mezunlarında gözlenmiştir. İstatistiksel olarak incelendiğinde 

aradaki fark anlamlı olduğu görülmüştür. 

Tablo 6: Eğitim Düzeyine göre çalışmaya katılan olgulara ait anketin alt başlıkları ve toplam 

sonucun yorumlanması 

Değişkenler 
İlkokul 

n=29 

Ortaokul 

n=40 

Lise 

n=16 

Üniversite 

n=11 
p 

Ücret 14,75 14,75 14,56 14,18 0,75 

Yükselme Olanakları 15,86 15,87 16,06 15,18 0,40 

Denetim 15,13 14,72 15,31 13,81 0,02* 

Sosyal Haklar 14,58 14,32 13,81 14,27 0,14 

Performansa Dayalı Ödüllendirme 13,58 13,55 13,87 14,18 0,90 

İşin Yapılma Şekli 9,68 9,15 11,18 14,00 0,01* 

Çalışma Arkadaşları 13,89 14,05 14,06 15,27 0,21 

İşin Yapısı 14,10 14,22 14,81 15,09 0,21 

İletişim 10,72 10,32 11,43 13,63 0,00* 

Toplam 122,34 120,97 125,12 129,63 0,02* 

p<0,05, *Kruskal Wallis Testi 

Çalışmamızın beşinci hipotezi mermer fabrikası çalışanlarında eğitim durumu düşük olanların 

iş doyumu daha yüksek olarak belirlenmişti. Çalışmamızın sonuçlarında üniversite 

mezunlarının iş doyumunu daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Özellikle işin yapılma şekli ve 

iletişim alt başlıklarında üniversite mezunu çalışanları lehine çıkmıştır. Toplamda ise üniversite 

çalışanlarının iş memnuniyeti yüksektir. Bu sonuç ile beşinci hipotezimiz reddettik hatta tersi 

bir durum ortaya çıkmıştır. Eğitim düzeyi düşük olan katılımcıların iş bulma, para kazanma ve 

erken işe başlama nedenleri iş doyumunun yüksek çıkacağını düşünmüştük. Ancak iletişim ve 

işin yapılma şekli başlıklarında eğitim durumunun artması ile başarıya ulaşmanın da artması 

orantılı olması nedeni ile üniversite mezunu çalışanları lehine çıkmıştır. 

4. Sonuç 

Bu çalışmada mermer fabrikası çalışanlarının iş doyumu incelenmiş ve etkileyebilecek faktörler 

araştırılmıştır. İş doyumunu etkileyebilecek faktörler; cinsiyet, yaş, medeni durum, çalışma 

süresi ve eğitim durumu olarak belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır.  

Cinsiyete göre erkeklerin iş doyumunun kadınlardan daha yüksek olduğu, yaşa göre genç yaşta 

olanların iş doyumunun yüksek olduğu, eğitim durumuna göre üniversite mezunlarının iş 

doyumunun daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Mermer fabrikası çalışanlarında iş doyumunun 

çalışma süresi ve medeni durumdan etkilenmediği saptanmıştır. 

Aile büyüklüğü ve aile yapısı da iş doyumunu etkilemektedir. Çekirdek ailelerde iş doyumu 

büyük aile tiplerine göre daha fazladır. Ayrıca, çocuk sayısının az olduğu ailelerde, çocuk sayısı 

fazla olan ailelere göre iş doyumu daha fazla olmaktadır. Ailenin ekonomik sorunlarını 

üstlenmemiş bekar bayanlar ile ailenin ekonomik sorumluluğunu yüklenmiş bulunan 

bayanlarda işe devamsızlık oranı, evli ve özellikle çocuklu bayanlara oranla daha azdır. 

Eğitim düzeyi, iş doyumu ile ilişkilendirilen diğer bir faktördür. Genel olarak araştırma 

sonuçları değerlendirildiğinde, eğitim düzeyi yüksek çalışanların genel iş doyumlarının, eğitim 

düzeyi daha düşük olan çalışanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Çalışanlar eğitim 

düzeyleri ve deneyimlerine uygun pozisyonlarda yer alamadıklarında mutsuz olmakta ve iş 

doyumu azalmaktadır. Bununla birlikte, sahip olduğu yeterliliklerden daha fazla beklentilerin 

olduğu bir pozisyonda yer alan çalışanlarda da yüksek düzeyde endişe ve stres yaşama iş 

doyumunun azalmasına neden olabilmektedir. 
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Mermer fabrikası çalışanları üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada çalışanlarının kişisel 

faktörlerinin iş doyumuna etkisi incelenmiştir. Araştırma sonunda mermer fabrikası 

çalışanlarının cinsiyet, yaş ve eğitim durumundan etkilendiği, medeni durum ve çalışma 

süresinden etkilenmediği ölçümlenmiştir. Gelecekteki araştırmalarda bu alanda çalışanlarda iş 

yüklerine göre gruplandırmak, benzer ücret alan çalışanlara göre gruplandırmak ve deneyimli 

gruplar ile çalışmak farklı sonuçlar ortaya koyabilir. 
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Bulut Bilişim Mimarisi ve Kullanıcılara Etkisi:  Bir Literatür 

Taraması 
 

Gülten Demiral1 

 

 
Özet 

Web teknolojisinin ikinci büyük dalgası olarak nitelendirilen bulut bilişim, işletmelerin ihtiyaç duydukları tüm 

bilişim hizmetlerini dışarıdaki bir bulut satıcısı firmadan sağlayabilecekleri, bir çeşit dış kaynak kullanım 

yöntemidir. Bulut bilişim aslında bir platform olup kullanıcı işletmeler bilişimle ilgili gereksinimlerini belli bir 

bedel karşılığı bulut sağlayıcısı firmalardan temin ederek kullandığın kadar öde uygulamasına dahil olmaktadır. 

Kullanıcı işletmelerin bilişimle ilgili gerekli altyapıyı sağlama zorunlulukları ortadan kalktığı için temel 

yeteneklerine daha çok yoğunlaşabilmektedirler.  

Bulut bilişim isteğe bağlı bir şekilde her zaman ve her yerden bilgiye erişim ile birlikte bilgi paylaşımına imkan 

veren bir yöntemdir. Bulut bilişim, teknoloji takibi ve uygulamalarına, pratik kullanımına uyumlu olup işletmelerin 

daha hızlı, daha esnek hareket etmelerini sağlamaktadır. Bununla birlikte güvenlik açısından bir takım eksikleri 

bulunmaktadır. Bu açıdan gerekli yasal düzenlemelerin artırılması önem arz etmektedir. Çalışma, bulut bilişim 

konusunun kavramsal açıdan ele alındığı, bulut bilişim bileşenleri ve mimari yapısının incelendiği bir literatür 

taraması niteliğindedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilişim teknolojileri, bulut bilişim 

JEL Sınıflandırması: O32  

 

Cloud Computing Architecture and Its Effect on Users: A 

Literature Review 
 

Abstract 

Cloud computing is defined as the second big wave of web technology. Cloud computing is in fact a platform and 

user businesses are using the pay as you go application by providing their information about their IT requirements 

from cloud provider companies for a certain price. The user can concentrate more on their basic capabilities 

because the enterprises are not required to provide the necessary infrastructure. Cloud computing is a method that 

allows you to share information with access to information from anywhere and anytime. Cloud computing is 

compatible with technology follow-up and applications, practical use and enables businesses to move faster, more 

flexible and more flexible. However, there are some deficiencies in terms of security. In this respect, it is important 

to increase the necessary legal arrangements. 

This study conceptualizes cloud computing. The study computing, cloud technology, cloud computing 

architecture, the historical process of development, nature is a literature review of issues related to the current 

situation in Turkey.  

Keywords: Information technology, cloud computing 

JEL Classification: O32 

 

1. Giriş 

Günümüzde bilişim dünyasında hızlı bir biçimde değişim, dönüşüm ve gelişim yaşanmaktadır. 

Bu değişimin yaşandığı en önemli teknoloji alanlarından biri bulut bilişimdir.  Bulut bilişim 

uygulamaları gerek kamu gerekse de özel sektörde gün geçtikce daha da yaygınlaşmaktadır.  

                                                 
1 Assist.Prof., Uşak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business 

Administration,  Uşak-Turkey, gulten.demiral@usak.edu.tr 
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Bulut bilişim; işlemci gücü ve depolama alanı gibi bilişim kaynaklarının ihtiyaç duyulan anda, 

ihtiyaç duyulduğu kadar kullanılması esasına dayanır. Uygulamalar ile alt yapının birbirinden 

bağımsız olduğu ve veriye izin verilen her yerden kontrollü erişimin mümkün olduğu, 

gerektiğinde kapasitenin hızlı bir şekilde artırılıp azaltılabildiği, kaynakların kullanımının 

kolaylıkla kontrol altında tutulabildiği ve raporlanabildiği bir bilişim türüdür (TSE, 2014). 

Bulut bilişim bir çeşit sanallaştırma faaliyeti olup,  gerek donanım gerekse yazılımların 

sanallaştırılmasıyla bir çok platform üzerinde çalışan servislerin kullanıcılara ulaştırılmasını 

sağlamaktadır (Okutucu, 2012: 10). 

Bulut bilişim; yeni ortaya çıkan bir teknolojiden çok, hali hazırdaki bilişim sistemi 

teknolojilerinin sağladığı imkânlar kullanılarak sunulan yeni bir bilişim hizmet modelidir. Söz 

konusu hizmet modeli, hizmet alan tarafa: yatırım, bakım, enerji ve personel maliyetlerini 

azaltma, bilgi işlem kapasitesini artıma, ölçeklenebilirlik ve esneklik gibi avantajlar 

sunmaktadır. Bulut bilişim kullandıkça ve kullandığın kadar öde prensibiyle bilişim 

maliyetlerinde esneklik ve tasarruf imkânı tanımaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2015: 40).  

Bulut bilişim işletmelere sağladığı en önemli avantajlardan biri maliyetinin düşük olmasıdır. 

Bulut bilişim satın alındığı andan itibaren hiçbir kurulum gerektirmemektedir. Web tabanlı 

uygulamalarla çalışıyor olup işlemsel olarak kolaylık sunar. Online depolama hizmeti işlevi 

görmektedir. Bulutta saklanan bilgilere internete bağlı olma koşuluyla her lokasyonda 

kolaylıkla ulaşım sağlanabilir. Çalışmada bulut bilişim kavramı, bileşenleri ve  mimari yapısı 

konularına değinilmektedir. 

2. Literatür İncelemesi 

2.1. Kavramsal Açıdan Bulut Bilişim 

Literatüre bakıldığında bulut bilişimle ilgili birçok tanımlamayla karşılaşılmaktadır. Bu 

tanımların en yaygın kullanılanlarından bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 

Bulut bilişim, paylaşımlı bilişim kaynaklarının (ağ, sunucu, barındırma, uygulamalar, servisler) 

talebe göre artan veya azalan biçimde erişilmesini sağlayan; düşük maliyet ve üstün kullanıcı 

deneyimi odaklı teknoloji hizmetleridir (Türk Telekom, 2017).  

Microsoft’a göre bulut bilişim (2011) Network diyagramlarında interneti simgelemek amacıyla 

ve bulut resminden yola çıkarak adı konulmuş olup, herhangi bir uygulamanın internet 

üzerinden online olarak çalışmasıdır. Bulut Bilişimin en büyük özelliği, kullanıcıların herhangi 

bir kurulum yapmasına ve standart yazılımlardaki gibi bilişim alt yapısına fazla yatırım 

yapmasına gerek olmamasıdır. 

Bulut bilişimin genel yapısı Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1: Bulut Bilişimin Genel Yapısı 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                      11-13th April 2019 
 

653 
 

Şekil 1’de görüldüğü üzere veri tabanı ve sunucular vasıtasıyla saklanan veriler bulutta 

toplanmakta belli kodlamalarla erişime açık kişilerin mobil cihazları ve bilgisayarları ile bulut 

havuzundan çekilerek kullanım sağlanmaltadır. 

Bulut bilişim firmaları kullanıcılarına, sabit bir konumda olma şartı gözetmeksizin farklı 

lokasyonlarda yazılım üzerinden, veri saklama, verileri belli algoritmalar ile hesaplama, 

verilerin güvenliğini sağlama gibi imkanlar sağlamaktadır. Bununla birlikte veriler müşteri 

isteklerine göre şekillenebilmektedir. Bulut bilişimde en önemli koşul kesintisiz internet 

erişimidir. Bulut bilişimde ihtiyaç duyulan tüm bilgiler bulut satıcısı firmanın sunucularında 

saklanmaktadır ve ihtiyaç duyulduğunda ulaşılmaktadır. 

Bulut bilişim bir nevi hizmet platformudur. Bulut satıcısı firma veri saklama alanını temin 

etmektedir. Verilere yetkili kişilerin kolayca ulaşması ve bu sürecinin kontrolünü 

sağlamaktadır.  

Bulut satıcısı firma teknik konularda ihtiyaç duyulan kalifiye işgücünü bünyesinde 

bulundurmaktadır. Bununla birlikte sürekli gelişen teknolojiyi yakından takip etmekte gerekli 

yatırımları bünyesinde bulundurarak müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Bulut satıcısı 

firmanın müşterileri bilgi teknolojileri sürecini devreden işletmeler olabileceği gibi bireysel 

müşteriler de olabilir. 

2.2. Bulut Bilişim Bileşenleri 

Bulut bilişim hizmet ağı işleyişinde temel aktörler bulundurmaktadır. Bu temel aktörler; 

tüketici, servis sağlayıcı ve servis geliştiricidir. Bunlar birbirleri ile etkileşim halindedir. 

Tüketici: Yazılım, platform ya da altyapı servisleri gibi servis sağlayıcının sunduğu 

hizmetleri kullanan kurum veya bireylerdir. Genellikle tüketicilerin abone olduğu servisler 

“kullandıkça öde” modeline göre kullanılır. Abonelik, program içerisinde sağlanan web ara 

yüzü ya da programlama ara yüzleri (API) ile gerçekleştirilir. Tüketici, hizmet seviyesi 

anlaşması (SLA) ya da kontrat esasına göre servis sağlayıcı ile çalışabilir ve gerçekleştireceği 

fonksiyona ya da role göre farklı kullanıcı arabirimi ya da programlama ara yüzü de kullanılır. 

Servis sağlayıcı servisin kullanılabilmesi ve kullanırken oluşan problemlerin giderilebilmesi 

için kullanıcıya gerekli yardımı sağlar (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2013: 7). 

Servis Geliştirici: Servis geliştirici, servis sağlayıcı tarafından sunulan temel servisleri 

alır ve yeni uygulama ya da servisler oluşturur. Bu hizmet için servis sağlayıcı tarafından servis 

oluşturma, yayınlama ve izleme fonksiyonlarının sağlanmasına gereksinim duyar. Oluşturulan 

servisle ilgili analitik bilgi geliştirici için önemlidir ve servis sağlayıcı tarafından sağlanmalıdır 

(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2013:8). 

Servis Sağlayıcı: Servis sağlayıcı, servisi planlayıp kurar ve tüketiciye ulaştırır. Sunulan 

servisler temel olarak, altyapı hizmeti (IaaS), platform hizmeti (PaaS) ve yazılım hizmeti (SaaS) 

servisleridir. Servis geliştiricilerce geliştirilen uygulama ve servisler bunların üzerine kuruludur 

(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2013: 8). Altyapı servisi, platform servisi ve yazılım 

servisi aşağıda Şekil 2. deki gibidir. 
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Şekil 2: Altyapı hizmeti (IaaS), Platform hizmeti (PaaS) ve Yazılım hizmeti (SaaS) 

Kaynak: Microsoft Azure web Sayfası, 2019. 

Altyapı Hizmeti Sunma (IaaS-Infrastructure as a Service): En temel bulut özelliği olup; 

uygulamaların, bulut hizmeti veren firmanın sunucuları üzerinde çalışması olarak özetlenebilir. 

Bulut bilişimi satın alan tüketici CPU, bellek, disk gereksinimlerini belirtir, ek olarak ihtiyacı 

olan IP sayısı, yedekleme ve kümeleme seçenekleri de tercih eder. Son olarak ihtiyaç duyduğu 

işletim sistemi de belirlendikten sonra IaaS uygulama kullanıcının hizmetine sunulur. Daha 

sonra kullanıcı bu sistemleri kendi sistemleriymiş gibi yönetir ve uygulamalarını kurar (BT 

Plus, 2017). IaaS ‘ın özellikle yeni kurulan işletmelere avantajı veri merkezi kurmak için gerekli 

maliyete katlanmayıp bulut firmadan kiralayarak temin etmedir. Ayrıca yazılım ve 

donanımların bakımı, yeni sürümlerine uyarlamayı bulut firma sağlamaktadır.   

Platform Hizmeti Sunma (PaaS-Platform as a Service): Bulut servis sağlayıcısı tarafından 

tüketiciye kendi yazılım uygulamasını geliştirebilmesi ve geliştirdiği uygulamayı 

çalıştırabilmesi için bir platform sunulmasıdır. Ayrıca sistemin sorunsuz çalışmasını sağlayacak 

tamamlayıcı servisler ve ihtiyaç duyulan teknolojik alt yapı bulut servis sağlayıcı tarafından 

sağlanmaktadır. Böylece kullanıcılar yazılım geliştirmek için gerekli olan platformu kurmakla 

uğraşmamaktadır ve asıl amaçları olan temel yeteneklerine odaklanabilmektedir. 

Yazılım Hizmeti Sunma (SaaS-Software as a service): Başka bir firma tarafından 

hazırlanmış bir yazılımı, paket program olarak almaya gerek kalmaksızın, belli bir servis bedeli 

ödeyerek yani “kullandıkça öde” esasına dayanarak satın alma imkanı sunmaktadır (BT Plus, 

2017). Kullanıcının ihtiyaç duyduğu kurulum, bakım, lisanslama gibi gereksinimleri bulut 

firma sağladığı için kullanıcı temel yeteneklerine daha çok odaklanabilmektedir.  

2.3. Bulut Bilişim Mimari Modelleri 

Bulut bilişim hizmeti dört farklı mimari kullanılarak sunulabilmektedir. Bunlar, genel bulut ( 

public cloud), özel bulut (private cloud), topluluk bulutu (community cloud) ve karma bulut 

(hybrid cloud) tur.  

Genel (Açık) Bulut: Bulut Bilişimin, ölçek ekonomisinin faydalarından en çok yararlanılan 

mimarisi olan genel bulutta bir kuruluş (hizmet sağlayıcısı) tarafından yönetilen bulut bilişim 

alt yapısı çok sayıda kuruluşa kiralanmaktadır. Hizmet sağlayıcısı kuruluş, bir şirket, kamu 

kurumu, üniversite veya bunların ortak bir girişimi olabilir. Bu bulut mimarisinin diğer bulut 

mimarilerinden farkı isteyen herkesin kullanımına açık genel amaçlı bir alt yapı olmasıdır (Mell 

ve Grance, 2011: 3). Genel buluttaki BT kaynakları önceden tanımlanmış bulut dağıtım 

modelleri üzerinden sağlanır ve genellikle bulut müşterilerine bir fiyat veya reklam ve diğer 
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ticari gelir modelleri üzerinden sunulur (Bulut Servisi, 2017). Genel bulut dağıtım modeli, 

ortamdaki herkesin bulut hizmetinden faydalanmasına olanak tanır. Kapalı bir sistem içerisinde 

değildir. Ortak bir ağ üzerinden kaynakları ulaşılabilir hale getiren servis sağlayıcısı ile 

kullanıcılar istedikleri kaynaklara ulaşabilirler. Kaynaklar, herkese açık olup birden çok 

kullanıcı tarafından paylaşılır. 

Genel bulutun avantajları (Sevli, 2011: 24),  

 Donanım, uygulama ve alt yapı hizmetlerinin tamamı servis sağlayıcılar tarafından 

sunulduğu için kurulumu kolay ve masrafsızdır. 

 İhtiyaca göre ölçeklenebilir 

 Kullanılan miktara bağlı olarak ücretlendirme yapıldığı için mali kaynaklar boşa 

harcanmaz. 

Özel Bulut: Özel bulut, bulut bilişim altyapısının yalnızca bir kuruluşun erişimine açık olan 

türüdür. Bu bulut mimarisinde alt yapı kuruluşun yerel veri merkezinde tutulabileceği gibi bu 

kuruluş adına üçüncü bir tarafça da barındırılabilir. Tek bir kuruluşa hizmet verilmesi esas 

olmakla birlikte, kuruluş bünyesindeki çok sayıda birim bu hizmetten ayrı bir müşteri gibi 

faydalanabilmektedir. Özel bulutta da genel bulutta olduğu gibi bulut bilişim performans ve 

mimari alt yapıya ilişkin tüm karakteristik özellikleri korunmaktadır (Özdaş, 2014: 21). Özel 

bulut bir kurumun kendi bünyesinde bulunan veri merkezleri üzerinde kurulduğu için altyapı, 

yazılım temini, sistem yönetim ve bakım faaliyetleri, veri güvenliğinin ve servis hizmetinin 

sürekliliğinin sağlanması gibi işler tamamen kuruluşların kendi bünyesinde bir yüktür. Bu 

yönüyle bulut bilişimin sağladığı bir takım avantajlarla ters düşmektedir (Sevli, 2011: 23)  .  

Genel bulut alt yapısı içinde birden fazla özel bulut alt yapısı barındırılabilir.  Özel 

bulutun genel bulut içerisinde yer alan ve sanal özel bulut (virtual private cloud) adı verilen bu 

çeşidinde özel bulutun, genel bulut alt yapısının geri kalan kısmından soyutlanarak tamamen 

ayrı bir alt yapı gibi çalışması sağlanır (Varia, 2010: 5). Özel bulut veri gizliliği ve güvenliğinin 

en üst düzeyde tutulmasını gerektiren durumlarda tercih edilmektedir. Özel bulut bir güvenlik 

duvarının ardında, şirketin sınırlı sayıdaki kullanıcılarına hizmet vermektedir (Sevli, 2011: 23). 

Topluluk Bulutu: Topluluk bulutu, bulut bilişimin hedef, güvenlik gereksinimi, politika ve 

uyumluluk gereksinimleri gibi ortak ihtiyaçlara sahip belli bir müşteri veya organizasyon 

topluluğunun özel kullanımına sunulan mimari çeşididir. Bulut bilişim alt yapısı toplulukta 

bulunan bir veya daha fazla organizasyon tarafından sahip olunarak yönetilebileceği gibi bu 

topluluk için üçüncü bir tarafça da yönetilebilir (Mell ve Grance, 2011:3) 

Topluluk bulutunun önemli bir özelliği, genel bulut veya özel bulut olarak 

tasarlanabilmesidir. Genel topluluk bulutlarında sıkça kullanılan yöntem, farklı bulut bilişim 

hizmet sağlayıcılarından alınan hizmetin, topluluk ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek tekrar 

satışa sunulmasıdır (Özdaş, 2014: 22). Özel topluluk bulutları ise çoğunlukla küçük ölçekli 

işletmelerin bir araya gelerek bilişim kaynaklarını ortak bir alt yapıda birleştirmeleri sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Özel topluluk bulutları, sanal özel bulut alt yapıları üzerinde de 

çalıştırılabilmektedir (Schubert vd., 2010: 38). 

Karma Bulut (Hibrit - Melez Bulut): Karma bulut (Hybrid Cloud), iki veya daha fazla 

birbirinden bağımsız bulut mimarisinin  (özel, genel veya topluluk bulutu) ortak bir ara yüz 

kullanılarak birleştirilmesi sonucu oluşan ve bu sayede veri ve uygulamaların bulutlar arası 

taşınabilirliğini sağlayan birleşik bulut mimarisidir (Mell ve Grance, 2011:3). Karma bulut 

işleyiş olarak bir işletmenin kendi bünyesinde barındırıp yönettiği kaynaklarla, harici alt yapı 

kaynaklarının birleştirilmesi sonucu oluşur (Sevli, 2011: 25). Karma bulutun etkili olabilmesi, 

dağıtım için bir yönetim stratejisi ele almakla mümkün olur. Hibrit bulut, genel bulut ve özel 

veri merkezi ilkelerini birleştirir. Özel ve genel bulut ortamları arasında çeşitli bilgi erişim 
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kaynaklarının birleşmesine izin veren hibrit bulut, yönetimde esneklik imkanı da vermektedir 

(Aydın, 2017). Aynı türden bulut bilişim altyapılarının birleştirilmesi bir karma bulut 

oluşturmaz. Karma buluttan söz edilebilmesi için özel, genel veya topluluk bulutundan en az 

iki farklı mimarinin altyapıya dahil olması gerekmektedir (Huth ve Cebula, 2011:2). Avrupa 

komisyonu raporuna göre kuruluşların çoğu ilk önce özel bulut kullanmaya başlayacak ve uzun 

vadede karma bulut çözümleri en çok tercih edilen bulut mimarileri olacaktır (Schubert vd., 

2010: 38). 

3. Sonuç 

Bulut bilişim, bir işletmenin ihtiyaç duyduğu tüm bilişim faaliyetlerinin bulut satıcısı bir firma 

tarafından sağlanmasıdır. Bulut bilişim kullandıkça ve kullandığın kadar öde prensibiyle bilişim 

maliyetlerinde esneklik ve tasarruf imkanı sağlayan, istenilen bilgiye her yerden ve her türlü 

bilgi iletişim cihazı kullanılarak ulaşma imkanı veren bir teknolojik uygulamadır. Bulut bilişim 

tedarikçileri kullanıcı işletmelere ihtiyaç duyulan kurulum, lisanslama, bakım-onarım ve işgücü 

eğitimi gibi hizmetler sunmaktadır. Böylece işletmeler temel yeteneklerine daha çok 

odaklanabilmektedir. Bulut bilişimin işletmelere en büyük avantajı maliyet minimizasyonu 

sağlamasıdır. Bununla birlikte e-ticaretin gelişimi, istihdama olan katkısı nedeniyle işletme 

yöneticilerinin bilgi teknolojileri politikaları arasında öncelikli yerini almıştır. Bilişim 

alanındaki dünya çapında faaliyet gösteren büyük işletmelere bakıldığında kendi bulut 

ortamlarını kullanıp küresel piyasalarda yer aldıkları gözlemlenmektedir. 

Bununla birlikte bulut bilişimin bir takım dezavantajları da bulunmaktadır. Bir diğeri ise 

İşletmenin tüm verilerinin bulut satıcısı firma tarafından saklanması bir nevi güvenlik açığı 

ihtimalidir Bu nedenle geleneksel bilgi işlem kullanıcıları, bulut bilişim sistemine gerekli ilgiyi 

gösterememektedir. Fakat devlet tarafından gerekli yasal düzenlemelerin yürürlüğe 

konulmasıyla bu açık minimum düzeye çekilebilir. Bu bağlamda devlet ve özel sektör işbirliği 

ile bulut bilişim politika ve strateji belgesinin oluşturulması, bulut bilişim ile ilgili farkındalığın 

artırılması, bulut bilişimin gelişimi için bilgi güvenliği mekanizmalarının iyileştirilmesi ve 

yaygınlığının artırılması, kalifiye işgücü açığının kapatılması için gerekli eğitim faaliyetleri bu 

sistemin gelişmesinde önem arz etmektedir. 
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İnsan Kaynakları Politikalarına Yönelik Algı: Banka Çalışanları 

Üzerine Bir Araştırma 
 

Gülten Demiral1 

 

 
Özet 

Rekabetin yüksek düzeyde yaşandığı günümüz iş dünyasında işletmelerin sürdürülebilir rekabetçi üstünlüğe sahip 

olmasında etkili insan kaynakları politikalarının rolü büyüktür. İç müşteri olarak da adlandırabileceğimiz 

çalışanların insan kaynakları politikalarından tatmin edici düzeyde memnun olmaları dolaylı olarak işletmenin 

hedeflerini gerçekleştirmesine, performansını artırmasına katkı sağlayacaktır.   

Bu çalışma, farklı bankalarda çalışan bireylerin çalıştıkları bankanın insan kaynakları politikalarına olan algılarını 

ölçmeye yöneliktir. Araştırma Isparta ilinde çeşitli bankalarda faaliyet göstermekte olan 215 banka çalışanının 

katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze anket yöntemiyle elde edilen veriler SPSS for Windows 23 programı ve 

Stata 13.1 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada SPSS programı ile yapılan analizler; Cronbach 

Alpha ve Frekans Analizidir. Demografik değişkenlerle fonksiyonel değişkenler arasındaki ilişki ortalamaların 

belirlemek için ise Stata 13.1 programı uygulanmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, eğitim, terfi imkanları, izin hakkı, adalet, sosyal güvence, ücret, ödül, 

işgücü yeterliliği, çalışma alanının ergonomik tasarımı, kişisel gelişim, kararlara katılım, sosyal aktiviteler, özel 

hayata etki, sosyal sorumluluk bilinci ve diğer motivasyon sağlayıcı faaliyetlere olan algı incelendiğinde, İK 

faaliyetlerinden en memnun çalışanlar kamu bankası çalışanları olup bunu katılım bankaları takip etmektedir. Özel 

bankaların çalışanlarının ise İK faaliyetlerinden daha az memnun oldukları söylenebilir. Tüm banka çalışanları 

demografik açıdan değerlendirildiğinde ise erkek çalışanların kadın çalışanlara göre İK algıları daha pozitif 

yöndedir. Bekar çalışanların da evli çalışanlara göre İK faaliyetlerinden daha memnun oldukları anlaşılmaktadır. 

Çalışan memnuniyeti aynı zamanda verimliliği ve iş yerine olan bağlılığı artıracağından, bankalar insan kaynakları 

politikalarını düzenlerken çalışanların istek ve görüşlerine daha çok önem vermelidir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan kaynakları, banka çalışanları, algı 

JEL Sınıflandırması: M54  

 

Perception on Human Resources Policies: A Study on Bank 

Employees 
 
Abstract 

Sustainable business in today's business world where the competition is to have a high level of competitive 

advantage is the large role of effective human resources policies. The company employees as internal customers 

might be called satisfactory level of dissatisfaction with the human resources policy, the company to realize its 

goals, increasing performance will undoubtedly make a positive contribution. In this study, human resources bank 

they work and how individuals in different banks is intended to measure the perceptions that their policies. 

Research in Isparta province, which has been operating in various banks were performed on 215 bank employees. 

The data obtained by the method of face to face interviews were analyzed using SPSS 13.1 for Windows 23 

program and State program.  

The analyzes conducted by SPSS in research; Cronbach's Alpha and Frequency Analysis is. To determine the 

functional relationships between variables and demographic variables mean the State 13.1 program was 

implemented. 

According to the findings obtained in the research, training, promotion opportunities, entitlement, justice, social 

security, wages, rewards, workforce efficiency, ergonomic design of the workspace, personal development, 

participation in decision making, social activities, impact on privacy, social responsibility, and Considering 

perception of other motivational activities, most employees are satisfied with their HR activities are followed by 

                                                 
1 Assist.Prof., Uşak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business 
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participation banks is that public bank employees. The employees of private banks say they are less satisfied with 

their HR activities. When all bank employees demographically evaluated, HR perceptions of female workers than 

male workers are more positive direction. Single employees are also more satisfied with their HR activities are 

understood to be compared to married employees. 

Keywords: Human resources, bank employees, perception 

JEL Classification: M54 

 

1. Giriş 

Daha verimli, daha gelişmiş ve daha çok kazanan bir işletme için makineler yeterli olmayıp, 

insana önem verilmesinin gerekli olduğu açıktır. İşverenler, çalışanlarına bakış açılarını sürekli 

olarak gözden geçirme ihtiyacı içinde olmalıdır. Çünkü artık sadece iş, çalışma psikolojisi, 

eğitim ve endüstriyel ilişkileri de yetmemektedir. İnsana ilişkin olgu ve olayların bir bütün 

halinde ele alınması gerekmektedir. Ayrıca insan günümüzde üretim sürecinin bir parçası 

olmaktan çıkmış, üretim ve hizmet sürecini belirleyen, teknolojiyi yönlendiren ve koordine 

eden bir güç olarak ayrı bir önem kazanmaya başlamıştır (Geylan, 2008: 5-6). Bir işletmenin 

insan kaynakları birimi ise çalışanların ve işverenin beklentilerine yönelik hizmet sunmakta 

olup hem çalışanlar hem de iş verenleri tatmin edecek ortak bir noktada faaliyetlerini sürdürme 

görevi üstlenmektedir. 

Çalışmada,  teorik olarak insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetiminin çalışanlar 

tarafından algısı konularına değinilmektedir. Uygulama kısmında ise  banka çalışanlarının 

kendi bankalarının insan kaynakları faaliyetlerini nasıl değerlendirdiklerini tespit etmek 

amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular kapsamında daha etkin ve çalışan memnuniyetini artıracak 

bir İK uygulaması için öneriler sunulmuştur. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi 

İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanmada ihtiyaç 

duydukları yetenekli, örgüte bağlı ve amaçlara yönelik iyi motive edilmiş çalışanlara sahip 

olması ve bu çalışanların elde tutulmasıdır (Bingöl, 2013: 3). Günümüzde insan kaynakları 

yönetimi daha fazla bütünsel ve stratejik olmayı öngörmektedir. İş başvurularının alınması, 

personel seçimi, eğitim, geliştirme, kariyer planlaması, performans değerlemesi, ücret 

yönetimi, motivasyon, iletişim ve ödüllendirmenin önemi, örgütteki tüm yöneticiler ve 

fonksiyonel birimler tarafından anlaşılmıştır (Özgen vd., 2002:7) 

Müşteri ilişkilerinin son derece önemli olduğu tüm işletmelerde çalışanların, bilgi, beceri, insan 

kalitesi ve profesyonelliği karlılık durumlarını önemli derecede etkilemektedir. Müşteri sadece 

işletmenin sunduğu ürüne değil, aynı zamanda hizmet kalitesine, güvenilirliğine ve hem 

kurumun hem de çalışanların müşteri odaklı olup olmadığına bakmaktadır. Bu anlamda, banka 

çalışanlarının müşterilere karşı tutumları, nihayetinde kurumların karlarına olumlu 

yansıyacaktır (Wilkinson, 1995: 102). İşletmenin insan kaynakları biriminin, çalışanların 

istekleri ve yönetimin istekleri doğrultusunda her iki tarafın beklentilerini dikkate alarak 

dengeyi sağlaması başarı açısından önemlidir. 

2.2. İnsan Kaynakları Politikalarının Çalışanlar Tarafından Algısı 

İnsan bir işletmenin sadece en değerli kaynağı değil, aynı zamanda en önemli zenginliğidir. 

İşletmelerde genelde 5M (Machine=makine, Money=kapital, Material=malzeme, 

Management=yönetim, Man=insan) olarak adlandırılan girdilerden bahsedilir. Bu girdilerden 

biri olan insan kaynağının yeri başka bir kaynakla doldurulamaz. Çünkü insan diğer tüm 

kaynakları sağlayan, planlayan, organize eden, yöneten olarak çalışır ve böylece girdilerin 

tamamına hükmeder (Sabuncuoğlu, 2009:2). Çalışanlarının, çalıştıkları kurumun mevcut insan 
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kaynakları departmanına olumlu algı geliştirilebilmeleri için öncelikle güçlendirilmesi gerekir. 

Personel güçlendirmeyi uygulayabilmek ve örgüt kültürü içine yerleştirebilmek için, örgütte 

bazı unsurların oluşması gerekmektedir. Bu bağlamda çalışanlara; katılım ve karar verme 

yetkisi, sorumluluk,  eğitim ve geliştirme, açık bir iletişim ortamı, takım çalışması, bilgiye 

ulaşılabilirlik ve bilgilerin paylaşımı, yenilik, ortak hedeflere yönelim, çalışanlara güven 

aşılama, ve çalışma ortamındaki esneklik gibi faktörleri sağlamak gerekmektedir (Emet, 2006: 

16). 

Çalışanları şirkete bağlamak ve onlardan maksimum başarıyı, verimi sağlamak insan kaynağına 

verilen değerin artırılmasıyla mümkün olabilir. Örneğin, kişilerin becerilerini görmek ve bunu 

takdir etmek önemlidir.  Hatırlandığını ve önemsendiğini hisseden kişilerin şirket politikalarına 

uyum sağlaması ve yeniliklere daha çabuk entegre olabilmeleri kolaylaşacaktır. Bilgi 

alışverişine, öneri ve yorumlara açık olmak, farklı düşüncelere güvenmek gibi yaklaşımlar 

çalışanların sorumluluk anlayışlarını güçlendirmektedir. Diğer taraftan, son yıllarda birçok 

banka, çalışanlarına sağlık sigortası yaptırarak özel hastanelerden yakınları da dahil olmak 

üzere faydalanmasına olanak tanımışlardır. Bu anlayışın gerisindeki temel felsefe, sağlıklı bir 

işgücüne sahip olmanın yanı sıra kendi refahı için daha fazla sorumluluk alabilen, çalışma 

yaşamında daha fazla görev taşıyabilen personelden yararlanmaktır (Büyükuslu, 1998:221,222) 

3. Uygulama 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Çalışmada, Isparta il sınırları içinde faaliyet gösteren bankaların kendi çalışanlarının çalıştıkları 

kurumdaki insan kaynakları faaliyetlerini nasıl değerlendirdiklerini ölçmek ve böylece bazı 

tespit ve önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. Bankalar kurumsal işleyiş yapısına sahiptir. 

Dolayısıyla genel merkezde alınan kararlar, genel merkeze bağlı tüm birimlerde homojen 

biçimde sağlanmasına özen gösterilir. Bu nedenle Isparta ilinde gerçekleştirilen bu çalışma 

çevre koşulları gibi faktörlerin etkisi dikkate alınmazsa genele yansıtılabilir. 

3.2. Araştırmanın Alanı ve Kapsamı 

Banka çalışanlarının kendi insan kaynakları departmanlarını algısını saptamak üzere yapılan bu 

çalışma Isparta ilinde faaliyet gösteren ve kamu bankaları, özel bankalar ve katılım 

bankalarında çalışan toplam 269 banka çalışanı arasından çalışmaya katılmayı kabul eden 215 

çalışan ile Haziran-Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  

Anket formları, kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, kesinlikle 

katılıyorum gibi tercihleri yansıtan beşli likert tipi ölçekle hazırlanarak banka çalışanlarına 

sunulmuştur. Anket formunda 7 demografik bilgi ölçen soru, 15 de fonksiyonel değişkenlere 

dair olmak üzere toplam 22 soru yer almaktadır. Anket soruları literatürde yer alan algı, iş 

tatmini konusunda yapılmış çalışmalardan da yararlanılarak hazırlanmış özgün sorulardır. 

Hazırlanan anket formları anketörler aracılığıyla yüz yüze mülakat yöntemiyle banka 

çalışanlarına uygulanmıştır. 

3.3. Araştırmanın Yöntemi 

Anket çalışması kapsamında elde edilen veriler, güvenilirlik testi Cronbach’s Alpha (α), 

demografik değişkenlere yönelik frekans analizi SPSS 23 paket program aracılığıyla analiz 

edilmiştir. Fonksiyonel değişkenler (sorular) ile demografik değişkenler arasında tanımlayıcı 

istatistikler ise Stata 13.1 programıyla analiz edilmiştir. 

3.4. Araştırma Bulgularının Yorumlanması 

3.4.1. Cronbach’s Alpha Değerleri  
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Güvenilirlik 0 ve 1 arasında değer alır. Bu değer 1’e yaklaştıkça güvenilirlik artacaktır 

(Büyüköztürk, 2015: 182). Buna bağlamda anket formunda yer alan fonksiyonel değişkenlere 

yönelik ifadelerin güvenilirliği ile ilgili olarak yapılan analizde Cronbach’s Alpha değerleri (α 

) 0,932 olarak hesaplanmıştır. 

3.4.2. Frekans ve Yüzdeler 

Araştırmaya katılan 215 banka çalışanına ilişkin demografik veriler frekans ve yüzdeleriyle 

birlikte aşağıda Tablo 1. de sunulmaktadır. 

Tablo 1: Demografik Bilgiler 

 

Tablo 1. de ankete katılan kişilere dair demografik bilgiler yer almaktadır. Buna göre ankete 

katılanların kadın (%38,1) ve erkek (%62,1) dağılımlarının birbirine yakın olmadığı  

söylenebilir. Isparta il merkezinde faaliyet gösteren banka çalışanlarının çoğunluğu erkektir. 

Araştırmaya katılan banka çalışanların medeni durumları incelendiğinde evli (%59), bekar 

(%40,9) ‘dur.  Çalıştıkları banka türü bakımından incelendiğinde kamu bankalarında çalışanlar 

%31,6, özel bankalarda %50,2 ve katılım bankalarında çalışanlar %18,1 şeklinde dağılım 

göstermektedir.  

3.4.3. Fonksiyonel Değişkenler (Sorular) İle Demografik Değişkenler Arasında 

Tanımlayıcı İstatistikler 

Fonksiyonel değişkenler (sorular) ile demografik değişkenler arasında tanımlayıcı istatistikler 

ise Stata 13.1 programıyla analiz edilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

Kişisel gelişim, kararlara katılım, eğitim-oryantasyon, terfi imkanları, izin hakkı, adalet, sosyal 

güvence, ücret politikası, ödül, motivasyon sağlayıcı faaliyetler, işgücü yeterliliği, çalışma 

alanının ergonomik tasarımı, sosyal aktiviteler, özel hayata etkisi, sosyal sorumluluk faaliyetleri 

açısından değerlendirilmiştir. 

Tablo 2: Cinsiyet, Medeni Durum ve Banka Türüne  Göre Cevap Ortalamaları 

Mean (Ortalama 

Değerler 

Tablosu) 

Cinsiyet 

 

Medeni Durum 

 

Banka Türü 

 

Kadın 

 

Erkek 

 

Evli 

 

Bekar 

Kamu 

Bankaları 

Katılım 

Bankaları 

Özel 

Bankalar 

Kişisel Gelişim 3.71 3.30 3.55 3.29 3.18 3.09 3.75 

Kararlara Katılım 3.28 3.22 3.31 3.13 2.94 3.09 3.49 

Eğitim-

Oryantasyon 
3.82 3.50 3.80 3.33 3.35 3.49 3.84 

Özellikleri Dağılımı Sayı Yüzde (%) 

Cinsiyet 

 

Kadın 82 38,1 

Erkek 133 62,1 

Toplam 215 100 

Medeni Durum 

Evli 127 59 

Bekar 88 40,9 

Toplam 215 100 

Çalişilan Banka 

Türü 

Kamu Bankası 68 31,6 

Özel Banka 108 50,2 

Katılım Bankası 39 18,1 

Toplam 215 100 
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Sosyal Aktiviteler 2.97 2.63 2.84 2.65 2.42 2.77 2.99 

Ergonomik 

Tasarım 
3.62 3.21 3.45 3.23 3.15 3.09 3.60 

Özel Hayata 

Etkisi 
2.75 2.67 2.69 2.72 2.24 2.74 2.98 

Terfi Olanakları 3.32 3.00 3.18 3.01 3.00 3.06 3.22 

İzin Hakkı 3.30 3.36 3.47 3.10 2.98 3.40 3.53 

Adalet 3.18 2.68 2.98 2.71 2.61 2.60 3.14 

Sağlık ve Sosyal 

Güvence 
4.03 3.84 4.06 3.63 3.79 4.00 3.93 

Ücret Politikası 2.82 2.59 2.71 2.60 2.39 2.77 2.81 

Ödüllendirme 2.96 2.58 2.76 2.65 2.53 2.60 2.88 

Motivasyon 

Teknikleri 
3.05 2.72 2.82 2.87 2.64 2.74 3.00 

İşgücü Yeterliliği 3.23 3.26 3.23 3.24 3.18 3.00 3.35 

Sosyal 

Sorumluluk 

Projeleri 

3.16 2.89 3.17 2.71 2.55 2.71 3.37 

Not: anket formu kesinlikle katılıyorum (1 puan), katılıyorum (2 puan), kararsızım (3 puan), katılmıyorum (4 puan), kesinlikle katılmıyorum 

(5 puan) biçiminde düzenlenmiştir. 

Tablo 2. ye göre, erkek çalışanlar; kişisel gelişim, kararlara katılım, eğitim, sosyal aktiviteler, 

ergonomik tasarım, özel hayat, terfi olanakları, adalet, sağlık-sosyal güvence, ücret, ödül, 

motivasyon ve sosyal sorumluluk projeleri konusunda kadınlara göre daha memnun olduğu 

anlaşılmaktadır. Kadınlar ise izin, ve işgücü yeterliliği konusunda daha memnun oldukları 

anlaşılmaktadır.  

Medeni durum açısından değerlendirildiğinde, bekar çalışanlar; kişisel gelişim, kararlara 

katılım, eğitim, sosyal aktivite, ergonomi, terfi olanakları, izin hakkı, adalet, sağlık-sosyal 

güvence, ücret, ödül, sosyal sorumluluk projelerine katılım konularında görece evlilere oranla 

daha memnun oldukları anlaşılmaktadır. Evliler ise yalnızca; özel hayata olumlu katkı 

sağladığı, motivasyon ve işgücü yeterliliği konusunda bekarlara oranla görece daha 

memnundur. Genel değerlendirme yapıldığında bekar çalışanların İK faaliyetlerinden daha 

memnun oldukları anlaşılmaktadır. 

Banka türü açısından değerlendirildiğinde ise; katılım bankaları kişisel gelişim, ergonomik 

tasarım, adalet, işgücü yeterliliği konularında kamu ve özel bankalara oranla daha memnun 

oldukları anlaşılmaktadır. Kamu bankaları, kararlara katılım, eğitim, sosyal aktivite, özel hayata 

olumlu etki, terfi olanakları, izin hakkı, sağlık-sosyal güvence, ücretler, ödüllendirme, 

motivasyon, sosyal projelere katılım gibi konularda özel ve katılım bankalarına oranla görece 

daha memnun oldukları anlaşılmaktadır. Özel bankalar ise kamu ve katılım bankalarına kıyasla 

hiçbir İK faaliyetinden memnun değildir. Bu durumda İK faaliyetlerinden en memnun 

çalışanlar kamu bankası çalışanlarıdır. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Etkili insan kaynakları yönetimiyle çalışanlar işletmelerin en değerli varlığı haline getirilerek 

organizasyona bağlılığı yüksek tutulabilir. Böylece işyerine bağlılığı artan çalışan daha verimli 

olacaktır. Çalışmada 215 banka çalışanının insan kaynaklarına olan bakış açılarını ölçülmüştür. 

Katılımcıların eğitim-oryantasyon, terfi imkanları, izin hakkı, adalet, sosyal güvence, ücret 

politikası, ödül, motivasyon sağlayıcı faaliyetler, işgücü yeterliliği, çalışma alanının ergonomik 

tasarımı, kişisel gelişim, kararlara katılım, sosyal aktiviteler, özel hayata etki, sosyal 

sorumluluk konularında görüş ve düşüncelerine başvurulmuştur.  
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Cevaplara göre kadınların insan kaynakları faaliyetlerini erkeklere göre daha olumsuz 

değerlendirdiği gözlemlenmiştir. Bankadaki evli çalışanlar ise İK faaliyetlerini bekar 

çalışanlara göre daha yetersiz bulmaktadır. Tüm çalışanlar açısından değerlendirildiğinde ise 

anket formundaki diğer ifadelere oranla sosyal aktiviteleri daha yetersiz buldukları, çalışma 

tempolarının özel hayatlarına olumlu yansımadığı, ücret politikasını yeterli bulmadıkları, 

ödüllendirmelerin istenilen düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. Banka çalışanları kamu 

bankasında, özel bankada ve katılım bankasında çalışanlar olarak ayırarak analize tabi 

tutulduğunda, kamu bankası çalışanları İK faaliyetlerini diğerlerine göre daha olumlu 

değerlendiren grup olurken, özel banka çalışanları en olumsuz değerlendirmeye sahip olan 

gruptur. Bankaların insan kaynakları yöneticileri iç müşteri olarak da düşünülen banka 

çalışanlarının memnuniyeti için ödül, sosyal aktivite, ücret gibi faktörlerde iyileşme sağlamaları 

yerinde olacaktır. 
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Marka Değerinin Finansal Açıdan İncelenmesi: Hirose Yöntemi  
 

Işıl Erem Ceylan1  

 

 
Özet 

Marka değeri firmaların ürün veya hizmetlerine karşı duyulan müşteri sadakatini ve güven düzeyini arttırma 

noktasında önemli bir rol oynamakta ve müşterilerle devamlılık gösteren bir ilişki kurulmasına imkân 

tanımaktadır. Bu çalışmada da marka değerinin finansal tablo verileri ışığında belirlenmesi amaçlanmış olup, 

finansal temelli marka değerinin belirlenmesi noktasında Hirose yönteminden yararlanılmıştır. 2008-2018 dönem 

aralığını ele alındığı çalışmanın örneklemi, son dört yıl itibariyle Brand Finance Türkiye’nin En Değerli 100 

Markası raporunda yer alan gıda sektörü firmalarından oluşmaktadır. Çalışma sonucunda Hirose yönteminin 

marka bileşenlerine ilişkin ulaşılan sonuçlar yorumlanmış ve elde edilen bulgular doğrultusunda birtakım 

önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Marka, finansal marka değeri, Hirose yöntemi 

JEL Sınıflandırması: M10, M31, O16 

 

Examining the Financial-Based Brand Value: Hirose Method 
 
Abstract 

Brand value plays an important role in increasing the customer loyalty and trust level towards the products or 

services of the companies and enables a continuous relationship with customers to be established. In this study, it 

is aimed to determine the brand value in light of the financial data for the period of 2008-2018 and Hirose method 

is used to determine the value of financial-basedbrand value. The sample used in this study consists of the food 

industry firms listed on Brand Finance Turkey 100 report. The results of the brand value drivers of the Hirose 

method used in the study are interpreted and several suggestions are made. 

Keywords: Brand, financial-basedbrand value, Hirose method 

JEL Classification: M10, M31, O16 

 

1. Giriş 

Muhasebe standartları, transfer fiyatlandırması, lisans anlaşmaları, birleşme ve satın almalar ve 

değer temelli yönetim anlayışı gibi unsurlar marka değerlemesi kavramını günümüz 

firmalarının kilit bir bileşeni haline getirmiştir. Marka değerinin belirlenmesinde sadece 

pazarlama bileşenlerini veya finansal bileşenleri dikkate alan marka değerleme yaklaşımlarının 

tercih edilmesi, markaların ekonomik değerlerinin eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde 

belirlenmesine engel teşkil edebilmektedir. Bu noktada ekonomik değer yaklaşımı bir diğer 

adıyla Hirose yöntemi, temel pazarlama ve finans ilkelerini göz önünde bulundurarak, 

bütünleşik bir model oluşturmaktadır. Böylelikle mevcut kurumsal finans teorisinin ilkelerine 

uyum sağlayan markaların finansal marka değerleri en doğru şekilde belirlenebilmekte ve 

herhangi bir varlığa ilişkin marka değeri diğer tüm ticari varlıkların değerleriyle 

karşılaştırılabilir hale gelmektedir. Dolayısıyla söz konusu yaklaşım günümüzde en yaygın 

olarak kabul gören ve önerilen marka değerlemesi yöntemi olarak bilinmektedir (Lindemann, 

2003: 1-2). 
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2. Literatür Taraması 

Bursalı (2009) çalışmasında hisseleri borsada işlem gören tekstil firmalarının marka değerini 

Hirose yöntemi aracılığıyla belirlemeyi amaçlamıştır. Altınyıldız ve Okan Tekstil firmalarının 

incelemeye alındığı çalışmada 2004-2006 dönem aralığı arasında bir değerlendirme yapılmış 

olup, elde edilen marka değerine ilişkin olarak birtakım önerilerde bulunulmuştur.  

Akgün ve Akgün (2014) çalışmalarında marka ve marka değerleme yöntemleri hakkında bilgi 

vermiş ve BİST’de işlem gören bir firmanın marka değerini Hirose yöntemine göre belirlemeyi 

amaçlamıştır. 2010-2014 yılları arasında yapılan yıllık değerlendirme sonucunda ele alınan 

firmanın negatif bir marka değerine sahip olduğu sonucuna varılmış ve elde edilen sonuca 

yönelik bir takım önerilerde bulunulmuştur. 

Zengin ve Güngördü (2015) marka değerini hem finansal hem pazarlama boyutunda 

değerlendirmeye aldıkları çalışmalarında, elde ettikleri sonuçları karşılaştırmayı 

amaçlamışlardır. Türkiye gıda perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren firmaların ele 

alındığı çalışmada, finansal marka değeri Hirose yöntemi ile belirlenirken, pazarlama temelli 

marka değeri 400 tüketici üzerinde yapılan anketler aracılığıyla tespit edilmiştir. Çalışma 

sonucunda her iki yönteme göre hesaplanan marka değerlerinin de birbiriyle uyumlu olduğu 

görülmüştür. 

Kendirli vd. (2016) çalışmalarında 2009-2013 yılları arasında hisseleri borsada işlem gören iki 

gıda firmasının marka değerlerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Hirose yönteminden 

yararlanılarak elde edilen marka değeri, ilgili firmanın öz kaynak tutarı, piyasa değeri ve varlık 

değeri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda ilgili firmanın varlıklarının %31 

oranda marka değerine sahip olduğu ve marka değerinin öz kaynaklarının 2,6 ve piyasa 

değerinin 1,1 katı olduğu belirtilmiştir.  

Alsu ve Palta (2017) çalışmalarında hisseleri borsada işlem gören 10 gıda firmasının marka 

değerlerini Hirosi yöntemi aracılığıyla belirleyerek, elde ettikleri marka değerlerini Brand 

Finance raporunda yer alan verilerle karşılaştırmıştır. 2008-2016 dönem aralığının dikkate 

alındığı çalışmada Hirosi yönteminden elde edilen marka değerleri ile Brand Finance raporunda 

yer alan değerler arasında birtakım farklılıklar olduğu sonucuna varılmıştır.  

Uygurtürk vd. (2017) çalışmalarında BIST Seramik sektörü firmalarının marka değerlerini 

2011-2015 dönem aralığı kapsamında belirlemeyi amaçlamıştır. Ege Seramik, Kütahya 

Porselen ve Uşak Seramik olmak üzere üç firmanın ele alındığı çalışmada marka değerlerinin 

belirlenmesinde Hirose yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen marka değerleri 

doğrultusunda değerlendirmeye alınan firmaların sadakat düzeyleri, marka değeri yaratma 

potansiyelleri ve uluslararası tanınırlık düzeylerine ilişkin birtakım yorumlarda bulunulmuştur. 

Gerekan ve Koçan (2018) Brand Finance Turkey-100 listesinde yer alan ve hisseleri borsada 

işlem gören gıda sektörü firmalarının marka değerlerindeki değişim düzeylerini belirlemeyi 

amaçlamıştır. 2010-2017 dönem aralığında yıllık olarak yapılan marka değerlemesinde Hirose 

yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada elde edilen marka değerlerinin değişim düzeyleri ile 

Brand Finance marka değerlerinin değişim düzeyleri karşılaştırılarak, birtakım farklılıkların 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

3. Veri ve Yöntem 

Hirose modeli; Japonya Hükümeti Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde 

düzenlenen bir danışma organı olan Marka Değerleme Komitesi (Komite Başkanı: Prof. Dr. 

Yoshikuni Hirose, Waseda Üniversitesi) tarafından geliştirilen bir marka değerleme modelidir. 

Hirose modelinde firmaların yıllık faaliyet raporlarından elde edilen finansal veriler 

kullanılarak objektif bir marka değerleme modeli geliştirilmiştir. Ayrıca modelin sağladığı 
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metodoloji oldukça genel olmakla beraber, maddi duran varlıkların yanı sıra, maddi olmayan 

duran varlıkların değerlemesinde de kullanımı söz konusudur (Beccacece vd., 2002: 4). Adı 

geçen komite tarafından 2002 yılında yayınlanan raporda; marka değerinin firmaların rekabet 

gücünü arttıran bir unsur olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca söz konusu raporda, marka değerinin 

firmaların mevcut ve geleceğe yönelik nakit akışları üzerinde fiyat avantajı, yüksek düzeyli 

müşteri sadakati ve marka genişlemesi olmak üzere üç açıdan önemli bir etkiye sahip olduğu 

da vurgulanmıştır. Bu noktada marka değerlemesi sürecinde maliyet, pazarlama ve gelir temelli 

olmak üzere üç temel yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Maliyet yaklaşımına göre değerleme 

yapılırken markanın geliştirilmesinde katlanılması gereken maliyetler göz önünde 

bulundurulmaktadır. Pazarlama yaklaşımında, piyasada işlem gören benzer markaların gerçek 

fiyatları dikkate alınmaktadır. Gelir temelli yaklaşımda ise aşırı karın veya gelecekteki nakit 

akışlarının bugünkü değerleri dikkate alınarak bir marka değerlemesi yapılmaktadır. Bu 

noktada Hirose modeli gelir temelli bir yaklaşım olarak kullanılmakta olup, üç temel 

değişkenden oluşmaktadır (Hirose vd., 2002: 10-15): 

𝑀𝐷 =  𝑓{𝑃𝐷 (fiyat avantajı), 𝐿𝐷(müşteri sadakati), 𝐸𝐷(marka genişlemesi), 𝑟 } 
 

Prestij değişkeninin hesaplanma şekli şu şekildedir: 

 

𝑃𝐷 =
[

1

5
∑ {(

𝑆𝑖

𝐶𝑖
 −

𝑆𝑖
∗

𝐶𝑖
∗)  𝑥 

𝐴𝑖

𝑂𝐸𝑖
}0

𝑖=−4 𝑥𝐶0]

𝑟
 

 
                                       𝑆𝑖   ∶ 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑖 𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖 𝑠𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝚤 
                                      𝐶𝑖   ∶ 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑖 𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑖𝑙𝑖ş𝑘𝑖𝑛 𝑠𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 
                                      𝑆𝑖

∗   ∶ 𝐾𝑎𝑟ş𝚤𝑙𝑎ş𝑡𝚤𝑟𝑚𝑎 𝑦𝑎𝑝𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑖 𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖 𝑠𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝚤 
                                      𝐶𝑖

∗   ∶ 𝐾𝑎𝑟ş𝚤𝑙𝑎ş𝑡𝚤𝑟𝑚𝑎 𝑦𝑎𝑝𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑖 𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑖𝑙𝑖ş𝑘𝑖𝑛 𝑠𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 
                                      𝐴𝑖    ∶ 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑖 𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖 𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚 𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑔𝑖𝑑𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖 
                                    𝑂𝐸𝑖 ∶ 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑖 𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑖 𝑓𝑎𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡 𝑔𝑖𝑑𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖 

𝐶0   ∶ 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑠𝑜𝑛 𝑑ö𝑛𝑒𝑚𝑒 𝑖𝑙𝑖ş𝑘𝑖𝑛 𝑠𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖 

                                                𝑟    ∶ 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑠𝑖𝑧 𝑓𝑎𝑖𝑧 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 

 

Sadakat değişkeninin hesaplanmasında aşağıdaki formülden yararlanılmaktadır: 
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Genişleme değişkeninde ise; yurtdışı satışların düzeyi ile esas faaliyet dışı gelirler ele 

alınmaktadır: 
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Çalışmanın dönem aralığı 2008-2018 olarak belirlenmiş olup, örneklem son dört yıl itibariyle 

Brand Finance Türkiye’nin En Değerli 100 Markası listesinde yer alan toplamda sekiz firma 

(Pınar Su A.Ş., Pınar Et A.Ş., Pınar Süt A.Ş., Kerevitaş A.Ş., Banvit A.Ş., Kent Gıda A.Ş., Tat 

Konserve A.Ş. ve Tukaş A.Ş.) belirlenmiştir. Ancak Hirose modelinin gerektirdiği bazı koşullar 

sebebiyle analiz edilen firma sayısı dört (Pınar Su A.Ş., Pınar Süt A.Ş., Kerevitaş A.Ş., Kent 

Gıda A.Ş.) olarak belirlenmiştir. 

4. Ampirik Analiz 

Bu çalışmada son dört yıl itibariyle Brand Finance Türkiye 100 listesinde yer alan gıda sektörü 

firmalarının marka değerleri Hirose yöntemi aracılığıyla belirlenmeye çalışılmış ve 2008-2018 

dönem aralığında elde edilen yıllık veriler dikkate alınmıştır. Analiz kapsamında ele alınan 

firmaların finansal verilerine resmi web sitelerinde yayınlanan yıllık konsolide finansal 

tabloları ve faaliyet raporları aracılığıyla, 2009 ve 2009 yılı öncesi verilere ise Borsa İstanbul 

Mali Tablolar Arşiv kısmından ulaşılmıştır. 

Öncelikle prestij değişkeninin hesaplanmasında; ele alınan firmalar arasında satışların veya 

satışların maliyetinin en düşük olduğu firma veya firmaların seçilmesi gerekmekte ve son beş 

yıllık veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada ilgili değerler bakımından en düşük olan 

firmaların yıllık bazda değişiklik göstermesi nedeniyle, ilgili değerler bakımındanen düşük olan 

firmalar 2004 yılı itibariyle tespit edilmiş olup, karşılaştırma yapılacak olan firmaların listesi 

Tablo 1’de gösterilmiştir: 

Tablo 1: Karşılaştırma Yapılacak Firmaların Yıllık Bazda Dağılımı 

Yıl 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Firma Tat Konserve Tat Konserve Tat Konserve Tat Konserve Tukaş Tukaş Pınar Et 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tukaş Tukaş Banvit Tukaş Banvit Pınar Et Pınar Et Pınar Et 

 

Tablo 1’e bakıldığında; 2004-2007 yılları aralığında Tat Konserve firmasının ilgili oran 

bakımından en düşük değere sahip olduğu, 2008 yılı sonrasında ise ağırlıklı olarak Tukaş ve 

Pınar Et firmalarının yer aldığı anlaşılmaktadır.  

Karşılaştırma yapılacak olan firmaların belirlenmesinin ardından prestij değişkeninin 

hesaplanması aşamasına geçilmiştir. Risksiz faiz oranı olarak Merkez Bankası gecelik 

borçlanma faiz oranları dikkate alınmıştır (www.tcmb.gov.tr). Yapılan hesaplamanın ve dönem 

aralığının uzun olması nedeniyle, çalışmada sadece Pınar Su A.Ş. firmasının verileri sunulmuş 

olup; Pınar Süt, Kerevitaş ve Kent Gıda firmalarına ilişkin olarak sadece marka değeri verilerine 

yer verilmiştir. Bunun yanı sıra birçok firmanın finansal tablolarında pazarlama, satış ve 

dağıtım giderlerinin alt kalemi olan reklam ve promosyon giderlerine ayrı bir kalem olarak yer 

vermemesi sebebiyle, prestij değişkeninin hesaplanmasında pazarlama, satış ve dağıtım 

giderleri kullanılmış olup, elde edilen prestij değişkeni değerleri Tablo 2’de sunulmuştur: 

 

Tablo 2: Yıllar Bazında Prestij Değişkeni Değerleri 
Pınar Su A.Ş. Si/Ci (a) S*/C* (b) Ai/OEi (c)  (a-b) C0 (a-b)xcx C0 (d) PD (d/5) 

2004 1.33579 1.02784 0.5908 0.30795 19.335.973 3.517.903 - 

2005 1.61552 1.12429 0.70483 0.49123 27.126.604 9.392.136 - 

2006 1.4766 1.18788 0.53241 0.28872 32.900.583 5.057.366 - 

2007 1.62513 1.21578 0.50368 0.40935 37.271.850 7.684.769 - 

2008 1.49584 1.01512 0.5147 0.48072 40.891.459 10.117.684 7.153.971 

2009 1.46977 1.16061 0.44884 0.30917 37.217.559 5.164.598 7.483.311 

2010 2.00337 1.20461 0.71753 0.79876 34.434.493 1.973.565 9.552.014 

2011 1.84837 1.07231 0.7144 0.77606 42.696.058 23.671.402 13.274.821 

2012 1.87701 1.11214 0.76651 0.76487 53.112.036 31.138.437 17.965.554 
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2013 1.68469 1.13596 0.76059 0.54873 65.243.248 27.229.820 21.387.982 

2014 1.75339 0.96347 0.77364 0.78992 75.387.129 46.070.004 29.569.063 

2015 1.90763 1.11818 0.7617 0.78945 75.741.973 45.545.522 34.731.037 

2016 1.66392 1.19839 0.75362 0.46553 98.536.814 34.569.674 36.910.691 

2017 1.78434 1.17791 0.73749 0.60643 111.128.901 49.701.063 40.623.217 

2018 1.75118 1.16145 0.76091 0.58974 136.755.196 56.466.983 46.470.649 
 

Öncelikle 2004 yılı itibariyle her yıla ilişkin olarak ilgili firma ile baz firmanın satışlar/satışların 

maliyeti oranı farkları elde edilmiş olup, sonrasında pazarlama satış ve dağıtım giderlerinin 

faaliyet giderleri içindeki payı ve son yıla ait satışların maliyeti oranı ile çarpılmıştır. Elde 

edilen değerin son beş yıla ait ortalaması elde edilerek, prestij değişkeni değerlerine 

ulaşılmıştır. 
 

Tablo 3: Yıllar Bazında Sadakat Değişkeni Değerleri 

 

Sadakat değişkeninin hesaplanmasında satışların maliyetinin beş yıllık ortalaması ve standart 

sapması verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tablo 3’e bakıldığında Pınar Su firmasının sadakat 

değişkeni verilerinin %75 ile %92 arasında değişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu noktada 

ilgili firmanın müşterilerinin sadakat düzeylerinin yüksek olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Hirose yöntemine göre marka değerleme sürecinin son aşamasına gelmeden önce, son olarak 

genişleme değişkeni hesaplanmakta ve yurtdışı satışlarda ile esas faaliyet dışı gelirler dikkate 

alınmaktadır. İlgili değişkene ilişkin hesaplamalar Tablo 4’de gösterilmiştir: 

 

 Tablo 4: Yıllar Bazında Genişleme Değişkeni Değerleri 

Pınar Su A.Ş. 

Yurtdışı 

Satışlar 

(SO) 

Esas 

Faaliyet 

Dışı 

Gelirler 

(SX) 

(S0i-

SOi-1)/ 

SOi-1) 

(a) 

(SXi-

SXi-1)/ 

SXi-1) 

(b) 

a+1 b+1 

 

(a+1)/2 

(c) 

 

(b+1)/2 

(d) 

(c+d) 

GD 

[(c+d)/

2] 

2007 4.978.101 3.482.730 0.186 0.011 1.186 1.011 0.593 0.506 1.099 0.549 

2008 3.852.151 581.584 -0.226 -0.833 0.774 0.167 0.387 0.083 0.470 0.235 

2009 3.874.472 463.864 0.006 -0.202 1.006 0.798 0.503 0.399 0.902 0.451 

2010 3.446.161 1.554.065 -0.111 2.350 0.889 3.350 0.445 1.675 2.120 1.060 

2011 5.008.222 3.582.279 0.453 1.305 1.453 2.305 0.727 1.153 1.879 0.940 

2012 7.730.934 1.082.634 0.544 -0.698 1.544 0.302 0.772 0.151 0.923 0.461 

2013 7.872.693 361.754 0.018 -0.666 1.018 0.334 0.509 0.167 0.676 0.338 

2014 12.352.043 770.366 0.569 1.130 1.569 2.130 0.784 1.065 1.849 0.925 

2015 14.559.880 654.677 0.179 -0.150 1.179 0.850 0.589 0.425 1.014 0.507 

2016 17.513.425 1.770.358 0.203 1.704 1.203 2.704 0.601 1.352 1.954 0.977 

2017 17.710.073 2.419.143 0.011 0.366 1.011 1.366 0.506 0.683 1.189 0.594 

2018 23.631.283 7748323 0.334 2.203 1.334 3.203 0.667 1.601 2.269 1.134 

 

Satışların Maliyeti 
2004 2005 2006 2007 

19.335.973 27.126.604 32.900.583 37.271.850 

Pınar Su A.Ş. 
Satışların 

Maliyeti 

Satışların Maliyetinin 

Beş Yıllık Ortalaması 

Satışların Maliyetinin 

Standart Sapması 

Sadakat 

Değişkeni 

2008 40.891.459 31.505.294 7.623.193 0.7580 

2009 37.217.559 35.081.611 4.714.929 0.8656 

2010 34.434.493 36.543.189 2.742.566 0.9249 

2011 42.696.058 38.502.284 2.932.825 0.9238 

2012 53.112.036 41.670.321 6.399.311 0.8464 

2013 65.243.248 46.540.679 11.324.577 0.7567 

2014 75.387.129 54.174.593 14.798.947 0.7268 

2015 75.741.973 62.436.089 12.878.377 0.7937 

2016 98.536.814 73.604.240 14.961.407 0.7967 

2017 111.128.901 85.207.613 16.936.333 0.8012 

2018 136.755.196 99.510.003 23.108.365 0.7678 
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Hirose yöntemine göre prestij, sadakat ve genişleme değişkenlerinin çarpımı sonucu elde edilen 

değer, risksiz faiz oranına oranlanarak marka değerine ulaşılmaktadır. Çalışmada ele alınan dört 

firmaya ilişkin marka değerlerine Tablo 5’te yer verilmiştir: 

Tablo 5:Yıllar Bazında Marka Değerleri 
  

  
GENİŞLEME 

DEĞİŞKENİ  

PRESTİJ 

DEĞİŞKENİ 

SADAKAT 

DEĞİŞKENİ 
Rf (1) PDxSDxGD (2) 

MARKA 

DEĞERİ (2/1) 

P
IN

A
R

 S
U

 

2008 0.235202553 7.153.971 0.75803452 0.15 1.275.493 8.503.289 

2009 0.450845426 7.483.311 0.86560113 0.0725 2.920.379 40.281.092 

2010 1.059928264 9.552.013 0.92495 0.015 9.364.609 624.307.282 

2011 0.939594528 13.274.820 0.92382725 0.05 11.522.850 230.457.003 

2012 0.461466941 17.965.554 0.84643001 0.05 7.017.336 140.346.720 

2013 0.338119766 21.387.981 0.75667357 0.035 5.472.035 156.343.880 

2014 0.924625761 29.569.062 0.72682865 0.075 19.871.725 264.956.342 

2015 0.507142146 34.731.036 0.79373505 0.0725 13.980.509 192.834.620 

2016 0.976756296 36.910.691 0.79673173 0.0725 28.724.369 396.198.205 

2017 0.594424873 40.623.216 0.80123451 0.0725 19.347.770 266.865.799 

2018 1.134315497 46.470.649 0.76777847 0.225 40.471.428 179.873.016 

P
IN

A
R

 S
Ü

T
 

2008 0.350111905 21.972.043 0.81959961 0.15 6.304.912 42.032.750 

2009 0.445148728 21.183.542 0.83797721 0.0725 7.901.980 108.992.828 

2010 0.636472369 16.852.165 0.84301705 0.015 9.042.148 602.809.892 

2011 0.62995161 24.865.022 0.85630808 0.05 13.413.005 268.260.102 

2012 0.548517074 32.388.719 0.83486939 0.05 14.832.094 296.641.881 

2013 0.501920117 31.199.522 0.81477637 0.035 12.759.127 364.546.496 

2014 0.663500411 47.378.963 0.81821961 0.075 25.721.520 342.953.606 

2015 0.54023448 53.376.275 0.81875385 0.0725 23.609.344 325.646.127 

2016 0.586848087 45.288.197 0.84991444 0.0725 22.588.424 311.564.469 

2017 0.543026001 37.626.846 0.85093798 0.0725 17.386.667 239.816.109 

2018 1.03533429 34.877.845 0.82264022 0.225 29.705.726 132.025.452 

K
E

R
E

V
İT

A
Ş

 

2008 0.315672924 18.664.744 0.68567738 0.15 4.039.979 26.933.198 

2009 0.388087624 20.458.512 0.66120032 0.0725 5.249.729 72.410.057 

2010 1.126242551 20.705.199 0.71121139 0.015 16.584.792 1.105.652.855 

2011 0.362901786 23.319.271 0.74133987 0.05 6.273.666 125.473.333 

2012 0.595462606 25.420.488 0.78450027 0.05 11.874.941 237.498.831 

2013 1.366625539 20.257.815 0.8135746 0.035 22.523.688 643.533.957 

2014 0.544912311 37.039.268 0.7986348 0.075 16.118.968 214.919.586 

2015 0.885445007 42.258.586 0.78531523 0.0725 29.384.653 405.305.568 

2016 0.680398811 42.174.354 0.74037182 0.0725 21.245.251 293.037.947 

2017 2.424524167 45.484.159 0.1403662 0.0725 15.479.223 213.506.526 

2018 0.838062287 67.637.021 0.14542811 0.225 8.243.452 36.637.565 

K
E

N
T

 G
ID

A
 

2008 0.376196624 49.586.039 0.94174679 0.15 17.567.439 117.116.262 

2009 1.001097811 54.732.425 0.73825177 0.0725 40.450.668 557.940.254 

2010 0.32048237 54.112.777 0.96425665 0.015 16.722.323 1.114.821.544 

2011 2.096403183 62.201.680 0.84788988 0.05 110.564.670 2.211.293.413 

2012 0.358031708 71.229.839 0.9830951 0.05 25.071.422 501.428.459 

2013 0.538059694 64.197.420 0.92810178 0.035 32.058.532 915.958.077 

2014 0.274846445 79.960.807 0.98675491 0.075 21.685.857 289.144.761 

2015 3.65550651 90.708.505 0.92617983 0.0725 307.107.831 4.235.970.096 

2016 0.502282696 87.020.938 0.98608416 0.0725 43.100.862 594.494.654 

2017 0.607103161 84.869.561 0.88655164 0.0725 45.679.199 630.057.927 

2018 0.8188492 84.749.397 0.96055848 0.225 66.659.854 296.266.018 

 

Tablo 5’e bakıldığında değerlendirmeye alınan firmaların marka değerlerinin en düşük 2008 

yılında, en yüksek ise 2010 yılında gerçekleştiği görülmektedir. Sadece Kent Gıda firması 2015 

yılında en yüksek marka değerine ulaşmıştır. Sonraki yıllarda belli oranlarda iniş çıkışlar 

olmakla beraber, 2018 yılında her dört firmanın marka değerinde de önemli oranda bir düşüş 

kaydedilmiştir. Bu noktada firmaların marka yatırımlarında belli ölçüde azalmaya gittiklerini 

ifade etmek mümkündür. Ayrıca 2014 yılı dışında ele alınan 11 yıllık dönemde diğer üç firma 

karşısında Kent A.Ş. firmasının en yüksek marka değerine sahip olduğu görülmüştür.  

 

5. Sonuç 

Bu çalışmada Hirose yöntemi kullanılarak son dört yıl itibariyle Brand Finance Türkiye 100 

listesinde yer alan firmaların marka değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntemin içerdiği 
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üç değişkenden biri olan prestij değişkeni; firmalara rakipleri ile kıyaslandığında ürünlerini 

sürekli olarak daha yüksek fiyatlardan satabilme imkanı sağlayan marka güvenilirliği 

kavramının oluşturduğu fiyat avantajını ifade etmektedir. Sadakat değişkeni; sadakat derecesi 

yüksek olan müşterilere bağlı olarak ortaya çıkan sürdürülebilir satış miktarına ilişkin marka 

yeterliliği üzerine odaklanmaktadır. Modeldeki üçüncü değişken olan genişleme değişkeni ise; 

prestijli markaların tanınma eğilimlerinin oldukça yüksek olduğuna ve dolayısıyla söz konusu 

markalara sahip firmaların uluslar arası düzeyde tanınırlıklarının artış gösterebileceğine ilişkin 

bir durumu göstermektedir (Hirose vd., 2002: 71-74). Çalışmada bulunan değerlere 

bakıldığında; özellikle prestij ve sadakat değişkenleri genelinde değerlerin yüksek seyrettiği 

gözlenmiştir. Genişleme değişkeni açısından bakıldığında ise genellikle %40’ın üzerinde bir 

oran elde edildiği görülmüştür. Bu noktada uluslar arası tanınırlığın veya ihracat olanaklarının 

arttırılması noktasında firmaların satış politikalarında birtakım revizyonlar yapmalarında fayda 

görülmektedir.  
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Bankalarda Etkinlik ve Hisse Senedi Performansı Arasındaki 

İlişki: Panel Nedensellik Analizi 
 

Işıl Erem Ceylan (Sorumlu Yazar)1  Fatih Ceylan2 

 
 
Özet 

Bu çalışmanın amacı; hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören on mevduat bankasının etkinlik düzeyleri ile hisse 

senedi getirileri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak çalışmada 2010-2018 dönem aralığı 

dikkate alınmış olup, bankaların etkinlik düzeylerinin belirlenmesinde Veri Zarflama Analizi (VZA) yönteminden 

yararlanılmıştır. Girdi değişkenleri olarak personel sayısı, amortisman giderleri ve faiz giderleri ele alınırken; 

toplam kredi ve toplam mevduat tutarı çıktı değişkenleri olarak analize dahil edilmiştir. Etkinlik düzeylerinin 

belirlenmesinin ardından, hisse senedi getirileri arasındaki nedensellik ilişkisi panel nedensellik testleri aracılığıyla 

belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Etkinlik,hisse senedi getirisi, bankacılık sektörü 

JEL Sınıflandırması: G21, C67, C33 

 

The Relationship between Efficiency and Stock Performance in 

Banks: Panel Causality Analysis 
 
Abstract 

The aim of this study is to analyze the relationship between the efficiency levels and stock returns of ten deposit 

banks listed on Borsa Istanbul. For this purpose, the period 2010-2018 is taken into consideration and Data 

Envelopment Analysis (DEA) method is used in determining the efficiency levels of banks. As input variables, 

the number of personnel, depreciation expenses and interest expenses are discussed, while total loans and total 

deposits are included in the analysis as output variables. After determining the efficiency levels, the causality 

relationship between stock returns the efficiency scores is investigated through panel causality tests and the results 

obtained are evaluated. 

Keywords: Efficiency, Stock return, banking sector 

JEL Classification: G21, C67, C33 

 

1. Giriş 

Geçtiğimiz on yıl boyunca sürekli olarak yoğunlaşan rekabet ortamı, bankaları hissedar değeri 

yaratma noktasında çeşitli stratejiler üretemeye yönlendirmiştir. Bu noktada, banka 

performansının belirleyicileri ile bunların hisse senedi fiyatları ile ilişkilerinin araştırılması 

giderek daha önemli hale gelmiştir. Banka etkinliği uzun yıllar boyunca finansal oranlar 

temelinde değerlendirilmiş olup, son yıllarda daha çok maliyetin minimizasyonu (aynı düzeyde 

çıktılar için daha az girdi tüketmek) veya kârın maksimizasyonu (aynı düzeyde girdiler için 

daha fazla çıktı üretmek) arasında bir seçimi gösteren faaliyet etkinliği kavramı üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. Bu noktada faaliyet etkinliği ölçütlerinin, geleneksel muhasebe oranlarına 

kıyasla daha iyi banka performansı göstergeleri olduğuna inanılmaktadır (Beccalli vd. 2006: 

245-246). Bu çalışmada da Türkiye’de faaliyet gösteren on mevduat bankasının etkinlik 

düzeyleri Veri Zarflama Analizi (VZA) çıktı odaklı CCR yöntemiyle belirlenmeye çalışılmış 
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olup, elde edilen etkinlik değerleri ve hisse senedi getirileri arasındaki nedensellik ilişkisi panel 

nedensellik testi aracılığıyla incelenmiştir.  

2. Literatür Taraması 

Liadaki ve Gaganis (2010) çalışmalarında Avrupa’da borsaya kayıtlı bankaların hisse senedi 

performansı ile etkinlik düzeyleri arasında herhangi bir ilişkinin mevcut olup olmadığını tespit 

etmeyi amaçlamışlardır. Çalışmanın örneklemini 2002-2006 dönem aralığında 15 Avrupa 

Birliği piyasasında faaliyet gösteren 171 banka oluşturmaktadır. Bankaların maliyet ve kar 

etkinlik düzeylerinin ölçülmesinde Stokastik Sınır Analizi (SFA)yönteminden yararlanılmıştır. 

Elde edilen bulgular; kar etkinliğindeki bir değişimin hisse senedi fiyatları üzerinde anlamlı bir 

pozitif etki yarattığını, maliyet etkinliğinin ise herhangi anlamlı bir etkiye sahip olmadığı 

görülmüştür. 

Kasman ve Kasman (2011) Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık bankaların performans 

düzeyleri ile hisse senedi performansları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladıkları çalışmada 

teknik etkinlik, ölçek etkinliği ve verimlilik düzeylerini ölçümlemişlerdir. 1998-2008 dönem 

aralığında on üç bankaya ait aylık verilerin ele alındığı çalışmada söz konusu ilişkiyi tespit 

etmek amacıyla regresyon analizinden yararlanılmıştır. Teknik etkinlik ve ölçek etkinliğinin 

ölçülmesinde VZA yönteminden yararlanılmış olup, hem girdi hem de çıktı yönlü bir yaklaşım 

benimsenmiştir. Çıktı değişkeni olarak faiz ve faiz dışı gelirler toplamı dikkate alınmış olup; 

personel giderleri ve diğer yönetim giderleri girdi değişkenleri olarak analize dâhil edilmiştir. 

Verimliliğin ölçülmesinde ise Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi yöntemi 

kullanılmıştır. Toplam aktiflerin de modele dâhil edildiği regresyon analizi sonucunda;üç 

performans göstergesinin de hisse senedi performansları üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye 

sahip olduğu görülmüştür. 

Koçyiğit (2013) Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık mevduat bankalarının etkinlik 

düzeyleri ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi ele aldıkları çalışmasında 2006-2010 

dönem aralığını dikkate almıştır. Etkinlik düzeylerinin belirlenmesinde VZA yönteminden 

yararlanılmış, etkinlik ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin analiz edilmesinde de panel 

veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ele alınan değişkenler arasında herhangi 

anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.  

Sakarya ve Aytekin (2013) de benzer şekilde Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık mevduat 

bankalarının finansal performansları ile hisse senedi getiri düzeyleri arasındaki ilişkiyi ele 

almışlardır. Bankaların finansal performansının ölçülmesinde Promethee yöntemi kullanılmış 

olup, on adet finansal orandan yararlanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda finansal 

performans ile yıllık ortalama hisse senedi getirileri arasında istatistiki olarak herhangi bir 

ilişkiye rastlanmamıştır. 

Vardar (2013) çalışmasında Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye’de faaliyet gösteren 

bankaların maliyet ve kar etkinlik düzeyleri ile hisse senedi getirileri arasında herhangi bir 

ilişkinin var olup olmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. Etkinlik düzeylerinin belirlenmesi SFA 

yönteminden yararlanılmış olup; söz konusu ilişkiyi belirlemede panel regresyon analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Ampirik bulgular; kar etkinliğinin hisse senedi getirileri üzerinde 

pozitif, maliyet etkinliğinin ise negatif bir etki yarattığını göstermiştir. 

Sarpong vd. (2017) çalışmalarında 2009-2013 dönem aralığında Gana borsasına kayıtlı beş 

bankanın etkinlik düzeyleri ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi ele almışlardır. SFA ve 

VZA yöntemlerinden yararlanıldığı çalışmada maliyet ve kar etkinliğinde meydana gelen 

değişimlerin hisse senedi fiyatlarına yansıdığı gözlenmiştir. Bunun yanı sıra SFA yönteminden 

elde edilen etkinlik değerlerinin yarattığı etkinin, VZA yönteminden elde edilen etkinlik 

değerleri ile kıyaslandığında daha düşük bir değere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Ünal ve Yüksel (2017) çalışmalarında Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde faaliyet 

gösteren bankaların finansal performansları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi ele 

almışlardır. Bankaların finansal performansının ölçülmesinde Promethee yönteminden 

yararlanılmış olup; bilanço yapısı, aktif kalitesi, likidite, karlılık, gelir-gider yapısı ve faaliyet 

yapısına ilişkin olmak üzere toplamda 10 finansal oran değerlendirmeye alınmıştır. Finansal 

performans ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi noktasında 

gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçları söz konusu değişkenler arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir.   

3. Veri ve Yöntem 

Çalışmanın örneklemini 2010-2018 yılları arasında Borsa İstanbul’a kayıtlı on mevduat bankası 

(Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Bank, İş Bankası, Şekerbank, 

Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve Finansbank) oluşturmaktadır. Ele alınan bankaların etkinlik 

değerlerinin belirlenmesinde çıktı yönlü VZA yönteminden (CCR modeli) yararlanılmış olup; 

girdi değişkenleri olarak personel sayısı, amortisman giderleri ve faiz giderlerinden 

yararlanılırken, çıktı değişkenleri olarak toplam mevduat ve kredi tutarı modele dahil edilmiştir. 

Analizde kullanılan yıllık finansal veriler, ilgili bankaların web sitelerinde yayınlanan faaliyet 

raporları ile periyodik finansal tabloları aracılığıyla elde edilmiştir.  

VZA yöntemi; analize tabi tutulan karar verme birimlerinin belli bir girdi düzeyinde ne ölçüde 

daha fazla miktarda çıktı üretebildiğini veya belli bir çıktı düzeyinde ne ölçüde daha az miktarda 

girdi miktarına ihtiyaç duyulduğunu gösteren bir yöntemdir. Girdi veya çıktı yönlü seçimler 

genellikle yönetimin girdi veya çıktı düzeyleri üzerindeki kontrol seviyesine bağlı olarak 

değişmektedir. Çıktı yönlü etkinlik ölçümü, karar verme birimlerinin çıktı düzeylerinin, 

performans düzeyini arttırarak ve çıktı oluşumunu değiştirmeden ne ölçüde arttırılabileceğini 

gösterirken; girdi yönlü etkinlik ölçümü herhangi bir çıktı miktarında azalışa yol açmadan girdi 

miktarının ne ölçüde azaltılabileceğini göstermektedir (Beccalli vd., 2016: 248). 

Etkinlik değerleri ve hisse senedi getirilerinin belirlenmesinin ardından ise, etkinlik ve hisse 

senedi getirileri arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemeye yönelik olarak panel nedensellik 

testi uygulanmıştır. Bu noktada yıllık hisse senedi performansının (HP) belirlenmesinde; aylık 

getirilere dayalı olarak hesaplanan kümülatif yıllık hisse senedi getirileri dikkate alınmıştır 

(Kasman ve Kasman, 2011: 361): 

 

𝐻𝑃𝑡 = [(1 + 𝑔𝑎1) ∗ (1 + 𝑔𝑎2) ∗ ……(1 + 𝑔𝑎12)] − 1                                (1) 

 

4. Ampirik Analiz 

Çalışmada öncelikle ele alınan bankaların etkinlik değerleri çıktı yönlü VZA yönteminden 

(CCR modeli) elde edilen sonuçlar sunulmuştur: 

Tablo 1- VZA (çıktı yönlü CCR modeli) Etkinlik Değerleri 
Karar Verme 

Birimleri 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

KVB 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

KVB 2 1.000 1.000 0.904 0.908 0.826 0.779 0.799 0.879 0.695 

KVB 3 1.000 1.000 1.000 0.997 0.998 1.000 1.000 1.000 1.000 

KVB 4 1.000 1.000 0.837 0.805 0.902 0.968 0.973 1.000 1.000 

KVB 5 1.000 1.000 1.000 1.000 0.973 1.000 1.000 1.000 1.000 

KVB 6 0.838 0.961 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.841 1.000 

KVB 7 0.889 0.882 0.891 0.896 0.867 0.798 0.744 0.836 0.675 

KVB 8 1.000 0.972 0.972 0.969 1.000 0.981 0.997 1.000 1.000 

KVB 9 1.000 1.000 1.000 0.972 0.992 0.979 0.947 0.948 1.000 

KVB10 0.954 0.981 1.000 0.936 0.955 0.835 0.771 0.893 0.769 
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Tablo 1’den görüldüğü üzere; KVB 1, dokuz yıllık dönem boyunca göreli olarak etkin banka 

olarak belirlenmiş olup, KVB 5 de sadece 2014 yılı haricinde tüm yıllar göreli olarak etkin bir 

değere sahip olmuştur. Diğer KVB’lerin göreli etkinlik değerlerinin ise yıllar boyunca 

dalgalanma gösterdiği anlaşılmaktadır.  

Göreli etkinlik değerlerinin belirlenmesinin ardından yıllık kümülâtif hisse senedi getirileri 

hesaplanmış ve Tablo 2’de sunulmuştur: 

Tablo 2: Kümülâtif Yıllık Hisse Senedi Getirileri 
Bankalar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Akbank 0.233 -0.286 0.485 -0.228 0.317 -0.212 0.190 0.292 -0.586 

Denizbank 0.530 0.109 -0.086 -0.309 -0.018 0.109 1.740 -0.231 4.204 

Garanti Bankası 0.271 -0.232 0.609 -0.238 0.371 -0.232 0.087 0.452 -0.258 

Halkbank 0.127 -0.224 0.805 -0.291 0.162 -0.243 -0.084 0.172 -0.349 

ICBC Bank 0.019 -0.426 0.434 0.202 0.758 0.388 -0.069 1.888 0.081 

İş Bankası 0.305 -0.379 0.920 -0.231 0.488 -0.299 0.169 0.400 -0.350 

Şekerbank 0.040 -0.314 1.000 0.156 0.250 -0.045 -0.298 0.551 -0.399 

Vakıfbank -0.069 -0.371 0.891 -0.166 0.288 -0.208 0.146 0.568 -0.424 

Yapı Kredi Bankası 0.482 -0.447 0.933 -0.275 0.344 -0.312 0.042 0.266 -0.428 

Finansbank 0.267 -0.179 -0.122 -0.232 0.242 0.925 -0.108 0.221 0.638 

 

Yıllar itibariyle getiri dağılımına bakıldığında; bankalara ilişkin hisse senedi getirilerinde 

dalgalanmalar olduğu gözlenmektedir. 2010, 2011, 2016 ve 2018 yıllarında Denizbank’a ait 

hisse senedi getirilerinin en yüksek değere sahip olduğu görülürken; 2013 ve 2017 yıllarında 

ICBC Bank; 2012 yılında Şekerbank; 2014 yılında İş Bankası ve 2015 yılında da Finansbank’a 

ait hisse senedi getirilerinde en yüksek artışın meydana geldiği görülmektedir. 

Hisse senedi getirilerinin elde edilmesinin ardından, etkinlik düzeyleri ile arasındaki 

nedensellik ilişkisini tespit etmeye yönelik olarak Emirmahmutoğlu-Köse (2011) ve 

Dumitrescu- Hurlin (2012) panel nedensellik testleri uygulanmıştır. Panel nedensellik testleri 

uygulanmadan önce değişkenlere ait önsel testler Tablo 3’te gösterilmiştir:  

Tablo 3:Yatay Kesit Bağımlılığı ve Birim kök Testleri 
  Getiri Etkinlik 

CDLM  (BP, 1980 54.65 (0.024) 128.53 (0.000) 

CDLM (Paseran 2004) 2.19 (0.014) 2.273 (0.012) 

CİPS İst. -1.004 -13.352 

ZA_spc 7.95 (0.000) -1.385 (0.917) 

ZA_la 26.19 (0.000) -1.312 (0.905) 

Not: CIPS (Paseran 2007) test istatistikleri kritik değerler -5.75 (%1), -3.93 (%5), -3.26 (%10). Serilerde trend etkisi tespit 

edilmediği için birim kök analizlerinde sabit model dikkate alınmıştır. Modelde gecikme uzunlukları Schwarz bilgi kriterine 

göre belirlenmiştir.  

Modelde kullanılan değişkenlere ilişkin öncelikle Breusch ve Pagan (1980) LM ve Paseran 

(2004) CDLM testleri uygulanarak yatay kesit bağımlılığı test edilmiştir. :Elde edilen bulgular 

doğrultusunda panel veri setini oluşturan yatay kesitler arasında bağımlılık yoktur boş hipotezi 

red edilmiştir. Dolayısıyla birimler arasında yatay kesit bağımlığı tespit edilmiştir.  

Yatay kesit bağımlılığı nedeniyle modelde kullanılan değişkenlere Pesaran (2007) ve Hadri-

Kurozumi (2012) tarafından geliştirilen ikinci nesil birim kök testleri uygulanmıştır. Tablo 3’te 

CIPS olarak ifade edilen test istatistikleri Paseran (2007) tarafından yatay kesite uygulanmış 

Dickey-Fuller t-istatistiklerinin ortalamasını ifade etmektedir. Test sonuçlarına göre getiri serisi 

için boş hipotez kabul edilmekte ve birim kök içermektedir. Ancak etkinlik serisi boş hipotezi 

kabul etmemekte ve birim kök içermemektedir.  

Diğer bir birim kök testi olarak Hadri-Kurozumi (2012) tarafından geliştirilen ve Tablo 3’te 

ZA_spc ve ZA_la ifade edilen iki tür test istatistiği uygulanmıştır. Hadri-Kurozumi (2012) 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                        11-13th April 2019 
 

675 
 

panel birim kök testi zaman serisinde uygulanan KPSS testinin panel veri seti için uyarlanmış 

halidir. Bu panel birim kök testinde boş ve alternatif hipotez yer değiştirmekte dolayısıyla bu 

iki test birbirini sağlaması niteliğindedir. Hadri-Kurozumi (2012) panel birim kök testi 

sonuçları da Paseran (2007) tarafından geliştirilen panel birim kök test sonuçlarını 

doğrulamakta ve sonuç olarak getiri serileri düzeyde birim kök içerirken etkinlik serileri 

düzeyde durağan olarak tespit edilmiştir.  

Çalışmada nedensellik ilişkisinin tespiti amacıyla Emirmahmutoğlu-Köse (2011) ve 

Dumitrescu-Hurlin (2012) panel nedensellik testler uygulanmıştır. Serilerin farklı derecede 

durağan hale gelmesi Getiri I(1),  Etkinlik I(0) ve yatay kesitler arasında bağımlılık olması 

nedeniyle Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından geliştirilen nedensellik testi 

uygulanmıştır. Serilen aynı düzeyde durağan olması ve değişkenler arasında eşbütünleşme 

ilişkisi olsa olmasa da kullanılabilen bir test olması nedeniyle bu test tercih edilmiştir. 

Dumitrescu-Hurlin (2012) testi ise küçük örneklemlerde etkili olması ve yatay kesit bağımlığı 

olması durumunda etkin bir testtir. Dolayısıyla çalışmada önsel testlerin ortaya çıkardığı 

sonuçlara ilişkin en etkin iki panel nedensellik testler uygulanmaya çalışılmıştır. 

Tablo 4: Panel Nedensellik Testleri Sonuçları 
  E-K (2011)  D-H (2012) 

Getiri etkinliğin nedeni değildir.  12.786 (0.990) -1.105 (0.895) 

Etkinlik getirinin nedeni değildir.  84.341 (0.091) 4.324 (0.000) 

Not: Modelde gecikme uzunlukları Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. E-K (2011) test sonuçlarında yatay kesitler 

arasında bağımlılık olması nedeniyle Boostrap test sonuçları dikkate alınmıştır. D-H (2012) test sonuçların T<N olması 

nedeniyle Zwtilde test değerleri kullanılmıştır.  

Tablo 4’te belirtilen panel nedensellik sonuçlarına göre; ‘Getiri düzeyi etkinliğin nedeni 

değildir’ boş hipotezi kabul edilmiş olup, her iki test için de hisse senedi getirilerinin etkinliğin 

nedeni olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan ise, ‘Etkinlik getirinin nedeni değildir’ 

boş hipotezi kabul edilmemiş olup; banka etkinlik düzeyinin her iki test sonucunda da hisse 

senedi getirilerinin nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

5. Sonuç 

Bu çalışmada 2008-2018 yılları aralığında Borsa İstanbul’a kayıtlı 10 mevduat bankasının 

etkinlik düzeyleri ile hisse senedi getirileri arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. VZA 

yönteminden elde edilen etkinlik değerlerine genel olarak bakıldığında; hemen hemen iki 

mevduat bankasının yıllar itibariyle göreli olarak etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Etkinlik 

ile hisse senedi getirileri arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemeye yönelik olarak yapılan 

test sonuçları ise; etkinlik düzeyindeki değişimlerin hisse senedi getirileri üzerinde etkili 

olduğunu göstermiştir. Bu noktada çalışmada elde edilen sonuçların, literatürde yapılan bazı 

çalışmalar ile benzer sonuçlar verdiği görülmüştür (Liadaki ve Gaganis (2010) ; Kasman ve 

Kasman, 2011; Vardar, 2013; Sarpong vd., 2017).  

Etkinlik düzeylerinin hisse senedi getirilerinin nedeni olması bulgusunun, banka hisselerine 

yatırım yapmak isteyen yatırımcıların bankaların etkin olup olmadıklarını dikkate aldıkları 

şeklinde ifade edilmesi mümkündür. VZA modeli sonucu elde edilmiş etkinlik skorlarının bu 

anlamda yatırımcıların banka hisseleri üzerine yatırım kararı almasında bir neden teşkil ettiği 

söylenebilir. Çalışmada kullanılan değişkenler etkinlik skorları ve hisse senedi getirileri ile 

sınırlı kalmış olup; modele farklı değişkenlerin ilave edilmesi ve dönem aralığının 

genişletilmesi daha detaylı sonuçlar elde edilmesine olanak tanıyabilecektir.  
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Abstract 

The aim of this study is to measure of comparative advantages (the level of specialization) on the international 

basis of the Sukuk issuance in participation banks in Turkey’ Sukuk markets. The Sukuk that emerged as a natural 

result of Islamic financial services is a means of providing resources to financial institutions and organizations, 

especially the participation banks, and the treasures of the country. According to the data of the International 

Islamic financial market (IIFM) 2018 Annual Sukuk report, total global exports amounted to USD 86.9 billion in 

2016 and USD 116.7 billion in 2017. There is a dramatic increase in the volume of Sukuk exports by about 32%. 

In this study, it was aimed to measure the comparative advantages of Sukuk exports of Turkey (specialization 

level) during 2010-2017 period. In this context, the results of the study conducted by Balassa using the Explained 

comparative advantage Index show that Turkey's comparative advantage has risen comparatively. 
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1. Introduction 

The interest-free finance sector has been growing rapidly in recent years. Rising oil prices, 

increased growth in Gulf countries and efforts to contribute to growth are some of the reasons 

why the interest-free finance sector is growing rapidly. In addition, the increase in the national 

income of the member countries of the Islamic Conference has led to an increase in capital 

accumulation and savings trends. This has led to the countries entering into new searches for 

the evaluation of capital accumulation. This situation has contributed to the development of the 

sector. In addition, interest-free financing method is preferred as an alternative solution to the 

current capital shortage.  

The aim of this study is to determine whether Turkey's comparative advantage on an 

international basis (expertise level) in the Sukuk issuance, one of the non-interest-free financial 

instruments. This study examines some general legal regulations and regulatory rules for the 

Sukuk issuance. The findings from this study can be used as a reference to correct replacement 

of traditional regulations, better use of Sukuk and other relevant needs. In this study, Sukuk 

export data of hybrid structure, which constitutes the majority of Sukuk which is exported and 

traded on the market, were used based on the set of multiple financing agreements. 

2. Conceptional Framework 

Sukuk, which was first practiced in the Middle Ages in history, was used as a valuable paper in 

order to represent the obligations arising from commercial activities by Muslim merchants. 

Sukuk, which is an interest-free Securities developed in accordance with Islamic countries, sees 

more and more demand in developed financial markets (Özcan & Elitaş, 2015). Sukuk is an 

Arabic word used for Sharī’ah-compliant financial securities. The word Sukuk is plural of sakk. 

It is a certificate representing the financial obligation or right. Sukuk is a legal document. When 
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Sukuk to be technically point of view, it is seen that many definitions (Mutumm, Butt & Rashid, 

2016).  

The concept of Sukuk refers to bills or bonds as an Islamic investment instrument in general 

(Aktaş, 2016). The most fundamental criterion differentiating Sukuk from conventional means 

is that it does not include interest that is forbidden in Islam and does not have excessive 

uncertainty (Alparslan, 2014). Sukuk consists of a certain class of sharia-compliant financial 

instruments that can be issued by both government agencies and corporations. It combines the 

properties of traditional bonds and stocks. On the other hand, Sukuk has a few similarities with 

the bonds and is therefore considered Islamic equivalent of the bonds. Sukuk provides a regular 

cash flow to investors, including a nominal value, maturity date, a rate (margin) and eventually 

a cash return, such as bonds. Some researchers believe that the differences between Sukuk and 

traditional bonds are essentially superficial (Klein & Weill, 2016).  

Distinguishing features of Sukuk from traditional financial instruments: 

 The fact that traditional bonds are based on debt, supporting assets, projects and 

economic activities is the fundamental difference between them. 

 Sukuk gives investors the right to have assets in proportion to the assets, assets or 

projects or to benefit from the economic activities in which it operates. Traditional 

bonds are a debt obligation against the issuer's owner. 

 While each bond represents the share of the debt, Sukuk certificates represent the share 

of the project or economic activity. 

 In traditional bonds, regular interest payments are made during the maturity of the bond. 

The bond guarantees the principal at maturity. However, the provision of the guarantee 

cannot be accepted from the sharia perspective on both investment and capital 

investment. 

- Bond holders are generally not affected by the cost or loss of assets. Sukuk owners are 

affected by the cost of the asset or the loss of the asset. Lower costs can result in higher 

investor profits or vice versa (AAOIFI, 2018). 

In order for Sukuk to comply with Islamic rules, the payments made to investors must come 

from the profit. However, the redemption value of the repayment should reflect the present 

value of the basic investments. The main distinguishing features of Sukuk are the 

prohibition of fixed interest payments, the exclusion of transactions involving excessive 

uncertainty, the lack of planned transparency, the exclusion of gambling, short-term sales, 

arbitrage and the lack of speculation (Maghyereh & Awartani, 2016). While Sukuk provides 

a partnership right on the related asset, bond grants a partnership and ownership right on all 

the assets. The obligation to comply with Islamic law does not apply to bond (Alparslan, 

2014).  While traditional bills/bonds are interest bearing securities, Sukuk also gives the 

right to own with cash flow (Özcan & Elitaş, 2015).  

3. Sukuk Market in the World and in Turkey 

The first Sukuk issuance in line with Islamic principles was realized in the 1980s. However, 

the global weight of the financial instrument in question has increased significantly since 

2010 (Chart 1).    
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Chart 1: Total Global Sukuk Issuances (In USD Billions, Jan 2001-Dec 2017) 

 

  Source: IIFM Sukuk Report 2018, Chapter One: Overview of The Global Sukuk Market, 2018, 21. 

The top five countries in the world's Sukuk issuances are Malaysia, the United Arab Emirates, 

Qatar, Bahrain, Indonesia (IIFM Sukuk Database). In particular, it is observed that Malaysia 

has specialized in the exportation of Sukuk and has a global dominance (Table 1). 

Table 1: Total Global Short Term Sukuk Issuances- All Currencies , (Jan 2001 – Dec 2017) 

ASIA & FAR EAST Number of Issues Amount USD Millions % of Total Value 

Bangladesh      4 37 0.010% 

Brunei Darussalam 136 8,571 2.33% 

Indonesia 45 4,085 1.11% 

Malaysia  2,598 318,42 86,67% 

Pakistan 8 141 0.04% 

Singapore 3 221 0.06% 

Total 2,794 331,475 90.2% 

GCC & MIDDLE EAST Number of Issues Amount USD Millions % of Total Value 

Bahrain 319 14,098 3.84% 

Oman 1 130 0.04% 

Saudi Arabia 6 1,301 0.35% 

United Arap Emirates 1 100 0.03% 

Yemen 1 234 0.06% 

Total 328 15,862 4.3% 

AFRICA Number of Issues Amount USD Millions % of Total Value 

Gambia 210 136 0.04% 

Sudan 16 16,435 4.47% 

Total 226 16,571 4.5% 

EUROPE & OTHERS Number of Issues Amount USD Millions % of Total Value 

Turkey 101 3,501 0.95% 

Total 101 3,501 0.95% 

Grand Total 3,449 367,41 100% 

               Source: IIFM Sukuk Report (7th Edition) 
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With the communiqué issued by the Capital Markets Board in 2010 in Turkey, the lack of 

infrastructure related to the Sukuk market was eliminated. Following this arrangement, the first 

Sukuk issue was issued (Özcan & Elitaş, 2015).  

Table 2: Turkey Private Sector Debt Base-Issuances 

(USD Milllion) 2013 2014 2015 2016 2017 

Lease Certificates 844 2,075 1,251 9,74 2,211 

Dept Securities 45.514 55.651 39,929 32,904 43,312 

        Source: IIFM Sukuk Report (7th Edition) 

The share of leasing certificates such as Sukuk in Turkey's total debt is currently very low. 

However, these gap has been closing in favour of Sukuk for years.  

4. Competitiveness of Turkey's Sukuk Issuance 

In this study covering the period 2012-2017, the Balassa index and the symmetrical version of 

this index were used to determine the competitiveness of Turkey in Sukuk issuance.  

Balassa Index (RCA) is formulated as (Xij/Xj)/(Xiw/Xw) (Balassa, 1965):         

In this formula, 'j' represents the country, 'i' product group, and 'w' represents the world. While 

the fractional share represents the domestic specialization, the denominator shows the world's 

specialization (Erkan, 2012). If the index value is greater than 1, the country in question has 

competitiveness in the export of related goods, vice versa. If the RCA is between 1 and 2, it has 

a weak competitiveness, between 2 and 4 it has a competitiveness at medium level, and at 4 and 

above it has a strong competitiveness (Jeroen Hinloopen, 2001).  

Because the RCA is between zero and infinite, it is asymmetric. In this situation, a monotone 

transformation process is applied to the corresponding index (Nalini Ranjan Kumar, 2008). The 

symmetric RCA (RSCA) found by this process can be formulated as (RCA-1)/(RCA+1) (Erkan, 

2012) . The index results are between -1 and +1 (Filiztekin, 2006).   

Chart 2: Turkey’s Sukuk Issuance Competitiveness (2012-2017) 

 

              Source: It is calculated and prepared by the authors. 
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The RCA and RSCA scores obtained in the study represent the competitive advantage of Turkey 

in Sukuk exports in all years. Moreover, it is remarkable that Turkey's superiority is moderate 

and strong (Chart 2). In addition, although not very stable, competitiveness tends to increase 

strength. 

5. Conclusion 

It is accepted that the Sukuk market has passed the stage of maturation by leaving it behind the 

stage of recognition.  Although Sukuk issuances have increased in recent years, Sukuk demand 

is higher than Sukuk supply. Sukuk provides a tool for investors who want to distribute 

capital/excess cash flows with a sufficient amount of liquidity option. In terms of the economic 

system, Sukuk is a tool for fair distribution of assets, as it allows all investors to make use of 

equal profits from the enterprise. Sukuk is an excellent way to manage liquidity for banks and 

Islamic financial institutions. In particular, Sukuk is a very important financial instrument in 

countries with shallow financial markets such as Turkey. In addition, Sukuk is an important 

instrument in countries such as Turkey with a high savings deficit and dependent on external 

savings.  

The most widely used capital market instruments in Turkey are debt instruments. Bonds and 

bills are the instruments with the largest export and trading volume. However, Turkey rapidly 

diversifies its financial instruments and increases the share of interest-free banking. In this 

study, the competitiveness of Turkey's Sukuk market issuance was analyzed. According to the 

results obtained from the analyses using the normal and symmetrical version of Balassa index, 

Turkey has competitiveness in the issuance of Sukuk market. Moreover, Turkey's 

competitiveness has been moderate and/or high for years. These results reveal Turkey's 

potential in these financial instruments. 

It is obvious that the main problem of the Turkish economy is dependence on foreign trade. 

However, the most important reason for foreign dependence is the domestic savings deficit in 

the country. In this context, Turkey needs to deepen its financial markets in order to reduce or 

eliminate the savings deficit. In order to achieve this, the interest-free banking system needs to 

be developed and the financial instruments related to it should be increased. In this perspective, 

the promotion of Sukuk issuances will increase the country's global competitiveness. 

 

References 

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) (2018), 

IFRS and the Shari’ah Based Reporting: A Conceptual Study. 

Aktaş, M. M. (2016). Muşaraka Sukuk Ve Türk Hukukunda Düzenlenişi. Uyuşmazlık 

Mahkemesi Dergisi, (8), 1-48. 

Alparslan, H. İ. (2014). Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Sukuk (Kira Sözleşmesi) ve 

Muhasebeleştirilmesi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, C: 6, S: 11, ss: 15-

31. 

Alam, N., Hassan, M. K. & Haque, M. A. (2013). Are Islamic bonds different from 

conventional bonds? International evidence from capital market tests, Borsa Istanbul 

Review, 13, 22-29.  

Aslan, H. (2012). Alternatif Bir Yatırım ve Finansman Aracı Olarak Sukuk: Yapısı, İşleyişi ve 

Türkiye Piyasası İçin Öneriler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Balassa, B. (1965). Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage. The 

Manchester School of Economic and Social Studies, 99-123. 

Erkan, B. (2012). BRIC Ülkeleri ve Türkiye'nin İhracat Uzmanlaşma ve Rekabet Düzeylerinin 

Karşılaştırmalı Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 101-131. 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                        11-13th April 2019 
 

682 
 

Erkan, B. (2012). Türkiye ile Sınır Komşuları Arasındaki Dış Ticaretin Karşılaştırmalı 

Üstünklükler Perspektifinde Analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi(11), 3. 

Filiztekin, A. (2006). Türkiye’de Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Evrimi. 

Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, 1(1), 107. 

International Islamic Financial Market (2018). Sukuk Report. A Comperehensive Study of the 

Global Sukuk Market. 7 th Edition. 

Jeroen Hinloopen, C. V. (2001). On the empirical distribution of the Balassa Index. Review of 

World Economics, 137(1), 13. 

Klein, P.O. & Weill, L. (2016). Why do companies issue sukuk?, Review of Financial 

Economics 31 (2016) 26–33  

Maghyereh, A.I., Awartani, B. (2016). Dynamic transmissions between Sukuk and bond 

markets. Research in International Business and Finance  246–261. 

MIFC (2018). Talent Development in Islamic Finance. 

Mohamed, H. H., Masih, M. & Bacha, O. I. (2016). Why do issuers issue Sukuk or conventional 

bond? Evidence from Malaysian listed firms using partial adjustment models, Pacific-

Basin Finance Journal 34 (2015) 233–252.  

Mutum, D., Butt, M. M., & Rashid, M. (2016). Advances in Islamic Finance, Marketing, and 

Management : An Asian Perspective: Emerald Group Publishing Limited. 

Nalini Ranjan Kumar, A. R. (2008). Export of Cucumber and Gherkin from India: 

Performance,. Agricultural Economics Research, 21(1), 131. 

Özcan, S., & Elitaş, C. (2015). Finansman Araci Olarak Sukuk Ve Muhasebeleştirilmesi. World 

Of Accounting Science, 17(3). 

Tok, A. (2009). İslami Finans Sistemi Çerçevesinde Sukuk (İslami Tahvil) Uygulamaları, 

Katılım Bankaları ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler. Sermaye Piyasası Kurulu. 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

683 
 

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Finansal Performans 

Analizi: XINSA Üzerinde Bir Uygulama 
 

Çağatay Orçun1 

 

 
Özet 

İnşaat sektörü, son yıllarda, gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik büyümenin önemli bir parçası olarak 

nitelendirilmekte ve hem doğrudan hem de ilişkili sektörlerde oluşturduğu hacimle, dolaylı olarak ekonomik etki 

yaratmaktadır. Ülkemiz açısından ele alındığında, özellikle altyapı ve konut projelerinin yoğunluğuyla birlikte 

hareketli bir dönem geçiren inşaat sektörünün, ekonomi içerisindeki payı, dolaylı olarak etkilediği sektörlerle 

birlikte %30 seviyelerine ulaşmaktadır. Bu durum, sektörü cazip hale getirmekte ve sektörde faaliyet gösteren 

işletmelerin de günden güne artmasına sebep olmaktadır. Çalışmanın amacı, Borsa İstanbul inşaat sektöründe 

(XINSA) faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarının analiz edilmesidir. Çalışmada ilk olarak, 

işletmelere ilişkin cari ve hazine rasyoları, alacak, stok ve varlık devir hızı rasyoları, borçlanma rasyosu ve 

özsermaye, varlık ve satış karlılığı rasyoları veri olarak belirlenmiş ve 8 firma (ANELE, EDIP, ENKAI, KUYAS, 

ORGE, SANEL, YAYLA ve YYAPI) için ayrı ayrı hesaplanmıştır. İşletmelerin finansal performansları, çok 

kriterli karar verme yöntemlerinden Entropi, TOPSIS, WASPAS, MOORA, GRA, VIKOR ve MAIRCA ile 

değerlendirilmiş ve 2018 yılına ilişkin olarak yöntem ve işletme performansı karşılaştırması gerçekleştirilmiştir. 

TOPSIS, MOORA ve MAIRCA yöntemlerine göre en başarılı şirket, EDIP; WASPAS ve GRA yöntemine göre, 

ORGE; VIKOR yöntemine göre ise YAYLA olarak bulgulanmıştır. Ayrıca, işletmelerin ilgili döneme ait hisse 

senedi getirileri ile yöntem sonuçları Spearman sıra korelasyonu ile karşılaştırmış ve %95 güven düzeyinde 

VIKOR yönteminin sonuçları ile getiri sıralamaları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: Çok kriterli karar verme, finansal performans, inşaat sektörü. 
 

JEL Sınıflandırması: G11, L25. 

 

Financial Performance Analysis with Multi Criteria Decision 

Making Methods: An Application on XINSA 
 
Abstract 

In recent years, the construction sector has been characterized as an important part of economic growth for 

developing countries and it creates direct and indirect economic impact. When considered in terms of our country, 

the share of the construction sector, which has been in a period of hectic trend especially with the intensity of 

infrastructure and housing projects, reaches 30% with the sectors that it indirectly affects. This situation makes the 

sector attractive and causes the enterprises operating in the sector to increase day by day. The aim of the study is 

to analyze the financial performance of the companies operating in the Borsa İstanbul construction sector 

(XINSA). In the study, first of all, the current and treasury ratios, receivables, inventory and asset turnover ratios, 

borrowing ratio and shareholders' equity, asset and sales profitability ratios were determined as data and calculated 

separately for 8 companies (ANELE, EDIP, ENKAI, KUYAS, ORGE, SANEL, YAYLA ve YYAPI). The 

financial performance of the enterprises calculated by multi-criteria decision-making methods such as Entropy, 

TOPSIS, WASPAS, MOORA, GRA, VIKOR and MAIRCA and a comparison of method and a comparison of 

method and operational performance was made for 2018. According to TOPSIS, MOORA and MAIRCA method, 

the most successful company is EDIP; according to WASPAS and GRA method, ORGE; according to VIKOR 

method, it was detected as YAYLA. In addition, the stock returns of the related period and the results of the method 

were compared with the Spearman rank correlation and a significant relationship was found between the results of 

the VIKOR method and the yield rankings at 95% confidence level. 
 

Keywords: Multi criteria decision making, financial performance, construction industry 
 

JEL Classification Codes: G11, L25 
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1. Giriş 

İnşaat sektörü özellikle gelişmekte olan ülkelerde işsizlik oranın azaltılması ve ekonomik 

büyümenin sağlanmasında önemli bir etkiye sahip olmakla birlikte, gelişmiş ve gelişmekte olan 

her ekonomide, ekonomik faaliyetler üzerinde çarpan etkisi yüksek olan bir sektördür. Sektörün 

diğer sektörlerle olan çok güçlü ileri ve geri bağlantıları ve nispeten emek-yoğun çalışması, 

kolayca ve hızlı vasıflı ve vasıfsız işgücü istihdamına imkân tanımaktadır. Türkiye’de İnşaat 

sektörü, kendisine bağlı yaklaşık 200 alt sektörün ürettiği mal ve hizmeti talep eden bir 

konumda olduğundan, bu yaygın etki, sektörün “ekonominin lokomotifi” olma vasfının en 

temel göstergesidir (Yamak vd., 2018: 98). 

Özellikle ülkemizde altyapı ve konut projelerinin yoğunluğuyla birlikte hareketli bir dönem 

geçiren inşaat sektörünün, ekonomi içerisindeki payı, dolaylı olarak etkilediği sektörlerle 

birlikte %30 seviyelerine ulaşmaktadır (KPMG, 2018:4). Bu durum, sektörü cazip hale 

getirmekte ve sektörde faaliyet gösteren işletmelerin de günden güne artmasına sebep 

olmaktadır. 2015 yılının ilk çeyreğinden itibaren sektörde yaşanan bu büyüme, 2018'in 3. 

çeyreği ile birlikte daralmaya başlamış ve 2018 yıllık daralma %1.9 olarak gerçekleşmiştir 

(İMSAD, 2019:4). 

Sektörde yaşanan bu değişim, sektör içinde faaliyet göstermekte olan firmaların finansal 

performanslarının değerlendirilmesini önemli hale getirmiştir. Bu kapsamda, çalışmada, Borsa 

İstanbul A. Ş. İnşaat sektöründe (XINSA) yer alan firmaların finansal performanslarının çok 

kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Çalışma, giriş, literatür taraması, araştırmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulgular ver 

değerlendirilmesi ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmada 2018 yılında Borsa 

İstanbul İnşaat sektöründe işlem gören 8 firma dahil edilmiştir ve firmalar, ÇKKV yöntemleri 

ile karşılaştırılmaya çalışılmıştır. 

2. Literatür Taraması 

Çalışmada kullanılan çok kriterli karar verme yöntemleri ile ilgili, yazında gerçekleştirilen bazı 

araştırmalar Tablo 1'de özetlenmiştir. 

 

Tablo 1: Yazın Taraması 
Yöntem Yazar Konu 

TOPSIS Feng - Wang (2000) Havayolu işletme performansı 

 Feng - Wang (2001) Otobüs işletme performansı 

 Yurdakul - İç (2003) Otomotiv firma performansı 

 Akkaya (2004) Havayolu firma perfomansı 

 Demireli (2010) Kamu sermayeli banka performansı 

 Yükçü - Atağan (2010) Otel işletme performansı 

 Atmaca (2012) Spor şirketlerinin performansı 

 Uyguntürk - Korkmaz (2012) Metal ana sanayi işletme performansı 

 Ayçin - Aşan (2018) Bilişim sektörü işletme performansı 

GRA Uçkun - Girginer (2011) Kamu ve Özel Banka performansı 

 Peker - Baki (2011) Sigorta şirketleri performansı 

 Altan - Candoğan (2014) Bankaların performansı 

 Ecer - Günay (2014) Turizm şirket performansı 

 Meydan vd. (2016) Gıda işletmeleri performansı 

 Ayçin (2018) Menkul kıymet yatırım ortaklık firma performansı 

VIKOR Ertuğrul - Karakaşoğlu (2009) Banka şube performansı 

 Dinçer - Hacıoğlu (2013) Türk bankacılık sektörü müşteri memnuniyeti 

 Çakır - Perçin (2013) Lojistik firma performansı 
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 Rezaie vd. (2014) İran çimento şirket performansı 

 Karaoğlan - Şahin (2018) Kimya işletmeleri performansı 

MOORA Karande - Chakraborty (2012) Materyal seçimi 

 Yıldırım - Önay (2013) Bulut teknolojisi firma performansı 

 Özbek (2015) Türkiye'deki yabancı bankaların etkinlik analizi 

 Şişman - Doğan (2016) Bankaların performansı 

 Yüksek vd. (2017) Türk mevduat bankalarının performansı 

WASPAS Chakraborty - Zavadskas (2014) Kıt kaynak etkin kullanım tercihi 

 Madic vd. (2014) Üretim süreçleri analizi 

 Turskis vd. Alışveriş merkezi inşa alanı tercihi 

 Akçakanat vd. (2017) Bankaların performansı 

 Ural vd. (2018) Kamu bankalarının performansı 

 Rençber - Avcı (2018) Sermaye yeterlilik karşılaştırması 

MAIRCA Gigovic vd. (2016) Askeri mühimmat deposu seçimi 

 Pamucar vd. (2018) Lojistik merkezi kurulumu yer seçimi 

 Mamak Ekinci - Can (2018) Üretim işletmesinde risk düzey değerlendirmesi 

 

3. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Çalışmada, Borsa İstanbul A. Ş. İnşaat sektöründe (XINSA) yer alan firmaların finansal 

performanslarının çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri ile değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu amaca ek olarak, yöntem sonuçları kendi içerisinde karşılaştırılarak, 

sonuçların birbirleriyle tutarlı olup olmadığı ortaya konmuştur. Ayrıca, analize dahil edilen 

firmaların, yıllık borsa getirileri hesaplanmış ve yöntem sonuçları ile ayrı ayrı karşılaştırılarak, 

değişkenler arasında bir ilişkinin var olup olmadığı da bulgulanmıştır. 

Çalışma, 2018 yılına ilişkin olarak, hisse senetleri borsada işlem gören, Tablo 2'de yer alan 8 

firma üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Tablo 2: Analize Dahil Edilen Firmalar 
 BİST Kodu Firma Adı 

1 ANELE Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A. Ş. 

2 EDIP Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A. Ş. 

3 ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A. Ş. 

4 KUYAS Kumcukent Gayrimenkul Yatırımları A. Ş. 

5 ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt A. Ş. 

6 SANEL San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A. Ş. 

7 YAYLA Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A. Ş. 

8 YYAPI Yeşil Yapı Endüstrisi A. Ş. 

 

Borsa İstanbul A. Ş. İnşaat sektöründe yer alan Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım 

Geliştirme A. Ş. (TURGG) şirketi, 2018 yılı içerisinde satış işlemi gerçekleştirememesine bağlı 

olarak çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Çalışmada, ilgili firmaların finansal performanslarının hesaplanmasında kriter olarak, cari ve 

hazine rasyoları (CO, HO), alacak, stok ve varlık devir hızı rasyoları (ADHR, SDHR, VDHR), 

borçlanma rasyosu (BR) ve özsermaye, varlık ve satış karlılığı rasyoları (ÖK, VK, SK) 

kullanılmıştır. Bu kriterlerden, borçlanma oranı, uygulama aşamasında maliyet bazlı olarak 

değerlendilmiş, geri kalan tüm oranlar ise, fayda kriteri olarak ele alınmıştır. 2018 yılına ilişkin 

finansal oranlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr, erişim tarihi: 

28.03.2019) yer alan ilgili şirketlere ait yıl sonu finansal tablolardan yararlarınılarak 

hesaplanmıştır. 
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Veri seti oluşturulduktan sonra Entropi yöntemi kullanılarak, kriterlere ilişkin ağırlıklar 

hesaplanmış, ardından ÇKKV yöntemleri (TOPSIS, GRA, VIKOR, MOORA, WASPAS ve 

MAIRCA) kullanılarak firmaların finansal performansları değerlendirilmiştir. Analiz, ÇKKV 

verme yöntemlerinin sonuçlarının hem kendi içerisinde hem de firmaların 2018 yılına ilişkin 

borsa getiri sıralamaları ile Spearman sıra korelasyonu kullanılarak karşılaştırılması ile 

sonuçlandırılmıştır. 

4. Araştırmanın Yöntemi 

Firmaların finansal performansının ölçümüne ilişkin gerçekleştirilen yazın taramasında, ÇKKV 

yöntemlerinde kullanılan kriterlere ilişkin ağırlıkların belirlenmesinde, araştırmacıların çeşitli 

yöntemlerin varlığından bahsettikleri ve çoğunlukla Entropi yönteminden yararlandıkları 

gözlemlenmiştir. Bu kapsamda, yöntemlerin çözümünde, değişkenlere ilişkin ağırlıkların 

belirlenmesinde, Entropi yöntemi kullanılmıştır. Yöntemin kolay uygulanabilir olması ve 

subjektif değerlendirmeye ihtiyaç duymaması gibi avantajları bulunmaktadır (Zhang vd., 2011: 

444). 

Firmaların finansal performanslarının değerlendirilmesinde TOPSIS, GRA, VIKOR, MOORA, 

WASPAS ve MAIRCA yöntemlerinden yararlanışmıştır. 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi Yoon ve 

Hwang (1981) tarafından ÇKKV yöntemi olarak geliştirilmiştir. Yöntem, en çok tercih edilen 

alternatifin, sadece pozitif ideal çözüme en yakın uzaklıkta olan değil aynı zamanda negatif 

ideal çözüme en uzak alternatifin olduğuna dayanan bir tekniktir (Atmaca, 2012: 96). 

GRA (Grey Relational Analysis) yöntemi, küçük örneklem ve eksik bilgi içeren problemlerin 

çözümünde kullanılmak üzere geliştirilmiş GST (Grey System Theory) üzerine geliştirilen ve 

gri ilişkisel derece temeline dayalı bir derecelendirme, sınıflama ve karar verme tekniğidir. 

Analize konu olan faktörler arası benzerlik ya da farklılıklar gri ilişki olarak ifade edilmektedir 

(Yıldırım ve Önder, 2018: 231). 

VIKOR (Vlse Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje), 1998 yılında Opricovic 

tarafından geliştirilen ve karar teorisinde bulunan pişmanlık kriterine dayanan bir yöntemdir. 

Yöntem, belirli kriterler altında en iyi alternatifi ararken, başlangıçta, her bir kriter için en iyi 

olan seçeneği göz önünde bulundurarak diğer alternatifler tercih edilmesi halinde, ne kadar 

pişmanlık elde edileceğini hesaplama temeline dayanır (Çelikbilek, 2018: 155). 

MOORA (Multi Objective Optimization on basis of Ratio Analysis) yöntemi, 2006 yılında 

Brauers ve Zavadskas tarafından geliştirilmiştir. Yöntem, oransal analize dayalı çok amaçlı 

optimizasyon yöntemi olarak, optimal kararların alınmasını gerekli kılan karmaşık ve çelişkili 

karar verme problemlerinde kullanılmaktadır (Uygurtürk, 2015: 120). 

WASPAS (Weighted Aggregated Sum Product Assessment), Zavadskas vd. (2012: 3-4) 

tarafından ortaya konan, WSM (Weighted Sum Model-Ağrılıklı Toplam Model) ve WPM 

(Weighted Product Model-Ağırlıklı Ürün Modeli) bir araya getirilerek geliştirilmiş bir 

yöntemdir. WSM ve WPM'nin doğruluk payının, tek bir yöntem olarak WASPAS yönteminin 

altında olduğu ve WASPAS'ın bilgisayar destekli sistemlerde çok kriterli karar verme 

problemlerinde başarı ile uygulanabileceği vurgulanmıştır. 

MAIRCA (MultiAtributive Ideal-Real Comparative Analysis), ideal ve ampirik 

derecelendirmeler arasındaki boşlukları tanımlamaya dayalı bir yöntemdir. Her bir kritere 

ilişkin boşlukların toplamı, alternatiflerin boşluklarını oluşturur. Yöntem, en iyi alternatifi, en 

düşük boşluk değerine sahip alternatif olarak tanımlar (Pamucar vd., 2018: 1646). 

5. Bulgular ve Değerlendirilmesi 

Analiz kapsamında yer alan firmaların 2018 yılı verilerinden oluşturulan karar matrisi Tablo 

3'de yer almaktadır.  
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Tablo 3: Karar Matrisi 
2018 CO HO ADHR SDHR VDHR ÖK VK SK BR 

ANELE 1,6000 0,0816 3,4910 8,6542 1,2172 0,0361 0,0155 0,0127 0,5719 

EDIP 0,4443 0,2253 7,2910 51,9870 0,0879 0,0662 0,0214 0,2439 0,6760 

ENKAI 2,7610 1,6712 5,2180 6,4364 0,3393 0,0496 0,0393 0,1159 0,2072 

KUYAS 1,0380 0,1082 1,0132 0,3905 0,1374 -0,0793 -0,0279 -0,2028 0,6484 

ORGE 3,2788 0,3939 0,9400 24,5846 0,6132 0,3750 0,2456 0,4005 0,3452 

SANEL 1,6243 0,1780 3,0250 6,5789 1,3535 -0,2640 -0,1090 -0,0805 0,5872 

YAYLA 1,0985 0,6368 3,7286 45,8149 0,1683 -0,2223 -0,1312 -0,7795 0,4098 

YYAPI 1,3160 0,0205 0,5707 4,0526 0,2022 -0,0421 -0,0266 -0,1314 0,3698 

 

Karar matrisi oluşturulduktan sonra, ÇKKV yöntemlerinde kullanılacak olan kriter 

ağırlıklarının belirlenebilmesi için Entropi yöntemi uygulanmıştır. Firmalara ilişkin karlılık 

oranlarının içerisinde negatif değerler bulunması sonucu, Z-skor metodu kullanılarak matris 

düzeltilmiştir (Tablo 4). Düzeltilmiş matriste, ortalamalar, sabit değer (A) kadar yükselmiş 

(ÖK:1,29; VK: 1,17 ve SK: 2,05) ve standart sapmalarda ilgili kriterler açısından herhangi bir 

değişiklik söz konusu olmamıştır (σ=1).  Bu durum, pozitife düzeltme işleminin veri setini 

bozmadığını göstermektedir. 

 

Tablo 4: Düzeltilmiş Karar Matrisi 
2018 CO HO ADHR SDHR VDHR ÖK VK SK BR 

ANELE 1,6000 0,0816 3,4910 8,6542 1,2172 1,5230 1,2745 2,2339 0,5719 

EDIP 0,4443 0,2253 7,2910 51,9870 0,0879 1,6747 1,3265 2,8846 0,6760 

ENKAI 2,7610 1,6712 5,2180 6,4364 0,3393 1,5912 1,4816 2,5244 0,2072 

KUYAS 1,0380 0,1082 1,0132 0,3905 0,1374 0,9412 0,8988 1,6274 0,6484 

ORGE 3,2788 0,3939 0,9400 24,5846 0,6132 3,2325 3,2707 3,3253 0,3452 

SANEL 1,6243 0,1780 3,0250 6,5789 1,3535 0,0095 0,1953 1,9716 0,5872 

YAYLA 1,0985 0,6368 3,7286 45,8149 0,1683 0,2195 0,0024 0,0044 0,4098 

YYAPI 1,3160 0,0205 0,5707 4,0526 0,2022 1,1284 0,9101 1,8284 0,3698 

 

Tablo 4'de yer alan düzeltilmiş veriler kullanılarak Entropi yönteminin aşamaları uygulanmış 

ve kriterlere ilişkin ağırlıklar, Tablo 5'de gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: Entropi Sonuçları 

2018 CO HO ADHR SDHR VDHR ÖK VK SK BR 

w 0,0511 0,2168 0,0913 0,1829 0,1433 0,1107 0,1239 0,0587 0,0212 

 

Kriter ağırlıkları belirlendikten sonra, firmaların finansal performanslarının belirlenebilmesi 

için ÇKKV yöntemlerinin adımları uygulanmıştır ve 2018 yılına ilişkin sonuçlar Tablo 6'da yer 

almaktadır. 

 

Tablo 6: ÇKKV Yöntem Sonuçları 
 TOPSIS GRA VIKOR MOORA WASPAS MAIRCA 

2018 Ci
+ Γi Qi di Qi Qi 

ANELE 0,0352 0,4798 0,9009 6,4322 4,1377 0,2008 

EDIP 0,9479 0,5841 0,6676 0,3199 4,2510 0,0124 

ENKAI 0,0599 0,6067 0,3161 6,5141 4,4195 0,1572 

KUYAS 0,0018 0,3692 0,8576 6,6151 3,6399 0,0299 

ORGE 0,2231 0,6293 0,3941 5,1361 4,4430 0,3236 

SANEL 0,0279 0,4709 0,7444 6,5096 3,8342 0,1605 

YAYLA 0,7685 0,4690 0,0000 1,4776 3,7873 0,1567 
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YYAPI 0,0064 0,3811 1,0000 6,5753 3,7002 0,1015 

 

Tablo 6 incelendiğinde, VIKOR yöntemi sonuçları, "q=0" parametresinde kabul edilebilir 

avantaj ve istikrar koşulunu sağlamıştır. Uzlaşma, "çoğunluk oyu (q>0,5), konsensus (q=0,5) 

ve veto (q<0,5 (q=0,25))" parametrelerinde  kabul edilebilir avantaj koşulunu karşılamadığı 

için sağlanamamıştır. 

WASPAS yöntemine ilişkin olarak, karar verme sürecinin sıralama doğruluğunu ve etkinliğini 

arttırmak amacıyla kullanılan lambda (λ), Tablo 5'te yer alan sonuçlarda "0,5" olarak 

hesaplamalara dahil edilmiştir. Alternatif lambda (λ=0, 0,1, ... 0,9, 1) değerleri için 

gerçekleştirilen hesaplamalarda, sonuçların değişmediği bulgulanmıştır. 

Tablo 6'da yer alan sonuçlardan yararlanılarak oluşturulmuş firmalara ait sıralama sonuçları, 

Tablo 7'de gösterilmektedir. 

Tablo 7: 2018 Yılı Finansal Performans Sıralamaları 
2018 TOPSIS GRA VIKOR MOORA WASPAS MAIRCA 

ANELE 5 4 7 4 4 7 

EDIP 1 3 4 1 3 1 

ENKAI 4 2 2 6 2 5 

KUYAS 8 8 6 8 8 2 

ORGE 3 1 3 3 1 8 

SANEL 6 5 5 5 5 6 

YAYLA 2 6 1 2 6 4 

YYAPI 7 7 8 7 7 3 

 

Tablo 7 incelendiğinde, TOPSIS, MOORA ve MAIRCA yöntemlerine göre en başarılı şirket, 

EDIP; WASPAS ve GRA yöntemine göre, ORGE; VIKOR yöntemine göre ise, YAYLA olarak 

bulgulanmıştır. 2018 yılı için en başarısız şirket ise, TOPSIS, GRA, MOORA ve WASPAS 

yöntemine göre KUYAS; VIKOR yöntemine göre YYAPI; MAIRCA yöntemine göre ise, 

ORGE olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada firmaların finansal performanslarının değerlendirilmesinde 6 farklı ÇKKV 

yönteminin kullanılmış olması, karşılaştırma yapabilme imkanı oluşturmaktadır. Bu kapsamda, 

yöntem sonuçları Spearman sıra korelasyonu ile karşılaştırılmış ve sonuçlar Tablo 8'de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 8: Spearman Sıra Korelasyonu Sonuçları 
Correlation 

Coefficient 

TOPSIS GRA VIKOR MOORA WASPAS MAIRCA 

TOPSIS 1,000 ,643 ,714* ,929** ,643 -,024 

GRA ,643 1,000 ,476 ,524 1,000** -,524 

VIKOR ,714* ,476 1,000 ,524 ,476 -,119 

MOORA ,929** ,524 ,524 1,000 ,524 -,095 

WASPAS ,643 1,000** ,476 ,524 1,000 -,524 

MAIRCA -,024 -,524 -,119 -,095 -,524 1,000 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tablo 8 incelendiğinde, ÇKKV yöntemleri arasında 3 farklı anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

WASPAS - GRA (1,000) yöntemleri %99 güven aralığında mükemmel pozitif bir ilişkiye, 

MOORA - TOPSIS (,929) yöntemleri %99 güven aralığında yüksek düzeyde pozitif bir ilişkiye 
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ve VIKOR - TOPSIS (,714) yöntemleri ise, %95 güven aralığında yüksek düzeyde pozitif bir 

ilişkiye sahiptir. 

Analize dahil edilen firmaların, yıllık borsa getirileri ile ÇKKV yöntem sonuçlarının 

karşılaştırılabilmesi için finance.yahoo.com adresinden firmaların hisse senetlerine ilişkin 

günlük kapanış fiyatları ve dağıtılan temettü verileri temin edilmiştir. 2018 yılı için elde edilen 

veriler üzerinden hesaplanan getiriler ve sıralamaları Tablo 9'da gösterilmektedir. 

 

Tablo 9: 2018 Yılı Borsa Getirileri ve Sıralamaları 
2018 Borsa Getirisi Sıralama 

ANELE -0,7012 6 

EDIP -0,3640 5 

ENKAI -0,1312 3 

KUYAS -0,8963 7 

ORGE -0,2129 4 

SANEL 0,4633 1 

YAYLA 0,1935 2 

YYAPI -1,0175 8 

 

Tablo 9 incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek hisse senedi getirisine sahip firma SANEL 

olarak tespit edilmiştir. Firmalara ait borsa getirileri, hisse fiyat değişimi ve dağıtılan temettüler 

üzerinden günlük olarak hesaplanmış ve daha sonra kümülatif toplam yöntemi ile yıllığa 

çevrilmiştir. 

Firmaların borsa getiri sıralamaları ile ÇKKV yöntem sonuçları arasında gerçekleştirilen 

Spearman sıra korelasyonu sonuçları Tablo 10'da gösterilmektedir. 

 

Tablo 10: Spearman Sıra Korelasyonu Sonuçları 
Correlation 

Coefficient 

TOPSIS GRA VIKOR MOORA WASPAS MAIRCA 

Getiri ,452 ,381 ,738* ,429 ,381 -,381 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Tablo 10 incelendiğinde, firmaların borsa getiri sıralamaları ile VIKOR yöntemine göre 

gerçekleştirilmiş olan finansal performans sıralamaları arasında %95 güven aralığında yüksek 

düzeyde pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. VIKOR yönteminin sonuçları sübjektif olarak 

değerlendirildiğinde, en başarı şirket olarak belirlenen YAYLA'nın ilgili dönemi zararla 

kapatması ve satışlar üzerinden bakıldığında yaklaşık %78'lik zararlılık oranına sahip olması, 

getiri ile performans sıralaması arasında çıkan sonucun tesadüfü olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

6. Sonuç 

Çalışmanın amacı, Borsa İstanbul A. Ş. İnşaat sektöründe (XINSA) yer alan firmaların finansal 

performanslarının ÇKKV yöntemleri ile değerlendirilmesidir. Bu amaca ek olarak, yöntem 

sonuçları kendi içerisinde karşılaştırılarak, sonuçların birbirleriyle tutarlı olup olmadığı ortaya 

konmuştur. Ayrıca, analize dahil edilen firmaların, yıllık borsa getirileri hesaplanmış ve yöntem 

sonuçları ile ayrı ayrı karşılaştırılarak, değişkenler arasında bir ilişkinin var olup olmadığı da 

bulgulanmıştır. 

Çalışmada firmalara ilişkin performanslar finansal oranlar yardımıyla objektif değerlendirme 

yöntemleri kullanılarak ölçümlenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak, kriterlere ilişkin ağırlıklar 

Entropi yöntemi ile belirlenmiştir. Entropi sonuçları incelendiğinde, firmaların finansal 

performanslarının belirlenmesinde en önemli kriterin, %21,68'lik ağırlık ile hazine oranı olduğu 

bulgulanmıştır. Çalışmanın 2018 yılına ilişkin olarak gerçekleştirilmiş olması ve ilgili süreçte 
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sektörde yaşanan daralma, sübjektif olarak da kısa vadeli borç ödemenin önemini ortaya 

koymaktadır. Hazine oranını %18,29'luk ağırlığı ile stok devir hızı rasyosu, %14,33 ağırlığı ile 

varlık devir hızı rasyosu ve %12,39 ağırlığı ile varlık karlılığı izlemektedir. 

Ağırlıkların belirlenmesinin ardından ÇKKV yöntemlerinden TOPSIS, GRA, VIKOR, 

MOORA, WASPAS ve MAIRCA kullanılarak, firmalar finansal performanslarına göre 

sıralandırılmıştır. Sonuç olarak, TOPSIS, MOORA ve MAIRCA yöntemlerine göre en başarılı 

şirket, EDIP; WASPAS ve GRA yöntemlerine göre, ORGE; VIKOR yöntemine göre ise, 

YAYLA olarak bulgulanmıştır. 2018 yılı için en başarısız şirket ise, TOPSIS, GRA, MOORA 

ve WASPAS yöntemlerine göre KUYAS; VIKOR yöntemine göre YYAPI; MAIRCA 

yöntemine göre ise, ORGE olarak belirlenmiştir. Aynı karar matrisi üzerinde, yöntem 

sonuçlarının birbirinden farklılaşması, sıralamalar arasındaki benzerliklerin test edilmesini 

gerekli kılmaktadır. 

Spearman sıra korelasyonu ile analiz edilen yöntem sonuçları incelendiğinde, 3 farklı anlamlı 

ilişki tespit edilmiştir. Bu kapsamda, WASPAS - GRA (1,000) yöntemleri %99 güven 

aralığında mükemmel pozitif bir ilişkiye, MOORA - TOPSIS (,929) yöntemleri %99 güven 

aralığında yüksek düzeyde pozitif bir ilişkiye ve VIKOR - TOPSIS (,714) yöntemleri ise, %95 

güven aralığında yüksek düzeyde pozitif bir ilişkiye sahiptir. Bu sonuçlar Karaoğlan ve Şahin'in 

(2018) çalışmaları ile tutarlıdır.  

Ayrıca, ilgili sonuçlar, şirketlerin 2018 yılı borsa getirileri ile de analiz edilmiştir ve sonucunda, 

VIKOR yöntemi ile borsa getiri sıralamaları arasında %95 güven aralığında yüksek düzeyde 

pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Sonucun tesadüfi olması, sübjektif olarak bir karar verilmesini 

gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda, alternatifler ve alternatiflere ilişkin veriler incelendiğinde, 

finansal oranlar yöntemi ile performans değerlendirmesi aşamasında en başarılı sonuçlar veren 

yöntemler, WASPAS ve GRA'dır. Ayrıca, MAIRCA yöntem sonuçlarının, diğer tüm 

yöntemlerle ve borsa getiri sıralamaları ile negatif ilişkiye sahip olması, performans 

değerlendirilmesinde kullanılmasının yanlış sonuçlar vereceğini göstermektedir. 
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Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) Davranışlarıyla İlgili 

Algıları: Battalgazi İlçesi Ortaöğretim Kurumları Örneği 
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Özet 

Yıldırma, 1960’lı yıllardan itibaren kullanılmaya başlanan, rahatsız edici davranışlarda bulunma veya psikolojik 

şiddet uygulama anlamında ele alınan bir kavramdır. İnsanın bulunduğu hemen her yerde yıldırma davranışları 

olabildiği gibi eğitim öğretim hizmetinin verildiği okullarda da bu hareketlere rastlanmaktadır. Yıldırma 

davranışlarının yapılmasında birçok değişik faktör etkili olabilmektedir. Çalışanın kendini arkadaşlarından üstün 

görmesi, arkadaşlarının bulunduğu statüye ulaşabilme arzusu, arkadaşının kendisinin yerine geçebileceğinden 

korkması gibi sebeplerle ortaya çıkan yıldırma davranışları maruz kalanın kişisel özelliklerine göre de farklı 

şekillerde algılanabilmektedir. Bu bağlamda çalışma, yıldırmaya maruz kalan öğretmenlerin mobbing algılarında 

demografik niteliklerini göre farklılaşma olup/olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Malatya ilinin 

Battalgazi ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında yapılan çalışma, sonuçları bağlamında; eğitim çalışanlarının 

cinsiyet, yaş gurubu, medeni durum, aylık gelir, kıdem durumu, hizmet süresi, çalışma saati, eşinin çalışma 

durumu, okuduğu üniversite, nüfusa kayıtlı olunan yer ve yetişilen yer değişkenlerine göre yıldırmaya maruz 

kalma durumunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken öğrenim durumuna göre yıldırmanın işe 

yöneliklik alt boyutunda, çalışılan okuldaki öğretmen sayısına göre yıldırmanın işe yönelik alt boyutunda, çocuk 

sahibi olma durumuna göre yıldırma ve yıldırmanın dışlama alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

tespit edilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, yıldırma, psikolojik şiddet, mağdur, öğretmen. 

JEL Sınıflandırması:  M10, M12, M19 

 

Teachers’ Perceptions of Mobbing Behavior: The Case of 

Secondary Education Institutions in Battalgazi District  
 
Abstract 

Mobbing is a concept that has been used since the 1960s and has been dealt with in terms of conducting disturbing 

behaviors or applying psychological violence. Mobbing behaviors can be found in almost every place where people 

are found and these movements are observed in the schools where education is provided. Many different factors 

can be effective in making mobbing behaviors. The intimidation behaviors that occur due to the fact that the 

employee sees himself above his / her friends, the desire to reach the status of his / her friends and the fear of his 

/ her friend can be perceived differently according to the personal characteristics of the exposed person. In this 

context, the study was conducted in order to determine whether the teachers who were exposed to mobbing were 

different according to their demographic characteristics in mobbing perceptions. In the context of the study 

conducted in the secondary schools in Battalgazi district of Malatya province; gender, age group, marital status, 

monthly income, seniority status, length of service, working hours, working status of the spouse, the university 

where the population is registered, the place where the population is registered, and the place of exposure to 

intimidation according to the place variables are not statistically significant. According to the level of education, 

the number of teachers  at work, also  teachers' have or not a child, mobbing and mobbing sub-dimension of the 

differences were statistically significant differences. 

 

Keywords: Mobbing, psychological violence, victim, teacher 

JEL Classification: M10, M12, M19 
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1. Giriş 

Hemen her dilde aynı anlamda kullanılan yıldırma, en yalın haliyle insanların birbirlerine 

rahatsız edici davranışlarda bulunması veya psikolojik şiddet uygulaması anlamına 

gelmektedir. Kendi dilimizde ise yıldırma kavramı çalışanı işyerinde usandırıp bıktıracak 

davranışlarda bulunmak, psikolojik şiddet uygulamak, duygusal tacizde bulunmak gibi 

anlamlarda kullanılmaktadır. Yıldırma durumundan söz edebilmek için bazı unsurların bir 

arada bulunması gerekmektedir. Bir davranışın yıldırma olarak nitelendirilebilmesi için 

öncelikle bir başkasına yapılmış olması gerekmektedir. Yıldırma davranışının ayrıca, sistematik 

bir biçimde uygulanıyor olması ve bir süre devam edecek şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Yıldırma hareketini uygulayan kişi yıldırma mağduruna farklı şekillerde yaklaşmakta, bazen 

mağdurun dostu, bazen koruyucusu gibi davranarak yıldırma hareketini sistematik bir şekilde 

bilinçli olarak uygulamaktadır.   

1.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışma; Malatya ili Battalgazi ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmen 

ve idarecilerin yıldırma algılarını cinsiyet, yaş, medeni hal, öğrenim durumu, aylık gelir, 

çalışma süresi, branş, unvan vb. demografik nitelikler açısından değerlendirebilmek amacıyla 

yapılmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Yıldırma Kavramı 

Yıldırma (mobbing) kelimesi, birçok dilde aynı şekil ve anlamda kullanılmaktadır. Böylesi bir 

uygulama bu kelimeden çıkarılacak olan kavramların dünyanın her yerinde aynı şekilde 

algılanmasını sağlamaktadır (Özlenen Esemen, 2015: 9). Yıldırma kelimesinin ilk kullanılışı 

biyoloji alanında yapılan çalışmalardan sonra olmuştur (Tetik, 2010: 81). Yıldırma davranışının 

ortaya çıkabilmesi için gerekli olan unsurlar; yıldırma amaçlı davranışın bireye karşı yapılmış 

olması, uzun süreli olması, sistematik bir şekilde ve yıpratıcı bir yapıda olmasıdır. Buna göre 

yıldırma uygulayan kişinin bir şeyi yaptırmaya ya da yaptırmamaya çalışması sırasında kaba 

kuvvet gibi bir şiddet uygulaması değil de daha çok görünmeyen yollarla, psikolojik olarak bir 

baskı uygulaması söz konusudur. Uygulanan baskıcı davranışlar, bireyin kendi kendisine olan 

güvenini sarsmakta, birey içinde bulunduğu ortamdan daha az zevk alır hale gelmektedir. 

Bireyin bu hoşnutsuzluğu da onun bulunduğu ortamdan soğumasına ve kaçmaya çalışmasına 

sebep olmaktadır (Altuntaş, 2010: 2996).  

Yıldırma uygulayan kişi mağdurun bazen dostu, bazen koruyucusu gibi davranmakta, yıldırma 

hareketini bilinçli ama hissettirmeden yapmaktadır. Yıldırma, tek seferlik ya da kısa süreli 

değil, uzun süreli ve sistematik bir şekilde yapıldığı için mağdurun psikolojisi yavaş yavaş 

bozulmakta ve mağdur çok ciddi psikolojik tükenmişlik yaşamaktadır (Altuntaş, 2010: 2996). 

Duygusal bir durum olan ve bıktırma olarak da tarif edilebilecek olan yıldırma, bireyin saygısız 

ve zararlı davranışlara maruz kalarak yaşadığı duygusal bir saldırıdır. Özellikle aynı işyerinde 

çalışan bireylerden birinin öbürüne devamlı surette yıldırıcı davranışlarda bulunarak onun işten 

soğumasına hatta işten ayrılmasına sebep olacak davranışlarda bulunmasıdır (Fındık, 2013: 2). 

Çalışma hayatında yıldırmayı 1980 yılında ilk kullanan Leymann (1996: 165) dır. Leymann’ın 

(1996: 165) yaptığı tanıma göre yıldırma; sistematik olarak bir veya birkaç kişiye uygulanan 

her türlü tehdit, aşağılama, şiddet ve kötü muameleyi ifade etmektedir. İş yaşamında yıldırma 

kavramı, çalışanların üstleri, kendi seviyelerinde olanlar veya kendi seviyesinden daha alt 

kademelerde çalışanlar tarafından sistematik biçimde her tür kötü muamele, aşağılama, şiddet, 

tehdit gibi davranışlarla karşı karşıya kalmalarıdır (Özlenen Esemen, 2015: 9).  
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2.2. Örgütsel Yıldırmanın Türleri 

Örgütsel yıldırmanın üç türü bulunmaktadır. 

Üstten Asta Yönelik Yıldırma: Örgütlerde üst kademelerden alt kademelere yapılan 

yıldırmaya, üstten asta yönelik yıldırma denilmektedir. Bu yıldırma türünde, üstler astlarına 

yıldırma uygularlar (İbicioğlu vd. 2009: 30). Sert mizaçlı ya da dostça bir tutum sergileyen 

yönetici de astlarına karşı yıldırma uygulayabilir. Örgüt yöneticisinin bazı çalışanlara 

göstereceği farklı davranışlar dahi çalışanlar arasında huzursuzluğun oluşmasını sağlamaktadır 

(Bilge, 2014: 15). Yönetim; şahsi çatışmalar, önyargılar, başarılı astların rakip olabilme 

tehlikesi ve başarısız çalışanların tasfiye edilmesi için yıldırma uygulayabilmektedir (Karakale, 

2011: 37).  

Asttan Üste Yönelik Yıldırma: Çalışma hayatında nadir görülen bir durumdur. Amirin 

yetkisi ve kapasitesinin astlarına göre yeterli olmaması ve bu durumun astlar tarafından 

dillendirilerek kullanılması ile gerçekleşmektedir. Yıldırma olgusunu amirlerinin talimatlarına 

uymayarak, amirlerini daha üst merciye karşı güç durumda bırakmak için gerekli olan bilgi ya 

da çalışmayı doğru düzgün iletmeyerek, bilinçli olarak yanlış yaparak gerçekleştirirler 

(Karakuş, 2011: 92).  

Eşdeğerler Arası Yıldırma: Aralarında fonksiyonel ilişki bulunan ve eşit statüde olan 

kişiler arasında ortaya çıkan yıldırmaya yatay yıldırma veya eşdeğerler arası yıldırma 

denilmektedir. Örgüt içerisinde bulunanların birbirlerini çekememelerinden, kıskançlık veya bu 

kişiler arasındaki yarış gibi etkenlerden kaynaklanmaktadır (Mimaroğlu ve Özgen, 2017: 207). 

Yatay yıldırmaya maruz kalan kişi küçümsenme, tedirginlik, duygusal olarak ezilmiş bir ruh 

haline girer (Karakale, 2011: 39). 

2.3. Yıldırmanın Nedenleri 

Yıldırmanın nedenleri genel olarak üç grup altında toplanmaktadır. 

 Yıldırma Uygulayıcılarından Kaynaklanan Nedenler: Yıldırma uygulayıcıları, aşırı 

kontrolcü, korkak, sürekli üstün olmaya çalışan, etrafındakileri kıskanan ve kimseye 

güvenmeyen yapıdaki kişilerdir. Bu kişilerin düşünceleri, kendilerini koruyabilmek 

için çevresindekilere zarar verebilecekleri şekildedir (Güveyli, 2013: 1460).  

 Örgüt Kültüründen Kaynaklanan Yıldırma: Örgüt içerisinde yıldırma 

hareketlerinin görülmesi örgütün bütünlüğüne zarar vererek verimliliğin düşmesine 

sebep olmaktadır. Yıldırma hareketleri bir birey ile başlayan ama sonrasında 

örgütün tamamını etkileyen örgütsel bir sorun olmaktadır. Yaygın amaç, örgütlerde 

istenmeyen ya da yıpratılmak istenen kişilere karşı baskılar yaparak ve onların 

direnme güçlerini yok ederek işten ayrılmalarına neden olmaktır. Kişi başkasına 

yaptığı hareketleri kendisine doğru gelen düşüncelerden dolayı yapmaktadır (Tetik, 

2010: 81). 

 Yıldırma Mağdurlarından Kaynaklanan Nedenler: İnsanlar kişilik özelliklerini 

kolay kolay değiştirememekte; hatta birçok kişisel özellik hiçbir şekilde 

değiştirilememektedir. İnsanların çoğunluğu bu özellikler dolayısıyla yıldırma 

hareketlerine maruz kalabilmektedirler (Aykaç, 2016: 22).  

2.4. Yıldırmanın Sonuçları 

Yıldırmanın sonuçları mağdur, örgüt ve toplum bağlamında açıklanabilir. 

 Mağdura İlişkin Sonuçlar: Çalışma hayatında yıldırma hareketlerinden en çok 

zarar gören mağdurun kendisidir. Çünkü mağdur, yıldırma hareketleri sonrasında 

ortaya çıkan psikolojik şiddete en yakından maruz kalan ve bu mağduriyetinin 
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yansımalarını en çok fark eden kişidir. İşyerinde uygulanan psikolojik şiddet birey 

üzerinde yavaş yavaş birikerek bir etki doğurmaktadır. Bu durum onun ruhsal 

halinin yavaş yavaş bozulmasına sebep olmaktadır. Birey çevresindekilerinin 

yaşadıklarından da kendisini sorumlu tutmaktadır. Daha sonra kendini tam bir 

yalnızlık içinde bulmaktadır. Hatta bu dönemde, sağlığıyla ilgili olumsuzlukları da 

hissetmeye başlamaktadır (Tetik, 2010: 86). Yıldırmaya maruz kalan bireyin 

yaşadığı olumsuzluklar üst üste geldiğinde, yaşadıkları kendisine daha ağır gelmeye 

başlamakta ve en yakınlarından dahi uzaklaşma eğilimine girmektedir.  

 Uygulandığı Örgüte İlişkin Sonuçlar: Yıldırma süreci ve sonuçları çalışanları 

olduğu gibi örgütleri de doğrudan etkilemektedir. İşten ayrılan kişiler örgüt için kilit 

noktalarda görev yapıyor olabilirler. Bu durumda örgüt için işten ayrılan kişinin 

yerini doldurmak oldukça zahmetli ve maliyetli bir sürece dönüşmektedir. Bununla 

birlikte kurum yeni işe alınacak kişiler için işe alma, eğitim gibi maliyetlere de 

katlanmak durumunda kalmaktadır. Çalışanın işten ayrılmasıyla birlikte işgücü 

devri artmakta, birlik, beraberlik ve moraller bozulmaktadır (Fındık, 2013: 33). 

 Toplum Üzerindeki Etkileri: Aslında işyerinde gerçekleşmiş olan yıldırma 

hareketleri, maruz kalanların kendileri ve çevreleri üzerindeki etkileri 

düşünüldüğünde yıldırmanın toplum üzerindeki etkilerinden de söz etmek 

gerekmektedir. Yıldırma hareketleri maruz kalanlar üzerinde fiziki ve psikolojik 

sonuçlar doğursa da bu sonuçlar aynı zamanda bireyin çevresinde bulunan 

insanlarda veya toplum üzerinde de görülmektedir (Mercanoğlu, 2010: 45). 

2.5. Yıldırma İçin Alınabilecek Önlemler 

Yıldırma karşısında mağdur kişisel önlemler alabileceği kurum da örgütsel tedbirler 

alabilmektedir. 

 Kişisel Önlemler: Yıldırma ile mücadele yöntemlerinin başında kişisel önlemler 

yer almaktadır. Yıldırma ile mücadele yöntemleri, kişiden kişiye farklılık 

göstermekle birlikte, kişinin karakterine, yaşına, kültürüne ve eğitimine bağlı olarak 

değişmektedir (Fındık, 2013: 37). Yıldırıcı hareketlere maruz kalanların bu 

durumdan duydukları rahatsızlıkları açık açık konuşmaları ve bu hareketleri 

engellemeye çalışmaları gerekmektedir (Akdemir Mansur, 2008: 66). Yıldırma 

eylemlerine maruz kalan bireyin, içinde bulunduğu duygu ve düşünceleri ailesinin 

ve arkadaş çevresinin anlaması ve sorunun çözümünde ona destek olması da, sürecin 

hafif ve en az zararla atlatılabilmesi için son derecede önemlidir (Fındık, 2013: 37).  

 Örgütsel Önlemler: Her örgütte yıldırma hareketlerinin görülme ihtimali 

bulunmaktadır. Çünkü insanların bulunduğu her ortamda birbirlerinin yerine geçme, 

birbirlerini engelleme gibi düşünceler bulunabilmektedir (Mizrahi, 2013: 448). 

Yıldırma hareketlerinden önce alınan önlemler, daha çok mobbingi engelleyici 

nitelikte olan tedbirlerdir. Çünkü yıldırma hareketlerinden önce alınabilecek 

önlemler kapsamında bu tür davranışların oluşabileceği birimler ve kişiler tespit 

edilerek bu durumun önüne geçilebilir. Tedbir uygulanacak olan birilerinin 

belirlenmesi durumunda buralarda yaşananların takip edilmesi de kolaylaşmaktadır 

(Akbıyık, 2013: 36). 

2.6. Eğitim Sektöründe Yıldırma 

Eğitim sektöründeki çalışanlar da diğer kesim çalışanları gibi yıldırma davranışına maruz 

kalabilmektedirler. Öğretmenlerin işlerinden dolayı yaşadıkları problemler, okullarda yaşanan 

disiplin problemleri, kalabalık sınıflar, yöneticilerin tutumları, yönetici ve arkadaşlar ile 

iletişimsizlik gibi birçok konu öğretmenlerin stres yaşamalarına sebep olabilmektedir. 
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Öğretmenler bu şekilde oluşan stres durumunun yanında bir de çevrelerinden gelecek yıldırma 

hareketleri karşısında oldukça zor anlar yaşayabilmektedirler. Örgütsel bir ortam olan okullarda 

yaşanan çatışma ortamı öğretmenler arasında birinin diğerinin yerinde olma isteği, başkasının 

kendisinden öne çıkmasını istememe gibi sebeplerle yıldırma hareketleri görülebilmektedir. 

Yıldırma hareketine maruz kalan öğretmenin mobbing ile başa çıkabilmesi için öncelikle 

uygulaması gereken yöntemler bulunmaktadır. Eğitimcilerin yıldırmayla başa çıkmada 

başvurdukları yöntemleri üç grup altında toplamak mümkündür (Yatcı Ehi, 2011: 39):  

1. Bağlılığı devam ettirme  

2. Seslendirme/ örgütü terk etme  

3. Göz ardı etme  

Öğretmenlerin yıldırma davranışlarına maruz kalmaları ve bundan psikolojik olarak 

etkilenmeleri, onların iş doyumlarını ve verimliliklerini negatif yönde etkilemektedir. Üstelik 

bu tür davranışlar sadece öğretmenlerin değil okul yönetiminin de olumsuz etkilenmesine sebep 

olabilmektedir. Yaşanan yıldırma hareketleri öğretmenlerin diğer arkadaşları ve yönetim 

arasında güvensizliklerin oluşmasına, saygının azalmasına, okul içi değerlerin zayıflamasına 

veya yok olmasına sebep olabilmektedir. Yaşanan bu stresli durum, okul içerisindeki yıldırma 

hareketlerinin daha büyük sonuçlar doğurmasına ve asıl görevi öğretmek olan okulların bu 

görevlerden uzaklaşmalarına sebep olmaktadır (Kış, 2016: 464). 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma verisinin toplanmasında kolayda örneklem yöntemi kullanılarak yüzyüze anket 

çalışması yapılmıştır. Verilerin toplanması esnasında katılımcılara anket hakkında genel 

bilgiler verilmiştir. Örgütlerdeki yıldırma davranışı ve demografik özelliklere ilişkin 

değişkenlerin normal dağılımları incelenmiştir. Yıldırma veri setinin normal dağılım 

sergilemediği görülmüştür. Yıldırma puan hesaplanmasında sorulara verilen cevapların 

toplamının soru sayısına bölünmesiyle aritmetik ortalaması alınmıştır. Yıldırma veri seti normal 

dağılım göstermediğinden non-parametrik testler uygulanmıştır. Demografik özelliklere göre 

yıldırma algılarının değerlendirilmesinde; iki grup arasındaki karşılaştırmalarda Mann-

Whitney U testi, ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında ise Kruskall-Wallis testi 

kullanılmıştır. 

3.2. Araştırmanın Örneklemi 

Çalışmanın anakütlesini Nisan 2018 tarihi itibari ile Malatya ili Battalgazi ilçesindeki 

ortaöğretim kurumlarında görev yapan toplam 1110 yönetici ve öğretmen oluşturmaktadır. Ana 

kütleyi oluşturan 1110 eğitim çalışanından 288 katılımcı örneklemi oluşturmaktadır.  

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırma verisinin elde edilmesi için kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde katılımcıların demografik bilgilerinin tespit edilmesi amacıyla hazırlanmış 16 

soru bulunmaktadır. Katılımcıların kişisel bilgilerini saptamak amacıyla hazırlanan bu 

bölümde; cinsiyet, medeni hal, eş çalışma durumu, çocuk sayısı, öğrenim durumu, eğitim aldığı 

kurum, aylık gelir, nüfusa kayıtlı olunan il, unvan, gelir, hizmet süresi, çalışma saatleri gibi 

sorular bulunmaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde katılımcıların yıldırma algılarını 

tespit etmek amacıyla sorulmuş, 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış, 56 sorunun bulunduğu 

form kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket soruları, Einersan ve arkadaşları (1994) ile 

Hoel (1999) tarafından geliştirilen “Olumsuz Davranışlar Anketi (Negative Acts Questionnare- 

NAQ)” ölçeğidir. Bu ölçek, işyerindeki psikolojik taciz davranışlarını ölçmek üzere 
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tasarlanmıştır. Ölçek İngilizceden Türkçeye Yıldızın (2007) doktora tezinde kullanılmak üzere 

çevrilmiştir. Olumsuz davranışlar ölçeğindeki tüm maddeler psikolojik taciz kelimesini 

kullanmadan psikolojik tacizi içeren davranışları tanımlamaktadır. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 20,0 paket programına girilerek 

değerlendirilmiştir. Yıldırma ölçeğinin Cronbach’s Alfa güvenilirlik analizi yapılmıştır. Bu 

analiz sonucunda alfa değeri 0,875 çıkmıştır.  

4. Bulgular  

Araştırma katılımcılarının demografik özellikleri cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim 

durumu, aylık gelir, unvan, kıdem, kurumdaki hizmet süresi, haftalık çalışma saati, çocuk 

sayısı, eşinin çalışma durumu, okuduğu üniversite, büyüdüğü yer, nüfusa kayıtlı olduğu yer gibi 

değişkenler bağlamında değerlendirilmiştir. Buna göre katılımcıların %65,5’i erkek,  

çoğunluğunun yaşı 41 ve üstü, %84,5’i evli, %84,5’i lisans, %15,5’i yüksek lisans mezunu, 

%63,6’sı aylık gelirlerinin 3.500 TL’nin üzerinde, %36,4’ünün 3.500 TL’nin altında, %87,3’ü 

öğretmen, %12,7’si idareci, %31,8’i 20 yıl ve üzeri kıdemli, %49,1’inin kurumdaki hizmet 

süresi 1-5 yıl arasında, %70’i haftalık 21 saatin üstünde derse girdikleri, %61,8’inin çalıştıkları 

okuldaki öğretmen sayısının 50 veya altında olduğu, %63,6’sının eşlerinin çalıştıkları, 

%64,5’inin iki ve daha fazla çocuklarının olduğu, %62,7’sinin ilde büyüdükleri, %26,4’ünün 

İnönü Üniversitesinde okudukları ve %27,3’ünün Malatya nüfusuna kayıtlı oldukları tespit 

edilmiştir.  

Katılımcılara göre; yıldırma davranışlarının en çok (%50) çalışan arkadaşlardan geldiği, 

yıldırmaya maruz kalanların %42,7’sinin kendisine yakın yaşlarda olanlardan yıldırma 

davranışları gördükleri tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların %40,9’unun en az bir, 

%41,8’inin ise iki kişi tarafından yıldırmaya maruz kaldıkları, yıldırma uygulayıcısının 

çoğunlukla erkek oldukları (%48,2), yıldırma ile başa çıkabilmek için %61,8’inin hiçbir şey 

yapmadıkları, yıldırma hareketine öfkelendikleri (%66,4) ve yıldırma hareketinin kendilerini 

daha güçlü kıldığı (%51,8) belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine göre yıldırma ve yıldırma alt 

gruplarında farklılık gösterip göstermediğine dair analiz sonuçları sunulmuştur.  

Cinsiyet değişkenine göre yıldırma ve alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olup/olmadığını saptayabilmek amacıyla Mann-Whitney U test analizi yapılmış ve ulaşılan 

bulgular Tablo 1.’de verilmiştir. 

Tablo 1: Cinsiyete Göre Yıldırma ve Alt Boyutlarındaki Farklılıklar 

Cinsiyet  n Sırası 

Ortalama 

Sıra 

Toplamı 
U p ±S.s. 

Yıldırma Erkek 72 55,99 4031,50 1332,500 ,823 1,34±0,22 

Kadın 38 54,57 2073,50   1,38±0,34 

İşe Yönelik Erkek 72 52,67 3792,50 1164,500 ,195 1,33±0,27 

Kadın 38 60,86 2312,50   1,43±0,38 

İş Yüküne Yönelik Erkek 72 56,31 4054,00 1310,000 ,709 1,42±0,42 

Kadın 38 53,97 2051,00   1,39±0,47 

Kişiliğe Yönelik Erkek 72 53,47 3850,00 1222,000 ,341 1,16±0,17 

Kadın 38 59,34 2255,00   1,24±0,28 

Dışlama Erkek 72 58,23 4192,50 1171,500 ,210 1,53±0,33 

Kadın 38 50,33 1912,50   1,48±0,43 
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*p<,05 

Tablo 1 incelendiğinde; cinsiyet değişkenine göre yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında 

erkeklerin sıra ortalaması (55,99) ile kadınların sıra ortalaması (54,57) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık (U= 1332,500;  p> ,05) saptanmamıştır. Yine cinsiyet değişkenine 

göre, işe yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında erkeklerin sıra ortalaması (52,67) ile 

kadınların sıra ortalaması (60,86) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 

1164,500; p> ,05) saptanmamıştır. Cinsiyet değişkenine göre iş yüküne yönelik yıldırmaya 

maruz kalma sıklıklarında ise erkeklerin sıra ortalaması (56,31) ile kadınların sıra ortalaması 

(53,97) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1310,000; p> ,05) saptanmamıştır. 

Cinsiyet değişkenine göre katılımcıların kişiliğine yönelik yıldırmaya maruz kalma 

sıklıklarında da erkeklerin sıra ortalaması (53,47) ile kadınların sıra ortalaması (59,34) arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1222,000; p> ,05) saptanmamıştır. Son olarak 

cinsiyet değişkenine göre dışlamaya yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında erkeklerin 

sıra ortalaması (58,23) ile kadınların sıra ortalaması (50,33) arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık (U= 1171,500; p> ,05) saptanmamıştır.  

Katılımcıların yaş değişkenine göre yıldırma ve alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık olup/olmadığını saptamak için Kruskall-Wallis test analizi yapılmış ve Tablo 2’de 

sunulmuştur. 

Tablo 2: Yaşa Göre Katılımcıların Yıldırma Algılarındaki Farklılıklar 

Yaş  n Sırası 

Ortalama 

X2 p ±S.s. 

Yıldırma 30 ve altı 17 49,82 2,404 ,301 1,31±0,21 

31-40 arası 34 62,31   1,44±0,36 

41 ve üstü 59 53,21   1,32±0,20 

İşe Yönelik 30 ve altı 17 61,24 2,211 ,331 1,37±0,20 

31-40 arası 34 59,79   1,47±0,45 

41 ve üstü 59 51,37   1,30±0,21 

İş Yüküne Yönelik 30 ve altı 17 53,03 2,928 ,231 1,34±0,32 

31-40 arası 34 63,09   1,52±0,52 

41 ve üstü 59 51,84   1,36±0,41 

Kişiliğe Yönelik 30 ve altı 17 49,79 4,054 ,132 1,15±0,17 

31-40 arası 34 64,24   1,25±0,24 

41 ve üstü 59 52,11   1,17±0,21 

Dışlama 30 ve altı 17 45,74 2,061 ,357 1,41±0,39 

31-40 arası 34 55,79   1,56±0,46 

41 ve üstü 59 58,14   1,51±0,29 

*p<,05 

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların yaş gruplarına göre yıldırmaya maruz kalma 

durumlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 2,404; p> ,05) saptanmamıştır. Yaş 

gruplarına göre katılımcıların işe yönelik yıldırmaya maruz kalma durumlarında da aynı şekilde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 2,211; p> ,05) saptanmamıştır. Yaş grupları ile iş 

yüküne yönelik yıldırmaya maruz kalma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 

2,928; p> ,05) saptanmamıştır. Yaş grupları ile kişiliğe yönelik yıldırmaya maruz kalma 

durumunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 4,054; p> ,05) saptanmamıştır. Son 

olarak yaş gruplarına göre dışlanmaya maruz kalma durumunda istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık (X2= 2,061; p> ,05) saptanmamıştır. 

Katılımcıların medeni durumuna göre yıldırma ve alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık olup/olmadığını saptamak amacıyla yapılan Mann-Whitney U test analizi Tablo 

3’te sunulmuştur. 
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Tablo 3: Medeni Duruma Göre Yıldırma ve Alt Boyutlarındaki Farklılıklar 

Medeni durum  n 
Sırası 

Ortalama 

Sıra 

Toplamı 
U p ±S.s. 

Yıldırma 
Bekâr 17 53,79 914,00 761,000 ,807 1,32±0,19 

Evli 93 55,82 5191,00   1,36±0,28 

İşe Yönelik 
Bekâr 17 62,41 1061,00 673,000 ,807 1,38±0,21 

Evli 93 54,24 5044,00   1,36±0,33 

İş Yüküne Yönelik 
Bekâr 17 56,94 968,00 766,000 ,836 1,38±0,32 

Evli 93 55,24 5137,00   1,42±0,46 

Kişiliğe Yönelik 
Bekâr 17 51,91 882,50 729,500 ,600 1,18±0,22 

Evli 93 56,16 5222,50   1,19±0,21 

Dışlama 
Bekâr 17 44,62 758,50 605,500 ,121 1,38±0,32 

Evli 93 57,49 5346,50   1,53±0,37 

*p<,05 

Tablo 3 incelendiğinde; katılımcıların medeni durum değişkenine göre yıldırmaya maruz kalma 

sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 761,000; p> ,05) saptanmamıştır. 

Medeni durum değişkenine göre de işe yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 673,000; p> ,05) saptanmamıştır. Aynı şekilde 

medeni duruma göre iş yüküne yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık (U= 766,000; p> ,05) saptanmamıştır. Medeni durum değişkenine göre 

kişiliğe yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında da anlamlı bir farklılık (U= 729,500; p> 

,05) saptanmamıştır. Son olarak medeni durum değişkenine göre dışlamaya maruz kalma 

sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 605,500; p> ,05) saptanmamıştır.  

Katılımcıların öğrenim durumlarına göre yıldırma ve alt boyutlarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olup/olmadığını saptamak için yapılan Mann-Whitney U testi analiz 

sonuçları Tablo 4 ’te sunulmuştur. 

Tablo 4: Öğrenim Durumuna Göre Yıldırma ve Alt Boyutlarındaki Farklılıklar 

Öğrenim Durumu  n 
Sırası 

Ortalama 

Sıra 

Toplamı 
U p ±S.s. 

Yıldırma 
Lisans 93 55,02 5116,50 745,500 ,709 1,35±0,26 

Yüksek Lisans 17 58,15 988,50   1,37±0,31 

İşe Yönelik 
Lisans 93 58,08 5401,00 551,000 ,045* 1,38±0,30 

Yüksek Lisans 17 41,41 704,00   1,28±0,37 

İş Yüküne Yönelik 
Lisans 93 53,45 4970,50 599,500 ,106 1,38±0,42 

Yüksek Lisans 17 66,74 1134,50   1,58±0,50 

Kişiliğe Yönelik 
Lisans 93 55,94 5202,00 750,000 ,728 1,19±0,22 

Yüksek Lisans 17 53,12 903,00   1,18±0,21 

Dışlama 
Lisans 93 54,19 5040,00 669,000 ,308 1,50±0,36 

Yüksek Lisans 17 62,65 1065,00   1,59±0,40 

*p<,05 

Tablo 4 incelendiğinde; katılımcıların öğrenim durumu değişkenine göre yıldırmaya maruz 

kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U=745,500; p>,05) saptanmamıştır. 

Öğrenim durumu değişkenine göre işe yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 551,000; p< ,05) saptanmıştır. Öğrenim durumu 

lisans olanların işe yönelik yıldırmaya maruz kalmaları yüksek lisans mezunlarına göre daha 

yüksektir. Öğrenim durumu değişkenine göre iş yüküne yönelik yıldırmaya maruz kalma 

sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 599,500; p> ,05) saptanmamıştır. 

Öğrenim durumu değişkenine göre kişiliğe yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında  da 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 750,000; p> ,05) saptanmamıştır. Son olarak 
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öğrenim durumu değişkenine göre dışlamaya yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U=669,000; p>,05)  saptanmamıştır.  

Katılımcıların aylık gelirine göre yıldırma ve alt boyutlarında statistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olup/olmadığını saptamak için Mann-Whitney U test analizi yapılmış olup, erişilen 

bulgular Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5: Aylık Gelire Göre Yıldırma ve Alt Boyutlarındaki Farklılıklar 

Aylık Gelir  n 
Sırası 

Ortalama 

Sıra 

Toplamı 
U p ±S.s. 

Yıldırma 
3500 ve altı 40 52,64 2105,50 1285,500 ,476 1,34±0,25 

3500 üstü 70 57,14 3999,50   1,36±0,27 

İşe Yönelik 
3500 ve altı 40 60,96 2438,50 1181,500 ,169 1,40±0,30 

3500 üstü 70 52,38 3666,50   1,34±0,32 

İş Yüküne 

Yönelik 

3500 ve altı 40 52,35 2094,00 1274,000 ,424 1,33±0,30 

3500 üstü 70 57,30 4011,00   1,46±0,50 

Kişiliğe 

Yönelik 

3500 ve altı 40 52,66 2106,50 1286,500 ,464 1,19±0,24 

3500 üstü 70 57,12 3998,50   1,19±0,20 

Dışlama 
3500 ve altı 40 50,28 2011,00 1191,000 ,188 1,46±0,37 

3500 üstü 70 58,49 4094,00   1,54±0,37 

*p<,05 

Tablo 5 incelendiğinde; katılımcıların aylık gelir değişkenine göre yıldırmaya maruz kalma 

sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1285,500; p> ,05) saptanmamıştır. 

Aylık gelir değişkenine göre işe yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında da istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık (U= 1181,500; p> ,05) bulunmamıştır. Aylık gelir değişkenine göre 

iş yüküne yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

(U= 1274,000; p> ,05)  bulunmamıştır. Aylık gelir değişkenine göre kişiliğe yönelik yıldırmaya 

maruz kalma sıklıklarında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1286,500; p> ,05) 

görülmemiştir. Son olarak aylık gelir değişkenine göre dışlamaya yönelik yıldırmaya maruz 

kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1191,000; p> ,05) 

bulunmamıştır.  

Katılımcıların unvanına göre yıldırma ve alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olup/olmadığını saptamak için Mann-Whitney U test analizi yapılmış ve Tablo 6’da 

sunulmuştur. 

Tablo 6: Unvana Göre Yıldırma ve Alt Boyutlarındaki Farklılıklar 

Unvan n 
Sırası 

Ortalama 

Sıra 

Toplamı 
U p ±S.s. 

Yıldırma 
Öğretmen 96 56,44 5418,50 581,500 ,416 1,37±0,28 

İdareci 14 49,01 686,50   1,28±0,16 

İşe Yönelik 
Öğretmen 96 57,33 5504,00 496,000 ,110 1,38±0,32 

İdareci 14 42,93 601,00   1,25±0,25 

İş Yüküne 

Yönelik 

Öğretmen 96 57,41 5511,50 488,500 ,093 1,43±0,45 

İdareci 14 42,39 593,50   1,24±0,32 

Kişiliğe 

Yönelik 

Öğretmen 96 55,91 5367,50 632,500 ,713 1,20±0,22 

İdareci 14 52,68 737,50   1,14±0,12 

Dışlama 
Öğretmen 96 55,00 5280,000 624,000 ,662 1,51±0,37 

İdareci 14 58,93 825,00   1,52±0,32 

*p<,05 

Tablo 6 incelendiğinde;  katılımcıların unvan değişkenine göre yıldırmaya maruz kalma 

sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U=581,500; p> ,05)  saptanmamıştır. Ayni 

şekilde unvan değişkenine göre işe yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık (U= 496,000; p> ,05) bulunmamıştır. Unvan değişkenine göre iş 
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yüküne yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

(U= 488,500; p> ,05) bulgulanmamıştır. Unvan değişkenine göre kişiliğe yönelik yıldırmaya 

maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 632,500; p> ,05) 

bulunmamıştır. Son olarak unvan değişkenine göre dışlamaya yönelik yıldırmaya maruz kalma 

sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 624,000; p>, 05) saptanmamıştır. 

Katılımcıların kıdem değişkenine göre yıldırma ve alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık olup/olmadığını saptamak amacıyla Kruskall-Wallis testi yapılmış olup analiz 

bulguları Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7: Kıdeme Göre Yıldırma ve Alt Boyutlarındaki Farklılıklar 

Kıdem n Sırası 

Ortalama 

X2 p ±S.s. 

Yıldırma 

1-5 yıl 16 52,72 1,359 ,851 1,32±0,21 

6-10 yıl 15 63,20   1,43±0,35 

11-15 yıl 23 56,17   1,38±0,34 

16-20 yıl 21 56,50   1,37±0,26 

20 yıl üzeri 35 52,43   1,30±0,18 

İşe Yönelik 

1-5 yıl 16 63,66 4,155 ,385 1,38±0,21 

6-10 yıl 15 66,57   1,51±0,42 

11-15 yıl 23 52,57   1,40±0,43 

16-20 yıl 21 52,98   1,33±0,26 

20 yıl üzeri 35 50,47   1,30±0,21 

İş Yüküne Yönelik 

1-5 yıl 16 53,59 7,221 ,125 1,35±0,33 

6-10 yıl 15 74,80   1,65±0,50 

11-15 yıl 23 53,00   1,40±0,49 

16-20 yıl 21 55,83   1,49±0,57 

20 yıl üzeri 35 49,54   1,29±0,27 

Kişiliğe Yönelik 

1-5 yıl 16 53,53 1,189 ,880 1,16±0,17 

6-10 yıl 15 58,57   1,21±0,23 

11-15 yıl 23 57,78   1,22±0,24 

16-20 yıl 21 58,93   1,21±0,22 

20 yıl üzeri 35 51,53   1,17±0,21 

Dışlama 

1-5 yıl 16 46,84 3,825 ,430 1,43±0,39 

6-10 yıl 15 45,80   1,46±0,47 

11-15 yıl 23 59,30   1,58±0,43 

16-20 yıl 21 51,10   1,56±0,34 

20 yıl üzeri 35 57,76   1,50±0,27 

    *p<,05 

Tablo 7 incelendiğinde katılımcıların kıdem değişkenine göre yıldırmaya maruz kalma 

sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 1,359; p> ,05) saptanmamıştır. Ayni 

şekilde kıdem değişkenine göre de işe yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık (X2= 4,155; p> ,05) bulunmamıştır. Kıdem değişkenine göre iş 
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yüküne yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

(X2= 7,221; p> ,05) saptanmamıştır. Kıdem değişkenine göre kişiliğe yönelik yıldırmaya maruz 

kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (X2=1,189; p>,05). 

Son olarak kıdem değişkenine göre dışlamaya yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 3,825; p> ,05) görülmemiştir. 

Katılımcıların okuldaki hizmet sürelerine göre yıldırma ve alt boyutlarında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık olup/olmadığını saptamak için Kruskall-Wallis test analizi analizi yapılmış ve 

Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 8: Okuldaki Hizmet Süresine Göre Yıldırma ve Alt Boyutlarındaki Farklılıklar 

Okuldaki Hizmet Süresi n Sırası 

Ortalama 

X2 p ±S.s. 

Yıldırma 

1-5 yıl 54 50,10 3,160 ,368 1,33±0,29 

6-10 yıl 30 61,07   1,39±0,27 

11-15 yıl 10 62,75   1,37±0,19 

16-20 yıl 16 58,75   1,36±0,22 

İşe Yönelik 

1-5 yıl 54 53,65 1,303 ,728 1,36±0,34 

6-10 yıl 30 54,58   1,37±0,33 

11-15 yıl 10 65,70   1,43±0,26 

16-20 yıl 16 57,09   1,34±0,21 

İş Yüküne Yönelik 

1-5 yıl 54 54,53 0,379 ,944 1,40±0,45 

6-10 yıl 30 58,45   1,49±0,52 

11-15 yıl 10 54,80   1,36±0,34 

16-20 yıl 16 53,69   1,33±0,26 

Kişiliğe Yönelik 

1-5 yıl 54 50,56 2,906 ,406 1,16±0,21 

6-10 yıl 30 58,98   1,22±0,22 

11-15 yıl 10 63,55   1,23±0,19 

16-20 yıl 16 60,59   1,23±0,25 

Dışlama 

1-5 yıl 54 47,95 6,642 ,084 1,46±0,42 

6-10 yıl 30 64,65   1,58±0,31 

11-15 yıl 10 56,35   1,48±0,30 

16-20 yıl 16 63,28   1,57±0,30 

   *p<,05 

Tablo 8 incelendiğinde katılımcıların çalıştıkları okullardaki hizmet süresi değişkenine göre 

yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 3,160; p> 

,05) saptanmamıştır. Çalıştıkları okullardaki hizmet süresine göre işe yönelik yıldırmaya maruz 

kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 1,303; p> ,05) saptanmamıştır. 

Ayni şekilde çalıştıkları okullardaki hizmet süresi değişkenine göre iş yüküne yönelik 

yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 0,379; p> 

,05) saptanmamıştır. Çalıştıkları okullardaki hizmet süresi değişkenine göre kişiliğe yönelik 

yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 2,906; p> 

,05) görülmemiştir. Son olarak çalıştıkları okullardaki hizmet süresi değişkenine göre 
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dışlamaya yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

(X2= 6,642; p> ,05) bulunmamıştır. 

Katılımcıların haftalık çalışma saatlerine göre yıldırma ve alt boyutlarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılığın olup/olmadığını saptamak için yapılan Mann-Whitney U test analizinin 

bulguları Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9: Haftalık Çalışma Saatlerine Göre Yıldırma ve Alt Boyutlarındaki Farklılıklar 

Haftalık Çalışma Saatleri n Sırası 

Ortalama 

Sıra 

Toplamı 
U p ±S.s. 

Yıldırma 

20 saat ve altı 33 59,86 1975,50 1126,500 ,346 1,39±0,27 

21 saat ve üstü 77 53,63 4129,50   1,34±0,27 

İşe Yönelik 

20 saat ve altı 33 59,80 1973,50 1128,500 ,348 1,40±0,31 

21 saat ve üstü 77 53,66 4131,50   1,35±0,31 

İş Yüküne 

Yönelik 

20 saat ve altı 33 54,53 1799,50 1238,500 ,831 1,36±0,34 

21 saat ve üstü 77 55,92 4305,50   1,43±0,47 

Kişiliğe 

Yönelik 

20 saat ve altı 33 62,18 2052,00 1050,000 ,135 1,25±0,25 

21 saat ve üstü 77 52,64 4053,00   1,17±0,19 

Dışlama 

20 saat ve altı 33 61,06 2015,00 1087,000 ,225 1,58±0,38 

21 saat ve üstü 77 53,12 4090,00   1,48±0,36 

*p<,05 

Tablo 9 incelendiğinde;  katılımcıların haftalık çalışma saatleri değişkenine göre yıldırmaya 

maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1126,500; p> ,05) 

saptanmamıştır. Haftalık çalışma saatleri değişkenine göre işe yönelik yıldırmaya maruz kalma 

sıklıklarında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1128,500; p> ,05) saptanmamıştır. 

Ayni şekilde haftalık çalışma saatleri değişkenine göre iş yüküne yönelik yıldırmaya maruz 

kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1238,500; p> ,05)  

bulunmamıştır. Haftalık çalışma saatleri değişkenine göre kişiliğe yönelik yıldırmaya maruz 

kalma sıklıklarında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1050,000; p> ,05) 

görülmemiştir. Son olarak haftalık çalışma saatleri değişkenine göre dışlamaya yönelik 

yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1087,000; p> 

,05) bulgulanmamıştır. 

Katılımcıların çalıştıkları okuldaki öğretmen sayısına göre yıldırma ve alt boyutlarında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olup/olmadığını saptamak üzere Mann-Whitney U test 

analizi yapılmış ve bulgular Tablo 10’da sunulmuştur. 

Tablo 10: Çalıştıkları Okullardaki Öğretmen Sayısına Göre Yıldırma ve Alt Boyutlarındaki Farklılıklar 

Okuldaki 

Çalışan 

Sayısı 

 
n Sırası 

Ortalama 

Sıra 

Toplamı 
U p ±S.s. 

Yıldırma 

50 ve altı 68 60,11 4087,50 1114,500 ,053 1,39±0,29 

51 ve üstü 42 48,04 2017,50   1,29±0,20 

İşe Yönelik 

50 ve altı 68 61,18 4160,00 1042,000 ,016 1,42±0,34 

51 ve üstü 42 46,31 1945,00   1,28±0,24 

İş Yüküne 

Yönelik 

50 ve altı 68 59,97 4078,00 1124,000 ,056 1,49±0,50 

51 ve üstü 42 48,26 2027,00   1,29±0,28 
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Kişiliğe 

Yönelik 

50 ve altı 68 58,24 3960,50 1241,500 ,233 1,21±0,22 

51 ve üstü 42 51,06 2144,50   1,16±0,21 

Dışlama 

50 ve altı 68 56,18 3820,50 1381,500 ,772 1,53±0,40 

51 ve üstü 42 54,39 2284,50   1,48±0,31 

   *p<,05 

Tablo 10’da katılımcıların çalıştıkları okullardaki öğretmen sayısı değişkenine göre yıldırmaya 

maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1114,500; p> ,05) 

saptanmamıştır. Buna karşılık araştırmaya katılanların çalıştıkları okullardaki öğretmen sayısı 

değişkenine göre işe yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık (U= 1042,000; p< ,05) saptanmıştır. Öğretmen sayısı 50 ve altında olan okullarda 

(1,42±0,34) işe yönelik yıldırma öğretmen sayısı 51 ve üstü olan okullara (1,28±0,24) göre 

istatistiksel olarak daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların çalıştıkları okullardaki öğretmen sayısı 

değişkenine göre iş yüküne yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık (U= 1124,500; p> ,05) saptanmamıştır. Ayni şekilde katılımcıların 

çalıştıkları okullardaki öğretmen sayısı değişkenine göre kişiliğe yönelik yıldırmaya maruz 

kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1241,500; p> ,05) 

saptanmamıştır. Son olarak katılımcıların çalıştıkları okullardaki öğretmen sayısı değişkenine 

göre dışlamaya yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık (U= 1381,500; p> ,05) bulunmamıştır. 

Katılımcıların eşinin çalışma durumuna göre yıldırma ve alt boyutlarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılığın olup/olmadığını saptamak amacıyla yapılan Kruskall-Wallis test 

analizinin sonuçları Tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo 11: Eşin Çalışma Durumuna Göre Yıldırma ve Alt Boyutlarındaki Farklılıklar 

Eşin Çalışma Durumu n 
Sırası 

Ortalama 
X2 p ±S.s. 

Yıldırma 

Çalışıyor 70 58,84 2,608 ,271 1,38±0,28 

Çalışmıyor 23 46,63   1,30±0,26 

Evli değil 17 53,76   1,32±0,19 

İşe Yönelik 

Çalışıyor 70 56,91 3,006 ,222 1,38±0,33 

Çalışmıyor 23 46,11   1,29±0,31 

Evli değil 17 62,41   1,38±0,21 

İş Yüküne Yönelik 

Çalışıyor 70 57,74 1,868 ,393 1,44±0,46 

Çalışmıyor 23 47,61   1,34±0,45 

Evli değil 17 56,94   1,38±0,32 

Kişiliğe Yönelik 

Çalışıyor 70 59,09 2,849 ,242 1,21±0,21 

Çalışmıyor 23 47,24   1,15±0,21 

Evli değil 17 51,91   1,18±0,22 

Dışlama 

Çalışıyor 70 58,34 2,619 ,270 1,55±0,39 

Çalışmıyor 23 54,89   1,49±0,32 

Evli değil 17 44,62   1,38±0,32 

    *p<,05 
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Tablo 11 incelendiğinde katılımcıların eşinin çalışıp/çalışmamasına göre yıldırmaya maruz 

kalma durumunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 2,608; p> ,05) saptanmamıştır. 

Ayni şekilde eşin çalışıp/çalışmamasına göre işe yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 3,006; p>, 05) bulunmamıştır. eşin 

çalışıp/çalışmamasına göre göre iş yüküne yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında da 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 1,868; p> ,05)  saptanmamıştır. Eşin 

çalışıp/çalışmamasına göre kişiliğe yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında da 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2=2,849; p>,05) bulgulanmamıştır. Son olarak eşin 

çalışıp/çalışmamasına göre dışlamaya yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2=2,619;p>,05) saptanmamıştır. 

Katılımcıların çocuk sayısına göre yıldırma ve alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülüp/görülmediğini saptamak için yapılan Kruskall-Wallis test analizinin bulguları 

Tablo 12’de sunulmuştur.  

Tablo 12: Çocuk Sayısına Göre Yıldırma ve Alt Boyutlarındaki Farklılıklar 

Çocuk Sayısı  n 
Sırası 

Ortalama 
X2 p ±S.s. 

Yıldırma 

Yok 25 44,56 6,253 ,044* 1,26±0,15 

1 çocuk 14 70,82   1,46±0,28 

2 ve fazla 71 56,33   1,37±0,29 

İşe Yönelik 

Yok 25 52,68 3,354 ,187 1,31±0,20 

1 çocuk 14 69,86   1,49±0,33 

2 ve fazla 71 53,66   1,36±0,34 

İş Yüküne Yönelik 

Yok 25 50,00 2,759 ,252 1,30±0,30 

1 çocuk 14 67,21   1,56±0,45 

2 ve fazla 71 55,13   1,42±0,47 

Kişiliğe Yönelik 

Yok 25 45,50 4,269 ,118 1,13±0,17 

1 çocuk 14 65,32   1,24±0,20 

2 ve fazla 71 57,08   1,21±0,23 

Dışlama 

Yok 25 39,68 8,428 ,015* 1,33±0,25 

1 çocuk 14 63,86   1,62±0,43 

2 ve fazla 71 59,42   1,55±0,37 

  *p<,05 

Tablo 12 incelendiğinde, katılımcıların çocuk sayısına göre yıldırmaya maruz kalma 

durumunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 6,253; p< ,05) saptanmıştır. Buna göre 

en fazla yıldırmaya bir çocuk sahibi olanların maruz kaldıkları ardından iki ya da daha fazla 

çocuk sahibi olanların geldiği, en az yıldırmaya ise hiç çocuk sahibi olmayanların maruz 

bırakıldıkları tespit edilmiştir. Çocuk sayısı değişkenine göre işe yönelik yıldırmaya maruz 

kalma sıklıklarında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 3,354; p> ,05) 

saptanmamıştır. Çocuk sayısı değişkenine göre iş yüküne yönelik yıldırmaya maruz kalma 

sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (X2= 2,759; p> ,05) saptanmamıştır. Çocuk 

sayısı değişkenine göre kişiliğe yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında da istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık (X2= 4,269; p> ,05) bulunmuştur. Son olarak çocuk sayısı 

değişkenine göre dışlamaya yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak 
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anlamlı bir farklılık (X2= 8,428; p> ,05) tespit edilmemiştir.  Bu farklılığa göre dışlamaya en 

fazla bir çocuk sahibi olanların en az hiç çocuğu bulunmayanların maruz kaldıkları 

saptanmıştır. 

Katılımcıların okudukları üniversiteye göre yıldırma ve alt boyutlarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olup/olmadığını saptamak üzere yapılan Mann-Whitney U testi analizinin 

sonuçları Tablo 13’te sunulmuştur. 

Tablo 13: Okudukları Üniversiteye Göre Yıldırma ve Alt Boyutlarındaki Farklılıklar 

Okuduğu Üniversite N Sırası 

Ortalama 

Sıra 

Toplamı 
U p ±S.s. 

Yıldırma 
İnönü Üniversitesi 29 58,55 1698,00 1086,000 ,547 1,36±0,23 

Diğer 81 54,41 4407,00   1,35±0,28 

İşe Yönelik 
İnönü Üniversitesi 29 59,79 1734,00 1050,000 ,392 1,37±0,23 

Diğer 81 53,96 4371,00   1,36±0,34 

İş Yüküne 

Yönelik 

İnönü Üniversitesi 29 54,29 1574,50 1139,500 ,808 1,39±0,44 

Diğer 81 55,93 4530,50   1,41±0,44 

Kişiliğe 

Yönelik 

İnönü Üniversitesi 29 58,83 1706,00 1078,000 ,497 1,22±0,24 

Diğer 81 54,31 4399,00   1,18±0,20 

Dışlama 
İnönü Üniversitesi 29 56,88 1649,50 1134,500 ,783 1,51±0,32 

Diğer 81 55,01 4455,50   1,51±0,39 

*p<,05 

Tablo 13 incelendiğinde;  katılımcıların okudukları üniversiteye göre yıldırmaya maruz kalma 

sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1086,000; p> ,05)  saptanmamıştır. 

Ayni şekilde okudukları üniversiteye göre işe yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1050,000; p> ,05)  görülmemiştir. Okudukları 

üniversiteye göre iş yüküne yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında da istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık (U= 1139,500; p> ,05) bulunmamıştır. Okudukları üniversiteye göre 

kişiliğe yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

(U= 1078,000; p> ,05)  bulunmamıştır. Son olarak okudukları üniversiteye göre dışlamaya 

yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 

1134,500; p> ,05) bulunmamıştır. 

Katılımcıların nüfusa kayıtlı oldukları yere göre yıldırma ve alt boyutlarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılığın olup/olmadığını saptamak için Mann-Whitney U test yapılmış ve analiz 

bulguları Tablo 14’te sunulmuştur.  

Tablo 14: Nüfusa Kayıtlı Oldukları Yere Göre Yıldırma ve Alt Boyutlarındaki Farklılıklar 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu 

Yer 

n Sırası 

Ortalama 

Sıra 

Toplamı 
U p ±S.s. 

Yıldırma 

Malatya 80 55,04 4403,00 1163,000 ,803 1,34±0,25 

Diğer 30 56,73 1702,00   1,39±0,31 

İşe Yönelik 

Malatya 80 53,21 4257,00 1017,000 ,213 1,34±0,29 

Diğer 30 61,60 1848,00   1,43±0,35 

İş Yüküne 

Yönelik 

Malatya 80 55,24 4419,50 1179,500 ,888 1,40±0,42 

Diğer 30 56,18 1685,50   1,43±0,48 
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Kişiliğe 

Yönelik 

Malatya 80 55,61 4449,00 1191,000 ,950 1,19±0,21 

Diğer 30 55,20 1656,00   1,20±0,22 

Dışlama 

Malatya 80 54,64 4371,50 1131,500 ,641 1,49±0,34 

Diğer 30 57,78 1733,50   1,56±0,43 

*p<,05 

Tablo 14 incelendiğinde; katılımcının nüfusa kayıtlı oldukları yere göre yıldırmaya maruz 

kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1163,000; p> ,05) 

saptanmamıştır. Ayni şekilde nüfusa kayıtlı oldukları yere göre işe yönelik yıldırmaya maruz 

kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1017,000; p> ,05) tespit 

edilmemiştir. Nüfusa kayıtlı oldukları yer değişkenine göre iş yüküne yönelik yıldırmaya maruz 

kalma sıklıklarında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1179,500; p> ,05) 

bulunmamıştır. Nüfusa kayıtlı oldukları yer değişkenine göre kişiliğe yönelik yıldırmaya maruz 

kalma sıklıklarında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1191,000; p> ,05) 

bulunmamıştır. Son olarak nüfusa kayıtlı oldukları yer değişkenine göre dışlamaya yönelik 

yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1131,500; p> 

,05) saptanmamıştır. 

Katılımcıların büyüdükleri yere göre yıldırma ve alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olup/olmadığını saptamak için Mann-Whitney U testi yapılmış ve analiz sonuçları 

Tablo 15’de sunulmuştur. 

Tablo 15: Büyüdükleri Yere Göre Yıldırma ve Alt Boyutlarındaki Farklılıklar 

Büyüdüğü yer n Sırası 

Ortalama 

Sıra 

Toplamı 
U p ±S.s. 

Yıldırma 

İlçe 41 56,46 2315,00 1375,000 ,807 1,35±0,24 

İl 69 54,93 3790,00   1,35±0,28 

İşe Yönelik 

İlçe 41 55,88 2291,00 1399,000 ,923 1,37±0,32 

İl 69 55,28 3814,00   1,36±0,31 

İş Yüküne 

Yönelik 

İlçe 41 51,30 2103,50 1242,500 ,277 1,36±0,39 

İl 69 57,99 4001,50   1,44±0,46 

Kişiliğe 

Yönelik 

İlçe 41 55,66 2282,00 1408,000 ,967 1,18±0,17 

İl 69 55,41 3823,00   1,20±0,24 

Dışlama 

İlçe 41 60,99 2500,50 1189,500 ,158 1,57±0,36 

İl 69 52,24 3604,50   1,48±0,37 

*p<,05 

Tablo 15 incelendiğinde; katılımcıların büyüdükleri yer değişkenine göre yıldırmaya maruz 

kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1375,000; p> ,05) 

saptanmamıştır. Benzer şekilde katılımcıların büyüdükleri yer değişkenine göre işe yönelik 

yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1399,000; p> 

,05) bulunmamıştır. Katılımcıların büyüdükleri yer değişkenine göre iş yüküne yönelik 

yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1242,500; 

p> ,05) tespit edilmemiştir. Katılımcıların büyüdükleri yer değişkenine göre kşiliğe yönelik 

yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 1408,000; p> 

,05) bulunmamıştır. Son olarak katılımcıların büyüdükleri yer değişkenine göre dışlamaya 

yönelik yıldırmaya maruz kalma sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (U= 

1189,500; p> ,05) görülmemiştir. 
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5. Sonuç Tartışma ve Öneriler 

Formel anlamda eğitim-öğretim hizmetinin verildiği temel kurumlar okullardır ve hiç şüphesiz 

ki bu hizmetin en önemli yapı taşı da öğretmenlerdir. İçinde öğretmen ve yöneticinin yer 

almadığı bir örgün eğitimi düşünmek neredeyse imkânsızdır. Bu açıdan eğitim içerisinde çok 

kritik bir rolü bulunan öğretmenlerin eğitim rolünü tam olarak yerine getirebilmeleri eğitimin 

verimliliği ve etkililiği açısından büyük önem arz etmektedir. Öğretmenlerin eğitim öğretim 

görevini yerine getirebilmeleri öncelikle çalıştıkları ortamda huzurlu olmalarına bağlıdır. 

Öğretmen ve idarecilerin huzurunu olumsuz yönde etkileyen sebeplerden biri iş yerinde gerek 

üstleri gerek astları ve gerekse eş düzeydeki diğer çalışanlar tarafından maruz bırakıldıkları 

yıldırma davranışlarıdır.  

Orta öğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve idarecilerin yıldırma algılarının tespit edilmesi 

amacıyla yapılan çalışmanın sonuçlarına göre eğitim çalışanlarının cinsiyet, yaş gurubu, 

medeni durum, aylık gelir, kıdem durumu, hizmet süresi, çalışma saati, eşinin çalışma durumu, 

okuduğu üniversite, nüfusa kayıtlı olunan yer ve yetişilen yer değişkenlerine göre yıldırmaya 

maruz kalma durumunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken; öğrenim durumuna 

göre yıldırmanın işe yönelik alt boyutunda, çalışılan okuldaki öğretmen sayısına göre 

yıldırmanın işe yönelik alt boyutunda, çocuk sahibi olma durumuna göre yıldırma ve 

yıldırmanın dışlama alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Yıldırma davranışlarının önlenmesinde yönetici pozisyonundaki kişilere büyük görevler 

düşmektedir. Yöneticiler öncelikle çalışanlara karşı adil ve eşit olmalı, örnek davranışlar 

sergilemelidirler. Yönetici pozisyonundaki kişiler, örgütsel liderlik ve önleyici düzenlemelerle 

dedikodu, ima, kinaye vb. yollarla itibar sarsma ve küçük düşürmeye yönelik davranışların 

oluşmasına imkan vermemeli veya bu tür davranışlara henüz başlarda iken müdahale ederek 

sistematik hale gelmesini ve yıldırma davranışına dönüşmesine engel olmalıdır. 

Okullarda okul müdürlüğü başkanlığında belirli periyodlarla yapılması gereken öğretmenler 

kurulu, zümre öğretmenler kurulu, şube öğretmenler kurulu gibi toplantıların kağıt üzerinde 

değil fiili olarak amacına uygun bir şekilde yapılması, hem öğretmenlerin belirli sınırlar içinde 

yönetime katılıp alınan kararlara ortak olmasını hem de yönetici ve öğretmenler arasında etkili 

iletişim kurulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü okul yönetimi ve öğretmenler 

arasındaki etkili iletişim ve öğretmenlerin örgüt içi karar alma mekanizmalarına katılmaları 

yıldırma davranışlarının oluşmasında önleyici rol oynayabilmektedir. 

Eğitim personelinin okul içerisindeki koşullar ve uygulamalardan nasıl etkilendiklerinin sürekli 

takip edilmesi gerekmektedir. Eğitim personelinin okul içi uygulamalardan duyduğu 

rahatsızlığı belirlemek ve gidermek amacıyla online anket uygulamalarının sıklaştırılmaları 

okullardaki yıldırma mağduriyetin belirlenmesi ve önlenmesi adına önemlidir. 

Okullarda yaşanacak yıldırma hareketlerinin önüne geçilmesinde yıldırmaya karşı hukuksal 

yolların bilinmesi önemli bir etkendir. Eğitim personelinin yıldırmaya maruz kalmaları 

durumunda izleyecekleri hukuksal yollar konusunda farkındalıklarını arttırmak amacıyla 

bilgilendirme toplantıları, seminer, kurs gibi etkinliklerin düzenli olarak yapılması 

gerekmektedir.   

Yıldırma mağduru olanların yaşadıkları psikolojik sorunları atlatarak, tekrar eğitim öğretim 

faaliyetlerine dönmelerini sağlayacak rehabilitasyon imkanlarının il bazında sağlanması için 

Sağlık Kurumları ile Milli Eğitim Müdürlükleri arasında koordineli bir çalışmanın olması 

gerekmektedir.     

Araştırmada katılımcıların çocuk sayısına göre yıldırma ve yıldırma alt boyutlarından dışlama 

sıklığında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Özellikle bayan öğretmenlerin daha gebelik 

dönemlerinde sık sık devamsızlık yapmaları, doğumdan sonra uzun süre okulda olmamaları, 
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ders programlarında çocuk mazeretiyle yoğun taleplerde bulunmaları vb. bu duruma sebep 

olabilmektedir. Bu durumun oluşmasına engel olmak için daha gebelik döneminde muayane ve 

doktor kontrollerinin mümkünse derslerin olmadığı günlerde veya ders saatinden sonraki bir 

zaman diliminde yapılması, gerekli değilse rapor, izin vb. kullanılarak devamsızlık 

yapılmaması, çocuğun öne sürüldüğü ders programı taleplerinin bakıcı, kreş gibi yollar 

kullanılarak en aza indirilmesi etkili olabilir. 

Çalışılan okuldaki öğretmen sayısına göre işe yönelik yıldırma davranışında anlamlı bir 

farklılık olduğu araştırmamızda ulaşılan bulgularından bir olmuştur. Bunun sebebi öğretmen 

sayısının daha az olduğu okullarda formel ilişkilerden ziyade giderek informel ilişkilerin 

gelişmesi olabilir. Böyle bir durum yönetici ve öğretmenler arasında resmi görev ve ilişkilerden 

ziyade resmi olmayan, birebir ilişkilerin olduğu daha samimi bir ortam oluşturabilir. 

Öğretmenler veya yönetici ile öğretmenler arasında oluşacak samimi ortamın kurum açısından 

faydaları olabilmekle beraber kurumda dedikodu, ima, kinaye vb. yollarla itibar sarsma ve 

küçük düşürmeye yönelik davranışların oluşmasına, yönetici ve öğretmenlerin bir kısmının 

diğer yönetici ve öğretmenler tarafından dışlanmalarına sebep olabilmektedir. Bu durumun 

oluşmasının engellenmesinde özellikle yöneticilere büyük görevler düşmektedir. Yöneticiler 

okulda personel ile olan ilişkilerinin sınırlarını iyi belirlemeli, tüm personele karşı eşit mesafede 

olmalı, personelin görev ve sorumluluklarını kesin çizgilerle ve resmi mevzuata göre 

belirlemeli, okul içinde herhangi bir grubun memnuniyetini ön planda tutacak veya bu şekilde 

algılanmaya sebep olacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yöneticilerin bu şekildeki davranışları 

öğretmenler için rol model oluşturabilir.  

Bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılar için yapılabilecek öneriler şunlardır: 1)Yıldırma 

algısının oluşmasında yerleşim yerlerinin önemli bir etken olmasından dolayı Malatya ilinde 

yapılacak benzer bir çalışma Malatya ilindeki diğer ilçeleri de kapsayacak şekilde yapılabilir. 

2) Yıldırma algısı farklı kültürlerde değişik şekillerde görülebildiğinden dolayı, yıldırma algısı 

ölçümünün farklı kültürel özelliklerin geçerli olduğu bölgelere yaygın bir şekilde yapılabilir. 3) 

Yıldırma algısının öğretmenler arasındaki durumunu tam olarak tahlil edebilmek için, 

ortaöğretim kurumları yanında ilköğretimler (anaokulu, ilkokul, ortaokul) çalışmaya dâhil 

edilebilir. 3)Eğitim sektöründe sadece öğretmenler ve idareciler bulunmamaktadır. Bu sebeple 

idareci ve öğretmenler yanında memur ve hizmetliler üzerinde de yıldırma algısı ile ilgili bir 

çalışmalar da yapılmalıdır. 
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Sosyal Medya Kullanımının Satın Alma Davranışlarına Etkisi: 

Uşak Üniversitesi’nde Bir Araştırma 
 

Sevtap Sarıoğlu Uğur1   Mustafa Soba2  Uğur Uğur3  Revşan Ergün4 

 

  
Özet 

Küreselleşen dünyada gelişen teknolojiyle birlikte İnternet kullanımı artmıştır. İnternetle birlikte yaygınlaşan 

sosyal medya kullanımı üretici ve tüketicilerin buluştuğu yeni bir pazarlama alanı haline gelmiştir. Alternatiflerin 

fazlalığı ve rekabetin artması işletmeleri tüketici merkezli politikalar geliştirmeye yöneltmiştir. Tüketicilere daha 

kolay ulaşma imkânı sağlayan sosyal medyadaki içerikler tüketicileri etkilemekte ve tüketicinin satın alma 

kararlarında etkili olmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımını ve bunun satın alma davranışlarına olan 

etkilerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma Uşak Üniversitesi öğrencilerine (225) yüzyüze anket tekniği kullanılarak 

gerçekleştirilmiş ve veriler SPSS programı ile analize tabi tututlmuştur. Çalışmada üç farklı başlık altında 13 

hipotez geliştirilmiştir. Katılımcıların satın alma öncesinde sosyal medya kullanımının demografik değişkenlere 

göre farklılaşmadığı; satın alma sonrasında ise sadece sosyal medyada geçirilen zamana göre sosyal medya 

davranışlarının farklılaştığı (H7) ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca satın almada kullanılan sosyal medyadan etkilenme 

sosyal medyada geçirilen zamana göre farklılaştığı (H11) bulgusuna ulaşılmıştır. Son olarak katılımcıların satın 

alma öncesi ve sonrası sosyal medya davranışları arasında anlamlı bir ilişki olduğu (H13) sonucuna ulaşılmıştır. 

Tüketiciler ve firmalar sosyal medyadaki rollerini doğru bir şekilde öğrenmeli ve buna göre doğru satınalma ve 

ürün tanıtma stratejilerinin gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Sosyal medyanın satınalma davranışı üzerindeki 

etkisinin belirlendiği bu çalışmada yönetim ve pazarlama stratejileri konusunda fikir sunacak bilgiler elde 

edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Tüketici Davranışları, sosyal medya, üniversite öğrencileri 

JEL Sınıflandırması:  M10, M19, M31 

 

The Effect of Social Media Usage on Purchasing Behaviors:  

A Research at Uşak University 
 
Abstract 

In the globalized world, Internet usage has increased with the developing technology. The use of social media, 

which has become widespread with the Internet, has become a new marketing field where producers and consumers 

meet. The high number of alternatives and the increase in the competition led enterprises to develop consumer-

centered policies. The content in social media, which allows consumers to reach more easily, affects consumers 

and affects consumers' purchasing decisions. 

The aim of this research is to reveal the frequency of social media usage of university students and their effects on 

purchasing behaviors. The study was carried out by using face-to-face questionnaire technique to Uşak University 

students (225) and the data were analyzed by SPSS program. 13 hypotheses were developed under three different 

headings. It was found that consumers’ buying function is that the use of social media does not differ according to 

the demographic variables; however, the purchase of purchases was only revealed when social media behaviors 

differ according to the time spent on social media (H7). In addition, the social media used in the acquisition affected 

the social media (H11). Finally, it was concluded that there was a significant relationship between social media 
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behaviors before and after the purchase (H13). Consumers and firms should learn their roles in social media and 

propose correct procurement and product promotion methods accordingly. Information was obtained to 

disseminate and to neutralize the purchasing behavior of the social media, and to present ideas about management 

and marketing strategies. 

Keywords: Consumer behavior, social media, university students 

JEL Classification: M10, M19, M31 

 

 

1. Giriş 

Son yıllarda hızla gelişen teknolojinin ve internetin hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte 

birçok alışkanlıklarımızı değiştirmiştir. İnternetle birlikte bilgiye ulaşım kolaylaşmış ve 

insanlar arasında bilgi paylaşımı artmıştır. Bu paylaşımların yapıldığı bir alanı da sosyal medya 

araçları oluşturmaktadır. Sosyal medya araçlarıyla birlikte insanlar aralarında sadece fotoğraf, 

anlık durum, video, ses gibi şeyleri paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda ürün beğenme, satın 

alma, ürün ve hizmetler hakkında bilgi edinme, yorumlama, memnuniyet derecelerini belirtme 

gibi birçok şeyi yapmaktadırlar ve böylece birbirlerini etkilemektedirler. Bu durumu fırsata 

çeviren işletmelerde müşterileriyle sosyal medya üzerinde iletişim kurarak sosyal medyayı bir 

pazarlama alanı haline getirmişler. Sosyal medya üzerinde ürün ve hizmetleri satmaya 

başlayarak daha çok kitleye daha hızlı şekilde ulaşarak pazarlama alanlarını genişletmişler. 

Sosyal medya üzerinde sunulan hizmetlerin ve yapılan satışların maliyetlerinin düşük olması 

da firmalar için ayrıca avantaj sağlamıştır. Öte yandan sosyal medya üzerinde insanlar 

birbirlerini kolayca etkilemektedir. Tüketicinin bir ürün veya hizmetten doğan 

memnuniyetsizliğini sosyal medya üzerinden paylaşması firma imajı açısından olumsuzluğa 

neden olabilmekte ve diğer tüketicileri de olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durumda 

tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemektedir. Böylelikle firmalar için tüketici davranışı 

önemli bir kavram haline gelmiştir. İşletmeler tüketicilerin davranışlarını incelemek, anlamak, 

tercihlerine yön veren faktörleri belirlemek ve bu faktörleri yönlendirmeye çalışmaktadırlar. 

Sosyal medya araçları aynı zamanda üretici ve tüketicilerin bir araya gelip eş zamanlı bilgi 

paylaşımı yapabildikleri ve birbirlerini etkileyebildikleri bir pazarlama alanı haline geldiği 

söylenebilir.  

2.Tüketici ve Tüketici Davranışları Kavramları 

Tüketici, ürün ve hizmetleri farklı ürün ve hizmetlerin imalatı yerine kendi ve ailesel istek ve 

ihtiyaçlarını karşılamak için satın alma işlemini gerçekleştiren ve satın alma işlemini sona 

erdiren bireydir (Durmaz, 2008: 4). Bireyi herhangi satın alma isteğine yön veren başlıca 

ihtiyaçlar vardır. Bu ihtiyaçlar kişiden kişiye farklılıklar göstererek tüketiciler tarafından farklı 

şekilde algılanmakta, bu nedenle satın alma işleminde tüketiciler farklı güdülerin etkisi altında 

kalmaktadır. Tüketici pazarlamanın gelişmesi ve büyümesinde en temel unsurudur. 

Pazarlamanın her aşamasında tüketicinin etkisi açık bir şekilde görülmektedir (Buluş, 2016: 3). 

Tüketici davranışı, bireyin özellikle iktisadi mal ve hizmetlerin satın alma ve kullanmadaki 

yargılarını ve bu yargılarla ilgili eylemleri olarak tanımlanabilir. Tüketici eylemleri duygusal, 

fiziksel ve zihinsel özelliklerde olabilir. Tüketici davranışı, tüketicilerin para, zaman ve enerji 

benzeri sınırlı kaynaklarını harcamaya yönelik ne türlü kullanıldığını araştırmaya çalışır 

(Odabaşı ve Barış, 2013: 29). Tüketici davranışı, bireylerin satın alma kararlarını dolaysız 

olarak etkilemektedir. Satın alma yargıları da belir bir davranışın dönüştürülmesini ve ya 

pekiştirilmesini etkilemektedir. İnsanlar ürünlere, hizmetlere, satın alma yerlerine, bireylere ve 

düşünceler gibi birçok şeye karşı olumlu ya da olumsuz davranış geliştirirler (Zengin, 2010: 

20). 
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Pazarlamanın merkezinde insan bulunur. Pazarlamayı bilmek için insanı anlamak bu yüzden 

gerekli ve önemlidir. İyi bir pazarlamacı olabilmek için insanın ürüne karşı nasıl bir davranış 

sergileyeceğini bilmek gerekir (Keskin ve Baş, 2015: 56). 

2.1.Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler 

Tüketici davranışlarını kişisel belirleyiciler ve kişiler arası belirleyiciler olarak birtakım 

faktörler etkiler. Kişisel belirleyici faktörler gereksinim, tutumlar, algılama, güdüler, değer 

yargılar, tecrübe olarak sayılabilinirken, kişinin üyesi olduğu toplumunda kültür, aile, referans 

grupları, rol, statü gibi sosyo- kültürel faktörlerin kişiler arası belirleyici faktörler olarak 

sayılabilir (Cömert ve Durmaz, 2006: 352). Pazarlamacının bu faktörleri kontrol edemediği, 

fakat tüketicinin satın alma kararlarına etkisinin olduğuna dikkat etmesi gereken faktörler 

olduğunu bilmelidir (Hacıoğlu Deniz, 2011: 249). 

Tüketiciler bu türlü iç ve diş uyarıcıların etkisiyle eyleme geçerek, içsel dürtülerin ortaya 

çıkarmış olduğu fizyolojik veya psikolojik gerginliklerini gidermek için gereksinim duyulan 

şeyleri satın alarak bu durumu gidermeye çalışmaktadırlar (Gelibolu ve Çelik, 2015: 109). 

Dolayısıyla bireylerin yaşadıkları sosyo- kültürel ve psikolojik faktörlerin etkisiyle, kişiden 

kişiye ürünlerden beklentinin farklılaşmasını, karmaşık ve değişik yapılı tüketici davranışların 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşletmelerin bulundukları sektörde başarı sağlamak için bu 

davranışları iyi bilmeleri gereken bir durum haline gelmiştir (İlbanı, Akkılıç ve Yılmaz, 2011: 

40). 

2.2. Tüketici Satın Alma Kararları 

Satın alam karar süreci, tüketicinin ihtiyacının ortaya çıkmasıyla başlayıp, bu ihtiyacını 

gidermek için yaptığı araştırmalarla devem eden, var olan seçeneklerden birinin seçimi 

yapıldığı, daha sonra satın alma kararının verildiği ve satın alınan ürünün tüketilmesinden çok 

sonra da sonuçlanan süreçtir (Türker ve Özaltın Türker, 2013: 283). Dolayısıyla tüketici satın 

alma aşaması, ürün veya hizmetin satın alınmadan çok önce başlayıp, satın alma öncesi, satın 

alma süreci ve satın alma sonrasında devam eden bütün aşamayı kapsar ( Özcan, 2010: 30).  

Satın alma süreci bir sorun çözme eylemi olarak ele alındığında, tüketicinin geçirdiği süreçler 

beş temel aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar şöyle gösterilmektedir (Mucuk, 1994: 89). 

 İhtiyacın fark edilmesi 

 Seçeneklerin belirlenmesi 

 Seçeneklerin değerlendirilmesi 

 Satın alma eylemi geçilmesi 

 Satın alam sonrası davranışlar 

 

3. Sosyal Medya Kavramı ve Boyutları 

Sosyal medya genel olarak “ Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü 

bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya 

sistemi “ olarak tanımlanmaktadır (eticaret). Ayrıca sosyal medya günümüzde bilgi, teknoloji 

ve iletişimi içinde barındırarak bütün toplumları birbirleriyle iletişime geçiren çevirim içi 

iletişim ağı olarak tanımlanabilir. Toplumlar veya bireyler internet ve uygulamalar sayesinde 

fikirleri, bilgileri, haberleri, resimleri, yazıları, sesleri ve videoların kolayca paylaşılıp ve 

ulaşılması mümkün olan web tabanlı yerlerdirler (Yoldaş ve Özaydın, 2017: 783). 

İnsanların geneli sosyal medyayı arkadaşlarıyla iletişime geçmek, paylaşımda bulunmak, anılık 

durumları takip etmek, bilgi paylaşımında bulunarak birbirlerinin görüşlerinden yararlanmak 

ve ürünler hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanmaktalar. 
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Sosyal medyanın üç boyutu bulunmaktadır. 

1-Medya Boyutu: Medya bir ifade aracı olduğu kadar aynı zamanda mesajların topluma yaydığı 

ve toplumların bilgilendikleri araçların hepsi olarak görülmektedir. Bundan dolayı işletmeler 

için önemli bir kavram haline gelmektedir. 

2- Sosyal Medyanın Teknoloji Boyutu:  Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte insanların 

internetten daha çok zaman geçirmeleri (Keskin ve Baş, 2015: 54). 

3-Kullanıcı Boyutu: Tüketiciler tarafında yaratılan ve kullanılan medya; kullanıcıların ilgi 

duydukları alanlar, kişiler, markalar, mal ve hizmetler hakkında bilgi alış verişinde 

bulundukları ve aynı zamanda bu bilgilerin yayılmasını sağladıkları online bilginin yeni 

kaynağı olarak tanımlanmaktadır (İşlek, 2012: 9). 

3.1. Sosyal Medyanın Avantajları ve Dezavantajları 

Sosyal medyanın avantajları; Bedelinin düşük olması, bilgilerin yeni ve çabuk yayılması, direkt 

iletişim kurularak bireyler arası yakınlık sağlanarak ilişkilerin samimi olması,  hedef kitleyi 

bilme fırsatı sağlaması. Ayrıca ölçme ve değerlendirmenin daha kolay yapılabilmesi etkili kılan 

unsurlarıdır (Sü Eröz ve Doğdubay, 2012: 136). Bütün bu avantajların yanında sosyal medyanın 

dezavantajları da bulunmaktadır. Sosyal medyadaki paylaşımların çok çabuk yayılması ve 

yanlış bilgilerin kontrol güçlüğünün olması, ayrıca mal ve hizmetler hakkında yapılan olumsuz 

eleştirilerin işletmeler üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir (Çağlıyanı, vd., 2016: 

46-47).  

3.2. Sosyal Medya ve Tüketici Davranışına Etkileri 

Günümüzde gelişen teknoloji, artan nüfusla gelişen iş alanları, üretimde çeşitlilik ve büyüme 

gerçekleştirmiş bundan dolayı tüketiciler daha bilinçli olmuşlar, bu da üreticileri daha yaratıcı 

ve üretken olmaya itmiştir. Meydana gelen teknolojik değişimler, rekabetin artışı, işletmeleri 

daha yaratıcı hareket etmeye ve tüketici odaklı yaklaşım göstermeye yöneltmiştir. Sosyal 

paylaşım ağlarının yaşama girmesiyle, yaşam koşullarını kolaylaştırması, kilometrelerce 

uzaktaki kişilere, geniş kitlelere ulaşabilmesi, işletmeleri de bu teknolojik gelişimden 

faydalanmaya itmiştir (Terkan, 2014: 63). Tüketiciler sosyal medya üzerinden, yaşadıklar 

deneyimleri, kullandıkları ürünleri ve bu ürünler hakkında bilgiler paylaşarak birbirlerini 

etkilemektedirler. Böylelikle sosyal medya tüketicinin satın alma davranışındaki kararları 

etkileyerek üreticilerin müdahale edemeyeceği bir süreci ortaya çıkarmıştır (Özcan ve Akıncı, 

2017: 144). Pazarlamanın zamanla geçirdiği aşamalara bakıldığında tüketici davranışlarını 

algılamak,  istek ve ihtiyaçlarını tahmin etmek günümüzde işletmeler için önemli bir faktör 

haline gelmiştir. Dolayısıyla tüketici davranışlarının incelenmesinin her zamankinden daha çok 

gereksinim duyulduğu görülmektedir (Altunışık, Özdemir ve Torlak, 2014: 116-117). 

4. Araştırma ve Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın amacı, örneklemi, yöntemi ve bulguları hakkında 

bilgilere yer verilmiştir.  

4.1. Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımını ve bunun satın alma 

davranışlarına olan etkilerini ortaya çıkarmaktır. Satın alma öncesi ve sonrası sosyal medya 

davranışlarının demografik özelliklere göre değerlendirilmesi, satın almada sosyal medyadan 

etkilenme boyutu ve satın alma öncesi ve sonrasında sosyal medya davranışları arasındaki ilişki 

olup olmadığını tespit etmektir. Ayrıca satın alma davranışlarında hangi sosyal medya 

araçlarının daha etkili olduğu incelenecektir.  
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4.2.Araştırmanın Örneklemi ve Yöntemi  

Araştırmanın ana kütlesini Uşak Üniversitesi’nde öğrenim gören 16.900 öğrenci 

oluşturmaktadır. Ancak tüm öğrencilere ulaşmanın mümkün olmadığı gerçeği ile 300 kişi 

rastgele kolayda örneklem yolu ile belirlenmiş ve yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Elde 

edilen anketlerden 75 anketin geçersiz olduğu tespit edilerek 225 anket analize tabi tutulmuştur. 

Ankette tanımlayıcı bilgilere ilişkin 4 soru yer almaktadır. Bunlar; cinsiyet, devam ettiği sınıf 

düzeyi, gelir ve sosyal medyada günlük olarak geçirilen zamandır. Ankette, kullanılan sosyal 

medya kanalları ve sosyal medyanın satın alma kararına etkisine ilişkin 6 kapalı uçlu soru ile 

satın alma öncesi tüketici davranış (10);  satın alma sonrası tüketici davranışına yönelik (9) 

olmak üzere toplam 19 sorudan oluşan ve 5’li Likert ölçeğine (1=Kesinlikle katılmıyorum, 

5=Kesinlikle katılıyorum) göre hazırlanan sorular yer almaktadır. Araştırmada anket yolu ile 

toplanan veriler SPSS 18.0 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmada öncelikle ölçeğin 

güvenilirlik ve geçerliliğini ölçmek üzere üzere Croncbach’s Alpha testi uygulanmıştır. Ayrıca 

hipotezlerin analizi için t-test, Ki-Kare ve Anova testi uygulanmıştır.  

4.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın amacına yönelik 3 farklı başlık altında ve toplamda 13 farklı hipotez 

geliştirilmiştir. İlgili hipotezler aşağıda belirtildiği üzeredir:  

Satın Alma Öncesi 

H1: Katılımcıların satın alma öncesi sosyal medya davranışları, cinsiyete göre 

farklılaşmaktadır. 

H2: Katılımcıların satın alma öncesi sosyal medya davranışları, devam edilen sınıfa göre 

farklılaşmaktadır. 

H3: Katılımcıların satın alma öncesi sosyal medya davranışları, sosyal medyada geçirilen 

zamana göre farklılaşmaktadır. 

H4: Katılımcıların satın alma öncesi sosyal medya davranışları, aylık gelirine göre 

farklılaşmaktadır. 

Satın Alma Sonrası 

H5: Katılımcıların satın alma sonrası sosyal medya davranışları, cinsiyete göre 

farklılaşmaktadır. 

H6: Katılımcıların satın alma sonrası sosyal medya davranışları, devam edilen sınıfa göre 

farklılaşmaktadır. 

H7: Katılımcıların satın alma sonrası sosyal medya davranışları, sosyal medyada geçirilen 

zamana göre farklılaşmaktadır. 

H8: Katılımcıların satın alma sonrası sosyal medya davranışları, aylık gelirine göre 

farklılaşmaktadır. 

Kullanılan Sosyal Medya 

H9: Satın almada, kullanılan sosyal medyadan etkilenme, cinsiyete göre 

farklılaşmaktadır. 

H10: Satın almada, kullanılan sosyal medyadan etkilenme, devam edilen sınıfa göre 

farklılaşmaktadır. 

H11: Satın almada, kullanılan sosyal medyadan etkilenme, sosyal medyada geçirilen 

zamana göre farklılaşmaktadır. 

H12: Satın almada, kullanılan sosyal medyadan etkilenme, aylık gelire göre 

farklılaşmaktadır. 

H13: Katılımcıların satın alma öncesi ve sonrası sosyal medya davranışları arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 
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4.4. Araştırmanın Bulguları  

Araştırmada elde edilen verilerin SPPS programında analiz edilmesi ile birlikte elde demografik 

veriler ve hipotezler test edilmiştir. Bununla birlikte öncelikle ölçeğin satın alma öncesi ve 

sonrasına yönelik olarak güvenilirlik ve geçerlilik (Croncbach’s Alpha) durumu incelenmiş ve 

Tablo 1 ’deki sonuç elde edilmiştir.   

 

Tablo1. Ölçeğin Güvenirliği 
Satınalma Öncesi Güvenirlik  Satınalma Sonrası Güvenirlik  

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha 

Based on 

Standardize

d Items 

N of 

Items 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,695 ,714 10 ,758 ,796 9 

 

Ölçeğin satın alma öncesi (.71) ile satın alma sonrası (.79) verilerine bakıldığında ölçeğin 

güvenilir ve geçerli olduğu söylenebilir. Bununla birlikte ölçeğin genel verilerinin güvenirliği 

değerlendirildiğinde ise Croncbach’s Alpha (.84) olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın 

demografik verilerine ilişkin frekans analizi bulguları ise Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Niteliklerine Göre Frekans Dağılımı 
Cinsiyet Frekans Yüzde  Devam edilen sınıf Frekans Yüzde  

Kadın  144 64 1.Sınıf  60 26.7 

Erkek 81 36 2.Sınıf 44 19.6 

Toplam  225 100 3.Sınıf 47 20.9 

   4.Sınıf 61 27.1 

Aylık Geliriniz (TL) Frekans Yüzde  Diğer (Lisansüstü, uzatan) 13 5.8 

500-750 138 61.3 Toplam  225 100 

751-1.000 46 20.4 Günde Kaç Saat Sosyal Medya 

Kullanımı 

Frekans Yüzde  

1.001-1250 22 9.8 0-1saat 32 14.2 

1251-1500 10 4.4 2-3 saat 92 40.9 

1.501 ve üstü  9 4.0 4-5 saat 70 31.1 

Toplam  225 100 5 saatten fazla 31 13.7 

   Toplam  225 100 

 

Tablo2’ye göre katılımcıların çoğunluğunu kadın öğrenciler (.64) ile 1. (26.7) ve 4. (27.1) 

Sınıfta okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcıların gelir oranı (61.3) ile 500-700TL 

arasında olup günde 2-3 saat (40.9) sosyal medya kullanıcıları olduğu ortaya çıkmıştır.  

Araştırmada katılımcıların en çok hangi sosyal medya aracını kullandıkları açık uçlu soru ile 

sorulmuş ve en çok kullandıkları ilk 3 sosyal medya araçlarını belirtmeleri istenmiştir. Buna 

göre katılımcıların en çok kullandığı sosyal medya araçları sırasıyla Tablo 3’te verilmiştir.  

 

Tablo 3. Sosyal Medya Kullanımı 
Sosyal Medya Ortalama 

Whatsapp 4.38 

Youtube  4.00 

Instagram 3.90 

Facebook 2.22 

Twitter 1.83 

Linkedin 1.23 
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Tablo 3’e göre katılımcılar en çok Whatsapp’ta  en az Linkedin’de vakit geçirmektedir. 

Araştırmada satın alma öncesi, satın alma sonrası ve sosyal medya ana başlıklı toplam onüç 

hipotez oluşturulmuş ve ilgili istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. Buna göre hipotezler ve 

hipotezlerle ilgili bulgular Tablo 4’te verilmiştir.  
 

Tablo 4. Hipotezler ve Bulgular 
Hipotezler Analiz Sonuç 

S
a

tı
n

 a
lm

a
 Ö

n
ce

si
  

H1: Katılımcıların satın alma öncesi sosyal medya 

davranışları cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

Bağımsız örneklem t testi  

P=0.130>0.05 

Red 

H2: Katılımcıların satın alma öncesi sosyal medya 

davranışları devam edilen sınıfa göre farklılaşmaktadır. 

Tek yönlü varyans analizi 

P=0.339>0.05  

Red 

H3: Katılımcıların satın alma öncesi sosyal medya 

davranışları sosyal medyada geçirilen zamana göre 

farklılaşmaktadır. 

Tek yönlü varyans analizi 

P=0.101>0.05  

Red 

H4: Katılımcıların satın alma öncesi sosyal medya 

davranışları aylık gelirine göre farklılaşmaktadır. 

Tek yönlü varyans analizi 

P=0.350>0.05 

Red 

S
a

tı
n

 a
lm

a
 S

o
n

ra
sı

 H5: Katılımcıların satın alma sonrası sosyal medya 

davranışları cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

Bağımsız örneklem t testi  

P=0.569>0.05 

Red 

H6: Katılımcıların satın alma sonrası sosyal medya 

davranışları devam edilen sınıfa göre farklılaşmaktadır. 

Tek yönlü varyans analizi 

P=0.406>0.05 

Red 

H7: Katılımcıların satın alma sonrası sosyal medya 

davranışları sosyal medyada geçirilen zamana göre 

farklılaşmaktadır.  

Tek yönlü varyans analizi 

P=0.001<0.05  
Kabul 

H8: Katılımcıların satın alma sonrası sosyal medya 

davranışları aylık gelirine göre farklılaşmaktadır. 

Tek yönlü varyans analizi 

P=0.704>0.05  

Red 

K
u

ll
a

n
ıl

a
n

 S
o

sy
a

l 

M
ed

y
a

 

H9: Satın almada kullanılan sosyal medyadan etkilenme. 

cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

Bağımsız örneklem t testi  

P=0.420>0.05  

Red 

H10: Satın almada kullanılan sosyal medyadan etkilenme. 

devam edilen sınıfa göre farklılaşmaktadır. 

Tek yönlü varyans analizi 

P=0.348>0.05  

Red 

H11: Satın almada kullanılan sosyal medyadan etkilenme. 

sosyal medyada geçirilen zamana göre farklılaşmaktadır. 

Tek yönlü varyans analizi  

P=0.001<0.05 
Kabul 

H12: Satın almada kullanılan sosyal medyadan etkilenme. 

aylık gelire göre farklılaşmaktadır. 

Tek yönlü varyans analizi 

P=0.348>0.05  

Red 

H13: Katılımcıların satın alma öncesi ve sonrası sosyal 

medya davranışları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Korelasyon Analizi 

SÖ: p=.000; SS: p=.000 
Kabul 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere katılımcıların satın alma öncesi sosyal medya davranışları, 

cinsiyete, devam edilen sınıfa, sosyal medyada geçirilen zamana ve aylık gelire göre farklılık 

göstermediği tespit edilmiş ve bu yönde oluşturulan 4 hipotez de reddedilmiştir. Bununla 

birlikte katılımcıların satın alma sonrasında sosyal medya davranışlarının  ilgili değişkenlerden 

sadece sosyal medyada geçirilen zamana göre farklılık gösterdiği; diğer değişkenlere göre 

herhangi bir farklılık göstermediği tespit edilerek hipotezlerden sadece H7 kabul edilmiştir.  

Katılımcıların satınlamada kullanılan sosyal medyadan etkilenme davranışına bakıldığında 

ilgili değişkenlerden yine sosyal medyada geçirilen zamana göre farklılaştığı (H11) kabul 

edilerek cinsiyete, devam edilen sınıfa ve aylık gelire göre farklılaşmadığı tespit edilerek bu 

yönde kurulan hipotezler reddedilmiştir. Son olarak katılımcıların satınalma öncesi ve sonrası 

sosyal medya davranışları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ölçmek amacıyla  

oluşturulan H13 için yapılan korelasyon analizi sonucuna göre bu hipotez de kabul edilmiştir. 

İlgili analiz Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. Değişkenler arası ilişki olup olmadığı (korelasyon analizi 
Correlations SÖ SS Correlations SÖ SS 

SÖ 

Pearson Correlation 
1 .443** 

SS 

Pearson Correlation 
.443** 1 

Sig. (2-tailed) 
 .000 

Sig. (2-tailed) 
.000  

N 
225 225 

N 
225 225 

   **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tablo 5’e göre .01 anlamlılık düzeyinde, pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte değişkenler arası ilişkinin kuvveti (regresyon) incelenmiş ve satın alma sonrası 

sosyal medya davranışları, satın alma öncesi sosyal medya davranışlarından etkilendiği 

(p=0,000<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca satın alma öncesi sosyal medya davranışları, 

satın alma sonrası sosyal medya davranışlarının 0.19’unu açıklamaktadır (R2). 

Regresyon formülü:  

Satın alma sonrası sosyal medya davranışı= .881+.640*(satın alma öncesi sosyal medya 

davranışı) 

Buna göre satın alma öncesi her birim sosyal medya davranışı, satın alma sonrasındaki sosyal 

medya davranışını .64 birim artırmaktadır.  

5.Sonuç 

Sosyal medya hayatın her alanında kendini göstermiş ve sadece boş vakit geçirmek ve eğlence 

amacının ötesinde iktisadi hayatın da bir parçası haline gelmiştir. Öyle ki artık İnternet 

üzerinden faaliyet gösteren birçok firma bu yeni pazarı keşfederek sosyal medyayı etkili olarak 

kullanmaktadır. Bu yeni pazar alanının iyi yönetilmesi ve müşteri hedeflerinin daha başlangıçta 

iyi tespit edilmesi ise son derece önemlidir. Bu doğrultuda özellikle genç neslin daha çok zaman 

geçirdiği sosyal medyada satın alma davranışlarının etkilenip etkilenmediğini ortaya çıkarmak 

firmalar için de önem taşımaktadır. Zira kişilerin satın alma davranışından önce sosyal medyada 

gördüğü bir ürünün bilinçaltında kalması ve sadece o ürünü bulup almaya çalışması mevcut ve 

rakip firmaların ürünlerinin geleceği için de son derece önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda 

sosyal medya kullanım sıklığını ve bunun satın alma davranışlarına olan etkilerini ortaya 

çıkarmak amacıyla yapılan çalışmada toplam onüç hipotez geliştirilmiştir. Bu hipotezlerden 

sadece 3 tanesi kabul edilmiş; diğerleri reddedilmiştir. Katılımcıların satınalma öncesi ve 

sonrası davranışları ile sosyal medya arasında anlamlı bir ilişki olduğu (H13) tespit edilmiştir. 

Katılımcıların satın alma sonrası sosyal medya davranışları sosyal medyada geçirilen zamana 

göre farklılaştığı (H7); ayrıca satın almada  kullanılan sosyal medyadan etkilenme sosyal 

medyada geçirilen zamana göre farklılaştığı (H11) da ortaya çıkmıştır. Ancak katılımcıların 

satınalma öncesi sosyal medya davranışlarının demografik değişkenlere bağlı olarak herhangi 

bir farklılık göstermediği gözlemlenmemiştir. Böylelikle tüketiciler açısından satın alma öncesi 

sosyal medyanın etkili olması için firmaların demografik değişkenlerden ziyade tüketicilerin 

kişilik, kültür, coğrafi koşullar vb. başta gelmek üzere diğer belirleyici özelliklere önem 

vermesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca son yıllarda bir tüketim çılgınlığı söz konusu iken 

tüketicilerin de bilinçli satınalma davranışları sergilemeleri gerektiğini ve bu yönde gerekirse 

profesyonel yardım almaları önerilmektedir. Ayrıca bu çalışmada katılımcıların çoğunun geçim 

sıkıntısı yaşamaması ve henüz ailelerinin desteği ile yaşamaları göz önünde tutulduğunda 

bilinçli satınalma davranışları yerine ihtiyaca binaen satınalma davranışları sergiledikleri 

böylelikle sosyal medyadan satınalma öncesi veya sonrasında etkilenmedikleri 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda ilgili çalışma farklı gruplara uygulanması ve sonuçların 

karşılaştırılması önerilebilir. Sonuç olarak tüketiciler ve firmalar sosyal medyadaki rollerini 

doğru bir şekilde öğrenmeli ve buna göre doğru satınalma davranışı ile ürün tanıtma 

stratejilerinin gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Bunun için geleceği gören, sosyal medyadaki 
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gelişmelerin, rakip ve diğer firmaların takibini iyi yapabilen etkili bir yönetim anlayışı 

gerekmektedir.  
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Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesinde Metin 

Madenciliğinin Kullanımı: Mobil Operatörler Üzerine Bir 

Uygulama 
 

Selçuk Sert1  Hasan Armutlu2      Ahmet Demir3 

 

 
Özet 

Günümüzde gittikçe artan rekabet ortamı, işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlardaki rekabet koşullarına hızlı 

bir şekilde adapte olmalarını gerektirmektedir. Işletmelerin rekabet yoğun bir ortamda varlıklarını sürdürebilmeleri 

için doğru ve güncel bilgilere ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu doğru ve güncel bilgileri elde etmenin yollarından 

birisi de müşteri şikayetlerinin takibi ve konu ile ilgili geri dönüş ağının kurulmasıdır. Şikayet, işletme tarafından 

üretilen ürünlerin veya hizmetlerin kalitesi ile ilgili olarak ortaya çıkan memnuniyetsizliğin bir ifadesi olması 

dolayısıyla işletmeler için önemli bir kavram haline gelmektedir. Müşteri şikayetleri işletmenin satış, pazarlama 

ve satış sonrası süreçlerine ilişkin olarak olası eksikliklerinin giderilmesi ve müşterinin işletmeye bağlılığının 

sağlanmasında büyük önem taşımaktadır.  

Bu çalışmada, mobil operatörlere müşteriler tarafından yapılan şikayet metinlerinin veri madenciliğinin bir alt dalı 

olan metin madenciliği yöntemleri kullanılarak incelenmesini amaçlamaktadır. İncelenen veriler ışığında mobil 

operatörlerin en çok hangi alanlarda ve hangi yoğunlukta şikayet aldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma 

sonucunda elde edilen bulgular derlenerek mobil operatörlerin şikayet gelen alanlardaki eksikliklerini 

iyileştirebilmeleri için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, müşteri şikayetleri, veri madenciliği, metin madenciliği  

JEL Sınıflandırması: M30, M31, C88,  

 

Usage of text mining on Evaluating Customer Complaints: An 

Application on Mobile Operators 
 
Abstract 

Competitive environment which has been growing at the present time necessities to be adapted swiftly to the 

conditions of competition in the fields where the businesses operate. Businesses need to accurate and current data 

in order to carry on the fierce competitive environment. One way of getting these accurate and current data is 

tracking of customer complaints and setting up a return network about the issue. Complaint has become a 

significant concept for businesses, therefore it is an expression of dissatisfaction about quality of services or quality 

of products produced by businesses. Customer complaints have importance to ensure loyalty of customers and to 

correct the possible deficiencies concerning after-sale process, marketing and sales of business. 

In this study, it was aimed to investigate the customer complaint texts by using text mining method which is a sub-

branch of data mining. In the light of the data reviewed, it was tried to determine that which areas and density are 

received complaint. It was recommended to improve the deficiencies of mobile operators in received complaint 

field by compiling results obtained in the results of working. 

Keywords: Marketing, customer complaints, data mining, text mining 

JEL Classification: M30, M31, C88 
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1. Giriş 

Müşteri şikayeti, bir müşterinin bir değişim, geri ödeme veya özür alma amacıyla bir firmayı 

protesto etmesi olarak tanımlanabilir. Müşteriden gelen olumsuz bir geri bildirim şeklidir ve 

makul veya mantıksız sayılabilir (Larivet,S. and Brouard, F., 2010: 539). Müşteri şikayet etmek 

ile yaşamış olduğu sorunlu bir tüketim deneyimi için firma ile iletişim kurmak ister ve firmaya 

bir tür çözüm sağlama veya süreçler ile ilgili düzeltici faaliyetlerin yapılması için fırsat verir 

(Yilmaz, C., Varnali, K. ve Kasnakoglu, B.T., 2016: 944). 

Şikayetler normalde şirket ya da şirket ürünlerinin müşterinin beklentilerini 

karşılayamamasından kaynaklanır. Bu durum aşağıdaki nedenlerle oluşur: (Odabaşı, Y., 2013; 

137-138) 

1. Ürün yetersizdir. 

2. Yanlış kullanılmaktadır. 

3. Satış sözleşmesinin koşulları yerine getirilmemiştir (Dağıtım, teslim, montaj gibi). 

4. Yaratılan imaj sonucu müşterinin beklentileri çok yüksek olmuştur. Satış elemanı ürün 

ve hizmet performansını geliştiremezse bu diğer üç şikâyet kaynağını da etkiler. 

Şikayet etmek için bir nedene sahip olmak müşteriyi harekete geçirmek için yeterli değildir. 

Müşterinin şikayet etmeye niyeti olmayabilir (Larivet,S. and Brouard, F., 2010: 544). 

Günümüzde müşteriler daha talepkar hale geldikçe ve şikayet sayıları arttıkça şirketler karlılık 

oranlarını arttırabilmek ve müşterileri daha iyi yönetmek için yeni yollar aramaktadırlar 

(Fierroa, J.C., Melerob, I. and Sesec, F.J., 2015: 122). Müşteri şikayetlerinin ele alınması ve 

değerlendirilmesi zor ve maliyetli olsa da işletmeler müşteri sadakatini sağlamak ve karlılığı 

arttırmak için müşterilerini dinlemeli ve şikayetlerine etkin bir şekilde cevap vermelidir 

(Hsiao,H.Y., Chen, L.F., Choy, Y.L. & Su, C.T., 2016: 676- 677).  

Firmaların ürünleri veya hizmetleri müşterilerin beklentilerini karşılayamadığında, müşterilerin 

memnuniyetsizliği ortaya çıkmaktadır (Yang, Y., Xu, D.L.,Yang, J.B. and  Chen, Y.W., 2018: 

203). Müşteri memnuniyeti ise tekrarlanan satışları, ağızdan çıkan olumlu sözleri ve müşteri 

bağlılığını belirlediği için günümüzde en kritik pazarlama önceliği haline gelmiştir. Bu nedenle 

işletmeler müşteri taleplerini yerine getirmek zorundadırlar (Hsiao,H.Y., Chen, L.F., Choy, 

Y.L. & Su, C.T., 2016:675). 

Araştırmacılar sürekli olarak yeni bir müşteri kazanmanın maliyetinin eski müşteriyi elde 

tutmanın maliyetinden beş kat fazla olduğu sonucuna varmaktadırlar. Ama pek çok işletme 

uzun vadeli müşteri ilişkileri geliştirmektense, olabildiğince fazla satış yapmayı yeğler. Daha 

da acısı yine araştırmacılarının bulgularına göre herhangi bir zamanda her dört müşteriden biri 

hizmetinden hoşnut kalmadığı için sizin yaptığınız işi birazcık daha iyi yapan bir başkası ile 

çalışmaya hazırdır. Bu da her 100 kişiden 25 i anlamına gelir (Anderson, K. and Zemke, R.  

1998: 20-  21). 

Şikayetlerin mevcut müşterileri elde tutmak ve yenilerini edinmek için uygun, zamanında ve 

etkili bir şekilde ele alınması gerekmektedir (Faeda, A., Changb, E., Saberib, M., Hussainb, 

O.K. and Azadeh, A., 2016: 614). Müşteri şikayetleri, işletmelere stratejik pazar bilgisine 

ulaşmada yardımcı olmaktadır (Yilmaz, C., Varnali, K. ve Kasnakoglu, B.T., 2016: 944). 

Ayrıca işletmenin ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek için kritik bir bilgi kaynağı oluşturur 

(Yang, Y., Xu, D.L.,Yang, J.B. and  Chen, Y.W., 2018:203). 

Müşteri şikâyetleri, işletmelerin asıl soruna odaklanmasını sağlayıp hizmet veya ürünlerini 

geliştirebilmek adına önemli bir bilgi kaynağıdır. Müşteri şikayetleri işletmenin müşterilerini 

elde tutmasını sağlayarak işletme ile müşteriler arasında kaliteli ve olumlu iletişimin 

kurulmasında oldukça önemlidir (Gruber, T., Szmigin, I. and  Voss, R., 2009: 637). Müşteri 

şikayetlerinin müşteri sadakatini arttırma ve işletme ile müşterileri arasındaki iletişimi teşvik 
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etme potansiyeli vardır. Müşteri şikayetlerinin görülme sıklığını azaltmak genellikle müşteri 

memnuniyeti yaratır ve müşteriyi elde tutmayı sağlar (Faed, A., Hussain, O.K., and Chang, E., 

2012: 35). 

Sorunlarını bize iletmek ya da kendilerine daha iyi hizmet ve ürün verebilmemiz konusunda 

bize önerilerde bulunmak için zaman harcayan müşteriler, övgülerinden hoşlandığımız kadar 

şikayetleri ile de ilgileneceğimizi bilen müşterilerimizdir. Böyle davranmakla bize bu ilişkiye 

değer verdiklerini, eğer işler düzelirse bu ilişkinin sürmesini istediklerini anlatmaktadırlar. Bu 

müşterilerimiz, bizim için birer hazine, sadık birer dosttur (Bell, R.C. and Zemke R.,1998: 63). 

Etkin biçimde ele alınan şikâyetler şirketin yaşamasına çok önemli etkide bulunurlar. Olumlu 

biçimde şikâyeti ele alma ve  marka bağlılığı arasında olumlu ve güçlü bir ilişki söz konusudur. 

Şikâyetler, kuruluş ve müşteri arasında önemli bir iletişimdir. Şikayeti ortaya çıkarılan ve 

sorunu giderilen müşteri bizim için sadık bir müşteri olacaktır. Bu da uzun vadede işletmeye 

kar sağlayacaktır (Odabaşı, Y., 2013; 136). 

2. Verilerin Elde Edilmesi 

Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren mobil operatörler için yapılan şikayet yorumları 

kullanılmıştır. Şikayet yorumları “www.sikayetvar.com” isimli internet sitesinden elde 

edilmiştir. Bu internet sitesi Türkiye’de faaliyet gösteren tüm firmalarla ilgili müşterileri 

şikayetlerinin yazabildiği bir ortam sunmaktadır. Bu sitede yazılan şikayetler firma isimlerine 

göre depolanmakta ve şikayet tarihlerine göre listelenmektedir.  

Çalışmada kullanılan veriler, 2018 yılı içerisinde yapılan şikayetlerden oluşmaktadır. Aşağıdaki 

Tablo 1‘de firmalara göre alınan şikayet adetleri belirtilmiştir. 

 

Tablo 1: Firmalara göre alınan şikayet adetleri. 
Firma Adı Şikayet Adedi 

Türk Telekom 2950 adet 

Türkcell 5227 adet 

Vodafone 4989 adet 

TOPLAM 13166 adet 
 

Veriler “www.sikayetvar.com” adresi üzerinde herkesin kullanımına açık olan WEB ara 

yüzünden HTML kod kaynağı içerisinden indirilmiştir. Verilerin indirilmesi için ASP 

programlama dilinde HttpRequest yöntemini kullanan özel bir uygulama hazırlanmış ve her 

veri tek tek indirilerek MsACCESS veritabanına kaydedilmiştir.  

Veritabanına kaydedilen bu veriler veri madenciliği uygulamasıyla daha uyumlu çalışabilmesi 

için MsExcell programına aktarılmıştır. Bu aşamanın ardından kelime frekanslarının 

çıkartılması ve birliktelik analizinin yapılması aşamasına geçilmiştir. Analiz için RapidMiner 

programı kullanılmıştır. 

RapidMiner programı Dortmund Teknoloji Üniversitesi bilim adamları tarafından Java 

programlama dilinde geliştirilmiş, iş analitiği, metin madenciliği, sınıflama, kümeleme vb. 

konularda kullanılabilen açık kaynak kodlu bir yazılımdır (Armutlu, Ş.,2018:13 ). 

3. Veri Önişleme 

RapidMiner uygulaması birçok farklı formatta veri seti ile çalışabilmektedir. Bu programın 

uyumlu olarak çalışabildiği formatlardan bir tanesi de MsExcell dosya formatıdır. Bu nedenle 

elde edilen şikayetlerin bulunduğu MsExcell dosyası RapidMiner programına aktarılmıştır.  

Verilerin programa aktarılmasının ardından kelime frekanslarının çıkartılabilmesi ve birliktelik 

analizine uygun hale getirilmesi için aşağıdaki Şekil 1’de gösterilen veri ön işleme aşamaları 

kullanılmıştır. 
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Şekil 1: Veri Önişleme Aşamaları 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, veriler işlenmeden önce sırasıyla Tokenize, Filter Stopwords, Fliters 

Token (by lenght), Transform Cases (lover case), ve Stem (Snowball - Turkish) aşamaları 

kullanılmıştır. Bu aşamaların görevleri şu şekilde tanımlanabilir; 

 Tokanize: Bu aşamada şikayet metinler kelime kelime ayrılarak işlenebilir hale 

getirilmiştir. 

 Fliter Stopwords: Bu aşamada kelimeler arasında bulunan anlam taşımayan (bağlaç vb.) 

içerikler filtrelenmiştir. 

 Fliters Token (by lenght): Bu aşamada kelimeler içerdikleri karakter uzunluklarına göre 

filtrelenmiş olup, 4 karakterden kısa olan ve 50 karakterden uzun olan kelimeler 

elenmiştir. 

 Transform Cases (lover case): Bu aşamada tüm kelimeler küçük harfe çevrilmiştir. Bu 

sayede büyük-küçük harf ile yazılmış aynı kelimelerin birliktelik analizine girmesi 

sağlanmıştır. 

 Steam (Snowball-Turkish): Bu aşamada kelimeler kelime köklerine göre gruplanmış ve 

aynı kökten kelimeler birlikte işleme alınabilir hale getirilmiştir. Örneğin; “internet”, 

“interneti”, “internetler”,”internetim” vb. gibi aynı kökten olan kelimeler “internet” 

kelime kökünden türediği için birleştirilerek “internet” kelimesi altında gruplanmıştır. 

4. Veri Analizi 

Veri önişleme aşamaları tamamlandıktan sonra verilerin analizine geçilmiştir. Bu analizler ile 

şikayetlerde kullanılan kelimelerin kelime frekanslarını çıkartmak ve birlikte kullanılan 

kelimelerin birliktelik analizini (pazar sepet analizi) yapmak hedeflenmiştir. Kelime 

frekanslarının bulunması ve birliktelik analizi için aşağıdaki Şekil 2’de gösterilen aşamalar 

kullanılmıştır. 

 
Şekil 2: Veri Analizi Aşamaları 

Veri analizinde kullanılan aşamaların açıklamaları şu şekildedir; 

 Retrive: Bu aşamada MsExcell uygulamasına kaydedilen veriler veri seti olarak 

RapidMiner uygulamasına alınmaktadır. 
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 Nominal to Text: Alınan verilerin veri önişleme hazır hale getirilme aşamasıdır. 

 Prosess Documents: Bu işlem klasörü içerisinde daha önce anlatılan veri önişleme 

aşamaları bulunmaktadır ve tüm veri önişleme işlemleri burada gerçekleşmektedir. Bu 

sayede kelime frekansları oluşturulmaktadır. 

 Select Attributes: Kelime frekanslarının birlikte kullanım istatistikleri bu aşamada 

çıkartılarak öznitelik (attribute) değerleri belirlenmektedir. Bu öznitelikler birliktelik 

analizinin temelini oluşturmaktadır. 

 Text to Nominal, Nominal to Numeric, Numerical to Binominal: Bu aşamalarda 

çıkarılan kelime öznitelikleri (attributes) kullanılarak kelime matrisleri oluşturulmuştur. 

 FP-Growth: En sık kullanılan kelimeleri belirlemek amacıyla kullanılan bir 

algoritmadır. Böl-yönet stratejisi ile çalışan algoritma veri setindeki kelimeleri 

tarayarak destek değerlerini hesaplar ve karar ağaçları ile kurallar oluşturur. 

 Create Association Rules: Bu aşamada Birliktelik analizi (Pazar sepet analizi) 

yapılmaktadır. Kelimelerin birlikte kullanılma sıklığına ait kuralları çıkartmaktadır. Bu 

aşamada güvenirlik (confidence) parametresi 0,70 olarak ayarlanmıştır. Bu sayede 

birlikte geçen kelimelerden güvenirliği 0,70’in altında olan kurallar elenmiş ve yüksek 

güvenilirlikli sonuçlar listelenmiştir. 

5. Analiz Sonuçları 

Veri analizi uygulaması sonrasında tüm operatörler için Tablo 2.’de görüldüğü gibi kelime 

frekansları çıkartılmıştır. 

 

Tablo 2: Firmalara göre kelime frekansları. 
TURKCELL TURKTELEKOM VODAFONE 

Word 

Total 

Occur. 

Document 

Occur. Word 

Total 

Occur. 

Document 

Occur. Word 

Total 

Occur. 

Document 

Occur. 

hat 2411 1986 internet 1732 1259 hat 2479 2051 

fatura 2225 1749 fatura 1138 917 paket 1804 1074 

paket 1651 995 hat 972 830 fatura 1681 1402 

internet 1011 742 

müşteri 

hizmetleri 719.0 670 internet 1628 1155 

müşteri 

hizmetleri 817 763 paket 688 452 

müşteri 

hizmetleri 1177 1100 

ücret 759 610 ücret 378 302 tarife 972 711 

tarife 467 350 tarife 344 264 faturalı 532 476 

iptal 462 363 iptal 296 219 iptal 529 388 

faturalı 443 403 faturalı 245 213 ücret 477 406 
 

Tablo 2 incelendiğinde tüm operatörlerde en fazla tekrar eden kelimeler benzerlik göstermesine 

rağmen kelime frekanslarında farklılıklar gözlenmektedir. Bunun sebebi, her bir operatör için 

şikayet konuları ve şikayetlerin önem dereceleri farklıdır. 

Operatörler ayrı ayrı incelendiğinde, TURKCELL firmasında en çok şikayet alan ilk 3 konu 

“hat”, “fatura” ve “paket” olduğu görülmektedir. TURKTELEKOM firmasında ise en çok 

şikayet alan ilk 3 konu “internet”, “fatura” ve “hat” olarak sıralanmaktadır. VODAFONE 

firması için en çok şikayet alan ilk 3 konu “hat”, “paket” ve “fatura” olmuştur. 

Operatörlere genel olarak bakıldığında anlamlı olarak görülen ve en az şikayet alan konuların 

“ücret”, “tarife”, “iptal” ve “faturalı” konuları olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 3: Turkcell firmasına ait birliktelik kuralları tablosu 

Premises Conclusion Confidence 

faturalı turkcell 0.76 

fatura, hat turkcell 0.75 
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Premises Conclusion Confidence 

müşteri hizmetleri turkcell 0.74 

hat, faturalı turkcell 0.73 

fatura turkcell 0.73 

fatura, müşteri hizmetleri turkcell 0.73 

tarife turkcell 0.73 

iptal turkcell 0.72 

hat turkcell 0.71 

paket, müşteri hizmetleri turkcell 0.71 

hatt, paket turkcell 0.70 

fatura, paket turkcell 0.70 

paket turkcell 0.70 

internet turkcell 0.70 

ücret turkcell 0.70 
 

Tablo 3 incelendiğinde ‘turkcell’ kelimesinin ‘faturalı’ kelimesi ile birlikte geçme sıklığı 

confidence değerine göre 0,76’dır. En düşük confidence değeri “ucret”, “paket” ve “internet” 

kelimelerinin birlikte geçme sıklığı değeridir (0,70). Birliktelik kuralları incelendiğinde, 

‘turkcell’ ile ilgili şikayetlerde “fatura, tarife, müşteri hizmetleri, hat ve iptal” konularında 

şikayetlerin yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. 
 

Tablo 4: Vodafone firmasına ait birliktelik kuralları tablosu. 
Premises Conclusion Confidence 

hat, faturalı vodafone 0.82 

hat, müşteri hizmetleri vodafone 0.77 

faturalı vodafone 0.76 

hat vodafone 0.75 

müşteri hizmetleri, faturalı vodafone 0.75 

hat, tarife vodafone 0.74 

müşteri hizmetleri vodafone 0.73 

müşteri hizmetleri, hat vodafone 0.73 

müşteri hizmetleri, tarife vodafone 0.73 

tarife vodafone 0.73 

internet, müşteri hizmetleri vodafone 0.72 

iptal vodafone 0.72 

ücret vodafone 0.72 

fatura vodafone 0.71 

paket vodafone 0.70 

internet vodafone 0.70 

internet, tarife vodafone 0.70 

müşteri hizmetleri, paket vodafone 0.70 
 

Tablo 4 incelendiğinde ‘vodafone’ kelimesinin ‘faturalı hat’ kelimesi ile birlikte geçme sıklığı 

confidence değerine göre 0,82’dir. En düşük confidence değeri “paket” ve “internet” 

kelimelerinin birlikte geçme sıklığı değeridir (0,70). Birliktelik kuralları incelendiğinde, 

‘vodafone’ ile ilgili şikayetlerde “müşteri hizmetleri, hat, tarife, ücret ve iptal” konularında 

şikayetlerin yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. 
 

Tablo 5: Turktelekom firmasına ait birliktelik kuralları tablosu. 
Premises Conclusion Confidence 

internet, hız turktelekom 0.80 

müşteri hizmetleri, hat turktelekom 0.74 

faturalı turktelekom 0.74 

Tablo 5 incelendiğinde ‘turktelekom’ kelimesinin ‘internet, hız’ kelimesi ile birlikte geçme 

sıklığı confidence değerine göre 0,80’dir. Birliktelik kuralları incelendiğinde, ‘turktelekom’ ile 

ilgili şikayetlerde “müşteri hizmetleri, hat ve faturalı” konularında şikayetlerin yoğunlaştığı 

anlaşılmaktadır. 
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6. Sonuç 

Müşterilerin sadık müşteriler haline gelebilmesi için almış olduğu hizmetlerin istek ve 

ihtiyaçları karşılaması oldukça önemlidir. Müşterileri sadık hale getirebilmek için ise müşteriler 

hakkında güncel ve sağlıklı bilgilerin elde edilip istek ve ihtiyaçların belirlenmesi gerekir. Bu 

noktada müşteri şikâyetleri hayati öneme sahiptir. Müşteri şikâyetleri işletmeler tarafından 

ciddi bir şekilde ele alınıp şikâyetler azaltılabilirse memnuniyet sağlanmakta ve sadakat 

arttırılabilmektedir. Sadakat ise doğrudan işletmenin karlılığına etki etmektedir. 

Araştırma ile mobil operatörlere gelen şikayetlerin frekans değerleri farklı olmasına rağmen 

şikayet konuları benzerlik göstermektedir. Müşteri memnuniyeti için operatörlerin “hat”, 

“fatura”, “internet” ve “paket” konularında hizmet iyileştirmesine gitmesi önerilmektedir. 

Bu çalışma ile internet ortamından alınan şikayetlerde veri madenciliği yöntemleri kullanılarak 

anlamlı yorumlar elde edilebileceği görülmüştür. Bu yorumlar ışığında incelenen firmalar 

hizmet kalitelerini gözden geçirerek müşteri memnuniyetini artırabilir. Aynı yöntemler 

kullanılarak farklı sektörlerde de benzer çalışmalar yapılabilir. 
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Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma ve Piyasa Yapısının Analizi: 
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Özet 

Günümüzde, dünyada birçok alanda rekabetin arttığı görülmektedir. Sektörler bazında gözlenen rekabet 

derecesinin ölçülmesinde yoğunlaşma oranları kullanılmaktadır. Yoğunlaşma derecesi; sektör içerisinde kullanılan 

ekonomik kaynaklar ve yürütülen faaliyetler toplamının yüzdesi olarak belirlenmektedir. Sektörde bulunan işletme 

sayısının az olması durumunda yüksek yoğunlaşma olduğu söylenebilmektedir. Hesaplanan yoğunlaşma derecesi 

sektörün tam rekabet piyasası ile tekelci piyasalar arasında hangi noktada olduğunu göstermektedir.  

Çalışmada Türk banka sektörünün yoğunlaşma ve karlılık ilişkisi yardımı ile ekonomik performansı 

değerlendirilerek, piyasa yapısının incelenmesi amaçlanmıştır. Analizde Türkiye bankacılık sisteminin banka 

bazında ve sektörel toplamda karlılık oranları, aktifleri, mevduat ve kredileri kullanılmıştır. Bulunan yoğunlaşma 

oranı ile Türkiye’de bankacılık sektörü yapısının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, yoğunlaşma oranı, piyasa yapısı 

JEL Sınıflandırması: G21, D40, L11 

 

Analysis of Market Structure and Concentration in the Banking 

Sector: The Case of Turkey  
 
Abstract 

Today, competition in many areas in the world is increasing. Concentration rates are used to measure the degree 

of competition observed in sectors.  

Degree of concentration; It is determined as a percentage of the sum of economic resources and activities carried 

out within the sector. In case of low number of enterprises in the sector, it can be said that there is high 

concentration. The calculated degree of concentration indicates the point at which the sector is between the 

competitive market and the monopolistic markets. 

The aim of this study is to evaluate the economic performance of Turkish banking sector with the help of 

concentration and profitability relationship and to examine the market structure. In the analysis, the total sectoral 

and some banks in Turkey and profitability ratios of the banking system assets, deposits and loans are used. With 

the help of the calculated concentration ratio of the banking sector in Turkey it is aimed to determine the sectoral 

structure. 

Keywords: Banking sector, concentration rate, market structure 

JEL Classification: G21, D40, L11 
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1. Giriş 

Bankalar ekonominin temel kurumları arasında yer almaktadır. Bankacılık sektöründe 

görülecek bir aksaklık, istikrarsız gelişim ya da sektörün geleceğine ilişkin olumsuz beklentiler, 

ekonominin tüm sektörlerine olumsuz etki edecektir. 

Türkiye’nin dünyadaki gelişmelere uyarak, serbest piyasa ekonomisine geçmesi ve ekonominin 

dışa açılması, dünya piyasaları ile bütünleşmesinin önünü açarken, Türkiye piyasalarını küresel 

rekabet ile karşı karşıya bırakmıştır. Rekabetin en yoğun yaşandığı sektör, uluslararası boyut 

taşıyan geniş faaliyet alanı ve düzenleme çerçevesiyle bankacılık sektörüdür. 

Piyasa yapısının işletmelerin davranışları üzerinde önemli etkileri vardır. Özellikle fiyatlama 

stratejileri üzerinde çok önemli etkileri olduğu şeklindeki ekonomik teori de dikkate 

alındığında; sektörün piyasa yapısının mevduata verilen ve kredilerden alınan faiz oranlarını da 

etkileyeceği sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Türk bankacılık sektörünün piyasa yapısının incelendiği bu çalışmada, m-banka yoğunlaşma 

oranları ve Herfindahl-Hirchman endeksi kullanılarak bankaların piyasadaki payları ve 

piyasadaki rekabetin yapısının ortaya konması amaçlanmıştır.   

2. Alanyazın 

Alanyazında yoğunlaşma oranları yardımıyla farklı sektörler için yapılmış pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Söz konusu çalışmaların bir kısmı tek denklem, eş anlı denklem sistemi ve panel 

veri yöntemlerini kullanarak; diğer kısmı ise m-banka yoğunlaşma oranı, Herfindahl-Hirchman 

endeksi gibi yoğunlaşma endeksleri yardımıyla piyasa yoğunlaşma derecesini belirleyip piyasa 

yapısını değerlendirmektedir. 

Donowitz, Hubbard ve Petersen üretim sanayi sektöründe 1958-1981 dönemine ait verileri 

kullanarak fiyat-maliyet marjı ile yoğunlaşma arasındaki ilişkiyi çoklu regresyon yöntemi ile 

analiz etmiştir. 

Denizer, 1980-1997 dönem verilerini kullanarak Türk bankacılık sistemindeki yabancı 

girişimcilerin yoğunlaşma düzeyini incelemiştir. Çalışmada yurtiçi bankacılık sisteminde 

yaşanan rekabet ortamının, bankacılık sistemi içindeki yabancı girişim yoğunlaşma düzeyini 

azalttığını bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmada regresyon analizi kullanılmıştır. 

Akal, yapısal analiz yöntemini kullanarak, 1980-2005 döneminde Türkiye’nin Ortadoğu sınır 

ülkeleri ile olan dış ticaretindeki yoğunlaşma düzeyini incelemiş,  yoğunlaşmanın tarımsal 

düzeyden, sanayi düzeyine doğru kaydığı sonucuna ulaşmıştır. 

Durukan ve Hamurcu, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve 

Özbekistan’ın mobil iletişim piyasalarının yoğunlaşma oranı ve piyasa yapısı 2002-2007 

dönemi için incelemiş, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ın rekabetçi olmayan, 

oligopol bir piyasa yapısına Tacikistan ve Özbekistan’ın ise orta derecede yoğunlaşmış bir 

oligopol yapısına sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Küçükkiremitçi, Karaca ve Eşiyok 2007 yılı verilerini kullanarak, Türkiye’nin ihracatında ilk 

beş sırada yer alan ülkelere yapılan ihracatın sektörel görünümünü ortaya koymuş, Türkiye’nin 

sektörel ve bölgesel yoğunlaşmasını analiz etmiştir. 

Kaynak ve Ari, 2003-2011 dönem verilerinin kullanıldığı çalışmada Türk otomotiv sektörünün 

piyasa yapısını yoğunlaşma oranı ile incelemiş ve çalışma sonuçlarına göre, yerli binek araç 

piyasası ve yerli hafif ticari araç piyasası için orta yoğunluklu monopolcü rekabetçi bir yapı, 

ithal binek ve hafif ticari araç piyasalarında ise düşük yoğunlaşma derecesi olduğu bulgusuna 

ulaşmıştır.  



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

731 
 

Taru ve Lawal, Gini katsayısı ve Lorenz eğrisi yöntemini kullanarak, Nijerya perakende ve 

toptan patates piyasasındaki yoğunlaşma düzeyini incelemiş, piyasanın yüksek yoğunlaşmaya 

sahip oligopolist bir piyasa olduğunu belirlemiştir.  

Nolan, Santos ve Shi, 2002-2009 dönem verileri ile Amerika mısır piyasasının yoğunlaşma 

düzeyini hesaplamış ve piyasa yoğunlaşması ile piyasa yenilikleri arasında pozitif bir ilişki 

bulmuştur. 

Sung, 1998-2014 dönemi için 24 OECD ülkesinin 1998-2014 dönem verileri kullanarak mobil 

iletişim piyasasındaki yoğunlaşmayı incelemiştir. Çalışma bulguları mobil iletişim piyasasının 

yoğunluk derecesinin yüksek olduğunu desteklemiştir. 

Krstic, Radivojevic ve Stanisic (2016), Sırbistan’da 2009-2014 dönemi verileriyle mobil 

telekominikasyon sektörü üzerine çeşitli yoğunlaşma endekslerini kullanarak yaptıkları 

çalışmada sektörde yoğunlaşmanın yüksek olduğunu, bulunan oranın Avrupa Birliği’ne üye 

ülkelerin ortalamasını aştığını belirlemişlerdir.  (Krstic vd., 2016, 247) 

3. Veri ve Yöntem 

Türkiye bankacılık sisteminde yer alan mevduat bankaları incelendiğinde 2018 yılı sonu 

itibarıyla sistemde 34 bankanın bulunduğu görülmektedir.  

Belirtilen bankalardan Bank of China Turkey A.Ş., MUFG Bank Turkey A.Ş., Odea Bank A.Ş., 

Rabobank A.Ş. ve Intesa Sanpaolo S.p.A faaliyetlerine incelenen dönemde başladıkları ve 

verilerinde eksiklikler olması nedeni ile çalışma kapsamına dahil edilmemişlerdir. 

Bu çalışmanın temelini oluşturan SCP hipotezi piyasa yapısı (S) adı verilen ve piyasa 

yoğunlaşma düzeyinin ölçüsünü veren değişkenin, firma davranışı olarak adlandırılan (C) ve 

firmaların farklı olan rekabet stratejileri ile belirlenmiş olan değişken üzerindeki etkisi 

dolayısıyla, firma ve sektör performansını gösteren (P) adı verilen değişken üzerindeki etkisini 

analiz etmektedir. SCP hipotezi piyasa yapısı, davranış ve karlılık arasında ilişki olduğunu 

varsaymaktadır. Bu varsayımın temelinde, yüksek yoğunlaşmanın yaşandığı sektörlerde yer 

alan firmaların piyasa gücünün daha yüksek olması ve fiyatların marjinal maliyetin üzerinde 

belirlenmesi ve böylece yüksek karlar elde edilmesi yatmaktadır. 

SCP, piyasa yapısının firmanın davranışlarını nasıl etkilediğini belirlemeye çalışmaktadır. Bir 

firmanın davranışı ise piyasa gücünün artması, karlılığının artması ile performansının nasıl 

değişeceğinin önemli bir göstergesi olmaktadır.  

SCP hipotezi karlılık ve yoğunlaşma arasındaki pozitif ilişkiyi açıklamaya çalışmaktadır. 

Piyasa yapısı piyasa performansını tanımlayan davranışı belirlemektedir. Karlılık banka 

performansını temsil ederken HHI’da yoğunlaşmayı temsil etmektedir. Bu modele göre yüksek 

yoğunlaşma oranı, yüksek pazar gücü ve yüksek banka karı demektir. 

Bankacılık sektörünün piyasa yoğunlaşmalarını ölçmek amacıyla kullanılan birden fazla 

yoğunlaşma endeksi bulunmaktadır. Rekabet düzeyinin ölçülmesi ile ilgili yapılan bu 

çalışmalar iki grubu ayrılmaktadır. İlk grup çalışmalar, yoğunlaşmanın performans üzerindeki 

etkilerine odaklanmaktadır ve bunun için geleneksel Yapı-Davranış- Performans (YDP) ya da 

etkinlik hipotezlerini test ederler. Bu yaklaşımlarda rekabetin göstergesi, piyasadaki 

yoğunlaşma ölçüleri (Herfindahl-Hirshman Endeksi (HHI), m-banka yoğunlaşma oranları) 

olmaktadır. Etkinlik hipotezi test edilirken ise başlıca etkinlik ölçüleri proxy olarak devreye 

girmektedir. 

Çalışmamızda rekabeti test etmek için m-banka yoğunlaşma oranı ve Herfindahl-Hirshman 

Endeksi (HHI) kullanılmıştır. 
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3.1. m-banka Yoğunlaşma Oranı 

Bir piyasanın monopole ya da tam rekabet piyasasına ne kadar yakın olduğunu piyasadaki 

büyük firmaların pazar payları toplamını toplam pazar payına oranlayarak ifade eden endekstir. 

Yoğunlaşma oranı, yoğunlaşma ölçüleri arasında basit hesaplanabilmesi nedeniyle en yaygın 

kullanılan ölçüttür. Yoğunlaşma oranı, belli sayıdaki  bankanın payını ifade etmektedir. 

Hesaplanan değer 0 ile 100 arasında yer almaktadır. Oranı hesaplamak için kullanılan formül; 

 

şeklindedir. 

Formülde: 

CRm: Yoğunlaşma Oranı 

Pi: Firma Payını göstermektedir.  

Formülde m değeri yoğunlaşma oranı hesaplanacak banka sayısını ifade etmektedir. Bu değerin 

seçilmesi isteğe bağlı olmakla birlikte genelde CR4, CR8 veya CR20 hesaplamaları 

yapılmaktadır.  

3.2. Herfindahl-Hirshman Endeksi (HHI) 

Herfindahl-Hirshman Endeksi, Herfindahl ve Hirschman tarafından geliştirilmiştir. Bu endeks, 

ekonomi yazınında en yaygın kullanılan endekstir. HHI endeksinin m- banka yoğunlaşma oranı 

endeksinden farkı, tüm bankaları endeks hesabına dahil etmesidir. Endeks her bir bankanın 

pazar payını yine kendi pazar payı ile ağırlıklandırmaktadır. Bu yüzden büyük bankalardaki 

değişimlere duyarlı olmaktadır.  

 

HHI endeksini iki şekilde hesaplamak olasıdır. si  yüzde pay olarak hesap edilirse endeks değeri 

0 ile 10000 arasında yer almaktadır. Eğer endeks değeri 10000 ise piyasa da tek bir firma olduğu 

söylenebilir. Piyasada pazar payları birbirine eşit durumda olan çok sayıda firma varsa endeks 

değeri sıfıra yaklaşmaktadır. Endeks değeri sıfıra eşit olursa firmalar tam rekabet piyasasında 

yer alır. Genel olarak endeks değeri 1000’in altında olursa rekabetçi bir piyasadan, 1000 ile 

1200 değeri arasında ise monopolcü rekabet piyasası olduğundan, endeks değeri 1200 değerinin 

üstünde ise oligopol piyasasından söz etmek olasıdır.  

Pazar payı ikinci bir şekilde ondalık olarak hesap edilirse o zaman endeks 

 

aralığında yer alacaktır. Piyasada yoğunlaşma artarsa endeks değeri ‘1’ e yaklaşacaktır. 

Kwoka HHI endeksine bölüşüm teorisini eklemiş ve bu teori vasıtasıyla banka büyüklüklerinin 

ortalaması ve varyansını endeks hesabına dahil etmiştir. Kwoka’nın HHI endeksi  

 

şeklindedir. Endeks yeniden düzenlendiği zaman  
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değerini almaktadır.  

4. Bulgular 

Çalışmada yapılan olan analizlerde, Türk Bankacılık Sektöründeki bankaların bilançolarından 

elde edilen aktif toplamları, toplam giderler kalemi göz önünde bulundurularak elde edilen 

krediler ve gelir kalemi olarak elde edilen mevduatlar kullanılmıştır. 

Tablo 2: Toplam Aktif Bazında m-banka Yoğunlaşma Oranları 

 
Tablo 3: Toplam Mevduatlar Bazında m-banka Yoğunlaşma Oranları 

 
Tablo 4: Toplam Krediler Bazında m-banka Yoğunlaşma Oranları 

 
Toplam aktif bazında m-banka yoğunlaşma oranları Tablo 2’de toplam mevduat bazında m-

banka yoğunlaşma oranları Tablo 3’de, toplam krediler bazında m-banka yoğunlaşma oranları 

ise Tablo 4’de verilmiştir.  

Türk bankacılık sektörüne ait Herfindahl Hirshman Endeksi değerleri de aktif, mevduat ve kredi 

bazlı olmak üzere Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5: Herfindahl Hirshman Endeks Değerleri (2011-2017) 
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2011-2017 yılları arasında m-banka yoğunlaşma oranlarında yaşanan görece iyileşmeyi 

Herfindahl Hirshman endeksi bağlamında da gözlemlemek mümkündür.  

Türkiye’de bankacılık sektöründe piyasa yapısı ile ekonomik performans arasındaki ilişkiyi 

açıklamak için ilk olarak karlılık oranları alınmıştır.  Bağımsız değişken olarak 10 banka 

yoğunlaşma oranını ile arasında basit regresyon analizi yapılmıştır.  

Karlılık ile yoğunlaşma oranları arasındaki ilişkiye baktığımız zaman, korelasyon sonuçları şu 

şekildedir: 

Tablo 6: Karlılık ile yoğunlaşma oranları arasındaki korelasyon 

Correlations 

 karlilik abyo mbyo kbyo 

Pearson 

Correlation 

karlilik 1,000 ,825 ,019 -,804 

abyo ,825 1,000 ,146 -,460 

mbyo ,019 ,146 1,000 -,138 

kbyo -,804 -,460 -,138 1,000 

Sig. (1-tailed) karlilik . ,011 ,484 ,015 

abyo ,011 . ,377 ,150 

mbyo ,484 ,377 . ,384 

kbyo ,015 ,150 ,384 . 

N karlilik 7 7 7 7 

abyo 7 7 7 7 

mbyo 7 7 7 7 

kbyo 7 7 7 7 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,964a ,929 ,858 3364,31945000

0 

a. Predictors: (Constant), kbyo, mbyo, abyo 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 443153447,500 3 147717815,800 13,051 ,032b 

Residual 33955936,080 3 11318645,360 
  

Total 477109383,600 6 
   

a. Dependent Variable: karlilik 

b. Predictors: (Constant), kbyo, mbyo, abyo 
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Tablo 6’da abyo: aktif bazında yoğunlaşma oranını, mbyo: mevduat bazında yoğunlaşma 

oranını, kbyo ise kredi bazında yoğunlaşma oranını göstermektedir. Tablo bağımlı değişken ile 

bağımsız değişken arasındaki ilişkilerin yanısıra bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi de 

göstermektedir. abyo ile karlılık arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur. Çünkü abyo-karlılık 

sig. değeri (0,011 <0,05) ‘dır. Fakat mbyo ile abyo değeri arasında bir bağıntı söz konusu 

değildir. (mbyo-abyo sig. değeri (0,377>0,05))’dır.Tablo 7’ye göre çoklu bağımsız değişken 

kullanıldığı için Adjusted R kare değerinin 0,858 olduğu görülmektedir. Buna göre modeldeki 

bağımsız değişkenlerimiz bağımlı değişken varyansının %85,5’ini açıklamaktadır. Diğer bir 

ifade ile abyo, mbyo ve kbyo karlılığın %85,5’ini açıklamaktadır. Buna göre; karlılık 10’dan 

50’ye çıkıyorsa bu 40 birimlik değişimin sebebi %85,5 ile abyo, mbyo ve kbyo’dan 

kaynaklanmaktadır. 
 

5.Sonuç 

Türk Bankacılık sektörü için geliştirilen 3, 5 ve 10 banka yoğunlaşma oranı 70’in üzerine pek 

çıkmamış, genellikle altında bir seyir izlemiştir. Uluslararası kriterler göz önüne alındığında 

yoğunlaşma oranı düşük olduğu için bankacılık sektörünün monopolcü rekabet piyasasında 

olduğu kabul edilmektedir. 

Ülkemizde bankacılık sektörünün büyük bir piyasaya sahip olması, dış rekabet koşullarına açık 

olması rekabetçi bir yapının varlığını kaçınılmaz kılmaktadır.  

Sağlam bir mali yapıda olan rekabetçi bankaların piyasada var olması, hem rakip bankalar hem 

de mali sistem açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. Sınırsız mevduat garantisinin kalkması, 

yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi ve aşırı risk alıcı davranışlardan kaçınılması ise bu sonuca 

katkıda bulunacaktır. 
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The Effect of Inventory Management on Firm Profitability: A 

Case Study of Tourism Firms Trading on BIST 
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Abstract 

A firm’s inventory that is determined at a certain level, is the necessary investment to make sure that the operation 

of the firm acts smoothly. Firms may prefer to buy large quantities to take advantage of size discounts and to avoid 

stock-out problems. However, this may lead to overinvestment problems, specifically, the cost of financing more 

than needed in inventory, jeopardize a firm’s overall profitability. While excess inventory does increase costs, a 

shortage of inventory may result in loss of sales. In this study, the effect of inventory management on the 

profitability of Turkish tourism firms is investigated comparatively.  The secondary data for the analysis is 

retrieved from Borsa İstanbul Stock Exchange (BIST) of seven listed companies selected from BIST Tourism 

index (XTRZM) for ten year period from 2008 to 2017. Research data consist of profitability ratios and inventory 

turnover ratios calculated by using balance sheets, income statements, and statement of cash flows of firms which 

are listed in BIST Tourism index. In this research, the relationship between inventories and profitability is 

addressed by conducting correlation analysis while the effect of inventory management on firm profitability is 

examined by developing regression analysis. The results evaluated comparatively among the seven firms according 

to each firm’s size and growth level. Eventually, it is determined that the effect of inventory management on 

profitability in tourism industry differs according to firm size and growth level. Additionally, the findings highlight 

the importance of inventory management revealing the relationship between inventory management and firm 

profitability in the Turkish tourism industry. 

Keywords: Inventory management, firm profitability, firm size, firm growth level 

JEL Classification: L83, G39, G30 

 

 

1. Introduction 

Current assets are identified as the working capital of a firm and inventory is one of the working 

capital components, which has a substantial proportion of the current assets. Many firms make  

investments to inventory to obtain the desired return. Inventory is expected to be conveniently 

sold, consumed, utilized or exhausted through the standard business operations and converted 

into cash less than one year. A firm’s inventory that is determined at a certain level, is the 

necessary investment to make sure that the operation of the business acts smoothly.  Inadequate 

inventory has an adverse potential effect on the smooth running of the business, while excess 

inventory involves extra cost, which can reduce the firm’s profits (Panigrahi, 2013). Firm’s 

inventory level is closely related to a firm’s profitability because high inventory levels increase 

carrying cost and the cash employed to the inventory. Due to the fact that profitability is an 

indicator of the firm’s financial success provided with minimum cost and optimum inventory 

level when inventory increases; the profitability decreases (Priyank & Hemant, 2015). The 

objective of any organization is to get a good return out of every capital invested in inventory. 

Profit is determined by the amount of revenue above the costs and expenses a company incurs. 

It is calculated as total revenue minus total expenses and appears on a firm’s income statement. 

Regardless of the size of the business or the industry in which it operates, a firm’s primary 

objective is always to make a profit. Thus, the profit of an organization can easily be maximized 

with the help of an effective inventory management system in places. Profit maximization is all 
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about cost minimization and revenue maximization. Profitability is closely related to profit but 

there is one key difference. While profit is an absolute amount, profitability is a relative one. It 

is the metric used to determine the scope of a firm’s profit related to the size of the business. 

Profitability is a measurement of efficiency affects its success or failure ultimately. Profitability 

can further be defined as the ability of a business to produce a return on an investment based 

on its resources. Profitability is the primary goal of all firms, thus, without profitability, the 

business will not survive in the long term. Therefore, measuring current and past profitability 

and projecting future profitability is very important. Conversely, a firm that is highly profitable 

has the ability to reward its owners with a large return on their investment. Undoubtedly, 

increasing profitability is one of the most important tasks of a firm. Firms constantly strive for 

improving profitability and effective inventory management improves the firm’s profitability 

through inventory management practices such as minimizing inventory holding costs such as 

warehouse storage costs and insurance costs that will in return increase the firm’s profitability. 

2. Literature Review 

In a business context, a firm’s success or failure is closely related with the firm’s profitability 

that many practitioners and researchers endeavor to maintain an appropriate level of inventory 

as a key issue to firm’s financial performance. Koumanakos (2008) studied the effect of 

inventory management on firm performance with sample data of all medium to large Greek 

firms from 2000 to 2002. The results of the study reveal that the higher the level of inventories 

preserved by a firm, the lower its rate of returns obtained by cross-section linear regressions. 

Rogers et al. (2010) investigated the relationship between inventory management and firm 

profitability at catastrophic events. The findings indicate the effect of inventory on firm 

profitability shows a significant decline for manufacturing with the influence of catastrophic 

events on the interaction between inventory levels and profitability is more pronounced for the 

manufacturing sector than it is for either wholesaling or retailing. 

Siyanbola (2012) also studied the effect of stock valuation on the profitability of manufacturing 

industries. The study established that high stock cost affects profit negatively and stock also 

affects the company’s profitability. Additionally, Lwiki et al. (2013) also studied the effect of 

inventory management practices on financial performance. The study established a positive and 

statistically significant correlation between the management of inventory and return on sales. 

Karic et al. (2013) measured the inventory turnover in distributive trade including 28 large 

trading companies, 30 medium-sized trading companies, and 22 small trading companies, 

which altogether make a total of 80 companies from the Republic of Croatia. Trading 

companies are divided according to the criterion of their size and according to the criterion of 

the type of merchandise, they sell for the year 2008 and 2009. The findings reveal that if the 

gross profit rate is low, a high volume of trading transactions is necessary to produce a 

satisfactory amount of total profits. 

Panigrahi (2013) examined the relationship between inventory management and profitability of 

Indian cement companies over a period of ten years from 2001-2010. This study employs 

regression analysis to determine the impact of inventory conversion period over gross operating 

profit taking current ratio, size of the firm, financial debt ratio as control variables. The results 

indicate that there is a significant negative linear relationship between inventory conversion 

period and profitability. 

Moridipour and Mousavi (2014) analyzed the relationship between inventory turnover with  

ross profit margin and sales shocks of 79 companies listed in Tehran Stock Exchange for the 

years 1386 to 1391. The results indicate that there is a significant inverse relationship between 
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the variable of gross profit margin and inventory turnover and also indicate no significant 

relationship between variables of sales shocks and inventory turnover. 

Sekeroglu and Altan (2014) studied the relationship between inventory management and 

profitability. They conducted comparative research on Turkish firms operated in the weaving 

industry, eatables industry, wholesale and retail industry. The relationship between inventories 

and profitability is investigated with regression and correlation analysis. The findings reveal 

that there is a positive relationship between inventory management and profitability in eatables 

industry. However, there is no relationship between inventory management and profitability in 

the weaving industry and the wholesale and retail industry. 

Prempeh (2015) investigated the impact of efficient inventory management on profitability 

from selected manufacturing firms in Ghana from 2004 to 2014. The multiple regression model 

was applied in the analysis. The study revealed that the main variable raw materials inventory 

management designed to capture the effect of efficient management of raw material inventory 

by a company on its profitability is significantly strong and positive and impacts on the 

profitability of the manufacturing firms in Ghana. 

Shin et al. (2015) studied the effect of inventory management efficiency on profitability with 

the sample data of US manufacturing firms. The results show that a lower ratio of inventory to 

sales for a firm is associated with a higher profit margin for the firm. In addition, small size 

firms can receive a larger benefit (as measured by profitability) from increased inventory 

efficiency when compared to medium and large size firms. 

Kwadwo (2016) investigated the effect of efficient management of inventory on the 

profitability of manufacturing firms. The main objective of the study is to examine measures of 

profitability for efficient inventory management by manufacturers. The study reveals that a 

significant and positive correlation between raw materials inventory management and 

profitability of manufacturing firms in Ghana. 

Etale and Bingilar (2016) examined the effect of inventory cost management on the profitability 

of selected brewery firms in Nigeria. Secondary data from the annual reports of selected 

brewery firms from the Nigeria Stock Exchange from 2005 to 2014 was used in the study. The 

findings reveal that efficient inventory cost management has a positive effect on the profitability 

of brewery firms in Nigeria using the multiple regression technique. 

Contrary to the findings of the aforementioned studies, Bawa et al. (2018) investigate the impact 

of inventory management on the firm performance of listed manufacturing firms in Ghana. A 

cross-sectional secondary data designed to test whether there is any relationship between 

inventory management. The sample of this study included 140 firm-year observations from 14 

listed manufacturing firms in Ghana Stock Exchange (GSE) over a 10-year period, from 2007 

to 2016. Measures of firm performance which were profitability and operating cash flows were 

examined. Pearson correlation and multiple regression analysis are used to examine the 

effectiveness of inventory. The empirical results provided evidence that the main variable, 

inventory management has no effect on a firm’s performance and is insignificantly related to 

the firm performance of manufacturing firms in Ghana. 

2. Inventory Management and Profitability 

Inventory management receives extensive coverage in a course on operations management. A 

firm needs its inventory to operate for several reasons. First, inventory helps minimize the risk 

that the firm will not be able to obtain an input it needs for production. If a firm holds too little 

inventory, stock-outs, the situation when a firm runs out of inventory, may occur and lead to 

lost sales. Disappointed customers may switch to one of the firm’s competitors. Second, firms 
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may hold inventory because factors such as seasonality in demand mean that customer 

purchases do not perfectly match the most efficient production cycle. Therefore, the role of 

inventory management is to balance the costs and benefits associated with inventory. Because 

excessive inventory uses cash, efficient management of inventory increases firm value (Berk et 

al., 2012). 

The role of managing inventory is to balance the costs and benefits associated with holding 

inventory. Firms may prefer to buy large quantities to take advantage of size discounts and to 

avoid stock-out problems. However, this strategy might involve storage and obsolescence costs, 

also raises the capital needed to acquire the additional inventory. Additionally, this may lead to 

overinvestment problems, specifically, the cost of financing more than needed in inventory, 

jeopardize firm’s overall profitability (Preve & Sarria-Allende, 2010; Brigham & Houston, 

2009). While excess inventory does increase costs, a shortage of inventory may result in loss 

of sales. As it is well-known, inventory is a current asset to a firm, but at the same time, it is 

costly to firm as it waits to be converted into cash in future sales.  Thus, cash invested in 

inventory holdings may be tied up for a considerable amount of time (Shin et al., 2015). 

Success in inventory is measured by the inventory turnover ratio (ITR) that measures how often 

the inventory is sold during a period. The inventory turnover represents the speed at which the 

firm sells its inventories or how much turnover the average inventory generates in one year. 

The inventory turnover reflects how frequently a company sells from inventory within a year. 

In addition, the inventory turnover indicates how many times during a year the firm is able to 

sell from its inventory. The ability of rapid inventory turnover indicates the success of a firm in 

the use of their investments in inventory as a major current asset (Karic et al., 2013). If the 

inventory turnover ratio is high it shows more sales are being made with each unit of investment 

in inventories. Though high is favorable, a very high ratio may indicate a shortage of working 

capital and lack of sufficient inventories. On the other hand, a low inventory turnover ratio may 

indicate unnecessary accumulation of inventory, inefficient use of investment, over-investment 

in inventories. This is a concern for the company as inventory could become obsolete and may 

result in future losses. 

Profitability is the ability of a company to use its resources to generate revenues in excess of its 

expenses. In other words, this is a company’s capability of generating profits from the use of 

its assets for a certain period of time (Farah & Nina, 2016).  The goal of the most organization 

is profit maximization (Niresh & Velnampy, 2014). Profitability refers to the capacity to make 

benefits from all the business operations of an organization(Muya & Gathogo, 2016). As a 

matter of fact, profit is the main objective of all firms for doing business. One of the important 

precondition for long-term firm survival and success is firm profitability. The achievement and 

other financial goals of the firms are significantly affected by the profitability determinants of 

the firm. The primary goal of the firm is to maximize its profitability. Without profitability, a 

firm could not attract outside capital and the business will not survive in the long run. By 

knowing and understanding firm profitability, it will give feedback for the firm. The firm can 

find a policy that should be taken to solve the problem and minimize the negative impact on 

business continuity (Margaretha and Supartika, 2016). Return on assets (ROA) is one of the 

profitability ratios that may researchers utilized for measuring firm profitability. 

This study intends to evaluate the impact of inventory management on firm profitability of 

selected tourism firms in Turkey. Hence the study postulates the following hypothesis: 

 H0: Inventory management has no significant effect on firm profitability of firms listed 

in BIST Tourism index. 

 H1: Inventory management has a significant effect on firm profitability of firms listed in 

BIST Tourism index. 
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3. Data and Sample Selection  

This research covers quoted tourism firms listed in Borsa İstanbul Stock Exchange (BIST) in 

Turkey including the period from 2008 to 2017. The total number of firms listed in BIST 

Tourism index (XTRZM), as the period of the study is seven tourism companies under hotels 

and travels sector constitutes the sample frame of the study. Table 1 represents the ticker 

symbols and the names of the seven tourism firms traded on BIST Tourism index. 

Table 1: BIST Tourism Index (XTRZM) 

Ticker Symbol Company Name 

AVTUR Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi  

(Eurasia Oil and Touristic Facilities Investments Corporation) 

TEKTU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi 

(Tek-Art Construction, Trade, Tourism, Industry and Investments Corporation) 

UTPYA Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi 

(Utopya Tourism Construction Business Trade Corporation) 

MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi 

(Marmaris Altınyunus Turistic Facilities Corporation) 

MARTI Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi 

(Martı Hotel Enterprises Corporation) 

ULAS Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. 

(Ulaslar Tourism Investment And Durable Consumer Goods Trade Marketing 

Corporation) 

METUR Metemtur Otelcilik ve  Turizm  İşletmeleri  Anonim Şirketi 

(Metemtur Hospitality and Tourism Enterprises Corporation) 

Source: https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler 

 

The study takes a quantitative approach that employs the secondary data collected through 

annual financial reports of the selected tourism firms covering the period from 2008 to 2017. 

The data set in this study was obtained from annual financial statements of tourism corporations 

listed in Borsa İstanbul Stock Exchange (BIST) Tourism index. The seven tourism firms were 

selected as the financial reports and required data were available for the whole period under the 

study. The data for the measure of the variables were collected from the annual financial 

statement of the sampled firms due to the disclosure of their financial reports respectively. This 

study used both cross-sectional and time-series panel data. As a cross-sectional data, the values 

of variables such as inventory turnover ratio and profit ratio were collected for Turkish tourism 

companies. As a time series data, the values of the variables were collected for ten consecutive 

years. This study utilized secondary data, which was collected using a data collection sheet. 

The data collection sheets were issued to compute all variables of all the seven firms due to the 

research model. Data collection sheet obtained data on inventory turn over ratio, profitability 

ratio with firm growth level and size from the tourism firms for a period of ten years. 

4. Methodology and Research Model 

Regression analysis is the main method used to identify the combination of variables with the 

best estimation of the influences of the independent variables on the dependent variable. On the 

basis of the review of the literature; the following relationship has been predicted to be tested 

statistically to conclude the results of the study. The regression model of the study with one 

dependent variable and one independent variable with two control variables is given below: 
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ROAit = α + β1(ITR)it + β2(FGL)it + β3(FS)it + eit 

Where; 

Return on Assets (ROA) = Net income / Total Assets 

Inventory Turnover Ratio (ITR) = Net Sales / Average Inventory 

Firm Growth Level (FGL) = (Salest – Salest-1) / Salest-1 

Firm Size (FS) = Natural logarithm of Total Assets 

The methodology of the study utilizes the multiple regression model with two control variables 

to remove their effects from the equation. A control variable is a variable that is held constant 

in order to assess or clarify the relationship between two variables. A control variable is not the 

independent variable in an experiment but it may affect the outcome of an experiment. It refers 

to the variable that is fixed or eliminated in order clearly identify the relationship between an 

independent variable and a dependent variable (Panigrahi, 2013). In this study, the following 

variables were controlled in order to come up with valid data. Firm growth level (FGL) leads 

to higher profitability. This is based on the evidence that most of the new firms are usually more 

profitable for the first time they enter the markets quickly on a large scale. Thus, growth which 

is a measure of performance of the firm is usually based on a belief that growth is an indicator 

for firm’s profitability as well as for the achievement of sustainable competitive advantages 

(Fitzsimmons et al., 2005). Farah and Nina (2016) assert that the growth rate significantly and 

positively affects the firm’s profitability (Mwangi, 2016). 

The firm size (FS) is one of the main factors in the determination of the firm’s profitability. 

This is based on economies of scale concept, which is found in traditional neoclassical view of 

the firm (Niresh & Velnampy, 2014). Large firms have persistence of profitability compared to 

small firms. Because large firms can easily access more resources and are able to adjust to 

changes in the current dynamic market. In measuring the size of the firm, the total number of 

employees of the firm, volume of sales and amount of property are the main factors that are 

usually measured (Salman & Yazdanfar, 2012; Mwangi, 2016). Firm size in this study referred 

to the amount of sales of the firm, and it was represented by the natural logarithm of sales. 

These control variables may also have an impact on firm profitability, and therefore they must 

be controlled to avoid it from impairing the study. 

5.  Data Analysis and Findings 

In an attempt to determine the effect of inventory management on profitability, inventory 

turnover ratio is used as the independent variable while the firm growth level and size formed 

the control variables. A ten year period of selected tourism firms analyses were carried out in 

two phases. Firstly, the Pearson correlation was used to determine the strength and significance 

of the relationship between inventory management and firm profitability of the tourism firms 

in Turkey. Secondly, the collected data were analyzed using multiple regression analysis to 

ascertain the impact of inventory management on firm profitability. Table 2 represents the key 

summary descriptive statistics of measures of inventory management and firm profitability. 

Table 2:  Summary of Descriptive Statistics (N=70) 

 N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 70 -0.271 0.446 0.189 0.1212 

ITR 70 1.982 271.37 15.91 13.921 
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FGL 70 14.87 20.71 18.07 1.2830 

FS 70 5.214 7.284 0.027 1.0705 

Source: Statistical package output 

Key: Return on Assets (ROA), Inventory Turnover Ratio (ITR), Firm Growth Level (FGL), Firm Size (FS) 
 

The following observations are evaluated on the basis of ten-year data from 2008 to 2017 for 

seven tourism firms. The dependent variable which is the return on asset of the firms ranges 

between -0.2717 and 0.4469 with a mean of 0.189 and standard deviation of 0.1212 signifies a 

low variance. The result is also noted that the average return on assets was positive indicating 

that most tourism firms obtain profitability. Inventory turnover ratio ranges between 1.982 and 

271.37 with a mean of 15.91 and the standard deviation of 13.921 indicates a little variance. 

This indicates that on average it takes 16 days for inventory to be transferred into revenue. Firm 

growth level varies between 14.87 and 20.71 with a mean of 18.07 and standard deviation of 

1.2830 signifies a low variance indicating o good growth of tourism firms in Turkey. 

Additionally, firm size varies from 5.214 to 7.284 with a mean of 0.027 and standard deviation 

of 1.0705 indicating a low variance with significant average firm size.  The study also utilized 

correlation analysis to measure the relationship between various variables and their effect of 

inventory management on firm profitability. Table 3 represents the results of the Pearson 

correlation analysis. 

Table 3:  Pearson’s Correlation Analysis (N=70) 

 ROA ITR FGL FS 

ROA 1    

ITR 0.694 1   

FGL 0.597 0.721 1  

FS 0.434 0.826 0.121 1 

Source: Statistical package output 

Correlation is significant at 0.05 level (2-tailed) 

 

In the study, the Pearson correlation was used to measure the relationship between the variables. 

An increase in percentage change in inventory management will lead to a 6.94% increase in 

profitability. This implies that there is 18.2% positive relationship between inventory 

management and firm profitability. The control variables also have positive relationships 

between the inventory management and firm profitability. These control variables have a 

stronger relationship with inventory management than firm profitability. The study observed a 

relationship between inventory management and firm performance. Hence, the following 

hypothesis is tested: 

H0: Inventory management has no significant effect on firm profitability of firms listed 

in BIST Tourism index. 

 H1: Inventory management has a significant effect on firm profitability of firms listed in 

BIST Tourism index. 

The study also adopted regression analysis to find the strength of the relationship between the 

dependent and independent variables. From the test of hypothesis formulated by the study on 

the Pearson correlation, the null and alternative hypothesis using regressing equations results 

are presented in Tables 4. 
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Table 4:  Summary of Regression Analysis  (N=70) 

 Coefficients Standard Error t-ratio p-value 

Constant 10.586 0.551 0.287 0.000 

ITR 7.101 0.001 0.886 0.000 

FGL 5.324 0.014 2.303 0.001 

FS 4.201 0.003 0.639 0.000 

F Statistic 12.327    

R-squared 0.756    

Source: Statistical package output 

 

The regression equation used by the study that gave the results in Table 4 above was as follows: 

ROA = 10.586+ 7.101(ITR) – 5.324(FGL) + 4.201(FS) + 𝜀 

The results that there is a positive significant relationship between profitability and inventory 

management and also firm growth level and firm size. Profitability is positively related to firm 

growth of manufacturing firms. The R-squared value is 0.756, an indication that 4% of the 

variation in return on assets is explained by the independent variables; inventory turnover ratio, 

firm growth level, and firm size. The calculated F statistics value of 12.32 shows that P-value 

0.00 < 0.05 and is significant at 5% level. Hence, the findings reject the null hypothesis and the 

study conclude that there is a positive significant relationship between inventory management 

and profitability of tourism firms in Turkey. 

6. Conclusion 

This research studied the impact of inventory management on firm profitability of selected 

tourism firms in Turkey. Secondary data of seven listed tourism firms in İstanbul Stock 

Exchange from 2008 to 2017 formed the basis for the data used for the analysis. The analyzed 

research study revealed that the firm’s profitability is positively significantly to inventory 

management that the efficient management of inventory leads to profitability of manufacturing 

firms in Turkey. The empirical results of this study are consistent with the research conducted 

by Prempeh (2015), Shin et al. (2015), Kwadwo (2016 and Etale and Bingilar (2016) that 

inventory management has a positive effect on firm profitability. The results of the study 

stipulate that inventory management is a significant variable that has a positive relationship on 

firm profitability. 
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The Role of Tourism Enterprises in Sustainability: Rixos Sungate 
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Abstract 

The role of the tourism industry in the balance of payments of countries is an important industry because of its 

benefits such as regional development and employment. Tourism industry as a product of sea, sand, sun, nature, 

natural resources, as well as the benefit of the tourism industry in consideration of attractive effects such as waste, 

environmental erosion, cultural conflict can be said to have negative effects. However, if tourism enterprises take 

the necessary measures, the negative effects can be minimized or even eliminated and sustainable tourism can be 

realized. In order to minimize the negative impacts of tourism industry, tourism enterprises applying various 

criteria are given certificates from associations such as the European Union. Tourism companies use these 

certificates for advertisement and promotion purposes as well as increasing the efficiency of the company with the 

administrations they apply to get these certificates. In this context, the aim of the study is to examine the eco-

friendly practices of accommodation establishments within the framework of sustainability in the context of 

Agenda 21 criteria. To this end, the impact of environmental-friendly strategic applications of Rixos Sungate, 

which operates in Antalya destination on the sustainability and profitability of the Hotel, has been examined. 

According to the results, green and eco-friendly Rixos Sungate has high awareness among tourists. Therefore, 

these Hotels have the advantages of sustainable competition. These Hotels also have a positive impact on 

destination sustainability. 
 

Keywords: Sustainability, Agenda 21, tourism, Rixos Sungate 
 

 

1. Introduction 

 

Millions of people visit different destinations throughout the year to get new experiences, 

experience new experiences and get new impressions. The tourism industry, which makes a 

significant contribution to the economy and development of a country and which is a highly 

profitable industry, continues to have this feature today (Dwyer and Mistilis, 1999; Rogers, 

2008). However, tourism also has significant positive and negative impacts on economic, 

social, cultural and environmental destinations in Hotels and tourists generally visiting 

accommodation (Cooper et al., 2008). 

The most important sub-sector of the tourism industry, Hotel businesses in terms of tourism 

and travel in terms of environment and resources as a product that uses the most (Trung and 

Kumar, 2005). The Hotel sector may have a negative impact on the environment, society and 

the economy, especially with food waste and solid waste. Therefore, various standards and 

programs have been developed to minimize the potential negative effects of Hotels. Some are 

mandatory by regulations, while others are for awards and awareness given by non-

governmental organizations. It can be said that the Hotels have green stars, blue flags, eco-

labels and the awards they have received, and they have increased the efficiency and attract the 

green-friendly tourists. 

The primary criteria for the destination selection of tourists seeking sunshine include sea, sun 

and beaches (Claver-Cortes et al., 2007; Munoz, 2007); however, the primary criteria for the 

selection of destinations for green tourists are the natural environment, habitats and historical 

sites with green tourist criteria. Although several theorists and academicians have studied 

sustainability management for tourism destinations (Chon and Mayer, 1995; Minguzzi 2006) 

and the role of local authorities, tourists, and local people on the sustainability of destination 
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(Crouch and Ritchie, 1999; Dwyer and Kim, 2003; Hassan 2000), few studies have focused on 

the role of businesses in both destination and enterprises' own sustainability (Ritchie and 

Crouch, 2003). Therefore, the primary objective of the study is to examine the scope of Agenda 

21, which has criteria such as waste management, recycling, etc. examines the importance of 

sustainability. In this study, the possible positive and negative effects of tourism and sustainable 

tourism literature are summarized. Afterwards, Rixos Sungate's activity in Antalya is examined 

as a case study on the sustainability and profitability of its environmentally friendly strategic 

applications within the scope of Agenda 21. 

 

2. Review Potential Positive and Negative Impacts of Tourism Industry 

The possible positive and negative effects of the tourism industry can be economic, social, 

cultural and environmental. In the literature, there are some studies about the positive and 

negative effects and various measures. The main purpose of this study is to examine the 

applications of Rixos Sungate within the scope of the Agenda 21 criteria developed to minimize 

these effects and to ensure sustainability. 

 

2.1. Possible Economic Effects of Tourism 

 

Although tourism has been an important part of our lives for a long time, the effects of the 

tourism sector both in the world and in the country economy in the age of the crisis that is being 

experienced on the scale of the country and world show itself more concretizing. On the other 

hand, realizing the potential economic benefits of increased travel, such as employment, 

contribution to regional and Regional Development, wage and tax revenues, has resulted in the 

intensification of tourism development activities of many countries, states and local 

communities (Kumar and Hussain, 2014). The economic impact of tourism is positive and 

negative in Isskeep (1988), Thomas (1990), Smith (1992) and Priestley et al. Table 1 

summarizes Table 1 based on the studies of 1996. 

 
Table 1 The potential positive and negative economic effects of Tourism 

Positive Negative 

-Public investments for conservation and restoration 

of cultural resources, 

-Increase of state revenues, 

-Job and employment creation, 

-Increase of national currency reserve, 

-Increase in local people's earnings, 

-Tourism's revitalization of other sectors, 

-Encouraging entrepreneurs to invest 

 

-Increase of competition in labor force and land prices, 

-Decrease in foreign exchange reserves as a result of 

tourism enterprises using imported products instead of 

local products, 

-The economic benefit of tourism abroad as a result of 

international investments, 

-Increasing prices in local products and services, 

-Loss and exploitation of resources, 

-Increase in imports tendency, 

-Seasonalization of production, 

-The clustering of tourism in a certain place and the 

economic equilibrium disorder in other places. 

Prepared by the author using various sources. 

 

As shown in Table 1, there are also negative economic effects as well as positive impacts of 

Tourism. To reduce these impacts, strategies and policies for Hotels should be developed and 

implemented. 

 

2.2. Potential social and cultural effects of Tourism 

 

The ability of the tourism industry to employ jobs is one of the most important reasons for 

encouraging the development of tourism in countries. Direct employment occurs in areas such 
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as Hotels, transportation companies, travel agencies, tourist destinations, tour guides, 

government offices and tour operators (Leiper, 1979). On the other hand, the concentration of 

workers coming from outside is decreasing and the sector is being brought to the labour force 

from abroad. Therefore, the effect of tourism on the employment of local people are attacking. 

Foreign tourists ' foreign exchange earnings and the balance of payments due to the importance 

of the more preferred, domestic tourists on the 2nd. class citizens create a sense of person not 

preferred in their own country. Similarly, the privileged opportunities offered for the top income 

tourists constitute psychological pressure on the local population. In this context, the social 

impact of tourism on the positive and negative of Inskeep (1988), Thomas (1990), Smith (1992) 

and Priestley et al. Table 2 summarizes the studies based on the studies of the ’(1996). 

 
Table 2. The potential positive and negative social effects of Tourism 

Positive Negative 

-Awareness of local people about resource protection, 

-The culture of the local people can be proud of, 

-Cultural exchange between local people and tourists, 

-Gaining mutual understanding and respect, 

-Solving ideological and religious obstacle problems, 

-The road to tourism is the injury of local people from 

infrastructure like water. 

 

-Transportation, shopping and crowded tourist areas 

caused by tourism, 

-Presentation of local clothing, art and handicrafts to 

tourists and their disappearance and commercialization 

over time, 

-Increasing show effect, especially on young 

individuals, increasing Show effect on clothing, 

behavior and lifestyle, 

-Prioritization of beaches and other places for the 

presentation of tourists, 

Misunderstandings between local people and tourists 

due to language, value system and legal differences, 

-Increase in drug and crime rates 

Prepared by the author using various sources. 

 

As outlined in Table 2, despite the positive effects of tourism, there are possible negative effects 

to society. In order to reduce these negative impacts, especially non-governmental 

organizations offer various applications for Hotels and can contribute to the advertisement and 

promotion of Hotels with certificates / awards. Table 3 shows the possible positive and negative 

cultural effects of Tourism. 

 
Table 3. The potential positive and negative cultural effects of Tourism 

Positive Negative 

-Increasing demand for local and traditional 

handicrafts, 

-Increasing demand for traditional music and dance, 

-Traditional festival, the revival of cultural and artistic 

activities, 

-Starting to use minority languages, 

-Increase the importance of religious activities, 

-Increase of food varieties. 

 

-Loss of artifacts due to corrupt vendors, 

-Cultural resources to museums, 

-Change of cultural geography, for example, the 

disappearance of traditional farming., 

-Change of language's letters since Western words start 

to use, 

-Increasing number of tourists and the concentration of 

religious places and shrines, 

-Decreases in religious practices, 

-Changing family structure and values, 

-Local people start to serve tourists normally, 

-The increase of immorality and prostitution, 

-Increased crime rate. 

Prepared by the author using various sources. 

 

Table 2 and 3 can have a more negative impact on the social and cultural context of tourism 

compared to the positive. Therefore, it is important to develop and implement social and cultural 

strategies and policies for Hotels. 
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2.3. Possible Environmental Impacts of Tourism 
 

Places covering areas such as national parks are often seen as the basis of nature-based 

experience. Tourists have the opportunity to explore protected areas and observe wildlife 

closely (Ritchie and Crouch, 2003). Hotel Enterprises interact with nature in a variety of ways 

to provide services to tourists. As a result of this interaction, Hotels can harm the natural 

environment (Kirk, 1995). Swarbrooke (1999) stated in previous research that tourism can be 

seen as an economic activity that produces a variety of positive and negative effects. However, 

Sustainable Tourism aims to provide the best balance between economic benefits and social 

and environmental costs. Table 4 provides some of the effects of tourism on the environment. 

 
Table 4 Possible Environmental Impacts Of Tourism 

On the natural environment On building environment 

-Water pollution by sewage or discharge,                       -

Noise Pollution Caused by Tourism Activities 

-Air pollution caused by vehicle emissions 

-High landslide risk 

-Consuming water resources for golf courses or 

swimming pools 

-Depletion of non-renewable fuel sources 

-Excessive use of biological resources 

-Depletion of mineral resources for the building 

-Change in land use in agriculture 

-Deforestation by collecting firewood 

-Differences between touristic and traditional 

buildings 

-Change in character in the land through development 

-Overloading infrastructure 

-Increasing the number of people 

-Damaged areas due to pollution 

Source: Woolford, 1998 

 

As shown in Table 4, tourism has a significant negative impact on the environment. These 

effects harm society and resources. Sustainable use of Natural Resources should be considered 

as an important product for the tourism industry. For example, the destruction of agricultural 

lands can cause problems in meeting the food needs of Hotels, and the destruction of water 

resources can cause problems in meeting the water needs of Hotels. 
 

3. Sustainable Tourism Destination and Entrepreneurs 

The concept of sustainability has been discussed by academics for many years and has been 

adapted to the tourism industry. Some researchers (Butler, 1991; Clarke, 1997; Liu, 2003) 

conducted important research on the evolution of sustainability and sustainability in terms of 

the tourism industry. The concept of sustainable tourism has emerged as a result of the need to 

develop sustainable tourism in destinations, according to Lee (2001). There is no universally 

acceptable definition of a sustainable tourism destination because it is a unique feature of each 

destination. Therefore, sustainable development can vary in every destination (Lee, 2001). 

Sustainable tourism is defined as a tourism that addresses the needs of businesses, visitors, local 

people and the environment and takes full account of its future and present economic, 

environmental and social impacts. 

According to Buhalis (2000), there are four criteria for implementing sustainability-based 

tourism strategies. These are local people; local governments responsible for the administration 

of destination; businesses producing services and visitors. It can be said that local people, local 

governments, businesses and visitors are responsible for the sustainability of tourism 

destination. Sustainable tourism has developed different sustainability models for tourism 

destinations by academics, such as definitions of sustainable tourism destinations. Many 

researchers (Kirk, 1995; Revilla vd, 2001; Chan and Mak, 2004); Mensah, 2006; Erdoğan and 

Barış, 2007) defined and reviewed environmental management issues in terms of their business. 

Some criteria for successful environmental management have also been developed. The United 
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Nations has discussed sustainability criteria in detail and adopted an action plan called Agenda 

21. The role of the tourism industry in the development of sustainable tourism is to promote 

sustainable tourism in the tourism industry by protecting the environmental, economic and 

socio-cultural benefits of sustainable tourism destinations (UNEP, 2005). Environmental 

practices are explained in Agenda 21 Action Plan (Kahramanlı and Türkay, 2006). The Agenda 

21 Action Plan for “travel and Tourism” has some criteria for Hotels. These criteria; 

 Waste reduction and recycling, 

 Energy efficiency and effective management, 

 Freshwater water management, 

 Waste water management, 

 Dangerous substances, 

 Transport, 

 Land Management, 

 Cooperation between employees, local people and tourists for sustainability activities, 

 Regulation of sustainability, 

 Environmental sustainability projects. 

 

4. Research Method 

For the above purpose, Hotel enterprises operating in Antalya province were evaluated using 

sustainability indicators. After evaluating Hotels in terms of sustainability, an eco-friendly 

Hotel was chosen. This Hotel is located in the Kemer area of Antalya, Rixos Sungate Hotel. 

Rixos Sungate's eco-friendly applications were evaluated using the sustainability criteria of the 

Agenda 21 Model. In January 2019, interviews were held with the executives of the Rixos 

Sungate Hotel. As a result of these analyses and interviews, the role of Hotel Enterprises in 

destination sustainability and the importance of Hotel Enterprises in destination sustainability 

were revealed. The Hotel's applications are classified according to Agenda 21 criteria. Finally, 

there are some important applications and recommendations to raise the awareness of Hotel 

businesses and visitors. 

5. Symptoms 

Rixos Sungate Hotel is located in the 250 thousand square meter area of Beldibi. It is 25 km 

from Antalya city center and 50 km from Antalya airport. It has 1094 rooms, including suites 

and villas. Hotel with private bathrooms and handicapped hypoallergenic rooms are available. 

The Hotel also has a conference center with a capacity of 6 thousand people, 15 meeting rooms, 

1 Amphitheatre, 3 Congress rooms and 1 cinema room. In 2018, Rixos Sungate was awarded 

the Europe's best luxury sport Hotel Award and QM Management Awards for “Turkey's Best 

Managed Entertainment Hotel”. Rixos Sungate has been awarded a “Certificate of Excellence” 

by Tripadvisor. In the awards given by marketing Turkey, Rixos Sungate received a bronze 

award in 2018 and a silver award in 2017 among the best tourism companies that use social 

media. Hotel global Hotel security standard of SafeHotels alliance has been awarded a 

certificate. “Global climate change” training was given at the Hotel based on the “life in water” 

topic (sungate-tr.rixos.com (see)). 

 

5.1. Rixos Sungate Hotel Sample 

 

 Waste reduction and recycling collected 
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The Rixos Sungate Hotel has an “ISO 14001 environmental management” certificate. 

According to the Environmental Studies survey conducted in September within the scope of 

ISO 14001 standard, 47,83% of the guests stated that Rixos Sungate Hotel has knowledge of 

environmental protection activities and 65,22% wanted to stay in an environmentally sensitive 

facility and 30,43% did not see any errors in Environmental Protection activities. The 

Environmental Consultant of the Hotel, Fatma Baştuğ, gives the personnel ‘environmental 

legislation in tourism facilities’ and ‘waste management training’. In the ‘hand-to-hand’ 

brochures in the rooms, in order to support recovery, dispose of your waste in suitable waste 

buckets in our general areas.’ is expressed in the form. There are recycling bins in the public 

areas in different colors. 

 

 Current energy efficiency and effective management 

By the Hotel, personnel are periodically trained to ensure that environmental awareness is 

increased, environmental measures and action plan is implemented. The personnel were trained 

by Erhan Abacı, the Technical Manager for energy saving. Gür Işık energy consultancy 

company conducted Energy Information training. Personnel are trained in the efficient and 

efficient use of the appliances used in the kitchen and technical departments of the Hotel. Hobart 

company trained personnel on the efficient and accurate use of kitchen equipment. In the case 

of opening doors and windows in the rooms, the ventilation is closed automatically. The rooms 

have central air conditioning with heat adjustment. When room temperature reaches the desired 

level, it stops automatically. The rooms are equipped with a card system. When there is no card, 

the energy in the rooms stops automatically, and when the card is switched on, the energy 

system in the rooms becomes active. Rooms with: room telephone, direct telephone, shower 

and WC, private bathroom, radio, television, satellite TV, air condition, mini bar, safe box, hair 

dryer, balcony, radiator.) high efficiency and low electricity consumption technology is 

provided. Rooms feature LED TVs. SM 40 model mini-cooler EU directive 643/2009/EC and 

en 62552 standard energy consumption according to experimental conditions energy 

consumption value is 0.94 kWh/ 24 hours (annual consumption 343 kW). Rooms are equipped 

with LED lighting fixtures. Minibars and TVs are located away from the sun. 

 

 Central Water Management 
Personnel have been trained by our technical service in the determination and Prevention of 

water leak. There is a perator in the taps in the general area and rooms. Thus, 50%-70% water 

saving can be achieved. The taps are photocell. In all rooms and in public areas, the reserves 

are in two levels. There are a variety of reservoirs that can provide water flow or stop water 

flow. In a place where the guests can easily see the rooms, the environmental sensitivity studies 

are announced in written and audio-visual format. In order to prevent unnecessary water, 

electricity and detergent use, guests are asked to leave the sheets on the bed when they do not 

want to change the sheets. In both public and guest rooms there are visual images of water 

saving. 

 

 

 Waste Water Management 

The eco-friendly cleaning products used in the Hotel save water. The Hotel uses rainwater to 

irrigate the garden. 

 

 Dangerous Substances 
The operation personnel are trained in the use of detergents and Disinfectants in their packages 

or boxes and in the use methods. Diversey has been trained in chemical use by HK and Steward 
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departments separately. Products produced from natural raw materials and packaging 

recyclable are preferred. 

 

 Transportation 

The ‘handelete for the environment’ brochure in the rooms states that guests can reach both my 

Hotel and the nearby historical and touristic places by public transport. Customers use buggy 

cars within the Hotel. These buggy cars don't pollute nature. 

 

 Land Management 

The Hotel has 2200 pine trees. Endemic plants are protected and artificial fertilizers are not 

used. The Hotel flora and fauna according to the plant list does not use artificial fertilizer to 

prevent spoilage of the ecosystem. The rates of the drugs are monitored and protected in 

accordance with the spraying plan. The cat house is built for cats in the Hotel. Maintenance and 

nutrition are provided. Rabies, parasites and mixed vaccine were given to the Cats in the Hotel 

and the health card was removed. Antalya Kemer Municipality non-resident pets temporary 

maintenance House monthly dry food assistance is provided. 

 

 Cooperation between employees, local people and tourists for sustainability 

activities 

Together with the personnel, the Beldibi coastal garbage collection activities are carried out. 

By participating in environmental awareness and environmental awareness trainings organized 

by Muratpaşa Municipality Environmental Protection and control unit, support was given to the 

‘Green Pen’ project carried out by the unit. Awareness Day for PKU's disease was organized 

and families met at the Hotel. 53. Sponsored the Antalya golden orange award. When guests 

arrive at the reception, the environmental brochure is distributed about the environmental 

practices in the Hotel and what the guests can do to protect the environment. Training and 

activities are carried out about the environmental awareness for child guests. Rixy club includes 

environmental information articles and brochures. In order to increase environmental 

awareness, children in the Rixy club are trained at regular intervals. Flowers, tree planting and 

this awareness to them to make them love the flowers using the items that flourish together, 

activities are performed. Guest rooms have warning stickers about saving water and disposal of 

toilet paper in the trash can. Warning signs are available at room door entrances indicating that 

smoking is not allowed in the rooms and smoking on the balcony. In order to ensure 

sustainability, the Hotel must provide all staff and guests with a participation. This effort will 

allow guests to act with the same environmental sensitivity as when they return home. 

 

 

 The Regulation Of Sustainability 
 

The Hotel has an eco-friendly accommodation facility certificate. The seed found behind the 

pen distributed at the end of environmental training is planted in the soil when the pencil is 

reduced.  As seeds, plant seeds such as laughter flowers, rockets, parsley, basil can be used. 

With the participation of Kemer Municipality and Hotel staff, Beldibi beach cleaning is done.

  

 Environmental Sustainability Projects 
 

Rixos Sungate Hotel, “Environmental Social Responsibility ” is always to make improvement, 

development and sustainable projects. Rixos Sungate Hotel continues its projects with AR & 

GE studies for a more sustainable tourism activity. 
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6. Conclusion 

Tourism activities are generally based on nature and environment to protect the environment of 

tourism enterprises, is important for sustainability. Although tourism enterprises provide 

benefits to the environment, society and economy, they can also cause various damages. 

Therefore, Hotels need to implement some environmental practices in order to minimize losses. 

The above example of Rixos Sungate Hotel is one of the best examples in Turkey for 

environmental applications. Rixos Sungate Hotel is aware of the relationship between 

environmental activities and profitability. The Hotel has important fresh water and waste water 

management. As a result of water management, water saving is provided. Thus, the Hotel 

minimizes water costs. In addition to minimizing water costs, they can increase occupancy rates 

and reduce environmental damage by using environmentally friendly products and applications. 

The implementation of environmental activities increases the sustainability of the destination. 

Hotels as tourism enterprises should be aware of their role in the sustainability of destination. 

To use environmentally friendly products in Hotels, to implement waste management and 

recycling activities and to adopt environmental management system, Hotels can make their 

destinations more sustainable. Thus, destination awareness and Hotels ' profits and occupancy 

rates may increase among tourists. In future studies, a survey can be carried out for tourists in 

a Hotel like Rixos Sungate. 
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İşim Bana Dar Geliyor: Algılanan Aşırı Vasıflılık Üzerine 

Keşifsel Bir Araştırma 
 

Zeki Uçar1 Oytun Boran Sezgin2 

 

 
Özet 

Bu çalışmada, Algılanan Aşırı Vasıflılık olgusunun (Perceived Overqualification) ne olduğu çıktığı, hangi 

bileşenlerden oluştuğu keşifsel bir yöntemle araştırılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın odağı: 

 Algılanan aşırı vasıflılığın yerel bağlamda evrensel olarak kabul edilen boyutları ile paralellik gösterdiği 

ve farklılaştığı noktaları bulgulamak, 

 Ve yerel bağlamı da kapsayacak bir ölçüm aracının oluşturulmasına zemin oluşturmaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Algılanan aşırı vasıflılık, nitel araştırma 

JEL Sınıflandırması: L29, M12 

 

My Job Comes to me Narrow: An Exploratory Study on 

Perceived Overqualification 
 

Abstract 

In this study, what is the Perceived Overqualification phenomenon, which components were formed, was 

investigated by a exploratory method. The focus of this study is: 

• To identify the points in which the Perceived Overqualification are in parallel and differentiate with   

universally accepted dimensions in the local context  

• And to provide a basis for the development of a measurement tool to cover the local context. 

Keywords: Perceived overqualification, qualitative research 

JEL Classification: L29, M12 

 

 

1. Giriş 

Newman (1988) kendilerinin sahip olduklarından oldukça daha az eğitim, yetenek ve beceri 

gerektiren işlerde çalışan kişilerin duygusal ve ekonomik problemler yaşadığını belirtmektedir 

(Feldman, 1996: 385). Bu bakımdan yapılacak işin niteliğine en uygun çalışanı keşfetmek, 

seçmek ve işe almak örgütler açısından son derece önemlidir. Çünkü yanlış iş ve kişi eşleşmesi, 

işgöreni olumsuz etkilemesinin yanı sıra dolaylı olarak da örgütlerin üretkenlik ve karlılığını 

etkilemesinden dolayı olumsuz bir durum olarak nitelendirilmektedir (Lobene ve Meade, 

2010). Aşırı vasıflılık olgusu gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde de önemli 

bir sorun olarak değerlendirilmektedir (Görg ve Strobl (2003). Türkiye’de de her yıl on binlerce 

eğitimli işgücü iş yaşamına dahil olurken bu kişilerin önemli kısmı vasıflarına uygun işlerde 

istihdam edilememektedir. Nitekim Aşık’ın (2013) araştırma sonuçlarına göre yüksek okul ve 

üzeri mezunların yalnızca %70.2’si beceri setlerine uygun işlerde çalışmaktadır. Bu durum 
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Newman’ında (1988) belirtimiş olduğu gibi işgören açısından psikolojik ve ekonomik sorunlara 

neden olmaktadır (Feldman, 1996: 385). Aşırı vasıflılık algısına sahip olan bir çok işgören 

belirtilen sıkıntılara bağlı olarak işini değiştirmeyi düşünmekte, farklı iş aramakta ya da mevcut 

işinden ayrılmaktadır. Dolayısıyla aşarı vasıflılık olgusunun Türkiye özelinde keşifsel bir 

yöntemle araştırılması önemli hale gelmektedir.   

2. Kavramsal Çerçeve 

Aşırı vasıflılık reel olarak iş için gerekli olan eğitim, deneyim ve yeteneklerden çok daha 

fazlasına sahip olunması (Fine, 2007: 61) olarak tanımlanırken, Algılanan Aşırı Vasıflılık ise iş 

için gerekli olan özellikler ve işgörenin sahip olduğu nitelikler arasındaki uyumsuzluk algısı 

olarak ifade edilmektedir. (Jonhson ve Jonhson, 2002a: 170; Maynard ve Parfyonova, 2013: 

436). Bir diğer tanımda Fine ve Nevo (2008: 346) Algılanan Aşırı Vasıflılık kavramını, kişinin 

kendini iş için gerekli olandan çok daha fazla vasıflı algılaması olarak tanımlamaktadırlar.  Bu 

bakımdan kavram, işgörenin yapmış olduğu iş ve sahip olduğu nitelikleri öznel olarak 

karşılaştırmasını önermektedir. Fine (2007: 61) aşırı vasıflılık olgusunun örgütlerde yüksek 

oranda görülmesine karşın yönetim yazınında yeteri kadar dikkat çekmediği belirtmektedir. 

Bununla birlikte konu Batı yazını içerisinde iktisat, sosyoloji, sosyal psikoloji, ve örgütsel 

davranış gibi farklı disiplinlerce ele alınmasına karşın, yerel yazında yeterince tartışılmamıştır. 

Bu nedenle, yerel örgütsel davranış yazını içerisinde olguyu tartışmaya açmanın önemli olduğu 

değerlendirilmektedir.   

Fine ve Nevo (2008: 346) Algılanan Aşırı Vasıflılık olgusunun farklı disiplinlerdeki 

tanımlarından dolayı ne şekilde kavramlaştırılacağının ve ölçüleceğinin problem teşkil ettiğini 

belirtmektedirler. Olgunun ilk olarak Eksik İstihdam kavramıyla (underemployment) birlikte 

iktisatçılar tarafından kavramsallaştırılmaya başlandığını belirten (Feldman, 1996: 387), 

iktisatçıların daha düşük kaliteli bir işe yerleşme olarak tanımladıkları Aşırı Vasıflılık olgusunu 

ücretler bakımından ele aldıklarını belirtmektedir. Daha sonraları sosyologlarında ilgi alanına 

girdiği görülen olgunun eğitim düzeyi, gelir kaybı, devamlılık ve performans değişkenleriyle 

ele alındığı ifade edilirken, sosyal psikologlar ve örgütsel davranışçılar tarafından olgunun 

derinlemesine görüşmelerle araştırıldığı belirtilmektedir (Feldman, 1996: 387). Bununla 

birlikte, kavramın gerçek ve algılanan aşırı vasıflılık olarak iki kısımda ele alındığı 

anlaşılmaktadır. Bu iki kavramın birbirinden farklı olduğunu belirten Fine ve Nevo (2008: 346), 

gerçek aşırı vasıflılık, iş analizi verilerinin temelinde nesnel olarak ölçümlenirken algılanan 

aşırı vasıflılık ise öznel olarak kişinin iş çevresini değerlendirmesinden ortaya çıkmaktadır. 

olgunun öncülleri ve sonuçları üzerine araştırma yapan Feldman  (1996: 385), olgunun 

öncüllerini dış faktörler, işin özellikleri, kariyer geçmişi değişkenleri, iş arama stratejileri ve 

demografik değişkenler başlıkları altında incelemektedir.  Bir çok araştırmada ise bu algıyı 

taşıyan işgörenlerin düşük iş doyumu (Lobene ve Meade, 2010; Fine ve Levo, 2008; Johnson 

ve Johnson, 2000a; Johnson vd., 2002; Maynard vd.,2006), devamsızlık (Lobene ve Meade, 

2010), düşük örgütsel bağlılık (Lobene ve Meade, 2010; Johnson vd., 2002; Maynard vd.,2006; 

Mutlu, 2013), gönüllü olarak işten ayrılma (Lobene ve Meade, 2010; Maynard vd.,2006; 

Mynard ve Parfyonova, 2013; Mutlu, 2013), yüksek düzeyde işgören devir hızı (Erdoğan ve 

Bauer, 2009), düşük düzeyde psikolojik iyi olma hali (Johnson ve Johnson, 1996; Erdoğan ve 

Bauer, 2009), üretkenlik karşıtı davranışlar (Liu vd., 2015; Luksyte vd. 2011), yüksek 

depresyon (Johnson ve Johnson, 1999), farklı işler arama gibi olumsuz tutum,  davranışlar ve 

duygular (Fine, 2007) gösterdikleri bulgulanmaktadır.  

Yerel yazında konuyu irdelemiş az sayıda çalışmaya (Mutlu, 2013; Erdoğan ve Bauer, 2009; 

Kuzu vd. 2015) rastlanmaktadır. Mutlu (2013) kavramı “üstün niteliklik” olarak Türkçe’ye 

çevirirken, Kuzu vd. (2015) çalışmalarının Türkçe özetinde kavramı “aşırı vasıflılık” olarak 

kullanmıştır. Üstün kelimesinin Türk Dil Kurumu’nun sayfasındaki tanımı “Birine veya bir 
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şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik” (www.tdk.gov.tr) 

şeklindedir. Üstün kelimesi kapsam olarak niteliği de içerdiği için “aşırı vasıflılık” terimi bu 

çalışmada tercih edilmiştir.  

Olgunun yerel yazınında yeterince tartışılmamış olması ve kavram ile ilgili bir boşluk oluşması 

nedeniyle konunun daha derinlemesine Türk kültürü içerisinde incelenmesi önem arz 

etmektedir.  

3. Metodoloji 

Bu araştırmada, veri toplamak için Tarama Yöntemi içerisinde değerlendirilen (Şencan, 2007: 

131) yazılı soru sorma ve derinlemesine görüşme teknikleri kullanılmıştır. Örneklem 

belirlenirken araştırmacılar iki aşama izlemiştir. İlk aşamada kolayda örnekleme metodu ile 

kendini aşırı vasıflı olarak algılayan işgörenlere ulaşmıştır. Khan ve Morrow’un (1991) 

geliştirmiş olduğu Johnson ve Johnson’ın (2000a) uyarladığı 2 boyutlu 10 maddelik ölçekten 

faydalanılarak oluşturulan soru formu oluşturulmuş ve gönüllü katılımcılara doldurtulmuş ve 

gönüllü katılımcılara, kendilerini aşırı vasıflı olarak algıladığını düşündükleri diğer işgörenleri 

önermeleri istenmiştir. Kartopu metoduyla genişletilen katılımcı sayısı sonucunda elde edilen 

veriler analize tabi tutularak yüksek puanlar alan işgörenler belirlenmiştir. Yüksek ortalamalara 

sahip işgörenler ile daha detaylı ve derin bilgiler alınabilmesi için  derinlemesine görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir.  

Derinlemesine görüşmeler yönetim organizasyon alanında uzman ve daha önce nitel 

araştırmalarda görev almış iki araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir.  Görüşmeler 

sonucunda elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda elde 

edilen sonuçlar gruplandırılarak etiketlenmiştir. 

4. İçerik Analizi 

Bu aşamada katılımcılardan elde edilen veriler birleştirilerek metne dönüştürülmüştür. 

Görüşmelerden sağlanan verilerin güvenilir olup olmadığına yönelik iki farklı güvenilirlik 

yaklaşımı dikkate alınmıştır. Birinci yaklaşımda üç katılımcı üzerinde pilot çalışma yapılarak 

soruların farklı kişiler tarafından ne şekilde algılandığı belirlenmiş ve araştırma soruları 

üzerinde standardizasyon sağlanması için gerekli değişiklikler yapılmıştır.  İkinci yaklaşımda 

derinlemesine mülakatlardan sağlanan verilerin çözümlenmesindeki tutarlılığa bakılmıştır. 

Bunun için metne aktarılan dönüştürülen veriler üzerinde yönetim ve organizasyon anabilim 

dalında görevli iki araştırmacı tarafından birer hafta arayla iki kez iki içerik analizi yapılmıştır. 

Aralıklı olarak ve iki farklı araştırmacı tarafından yapılan analizlerin tutarlı sonuçlar ürettiği 

görülmüştür. 

5. Bulgular ve Sonuç 

Araştırma sonucunda dört bileşen tespit edilmiştir. Bu bileşenler işin basit olarak algılanması,  

İşin yapısından dolayı çalışanın bilgi, yetenek, tecrübelerini tam olarak kullanamadığına 

yönelik algısı, İşin fazla eğitim, deneyim ve tecrübe gerektirmediğine yönelik algı, İşin 

geliştirici olmadığı algısı. 

 

İşin basit olarak algılanması için kullanılan ortak İfadeler; 

 

Şu anki işimin benim sahip olduğum bilgi, tecrübe ve deneyimlerim yanında çok basit 

kaldığını 

düşünüyorum 

İşim için gerekenden çok daha fazla bilgi ve deneyime sahibim. 

İşimin gerektirdiğinden daha fazla eğitime sahibim. 
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Şu anki işimin sahip olduğum bilgi, beceri ve deneyimlerimin yanında basit kaldığını 

düşünüyorum. 

 

İşin yapısından dolayı çalışanın bilgi, yetenek, tecrübelerini tam olarak kullanamaması için 

kullanılan ortak ifadeler;  

Şu anki işimde yetenek ve tecrübelerimi tam olarak kullanamıyorum 

Bilgi, yetenek ve tecrübelerimi tam olarak kullanabileceğim farklı bir işte çalışmam      

gerektiğini düşünüyorum. 

Bilgi, yetenek ve deneyimlerimi tam olarak kullanabileceğim daha üst düzey bir işte   

çok daha fazla yararlı olabileceğimi düşünüyorum. 

sahip olduğum bilgi, yetenek ve tecrübelerimin bu işte heba olduğunu düşünüyorum. 

Sahip olduğum bilgi, yetenek ve tecrübelerimin bu işte köreldiğini düşünüyorum. 

Benim sahip olduğum kadar bilgi, yetenek ve tecrübeye sahip bireyler daha üst düzey  

işlerde çalışıyor. 

 

İşin fazla eğitim, deneyim ve tecrübe gerektirmediğine yönelik algısı için kullanılan ortak 

ifadeler; 

 Benden daha az eğitimli biri de benim yaptığım işte iyi performans gösterebilir. 

Benden daha az iş tecrübesine sahip olan birisi de benim yaptığım işi yapabilir. 

Yapmakta olduğum işi benden daha az eğitimi olanlarda yapabilir. 

 

İşin geliştirici olmaması ile ilgili kullanılan ortak ifadeler;  

Yapmış olduğum iş zorlayıcı değildir. 

Yapmış olduğum iş yeni şeyler öğrenmeyi gerektirmez 

İşimle ilgili değişiklikleri sıklıkla takip etmem gerekmez 

Bu araştırma sonucunda literatürde iki bileşenli olarak ele alınan  aşırı vasıflılık  olgusunun dört 

bileşenli bir yapı sunduğu görülmektedir. Bu sonuçlar emik bağlamda değerlendirildiğinde 

farklılıkların olduğunu, dolayasıyla Türkiye bağlamında yapılacak çalışmalar için daha uygun 

ölçekler geliştirilmesi gerektiğine de işaret etmektedir.  
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Abstract 

While there have been numerous studies trying to explain public support for the European Union (EU) membership 

in Turkey, particularly for the last two decades, most of those studies seem to be outdated and not much updated 

researches existed in the literature expounding the dynamics around this topic. Therefore, this paper is a modest 

attempt to contribute our understanding regarding Turkish public trust in the EU and its implications on the public 

support for the integration. In order for this goal to be achieved, Turkish public trust in the EU between 2004 and 

2018 were scrutinized with data obtained from Eurobarometer Surveys (EB). It was revealed that the level of 

public trust in the EU has declined steadily except several recoveries, since 2004. Besides, this attitude has been 

monitored to be positively correlated with public support for Turkey’s EU membership. Findings also revealed 

that trust in national government, although being positively correlated with, had only a limited effect on the 

variation of trust in the EU. Besides, Turkish public trust has been observed not strongly been affected by utilitarian 

considerations. In light of these findings, it is concluded that, in order to provide public support for the integration, 

the nature and dynamics of public trust have to be carefully understood and required strategies should be 

elaborately developed to rebuild the weakened trust. 

Keywords: Trust, organizational trust, public support, European Union 
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1. Introduction 

There is already a large body of literature emphasizing the predictors of public support for the 

EU integration. However, while public support for the EU is a well-established research field 

in the literature, public trust in the EU is an area, where relatively little empirical evidence 

exists. With respect to the trust attitudes of Turkish public toward the EU and its implications 

on the support behavior, quite a little research has been done so far. Besides, most of those 

researches have been conducted in 2000s, before and after the accession talks began. Therefore, 

there seems to be a need to rejuvenate our knowledge regarding Turkish public attitudes toward 

the EU. Thus, this paper has sought to contribute to a better understanding of Turkish public 

trust in the EU and its implications on the support attitude for the integration.  

The analysis made in this paper is based on a quite large sample comprising of around 13.234 

participants, nested in Turkey. Five main arguments were advanced. The first was about the 

current level of public trust. Thus, the level of public trust in 2018 was assessed with updated 

data. The second argument was related to the overall tendency of public trust from 2004 to 

2018. Thirdly, whether there existed any relationship between the public trust in and public 

support for the EU or not, was investigated. Fourth, to what extent has the Turkish public trust 

been affected from utilitarian considerations, is searched for. And lastly, the relationship 

between the trust in national governments and trust in the EU is examined.  
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2. Literature Review 

2.1. Trust 

To trust, in simple words, is considered to take risks based on affirmative considerations of 

others (Fulmer and Gelfand, 2013: 100). That is, trust in an organizational setting which 

includes two actors: a trustor and a trustee (Scott, 1980). It develops over time as the two actors 

of the relationship establish that they are reliable. Trust is suggested to be cognition-based in 

that it consists of a decision regarding whom to trust, in which respects and under what 

circumstances (Lewis and Wiegert, 1985: 970). 

Cook and Wall (1980: 39) defined trust as the extent to which one is willing to attribute positive 

intentions to and have confidence in the words and actions of others. A similar definition came 

from Rotter (1967: 651) who defined trust as an expectation that the word or a promise of 

another party can be relied upon. McAllister (1995: 25) approach seems to be more 

comprehensive such that he added actions and decisions to words as a basis on which the trustor 

feels confident. Baier (1985: 236) pointed out to the confidence of those in others’ goodwill 

which cares what the trustor care about. Zaheer et al. (1998: 143) define trust as the expectation 

that a party can be relied on to fulfill commitments, will behave in an expected manner, and 

will act honestly when any opportunism arises.  

A large amount of literature has focused on identifying the dynamics of trust in organizational 

contexts (Kramer and Tyler, 1996). Stakeholder’s trust in an organization refers to a readiness 

to accept vulnerability to the actions of the organization based positive expectations (Pirson and 

Malhotra, 2011: 1089). Being vulnerable, is described by Mayer et. al. (1995: 712) as an 

implication that there is something of importance to be lost. “Willingness to take risks” seems 

to be among the few characteristics common to almost all trust definitions.  

Three characteristics of a trustee appear to be basic determinants of trust creation: ability, 

benevolence, and integrity (Mayer et. al., 1995: 717; Mayer and Gavin, 2005). Ability at this 

point, being an essential element of trust, deserves attention (Cook and Wall, 1980; Sitkin and 

Roth, 1993). It is argued by Mclain and Hackman (1999: 155), to refer to an assessment by the 

trustor of trustee’s capability such as knowledge, skills and resources to increase the likelihood 

of positive outcomes or decrease the likelihood of negative outcomes. Benevolence is described 

by (Mayer et. al., 1995: 719) as the perception of a positive orientation of the trustee toward the 

trustor. They explained integrity as trustor's perception that the trustee adheres to a set of 

principles that the trustor finds appropriate. Loyalty and altruism were also considered as 

determinants of trust, in this regard.  

Rousseau et al. (1998: 398) suggests that trust takes different forms in various circumstances. 

Because nature of trust is multi-dimensional, studies have attempted to delineate these different 

dimensions (Mayer et al. 1995, McAllister 1995). Lewicki and Bunker (1996: 119) described 

three levels of trust as deterrence-based trust, knowledge-based trust and identity-based trust. 

Lewis and Weigert (1985: 972) classifies types of trust as cognitive and emotional and they 

assert that in practice, those two, as feeling and rational thinking, exit together. Behavioral trust 

is also cited among the types of trust (Zaheer et al., 1998: 143).  

2.2. Trust in the EU 

Trust is regarded as necessary for both the stability and legitimacy of institutions (Gibson, 

1997). Public trust in a political institution implies affirmations that these institutions will on 

average prove trustworthy (Levi, 1998).  Likewise, trust in the EU refers to the presumption 

that the EU is trustworthy and does not ignore trustor’s interests (Rohrschneider and Schmitt-

Beck, 2002: 35). It is suggested that the EU needed to rely on public trust to validate the 

justification for its existence (Abazi and Tauschinsky, 2015: 83). Besides, public trust is deemed 
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as an important pillar of political integration (Morales and Guigni, 2011). Trust is argued to 

strengthen the ties of individuals with the wider community, leading to a collective identity 

(Delhey, 2007: 256). However, “a crisis of trust” have been more and more articulated referring 

to the weakening of public confidence in political institutions and politicians for a few decades 

(Vigoda-Gadot and Mizrahi 2014; Grabbe and Lehne 2015). The EU integration nowadays, is 

observed to be accompanied by increased trust (Niedermayer, 1995: 237).  

Numerous studies have focused on the predictors of trust in the EU, arguing theories with 

respect to the attachment of national identity, utilitarianism, and value orientation (Gabel and 

Whitten, 1997; Hooghe, 2007). Some of them indicated that public support for the EU is 

determined to a great extent by support for national governments (Haller, 1999; Martinotti and 

Stefanizzi, 1995). However, although they posit that there is a meaningful relationship between 

two types of support, as support for the EU and support for national governments, regarding the 

direction of this relationship, they do not share the same argument. For instance, Sanchez-

Cuenca’s (2000: 151) and Munoz et al. (2011: 555) found this relationship to be negatively 

correlated, while some other authors have maintained a positive correlation between trust in 

national institutions and trust in the EU (Armingeon and Ceka, 2014: 82; Ehin, 2001; McLaren, 

2002). For instance, Anderson (1998: 576) suggested that those who are satisfied with the 

performance of domestic democratic institutions will support integration efforts (Anderson, 

1998: 576). Rohrschneider (2002), was another scholar contending that, those trusting in 

domestic institutions, will likely trust in EU institutions. Harteveld et al. (2013: 561) examined 

trust in the EU as a natural extension of national trust.  

Easton (1979, 1975) come up with two kinds of public support for a political system as diffuse 

and utilitarian, while the first one is constructed on values, the latter is built on a rational 

calculation of expected costs and benefits. He also claimed that diffuse support is less volatile 

than utilitarian support, that is, it is more difficult to strengthen the diffuse support once it gets 

weak (Easton, 1975: 444). The decline in diffuse public support for the EU is regarded to be a 

greater danger to the project of European integration than short-term dissatisfaction regarding 

utilitarian considerations (Armingeon and Ceka, 2014: 85). Because diffuse support is consisted 

of a deep-seated set of values and attitudes toward political institutions, which is harder to 

change. Trust in political institutions is suggested to be not just based on utilitarian 

considerations rather to be mainly coincided with diffuse type support (Armingeon and Ceka, 

2014: 88). However, it is not that easy to make a clear-cut distinction between the two types of 

support, since they exist quite often simultaneously.  

3. Data and Method 

In this research, five hypotheses were developed regarding the nature of Turkish public trust in 

the EU over the years and the relationship between this trust and public support for the EU 

membership. In order to examine the hypotheses, Eurobarometer (EB) Surveys data from 2004 

to 2018 were pooled. These surveys, which have been conducted more than fifteen thousand 

Turkish people throughout this period, enabled this research not just to delve into a large span 

of time, but also to analyze such a large data set. However, it should be kept in mind that, for 

these surveys are conducted not once a year, but twice a year (spring and autumn), it is possible 

to come across different findings in similar researches.  

First hypothesis tested in this study was “Turkish Public trust in the EU at the moment is quite 

a little”. To examine this hypothesis, descriptive statistics were used. Level of public trust in 

the EU in 2018 was compared with the previous years’ data. The second hypothesis developed 

was “There has been a steady decrease in the level of Turkish public trust in the EU, for the 

last 15 years”. Again, to test this hypothesis, descriptive statistics were conducted. Crosstabs 

revealed the general tendency of public trust over the years. And the third hypothesis examined 
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in this paper was “Public trust is positively corelated with public support for the EU”. In order 

to test this hypothesis, correlation analysis was made. Public support attitude is constructed 

from the responses to the question in the EB surveys: 

“Generally speaking, do you think that (your country's) membership in the 

European Union would be…?”  

Four types of replies were provided in the survey as “a good thing”, “neither good nor bad”, 

“a bad thing” and “don’t know”. Replies were coded as 1 (a good thing) and 2 (a bad thing). 

Other two options were discarded from the analysis as missing values. Public trust in the EU is 

searched in the EB surveys with the question of: 

“ .. how much trust you have in certain media and institutions? For each of 

the following media and institutions, please tell me if you tend to trust it or tend not 

to trust it.” 

Three types of answers were provided as “tend to trust”, “tend not to trust” and “don’t know”. 

Replies were coded as 1 (tend to trust) and 2 (tend not to trust) while “don’t know” was again 

regarded as missing value.  

Since, diffuse support is argued to be less volatile than utilitarian support, and is more difficult 

to strengthen it once it got weak (Easton, 1975: 444), it is of great importance to determine the 

characteristic of Turkish public trust. If Turkish public trust is affected mostly by utilitarian 

considerations, it will be easier to strengthen it. Thus, in this study, the answer of the question 

of “To what extend Turkish public trust has been affected from utilitarian considerations?” is 

investigated. To find out the answer of this question, whether the trust attitude of the 

participants is correlated with utilitarian perspectives or not, is investigated. For this, a 

correlation analysis is conducted between the variables, “trust in EU” and “expected benefit” 

of the membership. The “expected benefit” variable is constructed from the responses to the 

question of: 

“Taking everything into account, would you say that (OUR COUNTRY) 

would benefit or not from being a member of the EU?” 

Three types of answers were provided as “would benefit”, “would not benefit” and “don’t 

know”. Replies were coded as 1 (would benefit) and 2 (would not benefit). Third option was 

extracted from the analysis as missing values. Related hypothesis was “Turkish public trust is 

not strongly affected by utilitarian considerations”. 

As mentioned earlier, a great deal of arguments has been made in the literature whether trust in 

national institutions explains the variation in public trust in the EU. While some have argued 

that there was a positive relationship between the two variables, others contended that the 

variables have been negatively correlated. This argument is tested in this paper with respect to 

Turkish public attitudes. “Trust in national government” is searched in the EB surveys with the 

question of: 

“How much trust you have in the national government?” 

Options were organized as “tend to trust”, “tend not to trust” and “don’t know”. Replies were 

coded as 1 (tend to trust) and 2 (tend not to trust). Third option was extracted from the analysis 

as missing values. The fifth hypothesis was then: “Public trust in national government has only 

a limited effect on the variation in trust in the EU”.  

4. Empirical Analysis 

It was revealed that, those who tend to trust in the EU come out to be 28% in 2018, while it was 

quite higher than this number as 56,3% in 2004. In other words, those who tend to trust in the 



7th SCF International Conference on “The Future of the European             Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”               11-13th April 2019 
 

765 

 

EU has almost fallen by half in fifteen years. Contrarily, the percent of those who tend not to 

trust in the EU in 2004 (43,7%) has increased more than half to 72% in 2018 (Table-1). 

Therefore, the first hypothesis (H1) “Turkish Public trust in the EU at the moment is quite a 

little” was confirmed.  

Table 1: Public trust in the EU (2004-2018) 

About here 
 

Looking at the figure 1, which depicts the percentage of those tend to trust and those tend not 

to trust, excluding some slight exceptions in 2007, 2009 and 2015, it was observed that there 

existed a steady decline in the percentage of those tend to trust, and on the contrary, a steady 

increase in the percentage of those tend not to. Thus, the second hypothesis (H2) “There has 

been a steady decrease in the level of Turkish public trust in the EU, for the last 15 years” was 

verified (Figure-1).  

 
Figure 1:  Public trust in the EU 

To test the third hypothesis, correlation analysis was conducted to find out if there was a 

meaningful relationship between “public trust in the EU” and “public support for the EU 

membership”. It is revealed that, there was a meaningful (p˂0.01) and positive relationship 

(B=,33) between the variables (Table-2).  

Table 2:Correlations between public trust and public support 

Correlations 

 
Trust in the EU Support for the EU 

Trust in the EU Pearson 

Correlation 

1 ,330** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 13234 8656 

Support for the EU Pearson 

Correlation 

,330** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 8656 9826 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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To be able to examine this correlation, both public trust and public support from 2004 to 2018 

were depicted on the same figure (Figure-2). This correlation has found to be observed clearly 

on the figure. Therefore, H(3) “Public trust is positively corelated with public support for the 

EU” was verified.  

 

 
Figure 2: Public trust and public support  

 

To examine to what extent does “expected benefit” predict the variations in trust attitude, 

regression analysis was conducted (Table-3). It was revealed that there was a positive 

relationship between the variables, as anticipated. However, the magnitude of this prediction in 

the variation of public trust come out to be as short as 16% (r²=0,167). In other words, expected 

benefit observed to explain just 16 percent of changes in trust attitude. Therefore, the fourth 

hypothesis “Turkish public trust is not strongly affected by utilitarian considerations” was 

verified.      

 

    Table 3   The impact of expected benefit on the public trust 
Model Summary 

Model R 
R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,409a ,167 ,167 ,441 

a. Predictors: (Constant), Expected benefit (CANDIDATES) 

 

In order to find out to what extent and in which direction “trust in national government” affects 

on the “trust in the EU”, regression analysis was conducted (Table-4). It was revealed that, 

although meaningful and positive, “trust in national government” had only a limited effect on 

the “trust in the EU” (r²=0,071). Therefore, the fifth hypothesis “Public trust in national 

government has only a limited effect on the variation in trust in the EU” was confirmed.  

                 Table 4:The impact of trust in national government on the public trust 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,266a ,071 ,071 ,464 

a. Predictors: (Constant), Trust in national government 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Public trust in the EU and public support for the EU 
membership

Tend to trust Support for the EU



7th SCF International Conference on “The Future of the European             Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”               11-13th April 2019 
 

767 

 

5.  Discussion and Conclusion 

This study has attempted to examine the nature of Turkish public trust in the EU and the 

relationship between this trust and public support for the EU integration, between 2004 and 

2018. Whether “trust in national government” is correlated with “trust in the EU” or not, was 

also investigated. The analysis conducted in this paper provided evidence to support the claim 

that besides a few exceptions, public trust in the EU has been declining steadily, for the last 

fifteen years in Turkey. This attitude has been found to be significantly correlated with public 

support for the EU membership. As to the level of public trust in 2018, it was appeared to fallen 

down to 28%, almost half of the trust level in 2004. However, although the level of public trust 

has observed to fall by half from 56,3% in 2004 to 28% in 2018, the overall public trust in EU 

throughout Europe argued also to drop from 60% in 2004 to 36% in 2015 (Foster and Frieden, 

2017: 2). Therefore, this tendency of distrust in the EU not only seems to be peculiar to Turkey, 

but also is applied to the whole continent.  

With the regression analysis conducted to determine whether Turkish public trust falls into the 

category of some kind of a utilitarian or diffuse trust, it was understood that “expected benefit” 

of the membership, although had a meaningful and positive relationship with the trust attitude, 

the impact of the independent variable on dependent variable found to be just a little. In light 

of these findings, it is concluded that Turkish public trust was not strongly affected by utilitarian 

considerations. The relationship between “trust in national institutions” and “trust in the EU” 

was another topic investigated in this paper. As was the case in the previous analysis, while 

being positively correlated, “trust in national government” found to have only a limited effect 

on the “trust in the EU”.  

These findings have several significant implications for the nature of public trust and the 

relationship between public trust and public support for the integration. While, given the current 

public skepticism regarding the EU in Turkey and throughout the continent, this downturn 

tendency of public support is likely to continue, support for the integration still can be 

reinforced by developing public trust in the EU and its institutions. Benevolence and integrity, 

as Mayer et. al., (1995: 719) put forth, are the two prerequisites in order for trust to develop. 

While the first one refers to a positive orientation of the trustee toward the trustor, the latter 

implies that the trustee adheres to a set of principles that the trustor finds appropriate. Looking 

from this point of view, it is not a secret that many of the EU politicians do not hold a positive 

orientation toward Turkey’s membership and that the EU does not apply just the objective 

criteria to Turkey, but also lays numerous political agendas down as a condition, endlessly. 

These conditions naturally damage trust development and even breeds distrust.  

Widespread public distrust and the fear or suspicion that the EU will exploit their cooperation 

rather than reciprocate, prevents effective public cooperation (Follesdal, 2002: 304). Today half 

of the European youth is argued to tend not to trust in the EU (Prange-Gstöhl, 2016: 379). The 

fact that despite being ever present in the political rhetoric of the EU, requirements of public 

trust have been argued not to be reflected by EU policy makers (Abazi and Tauschinsky, 2015: 

84). Armingeon and Ceka (2014: 85) were also of the opinion that it was the policies of the EU, 

responsible for the erosion of diffuse support among public.  

It was understood in this study that, Turkish public trust does not mostly reflect a type of 

utilitarian trust, which is easier to recover once weakened. Instead, it seems to coincide with a 

type of diffuse trust, which is harder to strengthen once it gets weak (Easton, 1975: 444). Under 

these circumstances, although it is hard to develop public trust in an instant, for trust develops 

over time as the parties of the relationship establish that they are indeed reliable, the only way 

to make a progress is try to establish a convenient bases on which public trust could be flourish. 
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European policy-makers should take into account the phenomenon of eroding public trust in 

the EU institutions for the future of both the EU and Europe.  

This paper was an attempt to update the understanding of Turkish public support for the EU 

membership and as a basic predictor of that support, public trust in the EU. Next step in research 

efforts regarding Turkish public trust in the EU might concentrate on the characteristics of 

diffuse trust which is mostly shaped on the bases of values such as integrity and loyalty. This 

understanding will lead policy-makers to shape their strategies, which will help public trust 

grow stronger and contribute more to the EU integration.  
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Algılanan İş Güvencesinin Çalışan Performansına Etkisi 
 
 

Nilüfer Yörük Karakılıç1  Süleyman Candan2 

 
 

Özet 

İş Hukuku'nun en önemli konularından birisini oluşturan iş güvencesi kavramı, sosyal devlet anlayışının 

gelişmesiyle birlikte günümüzde daha da önem kazanmıştır. İş güvencesi genel olarak çalışanın işinin güvence 

altına alınıp, iş sözleşmesinin keyfi fesihlere karşı korunması ve işverenin fesih hakkının sınırlanması, geçerli bir 

sebebe dayanmayan fesihlerin önlenmesini iş güvencesi olarak tanımlayabiliriz. Çalışma yaşamında işletmelerin 

varlıklarını devam ettirebilmesi, kalite ve verimin yüksek olması ancak çalışanların performanslarının 

artırılmasıyla mümkün olmaktadır. İş stresörleri bireyin, iş gücü performansını etkilemektedir. Çalışmada iş 

güvencesinin performansa etkisi üzerinde durularak Afyonkarahisar ili Devlet Demiryolları çalışanlarından oluşan 

örneklemde iş güvencesinin çalışanların performansı üzerindeki etkileri araştırılmış ve çalışanın iş güvencesi 

düzeyinin performansı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Araştırma verileri iş güvencesi bağımsız 

değişkeni ile performans bağımlı değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya 

koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: İş güvencesi, performans, işgören performans değerleme 

JEL Sınıflandırması: J28, M10, M12, M54 

 

Impact of Perceived Job Security on Employee Performance 
 
Abstract 

The concept of job security, which constitutes one of the most important subjects of Labor Law, has 

become more important nowadays with the development of social state understanding. In general, job 

security can be defined as securing the employee's job, protecting the employment contract against 

arbitrary termination and limiting the right of termination of the employer, and preventing the 

termination of valid termination. The fact that enterprises can continue their existence in business life 

and quality and efficiency is high is only possible by increasing the performance of employees. Job 

stressors affect the individual's work performance. In the study, the effect of Job Assurance on 

Performance was investigated and the effects of job security on the performance of employees were 

investigated in the sample of Afyonkarahisar State Railways Employees. Research data revealed that 

there was a statistically significant relationship between job security argument and performance 

dependent variable. 

Keywords: Job security, performance, employee performance appraisal 

JEL Classification: J28, M10, M12, M54. 

 

1. Giriş 

İşini kaybetme kaygısı kapitalist toplumlarda yaygın olarak görülen psikolojik bir olgudur. İş 

hukukunun en önemli amaçlarından birisi işçinin işine süreklilik sağlanması, geçim kaynağı 

olan gelirini kaybetme endişesinden uzak tutularak geleceğine güven duymasının 

sağlanmasıdır. İş güvencesiyle ilgili olarak gelişmiş ülkelerde işçi ve işverenler arasındaki yasal 

ilişkilerin sosyal düzeni rahatsız etmeyecek ve taraflar arasında barışı sağlayacak şekilde 

düzenlenebilmesi için tarihsel süreç incelendiğinde devletin çalışma hayatına müdahalesi 

                                                 
1Assist.Prof.,Afyon Kocatepe University,Afyonkarahisar-Turkey,nilyoruk@aku.edu.tr 
2Afyon Kocatepe University,Afyonkarahisar-Turkey,suleyman_4972@hotmail.com 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”             11-13th April 2019 

773 

 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Çalışma hayatına devletin müdahalesi sonucunda, yasa koyucunun 

işverenlere cezasal yaptırımlar ve sorumluluklar getiren ve zorunlu kuralları uygulayan iş 

mevzuatı, işçi ve işverenler arasındaki hukuki ilişkilerin toplum düzenini bozmamak ve taraflar 

arasında barışı sağlamak için ortaya çıkmıştır. İş güvencesi gelişmiş ülke demokrasilerinde 

kanunla koruma altına alınmış ve bu konuda gereken hassasiyet gösterilmektedir. 

4773 sayılı yasa ülkemiz de ilk olarak, iş hukuku ve iş güvencesine yönelik 15 Mart 2003 

tarihinde yürürlüğe girmiş ve kısa bir süre yürürlükte kaldıktan sonra, bazı değişikliklerle 

birlikte 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile tamamen Türk İş 

Hukuku sisteminde yerini almıştır. İşletmelerin varlıklarını devam ettirebilmesi, 

büyüyebilmesi, gelişme gösterebilmesi ve kâr oranlarını ve verimliliği artırmak gibi işletme 

amaçlarına erişmelerinde çalışanlarının performansı etkili olmaktadır. Çalışmada iş 

güvencesinin performansa etkisi üzerinde durularak Afyonkarahisar ilinde Devlet 

Demiryollarındaki çalışanlar üzerinde veri toplama yöntemi olarak anket uygulama örneğine 

yer verilmiş ve iş güvencesinin çalışanların performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır.  

2.Literatür Taraması 

Dursun ve Bayram (2013) tarafından yapılan makale çalışmasında "iş güvencesizliği algısının, 

çalışanların kaygı düzeyleri üzerine etkisi" araştırılmış verilerin analizinde temel betimsel 

istatistik analizleri, t-testi, F testi ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları 

incelendiğinde, algılanan iş güvencesi azaldığında çalışanların kaygı düzeylerinin arttığı 

sonucu elde edilmiştir. Dığın ve Ünsar (2010) tarafından yapılan çalışmada "çalışanların iş 

güvencesinden memnuniyetlerinin örgütsel bağlılıkları, iş stresleri ve işten ayrılma eğilimlerine 

etkilerinin incelenmesi" araştırılmış verilerin analizinde t-testi, varyans analizi, regresyon 

analizi yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analizlere göre, çalışanların iş ve iş güvencelerinden 

memnuniyetleri ile örgütsel bağlılıkları arasında pozitif, iş stresi ve işten ayrılma eğilimleri 

arasında negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca, çalışanların iş güvencesi algılarında; 

istihdam biçimleri, sendikal güvenceleri ve yaşları açısından farklılıklar tespit edilmiştir. Belber 

ve Etyemez (2017) tarafından yapılan çalışmada önlisans öğrencilerinin aldıkları eğitim 

hizmetiyle oluşan iş güvencesi algılarının, işe yönelik eğilimleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Araştırma kapsamında "Öğrencilerin aldıkları eğitim hizmetiyle oluşan geleceğe yönelik iş 

güvencesi algıları, işe yönelik eğilimlerini etkilemektedir" hipotezinin test edilmesinde SPSS 

(Tanımlayıcı istatistik) ve AMOS (yapısal eşitlik modeli ) programları kullanılmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda hipotez kabul edilmiş ve öğrencilerin iş güvencesi algılarının işe yönelik 

eğilimlerini pozitif yönde ve anlamlı şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Bakan ve Büyükbeşe 

(2004) tarafından yapılan makalede çalışmasında iş güvencesi ile genel iş davranışları 

(motivasyon, iş tatmini, sosyal tatmin, genel tatmin, yöneticiden tatmin) arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Verilerin analizinde frekans analizi, korelasyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. 

Araştırma verileri iş güvencesi değişkeni ile motivasyon, genel tatmin, iş tatmini, sosyal tatmin 

ve yöneticiden tatmin değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya 

koymuştur. Çağlar (2010) tarafından yapılan yüksek lisans tezinde iş güvencesi kavramının 

çalışanlar tarafından ne düzeyde bilindiği ve çalışanlara olan etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. 

Anket sorularına verilen cevapların değerlendirilmesi ve hipotez testlerinin uygulanmasında 

SPSS 18.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Hipotez testleri bölümünde iki bağımsız grup 

t testi, ikiden fazla bağımsız grup ANOVA parametrik testleri ile iki bağımsız grup Mann-

Whitney U Testi ve ikiden fazla bağımsız grup Kruskal-Wallis H parametrik olmayan testlerine 

yer verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda çalışanların iş güvencesi konusunda yeterli 

düzeyde bilinç düzeyine sahip oldukları ve haksız yere işten çıkartılmaları durumunda hukuki 

anlamda atacakları adımlara hazırlıklı oldukları tespit edilmiştir. Dığın (2008) tarafından 

yapılan yüksek lisans tezinde çalışanların iş güvencesinden memnuniyetlerinin örgütsel 

bağlılıkları, iş stresleri ve işten ayrılma eğilimlerine etkilerinin incelenmesi araştırılmış ve elde 
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edilen veriler; güvenirlik testi, faktör ve varyans analizleri, regresyon analizi ile değişkenler 

arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi ortaya konularak hipotezlerin sınaması yapılmıştır. 

Yapılan analizlere göre, çalışanların iş ve iş güvencelerinden memnuniyetleri ile; örgütsel 

bağlılıkları arasında pozitif, iş stresi ve işten ayrılma eğilimleri arasında negatif yönlü bir ilişki 

saptanmıştır. Ayrıca, çalışanların iş güvencesi algılarında; istihdam biçimleri, sendikal 

güvenceleri ve yaşları açısından farklılıklar tespit edilmiştir. Chih vd.(2017) tarafından yapılan 

araştırmada, psikolojik sözleşme ihlalinin çalışanların iş güvencelerini etkilediği bununda 

performansa olumsuz etkide bulunduğuna dair hipotez oluşturulmuş ve Çin’de inşaat 

sektöründe çalışanlar üzerinde araştırmalar yapılmış elde edilen verilerin analizinde regresyon 

analizi yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Hipotez kabul edilerek, çalışanların sözleşmelerinin 

sürekli hale getirilmesinin iş güvencesi yaratacağı bunun sonucunda da çalışanların 

performanslarının artacağı sonucuna varılmıştır. Naswall ve De Witte (2003) tarafından yapılan 

araştırmada, yüksek düzeyde iş güvencesizliği yaşayan bireylerin özelliklerini belirlemek için 

dört Avrupa ülkesinde araştırma yapılmış araştırmada elde edilen veriler korelasyon ve 

regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda ise mavi yakalı ve 

sözleşmeli çalışanların, yaşlı olan çalışanların ve eğitim düzeyi düşük olan çalışanların daha 

çok iş güvencesizliği yaşadığı sonucuna varılmıştır. Poyraz ve Kama (2008) yapılan 

araştırmada algılanan is güvencesinin, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkileri incelenmiş söz konusu etkileri ve değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya 

çıkarmak amacıyla araştırmadan elde edilen bulgular SPSS 10.0 bilgisayar paket programına 

girildikten sonra, t-testi, tekli ve çoklu regresyon, korelasyon ve tek yönlü varyans analizi gibi 

çeşitli istatistik yöntemler % 1 ve % 5 anlam düzeyi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan 

analizler sonucunda iş güvencesi sorununun birçok çalışan için endişe kaynağı olmaya devam 

edeceğini, bu nedenle işverenler ve yöneticiler için iş güvencesi konusunun sıra dışılığının ve 

örgütsel değişkenler üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılmasının son derece önemli olduğu 

düşünülmektedir. İş güvencesi kavramının örgütlerin etkili ve verimli çalışmasında önemli bir 

etkiye sahip olduğunu ve bu konuya gereken önem verilirse örgütler ve çalışanları açısından 

olumlu sonuçlar elde edileceğine değinilmiştir. Kraja (2015) tarafından yapılan çalışmada kamu 

sektörü üzerinde iş güvencesinin performansa etkisi araştırılmış, verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistiksel analiz ve hipotezleri test etmek için regresyon analizi yöntemleri 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda iş güvencesinin kamu kuruluşlarında çalışanların 

performansı üzerinde % 76,56 olarak önemli bir etkide bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın belirtilen amacı doğrultusunda aşağıdaki model geliştirilmiştir. Modelde, iş 

güvencesi algısının çalışanın performansı üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Temel varsayım iş 

güvencesi algısının olumlu olmasının, çalışan performansı üzerine olumlu etkisinin olacağıdır. 

İş güvencesi algısının düşük olmasının ise, çalışanların performansının düşük olmasına neden 

olacağı varsayılmaktadır. 

Bağımsız Değişken     Bağımlı Değişken 
 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

H1: İş güvencesi ile performans arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır.  

H2: Çalışanın iş güvencesi algısının çalışanın performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

H2-1: Çalışanların iş güvencesi algısı cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Performans                                                                                        İş Güvencesi                                                                                        
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H2-2: Çalışanların iş güvencesi algıları medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H2-3: Çalışanların iş güvencesi algıları eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H2-4: Çalışanların iş güvencesi algısı yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

H2-5: Çalışanların iş güvencesi algıları çalışma şekillerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H2-6: Çalışanların iş güvencesi algısı sendika üyeliğine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H2-7: Çalışanların iş güvencesi algıları aylık ortalama gelirlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H2-8: Çalışanların performans düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H2-9: Çalışanların performans düzeyleri medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H2-10: Çalışanların performans düzeyleri eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H2-11: Çalışanların performans düzeyleri yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H2-12: Çalışanların performans düzeyleri çalışma şekillerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H2-13: Çalışanların performans düzeyleri sendika üyeliğine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

H2-14: Çalışanların performans düzeyleri aylık ortalama gelirlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

4.Yöntem 

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırma kapsamında verilerin 

toplanması için gerekli izinler alınmış, zaman ve diğer olanakların maksimum kullanılmasına 

çalışılmıştır. Çalışmada verilerin elde edilmesinde anket yöntemi uygulanmıştır. Anket 

sorularına verilen cevapların değerlendirilmesi ve hipotez testlerinin uygulanmasında SPSS 

18.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel 

metotlar (Frekans, Standart Sapma, Yüzde, Ortalama) kullanılmıştır. Çalışma kapsamındaki 

hipotezlerin test edilmesinde; Bağımsız İki Örnek T - Testi, Tek-Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA), Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Bu 

araştırmanın veri toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmacı 

tarafından tasarlanan anket üç bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde 9 adet maddeden oluşan 

demografik bilgilerden yer almaktadır. Anketin ikinci bölümü 4 maddeden oluşmaktadır. Bu 

maddeler ile katılımcıların iş güvencesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İş güvencesi 

ölçeği Mustafa Türkmen'in "Bilişim sektöründe çalışanların psikososyal risklerinin 

değerlendirilmesi ve e devlet proje çalışanları üzerine bir uygulama" adlı iş sağlığı ve güvenliği 

uzmanlık tezinden alınmıştır (Türkmen, 2016). Anketin üçüncü bölümü 4 maddeden 

oluşmaktadır. Bu maddeler ile katılımcıların iş performanslarının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. İş performansı ölçeği olarak "Kirkman ve Rosen (1999), tarafından geliştirilen 

iş performansı ölçeği" kullanılmıştır. Anketteki sorular beşli likert ölçeğinde hazırlanmıştır. 

Çalışmanın evrenini Afyonkarahisar ilinde TCDD (Devlet Demiryolları) çalışanlarının tamamı 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu kitlenin içerisinden anketi cevaplamayı kabul 

eden 300 çalışan oluşturmaktadır. Dağıtılan 300 anketten sağlıklı olarak 253 tanesi geri 

dönmüştür. Çalışma 253 anket üzerinden elde edilen bulgular neticesinde değerlendirilmiştir. 
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5. Bulgular ve Değerlendirmeler 

İş güvencesi ölçeğindeki 4 ifadenin güvenirliği %94 olarak çok yüksek bulunmuştur. Bu durum, 

ölçekteki önermelere verilen cevapların tutarlı ve bu ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir 

(İslamoğlu &Alnıaçık, 2014: 287). Performans ölçeğindeki 4 ifadenin güvenirliği %97 olarak 

çok yüksek bulunmuştur. Bu durum, ölçekteki önermelere verilen cevapların tutarlı ve bu 

ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir (İslamoğlu &Alnıaçık, 2014: 287). 

Tablo 1: İş Güvencesi ve Performans Ölçeğinin Güvenirlik Analizi, Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri 
 Cron

bach 

Alph

a 

İfadeler Ortalama Standart Sapma N 

İş
 g

ü
v

en
ce

si
 

       

0,948 Kurumumuzda işler iş güvencesini artıracak 

şekilde planlanmıştır. 
3,4229 1,26263 

 

 

 

253 
Kurumumuzda çalışma şartlarını belirten ve adil 

ücretle ilgili açık ifadelerle yapılan bir iş 

sözleşmesi vardır. 

3,1818 1,43874 

Ücretlerin düzenli olarak ödeneceği ve hakların 

ilgili kontrata göre sağlanacağı garanti altına 

alınmıştır. 

3,4743 1,36435 

Kurumumuzda adaletsiz işten çıkarmaya karşı 

çalışanlar ve temsilcileri korunur. 
3,3281 1,32702 

   

Toplam 

 

3,3517 1,25466 
 

İş
 P

er
fo

rm
a

n
sı

 

0,971 
İşimde göstermiş olduğum performans düzeyim 

yüksektir. 

3,6798 1,19035 
 

 

253 
Görevlerimi tam zamanında tamamlarım. 3,6482 1,28126 

İş hedeflerime fazlasıyla ulaşırım. 3,6047 1,20593 

Sunduğum hizmet kalitesinde standartlara 

fazlasıyla ulaştığımdan eminim. 

3,4980 

 

1,28984 

  
Toplam 3,6076 1,24184 

 

 

Araştırma konusuna uygun olarak ele alınan demografik özelliklere ilişkin sorular anketin ilk 

bölümünde yer almaktadır. Anket sonuçlarının demografik özelliklere ait değerlendirmesi 

Tablo 2’de yer almaktadır. 

Anket katılımcılarının %90,9’unun erkek ve %9,1’inin bayan olduğu, %69,6’i evli iken 

%30,4’ünün bekâr oldukları görülmüştür. Yaş durumları itibariyle 34-41 yaş aralığında 

çalışanların sayısı diğerlerine göre fazladır.%37,9’u ilköğretim, %28,9’u lise, %12,6’sı 

önlisans, %19,8’i lisans mezunu, %0,8'i de yüksek lisans/doktora mezunu, aylık ortalama gelir 

düzeyine ilişkin %52,6 ile 2.501-4.000 TL Arası gelir düzeyine sahip çalışanlar daha fazladır. 

Çalışma şekilleri dikkate alındığında kadrolu çalışanların %56,5 ile fazla olduğu, %70,4 ile 

sendika üyesi olanların fazla olduğu görülmektedir. 

Tablo 2:Demografik Değişkenlerin Frekans ve Yüzde Dağılımları 

  Frekans Yüzde % 

 

Cinsiyet 

Erkek 230 90,9 

Bayan 23 9,1 

 

Medeni Durum 

Evli 176 69,6 

Bekâr 77 30,4 

Yaş 18-25 18 7,1 

26-33 49 19,4 
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34-41 68 26,9 

42-49 55 21,7 

50 ve Üzeri 63 24,9 

Eğitim Durumu İlköğretim 96 37,9 

Lise 73 28,9 

Önlisans 32 12,6 

Lisans 50 19,8 

Yüksek Lisans/Doktora 2 ,8 

Aylık Ortalama Gelir 1.400 TL Den Az 2 ,8 

1.401-2.500 TL Arası 51 20,2 

2.501-4.000 TL Arası 133 52,6 

4.001-5.500 TL Arası 66 26,1 

5.501 TL ve Üzeri 1 ,4 

İşletmedeki Çalışma Şekliniz Kadrolu Çalışan 143 56,5 

Sözleşmeli Çalışan 101 39,9 

Sezonluk Çalışan 9 3,6 

Bir SendikayaÜyemisiniz Evet 178 70,4 

Hayır 75 29,6 

 Toplam 253 100 

 

6. Hipotez Testleri 

H1:İş güvencesi ile performans arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotezinin analiz edilmesinde Pearson Korelasyon Analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen 

bulgular Tablo 3'de verilmiştir. 

Tablo 3:Bireylerin İş Güvencesi ve Performansları Arasındaki İlişki Analizi 
Pearson Korelasyon Analizi İş Güvencesi Performans 

Korelasyon katsayısı 

İş Güvencesi         P değeri 

Pearson'sN 

Korelasyon katsayısı 

Performans           P değeri 

N 

1 

. 

253 

0,805** 

0,000 

253 

0,805** 

0,000 

253 

1 

. 

253 

 

Tablo 3’de belirtildiği üzere, algılanan iş güvencesi ve bireylerin algılanan performans 

düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır eğer varsa bu ilişki nasıl bir ilişkidir sorularını 

cevaplayabilmek için yapılan pearson korelasyon analizi testinde p değeri 0,000 olarak 

bulunmuştur. P değeri <0,05 olduğu için aralarında bir ilişki vardır yorumu yapılır. Korelasyon 

katsayısı 0.805 olarak bulunduğundan aralarında pozitif yönlü güçlü, yüksek bir ilişki vardır. İş 

güvencesi artış gösterdiğinde performans da artış gösterecektir.H1: İş güvencesi ile performans 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır (KABUL). Bu hipotez ile değişkenler arasında 

anlamlı bir ilişki bulunduğu için kabul edilmiştir. P değeri <0,05 olduğu için aralarında anlamlı 

bir ilişki vardır yorumu yapılır. Korelasyon katsayısı 0.805 olarak bulunduğundan aralarında 

pozitif yönlü güçlü, yüksek bir ilişki vardır. Çalışanların iş güvencesi artış gösterdiğinde 

performansları da artış gösterecektir. 
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H2: Çalışanın iş güvencesi düzeyinin, performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotezinin analiz edilmesinde Doğrusal Regresyon Analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen 

bulgular Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6'da verilmiştir. Boyutlar arasındaki ilişkiler belirlendikten 

sonra performans boyutlarının iş güvencesi faktörlerinden etkilenmesini gösteren doğrusal 

regresyon analizi yapılmıştır. Doğrusal Regresyon analizi ile iş güvencesi faktörlerinin 

performans üzerindeki etkisi modellenmiştir (Tablo:4). 

Tablo 4:Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahminin Std. Hatası 

1 
A 

0,805 
0,648 0,647 0,74579 

 

Modelde bulunan R değeri bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki korelasyon değeridir bu 

değer iki değişken arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. R2 sonucuna göre bağımlı 

değişkendeki %64’lük değişim modele dâhil ettiğimiz bağımsız değişken tarafından 

açıklanmaktadır. Buna göre performanstaki  %64’lük değişimin iş güvencesine bağlı olduğu 

söylenebilir. İş güvencesi tarafından açıklanamayan % 36'lık bir değişkenlik daha vardır bu 

modele dâhil edilmeyen başka değişkenler olabileceği anlamına gelir. 
 

Tablo 5:Doğrusal Regresyon Anova Tablosu 

ANOVAa 

Model Karelerin Toplamı Sd Ortalamaların Karesi F P 

1 

 Regresyon 257,085 1 257,085 462,214 ,000b 

 Artık 139,607 251 0,556 
  

 Toplam 396,692 252 
   

 

a. Bağımlı Değişken: Performans 

b. Belirleyiciler sabit: (Constant), İşgüvencesi 

İş güvencesi bağımsız değişkeninin performans bağımlı değişkenine olan etkisine ilişkin model 

istatistiksel olarak (p=0,000<0,01) anlamlıdır. İş güvencesi değişkeninin performans 

değişkenine olan etkisine ilişkin model anlamlı bir modeldir ( Tablo 5). 

H2: Çalışanın iş güvencesi düzeyinin performansı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır (KABUL). 

Bu hipotez değişkenler arasında anlamlı bir etki bulunduğu için kabul edilmiştir. Tablo 5'de iş 

güvencesi değişkeninin performans değişkenine olan etkisine ilişkin model istatistiksel olarak 

(p=0,000<0,01) olduğu için değişkenler arasında anlamlı bir etki vardır. 

Tablo 6:Doğrusal Regresyon Analizi Katsayılar Tablosu 

Katsayılara 

Model Standartlaşmamış 

Katsayılar 

Standartlaştırılmış 

Katsayılar 

t Anlamlılık 

B Std. Sapma Beta 

1 
(Sabit) 0,292 0,150 

 
1,952 0,052 

İşgüvencesi_ortalama 0,848 0,039 0,805 21,499 0,000 

 

a. DependentVariable: performans_ortalama 

Sig. (anlamlılık) değerinin  (p=0,000<0,01) olması hesaplanan Beta katsayısının anlamlı 

olduğunu göstermektedir. Beta katsayısını yorumlayacak olursak bağımsız değişkende bir 
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standart sapmalık değişme, bağımlı değişkendeki 0.805'lik standart sapma oranında değişmeye 

neden olmaktadır. Tablo 6'da sabit değerin ve bağımsız değişkenin Sig. değeri 0,001'in altında 

olması iş güvencesinin performans üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu şeklinde yorumlanır. 

H2-1: Çalışanların iş güvencesi algısı cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Hipotezinin analiz edilmesinde T-Testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular 

Tablo 7 ve Tablo 8'de verilmiştir. 

Tablo 7:Çalışanların Cinsiyetlerine Göre İş Güvencesi Algı Farklılıklarının T-Testi Sonuçları 

T-Testi 

  t Df Anlamlılık Ortalama Fark Farkın Std. Hatası 

İşgüvencesi 

Ortalama 

Varyansların 

Eşitliği 

Varsayımı 

-1,281 251 0,201 -0,35109 0,27404 

Varyansların 

Eşitsizliği 

Varsayımı 

-1,521 29,137 0,139 -0,35109 0,23089 

 

Tablo 7’de belirtildiği üzere, yapılan T-Testi sonucu anlamlılık değeri P,201 olarak bulunup, 

0,05 değerinden büyük olduğundan; araştırmaya katılan bireylerin cinsiyetlerine göre algılanan 

iş güvencesi düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmemektedir. Bu bulgular varyans 

analiz sonuçları ile birlikte ele alındığında, araştırma hipotezi H2-1: Çalışanların iş güvencesi 

algısı cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (RED). Araştırma hipotezi 

reddedilmiş ve çalışanların cinsiyetleri itibariyle iş güvencesini algılama düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. 
 

Tablo 8:Cinsiyet ve İş Güvencesi Algısına Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

İş Güvencesi Erkek 230 3,3837 1,27231 0,08389 

Kadın 23 3,0326 1,03161 0,21511 
 

Araştırma yapılan kurumda erkek çalışanların iş güvencesi algıları ortalama değer olarak 

3,3837 olarak bulunmuş olup bu durum kadın çalışanların ortalama değerine göre yüksek 

olmakla birlikte, iki çalışan grubunun iş güvencesi algıları arasındaki fark, istatistiksel olarak 

ayırt edici bir boyutta da değildir.  
 

H2-2: Çalışanların iş güvencesi algıları medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir.  Hipotezinin analiz edilmesinde T-Testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular 

Tablo 9 ve Tablo 10'da verilmiştir. 
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 Tablo 9:Çalışanların Medeni Durumlarına İlişkin İş Güvencesi Düzeylerine Ait T-Testi 

Sonuçları 

T-Testi 

  T Df Anlamlılık Ortalama Fark Farkın Std. Hatası 

 

İş 

Güvencesi 

Varyansların 

Eşitliği 

Varsayımı 

11,646 251 0,000 1,61181 0,13840 

Varyansların 

Eşitsizliği 

Varsayımı 

11,195 132,714 0,000 1,61181 0,14397 

 

Tablo 9’da belirtildiği üzere, yapılan T-Testi sonucu anlamlılık değeri ,000 olarak bulunmuş 

olup bu değer 0,05 değerinden küçük olduğundan; araştırmaya katılan bireylerin medeni 

durumlarına göre iş güvencesi düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu 

bulgular varyans analiz sonuçları ile birlikte ele alındığında, araştırma hipotezi H2-2: 

Çalışanların iş güvencesi algıları medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir  

(KABUL).  Araştırma hipotezi kabul edilmiş ve çalışanların medeni durumlarına göre iş 

güvencesi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. 
 

Tablo 10:Medeni Durum ve İş Güvencesine Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 Medeni Durum N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

İş Güvencesi Evli 176 3,8423 0,98034 0,07390 

Bekar 77 2,2305 1,08425 0,12356 
 

Araştırma yapılan kurumdan elde ettiğimiz bulgular sonucunda çalışanların medeni 

durumlarına göre iş güvencesi düzeyleri arasında evli çalışanların ortalama değeri 3,8423 

olarak bulunmuş olup bu oran bekâr çalışanların ortalama değerine göre yüksek olmakla 

birlikte, iki çalışan grubunun iş güvencesi düzeyleri arasındaki fark, istatistiksel olarak ayırt 

edici bir boyuttadır. Çıkan sonuca göre evli çalışanların bekâr çalışanlara göre iş güvencesi 

fazladır. 

H2-3: Çalışanların iş güvencesi algıları eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Hipotezinin analiz edilmesinde Tek-Yönlü Varyans Analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 11 ve Tablo 12' de verilmiştir. 

Tablo 11:Bireylerin Eğitim Durumlarına Göre İş Güvencesi Düzeylerine Ait Varyans Analizi 

Sonuçları 

 Kareler 

Toplamı 

DF Ortalama Kare F Anlamlılık 

Gruplar Arası 46,534 4 11,633 8,239 0,000 

Grup İçi 350,158 248 1,403   

Toplam 396,692 252    
 

“Eğitim durumu itibariyle çalışanların iş güvencesi düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar 

vardır” hipotezi varyans analizi yardımıyla sınanmış ve analiz sonuçları Tablo 11’de 

verilmiştir. Tablonun anlamlılık sütunundaki değer, 000<0,05 olduğu için hipotezde yer alan 

değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır.H2-3: 

Çalışanların iş güvencesi algıları eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 

(KABUL).Bu hipotez değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu için kabul edilmiştir. 
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Tablo 12:İş Güvencesi ve Eğitim Durumlarına Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

İlköğretim 96 3,5651 1,13453 0,11579 

Lise 73 2,9110 1,46331 0,17127 

Önlisans 32 2,7969 1,19041 0,21044 

Lisans 50 3,8850 0,77790 0,11001 

Yüksek 

Lisans/Doktora 

2 4,7500 0,35355 0,25000 

Toplam 253 3,3518 1,25466 0,07888 
 

Tablo 12’deki ortalama verilerden ise farklı eğitim düzeylerindeki çalışanların söz konusu 

faktörden aldıkları ortalama puanlar arasında belirgin bir fark olduğu gözlenmektedir. 

Ortalamaları dikkate alındığında, lisans ve yüksek lisans mezunlarının diğer katılımcılara 

oranla iş güvencesi düzeyleri fazladır. Bu bulgular varyans analiz sonuçları ile birlikte ele 

alındığında, araştırma hipotezi kabul edilmiş ve çalışanların eğitim durumu itibariyle iş 

güvencesini algılama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. 

Araştırma yapılan kurumdan elde edilen veriler iş güvencesi algısının eğitim düzeyine göre 

farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

H2-4: Çalışanların iş güvencesi algıları yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Hipotezinin analiz edilmesinde Tek-Yönlü Varyans Analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 13 ve Tablo 14'de verilmiştir. 

Tablo 13:Bireylerin Yaş Durumlarına Göre İş Güvencesi Düzeylerine Ait Varyans Analizi 

Sonuçları 

 Kareler 

Toplamı 

DF Ortalama Kare F Anlamlılık 

Gruplar Arası 95,787 4 23,947 19,737 0,000 

Grup İçi 300,904 248 1,213   

Toplam 396,692 252    
 

Çalışanların iş güvencesi algıları yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Hipotezi varyans analizi yardımıyla sınanmış ve analiz sonuçları Tablo 13’de verilmiştir. 

Tablonun anlamlılık sütunundaki değer, 000<0,05 olduğu için hipotezde yer alan değişkenler 

arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır.H2-4: Çalışanların iş 

güvencesi algıları yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (KABUL).Bu hipotez 

değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu için kabul edilmiştir. 

Tablo 14: İş Güvencesi ve Yaş Durumlarına Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Yaş N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

18-25 18 1,9028 0,58246 0,13729 

26-33 49 2,7551 1,25778 0,17968 

34-41 68 3,2022 1,36675 0,16574 

42-49 55 3,7455 1,00863 0,13600 

50 ve üzeri 63 4,0476 0,79420 0,10006 
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Toplam 253 3,3518 1,25466 0,07888 
 

Tablo 14’deki ortalama verilerden ise farklı yaş düzeylerindeki çalışanların söz konusu 

faktörden aldıkları ortalama puanlar arasında belirgin bir fark olduğu gözlenmektedir. 

Ortalamaları dikkate alındığında, yaş düzeyi arttıkça çalışanların iş güvencesi algılarının arttığı 

görülmektedir. Elli yaş üzeri çalışanların diğer katılımcılara oranla iş güvencesi düzeyleri 

fazladır. Bu bulgular varyans analiz sonuçları ile birlikte ele alındığında, araştırma hipotezi 

kabul edilmiş ve çalışanların yaş durumları itibariyle iş güvencesini algılama düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma yapılan kurumdan elde edilen 

veriler iş güvencesi algısının yaş düzeyine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

H2-5: Çalışanların iş güvencesi algıları çalışma şekillerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Hipotezinin analiz edilmesinde Tek-Yönlü Varyans Analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 15, Tablo 16 ve Tablo 17'de verilmiştir. 

Tablo 15:Bireylerin Çalışma Şekillerine Göre İş Güvencesi Düzeylerine Ait Varyans Analizi 

Sonuçları 

 Kareler 

Toplamı 

DF Ortalama 

Kare 

F Anlamlılık 

Gruplar Arası 37,284 2 18,142 12,584 0,000 

Grup İçi 360,408 250 1,442   

Toplam 396,692 252    
 

Tablonun anlamlılık sütunundaki değer p=,000<0,05 olduğu için değişkenler arasındaki 

farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. H2-5: Çalışanların iş güvencesi 

algıları çalışma şekillerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (KABUL).Bu hipotez 

değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu için kabul edilmiştir. Aşağıda 

inceleyeceğimiz tablolardaki değerler neticesinde yorum getirilecektir. 

Tablo 16:Bireylerin Çalışma Şekillerine Göre Ortalama ve Standart Sapması 

Çalışma Şekilleri N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

Kadrolu Çalışan 143 3,6818 1,07270 0,08970 

Sözleşmeli Çalışan 101 2,9035 1,35415 0,13474 

Sezonluk Çalışan 9 3,1389 1,30570 0,43523 

Toplam 253 3,3518 1,25466 0,07888 
 

Tablo 16’daki ortalama verilerden ise farklı çalışma şekillerine göre çalışanların söz konusu 

faktörden aldıkları ortalama puanlar arasında belirgin bir fark olduğu gözlenmektedir. 

Ortalamaları dikkate alındığında, kadrolu çalışanların diğer katılımcılara oranla iş güvencesi 

düzeyleri fazladır. Bu bulgular varyans analiz sonuçları ile birlikte ele alındığında, araştırma 

hipotezi kabul edilmiş ve çalışanların çalışma şekilleri itibariyle iş güvencesini algılama 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma yapılan 

kurumdan elde edilen veriler iş güvencesi algısının çalışma şekillerine göre farklılık 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. 
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Tablo 17: Bireylerin Çalışma Şekillerine Göre İş Güvencesi Düzeyleri İle İlgili Post 

HocTestsTukey Testi 

Tablo 17 incelendiğinde anlamlılık değeri, 000<0,05 olan kadrolu ve sözleşmeli çalışanlar 

olarak görülmektedir. Kadrolu ve sözleşmeli çalışanlar arasında iş güvencesi açısından anlamlı 

bir farklılık olduğu yorumu yapılabilir. 

H2-6: Çalışanların iş güvencesi algıları sendika üyeliğine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Hipotezinin analiz edilmesinde T-Testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular 

Tablo 18 ve Tablo 19'da verilmiştir. 

Tablo 18:Çalışanların Sendika Üyeliği Durumlarına İlişkin İş Güvencesi Düzeylerine Ait T-

Testi Sonuçları 

T-Testi 

  t Df Anlamlılık Ortalama Fark Farkın Std. Hatası 

Performans 

Ortalama 

Varyansların 

Eşitliği 

Varsayımı 

7,683 251 0,000 1,19646 0,15572 

Varyansların 

Eşitsizliği 

Varsayımı 

6,999 115,071 0,000 1,19646 0,17094 

 

Tablo 18’de belirtildiği üzere, yapılan T-Testi sonucu anlamlılık değeri ,000 olarak bulunmuş 

olup bu değer 0,05 değerinden küçük olduğundan; araştırmaya katılan bireylerin sendika 

üyeliği durumlarına göre iş güvencesi düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 

Bu bulgular varyans analiz sonuçları ile birlikte ele alındığında, araştırma hipotezi H2-6: 

Çalışanların iş güvencesi algıları sendika üyeliğine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 

(KABUL).  Araştırma hipotezi kabul edilmiş ve çalışanların sendika üyeliğine göre iş güvencesi 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tablo 19: Sendika Üyeliği ve İş Güvencesine Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 Sendika Üyeliği N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

İş Güvencesi Evet 178 3,7065 1,04415 0,07826 

Hayır 75 2,5100 1,31612 0,15197 
 

Araştırma yapılan kurumdan elde ettiğimiz bulgular sonucunda çalışanların sendika üyeliği 

durumlarına göre iş güvencesi düzeyleri arasında evet söyleyen çalışanların ortalama değeri 

3,7065 olarak bulunmuş olup bu oran hayır söyleyen çalışanların ortalama değerine göre yüksek 

İşletmedeki Çalışma Şekliniz 

 

Ortalama Fark Standart Sapma Anlamlılık 

Kadrolu Çalışan Sözleşmeli Çalışan 

Sezonluk Çalışan 

0,77835* 

0,54293 

0,15606 

0,41263 

0,000 

0,388 

Sözleşmeli Çalışan Kadrolu Çalışan 

Sezonluk Çalışan 

-0,77835* 

-0,23542 

0,15606 

0,41768 

0,000 

0,840 

Sezonluk Çalışan Kadrolu Çalışan 

Sözleşmeli Çalışan 

-0,54293 

0,23542 

0,41263 

0,41768 

0,388 

0,840 
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olmakla birlikte, iki çalışan grubunun iş güvencesi düzeyleri arasındaki fark, istatistiksel olarak 

ayırt edici bir boyuttadır. Çıkan sonuca göre sendika üyesi olan çalışanların iş güvencesi düzeyi 

fazladır. 

H2-7: Çalışanların iş güvencesi algıları aylık ortalama gelirlerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. Hipotezinin analiz edilmesinde Tek-Yönlü Varyans Analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 20 ve Tablo 21'de verilmiştir. 

Tablo 20:Bireylerin Aylık Ortalama Gelirlerine Göre İş Güvencesi Düzeylerine Ait Varyans 

Analizi Sonuçları 

 Kareler Toplamı DF Ortalama Kare F Anlamlılık 

Gruplar Arası 133,918 4 33,480 31,597 0,000 

Grup İçi 262,773 248 1,060   

Toplam 396,692 252    
 

Çalışanların iş güvencesi algıları aylık ortalama gelirlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir, hipotezi varyans analizi yardımıyla sınanmış ve analiz sonuçları Tablo 20’de 

verilmiştir. Tablonun anlamlılık sütunundaki değer, 000<0,05 olduğu için hipotezde yer alan 

değişkenler arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. H2-7: 

Çalışanların iş güvencesi algıları aylık ortalama gelirlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir (KABUL).Bu hipotez değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu için 

kabul edilmiştir. 

Tablo 21:İş Güvencesi ve Aylık Ortalama Gelir Durumlarına Göre Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri 

Aylık Ortalama Gelir N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

1400 TL den az 2 1,7500 0,35355 0,25000 

1401-2500 TL 51 2,0392 1,09587 0,15345 

2501-4000 133 3,5282 1,08783 0,09433 

4001-5500 66 4,0795 0,84485 0,10399 

5501 TL 1 2,0000   

Toplam 253 3,3518 1,25466 0,07888 
 

Tablo 21’deki ortalama verilerden ise farklı gelir düzeylerindeki çalışanların söz konusu 

faktörden aldıkları ortalama puanlar arasında belirgin bir fark olduğu gözlenmektedir. 

Ortalamaları dikkate alındığında, 4001-5500 TL arası gelir düzeyine ait çalışanların diğer 

katılımcılara oranla iş güvencesi düzeyleri fazladır. Bu bulgular varyans analiz sonuçları ile 

birlikte ele alındığında, araştırma hipotezi kabul edilmiş ve çalışanların aylık ortalama gelirleri 

itibariyle iş güvencesini algılama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna 

varılmıştır. Araştırma yapılan kurumdan elde edilen veriler iş güvencesi algısının aylık 

ortalama gelirlerine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

H2-8: Çalışanların performans düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir.  Hipotezinin analiz edilmesinde T-Testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular 

Tablo 22 ve Tablo 23'de verilmiştir. 
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Tablo 22:Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Performans Düzeylerine Ait T-Testi Sonuçları 

T-Testi 

  T Df Anlamlılık Ortalama Fark Farkın Std. Hatası 

Performans  

Ortalama 

Varyansların 

Eşitliği 

Varsayımı 

0,096 251 0,924 0,02500 0,26099 

Varyansların 

Eşitsizliği 

Varsayımı 

0,100 27,133 0,921 0,02500 0,24910 

 

Tablo 22’de belirtildiği üzere, yapılan T-Testi sonucu anlamlılık değeri ,924 olarak bulunup, 

0,05 değerinden büyük olduğundan; araştırmaya katılan bireylerin cinsiyetlerine göre 

performans düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmemektedir. Bu bulgular varyans 

analiz sonuçları ile birlikte ele alındığında, araştırma hipotezi H2-8: Çalışanların performans 

düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (RED). Araştırma hipotezi 

reddedilmiş ve çalışanların cinsiyetleri itibariyle performans düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Tablo 23:Cinsiyet ve Performans Düzeylerine Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

Performans Erkek 230 3,6054 1,19908 0,07907 

Kadın 23 3,6304 1,13285 0,23622 
 

Araştırma yapılan kurumda kadın ve erkek çalışanların performansları ortalama değer olarak 

birbirlerine yakın olarak bulunmuş bu durum iki çalışan grubunun performans düzeylerinin 

istatistiksel olarak ayırt edici bir boyutta değildir yorumu getirmemizde etkili olmuştur. 

H2-9: Çalışanların performans düzeyleri medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Hipotezinin analiz edilmesinde T-Testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular 

Tablo 24 ve Tablo 25'de verilmiştir. 

Tablo 24:Bireylerin Medeni Durumlarına Göre Performans Düzeylerine Ait T-Testi Sonuçları 

T-Testi 

  t Df Anlamlılık Ortalama Fark Farkın Std. Hatası 

Performans  

Ortalama 

Varyansların 

Eşitliği 

Varsayımı 

9,209 251 0,000 1,29830 0,14098 

Varyansların 

Eşitsizliği 

Varsayımı 

8,107 111,457 0,000 1,29830 0,16014 

 

Tablo 24’debelirtildiği üzere, yapılan T-Testi sonucu anlamlılık değeri, 000 olarak bulunmuş 

olup bu değer 0,05 değerinden küçük olduğundan; araştırmaya katılan bireylerin medeni 

durumlarına göre performans düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu 

bulgular varyans analiz sonuçları ile birlikte ele alındığında, araştırma hipotezi H2-9: 
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Çalışanların performans düzeyleri medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir  

(KABUL).  Araştırma hipotezi kabul edilmiş ve çalışanların medeni durumlarına göre 

performans düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tablo 25:Medeni Durum ve Performans Düzeylerine Göre Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri 

 Medeni Durum N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

Performans Evli 176 4,0028 0,90908 0,06852 

Bekar 77 2,7045 1,27005 0,14474 
 

Araştırma yapılan kurumda çalışanların medeni durumlarına göre performans düzeyleri 

hakkında yorum getirilecek olursa evli katılımcıların ortalama değeri 4,0028 olarak bekar 

katılımcıların ortalama değeri 2,7045 olarak bulunmuş olup bu verilerden evli katılımcıların 

performans düzeyleri bekar olanlara göre yüksektir sonucuna varılabilir. 

H2-10: Çalışanların performans düzeyleri eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Hipotezinin analiz edilmesinde Tek-Yönlü Varyans Analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 26 ve Tablo 27'de verilmiştir. 

Tablo 26:Bireylerin Eğitim Durumlarına Göre Performans Düzeylerine Ait Varyans Analizi 

Sonuçları 

 Kareler Toplamı DF Ortalama Kare F Anlamlılık 

Gruplar Arası 27,999 4 7,000 5,268 0,000 

Grup İçi 329,504 248 1,329   

Toplam 357,502 252    
 

“Eğitim durumu itibariyle çalışanların performans düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar 

vardır” hipotezi varyans analizi yardımıyla sınanmış ve analiz sonuçları Tablo 26’da 

verilmiştir. Tablonun anlamlılık sütunundaki değer, 000<0,05 olduğu için hipotezde yer alan 

değişkenler arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. H2-10: 

Çalışanların performans düzeyleri eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir  

(KABUL).Bu hipotez değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu için kabul edilmiştir. 

Tablo 27:Performans ve Eğitime Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

İlköğretim 96 3,6276 1,08154 0,11038 

Lise 73 3,2603 1,41325 0,16541 

Önlisans 32 3,4219 1,30359 0,23044 

Lisans 50 4,1400 0,66846 0,09453 

Yüksek 

Lisans/Doktora 

2 5,0000 0,00000 0,00000 

Toplam 253 3,6077 1,9108 0,07488 
 

Tablo 27’deki ortalama verilerden ise farklı eğitim düzeylerindeki çalışanların söz konusu 

faktörden aldıkları ortalama puanlar arasında belirgin bir fark olduğu gözlenmektedir. 

Ortalamaları dikkate alındığında, lisans ve yüksek lisans mezunlarının diğer katılımcılara 
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oranla performans düzeyleri fazladır. Bu bulgular varyans analiz sonuçları ile birlikte ele 

alındığında, çalışanların eğitim durumu itibariyle performans düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bu sonuç; Araştırma yapılan kurumdan elde 

edilen verilerin eğitim düzeyi ile çalışanların performansları arasında anlamlı bir farklılığın 

bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

H2-11: Çalışanların performans düzeyleri yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Hipotezinin analiz edilmesinde Tek-Yönlü Varyans Analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 28 ve Tablo 29'da verilmiştir. 

Tablo 28:Bireylerin Yaş Durumlarına Göre Performans Düzeylerine Ait Varyans Analizi 

Sonuçları 

 Kareler Toplamı DF Ortalama Kare F Anlamlılık 

Gruplar Arası 35,775 4 8,944 6,894 0,000 

Grup İçi 321,727 248 1,297   

Toplam 357,502 252    
 

Çalışanların performans düzeyleri yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Hipotezi varyans analizi yardımıyla sınanmış ve analiz sonuçları Tablo 28’de verilmiştir. 

Tablonun anlamlılık sütunundaki değer, 000<0,05 olduğu için hipotezde yer alan değişkenler 

arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. H2-11: Çalışanların 

performans düzeyleri yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (KABUL).Bu 

hipotez değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu için kabul edilmiştir. 

Tablo 29: Performans ve Yaş Durumlarına Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Yaş Durumları N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

18-25 18 2,8472 1,21006 0,28521 

26-33 49 3,2296 1,34903 0,19272 

34-41 68 3,4963 1,35389 0,16418 

42-49 55 3,7455 0,99941 0,13476 

50 ve üzeri 63 4,1190 0,72656 0,09154 

Toplam 253 3,6077 1,19108 0,07488 
 

Tablo 29’daki ortalama verilerden ise farklı yaş düzeylerindeki çalışanların söz konusu 

faktörden aldıkları ortalama puanlar arasında belirgin bir fark olduğu gözlenmektedir. 

Ortalamalar dikkate alındığında yaş düzeyi arttıkça çalışan performansının da arttığı 

görülmektedir. Elli ve üzeri çalışanların diğer katılımcılara oranla performans düzeyleri 

fazladır. Bu bulgular varyans analiz sonuçları ile birlikte ele alındığında, araştırma hipotezi 

kabul edilmiş ve çalışanların yaş durumları itibariyle performans düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. 

H2-12: Çalışanların performans düzeyleri çalışma şekillerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Hipotezinin analiz edilmesinde Tek-Yönlü Varyans Analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 30, Tablo 31 ve Tablo 32'de verilmiştir. 
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Tablo 30:Bireylerin Çalışma Şekilleri ve Performans Düzeylerine Ait Varyans Analizi 

Sonuçları 

 Kareler Toplamı DF Ortalama Kare F Anlamlılık 

Gruplar Arası 31,026 2 15,513 11,879 0,000 

Grup İçi 326,476 250 1,306   

Toplam 357,502 252    
 

Çalışanların performans düzeyleri çalışma şekillerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Hipotezi varyans analizi yardımıyla sınanmış ve analiz sonuçları Tablo 30’da verilmiştir. 

Tablonun anlamlılık sütunundaki değer, 000<0,05 olduğu için hipotezde yer alan değişkenler 

arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. H2-12: Çalışanların 

performans düzeyleri çalışma şekillerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 

(KABUL).Bu hipotez değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu için kabul edilmiştir. 

Tablo 31:Bireylerin Çalışma Şekillerinin Performans Düzeylerine Göre Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri 

Çalışma Şekilleri N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

Kadrolu Çalışan 143 3,9108 1,03606 0,08664 

Sözleşmeli Çalışan 101 3,1881 1,29393 0,12875 

Sezonluk Çalışan 9 3,5000 0,91001 0,30334 

Toplam 253 3,6077 1,19108 0,07488 
 

Tablo 32'den elde edilen veriler kadrolu ve sözleşmeli çalışanlar arasında performans düzeyleri 

arasında bir farklılık olduğunu göstermektedir. Elde edilen veriler dikkate alındığında Tablo 

31'deki kadrolu ve sözleşmeli çalışanların ortalamaları dikkate alınarak yorum yapmak gerekli 

olacaktır. Ortalamalarına bakıldığında Tablo 31'de kadrolu çalışanların performans ortalamaları 

3,9108 olarak bulunmuş olup sözleşmeli çalışanların ortalamasından yüksek bulunmuştur. 

Buradan hareketle kadrolu çalışanların performans düzeyi sözleşmeli çalışanlardan yüksektir 

yorumu getirilebilir. 

Tablo 32:Bireylerin Çalışma Şekillerinin Performans Düzeyleri İle İlişkisi Post 

HocTestsTukey Testi 

 

İşletmedekiÇalışmaŞekliniz 

 

Ortalama Fark Standart Sapma Anlamlılık 

Kadrolu Çalışan          Sözleşmeli Çalışan 

Sezonluk Çalışan 

0,72272* 

0,41084 

0,14853 

0,39272 

0,000 

0,549 

Sözleşmeli Çalışan      Kadrolu Çalışan 

Sezonluk Çalışan 

-0,72272* 

-0,31188 

0,14853 

0,39753 

0,000 

0,713 

Sezonluk Çalışan         Kadrolu Çalışan 

Sözleşmeli Çalışan 

-0,41084 

0,31188 

0,39272 

0,39753 

0,549 

0,713 
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Tablo 32 incelendiğinde anlamlılık değeri, 000<0,05 olan kadrolu ve sözleşmeli çalışanlar 

olarak görülmektedir. Kadrolu ve sözleşmeli çalışanlar arasında performansları açısından 

anlamlı bir farklılık olduğu yorumu yapılabilinir. 

H2-13: Çalışanların performans düzeyleri sendika üyeliğine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Hipotezinin analiz edilmesinde T-Testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular 

Tablo 33 ve Tablo 34'de verilmiştir. 

Tablo 33:Çalışanların Sendika Üyeliği Durumlarına İlişkin Performans Düzeylerine Ait T-

Testi Sonuçları 

T-Testi 

  t Df Anlamlılık Ortalama Fark Farkın Std. Hatası 

Performans  

Ortalama 

Varyansların 

Eşitliği 

Varsayımı 

6,675 251 0,000 1,01064 0,15140 

Varyansların 

Eşitsizliği 

Varsayımı 

5,999 112,276 0,000 1,01064 0,16846 

 

Tablo 33’de belirtildiği üzere, yapılan T-Testi sonucu anlamlılık değeri ,000 olarak bulunmuş 

olup bu değer 0,05 değerinden küçük olduğundan; araştırmaya katılan bireylerin sendika 

üyeliği durumlarına göre performans düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 

Bu bulgular varyans analiz sonuçları ile birlikte ele alındığında, araştırma hipotezi H2-13: 

Çalışanların performans düzeyleri sendika üyeliğine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 

(KABUL).  Araştırma hipotezi kabul edilmiş ve çalışanların sendika üyeliğine göre performans 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. 
 

Tablo 34: Sendika Üyeliği ve Performansa Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 Sendika Üyeliği N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

Performans Evet 178 3,9073 1,00098 0,07503 

Hayır 75 2,8967 1,30623 0,15083 

 

Araştırma yapılan kurumdan elde ettiğimiz bulgular sonucunda çalışanların sendika üyeliği 

durumlarına göre performans düzeyleri arasında evet söyleyen çalışanların ortalama değeri 

3,9073 olarak bulunmuş olup bu oran hayır söyleyen çalışanların ortalama değerine göre yüksek 

olmakla birlikte, iki çalışan grubunun performans düzeyleri arasındaki fark, istatistiksel olarak 

ayırt edici bir boyuttadır. Çıkan sonuca göre sendika üyesi olan çalışanların performans düzeyi 

fazladır. 

H2-14: Çalışanların performans düzeyleri aylık ortalama gelirlerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. Hipotezinin analiz edilmesinde Tek-Yönlü Varyans Analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 35 ve Tablo 36'da verilmiştir. 

Tablo 35:Bireylerin Aylık Ortalama Gelirlerine Göre Performans Düzeylerine Ait Varyans 

Analizi Sonuçları 

 Kareler Toplamı DF Ortalama Kare F Anlamlılık 

Gruplar Arası 107,460 4 23,865 26,646 0,000 
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Grup İçi 250,042 248 1,008   

Toplam 357,502 252    
 

Çalışanların performans düzeyleri aylık ortalama gelirlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir, hipotezi varyans analizi yardımıyla sınanmış ve analiz sonuçları Tablo 35’de 

verilmiştir. Tablonun anlamlılık sütunundaki değer ,000<0,05 olduğu için hipotezde yer alan 

değişkenler arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. H2-14: 

Çalışanların performans düzeyleri aylık ortalama gelirlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir (KABUL).Bu hipotez değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu için 

kabul edilmiştir. 

Tablo 36:Performans ve Aylık Ortalama Gelir Durumlarına Göre Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri 

Aylık Ortalama Gelir N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

1400 TL  den az 2 3,5000 0,00000 0,00000 

1401-2500 TL 51 2,3824 1,16657 0,16335 

2501-4000 133 3,7538 1,04128 0,09029 

4001-5500 66 4,2500 0,77335 0,09519 

5501 TL 1 4,5000 . . 

Toplam 253 3,6077 1,19108 0,07488 
 

Tablo 36’daki ortalama verilerden ise farklı gelir düzeylerindeki çalışanların söz konusu 

faktörden aldıkları ortalama puanlar arasında belirgin bir fark olduğu gözlenmektedir. 

Ortalamaları dikkate alındığında, 4001-5500 TL arası gelir düzeyine ait çalışanlar ile 5501 TL 

ve üzeri çalışanların diğer katılımcılara oranla performans düzeyleri fazladır. Bu bulgular 

varyans analiz sonuçları ile birlikte ele alındığında, araştırma hipotezi kabul edilmiş ve 

çalışanların aylık ortalama gelirleri itibariyle performans düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma yapılan kurumdan elde edilen veriler performans 

düzeyinin aylık ortalama gelirlerine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

7. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırma kapsamında iş güvencesi ve performans ile ilgili yapılan literatür taramasının 

ardından Afyonkarahisar ilinde Devlet Demiryolu çalışanlarının katılımı ile iş güvencesinin 

çalışanların performansları üzerindeki etkisi üzerine bir alan araştırması yapılmıştır. 

Afyonkarahisar İlinde Devlet Demiryolları' nda çalışan bireylerin iş güvencesinin boyutları ve 

iş güvencesinin çalışanların performansları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Literatürde cinsiyet 

değişkeni ve iş güvencesi algısı açısından farklı sonuçların elde edildiği görülmektedir. Genel 

olarak; erkek işçiler için, ailenin geçimini sağlama sorumluluğu nedeniyle işin öneminin daha 

yüksek olacağı ileri sürülmektedir. Bireylerin medeni durumlarına göre iş güvencesi düzeyleri 

farklıdır. Evli çalışanların bekâr çalışanlara göre iş güvencesi düzeyleri daha fazladır. Eğitim 

durumlarına göre bakıldığında ilköğretim, lise, lisans ve önlisans mezunlarına oranla lisans ve 

yüksek lisans mezunlarının iş güvencesi düzeyleri fazladır. Nitekim Mustafa Türkmen'de iş 

sağlığı ve güvenliği uzmanlık tezinde iş güvencesi ölçeği ile eğitim düzeyi arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulmuştur (Türkmen, 2016: 75). Çalışanların yaş durumlarına göre 

iş güvencesi düzeylerine bakıldığında elli ve üzeri yaş grubunda olan çalışanların iş güvencesi 

düzeyi diğerlerine oranla fazladır. Çalışma şekillerine göre kadrolu çalışanların iş güvencesi 

düzeyi diğerlerine oranla yüksektir. Sendika üyesi olan çalışanların iş güvencesi düzeyi 
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diğerlerine oranla fazladır. Aylık ortalama gelir düzeyine ilişkin 4001-5500 TL arası gelir 

düzeyine sahip çalışanların iş güvencesi düzeyi diğerlerine oranla yüksektir. 

Çalışanların demografik özelliklerinden biri de cinsiyet faktörüdür. Bireylerin cinsiyetlerine 

göre performans düzeyleri arasında yapılan araştırmaya göre anlamlı bir fark olmadığı tespit 

edilmiştir. Kadınlarda performans düzeyi ortalamaları 3,6304 iken, erkeklerde 3,6054’dür. 

Araştırma yapılan kurumda kadın ve erkek çalışanların performansları ortalama değer olarak 

birbirlerine yakın olarak bulunmuş bu durum iki çalışan grubunun performans düzeylerinin 

istatistiksel olarak ayırt edici bir boyutta değildir yorumu getirmemizde etkili olmuştur. 

Bireylerin medeni durumlarına göre performanslarında ise anlamlı bir fark olduğu tespit 

edilmiştir. Araştırma yapılan kurumda çalışanların medeni durumlarına göre performans 

düzeylerine bakıldığında evli katılımcıların ortalama değeri 4,0028 olarak bekar katılımcıların 

ortalama değeri 2,7045 olarak bulunmuş olup bu verilerden evli katılımcıların performans 

düzeyleri bekar olanlara göre yüksektir sonucuna varılabilir. Bireylerin eğitim durumları ve 

performansları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Farklı eğitim düzeylerindeki 

çalışanların söz konusu faktörden aldıkları ortalama puanlar arasında belirgin bir fark olduğu 

gözlenmektedir. Eğitim durumlarına göre ilköğretim, lise, lisans ve önlisans mezunlarına oranla 

lisans ve yüksek lisans mezunlarının performans düzeyleri fazladır. Çalışanların yaş 

durumlarına göre performans düzeyleri, elli ve üzeri yaş grubunda olan çalışanların performansı 

diğerlerine oranla fazladır. Çalışma şekillerine göre kadrolu çalışanların performans düzeyi 

diğerlerine oranla yüksektir. Sendika üyesi olan çalışanların performans düzeyi diğerlerine 

oranla fazladır. Aylık ortalama gelir düzeyine ilişkin 4001-5500 TL arası gelir düzeyine sahip 

çalışanların performans düzeyi diğerlerine oranla yüksektir. 

İş güvencesi ve bireylerin performans düzeyleri arasında anlamlı pozitif yönde bir ilişki vardır. 

Çalışanların iş güvencesinin olması performanslarını pozitif yönde etkiler. Bu hipotez ile 

değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu için kabul edilmiştir. Değişkenler arasındaki 

ilişkiler belirlendikten sonra algılanan performans bağımlı değişkeninin iş güvencesi bağımsız 

değişkeninden etkilenmesini gösteren doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Çalışanın iş 

güvencesi düzeyinin çalışanın performansı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu 

saptanmıştır.Sonuç olarak; araştırma verileri iş güvencesi değişkeni ile performans değişkenleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla 

günümüzde işletmelerin en değerli varlığı olarak kabul edilen insan faktörünün işletme amaçları 

doğrultusunda en etkili şekilde yönlendirilebilmesi ve istenilen performansın elde edilebilmesi 

için çalışanlara iş güvencesinin sunulması gerekmektedir. Nitekim son zamanlarda yapılan 

araştırmalar günümüzde iş güvencesi ihtiyacının birçok çalışan açısından ücret gibi maddi 

beklentilerin dahi önüne geçtiğini göstermektedir. Yüksek iş güvencesine sahip çalışanlar 

küreselleşen dünyada işletmelerin ihtiyaç duydukları çalışan profilini oluşturacaktır. Özellikle 

dünyada ve ülkemizde işsizlik oranları göz önüne alındığında, iş güvencesi değişkenine neden 

daha çok araştırmalarda yer verilmesi gerektiğinin anlam ve önemi daha da artmaktadır. 
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Özet 

Uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi, ilişkilerin kurulmaya başladığı 31 Temmuz 1959’dan 

bugüne kadar geçen süreçte inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Özellikle bazı dönemlerde ilişkiler kopma noktasına 

gelmiştir. Buna rağmen AB ve Türkiye, ilişkilerini tamamen dondurmamış veya sonlandırmamış aksine her iki 

taraf birbirine ihtiyaç duyduğu için ilişkilerini düzeltme yollarını aramışlardır. Soğuk Savaş’ın son bulmasıyla 

özellikle AB üyesi ülkeler, Türkiye’ye eskisi gibi ihtiyaç olmadığı düşüncelerini dillendirmeye başlamışlar ve 

Türkiye ile AB arasına mesafe koyarak Türkiye’nin Birliğe üyeliğine karşı çıkmaya başlamışlardır. Bu doğrultuda 

AB Türkiye’nin üyelik sürecinde engel üstüne engel, sorun üstüne sorun çıkartmaya başlamıştır. AB üyesi ülkeler; 

Türkiye’yi genellikle demokrasi, insan hakları, hukuk kuralları ve ifade özgürlüğü ihlalleri ile suçlayarak 

Türkiye’nin üyelik sürecini uzatmaya çalışmışlardır. Uzun bir süre bu suçlamalara maruz kalan Türkiye, özellikle 

2000’li yılların başında gerçekleşen iktidar değişikliği ile reform üstüne reform yaparak AB’yi şaşırtmış ve 3 Ekim 

2005’te AB’yi katılım müzakerelerini başlatmaya zorlamıştır. AB’nin Türkiye ile katılım müzakerelerini 

başlatmasıyla Türkiye’nin orta vadede üyeliği tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalara AB, 14–15 Aralık 2006 

tarihinde, Türkiye’nin Kıbrıs Rum kesimiyle protokol imzalamaması gerekçesiyle açılan başlıkların 

kapatılmaması ve yeni bir müzakere fasıllı açılmaması doğrultuda karar almasıyla noktayı koymuştur. Türkiye-

AB arasında durmuş bir şekilde devam eden ilişkiler, 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası kopma notasına 

gelmiştir. Bu söz konusu girişim sadece Türkiye’yi iç politikada etkilememiş, Türk dış politikasında da önemli 

değişikliklere neden olmuştur. Bu söz konusu girişim Türkiye’nin ilişki içerisinde olduğu aktörlere bakış açısını 

değiştirmiş hem de bu aktörlerin Türkiye’ye yönelik tutumunun farklılaşmasına neden olmuştur. Özellikle, bu söz 

konusu darbe girişimi Türkiye’nin uzun bir süredir üyesi olmayı hedeflediği AB ilişkileri üzerinde ciddi bir şekilde 

olumsuz etkisi olmuştur. “Türkiye-AB İlişkileri; İlişkilerde 2019 beklentileri” başlıklı bu çalışmada kısa bir şekilde 

Türkiye-AB ilişkileri analiz edilecektir. Akabinde de 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası AB’nin Türkiye’ye 

karşı nasıl bir tutum sergilediği ortaya konulacaktır. Ayrıca çalışmada 15 Temmuz sonrası kopma noktasına gelen 

Türkiye- AB ilişkilerinin 2019 yılında nasıl şekillenebileceği üzerine tartışmalara yer verilerek, ilişkilerdeki 

sorunların çözümlenmesine yönelik çözüm önerileri ortaya konmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB ilişkileri, 15 Temmuz, 2019 yılı beklentileri 

JEL Sınıflandırması: F10, Z00, Z19 

 

Turkey-EU Relations: Expectations from 2019 and Future 

Scenarios 
 
Abstract 

The EU-Turkey relations have a long history, which began to establish relations in the process of rolling until 

today since 31st July 1959. Especially in some periods, relations have reached the point of breaking. Despite this, 

the EU and Turkey, in contrast to completely freeze or terminate that relationship did not seek to fix their 

relationship because both sides need each other. With the end of the Cold War, especially the EU member states, 

began to utter their thoughts that is simply putting they Turkey is no longer needed as before and thus Turkey has 

begun to oppose EU membership, given the distance put between. In line with this obstacle on Turkey's EU 

membership process, it has begun to remove the problem with another problem. EU member states accused Turkey 

usually with the violation of democracy, human rights, rule of law and freedom of expression and tried to extend 

Turkey's accession process. For a long time, Turkey exposed to these accusations. Especially, with the change of 

power takes place at the beginning of the 2000s, the EU has surprised and forced to start EU accession talks on 3 

October 2005 after reforms. The launch accession talks with Turkey Turkey's EU membership is being discussed 
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in the medium term. These discussions with the EU, on 14-15 December 2006 in Turkey to sign a protocol with 

the Greek Cypriot part of the dissolution of a new negotiation chapters opened and has put points on the grounds 

of a decision in line with the opening chapters. Turkey-EU ongoing relationships had stopped in a way however 

the July 15 coup attempt has become the fracture point. It said the initiative did not affect only the internal politics 

in Turkey, but also has led to major changes in Turkish foreign policy. It said the initiative both of these actors 

have changed the perspective of the actors in relation to Turkey that led to the differentiation of attitudes towards 

Turkey. In particular, it said the coup attempt was a serious negative impact on a long time and it aims to be a 

member of the Turkey-EU relations. In this study this relationship will be analysed in a short way. After the July 

15 coup attempt also will be set forth in demonstrating how the EU's attitude towards Turkey is. In addition, the 

Turkish-EU relations after the breaking point came on 15 July study by accommodating the discussion on how to 

shape in 2019, it is set forth solutions for solving the problems in the relationship. 
 

Keywords: Turkey-EU relations, 15th July, expectations from 2019 

JEL Classification: F10, Z00, Z19 
 

 

1. Giriş 

Avrupa kıtası tarihinde pek çok kanlı savaşlara sahne olmuştur. Özellikle Almanya’nın ulusal 

birliğini sağlamasıyla birlikte Avrupa kıtasında iki büyük savaşa meydana gelmiş ve bu savaşlar 

hem Avrupa kıtasını harabeye dönüştürmüş hem de milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesine 

neden olmuştur. Dolayısıyla bu iki savaş Avrupalı devletlerin acı tecrübeler kazanmalarına ve 

ders çıkartmalarına neden olmuştur. Bilhassa II. Dünya Savaşı’ndan önemli ders çıkartan 

Avrupalı devletler acı tecrübenin tekrar yaşanmaması ve Avrupa’da barış ve istikrarın 

sağlanması için arayışlar içerisine girişmişlerdir. Bu doğrultuda bir zamanlar filozofların ve 

ileri görüşlü insanların düşlerinde yer alan “Birleşik Avrupa” fikri dillendirilmeye başlanmıştır. 

Hatta Victor Hugo, insancıl ideallerden esinlenen barışçıl bir Avrupa Birleşik Devletlerini hayal 

etmişti. Hugo’nun bu hayali ancak İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıntılarından sonra Avrupa kıtası 

için yeni bir umut olacaktır. II. Dünya Savaşı sonrası Avrupalı insanlar, özellikle cesur devlet 

adamları Avrupa’daki devletler arasındaki kin ve düşmanlığa son vermeye kararlıydılar. Bu 

doğrultuda Konrad Adenauer, Winston Churchill, Alcide de Gasperi ve Robert Schuman ve 

Jean Monnet gibi önemli devlet adamları önemli fikirler sunarak bir barış projesi olan AB’nin 

temelinin atılmasında önemli rol oynamışlardır. Jean Monnet’in fikirlerden esinlenen Robert 

Schuman 9 Mayıs 1950’de Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nun kurulması önerisinde 

bulunmuştur. Schuman’ın önerisinde öncelikle Avrupa’da savaşlara neden olan Fransa ve 

Almanya’yı barıştırmak ve bu iki ülkenin savaşmasına neden olana kömür ve çelik üretimi ve 

denetimini ulus üstü bir yapıya devredilmesi öngörülüyordu. Böylelikle savaşın ham maddeleri 

Avrupa’da barışın araçları olacaktı. Schuman’ın hazırladığı bu plan, başta Batı Almanya olmak 

üzere Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından kabul edildi ve 1951 AKTÇ 

kuruldu. Daha AKÇT’yi kuran kurucu devletler, 1957’de çeşitli mal ve hizmetlerin serbest 

dolaşımını öngören Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom 

Enerjisi Topluluğu’nu kurdular. Akabinde 1960 yılında AET üyesi ülkeleri aralarında ortak 

tarım, ortak ticaret ve Gümrük Birliğini oluşturdular. Bu girişimler AET’de öyle başarılı oldu 

ki, AET 1973 yılında ilk genişleme hayata geçirmiş ve İngiltere, Danimarka ve İrlanda’yı 

Topluluk ailesine dâhil etti. Daha sonra sırasıyla 1981 yılında Yunanistan, 1986 yılında ise 

Portekiz ve İspanya AET’ye dâhil edildi. 1987 tarihli Avrupa Tek Senedi ile 1992 yılına kadar 

ortak pazarın tamamlanarak ekonomik entegrasyon sürecinin sonlandırılması, siyasi 

entegrasyon sürecinin başlatılması ve Ekonomik ve Parasal Birliğin oluşturulması 

kararlaştırılmıştır. Bu gelişmeler, AET’de üye ülkeler arasında devam ettirilecek barışçıl 

işbirliğinin başlangıcı idi. 1992 yılında imzalanan ve 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht 

Antlaşması ile hem siyasi entegrasyon süreci başlatılmış hem de topluluk kurumlarının yetkileri 

arttırılarak güçlendirilmiştir. En önemlisi de 1993 Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği 

doğmuş oldu. AB’nin doğuşundan kısa bir süre sonra 1 Ocak 1995 tarihinde Avusturya, 

Finlandiya ve İsveç AB ailesine dâhil edildi. Soğuk Savaşı’n bitmesiyle birlikte Bulgaristan, 
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Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, 

Slovenya, Kıbrıs ve Malta gibi Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri Birliğe dâhil olmak için 

başvuruda bulunmuşlar ve bu ülkelerin başvuruları 1997 Lüksemburg ve 1999 Helsinki 

Zirvelerinde onaylanmıştır. AB bu ülkeler ile 2002 yılında katılım antlaşması imzalayarak 

1Mayıs 2004 ve 2007 tarihlerinde Birliğe dâhil etti. Böylelikle AB tarihinin en geniş katılım 

sürecini tamamlamış oldu. Ardında da AB 2013 yılında Hırvatistan’ı AB ailesine katarak üye 

ülke sayını 28’e çıkarttı. Dolayısıyla AB çok önemli genişleme ve derinleşme süreçlerinden 

geçerek bugün önemli bir aktör haline gelmiştir. 

Kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte yönünü Batı’ya çeviren Türkiye ise hemen hemen 

bütün Batılı örgütlere üye olmaya çalışmıştır. AB’de Türkiye’nin üyesi olmaya çalıştığı Batılı 

örgütlerden biridir.  Fakat ilişkilerin başlamasının üzerinden yarım asırdan fazla bir süreç 

geçmesine rağmen Türkiye bir türlü AB’nin üyesi olamamıştır. “Türkiye –AB İlişkileri; 

İlişkilerde 2019 beklentileri ve Gelecek Senaryolar” başlıklı bu çalışmada 15 Temmuz öncesi 

ve sonrası Türkiye- AB ilişkileri analiz edilmektedir. Akabinde de 15 Temmuz darbe 

kalkışması sonrası bozulan ilişkilerin 2019 yılında nasıl şekilleneceği tartışılacaktır. Ayrıca 

çalışmada 2019 ve sonrası dönemlerde ilişkileri nasıl bir senaryonun beklediği ortaya 

konacaktır. 

2. 15 Temmuz Darbe Girişimi Öncesinde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri 

Yarım asırdan fazla bir süre önce Türkiye’nin Avrupa Birliği macerası başlamıştır. Ayrıca 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren Batıcılığı bir prensip olarak benimsemiş ve bu 

doğrultuda Türkiye,  Batı'nın kurmuş olduğu bütün uluslararası örgütlere katılmayı kendine 

hedef edinmiştir.  Türkiye bu hedef doğrultusunda 31 Temmuz 1959 tarihinde, Yunanistan’ın 

AET’ye başvurusundan 15 gün sonra AET’ye ortaklık başvurusunda bulunmuştur. Türkiye’nin 

başvurusu 1963 yılına kadar AET üyesi ülkeler tarafından müzakere edilmiş ve 12 Eylül 1963 

tarihinde ortaklık ilişkisini tesis eden Ankara Anlaşması’nı imzaladılar. Böylelikle Türkiye- AB 

ilişkileri Ankara Antlaşması ile resmi zemine oturtturulmuş oldu. Ankara Antlaşması ile 

Türkiye’nin AET/AB üyeliği kolaylaştırılmak istenmiştir. Bu doğrultuda Ankara 

Antlaşması’nın işleyişini hazırlık, geçiş ve son dönem olmak üzere üç aşamalı olarak 

belirlenmiştir. İlk aşamasında AET Türkiye’ye herhangi bir görev sorumluluk yüklememiştir. 

Hazırlık aşamasında AB, Türkiye ve Türk halkını yakından tanımak istemiştir. Başka bir 

ifadeyle Avrupa Topluluğu Türkiye'nin eksiklerini tespit ederek Türkiye'yi Avrupa 

standartlarına ulaştırmak için kendisi birtakım ekonomik yardım ve imtiyazlarda bulunmuştur3. 

Hazırlık dönemi, 1970 yılında imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren geçiş döneminin ve 

Ankara Antlaşması’nın esas ve usullerini belirleyen Katma protokol ile son bulmuştur. Katma 

protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte aynı zamanda da geçiş dönemi başlamış oldu. Fakat 

geçiş döneminde 12 Mart 1971Mıhtırası, 1974 yılında Türkiye’nin Kıbrıs’a düzenlediği barış 

operasyonu ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi Türkiye’nin AET/AB ilişkilerine kriz ortamının 

hâkim olmasına neden olmuştur. Özellikle 12 Eylül 1980 askeri darbesi uzun bir süre AET’nin 

Ankara Antlaşması hükümlerini askıya almasına ve Türkiye ile ilişkilerini uzun bir süre 

dondurmasına neden olmuştur. Kısacası Türkiye ile AET arasında kurulan ortaklık ilişkisi 1970 

ile 1980'li yıllar arası gerek uluslararası konjonktürel nedenlerden dolayı, gerekse Türkiye'de 

yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklardan dolayı sağlıklı bir şekilde işlememiştir. 

Özellikle 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ilişkilerin dondurulması nedeniyle belirli 

dönemler arası toplanması gereken Ortaklık Konseyi toplanmamış ve Katma Protokolün 

öngördüğü hükümler zamanında gerçekleşememiştir. Bir de bu sorunlar üzerine Yunanistan 

faktörü eklenince akit taraflar arasında siyasi sorunları daha da artırmıştır. Yunanistan'ın 
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Dergisi, sayı, 54,2016, s. 952. 
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Topluluğa üye olmasıyla birlikte Yunanistan Topluluğun Türkiye lehine aldığı kararları veto 

etmiştir. Aynı zamanda da Kıbrıs sorunu hiçbir zaman tarafların gündeminden inmemiştir.  

Rahmetli Turgut Özal'ın iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye’de sivil yönetim iktidarı tekrar 

kurulmuş ve böylelikle Türkiye-AET ilişkileri de tekrar canlanmıştır. Turgut Özal, ilişkileri 

canlandırıcı bir şok etkisi yaratmak üzere, 14 Nisan 1987 tarihinde, Ankara Anlaşması’nda 

öngörülen dönemlerin tamamlanmasını beklemeden, Roma Antlaşması’nın 237’nci, Avrupa 

Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Antlaşması’nın 98’inci ve EURATOM Antlaşması’nın 

205’inci maddesine dayanarak tam üyelik müracaatında bulunmuştur4. Avrupa Komisyonun 

Türkiye’nin üyelik başvurusuna ilişkin açıkladığı görüşü neticesinde ne Türkiye’nin ne de ortak 

pazar hazırlıkları neticesinde Toplulukların Türkiye’nin üyeliğine hazır olmadığı sonucuna 

varan Topluluk, öncelikli olarak ivedilikle Türkiye ile Topluluk arasında Ankara Anlaşması ile 

öngörülen geçiş dönemini sonlandıracak olan gümrük birliğinin hayata geçirilmesine karar 

vermiştir5. Başka bir ifadeyle Soğuk Savaşın son döneminden itibaren AB, Türkiye'nin önemi 

yitirdiğini vurgulamaya başlamış ve dolayısıyla da AT/AB 1959 yılında akdedilen Ankara 

Antlaşmasıyla söz verilen üyelikten konuşma yerine, ilişkilerin Gümrük Birliği çerçevesinde 

yürütülmesini ister olmuştur.  Yani AB, Özal'ın 1987 yılında yapmış olduğu tam üyelik 

müracaatını kibarca biz sizi istemiyoruz diyerek reddetmiştir6. AB’nin Türkiye’nin 

başvurusunu reddetmesi sonrasında akit taraflar arasındaki hedef, öncelikle uzun zamandır 

donmuş durumda olan ilişkileri canlandırmak olmuştur. Bu çerçevede taraflar Gümrük 

Birliği’nin tamamlanması için gerekli çalışmalara hız vermişlerdir. Tarafların Gümrük 

Birliği'nin oluşturulması ile ilgili gerekli çalışmalarını tamamlanmasının ardından Gümrük 

Birliği, 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) uyarınca, 1 Ocak 1996 

tarihinde tamamlanmıştır. Böylelikle taraflar arasında son döneme geçilmiş oldu. Taraflar 

arasında Gümrük Birliği’nin oluşturulması ile birlikte son döneme girilirken Soğuk Savaş 

döneminde AB’nin güvenliğinin sağlanmasında önemli bir müttefik olarak görünen 

Türkiye’nin önüne AB tarafından insan hakları, demokrasi ve Kıbrıs sorunu ciddi şekilde 

konulmaya başlandı. Hâlbuki Türkiye GB’nin hayata geçirilmesi ile birlikte Birliğe üye 

olabileceğini hesaplıyordu. Fakat AB, Türkiye’nin hesaplarının ve beklentilerinin doğru 

olmadığını 1997 Lüksemburg Zirvesinde göstermiş ve zirvede AB, yakın vadede Birliğin üyesi 

haline getirme taahhüdünde bulunduğu ülkeler arasında Türkiye’ye yer vermeyince Ankara’da 

büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştır. Bunun üzerine Türk kamuoyu ve mevcut hükümet kararı 

sert bir şekilde protesto etmiş ve AB ile siyasi ilişkileri dondurma kararı almıştır. Hatta 

Ankara’da GB’den çıkma sesleri daha yükselmiştir. Türkiye’nin protestoları AB’de etki 

yaratmış ve bu etki sonunda AB, Aralık 1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye aday ülke statüsü 

tanımak zorunda kalmıştır. 

Türkiye adaylık statüsünün verdiği motivasyon ile AB üyelik sürecinde önemli reformlara imza 

atmıştır. Özellikle Türkiye’deki iktidar değişikliği ile Türkiye pek çok alanda ciddi adımlar 

atmıştır. Türkiye’nin bu gayreti AB’de şok etkisi yaratmış ve AB, Türkiye ile 3 Ekim 2005’te 

üyelik sürecinin bir sonraki aşaması olan müzakerelere başlanmasına karar vermiştir. Bu karar 

doğrultusunda Avrupa Komisyonu 29 Haziran 2005 tarihinde Türkiye İçin Katılım 

Müzakereleri Çerçevesi Taslağı’nı açıklamıştır.  Taslağın açıklanmasının akabinde 30 Temmuz 

2005 tarihinde Türkiye, Ankara Antlaşması'nı Birliğe katılan on yeni ülkeyle ek protokol 

şeklinde imzalamış, ardından da yayınladığı deklarasyon ile bunun Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimini tanıdığı anlamına gelmediğini ifade etmiştir.  Fakat bu ifadenin ileride Türkiye’nin 

AB ilişkilerinde ciddi sorun yaratacağı kaçınılmazdı. Her şeye rağmen 3 Ekim 2005 tarihinde 

                                                 
4 İKV, Ortaklıktan adaylığa, http://www.ikv.org.tr/ icerik_print. asp? id=36.( Erişim Tarihi: 13.10.2016). 
5 Kakışım, Cemal ve Erdoğan, Seven, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve 15 Temmuz Darbe Girişimin Ardından 

Yaşanan Gelişmeler” KSBD, Cilt, 10, Sayı, 18, 2018, s. 405.  
6 Ercan, a.g.m., 954. 
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müzakereler 35 fasıl altında başlamıştır. Müzakere sürecinin başlaması ile birlikte Türkiye 

üyelik hesapları yaparken birlik üyeleri, müzakerelerin başlamasından Türkiye'nin tam üye 

olacağı anlamının çıkartılmaması gerektiğini, müzakerelerin ucu açık bir süreç olduğunun altını 

çizmiştir. Taraflar arasında başlayan katılım müzakere süreci sancılı başlamış ve müzakerelere 

sözde Ermeni sorunu ve özellikle Kıbrıs sorunu damgasını vurmuştur. Aslında AB Konseyi 

daha müzakerelerin başındayken Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili olarak 2006 yılı sonuna 

kadar Türkiye’ye süre vermişti.  Türkiye bu süre içerinde Kıbrıs Rum Yönetimi ile diğer 

ülkelerle imzaladığı gibi ek bir protokol imzalayıp limanları Rum kesimine açması gerekiyordu. 

Fakat imzalanması istenilen bu protokol Türkiye’nin Rum Yönetimini devlet olarak tanıması 

anlamına gelmekteydi. Türkiye kendisine tanınan süre içerisinde Kıbrıs Rum Yönetimi ile 

protokol imzalayıp limanları Rum Yönetimine açmayınca 14–15 Aralık 2006 tarihli Brüksel 

Avrupa Konseyi toplantısında 8 müzakere fasıllının askıya alınacağı ve açılan başlıkların 

Türkiye gerekli adamı atıncaya kadar kapatılmayacağını bildirmiştir. AB’nin bu kararına 

binaen Fransa beş başlığı, GKRY ise  6 başlığı açılmaması üzere veto etmişlerdir. Dolayısıyla 

bu kararlar Türkiye’nin AB katılım müzakeresi AB tarafından dondurulmuş oldu. Böylelikle 3 

Ekim 2005 tarihinden bugüne kadar süreçte toplam 35 fasıldan 13'ü açılabilmiş, 19'u askıya 

alınarak bloke edilmiştir. Türkiye'nin AB ile müzakere edebileceği üç başlık kalmış bu 

başlıklarda açılıp kapanmaması üzere askıya alınmıştır. Türkiye- AB arasındaki bu durum 2013 

yılının son dönemine kadar bu şekilde devam etmiştir. 

2010 yılı sonrası Ortadoğu’da ortaya çıkan çatışma ve güvensizlik ortamı, Türkiye ve AB 

ülkelerinde kanlı terör saldırıları, Türkiye’de mevcut iktidarla AB kurumları ve üyeleri arasında 

yaşanan gerginlikler, Gezi Parkı Protestoları sırasında bazı AB üyesi ülkelerin benimsedikleri 

tutum, iç savaştan kaçan Suriyelilerin Avrupa’da neden olduğu göçmen krizi, Avrupa’da 

yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı ve Türkiye’nin DEAŞ’e destek verdiği yönünde bazı AB 

üyesi ülkelerdeki asılsız iddialar, Türkiye-AB üyelik müzakerelerini etkilemiştir7. Ayrıca hem 

müzakerelerde hem de üyelik sürecinde Türkiye’nin motivasyonunu düşüren başka faktörlerin 

ortaya çıkması Türkiye’nin AB’ye olan güvenini sarsmıştır. Örneğin Mısır’da demokratik 

yollar ile iktidara gelen liderin darbe ile iktidardan indirilmesi ve bu darbenin AB ve ABD 

tarafından meşru görülmesi, AB üyesi ülkelerde PKK’nin Türkiye karşıtı eylemlerine izin 

verilmesi, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın AB üyesi ülkeler tarafından 

diktatör ilan edilmesi ve 2013 Türkiye’de vuku bulan Gezi Parkı olaylarının AB’nin destekleyip 

iktidarı suçlaması Türkiye’nin AB’ye olan güvenini sarstığı gibi nerdeyse ilişkileri kopma 

noktasına getirmiştir.  Aslında bu gelişmeler hem Türkiye’yi AB’den kopartma noktasına 

getirmiş hem de Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaşmasına neden olmuştur. 

Türkiye- AB ilişkileri uzun bir süre, ta ki Suriyeli göçmenlerin düzensiz bir şekilde ağırlıklı 

olarak Türkiye üzerinden AB’ye akın edip AB içerisinde sorun oluşturuncaya kadar tarafların 

birbirine karşı sert söylemleri ile donmuş bir şekilde geçmiştir. Türkiye’yi geçerek AB üyesi 

ülkelerin kapılarına dayanan yüzbinlerce mülteci, AB’de şaşkınlığa, endişeye ve korkuya neden 

olan bir kriz ortamı oluşturmuştur. AB bu krizi çözebilmek için faklı alternatifler arayışı 

içerisine girmiştir. Fakat AB’nin tek alternatifi Türkiye ile tıkanan ilişkileri tekrar canlandırmak 

olmuştur. Başka bir ifade ile AB krize girmiş ve Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi tekrar 

Türkiye’yi hatırlamıştır. AB’li diplomatlar, Konsey Başkanı, AB Komisyonu Başkanı, 

genişlemeden sorumlu üyesi ve Almanya Şansölyesi Merkel, göçmen akının neden olduğu 

mülteci krizini çözüme kavuşturmak için kısa bir sürede pek çok kez Türkiye’yi ziyaret etmiştir. 

Bu ziyaretler akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Brüksel'e ziyarette bulunmuştur. 

Bu ziyaret ertesinde, Kıbrıs sorunu çözüme kavuşturulmadan yeni müzakere başlığının 

açılmaması veya açılan başlıkların kapatılmaması hususunda AB Konseyi'nin kesin kararı 

                                                 
7 Kakışım ve Seven, a.g.m,.407. 
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olmasına rağmen, yeni müzakere başlıklarının açılmasından ve vize muafiyetinden ve 3+3 

milyar Avroluk yardımdan ve acilen Türkiye'nin geri kabul antlaşmasının bir an evvel 

yürürlüğe konmasından bahsedilmeye başlanmıştır. Karşılıklı görüşmeler ve taahhütler 

nihayetinde taraflar anlaşmışlar, Türkiye’den AB üyesi ülkelere mülteci akınını durdurmayı 

taahhüt eden anlaşmayı imzalamışlardır. Tarafların, AB üyesi ülkelere mülteci akınını 

durdurmayı taahhüt eden anlaşmayı imzalamış olmalarına rağmen 15 Temmuz’a kadar gelinen 

noktaya baktığımızda AB’nin Türkiye’ye garanti ettiği taahhütlerini yerine getirmediği, aksine 

Türkiye’nin üyelik sürecini tıkadığı görünmektedir. 15 Temmuz ise zaten ilişkileri neredeyse 

tamamen kopma noktasına getirmiştir.  

3. 15 Temmuz Sonrası Türkiye –AB İlişkileri 

2013 Gezi Parkı olayları ile gerilen Türkiye-AB ilişkileri 15 Temmuz darbe girişimi ve gerişim 

sonrası AB’nin Türkiye aleyhine söylemlerde bulunmasıyla birlikte kopma noktasına gelmiştir. 

Dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimi son dönem Türkiye-AB ilişkilerini en çok etkileyen olay 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 15 Temmuz 2016 gecesi, uluslararası kamuoyunun gözleri 

önünde Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış, FETÖ mensubu bir grup subay tarafından 

emir komuta zinciri dışında darbe girişimi gerçekleşmiştir. Kalkışma gecesi Türkiye’de 

yüzlerce polis ve sivil Türk vatandaşı şehit ve gazi olmuştur. Darbe girişimine karşı başta Türk 

halkı olmak üzere hükümetten- muhalefete, sivil toplum ve medya kuruluşundan -iş dünyasına 

her bir kesim darbeyi lanetlemiş ve darbeye ve darbecilere karşı milli bir duruş sergilemişlerdir. 

Dolayısıyla Türkiye’de darbe girişimine karşı hem Türk halkı hem de devletin bütün kurum ve 

kuruluşları demokratik ve milli bir duruş sergilemiştir. Fakat 15 Temmuz darbe girişimine karşı 

Türkiye’nin sergilemiş olduğu tavrı ve girişime karşı aldığı önlem ve tedbirler zaten bozuk olan 

Türkiye -AB ilişkilerinde sosyal, siyasi ve ekonomik bir travmaya neden olmuştur.  

Türkiye darbe girişimi sırasında ve sonrasında Batılı müttefiklerinden özelliklede AB ‘den 

beklediği desteği görememiştir.  İlk etapta Batılı ülkeler bekle- gör politikası izleyerek darbe 

girişiminin sonucunu beklemişlerdir. Darbe girişiminin sonucu belli olduktan sonara pek çok 

Batılı ülke göstermelik olarak Türkiye’de demokratik yollarla seçilmiş iktidarın yanında 

olduğunu gösterir şekilde ifadelerde bulunmuşlardır. Hatta ilk defa AB darbe girişimi 

bastırıldıktan sonra darbe karşıtı açıklamalarda bulunarak darbe girişimini kınanmış ve 

ardından da, Türkiye’nin hızlı bir şekilde anayasal düzene ve demokrasiye dönmesi gerektiği 

tavsiyesinde bulunmuştur. Darbe girişiminden hemen sonrası Türk Hükümeti gerekli önlem ve 

tedbirleri almaya başlamıştır. Bu doğrultuda öncelikle darbeye karışan subaylar tutuklanmış, 

sonrasında pek çok kamu kurum ve kuruluşunda çalışan binlerce kişi meslekten el çektirilmiş 

ve çok sayıda basın -yayın organı kapatılmıştır.  20 Temmuz 2016 tarihinde acil toplanan Milli 

Güvenlik Kurulu hükümete acil OHAL ilan edilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Tavsiye üzere 

3 aylığına Türkiye’de OHAL ilan edilmiştir. Ancak AB, Türkiye’de darbe sonrasında yaşanan 

tutuklamalar, yargılamalar ve işten atmalar ve OHAL çerçevesinde KHK ile kararlar alınmasına 

sert tepki göstermiştir.  

Türkiye, FETÖ terör örgütüne karşı içte gerekli önlem ve tedbirleri alırken dışta ise ABD ile 

AB’yi suçlamış ve ABD’den “Suçluların Geri Verilmesi Anlaşması8” çerçevesinde FETÖ lideri 

Fettullah Gülen’inin Türkiye’ye iadesini talep etmiştir. Avrupa Birliği’nden ise Türkiye darbe 

girişiminde etkin rol almış, darbe girişiminin başarısız olmasıyla Türkiye’den kaçıp özellikle 

Avrupa Birliği üyesi ülkelere sığınan diğer lider statüsündeki kişilerin iadeleri talebinde 

bulunmuştur. Fakat ABD ve AB Türkiye’nin darbeye girişimine karışanların iade talebini 

kendilerine sunulan delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle dikkate almamış ve hatta Türkiye’yi 

sert dille eleştirmişlerdir. AB’nin sert eleştirileri Türkiye’de AB karşıtı söylemlerin artmasına 

                                                 
8 Akgün, Mert Hüseyin. “ Türkiye-ABD Suçluların Geri Verilmesi Anlaşması ve FETÖ Liderinin İadesi” SETA 

Perspektif, Sayı,150, 2016, s. 2. 
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neden olmuştur.  Hem darbe girişimi hem de Batı/ AB’den gelen sert tepkiler sonucunda 

Türkiye’de turizm ve ihracat sektörü aşırı bir şekilde etkilenmiş, borsa düşmüş, enflasyon 

yükselmiş ve döviz karşısında Türk Lirası önemli oranda değer kaybetmiştir. Dolayısıyla darbe 

girişimi ile birlikte Türk ekonomisi büyük kayıplara uğramış ve Türkiye’nin uluslararası 

ilişkileri önemli oranda zarar görmüştür. Hatta Türkiye bir taraftan FETÖ ve PKK gibi terör 

örgütleri ile mücadelesini sürdürürken pek çok AB üyesi ülke Türkiye’yi karşı eleştirilerinin 

dozunu artırarak ambargo uygulamaya kalkışmışlardır. 

Ayrıca Türkiye’de darbeye karışanların idam edilmesi fikri toplumda karşılık bulmuş ve bu 

gelişme üzerine AB idam cezasının tekrar gündeme gelmesi ve uygulanmasının AB 

müktesebatına uygun olmayacağı yönünde açıklamalarda bulunarak idam cezasının Türk 

hukukuna girmesi halinde Türkiye ile hem müzakerelerin hem de ilişkilerin sonlandırılacağına 

yönelik açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca Türkiye terör örgütleri ile mücadele ederken Almanya, 

Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi üye ülkeler ülkelerinde terör örgütlerinin eylemlerine izin 

vermiş ve ülkelerinde yaşayan Türk ve Türk kökenli vatandaşlarımıza baskı uygulamıştır. Pek 

çok AB üyesi ülkede Recep Tayip Erdoğan düşmanlığı artmış ve seçim kampanyası için Avrupa 

ülkelerine gitmek isteyen pek çok Türk bakan ve diplomatları ülkelerine alınmamıştır.  

Dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimi sonrası genel olarak Avrupa Birliği- Türkiye ilişkileri 

sosyal medya üzerinden sert söylemler üzerine inşa edilmiştir. Özellikle AB tarafı Türkiye’yi 

OHAL ve OHAL çerçevesinde hükümetin çıkardığı Kanun Hükmünde kararnameleri 

eleştirmiştir. Bu hususta Frederica Mogherini ve Johannes Hahn “yargı, ordu, basın ve eğitim 

alanında alınan önlemlerin kabul edilemez9” olduğu ifadesinde bulunmuşlardır. Hatta pek çok 

AB üyesi ülke, Türkiye’deki OHAL ve OHAL çerçevesinde alınan kararlara karşın katılım 

müzakerelerinin sonlandırılması hususunda gündem yaratarak hem tehdit etmiş, hem de tepki 

göstermişlerdir. Ayrıca pek çok AB üyesi Türkiye’nin yapmış olduğu Fırat Kalkanı ve Zeytin 

Dalı Operasyonuna benzer ifadeler ile tepki göstererek Türkiye’nin PKK, FETÖ, PYD gibi 

terör örgütleri ile vermiş olduğu mücadeleyi sert dille eleştirmiştir. 

AB’den gelen sert açıklamalara Türk tarafının tepki sert olmuş ve Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan AB’de olanları “Nazi kalıntısının bir ürünü” açıklamasında bulunmuştur. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu açıklamasına AB tarafının tutumu çok sert 

olmuştur.  Ayrıca Hollanda’da gelişen olaylara AB’nin sessiz kalması ve Türkiye eleştirmesi 

Türk kamuoyunda esefle kınanmış ve protestolara neden olmuştur. Bu olaydan sonra 

Türkiyesiz Avrupa tartışmaları başlatılmış ve Türk halkı “değersiz AB’ye mi gireceğiz?” 

şeklindeki açıklamalarla birlikte, referandum sonrası AB ile “Tamam mı devam mı?” kararının 

verileceği tartışmalarını başlatmış ve ilişkileri germiştir. Taraflar arasında yaşanan bu 

tartışmalar, özellikle Türk halkı nezdinde AB’ye karşı olan güvenin azalmasına neden olmuştur.  

Kısacası 15 Temmuz sonrası AB, vermiş olduğu mesajlarla ne Türkiye’nin yanında yer aldığını 

göstermiş, nede darbe kalkışması sonrası Türkiye’nin almış olduğu önlemleri olumlu 

karşılamıştır. AB, sadece Türkiye’yi demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğüne ve terörle 

mücadelede orantılı güç kullanması hususunda uyarılarda bulunmuştur. Hatta AB bir adım ileri 

giderek Türkiye ile ilişkilerin kopartılması veya askıya alınması yönünde tehdit varı 

açıklamalarda bulunmuştur. AB’den gelen bu tepkilere karşı Türkiye ve Türk halkı da sert 

karşılık vermiştir. AB’nin 2013 yılından buyana Türkiye karşıtı söylemleri ve eylemleri 2018 

yılının ikinci yarısına kadar devam etmiştir. Başka bir ifade ile AB’nin Türkiye karşıtı sert 

söylemleri, Hollanda, Avusturya ve Almanya’daki seçimlere kadar ırkçı söylemlerle geçmiştir. 

                                                 
9 Deutsche Welle(2017). “AB'den OHAL sonrası Türkiye'ye çağrı” https:// www.dw.com/tr/ abden-ohal-

sonras%C4%B1-t%C3%BCrkiyeye-%C3%A7a%C4%9F r%C4%B1/a-19419794 (Erişim Tarihi: 22.08.2017). 
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AB’nin Türkiye karşıtı söylemleri seçimler sonrasında biraz yumuşamış gibi gözükse de bugün 

Türkiye-AB ilişkilerinde bir arpa boyu yol katedilmemiştir. 

4. Türkiye –AB İlişkilerinde 2019 Beklentileri 

1963 yılı başlayan Türkiye-AB ilişkilerinin üzerinden yarım asırdan fazla bir süre geçmiş ve 

bugün gelinen nokta ise ilişkiler açısından hiç umut verici değildir. Çünkü 3 Ekim 2005’te bir 

heyecanla başlayan müzakereler fiilen dondurulmuş, taraflar birbirlerine karşı sert ifadeler sarf 

etmektedirler. Dalayışıyla bugün ilişkiler eski ruhundan oldukça uzak görünmektedir.  Bunun 

en önemli nedeni AB’nin Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda karşılaştığı sorunlar 

karşısında Türkiye’yi desteklememesi ve Türkiye’ye karşı samimi ve gerçekçi olmaması ve 

Türkiye politikasında çifte standart politikalar uygulaması, Türkiye’de AB’ye olan güveni 

tamamen ortadan kaldırmıştır. 

Özellikle Türkiye, 2013 Gezi Parkı olayından itibaren ciddi sorunlar yaşamış ve hala 

yaşamaktadır. AB’de bazı siyasetçiler ise bu olayları ve Türkiye’yi seçim malzemesi olarak 

kullanmış ve AB’de telafisi olmayan önyargılar oluşturmuşlardır. Örneğin Fransa’da başlayan 

Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelere yayılan ”Türkiye AB’ye üye olamaz” 

propagandası ile kendi ülkelerinde Türkiye’yi iç siyaset malzemesi yapmışlardır. Ayrıca pek 

çok AB üyesi ülke İslam ile terörizm arasında bağlantı kurarak AB genelinde İslamofobi’nin 

yaygınlaşmasına neden olmuşlardır10. AB’de İslamofobi altında yapılan kara propaganda bir 

yandan Müslümanları ötekileştirirken, diğer yandan da AB içerinde yeni bir sorunu” Aşırı Sağ” 

sorununun yaygınlaşmasına neden olmuştur. Dolayısıyla bugün Türkiye-AB ilişkileri 

Avrupa’daki aşırı sağın etkisinde devam ettirilmeye çalışılmaktadır. 2019 yılında tarafların 

içerisinde bulunduğu durumlardan kurtulup ilişkileri normal seyrine dönüştürmeleri çok zor 

görünmektedir. Başka bir ifade ile özellikle AB üyesi ülkelerin aşırı sağın etkisinden kurtulup 

Türkiye’nin beklentilerini karşılamaları veya AB’nin Türkiye’nin güvenini tekrar kazanıp 

ilişkileri eski ruhuna kavuşturmaları oldukça zor görünmektedir. Belki uluslararası konjonktüre 

bağlı olarak AB Türkiye’yi tamamen kaybetmemek ve kendi safında tutabilmek için eleştirel 

sert söylemlerden kaçınarak bazı alanlarda Türkiye’ye tavizler veya vaatler vererek ilişkileri 

düzeltme yoluna gidebilir. 2019 yılında Türkiye- AB ilişkileri şu konular çerçevesinde 

şekillenmesi kaçınılmazdır;  

Türkiye- AB ilişkilerinde birincil öncelik olarak,  Ankara’nın üzerinde ısrarla durduğu ve bir 

türlü hayata geçirilemeyen vize muafiyeti süreci görünmektedir. Türkiye uzun bir süredir vize 

muafiyeti hususunda çalışmasını sürdürmektedir ve 2019 yılında Türkiye Vize Serbestisi Yol 

Haritasında yer alan 72 yükümlülükten kalan 6 yükümlülüğü yerine getirerek AB’den Radikal 

adımlar bekleyecektir. Fakat Türkiye’nin vizesiz seyahat için gerekli kriterleri yerine getirecek 

olmasına rağmen 2019 Mayıs ayında yapılacak AP seçimleri nedeniyle Türkiye ile AB 

arasındaki vize serbestisi sürecinin yavaş ilerlemesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla şunu 

belirtebiliriz ki, Türkiye her şey mükemmel gitse bile 2019 sonuna kadar vize serbestisi 

sürecinden çok fazla beklenti içinde olunmamalıdır. Çünkü AP seçimleri ve sürecinin aşırı 

sağın etkisi altında geçmesi kaçınılmazdır. Hatta Mayıs 2019 seçimleri sonrasında AP’deki 

sandalye dağılımında milliyetçi ve sağ partilerin çoğunlukta olması muhtemeller arasındadır. 

AP’de çoğunluğu ele geçiren bu partilerin Türk halkının AB sınırlarında serbest dolaşmasına 

sıcak bakması çok zor görünmektedir. 

2019 yılında Türkiye- AB ilişkilerini belirleyecek ikinci öncelik muhtemel konu “Gümrük 

Birliği’nin güncellenmesi” konusudur. Türkiye AB’den uzun bir süredir istediği Gümrük 

Birliği’nin güncellemesi hususunda de adım atlamasını talep etmektedir. Fakat Türkiye’nin bu 

                                                 
10 Özalp Mustafa, “Die Steigende Türkenfeindlichkeit in Europa”, The Journal of International Social Research, 

Cilt: 10, Sayı: 51,2017,s.320. 
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talebi başta Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere Almanya ve Hollanda’nın 

engellemeleriyle karşı karşıya kalmıştır. Dolayısıyla bu engellemelerden dolayı AB Konseyi, 

Gümrük Birliği fasıllında müzakerelerin başlatılması için AB Komisyonuna müzakerelere 

başlama yetkisi vermemiştir. Fakat Türkiye, AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret 

anlaşmalarından otomatik olarak faydalanmak istemektedir.  Ayrıca bazı AB üyesi ülkeler 

GB’ye tabi mallara vergi uygulamaktadır. Bu vergiler ise Türk tarafında maliyetin artırmasına 

neden olmaktadır. Türkiye AB’den bu farklı uygulamaların kaldırılarak mağduriyetin 

giderilmesini istemektedir. Türkiye’nin düzeltilmesini istediği bir diğer konu ise Ankara’nın 

Gümrük Birliği’ndeki karar alma mekanizmalarının dışında tutulmamasıdır. 

2019 yılı ve sonrası dönemlerde ilişkileri meşgul edecek diğer konular; Türkiye’nin Avrupa 

Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) denetimine yeniden alınması, göç konusunda 

tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi ve göç krizinde yük paylaşımının sağlanmasıdır. 

Ayrıca askıya alınan müzakere fasıllarının yeniden açılması konusu 2019 ve sonrası dönemde 

ilişkileri belirleyecek konular arasındadır. Yine uzun bir süredir çözüme kavuşturulamayan 

Kıbrıs sorunu ve sözde Ermeni meselesi ilişkileri yönünü tayin edecek konular arasında 

olduğunu belirtebiliriz. Ayrıca 2019 yılı ve sonrası dönemlerde akit taraflar arasındaki 

ilişkilerde önemli rol oynayacak bir diğer konu, darbe girişimine karışan ve darbe gecesi AB 

üyesi ülkelere firar eden FETÖ militanlarının Türkiye’ye iade edilmesi konusudur. Bilindiği 

üzere 15 Temmuz öncesi ve sonrası AB ülkelerine firar eden FETÖ terör örgütü üyesi 

militanlarının hala AB üyesi ülkelerde barınmaya devam etmesidir. Dahası pek çok PKK ve 

FETÖ’ye bağlı şirket, medya kuruluşu, dernek ve okulların faaliyetlerini AB üyesi ülkelerde 

devam ettirmesi ve AB’nin bu ülkelere herhangi bir karşıt yaptırımda bulunmaması ilişkilerde 

tartışmaya neden olacak konular arasındadır. 

Yukarıda belirtilen konular 2019 yılında basitçe çözümlenecek konular değildir. Bilakis bu 

konular geçmişte uzunca bir süre tartışılmış olmasına rağmen çözümlenememiş konulardır. 

Dolayısı bu konuların hem 2019 yılı boyunca hem de 2019 yılı sonrası dönemde tartışılacak 

konular arasında olduğunu söyleyebiliriz.  

 

5. Sonuç Yerine: İlişkilerin Geleceği Açısından Analizi; Senaryolar11 

Gezi Parkı olayları ile gerilen Türkiye AB ilişkileri 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte 

kopma noktasına gelmiştir.  Türkiye-AB ilişkilerini kritik yol ayrımına getiren temel nedenler 

şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Avrupa’da aşırı sağ ve popülizmin yükselmesi, 

 Batı’da özellikle AB’de İslamofobinin yaygınlaşması, 

 2013 Gezi Parkı olayında AB’nin Türkiye’yi sert dille eleştirip suçlaması, 

 AB’nin 15 Temmuz darbe girişimini cılız bir dille kınaması ve akabinde de Türkiye’nin 

girişimi bertaraf etmek için almış olduğu önlem ve tedbirleri sert dille eleştirmesi,    

 AB’nin 15 Temmuz ve sonrası günlerde darbe girişimine katılan FETÖ örgütü 

militanlarının üye ülkelere sığınmalarına izin vermesi ve Türkiye’nin bu kişilerin iade 

talebine AB’nin yeterli belge olmadığı gerekçesiyle darbecileri Türkiye’ye iade 

etmemesi, 

                                                 
11 Bu bölümde ağırlıklı olarak “15 Temmuz Sonrası Türkiye –AB İlişkileri; İlişkilerin Gelecek 

Öngörüsü”, makalesinden yararlanılmıştır. Ercan, Murat,  “15 Temmuz Sonrası Türkiye –AB İlişkileri; 

İlişkilerin Gelecek Öngörüsü”, Akademik Bakış Dergisi, sayı, 63, 2017,s.23-26.  
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 Aşırı sağın etkisinde olan AB üyelerinin Birliğin Türkiye’ye ihtiyacı olmadığı ve 

Türkiye ile ilişkilerin sonlandırılması gerektiğini her platformda dile getirmeleri, 

 Türkiye’de idam cezasının getirilmesine yönelik seslerin yükselmesi, 

 Türkiye’deki hükümet sistemi değişikliği sürecinde AB’nin tavrını hayırcılardan yana 

koyması ve değişikliği Avrupa’da yaşan Türk vatandaşlarına izah etmek için Avrupa’nın 

pek çok ülkesinde yapılması planlanan toplantılara izin verilmemesi ve toplantı 

salonlarının siyasi baskılar neticesinde rezervasyonlarının tek tek iptal edilmesi12. 

 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye- AB ilişkileri 

2018 yılının ilk yarısına kadar gergin bir ortamda geçmiştir. Çünkü taraflar özellikle AB, 

Türkiye’nin 15 Temmuz sonrası almış olduğu önlem ve tedbirlerini ve argümanlarını sert dille 

eleştirmiş ve hatta AB 15 Temmuz darbe girişim sonrası AB üyesi ülkelere sığının terör örgütü 

üyelerine sahip çıkarak Türkiye’nin darbe girişimine karışan kişilere karşı insan hakları ihlali 

yaptığı gerekçesiyle Türkiye’yi suçlamıştır. Türkiye ise AB’nin darbecilere ev sahipliği yapıp 

bu kişileri Türkiye’ye iade etmemesini “Nazi kalıntıları” gibi sözleler sert dille eleştirmiştir. 

Tarafların eleştiri ve söylemlerini sosyal medya üzerinden yaptıklarını belirtmekte fayda vardır. 

Dolayısıyla iki taraf arasındaki ilişkiler 2018 yılı, başka bir ifade ile AB üyesi ülkelerde 

seçimler bitene kadar sosyal medya üzerinden gergin bir ortamda geçmiştir. 

Fakat taraflar arasında ilişkiler kopma noktasına gelmiş olmasına rağmen her iki tarafında 

birbirine ihtiyacı olduğunun farkında idiler. Dolayısıyla taraflar ilişkileri tamamen 

kopartmamışlardır. Çünkü Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğini karşılıklı bağımlılık kuramı 

çerçevesinde değerlendirdiğimizde, her ne kadar Türkiye’nin AB’ye daha fazla ihtiyacı varmış 

gibi gözükse de AB’nin de Türkiye ihtiyacı bulunmaktadır. Bugün Türkiye AB’ye daha çok 

ticari ve ekonomik bağlamada ihtiyaç duymaktadır. Çünkü AB, Türkiye’nin en büyük pazar ve 

ticaret ortağıdır. Bugün Türkiye- AB aralarında GB oluşturmuşlar ve Türkiye, ihracatının % 

48’ini AB ülkelerine gerçekleştirmektedir AB tarafından Türkiye ile geliştirilen ilişkilerin 

önemine bakıldığında, her ne kadar AB üyesi ülkeler ekonomik olarak Türkiye’ye ihtiyaç 

olmadığını dile getirseler de bugün Türkiye, AB’nin 5. büyük ticaret partneridir. Birlik ülkeleri 

ile Türkiye arasında ticaret hacmi, 2015 ve 2016 yılarında 143 milyar dolardır. İstatistik 

kurumlarının verilerine bakıldığında Türkiye- AB arasındaki dış ticaretten kazançlı çıkanın AB 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü AB’nin Türkiye’ye ticarette verdiği fazla, her yıl ortalama 

15- 20 milyar dolar civarındadır. Başka bir ifadeyle her yıl AB, Türkiye’ye 15–20 milyar 

dolarlık daha fazla ürün ihracatı yapmaktadır. AB’nin Türkiye gibi pazarı kaybetmesi, 

kendisinin ekonomik olarak etkilenmesi ve yeni pazar arayışlarına girmesi anlamına 

gelmektedir. AB, Türkiye’ye sadece ekonomik olarak ihtiyaç duymamaktadır. Bunun yanı sıra 

mülteci sorunu, düzensiz göç, terörle mücadele ve güvenlik konularında da Türkiye’ye ihtiyaç 

duymaktadır.  Belki AB, ekonomi ve ticaret açısından Türkiye’ye olan ihtiyacını kendi 

içerisinde çözümleyebilir; fakat özellikle güvenlik, mülteci sorunu ve terörle mücadele gibi 

konularda Türkiye’nin yardımı olmadan bu problemlerini çözemez. Gelecek dönemlerde de 

Türkiye ve AB, yukarıda ifade edilen nedenlerden dolayı birbirine daha fazla ihtiyaç duyacaklar 

ve bugün tıkanmış gibi görünen ilişkilerin tekrar canlandırılması için yeni senaryolar ve 

stratejiler masaya yatıracaklardır. Hatta 2018 yılının ikinci yarısından itibaren AB ve Türkiye 

sosyal medya üzerinden yapmış oldukları sert eleştirilerini yumuşatmış ve Türkiye’nin AB’den 

tamamen uzaklaşıp Rusya’ya yakınlaşmaması için bir takım adımlar atmaya başlamıştır. Örnek 

olarak Geri Kabul Antlaşması’na bağlı olarak AB’nin üç milyar Avroyu ödemesi ve Türkiye 

için yeni strateji belirlemesi, Merkel’in ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın karşılıklı 

                                                 
12 Ercan, Murat, “15 Temmuz Sonrası Türkiye –AB İlişkileri; İlişkilerin Gelecek Öngörüsü”, Akademik 

Bakış Dergisi, sayı, 63, 2017,s.23. 
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ziyaretleri gösterilebilir. Ayrıca Rusya’nın Avrasya politikası ve ABD’nin Avrupalı ülkeleri 

tehdit etmeye başlaması AB üyesi ülkelerinin Türkiye’nin AB’den uzaklaşmaması için yeni 

senaryolar üzerinde çalışmaları gözden kaçmamaktadır. 

Dolayısıyla 2019 ve sonraki dönemlerde Türkiye-AB ilişkileri muhtemel olarak şu senaryolar 

çerçevesinde şekillenecektir:  Birinci senaryoda AB, Türkiye’ye yakın vadede üyelik 

öngörmemektedir; ancak Türkiye politikalarını biraz esneterek, daha önce Türkiye’ye vaat 

edilen ve bir türlü önündeki engellerin kaldırılmadığı malların, kişilerin, sermayenin ve 

hizmetin serbest dolaşımında kolaylık sağlayabilir. Dolayısıyla Türk vatandaşlarına Avrupa’ya 

vizesiz seyahatin önü açılabilir. Böylelikle AB, hem Türkiye’nin Birliğe karşı ekonomik ve 

siyasi tepkisini çok az seviyeye indirebilir hem de mülteci sorununa kesin çözüm bulabilir. 

İkinci senaryoda, aşırı sağın etkisiyle Birlik içerisinde milliyetçilik, zaferini ilan etmiş 

durumdadır. Milliyetçi politikalar ise Avrupa’da aşırı sağın yükselişini tetiklemiştir. Bu 

ortamda Türkiye-AB ilişkileri, milliyetçi politikaların baskısı altına girmiştir. Yani Birlik 

içeresinde uygulanan milliyetçi politikalar, Türkiye’yi AB’den uzaklaştırmıştır. Fakat bu 

durum Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaşmasına ve ittifak kurmasına olanak sağlayacaktır. 

Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaşması AB için kıyamet gününün senaryosu olabilir. Zaten Rusya 

sık sık AB’yi doğalgaz vanaları kapatmakla tehdit etmekte, son zamanlarda da Doğu Avrupa’yı 

etkisi altına alabilmek için politikalar uygulamaktadır. Rusya’nın Türkiye ile ilişkilerini 

geliştirip ittifak kurması, AB’nin enerji ve güvenlik politikalarının tehdit altına girmesi 

anlamına gelmektedir. Bu durum AB’ye yakın zamanda kaos yaşatabilir. Bu olasılığın farkında 

olan AB, Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaşmasını önlemek için ısrarla çözümünü istediği Kıbrıs 

konusunu yumuşatıp, Kıbrıs sorununa bağlı olarak da tıkanmış durumdaki müzakerelerin tekrar 

canlanmasını sağlayabilir. Ve hatta AB, Türkiye’nin üyeliği ile ilgili olarak ayrıcalıklı üyelik 

gibi farklı alternatifleri masaya yatırabilir. 

Üçüncü senaryo ise İngiltere’nin AB’den ayrılmasına yönelik, İngiltere’nin yerini doldurmak 

üzere ekonomik çerçevedeki olası senaryodur. İngiltere’nin Birlikten çıkmasıyla AB’nin 

birtakım ekonomik ve siyasi sıkıntılar yaşaması olasılığı oldukça yüksek gözükmektedir. AB, 

İngiltere’nin Birlikten çıkmasına alternatif olarak Türkiye’ye yakın zamanda üyelik vaat 

etmeden Türkiye ile ilişkileri geliştirme yollarına gidebilir. Bu senaryoda AB, Türkiye ile 

oluşturulan Gümrük Birliği’ni revize edebilir. Bu doğrultuda AB, Türk vatandaşlarının ve 

malların serbest dolaşımı önündeki engelleri kaldırabilir. Ayrıca üçüncü ülkelerle ticaret 

anlaşmaları imzalanırken bu sürece Türkiye’yi de dâhil edebilir. Ya da taraflar GB’ni feshedip 

yerine Serbest Ticaret Antlaşması imzalayabilirler. 

Son senaryo ise AB’nin Türkiye ile ilişkilerini tamamen kesmesidir. Avrupa’da aşırı sağın 

yükselmesi aynı zamanda İslamofobi endişelerinin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. İhtimali 

zayıfta olsa bu senaryoda AB üyesi ülkeler, Türkiye ile ilişkilerin bitirilmesi kararı alabilirler. 

Fakat bu senaryo AB’nin geleceğini de ciddi bir şekilde zora sokabilir. Hatta Avrupa’da pek 

çok Birliğin oluşmasına olanak sağlayabilir 

Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğe yönelik senaryolarda AB, hiçbir şekilde Türkiye’ye tam 

üyelik imkânı tanımamaktadır. Fakat AB, 2019 yılında, AB, yukarıda ifade edilen 

senaryolardan ilk üçünden biri veya üçünü de aynı anda masaya yatırabilir. AB’nin son 

senaryoyu gündeme alma olanağı karşılıklı bağımlılık kuramı çerçevesinde zor görünmektedir. 

Şayet AB, böyle bir yol tercih ederse Barış projesinin de sonunu tercih etmiş olur, sonucu 

çıkartılabilir. Çünkü AB bugün tek bir sorunla uğraşmamakta; ekonomik, siyasi ve toplamsal 

alanlarda pek çok sorunla mücadele etmektedir. AB’nin bu sorunlarla tek başına mücadele 

etmesi mümkün görülmemektedir. AB pek çok sorununun çözümlenmesinde Türkiye’nin 

desteğine ihtiyaç duyacaktır. Bugün her ne kadar taraflar arasındaki ilişkiler durmuş görünse 
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de 2019 yılından itibaren taraflar, ilişkileri tekrar canlandırmak üzere aynı masaya 

oturacaklardır. 
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Atlantik İttifakı’nda Aykırı Sesler: Avrupa Ordusu Tartışmaları 
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Özet 

ABD, Birinci Dünya Savaşı sonlarına kadar Monroe Doktrini çerçevesinde hareket ederek kıtası dışındaki sorunlar 

ve tehditlerden uzak durmayı tercih etmiştir. Böylelikle ABD hem Amerikan kıtası dışındaki sorunlardan uzak 

durmuş hem de Avrupalı devletlerin ABD’nin içişlerine karışmasının önüne geçmiştir. Her ne kadar ABD I. Dünya 

Savaşı sonlarında kısmen Monroe Doktrinini terk etmiş olsa da savaş sonrasında izolasyon politikasına geri 

dönmüştür. ABD’nin izolasyon politikası II. Dünya Savaşı sonuna kadar devam etmiştir. II. Dünya Savaşı 

sonrasında Avrupa’nın uluslararası politikanın merkezi ve aktör rolünü sürdüremeyeceğinin farkına varan ABD 

izolasyon politikasını terk etmiş Amerikan kıtası dışındaki sorunlar ve tehditlerle ilgilenmeye başlamıştır. 

ABD’nin Amerikan kıtası dışına açılmasıyla birlikte de dünyanın güç merkezi de kanatlara doğru açılmıştır. Güç 

merkezinin kanatlara doğru kaymasıyla birlikte uluslararası sistemi yönetecek iki büyük güç(ABD ve SSCB) 

ortaya çıkmış oldu. Bu iki gücün mücadelesi 1990’lı yıllara kadar devam etmiştir.  II. Dünya Savaşı’nın başından 

1990’lı yılların başına kadar geçen süreçte ABD geri dönülmez bir şekilde sisteme entegre olmuş ve Batı’nın lideri 

konumuna evrilerek uluslararası sistemi tesis eden aktörler arasında yerini almıştır. SSCB’nin dağılıp Soğuk 

Savaşın bitmesiyle birlikte ABD’nin küresel liderliği ve hegemonyası onaylanmıştır. Bu süreç içerisinde ABD 

hegemonyasının en önemli sacayağını NATO oluşturmuştur. ABD NATO ile birlikte hem Avrupalı devletlerle 

siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirmiş, hem de Avrupa’nın koruyucu jandarmalığını üstlenmiştir. Böylelikle 

ABD-Avrupalı devlet arasında ilişki sarsılmadan 21. yüzyıla kadar devam etmiştir. 

21.yüzyılda ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin meydan okuması ile karşı karşıya kalmıştır. Bu meydan okumalar 

ABD’nin yıpranmasına ve güç kaybetmesine neden olmuştur. Ayrıca bu meydan okumalar, özellikle AB’nin ileri 

gelen Fransa ve Almanya gibi ülkeleri tarafından NATO’nun varlığının tartışılmasına neden olmuştur. Ayrıca son 

zamanlarda meydana gelen bu tartışmalar NATO’dan bağımsız Avrupa Ordusuna olan ihtiyacı gündeme 

getirmiştir. “Atlantik İttifakı’nda Aykırı Sesler;  Avrupa Ordusu Tartışmaları” başlıklı bu çalışmada öncelikle 

“NATO dağılıyor mu?” sorusunun cevabı aranacaktır. Akabinde de “neden Avrupa Ordusu düşüncesi gündeme 

getirilmektedir?”- ve bu düşünceyi” Avrupa Birliği üyesi ülkeler desteklemekte midir?” sorularının cevabı 

aranacaktır. Ayrıca çalışmada Avrupa ordusu düşüncesinin tam olarak hayata geçirilip geçirilemeyeceği 

nedenleriyle birlikte tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, AB, AB ordusu, NATO 

JEL Sınıflandırması: F50, F51,  F53,  F55 

 

Contrary Voices in the Atlantic Alliance: Debates around the 

European Army 
 
Abstract 

The US preferred to avoid the problems and threats outside its continent within the framework of Monroe Doctrine 

until the end of the First World War. In this way, the US has avoided problems outside the American continent 

and prevented the European states from interfering with the internal affairs of the United States. Although the 

United States abandoned the Monroe Doctrine at the end of World War I, it returned to his policy of isolation after 

the war. US isolation policy II. It continued the isolation policy until the end of World War II. However, by 

recognizing the fact that Europe could not continue to be the centre and the major actor of the international politics 

after World War II, the United States has begun to deal with problems and threats outside the American continent 

thus has abandoned its isolation policy. With the US opening out of the American continent, the power of the 

world was expanded to the peripheries. With the power centre shifting towards the peripheries, two major powers 

(the US and the USSR) have emerged to govern the international system. The struggle of these two forces 

continued until the 1990s. From the beginning of World War II to the beginning of the 1990s, the US was 
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irrevocably integrated into the system and became a leader of the West and became one of the actors that 

established the international system. With the collapse of the USSR and the end of the Cold War, the global 

leadership and hegemony of the US have been approved. In this process, NATO has formed the most important 

pillar of US hegemony. Together with NATO, the United States has developed both political and economic 

cooperation with European states and undertook the protective gendarmerie of Europe. Thus, the relationship 

between the US and the European state continued unabated until the 21st century. 

In the 21st century the USA, were faced with the challenge of Russia and China. These challenges caused the US 

to wear out and lose power. In addition, these challenges have led to a discussion of the existence of NATO, 

particularly by the EU's leading countries such as France and Germany. Moreover, these recent debates raised the 

need for a NATO-independent European Army. In this study, first, the answer to the question if the NATO is 

disintegrating will be sought. Then, the question why the idea of the European Army has been brought to the 

agenda and the question if the European Union support the idea will also be discussed and whether the idea of the 

European army can be fully implemented will be asked in the study as well. 
 

Keywords: Geopolitics, EU, EU army, NATO 

JEL Classification: F50, F51, F53, F55 
 

 

1. Giriş 

ABD, Birinci Dünya Savaşı sonlarına kadar Monroe Doktrini çerçevesinde hareket ederek 

kıtası dışındaki sorunlar ve tehditlerden uzak durmayı tercih etmiştir. Böylelikle ABD hem 

Amerikan kıtası dışındaki sorunlardan uzak durmuş hem de Avrupalı devletlerin ABD’nin 

içişlerine karışmasının önüne geçmiştir. Her ne kadar ABD I. Dünya Savaşı sonlarında kısmen 

Monroe Doktrinini terk etmiş olsa da savaş sonrasında izolasyon politikasına geri dönmüştür. 

II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın uluslararası politikanın merkezi ve aktör rolünü 

sürdüremeyeceğinin farkına varan ABD izolasyon politikasını terk etmiş ve Amerikan kıtası 

dışındaki sorunlar ve tehditlerle ilgilenmeye başlamıştır. ABD’nin Amerikan kıtası dışına 

açılmasıyla birlikte de dünyanın güç merkezide kanatlara doğru açılmıştır. Güç merkezinin 

kanatlara doğru kaymasıyla birlikte uluslararası sistemi yönetecek iki büyük güç(ABD ve 

SSCB) ortaya çıkmış oldu. Bu iki gücün mücadelesi 1990’lı yıllara kadar devam etmiştir.  II. 

Dünya Savaşı’nın son yıllarından 1990’lı yılların başına kadar geçen süreçte ABD geri 

dönülmez bir şekilde sisteme entegre olmuş ve Batı’nın lideri konumuna evrilerek uluslararası 

sistemi tesis eden aktörler arasında yerini almıştır. Bu süreçte ABD bir taraftan SSCB ile 

mücadelesini sürdürürken diğer taratan da kominizim tehdidine karşı Avrupalı devletlerle 

ilişkileri derinleştirme yollarını aramıştır. Bunun en önemli nedeni, Avrupa’nın SSCB 

denetimine girme riskinin olması ve bunun ise ABD’nin en büyük ekonomik ve pazar ortağını 

kaybetmesi anlamına gelmesidir.  Bu doğrultuda II. Dünya Savaşı sonrasında ABD ile Avrupa 

ülkeleri arasındaki yakın ilişkiler, ABD tarafından ilan edilen Truman Doktrini ve Marshall 

planı ile yoğunlaşmış ve 1949 yılında kurulan NATO ile birlikte de kurumsal bir kimlik 

kazanmıştır. Fakat 1950’li yılların ilk yarısına kadar taraflar(ABD- AB)   arasında ilişkiler iyi 

giderken 1950’li yılların ikinci yarısından itibaren, özellikle 1960’lı yıllarda fikirsel ayrılıklar 

yaşanması neticesinde eski yoğunluğunu yitirmiştir. Bu yıllarda AB kendi içerisindeki 

entegrasyonu derinleştirme ve genişletmeye yoğunlaşmıştır. Hatta 1950’lerin ortasında Avrupa 

ortak ordusu altında Avrupalı devletlere ait Ortak Savunma Sistemi oluşturulması dillendirilmiş 

ve bu doğrultuda De Gaulle dönemin Fransa Savunma Bakanı René Jean Pleven’i 

görevlendirerek, Avrupa’da ABD ve NATO’dan bağımsız ortak bir savunma sistemi 

oluşturulması için çalışma yapmasını istemiştir. Fakat René Pleven’in Avrupa’da Ortak ordu 

kurulması için hazırladığı ve sonra Pleven planı olarak tarihe geçen bu plan Fransa’nın bir takım 

çekincelerinden dolayı hayata geçirilememiştir. ABD ve AB arasında fikir ayrılıkları yaşanmış 

olmasına rağmen Soğuk Savaş boyunca kominizim tehdidine karşı Avrupalı ülkelerin 

güveliğini ABD NATO aracılığı sağlamıştır. Başka bir ifade ile ABD Soğuk Savaş boyunca 

NATO aracılığı ile Avrupalı ülkelerin bekçiliğini yapmıştır. Soğuk Savaş boyunca ABD NATO 

ile Avrupalı ülkelerin güvenliğini sağlarken Avrupalı ülkeler ise öncelikle ekonomik 
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entegrasyonu gerçekleştirerek siyasi entegrasyona ulaşmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda 

Avrupalı ülkeler Gümrük Birliği, Avrupa Tek Senedi, Ekonomik ve Parasal Birlik gibi önemli 

politikaları hayata geçirerek Birliği dünyanın en önemli ekonomik ve küresel güçlerinden biri 

haline getirmişlerdir. 

SSCB’nin dağılıp Soğuk Savaşın bitmesiyle birlikte ABD’nin küresel liderliği ve hegemonyası 

onaylanmıştır. Bu süreç içerisinde ABD hegemonyasının en önemli sacayağını NATO 

oluşturmuştur. ABD, NATO ile birlikte hem Avrupalı devletlerle siyasi ve ekonomik işbirliğini 

geliştirmiş, hem de Avrupa’nın koruyucu jandarmalığını üstlenmiştir. Böylelikle ABD-

Avrupalı devlet arasında ilişkiler taraflar arasında inişli çıkışlı süreçlerden geçmiş olsa da 21. 

yüzyıla kadar devam etmiştir. 

21.yüzyılda ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin meydan okuması ile karşı karşıya kalmıştır. Bu 

meydan okumalar ABD’nin yıpranmasına ve güç kaybetmesine neden olmuştur. Ayrıca bu 

meydan okumalar, özellikle AB’nin ileri gelen Fransa ve Almanya gibi ülkeleri tarafından 

NATO’nun varlığının tartışılmasına neden olmuştur. Ayrıca son zamanlarda meydana gelen bu 

tartışmalar NATO’dan bağımsız Avrupa Ordusuna olan ihtiyacı gündeme getirmiştir. “Atlantik 

İttifakı’nda Aykırı Sesler;  Avrupa Ordusu Tartışmaları” başlıklı bu çalışmada geçmiş tarihli 

ABD-AB arasındaki ilişkilerine çok fazla değinilmeden, özellikle Avrupa Ordusu düşüncesi ve 

bu düşünce çerçevesinde Avrupa Birliği’ndeki tartışmalar yer verilecek. Akabinde de “neden 

Avrupa Ordusu düşüncesi gündeme getirilmektedir?”- ve bu düşünceyi” hangi Avrupa Birliği 

üyesi ülkeler desteklemekte veya desteklememektedir?” sorularının cevabı aranacaktır. Ayrıca 

çalışmada Avrupa ordusu düşüncesinin tam olarak hayata geçirilip geçirilemeyeceği 

nedenleriyle birlikte tartışılacaktır. 

2. Avrupa Ordusu Düşüncesi ve Tartışmalar 

Son zamanlarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Almanya Şansölyesi Merkel ile yaptığı 

görüşme sonrası Avrupa ortak ordusu fikrini ortaya atması ile birlikte, başta AB olmak üzere 

Atlantik hattında tartışmaları başlatmıştır. Aslında benzer açıklamalar 1950’li yıllarda De 

Gaulle tarafından yapılmış ve 1950’li yıllarda benzer tartışmalar yaşanmıştı. 1950’lerde De 

Gaulle’de Avrupa’nın NATO’dan ve ABD’den bağımsız ortak savunma örgütüne sahip olması 

gerektiğini savunmuş ve bu doğrultuda De Gaulle, dönemin Fransa Savunma Bakanı René Jean 

Pleven’i görevlendirerek, Avrupa’da ortak bir savunma sistemi oluşturulması için çalışma 

yapmasını istemiştir. Bu doğrultuda Pleven, ABD’nin Almanya’nın yeniden silahlandırılması 

düşüncesine karşılık olarak tarihe “Pleven Planı” olarak geçen Avrupa Savunma Topluluğu 

planını sunmuştur.  

1) Pleven, Savunma Topluluğu önerisinde kumanda kademesinde hiçbir Alman 

subayın yer almamasını öneriyordu3. Ayrıca Pleven hazırladığı planda ilk olarak 

Avrupa ordusunun hangi temelde kurulacağı ve örgütlenme şeklinin nasıl olacağını 

belirtmiştir. Bu doğrultuda Pleven, Birleşik Avrupa’nın siyasal kurumlarına bağlı, 

Atlantik Okyanusu’nun diğer yakasındaki batılı kuvvetlerle işbirliği içinde olan ve 

tek bir siyasal ve askeri otorite altında olan bir ordu öngörmüştür. Bu oluşum 

içerisinde Alman kuvvetleri de yer alacaktı.  

2) Plandaki diğer bir önemli husus ise planın Savunma Bakanlığı makamının 

oluşturulmasını öngörmesidir. Oluşturulması öngörülen bakanlık üye devletlere 

karşı sorumlulukları olacaktı. Ayrıca, Savunma Bakanlığı, parlamenter bir yapıya 

karşı da sorumlu olacaktı. Pleven Plan ile kurulması öngörülen bakanlığa bir takım 

görev sorumluluklarda yüklenmiştir. Bu doğrultuda ilgili bakanlığa,  Avrupa 

                                                 
3 Haber Türk, “Ortak Avrupa Ordusu ABD'yi kızdırdı” ,https://www.aksam.com.tr/dunya/ortak-avrupa-ordusu–

58-yillik-hayal-yeniden-gundemde/haber-793349,(Erişim Tarihi: 15 Kasım 2018).  
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topluluğu ile üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşlar arasındaki ilişkileri sağlamak 

gibi sorumluluk yüklenmiştir. Ayrıca ilgili bakanlık, uluslararası yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi, yeni yükümlülüklerin görüşülmesi, Avrupa silah ve teçhizat 

programlarına karar verilmesi ve bu kararların uygulanması gibi görevlere sahip 

olacaktı.  

3) Üçüncü olarak ise plan Atlantik Antlaşmasına yer vermiştir. Plan oluşturulması 

öngörülen ortak ordu/ Savunma Topluluğu’nun Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 

üyelere getirdiği yükümlülüklere uygun olması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca 

plana göre NATO çerçevesinde gerçekleşen veya gerçekleşmesi öngörülen 

programların hiçbirini geciktirecek nitelikte olmamalı; aksine, bu programların 

yürütülmesini kolaylaştırmalıdır4.   

Pleven’in hazırlamış olduğu bu plan hem Avrupa ortak ordusunun kurulmasını öngörmekteydi 

hem de kurulması öngörülen ordunun NATO ile işbirliği halinde olması gerektiğini 

savunmaktaydı. Pleven’in hazırlamış olduğu bu plan öncelikle Batı Almanya tarafından kabul 

edildi. Fakat Fransız parlamentosu anlaşmayı, ulusal bağımsızlığa zarar vereceği gerekçesiyle 

onaylamayınca ortak ordu fikri hayata geçirilememiştir.  

Ayrıca 1950’li yıllarda tartışılan Ortak ordu düşüncesine İngiltere’de karşı çıkmıştır. 

Çünkü İngiltere’ye göre;  

1)  Yeni oluşumun NATO’ya zarar vermesi kaçınılmazdı.  

2) Ortak Savunma ve Ordu için birliğin ayrı bir bütçesi olması gerekmekteydi. Bu ise 

üyelere ekstra yük getirecekti.  

3) Ortak ordu ulusal bir meseledir ve oluşturulması planlanan Avrupa ortak ordusunun 

Batı’yı ikiye bölmesi kaçınılmazdı.  

4) İngiltere’ye göre oluşturulması öngörülen Avrupa ordusunun hem NATO’ya zarar 

vereceği, hem de NATO’nun zayıflamasıyla birlikte Sovyet Rusya karşısında 

Batı’nın zayıflaması kaçınılmazdır.  

Dolayısıyla hem Fransa’nın hem de İngiltere’nin çekincelerinden dolayı 1950’ler Avrupa 

Ordusu düşüncesi hayata geçirilememiştir. 

Avrupa ortak ordusu düşüncesi 1950’lerden sonrada sık sık dile getirilmiş olmasına rağmen 

üzerinde sadece tartışılmış, ileriye götürülememiştir. Bugünlerde ise benzer tartışmalar tekrar 

Fransız Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmiştir. Bunun en önemli nedenleri olarak;  

a)  Rusya’nın Ukrayna krizi ve yayılmacı politikaları, 

b) ABD’nin Yenidünya düzeni açılımının Avrupalı devletleri tehdit etmesi, 

c) Çin’in güçlenerek uluslararası arenaya çıkması 

d) AB’yi tehdit eden tehdit unsurlarının sayısının artması 

Yukarıda sıralanan nedenlerden ötürü başta Fransa ve Almanya olmak üzere AB savunma 

politikalarının tekrar gözden geçirilerek Avrupa ortak ordusunun kurulması gerektiği 

tartışmaların başlamasına neden olmuştur.  Fakat Avrupa Ordusu fikri daha önceki dönemlerde 

olduğu gibi bugünde AB’yi ikiye bölmüştür. Almanya Şansölyesi Merkel Avrupa Ordusu 

fikrini, AB’de müdahale gücünün kurulması yönünde açıklamada bulunarak desteklerken5, 

İngiltere Savunma Bakanı ise Avrupa ordusu kurma fikrinin “tehlikeli” ve “delice bir düşünce” 

                                                 
4 Gözkaman, Armağan, “Avrupa Savunma Topluluğu'nun Reddi Üzerine Bir Analiz”, Beykent 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Volume 7, S.2, 2014, s. 7–8. 
5 Der Spiegel, “Merkel unterstützt Idee der Europa-Armee”, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkel-

unterstuetzt-idee-von-juncker-fuer-europa-armee-a-1022544.html( Erişim Tarihi: 22 Kasım 2018). 
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olduğunu belirterek, NATO’yu baltalayacak bir Avrupa ordusunun kurulmasına İngiltere’nin 

katılmasının mümkün olmadığı6 yönünde açıklamada bulunmuştur. Avrupa Ordusu 

oluşturulması fikrine İngiltere’nin yanı sıra,  yapılan kamuoyu araştırmalarında Avrupa 

halkının % 48’i karşı çıktığı görülmektedir.  

Ayrıca özellikle Rusya’nın sınır komşusu olan Estonya, Letonya ve Litvanya gibi Baltık 

devletleri başta olmak üzere Danimarka, İrlanda, Portekiz, Malta, Avusturya, İsveç, Finlandiya 

ve Hollanda gibi ülkeler Avrupa Ortak Ordu7 düşüncesine karşı çıkmaktadır.  

1) Çünkü bu devletler ulusçuluk düşüncesinin en ağır hissedildiği ülkelerdir. Zira bu 

ülkeler, ortak para, ortak vize, ortak göç ve Avrupa vatandaşlığı gibi konularda 

yeterince AB’ye yetki devrinde bulunarak ulusal kimliklerinin yeterince yozlaştığını 

ileri sürmektedir. 

2)  Ayrıca bu ülkelere göre Ortak ordu düşüncesinin üye ülkelere maliyeti oldukça ağır 

olacaktır. Çünkü ortak ordu için AB ayrı bir bütçe oluşturması gerekmektedir. AB 

bu bütçe gereksimini üye ülke halklarından karşılayacaktır. Bu ise Avrupa halkının 

omuzuna yeni bir yük binmesi anlamına gelmektedir.  

3) Ayrıca, Avusturya, İsveç, Finlandiya ve İrlanda gibi ülkeler ise askeri 

tarafsızlıklarını korumak için ortak ordu fikrine karşı çıkmaktadır.  

4) Estonya, Letonya ve Litvanya gibi ülkeler ise Rusya’ya komşu olmaları nedeniyle 

kendilerinin ve AB’nin güvenliği yıllarca başarılı bir şekilde NATO sağlamıştır. 

Ayrıca NATO Rusya’nın yayılmacı politikalarını engellemiştir.  

5) Kurulacak ordunun herhangi bir tecrübesinin olmamasıdır. 

Dolayısıyla bu ülkeler göre ABD’ye ve NATO’ya olan bağların zedelenmemesi için AB’nin 

güvenliği yine NATO tarafından sağlanmalıdır. Nitekim yeni bir ordunun kurulmasının yüksek 

maliyetinin bulunması ve hangi ülkeler tarafından nasıl yönetileceği gibi konularda çeşitli 

tartışmalar yaşanmaktadır. Dahası kurulacak ordunun herhangi bir tecrübesinin olmaması da 

belirsizlik yaratmaktadır. AB’nin kendi içinde yükselen aşırı sağ ve terörizm gibi sorunların 

yanı sıra birlik üyesi birçok ülkede ekonomik krizin olması da Avrupa Ordusu fikrinin gerçekçi 

olmadığını göstermektedir. Ancak Almanya’nın kurulacak ordunun maliyetlerinin büyük bir 

kısmını yüklenmesi halinde ordu kurulabilir. Bu da Avrupa Ordusu’nda Almanya’nın daha 

etkin olmasına neden olacağı için birlik üyelerinde rahatsızlığa8 yol açmaktadır. 

ABD başkanı Trump, “Macron’un, Avrupalıların kendini ABD için tehlikeye atmayacağını ve 

bu doğrultuda Avrupalıların kendilerini başta ABD olmak üzere Çin ve Rusya’ya karşı 

koruması gerektiği” düşüncesine sert tepki göstermiştir. Trump, Macron’un “Fransa’nın 

ABD’ye bağımlı olmadığını” belirten açıklamalarına cevaben, “önce NATO’ya olan borçlarını 

ödemeleri gerektiğini” vurgulamıştır9. 

Macron’un Avrupa ordusuna duyulan ihtiyacın gerekçeleri arasında Rusya’yı AB için bir tehdit 

olarak göstermiş olmasına rağmen, Rusya lideri Putin, Macron’un Avrupa ordusu fikrini 

                                                 
6 Welt, “Großbritannien will „europäische Armee“ blockieren”, https://www.welt.de/politik/ausland /article158-

392743/ Grossbritannien-will-europaeische-Armee-blockieren.html(Erişim Tarihi: 22 Kasım 2018). 
7 Yeni Şafak, “Ordu fikri Avrupa'yı böldü”, https://www.yenisafak.com/dunya/ordu-fikri-avrupayi-boldu-

3409240(Erişim Tarihi:23 Kasım 2018), Spiegel, “23 EU-Staaten gründen Militärunion” http://www.spiegel.de 

/politik/ausland/bruessel-23-eu-staaten-gruenden-pesco-zusammenarbeit-bei-verteidigung-a-

1177685.html(Erişim Tarihi: 23 Kasım 2018). 

 
8 Özdemir, Erol,” Rusya’nın Meydan Okumalarına Karşı Avrupa Birliği’nin Tutumu ve NATO 

Genişlemesi Tartışmaları”https://ankasam.org/rusyanin-meydan-okumalarina-karsi-avrupa-birliginin-

tutumu-ve-nato-geni-slem esi- tartismalari/( Erişim Tarihi: 03.04.2019). 
9 Tamer, Cenk,” Avrupa Ordusu Tartışması ve Küresel Jeopolitik” https://ankasam.org/avrupa-ordusu-tartismasi 

-ve-kuresel-jeopolitik/(Erişim Tarihi: 17 Kasım 2018). 
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“Avrupa’nın kendi ordusunu kurmak arzusu ve savunma ve güvenlik konularında Washington’a 

bağlı olmak istememesi, sadece anlaşılabilir değil, aynı zamanda çok kutuplu dünya düzenine 

olumlu katkı sağlayacaktır10” şeklinde açıklamada bulunarak desteklemiştir. Ayrıca Putin, 

“Avrupa gibi güçlü bir ekonomik yapının kapsamlı ekonomik birliğin kendi savunma ve 

güvenlik meselelerinde bağımsız, kendi kendine yeterli ve egemen olmak istemesi çok 

doğaldır” açıklamasında bulunarak Avrupa ordusu düşüncesini desteklemiştir11.. Çünkü Rusya, 

Avrupa Birliği’nin ABD’den ve NATO’dan bağımsız savunma politikası izlemesini 

istemektedir. Bununda en önemli nedeni, Rusya’nın ABD’nin uluslararası alandaki etkisinin ve 

gücünün kırılmasını ve ABD’yi yalnızlaştırmak istemesi olarak okuyabiliriz. 

Aslında AB içerisindeki NATO-Avrupa Ordusu tartışmalarının yapılması üye ülkelerin 

Avrupacılar ve Atlantikçiler olarak ayrışmasından kaynaklandığını belirtebiliriz. Başını 

İngiltere’nin çektiği Atlantikçi gruba göre, bugüne kadar Avrupa’nın savunulmasını NATO 

üstlenmiştir, dolayısıyla da bundan sonrada bu görev NATO’ya bırakılmalıdır.  1950’li 

yıllardan buyana başını Almanya ve Fransa’nın çektiği Avrupacılar grubuna göre ise Avrupa 

kıtasının güvenliği için NATO’dan ve ABD’den bağımsız bir savunma mekanizmasının 

kurulmalıdır.  

Aslında “Avrupa’nın Avrupalılar tarafından savunulması fikri, sadece yeni döneme ait bir fikir 

değildir. Bu fikir Avrupa’nın güvenliği NATO tarafından sağlanırken dahi AET veya Avrupa 

Birliği içerisinde çeşitli oluşumlar ile savunulmuştur. Örneğin 1954 tarihli Paris Antlaşması ile 

kurulan BAB bu girişimlerden bazılarıdır. Aslında BAB 2000’li yıllara kadar AB’nin güvenlik 

politikalarının koordinatörlüğünü yapmaktaydı. AB üyesi ülkeler öncelikle NATO’ya entegre 

olabilmek için NATO içerisinde Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği oluşturulmuştur. Fakat 

AGSK kapsamında düzenlenecek operasyonlarda NATO imkân ve kapasitesinin kullanılması 

öngörüldüğünden, AB’nin ortak güvenlik ve savunma politikası oluşturma süreci daha 

başlangıçta NATO’ya bağımlı kılınmıştır12.  Daha sonrasında ise 1992 Maastricht Antlaşması 

ve Petersburg Görevleri sayesinde AB, savunma ve güvenlik alanında NATO içerisinde 

özerklik elde etmiştir. 1999 yılında düzenlenen Helsinki Zirvesi ile BAB’ın görevleri tamamen 

AB’ye devredilmiştir. Böylelikle AB NATO’dan bağımsız operasyon yapma yeteneğine sahip 

olmuştur. AB savunma politikası alanında gerçekleşen bütün bu politikaların ve tartışmaların 

asıl nedeni 1990’lı yıllarda AB’nin Bosna ve Kosova krizlerine çaresizce NATO’nun 

müdahalesini beklemesidir. Çünkü ABD, AB’nin bölgesinde vuku bulan Bosna ve Kosova 

çatışmalarına pek çok kişinin hayatını kaybetmesinden sonra çatışmaya müdahale etmişti. Bu 

süreçte AB hiçbir şey yapamadan çaresizce seyretmek zorunda kalmıştı. Özellikle bu 

gelişmelerden sonra AB, savunma politikalarına bilhassa önem vermeye başlamıştır. Son 

dönemde ise AB 2017 yılında imzalanan “The Permanent Structured Cooperation/Kalıcı 

Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması’yla (PESCO)” daha da güçlenmiştir. PESCO ile 

AB mülteci akınları, terör tehdidi, Rusya ve ABD tehdidi ve güvenlik krizlerine karşı mücadele 

etmeyi amaçlamaktadır. Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması AB’nin savunma 

alanında başlattığı önemli adımlardan birisidir. Fakat AB’nin yakın zamanda Ortak bir ordu 

                                                 
10 Berliner Zeitung, “Putin begrüßt Frankreichs Vorstoß für europäische Armee”, https://www.berliner-zeitung. 

de/putin-begruesst-frankreichs-vorstoss-fuer-europaeische-armee-31573100(Erişim Tarihi: 24 Kasım 2018). 
11 Eslen, Nejat, “Avrupa ordusu gerçekten kurulabilir mi” https://odatv.com/avrupa-ordusu-gercekten-kurul abilir-

mi-12111848.html(Erişim Tarihi: 23 Kasım 2018). 
12 Gençalp, Ebru, “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye’nin Avrupa Güvenliğindeki Rolü 

2015,s.766“http:/ /www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/GEN%C3%87ALP-Ebru-AVRUPA-G%C3%9 

CVENL%C4% B0 K-VE-SAVUNMA-POL%C4%B0T%C4%B0KASI-AGSP-VE-T%C3%9CRK%C4%B0YE 

%E2%80% 99N% C4%B0N-AVRUPA-G%C3%9CVENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NDEK%C4%B0-ROL 

%C3%9C.Pdf(Eri-şim Tarihi: 24 Kasım 2018) 

 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

812 
 

kurması oldukça zor görünmektedir. Bunun cevabını verebilmek için üye ülkelerin dış 

politikasına veya jeopolitik tartışmalara bakmak gerekmektedir 

3. Küresel Jeopolitik Tartışmalar Çerçevesinde Avrupa Ordusunun Kurulabilirliği 

Son dönemlerde Avrupa Ortak Ordusu açıklamasıyla Batı’da tartışmaları başlatan ve özellikle 

AB’yi ikiye bölen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa’ya ait yeni bir savunma 

mekanizması oluşturulmasından bahsederken, aslında Avrasya’nın aktörlerinden Rusya, Çin ve 

küresel hegemonik gücü sorgulanan ABD’den bağımsız “birleşik bir Avrupa” yaratma 

düşüncesi olduğunu belirtebiliriz. Ayrıca bu tartışmalar “Avrupa Merkezli jeopolitiğin” 

yükselişi adına atılmış stratejik bir adımdır, fakat bu adımın hayata geçirilmesi, Avrupa 

Birliği’nin ve üyesi ülkelerin geçmişine baktığımızda oldukça zor görünmektedir. Neden? 

Bunun pek çok nedenleri vardır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;  

 İlk olarak Avrupa tarihine bakıldığında, pek çok Avrupalı sömürgeci devlet kendi 

hegemonyasında “Avrupa’da” “Avrupa Birleşik devletleri” kurma girişiminde 

bulunmuş ve bu girişim yine diğer Avrupalı devletler tarafından durdurulmuştur. 

 İkincisi ise Avrupalı devletlerin tarihi sömürge ve sömürgecilik yarışı ile geçtiğinden, 

bugün dahi pek çok Avrupa ülkesi geçmişte sömürgesi olduğu bölgeler ve ülkeler 

üzerinden hakkı olduğu iddiasını sürdürmektedir. Dolayısıyla bu ülkeler Avrupa 

Birliği’nin üyesi olsalar dahi diğer Avrupalı ülkelerin bu bölge ve ülkelere 

karışmamasını veya müdahale etmemesini istemektedir.  

 Üçüncüsü ise ikinci nedene bağlı olarak Avrupalı devletlerin veya AB üyesi ülkelerin 

ayrı ayrı dış politika stratejisine sahip olmalarıdır. Bunun en önemli örneği, 2010 

yılında başlayan Arap Baharına Avrupalı devletlerin farklı tavırlar sergilemiş 

olmalarıdır. Zira Avrupa Birliği ortak bir dış politika oluştururken, Birliğin ortak bir 

dış politika stratejisi benimsemesini hedeflemişti. Bu doğrultuda ise Avrupa Birliği 

Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilciği(Konserliğini) oluşturulmuştur. 

Fakat AB üyesi ülkeler Arap Baharına birliğin ortak bir tavrı ile değil, üye ülkeler 

kendi çıkarları doğrultuda tavır sergilemişlerdir. Bu yaklaşımlar ise birliğin ortak dış 

politikada ciddi sorunları olduğunu göstermiştir.  

 Bugün Avrupa’da birleşik bir Avrupa veya ortak bir Avrupa ordusu düşüncesinin 

hayata geçirilememesinin bir diğer nedeni ise Avrupalı ülkelerin Atlantikçi ve 

Avrupalılar diye gruplara ayrılmasıdır. Avrupa’da devletlerin farklı gruplara 

ayrılması, gruplar arasında jeopolitik düşünce çatışmalarına neden olmaktadır.  Bu ise 

Avrupa’da veya AB’de dışa karşı tek sesli politikaların önüne geçmektedir.  

 Son olarak ise Avrupa’da ırkçılık ve milliyetçiliğin yükselmesi hem kıta 

Avrupa’sında, hem de Avrupa Birliği’nde ortak politikaların oluşturulmasında önemli 

sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yükselen ırkçılık ve popülist söylemler, özellikle 

AB’nin temel değerlerini kaybetmesine neden olmaktadır. Böyle bir ortamda AB’den 

hem kendi coğrafyasında, hem de başka coğrafyalara yönelik politikalarda sağlıklı 

karar almasını beklemek doğru olmaz herhalde.  

Aslında bugünkü tartışmaların en önemli sebebi Avrupa’nın sahibinin kim olacağı ve Asya’da, 

Afrika’da ve özellikle Doğu Akdeniz’de kimlerin hegomonik güç olacağına yönelik 

tartışmalardır. Çünkü son dönemlerde ABD’nin küresel hegomonik gücü zayıflamıştır. 

Dolaysıyla bugün ABD’nin güç kaybı Batılılar ve bilhassa AB üyesi ülkeler tarafından 

sorgulanmaktadır. Hatta Rusya, Çin gibi ülkelerin yanında pek çok Avrupa ülkesi ABD’den 

boşalan bu boşluğu doldurmak için kendi stratejilerini belirlemeye başlamıştır. 

Bugün pek çok dünya ülkesi, özelliklede Avrupa ülkesi ABD’nin 21. yüzyılda hayata 

geçirmeye çalıştığı politikalara karşı meydan okumaya başlamıştır. Örneğin İngiltere, ABD’nin 

daha önce uyguladığı politikalarının arka plandaki kas gücünü oluşturuyordu ve AB içerisinde 
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ABD’nin Truva atı görevini üstlenmişti. Dolaysıyla ABD ile İngiltere’nin politikaları 

birbirinden ayrı düşmezdi ve birbirlerini tamamlardı. Bugün iki ülke arasında gelinen noktaya 

bakıldığında, iki ülke arasında çok büyük stratejik ve jeopolitik farklılıklar ortaya çıktığı 

görünmektedir. Hatta bu farklılıklardan dolayı İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrılmak zorunda 

kalmıştır diyebiliriz.  

ABD’nin küresel gücünün zayıflamasıyla birlikte jeopolitik ve stratejik politik ayrışmaların 

yaşandığı diğer ülkeler ise AB’nin Avrupacı devletlerin başını çeken Almanya ve Fransa’dır. 

Son dönemlerde ABD’ye meydan okumaya başlayan bu iki Avrupalı devlet kendilerine 

yayılma alanı olarak iki yön tayin etmişlerdir.  Bu doğrultuda Almanya ve Fransa kendilerine 

yayılma alanı olarak batı ve doğuyu seçmişlerdir.  Her iki devlette batıya yayılma olarak Avrupa 

Birliği’ni tekrar güçlü bir şekilde canlandırarak Avrupa’ya hâkim olmayı hedeflemektedirler. 

Aynı zamanda da her iki ülkenin doğuya yayılma stratejileri ile Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’ya 

hâkim olmayı hedeflediklerini belirtebiliriz. Fakat gerek Almanya, gerekse Fransa doğuya 

yayılmak için tek başına yeterli olamayacaklarını bilmektedirler.  Özellikle Almanya doğu 

stratejisinin hayata geçmesinin ancak Türkiye ve Rusya ile geliştirilecek ilişkiye bağlı 

odluğunun farkındadır. Dolayısıyla Almanya bu iki ülke ile ilişkileri geliştirme yolları 

aramaktadır.  

Fransa ise Rusya’dan ziyade Türkiye ile ilişkileri geliştirerek Türkiye üzerinden Ortadoğu’ya 

hâkim olmayı planlamaktadır. Bu doğrultuda Fransa Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkmış ve 

Türkiye’nin Avrupa’ya ait olmadığını ve Türkiye’nin bir doğu ülkesi olduğunu sık sık 

dillendirmiştir. Fransa’nın Akdeniz’de bir birlik oluşturarak Türkiye’yi bu birliğe dâhil etmek 

istemesi, Fransa’nın doğu politikasının bir parçası olduğunu belirtebiliriz. 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere bugün pek çok devlet ABD’nin güç kaybetmesiyle 

birlikte kendi jeopolitik ve stratejik politikalarını hayata geçirmeye başlamışlardır. Hatta 

Avrupa ortak ordusu da bu politikaların bir parçasıdır diyebiliriz. Peki, neden ABD’de güç 

kaybı yaşanmakta ve neden pek çok devlet ABD’ye karşı meydan okumaktadırlar? Bu soruların 

cevabını Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) uzmanlarından Cenk 

Tamer şu şekilde cevaplamaktadır; “ABD’nin küresel hegemonik gücünün sorgulanması ise iki 

şekilde gerçekleşmiştir. Birincisi, küreselleşme süreciyle birlikte global sermayeyi büyük 

oranda eline geçiren Amerikan elitleri daha da zenginleşmiş, ülke içerisindeki gelir 

adaletsizliği ve işsizlik daha da artmıştır. Bu sebeple Amerikan halkı, ABD’nin uluslararası 

alandaki liderliğini de sorgulamaya başlamıştır. Trump’ın iktidara gelişi de küreselleşme 

süreciyle birlikte Amerikan toplumunda yaşanan bu tepkisel hareket sonucunda 

gerçekleşmiştir. İkincisi, dolar hegemonyası ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) yoluyla 

küresel ekonomiyi doğrudan yönlendirme kapasitesine sahip olan ABD elitlerine ve onun 

Avrupa’daki işbirlikçilerine yönelik kıta Avrupası’nda gelişen ve bağımsızlık, özgürlük ve 

liberal sloganların güç kazandığı söylemler etkili olmuştur. İşte Macron’un iktidara gelişi de 

anlatılan bu ikinci faktörün etkisiyledir”13. 

11 Eylül 2001 yılında vuku bulan terör saldırılarından sonra ABD’de iktidarı elinde bulunduran 

karar vericiler ABD’nin iç ve dış politikalarını “önce Amerika” sloganı ile yürütmeye 

çalışmıştır. Fakat bu slogan ABD’de halklar arasında ayrışmayı ortaya çıkartmıştır. Başka bir 

ifade ile önce Amerika sloganı ABD’deki elitleri ve beyazları zenginleştirmiş, diğer orta sınıf 

ve öteki kesimleri fakirleştirmiştir. Bu ayrışma, ABD’de gelir adaletsizliği ve işsizlik sorununu 

artmıştır. Dolayısıyla Amerikan halkı ABD’nin uluslararası alandaki liderliğini sorgulamaya 

başlamıştır. Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte ise ABD’de milliyetçilik ve popülizm artmış, 

zengin daha zengin olmuş, fakir ise daha fakirleşmiş, adam kayırma ve ayrımcılık hızla 

                                                 
13 Tamer, Cenk,” Avrupa Ordusu Tartışması ve Küresel Jeopolitik” https://ankasam.org/avrupa-ordusu-

tartismasi -ve-kuresel-jeopolitik/(Erişim Tarihi: 17 Kasım 2018). 
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yaygınlaşmıştır. Ayrıca Başkan Trump ile birlikte ABD demokrasi ve liberal değerlerden 

tamamen uzaklaşmıştır.  Bu uzaklaşmaya bağlı olarak yakında zamanda ABD’de bir iç savaş 

yaşanırsa şaşırmamak gerekir. Çünkü ABD’nin, özellikle Trump’ın politikaları kendi halkını iç 

savaşa sürükleyecek nitelik taşımaktadır. Son dönemlerde ABD Başkanı Trump’ın sık sık 

vurguladığı “önce Amerika” sloganı, sadece Amerikan halkı tarafından ABD’nin liderliğini 

tartışmaya açmamış, aynı zamanda ABD’nin uluslararası alanda uzaklaşmasına neden olduğu 

gibi da pek çok devlet tarafından da artık ABD’nin dünya siyaseti üzerinde etkisinin kalmadığı 

tartışmalarının başlamasına neden olmuştur.  Bu ise uluslararası sistemde küresel jeopolitik 

denklemdeki kırılmalara neden olmaktadır. Bugün artık pek çok devletin ABD’yi hâkim güç 

merkezi olarak görmediğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla Asya’dan Avrupa’ya, Ortadoğu’dan 

Amerika’ya kadar farklı coğrafyalardaki bölgesel hegemonlar Washington’dan boşalacak gücü 

ele geçirmek için hem ABD’ye meydan okuyorlar, hem de farklı politik yaklaşımlarda 

bulunmaktadırlar. ABD ise bu durumun önüne geçmek için çıkar odaklı çelişkilerle dolu bir dış 

politika sergilemektedir. Nitekim ABD, Ortadoğu’da PKK/PYD gibi bir terör örgütünü 

destekleyerek, bölge gerçeklerini hiçe saymaktadır. ABD’nin bu yaklaşımı ise İngiltere dâhil 

Avrupa ülkelerini kendinden uzaklaştırmış ve klasik müttefiklerin birer birer karşı güç odakları 

haline gelmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler karşısında ise ABD klasik popülist söylemlerle 

NATO’yu sorgulamaya başlamış ve artık ABD ve NATO’nun Avrupalı devletleri 

sırtlamayacağını belirterek, Avrupalı NATO üyesi ülkelerden NATO’ya olan borçlarını 

ödemesini istemiştir. ABD’nin bu söylemlerinin Avrupalı devletler ve diğer bölgesel güçler 

tarafından pek fazla dikkate alınmamaktadır. Hatta ABD’nin bu yaklaşımları bölgesel güçler 

veya aktör devletler tarafından hasta yatağında ecelini bekleyen hasta adamın son isteği olarak 

görüldüğünü ifade edebiliriz. Çünkü bugün ABD Avrupa’nın kendi güvenliğini sağlamak için 

ortak ordu kurma planlarına karşı herhangi bir eylemde bulunamamaktadır.  

Sonuç olarak şunu belirtebiliriz ki, bu sürecin en çok kazananları Rusya, Çin ve Türkiye gibi 

bölgesinde güçlenen ülkelerin olması kaçınılmazdır. Zira ABD’ye karşı dünyanın farklı 

coğrafyalarından yükselen bu jeopolitik meydan okumalar, ABD’nin küresel düzenini kendi 

jeopolitik ve ekonomik çıkarları doğrultusunda şekillendirmesine olanak tanımamaktadır. 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ifade ettiği “Avrupa Ordusu” projesi de Avrupa merkezli 

jeopolitik güç merkezinin inşası adına oldukça önemli bir girişimdir. Öyle görünüyor ki; 

ABD’nin küresel hegemonik konumunu zayıflatmaya yönelik bu tür projeler, dünyanın farklı 

bölgelerinden gelmeye devam edecektir. 

 4. Sonuç  

Avrupa Birliği’nde ortak bir savunma ve orduya sahip olma planları uzun yıllardır Avrupalı 

devletlerin gündeminde olmuştur. Fakat bugüne kadar AB somut bir adımda bulunamamış ve 

dolayısıyla ortak bir orduya sahip olamamıştır. Bugün yine Fransız Cumhurbaşkanı Macron 

tarafından gündeme getirilmiştir. Macron ortak ordu düşüncesini gündeme getirdi, fakat önemli 

olan bu düşüncenin gündeme getirilmesi değil, asıl önemli olan bu düşüncenin hayata geçirilip 

geçirilemeyeceğidir. Bu doğrultuda Avrupalı ülkelerin tarihine bakıldığında ve sömürge 

geçmişine sahip bazı ülkelerin sürekli ortak ordu düşüncesine karşı çıktığı sonucunu ortaya 

çıkartmaktadır. Tabi ki sadece bu kendi başına geçerli neden değildir. Avrupa Ortak Ordusunun 

oluşturulamayacağına yönelik nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz; 

 Avrupa’da pek çok hegemon devletin olması ve bu devletlerin farklı jeo-politik ve 

stratejik düşüncelere sahip olmaları.   

 Ulusalcılığın ve Milliyetçiliğin yükselmesi; Avrupa’da ırkçılık ve milliyetçiliğin 

yükselmesi Avrupa Birliği’nde ortak politikaların oluşturulması için önemli sorun 

teşkil etmektedir.  
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 Avrupa Birliği’nin NATO gibi bir savunma örgütü oluşturmak için yeterli deneyim 

ve alt yapıya sahip olamaması 

 Avrupa Birliği üye ülkelerinin “Atlantikçi ve Avrupalı” şeklinde gruplara ayrılması 

 Üye ülkelerin AB dışındaki farklı devlet veya Örgütlere bağımlılığı; AB üyesi 

ülkelerin AB’den farklı Rusya, ABD veya NATO’ya bağımlı olması ve bu 

bağımlılık çerçevesinde hareket etmeleri, üye ülkeleri AB’nin ortak ordu gibi 

politikalarından uzaklaşmasına neden olmaktadır. 

 Kurulması öngörülen ordunun hangi ülkeler tarafından nasıl yönetileceği 

tartışmaları Avrupa Ortak Ordusu’nun kurulmasını zorlaştırmaktadır. 

 

Avrupa Ordusu konusunda Avrupalı devletlerin yukarıdaki nedenlerden dolayı müşterek bir 

siyasi irade oluşturmaları oldukça zor görünmektedir. Çünkü bugün Avrupa Birliği’nin geldiği 

noktaya bakıldığında, AB’nin mülteci konusunda ortak bir irade ortaya kayamadığı, mülteci 

konuları gibi ortak politikalarda AB’nin müşterek çıkarlardan ziyade milli-yani ulusal çıkarları 

gözettiği ve ortak politikalarda milli çıkarlar çerçevesinde tutum sergilediği görülmektedir. Bu 

konulardan dolayı AB’nin siyasi entegrasyon sürecinde başarılı olduğunu söylemek doğru 

olmaz. Ayrıca AB üyesi ülkelerinin güvenlik anlayışları ve jeopolitik tutumları birbirinden 

farklılık göstermektedir. Örneğin Avrupa’da İngiltere Atlantikçi kimliği ile Avrupa’dan ve AB 

üyesi ülkelerden fikirsel ayrılık yaşamakta ve AB’nin ortak politikalarını olumsuz 

etkilemektedir. AB içerisinde Avrupacı kimliği ile Birlik içerisinde etkin rol oynayan Almanya, 

jeopolitik çıkarı gereği Rusya, Türkiye ve Avrasya’ya daha yakın bir strateji izlemektedir. 

AB’nin bir diğer önemli ülkesi Fransa ise kendine öncelikli alan olarak Akdeniz havzasını 

belirlemiştir.  Yıllardır Rusya’yı kendilerine karşı bir tehdit unsuru olarak gören Polonya, 

Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler ABD ve NATO merkezli bir dış politika veya güvenlik 

politikaları benimsemektedirler. 

Her ne kadar bugün AB ekonomik alanda önemli bir güç olsa da yukarıda ifade edilen 

farklılıklardan dolayı AB müşterek bir jeopolitik kimlik oluşturamamıştır. AB içerisinde 

müşterek bir jeopolitik kimlik oluşturamaması ise AB’nin uluslararası alanda etkin bir küresel 

jeopolitik aktör olmasını engellemiştir. Dolayısıyla Macron tarafından son dönemde 

dillendirilen Ortak Avrupa Ordusu fikrini veya çıkışını AB’nin ABD ve NATO’dan bağımsız 

bir jeopolitik bir kimlik arayışı olarak belirtebiliriz. Ayrıca burada şunu da belirtmek gerekir ki, 

bugün güvenlik ve jeopolitik amaçları farklı olan ülkelerin bir araya gelerek ortak ordu 

konusunda tek bir irade oluşturmaları oldukça zordur.  Son dönemlerde Avrupa Ordusu fikrinin 

tekrar dillendirilmesini AB içerisinde ABD’ye olan güvenin azalması ve hatta ABD’nin ve 

Rusya’nın birlik için bir tehdit unsuru olarak algılanması olarak okuyabiliriz. Bu algılar 

çerçevesinde Avrupa içerisinde Avrupalılara ait ortak bir ordu oluşturulabilir mi? Avrupalı 

devletlerin kendi ulusal veya milli güvenlik ve jeopolitik düşünceleri çerçevesinde hareket 

ettikleri sürece çok zor görünmektedir. Ancak kendi ulusal veya milli güvenlik ve jeopolitik 

düşüncelerinden uzaklaşırlarsa belki o zaman Avrupa Ortak Ordusu oluşturulabilir.  
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Avrupa Birliğinin Kurucu İdeolojisi Hristiyan Demokrasi ve 

Avrupa Düzeyinde Örgütlenmesi 
 

Hüseyin Gül1 

 
 

Özet 

Hristiyan demokrasinin kıta Avrupası'nda özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında geniş bir oy potansiyeline 

sahip olduğu dikkat çekiyor. Bu durum, özellikle AB'nin altı kurucu üyesi bakımından söylenebilir. Avrupa’nın 

Kurucu Babaları olarak anılan Robert Schuman, Alcide de Gasperi ve Konrad Adenauer gibi o zamanın birçok 

önemli siyasi liderlerinin arkasında önemli bir seçmen desteğine sahip Hristiyan demokrat partilerin olduğunu 

belirtmek gerek. Bunun yanında Hristiyan demokrat partilerin aslında geniş katılımlı halk partileri olarak 

doğduklarını ve AB’nin genişleme süreci ile birlikte daha sonra emek, köylü ve işletme organizasyonuna göre 

farklı kollara ayrıldıklarının da altının çizilmesi lazım. Hıristiyan demokrasi, İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı 

Avrupa ülkelerinde farklı ve önemli bir siyasi güç olarak ortaya çıkmıştır. Bu güç, organize bir bütün ve ulus-üstü 

siyasi güç anlamında ne denli önemli bir hareket olabileceğini, Avrupa düzeyinde kumuş olduğu siyasi partinin 

etkisi yoluyla göstermiştir. Avrupa Birliği politikalarının itici gücü bu konumu elde etmiş olan Avrupa Halk 

Partisinin bir başarısıdır. Tebliğde, Avrupa Birliği’nin oluşumuna etki eden Hıristiyan demokrasi kavramına 

değinilerek Avrupa düzeyinde bir Avrupa parti konumuna erişmiş olan Avrupa Halk Partisi’nin oluşum süreci ve 

tarihsel arka alanı, irdelenecektir   

Anahtar Kelimeler: Hristiyan demokrasi, Avrupa Birliği, Avrupa Halk Partisi 

JEL Sınıflandırması: N44, N94, Z0 

 

The Founding Ideology of the European Union, Christian 

Democracy and European Organization 

 
Abstract 

It is noted that Christian democracy has a wide voting potential in continental Europe, especially after the Second 

World War. This is especially true for the six founding members of the EU.  He is known as the Founding Fathers 

of Europe. It is important to note that there are Christian democratic parties with important voters' support behind 

Robert Schuman, Alcide de Gasperi and Konrad Adenauer. In addition, it should be underlined that Christian 

democratic parties are actually born as people's parties with wide participation and that the EU is divided into 

different branches according to labor, peasant and business organization with the enlargement process. In this 

respect, the programs of the Christian democratic parties have always caused problems in their internal dynamics.  

Christian democracy emerged as a different and important political force in Western European countries after 

World War II. This force has shown through the influence of the political party on the European level that it can 

be an important movement in terms of an organized whole and supra-national political power. The driving force 

of European Union policies is the success of the European People's Party, which has achieved this position. In the 

Communiqué, the process of formation and historical background of the European People's Party, which has 

reached the status of a European party at the European level, will be examined. 

Keywords: Christian democracy, European Union, European People's Party. 

JEL Classification: N44, N94, Z0 
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1. Giriş 

Avrupa Birliği projesi filozoflar tarafından sıklıkla dile getirilen “tek bir Avrupa (Hıristiyan) 

devleti” yaratma düşüncesi olmakla beraber bu fikri akımın ete kemiğe bürünmesi W. 

Churchill’in Zürih Üniversitesinde yapmış olduğu konuşmada kendini gösterebilmiştir. 

Churchill konuşmasının başında belirtiği Avrupa Birliği hayali, “bir çeşit Avrupa Birleşik 

Devletleri” projesidir. Ona göre Avrupa, Hristiyan imanın ve Hristiyan ahlakın çeşmesidir2. 

Dolayısıyla Türk devletini idare edenler ve Türk kamuoyunun Avrupa Birliği projesinin tarihi 

köklerini ve dayandığı fikri akım(lar)ı iyi tahlil etmesi gerekmektedir. Bu projeyi salt ekonomik 

bir birliktelik olarak ele almak, diğer yönlerini görmezden gelmek telafi edilemez sorunlara yol 

açabilir. Bunun yanında Avrupa Birliği projesinin bu kısa sunumda ifade edeceğimiz, 

“Hristiyan değerlere” dayanan bir yapılanma olmadığı aynı zamanda Medeniyet Batı’sı olarak 

ifade edilen Yunan ve Roma medeniyetine ait olanlar ve bu medeniyetin var olma koşullarına 

da dayandığını da belirtmek gerek3. Bu tebliğ de İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da, 

birleşik bir Avrupa hedefine varmak için “demokrasi” terimine eklemlenen “Hristiyan 

değerlere ve ahlaka” dayanan siyasi oluşumun fikri altyapısı ve organizasyon olarak ortaya 

çıkmasına ilişkin tarihi seyir’e değinilecektir. Konu sadece siyasi değil aynı zamanda dini, tarihi 

ve ekonomik birçok boyutu ilgilendirdiği için oldukça geniştir. Bu ayrıntılar dikkate alındığında 

bu bildiri de Hristiyan demokrasinin doğuşu ve genel ilkeleri üzerinde kısaca durulacak; 

Avrupa düzeyinde bir siyasi parti olarak örgütlenme aşamasına ilişkin boyutları ifade 

edilecektir. Bu bildiri ile gerek Avrupa Birliği çalışmaları gerekse siyasi ve tarihi arka planına 

ışık tutularak bu yönde yapılacak çalışmalara bir dayanak oluşturmak amaçlanmıştır. 
 

2. Demokrasi ve Hristiyan Demokrasi Kavramı  

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin kararına göre demokrasi; halkın kendi kendini 

yönettiği, hukuk devleti ilkelerinin geçerli olduğu, kuvvetlerin ayrıldığı, hâkimlerin, yönetimin 

hukuka uygunluğunu denetleyebildiği, yönetimin, insan haklarını gözettiği ve toplumun genel 

yararını gözeten rejimdir4. Demokrasinin günlük hayata uyarlanabilen yönlerini belirten bu 

demokrasilere ampirik demokrasi denmektedir. Demokrasilerde, insan hakları vazgeçilmez 

unsur olarak göze çarpmaktadır. Demokrasilerde toplum ve devlet yönetimini üstlenmiş siyasal 

kurum ve kuruluşlarda, toplumun her katmanının temsil edilmesine ve bunların temsil ettikleri 

toplumun hak ve çıkarlarını koruma çabalarına özen gösterilmelidir5. Demokrasi (yalnız) halkın 

halk tarafından yönetimi değil, aynı zamanda halkın rızasına da dayalı yönetimi de ifade eder6.  

Artık modern Dünya da “demokrasi” denilince batı demokrasileri akla gelmektedir ve bu 

demokrasi anlayışının evrensel birtakım ilkeleri söz konusudur7 Demokrasinin en temel ilkesi 

siyasal iktidarın halk tarafından belirlendiği yani egemenliğin halka ya da millete ait olduğu ve 

halktan ya da milletten kaynaklandığına ilişkin yargıdır. Buna göre halkın kendi kendisini 

doğrudan veya temsilcileri aracılığı ile yönettiği rejimler demokrasidir. Bu tür rejimlerde 

egemenliğin gerçek sahibi millettir. Demokrasilerde halkın rızasının her şeyin üstünde 

görülmesi ve iktidar sahiplerinin halka hesap verebilirliği, olmazsa olmaz kurallardır8. 

                                                 
2 W. Curchill, “we must Build a kind of Unite States of Europe” Zurih Üniversite’sindeki Konuşma, 19 Eylül 

1946. 
3 Durmuş Hocaoğlu,” Avrupa Birliği Projesi ve Bağımsızlık Bilinci”, s.362. Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri 

Sempozyumu, 16-17 Mart 2001, Türk Ocakları Genel Merkezi ve ATO, Yayına Hazırlayan M. Kahramanoğlu, 

Ofset, Ankara, 2001, s.346-392. 
4 GÖREN Zafer (2006): Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 
5 ÖZTEKİN, Ali, (2007): Siyaset Bilimine Giriş, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 5. Baskı, Siyasal Kitabevi, 

Ankara 
6 Sarıbay Ali Yaşar (2001), Türkiye’de Demokrasi ve Politik Partiler, Alfa Yayınları, İstanbul. 
7 Erdoğan Mustafa, (2010), Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara, Öztürk N. Kemal (2018), Anayasa 

Hukuku, Seçkin, Ankara. 
8 YILMAZ, Aytekin, (2000): Modern Demokrasi Gelişimi ve Sorunları, Yeni Türkiye Yayınları: 7, Ankara 
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Demokrasinin anlam kazanabilmesi için seçim olgusu yanında seçimlerde rekabet edecek çok 

partili siyasal yaşamın olması kaçınılmadır. Siyasî iktidara aday olacak birden fazla siyasî 

partinin faaliyetlerini serbestçe yürütebilmesi, seçimlere "demokratik" anlam kazandıran 

tamamlayıcı bir unsurdur. 

Demokrasilerde; siyasal iktidar yarışının hem iktidarda olan hem de muhalefetin iktidara gelme 

konusunda şansının eşit olduğu ve belirli aralıklarla tekrarlanan düzenli seçimlerle el 

değiştirmesi zorunludur9. 

Demokrasi uzun tarihi birikimin ürünü ancak; 19. ve 20. yüzyılında önemli bir kavramı olarak 

farklı biçimlerde kendine uygulama alanı bulabilmiş ve farklı ideolojiler “demokrasi” 

kavramına sığınarak kendilerine meşruiyet kazandırabilmişlerdir. Hemen herkes tarafından “iyi 

bir şey” olarak görülen demokrasi, “iyi bir şey ama nedir” şeklinde muğlaklaştırılmış ve 

genişletilmiş bu nedenle anlam kaybına uğramıştır. Demokrasi, “kamusal işler dünyasında 

belki de en çok rastgele bir biçimde kullanılan bir kavram” olduğu yönünde çoğu kez 

eleştirilmiştir10.  

19. yüzyılın sonuna gelindiğinde Avrupa’da sanayileşme, artan göç sonrası kentleşme, siyasete 

katılım için güçlü bir ses veren geniş ve çalkantılı bir işçi sınıfının doğmasına yol açmıştır. Bu 

sınıfın “komünist ve faşist” ideolojilere yönelimi, Hristiyan kiliselerini, -özellikle de Roma 

Katolik Kilisesi- liberal reformcuların ve sosyalistlerinin köktenci saldırılarına maruz 

bırakmıştır. Katolik kilisesi, artan bu saldırılara Papa Leo XIII (1878-1903) tarafından cevap 

vermiştir. Leo XIII Katolik Kilisesi'nin piskoposlarına 15 Mayıs 1891'de “Rerum Novarum 

(Yeni Şeyler Hakkında) genelgesini yayımlar11. Bu genelge de günün sosyal zorluklarını 

vurgulayarak Hristiyan Kilisesinin düşünceleri vurgulanır. Beş temel konu üzerine eğilen bu 

genelgede özel mülkiyet, Kilisenin sosyal meseleler üzerine konuşma hakkı, devletin rolü, 

işçinin adil bir ücret alma hakkı ve işçi birliklerinin önemi üzerine durulur. Buna göre kilisenin 

kurumsal çıkarlarının korunması, sanayi işçilerini inanca geri çekmeyi amaçlayan “sosyal 

adalet” politikalarıyla birleştiren sosyal doktrinler ve politik hareketlerin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Sonunda Hıristiyan Demokrasi olarak adlandırılan bu hareket, 19. yüzyılın sonu 

ve 20. yüzyılın başlarında başta Katolik Fransa, Almanya ve İtalya'da örgütlenerek çeşitli 

derecelerde başarılar elde eder. 

Hristiyan demokrasinin başlıca dayanağı, Hristiyan bir toplum için özel mülkiyeti temel alması 

yanında aynı zamanda fakirlerin/güçsüzlerin ihtiyaçlarının karşılaması gerektiğine yönelik 

politikalar oluşturmuştur. 

Hristiyan demokrasi, hem özel mülkiyeti koruyan yasal bir yapı hem de mülkiyeti şefkatli bir 

şekilde kullanmak için ahlaki bir zorunluluk olduğunu kabul etmiştir12  Hıristiyan demokrasisi 

ile yakın ilişki içinde olan Hristiyan demokrat siyasi hareket böylece hem Roma Katolikliği 

hem de sosyal ve ekonomik adalet felsefesini temel almıştır. Dolayısıyla Hristiyan demokrasi, 

geleneksel kilise anlayışı ile beraber modern aile yapısı ve sosyal refah gibi ilerici değerleri 

temel alarak kitlelerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu yönüyle Hıristiyan demokrasisi, sol ve 

sağın ideolojik kategorilerine sığmaz. Bu siyasi ideoloji, temelini bireyci dünya görüşüne 

dayandıran liberalizmi reddederken onun ekonomi anlayışı olan “bırakınız yapsınlar” tezini 

tanır. Bununla beraber devletin, ekonomiye müdahale etmesine, ailenin korumasına ve insan 

onuruna dayanması gerekliliğini ısrarla vurgular. Liberal ideolojinin bireyselliğine karşı olduğu 

gibi Hristiyan demokrasi, aynı zamanda sosyalizme de karşıdır ve onun savunduğu “mülkiyet” 

                                                 
9 Gözler Kemal (2016), Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin Yayınları, 8. Baskı, Bursa 
10 Bernard Crick (2002), Democracy: A Very Short Introduction, Oxford pres, s. 5.  
11http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html 
12 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030438707000841. 
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anlayışını reddeder. Sosyalist mülkiyet anlayışına karşı özel mülkiyeti savunur ve devletin 

sosyal hayata ve eğitime aşırı müdahalesine karşıdır13  

Hristiyan demokrasisi anlayışına dayanan Avrupa2daki Hristiyan demokrat partiler, Hristiyan 

dininden ilham kaynağını ve desteğini bulurken, dini örgütlerden (Kilise) özerk bir şekilde 

faaliyette bulunabilmişlerdir. Böylece Avrupa’da pek çok Hıristiyan demokratik parti, zaman 

içinde daha açık olan dini temalar üzerinde pragmatik politikalara imtiyaz veren laik bir söylem 

benimseyebilmişlerdir.  

Hıristiyan demokrasi, Avrupa’nın yirminci yüzyılın ikinci yarısındaki siyasal tarihini kesin 

olarak şekillendiren bir akımdır14. Bu, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın mağlup olmuş ülkeleri 

olan Almanya ve İtalya için geçerlidir. 19 yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan Hıristiyan 

düşüncenin iki temel hedefi vardır; Bir yandan kapitalist sistemin ve sanayileşmenin yaratmış 

olduğu kötülükleri giderecek adil bir sistem kurmak, öte yandan kiliseden uzaklaşan insanları 

kiliseye yöneltecek yeni bir program ve dünya görüşünün esaslarını çizmektir15. Hıristiyan 

demokrasi, Avrupa’da sanayileşmenin yaratmış olduğu zorlukların, toplumsal huzur ve barışı 

bozmasının engellenmesine yönelik çareler bulmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu dönemde 

kitlelerin “yola getirilmesi” ihtiyacı ve kitle demokrasisinin yaygınlaşması, Hristiyan inançlara 

dayanan demokratik siyasi partilerin doğumuna neden olmuştur. Kökenleri 19. yy kadar uzanan 

Hıristiyan demokrasi düşüncesi asıl toplumsal ve politik alanda kendini göstermesi de İkinci 

Dünya savaş sonrasında olabilmiştir. Özellikle Hristiyan demokratik düşünce, Britanya, 

İskandinavya ve İberya yarımadası dışındaki Avrupa ülkelerinde hızla yayılmıştır16. 1948 yılına 

gelindiğinde beş Avrupa ülkesinde Hıristiyan demokratik düşünce (Avusturya, Hollanda, 

Fransa, İtalya, Belçika) ya tamamıyla iktidar olmuş ya da iktidara ortak pozisyona gelmiştir17. 

Hristiyan demokratik hareketin bu başarısında savaş öncesi Avrupa’nın muhafazakâr 

partilerinin Faşistlerin ve Nazilerin Avrupa’da egemen olmasına yardımcı olan güçler olarak 

savaş sonrası dönemde gözden düşmüşleri yatmaktadır. Yine bu dönemde çoğu Avrupa 

ülkesinde Faşizme karşı olan direnişe ön ayak olan Komünistler, savaş sonrasında Fransa ve 

İtalya’da iktidarı ele geçirme noktasına gelebilmişlerdir. Almanya’da ise komünizm iç tehdit 

olmaktan ziyade dış tehdit olarak algılanmıştır. Avrupa’nın bu iki fikri akım arasında kalması 

ve özellikle de kapitalist Amerika’nın, Avrupa’da yendiği faşizmden sonra düşman gördüğü 

diğer ideolojik güç olan komünizme karşı yeni tedbirler almasına neden olmuştur.  

Politik hayatta etkili bir alternatif arayışında Hristiyanlık hayati bir rol oynamıştır. Almond’un 

belirttiği gibi, “savaş sonrası Avrupa kaosu içerisinde Hristiyanlık (Katolik kilisesi) tek varlık 

gösteren hem komünist olmayan hem de Nazilere destek vermeyen kurum olarak ayakta kalan 

yegâne politik güç” olarak geleceğin Avrupa’sının şekillenmesinde önemli konuma gelmiştir18. 

Hristiyan demokrasi yalnızca bu ülkelerde değil aynı zamanda Avrupa Birliğinin kuruluş ve 

gelişim sürecinde, Hristiyan Demokrat örgütlenme yoluyla sadece ekonomileri ve politik 

sistemleri yeniden inşa etmekle kalmamış, aynı zamanda bu ülkeleri ve Avrupa’yı yeniden inşa 

ederek itibarını geri kazanmıştır.  

Hristiyan demokrasi Batı Avrupa’da Faşist ve komünist ideolojilerin vermiş olduğu zararları 

bertaraf etmek amacıyla bu anlayışına dayanan yeni siyasi yapılanmalara hız vermiştir. 

                                                 
13https: Hıristiyan demokrasisi POLİTİK HAMLE  André Munro 2013  nisan Makale Tarihine 

Bakın//www.britannica.com/topic/Christian-democracy 
14 Paul Gottfried (2007) The Rise and Fall of Christian Democracy in Europe, 2007 Published by Elsevier 

Limited on behalf of Foreign Policy Research Institute., Fall, 711-723.. 
15 Daver Bülent, (1968), Çağdaş Siyasal Doktrinler, Sevinç Matbaa, Ankara, s. 77. 
16 Hale William,(2005), “Christian Democracy and the AKP: Parallels and Contrasts”, Turkhish Studies, Vol. 

6, No. 2, s. 293-310. 
17 Almond Gabriel (1948), “The Christian Parties of Western Europe”, Journal of Politics,  Vol. 1, No.1, ss.2-31. 
18 Almond Gabriel (1948), s.31. 
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Öncelikle ulus devletler içerisinde ortaya çıkan bu yapılanma zamanla Avrupa düzeyinde güçlü 

bir birlikteliği ve aynı zamanda Avrupa Birliği hedefinin gerçekleşmesine yönelmiştir. 

Avrupa'da, başta İtalyan Hristiyan Demokrat Partisi, Fransız Popüler Cumhuriyetçi Hareketi ve 

en başarılı olan Alman Hristiyan Demokrat Birliği dahil olmak üzere, bir dizi Hristiyan 

demokratik parti ortaya çıkmış ve savaş sonrası hem ülkelerinde hem de Avrupa 

Bütünleşmesinde önemli görevler yüklenmişlerdir.  

Hristiyan demokrasi anlayışına dayanan Hristiyan demokrat partiler Soğuk Savaş'ın kırk yılı 

boyunca hâkim egemen parti olmaları yanında19 aynı zamanda dönemin sona ermesinden sonra 

da tek bir Avrupa idealinin gerçekleşmesi için yoğun çalışma içerisine girmiştir. Hristiyan 

demokrasi anlayışını ve günümüz Avrupa'sını anlamak için, Hıristiyan Demokrat partilerin 

Avrupa düzeyinde nasıl oluştuğunu ve hali hazırda konumunun ne olduğunu anlamakta fayda 

var. 

3- Hristiyan Demokrasinin Avrupa Düzeyinde Örgütlenmesi: Avrupa Halk Partisi 

Hristiyan demokrasinin kıta Avrupası'nda özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında geniş bir 

oy potansiyeline sahip olduğu dikkat çekiyor20. Bu durum özellikle AB'nin altı kurucu üyesi 

için geçerli. Avrupa’nın Kurucu Babaları (Founding fathers) olan Robert Schuman, Alcide de 

Gasperi ve Konrad Adenauer gibi o zamanın birçok önemli siyasi liderlerinin arkasında önemli 

bir seçmen desteğine sahip Hristiyan demokrasi ilkelerine dayanan Hristiyan demokrat partiler 

olduğunu belirtmek gerek21. Hristiyan demokrasi, böylece İkinci Dünya Savaşı sonrası çoğu 

Batı Avrupa ülkesinde farklı ve önemli bir siyasi güç olarak ortaya çıkmış. Ancak yine de bu 

gücün, organize bir bütün ve ulus-üstü siyasi güç anlamında ne denli önemli bir hareket 

olabileceği konusunda birtakım tereddütler de varmış22.  

Hristiyan demokratların, ulus-üstü düzeyde sınır ötesindeki güçlerini birleştirmeye yönelik ilk 

girişimleri, Nouvelles Eguipes Internationales (Yeni Uluslararası Ekipler- NEI) adlı örgütle 

1947 yılında olmuştur. Bu oluşum, başlangıçta Katolik partileri, uluslararası düzeyde bir araya 

getirmeyi hedeflemiştir. Öncelikle ulus-üstü düzeyde geçici bir adımmış gibi dikkat çeken bu 

oluşum, aslında temel olarak Avrupa Hristiyan demokrat partilerini bir çatı altında toplamaya 

yönelmiştir23. Üye partiler, NEI altında çeşitli deneyim ve düşüncelerini paylaşmaya ağırlık 

vermiş ve “bağımsız bir siyasi çalışma” ortamına kavuşmuşlardır24.  

Uluslararası alanda iş birliklerini kuran Hıristiyan demokratların, Avrupa düzeyinde siyasi bir 

örgüt kurması, var olan NEI gibi ulus-üstü esnek yapılı bir örgütten daha sağlam temellere 

dayalı bir siyasi kuruma geçişi öngören zor bir dönemde olmuştur. Avrupa Topluluğunun 

kurucu üye devletlerinde faaliyet gösteren Hristiyan demokrat partiler, bugünkü Avrupa 

Parlamentosu’nda, Hristiyan demokrat grubu içinde tesis edilen iş birliği mekanizmasını 

geliştirmişlerdir. Geniş anlamda Hristiyan demokrat ailesinin yaşadığı en önemli zorluklardan 

birisinin Parlamento’da temsil edilen AT üyesi ülkelerden gelen partilerle AT dışı ülkelerdeki 

Hristiyan demokrat partiler arasındaki ilişki olduğunu söylemek mümkün. Bu zorluk özellikle 

                                                 
19 Paul Gottfried (2007), s. 711-723.  
20 Lagueur, W., Europe in Our Time: A History 1945-1992. New York: Viking, 1992. 5.126 
21 Lindberg,L. ve S. A. Scheingold, Europe's Would-Be Polity: Patterns of Change in the European Community. 

Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1970. s. 17-18.  
22 Irving, R. E., (1970), The Christian Democratic Parties of Western Europe. London: RILA/Allen& Unwin, 

1979. s.260.  
23 Lindberg, L.N.,(1963), The Political Dynamics of European Economic Integration. Stanford: Stanford 

University Press, s.90-91. 
24 Kunz, R., “Christian Democrat Parties”, T. Stammen(ed.), Political Parties in Europe London: John Martin, 

1980 içinde. s. 235 ve Kohler ve Myrzik, “Transnational Party Links”, R. Morgan ve S. Silvestri (eds.), Moderates 

and Conservatives in Western Europe: Political Parties, the European Community and the Atlantic Alliance, 

London: Heinemann, 1982 içinde. s.193-194.  
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1965'te kurulan Avrupa Hristiyan Demokratlar Birliği25 (EUCD) ve 1976'da kurulan Avrupa 

Halk Partisi’nin26 (EPP) ortaya çıkması ile daha da belirgin bir hal almıştır. Adı geçen partiler 

aynı siyasal işleve sahip olmalarına karşın Avrupa Birliğinin Orta ve Doğu Avrupa'ya doğru 

genişleme süreci ile birlikte yeni üye ülkelerdeki partilerle daha güçlü bir iş birliği için 1998 

yılında Avrupa Halk Partisi altında birleşmişlerdir27.  

Bir Avrupa Partisi olarak 1976 yılında kurulan EPP'nin de kuruluş aşamasında ismi, ilkeleri ve 

ilerde gidilebilecek ittifaklara dair potansiyel açılımları bazı tartışmalara sebep olmuş. Alman 

Hristiyan Demokrat Birlik olan (CDU/CSU), muhafazakâr partileri gücendirmeyecek bir ismin 

tercih edilmesinde ısrar etmiş ve hatta bu partilere üyelik kazandırılması gerektiğini 

vurgulamıştır. Öte yandan volkspartei- yani halklar partisi ifadesinin parti isminin bir kısmını 

oluşturmasında bir sakınca olmamasına karşın Hristiyan kelimesi hakkında aynı şeyin 

söylenemeyeceği düşünülmüş. Buna gerekçe olarak söz konusu kelimenin, Britanya ve 

İskandinavya'da kullanılan “ruhban sınıfı” veya “papalık taraftarı” anlamlarıyla karışıklığa 

yol açabileceği gösterilmiş. Bu görüşe başta Belçika, Hollanda ve İtalya’daki Hristiyan 

Demokrat partiler karşı çıkmışlar. Ancak sonunda partinin tam isminin Avrupa Halk Partisi- 

Avrupa Topluluğu Hristiyan Demokrat Partileri Federasyonu olması konusunda görüş 

birliğine varılmış28. Ancak kullanımda sıklıkla Avrupa Halk Partisi ismi kullanılmakta. Alman 

CDU, Bavyera'daki kardeş partisi CSU ile birlikte hem EUCD, hem de EPP'de lider parti rolünü 

üstlenmiş. Özellikle CDU Avrupa'daki partiler arasındaki iş birliği sürecine en önemli katkıyı 

sağlayan parti olarak dikkat çekmiş ve CSU ile beraber EPP'nin kurulmasında doğal olarak en 

ön safhada yer almış29. Buna karşın partideki bu Alman egemenliği, Almanların tıpkı 1978'de 

kurulan EDU-Avrupa Demokratik Birliği örneğinde söz konusu olduğu gibi muhafazakâr 

partilerle olan yakın iş birliği yüzünden birtakım rahatsızlıklara sebebiyet vermiş.  

Hristiyan Demokratların başlangıçta yaşadıkları bu gibi sorunlar ve Avrupa Halk Partisi’nin, 

Avrupa düzeyinde söz sahibi bir parti konumuna gelmesi 1992 Maastricht Antlaşmasında siyasi 

partilerle ilgili ek düzenlemelerle giderilebilmiştir30. Hristiyan Demokrat kökenli kurucular, 

AKÇT Genel Meclisinde, ilerde olası bir Avrupa Federasyonu veya Avrupa Birliği'nde (AB) 

ağırlığı olan bir Avrupa siyasi partisi tasarladıkları için böylesi bir düzenlemeden ilk yararlanan 

parti EPP olmuştur. 2001 tarihinde EPP lideri ve aynı zamanda EPP’nin, ulus-üstü bir parti 

olması yönünde önemli uğraşlar veren Wilfred Martens, Nice Antlaşması'nın kendisinin de 

uzun yıllardır mücadelesini verdiği Avrupa siyasi partilerine ait bir tüzük öngördüğüne ve bu 

sayede partinin kurulduğu yıl olan 1976’da amaçladığı gerçek anlamda ulus-üstü kimliğine 

nihayet kavuştuğuna işaret etmiştir. 2001 başında Berlin'de yapılan EPP Kongresinde parti 

tüzüğü değişikliğine gidilmiş ve EDU Başkanının, EPP bünyesinde görev alabilmesine dair 

kararlar alınarak Hristiyan Demokratlar ile Muhafazakarların Avrupa siyasetinde birlikte 

hareket etmelerinin kurumsal yapısı oluşmuştur. Kongrede alınan diğer bir karar da her iki 

                                                 
25 European People’s Party Group, 30. Annual, 1953-1983, s. 6. 
26 ACDP IX-007-052, Politik Buro reunion 8 Jully 1976 Luxembourg. 
27 Pascal Delwit, (2004), “The European People’s Party: Stages and analysis of a transformation”, The 

Europarties Organization and İnfluence, (eds), Pascal Delwit, Erol Külahçı and Cedric van De 

Walle.CEVİPOL;Brussels, s.140. 
28 Partinin ismi ile ilgili birçok öneri getirilmiştir. Parti Populaire Europeen, Democratie Chtienne Europeenne, 

Parti Populaire Democrate-Chretien Europeen, Parti Social Europeen pour le progres; bkz, Hecke Van Steven 

(2006), “On the Road towards Transnational Parties in Europe: Why and How the European People’s Party was 

Founded”, in Wilfried Martens (ed), Transnational parties and European Democracy, European View, s. 156. 
29 Weidenfeld, W., (1982), “The German Christian Democrats”, R. Morgan ve S. Silvestri (eds.), Moderates and 

Conservatives in Western Europe: Political Parties, the European Community and the Atlantic Alliance, 

London: Heinemann, s.74. 
30 Johansson, K.M., (2002), “European People's Party”, Johansson, K.M. ve P. Zervakis (eds.) European 

Political Parties between Cooperation and Integration. Baden Baden, s. 55. 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

823 
 

organizasyon tarafından atanacak üst düzey yetkililer tarafından yürütülmesi öngörülen ortak 

çalışma gruplarının teşkil edilmesi yönünde olmuştur.  

Bu ulus-üstü parti organizasyonlarını ve ailelerini bir araya getirme süreci EPP içindeki güç 

dağılımı ve ideolojiye dair birtakım değişikliklerin sonucunda daha kolay bir hal almış. 1952 

yılından beri, Avrupa düzeyinde bir yönetim biçimini hedefleyen idealist ve aynı zamanda 

Hristiyan değerlere önem veren devlet adamları, günümüzde EPP'ye ait olan kimliğin savaş 

sonrası yıkıma uğramış bir Avrupa tarihi üzerine kurulu ve büyük oranda paylaşılan bir 

karaktere sahip olduğunu düşünmüşlerdir. Bu ortak düşünce sayesinde Hristiyan Demokratlar, 

Avrupa bütünleşmesine ilişkin birçok gelişmeye ışık tutan siyasi öncelikleri belirleyen konuma 

ulaşabilmiştir. Ancak EPP'nin gelişimi esnasında partiye ait iç dinamiklerden kaynaklanan bazı 

sorunların da mevcut olduğunu belirtmek gerek.  

Bir kısmı kişisel çatışmalardan ibaret olan bu sorunların asıl önemli olan kısmını artık kronik 

bir hale bürünmüş özellikle muhafazakâr partinin başını çektiği diğer siyasi partilerle olan 

çekişmeler oluşturmakta. AB'nin birbiri ardı sıra gelen genişleme dalgaları Avrupa Hristiyan 

demokrasisini aslında bir ikileme itmiş. Avrupa siyasetinde önemli bir güç ve kilit konum elde 

etmenin EPP'nin temel amaçlarından birisi olduğuna şüphe yok. Bu amaca yönelik olarak da 

parti çatısı altında Avrupa toplumunun ve bütünleşmesinin Hristiyan demokrat değerlerine 

sahip olan kesimle birlikte diğer ideolojik görüşleri savunan partilere de yer vermek kaçınılmaz 

görünmüş. Ancak bu tür farklı eğilimleri bir arada tutabilmek parti yönetimi açısından hiç de 

kolay olmamış. Kısacası, Hristiyan Demokratlar, çoğu kez güç, organizasyon ve bu iki kavram 

arasındaki etkileşimi en fazla dikkate alan parti olarak görülmüş. Bununla beraber kurumsal 

yapılarını, kendi çıkarlarını da kollayarak Avrupa düzeyine getirmekte pek zorluk çekmemişler. 

Böylelikle bir Avrupa yönetim biçiminin teşkil edilmesi ve yönetişimi sürecinde hem siyasi 

strateji hem de organizasyon açısından oldukça başarılı bir rol oynaya gelmişler.  

Hristiyan Demokratlar, AB düzeyinde etkili siyaset ve liderlik için güçlü bir parti 

organizasyonunun şart olduğunun farkındadırlar. Bunun yanında Hristiyan demokrat partinin 

başlangıçta üye partilerin katılımı ile doğduğunu ve daha sonra işletme, emek, köylü, genç ve 

yaşlı organizasyonuna göre farklı kollara ayrıldığının da altının çizilmesi lazım31. Bu bakımdan 

partiye ait programlar bugüne kadar kendi iç dinamikleri açısından hep sorun yarata gelmiş. 

Buna karşın gerek farklı partiler gerekse bir “parti ailesi” olarak arkalarına geniş çaplı seçmen 

desteği almak ve iş birliği sağlamakta pek sorun yaşamamışlar. Bunda Avrupa Birliği 

konusunu, soğuk savaş retoriğiyle bağlamalarının büyük rol oynadığı düşünülmekte32.  

EPP'nin, kurumsallaşma, anayasallaşma, ya da temel anlamda “parti (veya) aktör olabilme” 

açısından Avrupa partisi yolunda en başından beri kararlı bir görüntü çizdiği özellikle karar 

alma yapısı ve AB Konseyi zirvelerinin organizasyonu açısından rakip partiler için de bir model 

teşkil ettiği görülmektedir. EPP'nin bu konuda sergilediği kendinden emin tavra özellikle iç 

yazışmalarında ve yayınlarında rastlanmakta, 1992 yılına ait EPP Bülteni, Avrupalı Sosyalist 

ve Liberal partilere ait sözcülerin EPP'nin kendi partilerine özgü organizasyonları açısından bir 

model olarak görüldüklerini ve böylelikle daha dinamik bir görüntüye sahip olduklarını açıkça 

kabul ettiklerini ifade etmekte33. 

EPP bünyesindeki üye parti liderlerine ait bu pragmatik yaklaşım aslında parti içinde bazı 

eleştirilere de sebep olmuş. Ancak her şeye rağmen genel anlamda değerlendirildiğinde EPP'nin 

gelişimi üye partilerin AB yönetişimine dair başlattığı bir güç ve organizasyon çabası olarak 

                                                 
31 Haas, E.B.(1958)., The Uniting of Europe. Political, Social and Economical Forces 1950-1957. London: 

Stevens& Sons, s. 431. 
32 Spinelli, A., (1966), The Eurocrats: Conflict and Crisis in the European Community. Baltimore: The Johns 

Hopkins Press, s. 177.   
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dikkat çekiyor. Diğer taraftan Irving”in de belirttiği gibi EPP hakkında şu aşamada net bir 

yorum yapılamamasına karşın böylesi bir ulus-üstü örgütlenmenin oluşturulabilmesi bile tek 

başına oldukça anlamlı görünüyor34. Avrupa Halk Partisi, Hristiyan değerlere dayalı olarak 

Avrupa düzeyinde halen siyasetini sürdüren ve Avrupa parlamentosunda en çok üyeye sahip 

bir Avrupa partisidir. EPP, parlamentoda çoğunluğu elde tutması bir yana yasa teklifleri ve 

raporları hazırlayan, liderlik pozisyonuna sahip olması yanında, aynı zamanda en kritik 

oylamalarda inisiyatif alan bir Avrupa siyasi partisidir. Avrupa Halk Partisi’nin temel faaliyeti, 

AB için uzun soluklu siyasi platformlar oluşturmak, Avrupa’nın merkez sağındaki politikacılar 

için bir odak noktası olarak hizmet etmek ve taraf olmayanlar için siyasi bir çapa olarak hareket 

etmektir. EPP bir Avrupa Partisi olarak diğer Avrupa partilerinden farklı şekilde düzenli 

kongreler yapan sürekli bir siyasi örgüt olarak dikkat çekmektedir. Bu kongrelerde EPP üyesi 

ulusal partiler, ulusal hükümette bulunan EPP üyesi başkan/başbakanlar ve örgütlerin 

temsilcileri AB için siyasi programı tartışmak ve EPP'nin siyasi yönünü belirlemek için bir 

araya gelirler. Ayrıca Kongrede AB Devlet ve Hükümet Başkanları, Avrupa Konseyi 

gündemini görüşmek ve siyasi pozisyonları koordine etmek için her Avrupa Birliği Zirvesi 

öncesinde toplanır. Bu EPP Zirveleri gerek AB gerekse diğer siyasi partiler açısından önemli 

bir fırsattır35.  

4. Sonuç 

Avrupa Kıtasında, Roma İmparatorluğu’nun yıkılması sonrasında uzunca bir dönem siyasal 

boşluk meydana gelmiş; ancak bu boşluk manevi bağ olan “kilise” tarafından bertaraf 

edilebilmiştir. Böylelikle Avrupa’da her ne kadar siyasal bölünme söz konusu olsa bile 

Hristiyanlık (Katoliklik) Avrupalı kimliğinin değişmez ve vazgeçilmez bağı olmuştur. Kilise 

yoluyla sürekli işlenen ve teorik hale bürünen Hristiyan Birliği ideali, Avrupa tarihinin bütün 

evrelerinde değişmeden bugünkü Avrupa Birliği’nin kurucu ideolojisi konumuna ulaşmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminde Avrupa’nın içine düştüğü manzara korkunçtur. Avrupa 

Kıtasında daha önce görülmemiş bir yıkım, Avrupa’yı insan ve iktisat kaynakları bakımından 

etkilemiştir. Savaş sonrasında Avrupa’da ne mağlup Almanya ne de galip konumda bulunan 

İngiltere gücünü koruyabilmişlerdir. Böylece Dünyanın güç merkezi konumunda bulunan 

Avrupa, gücünü kayıp etmenin yanı sıra ABD ve Rusya tarafından fiilen işgal de edilmiştir. İşte 

bu ağır tahribatı yakinen gören W. Churchill bütün tarihin gidişine tesir edecek olan Zurih 

Üniversitesindeki meşhur konuşmasını yaparak Avrupa Birliği’nin kurucu ideolojisini net bir 

şekilde ortaya koymuştur. Bu kurucu ideoloji Hristiyan demokrasiden başkası değildir. 

Avrupa’yı “Hristiyan ahlakın ve Hristiyan imanın çeşmesi, antik ve modern bütün bilim ve 

felsefenin membaı, asil kıta” şeklinde tarif eden Churchill, kaybedilen gücün ancak bu felsefi 

anlayışla geri kazanılabileceğini ortaya koymuştur. 

Churchill’in ortaya koymuş olduğu ifade, Avrupa’da yeni bir yapılanmanın gerekliği üzerinde 

ilim erbabı ve siyaset dünyasında Avrupa Birliği’nin doğuşuna yol açacak olan kurumların 

ortaya çıkması sürecini başlatmıştır. Avrupa’nın içine düştüğü bu kötü koşullardan kurtulması 

için ABD’nin de yoğun katkısı ile 9 Mayıs 1950’de AB’nin kurucu babaları (founding fathers) 

Suchman, Gasperi ve Konrad, Avrupa için olması gereken yeni yapılanmayı ve onun dayandığı 

anlayışı ilan etmişlerdir. Başlangıçta ekonomik bir birliktelik olarak ifade edilen iş birliği, siyasi 

ve hukuki bir birlikteliği giden süreci böylelikle başlatmıştır. 

Bu iş birliğinin siyasi yapı taşı olan AKÇT ve bu topluluğun Genel Meclisinde, Hristiyan 

demokratlar bir arada hareket etmek suretiyle Hristiyan demokrasi ilkelerine dayalı ulus-üstü 

yapılanmada önemli görevler yüklenmişlerdir. 18 Nisan 1951 yılında başlayan bu birliktelik 

                                                 
34 Irving, a.g.e., s.250-251. 
35 https://www.eppgroup.eu/what-we-stand-for/missions-values 
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Avrupa düzeyinde, Hristiyan demokratlar bakımından pek çok başarının elde edilmesine yol 

açmıştır.  

Avrupa düzeyinde bir siyasi parti olarak 1976'daki kuruluştan bu yana güç dengesinde Hristiyan 

Demokratlar, Avrupa Birliği için ikinci “sütun” haline gelmiştir. Bunu EPP’nin lider 

kadrolarına bağlayanlar olduğu gibi geleneksel anlamda Hristiyan Demokratik ilkelere 

bağlayanlar da mevcuttur.  

EPP üst yönetimi AB’nin 1995 ve sonraki genişlemelerini dikkate alarak Avrupa düzeyinde 

EPP'nin bu yeni duruma uygun örgütlenmesini gerçekleştirmişlerdir. Özellikle Orta ve Doğu 

Avrupa’ya doğru genişleme sürecinde EPP, kendi çizgisine yakın partiler yoluyla bu ülkelere 

Hristiyan demokrasi ilkelerini yayma çabasına girmiştir.  

Parti organizasyonuna dair bütünlük ve uyumun EPP ve üyelerinin AB içindeki güçlerini en üst 

düzeye çıkarmak ve tatbik etmek şeklinde özetleyebileceğimiz temel amacına hizmet edeceği 

malum. AB'nin henüz tam anlamıyla arzulanan federalist öğelerden uzak olduğu bir gerçek. Ve 

bu konuda edinilecek başarının aslında EPP'nin ne derece gerçek bir Avrupa partisi olacağını 

ilgilendirdiği de biliniyor. Pridham'ın da belirttiği gibi36 bu yöndeki kayda değer bir ilerleme 

ise temel olarak Topluluk kurumlarına ait ulus-üstü yapının bir bütün olarak güçlendirilmesiyle 

doğrudan ilişkili olarak görünüyor  

Böylelikle kayda değer en önemli gözlemin AB'deki kurumsal değişikliklerle EPP'nin bir 

Avrupa siyasi partisi olarak geçirdiği evrim arasındaki karşılıklı etkileşim olduğunu söylemek 

mümkün. Maastricht Antlaşması'ndaki partileri ilgilendiren madde ile Nice Antlaşması'nda bu 

maddenin bir Avrupa partisi tüzüğü ile beraber revizyona uğramış halini bahis konusu 

değişikliklerden saymak olası görünüyor. Yine de Ocak 2001 Berlin kongresinde kabul edilen 

belgede de belirtildiği gibi Avrupa Halk Partisini, bir ulusal partiler birliğinden gerçek anlamda 

bir Avrupa Partisi'ne dönüştürme süreci henüz tamamlanmamış görünüyor. 
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Avrupa Birliği Kopenhag Kriterleri Çerçevesinde Türkiye 
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Özet 

Soğuk Savaş döneminin sona ermesi ile bağımsızlığını kazanan Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri (MDAÜ) planlı 

ekonomiden serbest piyasa ekonomisine ve komünist rejimden çoğulcu demokrasiye geçişi hedeflemişlerdir. 

Avrupa Birliği (AB), MDAÜ’ye bu geçişleri sağlayabilmeleri yönünde destek olmuştur. 21-22 Haziran 1993 

tarihlerinde gerçekleşen Kopenhag Zirvesi’nde MDAÜ'lerin AB üyeliğine aday olabilecekleri ilk defa ve en üst 

düzeyde vurgulanmış, AB’ne tam üye olabilmek için başvuruda bulunan MDAÜ’nün, AB’nin belirlediği koşulları 

yerine getirerek tam üyelik sorumluluklarını karşılamaları durumunda AB'ye tam üye olabilecekleri belirtilmiştir. 

AB’ne tam üye olabilmek için Kopenhag Zirvesi'nde tanımlanan ve 'Kopenhag Kriterleri' olarak bilinen kriterler, 

zaman içinde AB’ye üye olmak isteyen ve aday ülke statüsünde olduğu kabul gören, Türkiye’nin de dahil olduğu 

tüm aday ülkeler için geçerli olmuştur. AB'ye katılım sürecinde Komisyon, aday ülkelerin Kopenhag Kriterlerini 

karşılama yönünde kaydettikleri ilerlemeleri düzenli olarak izlemekte ve bunları 'İlerleme Raporu' olarak 

adlandırdığı belge ile ortaya koymaktadır.  

Çalışmada tam üye adayı olması nedeni ile Kopenhag Kriterleri’nden sorumlu tutulan Türkiye’nin bu süreçte 

günümüze dek yaşadığı gelişmeler literatür taraması yöntemi ile incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kopenhag Kriterleri, Kopenhag kriterleri ve Türkiye  

 

The European Union- Turkey Relationship in terms of The 

Copenhagen Criterias   
 
Abstract 

After the end of the Cold War, the Central and Eastern European Countries (CEEC) which gained their 

independence, aimed to move from the planned economy to the free market economy and from the communist 

regime to the pluralist democracy. The European Union (EU) has supported the CEEC to ensure these transitions. 

During the Copenhagen Summit, which took place on 21-22 June 1993, it was emphasized for the first time that 

CEEC could become  candidate countries for the  EU membership at the highest level and a few criterias were 

determined in order to become a full member for all candidate countries. In time the criteria defined in the 

Copenhagen Summit and known as the 'Copenhagen Criteria' for the adoption of economic, political and 

Community acquis have been valid for all candidate countries which have been recognized as candidates, including 

Turkey, for full membership in the EU. In the EU accession process, the Commission regularly monitors the 

progress made by the candidate, in terms of the Copenhagen Criterias.  

Turkey as a candidate country is responsible for the Copenhagen Criterias and this study will  examine and criticise 

this process up to now by the literature review method. 

Keywords: Copenhagen criterias, Copenhagen Criterias and Turkey 

 

 

 

 

                                                 
1Prof., İstanbul University, Faculty of Communication, Communication Sociology Department, İstanbul-Türkiye, 

kihtirarzu@gmail.com 

 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”             11-13th April 2019 
 

828 
 

1. Giriş  

Cumhuriyetimizin kurulmasından sonraki süreçte, aslında daha da önceden, batılılaşma ile 

modernleşmenin eş tutulması, ülkemizi, özellikle ikinci dünya savaşından sonra Avrupa 

Kıtasında veya onu merkez alarak kurulan siyasi ve güvenli oluşumların tümüne katılmaya 

yöneltmiştir. Bu suretle Türkiye, Avrupa Konseyi, OECD ve NATO’ya girmiştir. Aynı neden 

Türkiye’yi, Avrupa’nın bu en iddialı entegrasyon hareketine karşı kayıtsız kalmamaya 

sevketmiştir. Dolayısıyla, Avrupa ile entegrasyonun, ekonomik amaç yanı sıra politik bir amaç 

olduğunu söylemek de mümkündür. (Eralp, 1997: 90). 

1964 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile Avrupa Birliği’ne ortak üye olan Türkiye, Aralık 

1999 Helsinki Zirvesi ile tam üyeliğe aday ülke olarak kabul edilmesinden sonraki süreçte, 

katılım öncesi stratejiden faydalanmaya başlamıştır. 1993 yılında gerçekleştirilen Kopenhag 

Zirvesi’nde kararlaştırılan “Kopenhag Kriterleri” tüm aday ülkeler için yerine getirilmesi 

zorunlu tam üyelik kriterleridir. Aday ülkeler, Birliğe katılmak için, “Kopenhag Kriterleri” 

olarak bilinen siyasi, ekonomik kriterler ve AB Müktesebatına uyum kriterini yerine getirmek 

durumundadırlar.   

2. AB Türkiye İlişkileri  

Avrupa kıtasında bir "Birlik" oluşturma fikri 14. yüzyıldan itibaren tarihçileri, filozofları, 

hukukçuları ve siyaset adamlarını fikren ilgilendiren ve cezbeden bir konu olmuştur. I. Dünya 

Savaşı sonrasında Avrupa'da bir "Birliğin" oluşturulmasına yönelik önemli fikirler üretilmiş 

ancak bu fikirlerin benimsenerek somut adımlar haline getirilmesi ancak II. Dünya Savaşı 

sonrasında gerçekleşmiştir. Olgunlaşan bu fikirsel sürecin ilk somut sonucu, Türkiye’nin de 

kuruluşundan bu yana üyesi olduğu, siyasi temelli ve insan haklarını koruma, çoğulcu 

demokrasiyi sağlama amaçları üzerine kurulmuş bir uluslararası örgüt olan Avrupa Konseyi'nin 

1949 yılında Strazburg'da kurulmuş olmasıdır. AB; kurulduğu dönemdeki adı ile AT (Avrupa 

Toplulukları) da, aynı dönemde oluşturulmuş uluslar üstü bir örgüttür.    

Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, 9 Mayıs 1950'de, Eski Milletler Cemiyeti Genel 

Sekreteri Jean Monnet'nin fikirlerine dayanan ve Avrupa’da bir Birlik oluşturmanın temellerini 

atan Schuman Planı'nı yayımlamıştır. Schuman Planı, Avrupa'da kalıcı bir barışın 

sağlanabilmesi için Fransız-Alman dostluğunun şart olduğunu belirtmiş ve bu iki ülkenin 

etrafında Avrupa'nın bütünleşmesi gerektiği görüşünü temel almıştır. Avrupa’da yüz yıllardır  

süre gelen Fransız-Alman çekişmesini ortadan kaldırmak, Avrupa’da önceki düşmanlar 

arasında kalıcı bir barışı temin etmek,  uluslar arası kin ve rekabete son vermek amacıyla, 

yüksek bir otoritenin yönetimi altında, Fransız-Alman ortak kömür ve çelik üretimini sağlanmış 

ve söz konusu örgütü bütün Avrupa ülkelerinin katılımına açık tutulmuştur. 

Böylelikle 1951 yılında Paris’te imzalanan Paris Anlaşması’yla Federal Almanya, Fransa, 

İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu (AKÇT) 

kurmuşlardır. Söz konusu devletlere böylelikle tarihte ilk defa kendi iradeleri ile ulusal 

egemenliklerinin bir kısmını uluslarüstü bir kuruma devretmişlerdir. Diğer bir deyişle; söz 

konusu ülkeler kömür ve çelik sanayiilerinin bütünleşmesini öngören AKÇT ile üye ülkelerdeki 

kömür ve çelik sanayii ile ilgili karar verme yetkileri, bağımsız ve devletler üstü bir kurum olan 

Yüksek Otorite’ye devredilmiştir. Kömür ve çelik sektöründe başlayan bu ekonomik 

entegrasyon Avrupa'da sürekli barışın sağlanmasının ilk adımı olmuş ve bugünkü AB'nin temeli 

böylelikle atılmıştır. AKÇT’nin kurulmasından sonra ortaya koyduğu başarılı gelişme, 

Avrupa’da sektör bazında olmayan daha geniş kapsamlı bir ekonomik birleşmenin 

gerçekleşmesi konusundaki görüşlerin ağırlık kazanmasına sebebiyet vermiştir. (Karluk 2005: 

9-15) 
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AB Türkiye ilişkileri ekseninde; Türkiye, 31 Temmuz 1959’da, “ortak üye” olmak için Avrupa 

Toplulukları Konseyi’ne başvurmuştur.11 Eylül 1959 tarihinde yapılan Avrupa Ekonomik 

Topluluğu (AET) Bakanlar Konseyi toplantısı sonucunda Türkiye’nin talebi olumlu 

karşılanmış ve Komisyon, Türkiye ile ortaklık şartlarını belirlemek için görüşmeler yapmakla 

görevlendirilmiştir. Yunanistan ile Avrupa Birliği’nin 1 Mart 1960 tarihinde ortaklık 

görüşmelerinin başlamasının ardından, 21 Nisan 1960 tarihinde her iki ülkenin başvurularının 

paralel süreçlerde ele alınması kararlaştırılmıştır. Türkiye’nin müzakere sürecine ilk engel 27 

Mayıs 1960 ihtilali olmuştur. Türkiye demokratik rejimden kopmanın, Batı Avrupa’dan 

kopmak anlamına geldiğini ilk defa somut bir şekilde görmüştür.  

Türkiye ile topluluk arasında bir ortaklık yaratan Ankara Anlaşması’nın imzalanmasına   

kadar geçen görüşmeler üç dönemden oluşur. Birinci Dönem Görüşmeler (28 Eylül 1959-21 

Ekim 1960), İkinci Dönem Görüşmeler (10-22 Nisan 1961), Üçüncü Dönem Görüşmeler 

(18-22 Haziran 1962-20 Haziran 1963)  

Bu dönemde Türkiye, Topluluğa, bir gümrük birliğine dayanan üç dönemli ortaklık anlaşması 

yapılmasını, ayrıca 175 milyon ECU’lük mali yardım verilmesini kabul ettirmiştir. Görüşmeler 

süresince Almanya Türkiye’yi desteklerken, ekonomik nedenlerle İtalya, demokrasinin tam 

yerleşmediği iddiaları ile Fransa Türkiye’ye devamlı zorluk çıkarmıştır. 

Onuncu görüşmenin tamamlanmasından sonra Türkiye ile AET arasında gümrük birliğine 

dayanan bir ortaklık anlaşması imzalanmıştır.     

Türkiye’yi AET’ye “ortak üye” yapan, taraflar arasında bir gümrük birliğine dayanan ve ileride 

tam üyeliği öngören Ortaklık Anlaşması, 25 Haziran 1963 tarihinde Brüksel’de parafe edilmiş 

ve 12 Eylül 1963’de Ankara’da imzalanmıştır. (Karluk 2005: 658-662) 

AB-Türkiye Ortaklığı 3 dönemde incelenebilir:  

Hazırlık Dönemi (1Aralık 1964-1 0cak 1973) 

Bu Dönemde Türk ekonomisiyle Topluluk ekonomisi arasındaki farkı azaltmak üzere 

Türkiye’ye tek taraflı ödünler verilmiştir. 

Geçiş Dönemi (1 Ocak 1973) 

Bu dönemde taraflar, karşılıklı ödün vererek bir gümrük birliğini gerçekleştirmeyi 

amaçlamışlardır. 1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokol’de geçiş döneminin hükümleri 

ve tarafların üstleneceği yükümlülükler belirlenmiştir. (Tekeli, 1993: 197 )   

Son Dönem 

Gümrük Birliği’ne dayanacak bu dönemde taraflar, ekonomi politikalarında uyumlaştırma 

sağlayacaktır. Ankara Anlaşması’na göre son döneme geçiş otomatik olarak 

gerçekleşmeyecektir. 12 yıl sürelik bir geçiş dönemi öngörülmüştür. 

Ankara Anlaşması’nın 28. Maddesi, Türkiye’nin Roma Anlaşması’ndan doğan 

yükümlülüklerinin tamamını üstlenebileceği bir duruma geldiğini göstermesi durumunda akit 

tarafların tam üyeliği görüşebileceklerini öngörmüştür. Son dönemin nihai hedefi tam 

üyeliktir.(Çimen, 1996: 125) 

Türkiye 25 Aralık 1976 tarihinde tek taraflı bir karar ile tüm yükümlülüklerini dondurmuş ve 1 

Ocak 1976 tarihine kadar yerine getirdiği gümrük indirimlerini, 1977 ve 1978 yıllarında 

yapamayacağını ve ertelediğini açıklamıştır 
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Türkiye ile Avrupa Birliği, ilişkilerini, 21 Eylül 1979 tarihinde varılan bir anlaşma ile karşılıklı 

olarak 5 yıllık bir süre ile dondurmuşlardır. 1979 yılı sonrasında Türkiye’de hükümet 

değişikliği olmuş ve iktidara gelen Adalet Partisi, AET ile ilişkilerin dondurulmak yerine 

canlandırılmasına önem vermiştir.  

12 Eylül 1980 müdahalesi ile AB-Türkiye ilişkileri askıya alınmış ve kısa bir süre sonra sivil 

yönetime geçilmesi ile ilişkiler yeniden başlamıştır. Başbakan Turgut Özal Dönemi ile yeniden 

başlayan ilişkilerle Türkiye,  Nisan 1987’de, tam üyelik başvurusu ile son döneme geçilmesini 

beklemeden, ortaklık statüsünden ayrı olarak, bir Avrupa devleti sıfatıyla, Topluluklara tam üye 

olmak için başvuruda bulunmuştur.   

Komisyon, 18 Aralık 1989 tarihinde Türkiye’nin başvurusundan tam 2,5 yıl sonra Görüş 

Raporu’nu açıklamış ve başvuruyu reddetmiştir.  

Türkiye’nin başvurusuna ilişkin görüşünü 18 Aralık 1989 tarihinde açıklayan Avrupa 

Komisyonu, kendi iç bütünleşmesini tamamlamadan yeni bir üyeyi daha kabul edemeyeceğini 

belirtmiş; Türkiye’nin, Topluluğa katılmaya ehil olmakla birlikte, ekonomik, sosyal ve siyasal 

alanda gelişmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu nedenle, üyelik müzakerelerinin açılması için bir 

tarih belirlenmemesi ve ilişkilerin Ortaklık Anlaşması’na bağlı olarak geliştirilmesi 

önerilmiştir. 

Kopenhag Zirvesi 

AB üyesi ülkelerin Devlet ve Hükümet başkanları, 21-22 Haziran 1993 tarihleri arasında 

yapılan Kopenhag Zirvesi’nde, AB’nin genişlemesinin MDA ülkelerini kapsayacağını kabul 

etmişlerdir. Böylelikle, başlayan ilişkilerin, tam üyelik ile sonuçlanacağı anlamında niyetlerini 

ortaya koymuşlardır. Söz konusu Zirve’de, Türkiye ile ilişkilerin Gümrük Birliği ilişkisi 

çerçevesinde geliştirilmesi ve MDA ülkeleri için tam üyelik hedeflenmiştir.  

21-22 Haziran 1993 tarihlerinde Kopenhag’da gerçekleştirilen Zirve’de AB Hükümet ve Devlet 

Başkanları, AB'nin Merkez ve Doğu Avrupa (MDA) ülkeleri'ni kapsayacak şekilde genişlemesi 

yönünde karar amışlardır. Zirve sonrasında yayımlanan Zirve Sonuç Bildirgesi’nde, tam üyelik 

için gerekli kriterler belirlenmiştir. "Kopenhag Kriterleri" olarak bilinen bu koşullar, AB üyelik 

başvurusu kabul edilen tüm aday ülkeler tarafından yerine getirilmesi gereken asgari koşulları 

ifade etmektedir. Siyasi Kriterler, Ekonomik Kriterler ve AB Müktesebatına Uyum olmak üzere 

üç grupta toplanan bu kriterlerden siyasi kriterlerin yerine getirilmesi, aynı zamanda aday 

ülkeyle katılım müzakerelerinin başlatılması için ön şart niteliği taşımaktadır.  

Siyasi kriterler olan; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ile azınlıkların korunmasını 

ve saygı görmesini güvence altına alan kurumların istikrarının sağlanması” olarak 

tanımlanabilir. Buna göre; aday ülke, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıkların 

korunması ve kabul görmesinin güvence altına alındığı istikrarlı bir kurumsal yapıya kavuşmuş 

olmalıdır. Düşünceyi açıklama özgürlüğü, basın özgürlüğü, kültürel çeşitlilik ve çoğulculuk da 

bu bağlamda gözlemlenir olmuştur. 

Genel bir ifade ile; ülkede çok partili bir demokratik sistemle yönetimin gerçekleştirilmesi, 

hukukun üstünlüğüne saygının varolması, idam cezasının olmaması, azınlıklara ilişkin herhangi 

bir ayrımcılığın bulunmaması, ırk ayrımcılığının olmaması, kadınlara karşı her türlü 

ayrımcılığın yasaklanmış olması, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tüm maddeleri 

ile çekincesiz kabul edilmiş olması, Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul 

edilmiş olması gibi özellikler dikkate alınmaktadır. Ancak, bu ilkelerin varlığı yeter şart olarak 

kabul edilmemekte; ilkelerin, uygulamada yaşatılıyor olması, diğer bir deyişle bunu sağlayacak 

kurumsal güvencenin sağlanmış olması gerekmektedir.  
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Siyasi Kriterler çerçevesinde; kuvvetler ayrımı, insan hakları ve temel haklar, parlamenter 

sistemin sağlıklı işlemesine dayalı çoğulcu demokratik sistemin güvenceleridirler. AB kurucu 

anlaşmalarına bakıldığında söz konusu anlaşmalarda Birliğin; üye devletlerin ortak değerleri 

olan özgürlük, demokrasi, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı ile hukukun üstünlüğü 

ilkeleri üzerinde kurulduğunun ifade edildiği gözlenmektedir. Ancak kurucu anlaşmalar ve 

diğer AB hukuku kaynaklarında bu ilkelere kesin açıklamalar getirilmediği görülmektedir. AB 

İnsan hakları konusunda, Avrupa Konseyi’nin bir tasarrufu olan ve 4 Kasım 1950 tarihinde 

Roma’da imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile garanti altına alınan hakları esas alır 

ve uluslar arası çapta kabul görmüş platformda yer alan genel değerlendirmeler ekseninde 

hareket eder. AB Konseyi söz konusu kriterlere uyum konusunda son değerlendirmelerin 

yapıldığı kurumdur.   

Siyasi kriterde yer alan kavramlara ait bu geniş tanımlar, yukarıda da belirtildiği gibi, esas 

itibariyle, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi (AİHS) gibi uluslararası sözleşmeler ile Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nin (AİHM) kararları ekseninde somut bir kimlik kazanmaktadır. Bunun yanı sıra, 

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası 

örgütlerin ortaya koymuş olduğu çalışma ve belgeler de siyasi kriterlerin esas aldığı standart ve 

normların oluşturulmasında önemle dikkate alınmaktadır. 

Ekonomik Kriterler; aday ülkede iyi işleyen bir pazar ekonomisinin ve AB içindeki piyasa 

güçlerine ve rekabet baskısına karşı koyabilme kapasitesinin varlığını sorgulamaktadır.  AB’de, 

ekonomik kriterlerin nasıl yerine getirileceği ile ilgili hukuki bir tasarruf bulunmamaktadır.    

AB Müktesebatının Kabulü; aday ülkenin, siyasi, iktisadi ve parasal birliklerin amaçlarına 

uyulması dahil olmak üzere Avrupa Birliği mevzuatını üstlenebilme ve uygulayabilme 

kapasitesine sahip olup olmadığını sorgulamaktadır. Diğer bir deyişle burada aday ülkeden, 

AB'nin çeşitli siyasi, ekonomik ve parasal hedeflerine bağlılık istenmektedir. 

AB’nin asgari koşullarda bu kriterlere uyan bütün aday ülkeleri tam üye olarak kabul etmesi 

için kendi yapısının da yeni üyeler almak için uygun olmasını gözetir. Uygun zamanlamayı 

yapmak, AB’nin karar vereceği bir konudur.  

Aralık 1991’de gerçekleştirilen Maastricht Zirvesi’nin sonunda Şubat 1992’de imzalanan ve 

kurucu anlaşmalara değişiklik getiren Avrupa Birliği Anlaşması’na (Maastricht) göre her 

Avrupalı ülke, AB’ye tam üye olabilme hakkına sahiptir. Tam üyelik için Avrupalılık ön şartı 

vardır ancak “Avrupalılık” ile kastedilenin ne olduğunun anlaşılabilmesi amacıyla Maastricht 

Anlaşması’nın “O” maddesini tamamlayan bir karar alınmıştır. Böylece Kopenhag Kriterleri 

ile Avrupalılık ön şartının yanında, sağlanması gereken kriterler belirlenmiştir. Dolayısıyla 

AB’ye tam üye olmak için başvuran MDA ülkeleri ile Kıbrıs, Malta ve Türkiye, tam üyeliğin 

gerektirdiği ekonomik ve siyasal şartları sağladığında AB’ye üye olabileceklerdir.   

AB, 1993 Aralık Zirvesi genişleme politikasına bağlı olarak, 1994’te gerçekleşen Essen 

Zirvesi’ni, MDA ülkelerini AB ile yakınlaştırmak amacıyla, bu ülkelerin katılım sürecindeki 

ihtiyaçlarını belirlemek ve onları üyeliğe hazırlamak için gerçekleştirmiştir. Zirve’de Ön 

Katılım Stratejisi kabul edilerek, çeşitli araçlar belirlenmiştir. Bu strateji üç temel unsurdan 

oluşmuştur; Avrupa Anlaşmaları'nın uygulanması; mali yardım ile Phare Programı; ve ortak 

çıkarları ilgilendiren konuları görüşmek üzere “yapısal işbirliği” çerçevesinde tüm üye ve aday 

ülkeleri bir araya getiren bir diyalog. 

Türkiye, Avrupa Komisyonu’nun kararına bağlı olarak, üyelik sürecinin önemli bir parçası olan 

Gümrük Birliği’nin tamamlanması için gerekli çalışmalara hız vermiştir. Çalışmaların 

tamamlanmasının ardından Gümrük Birliği, 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi 

Kararı (OKK) uyarınca, 1 Ocak 1996 tarihinde tamamlanmıştır. Türkiye-AB ilişkileri, 
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Türkiye’nin AB ile bütünleşme hedefine yönelik ortaklık ilişkisinin en önemli aşamalarından 

birini oluşturan Gümrük Birliği’nin tamamlanmasıyla ayrı bir boyut kazanmıştır. Bu tarihten 

sonra, Ankara Anlaşması’nın 3. Dönemi olan, “Son Dönem”e girilmiştir. Bu dönemin nihai 

hedefi tam üyeliktir.   

Amsterdam Zirvesi, Haziran 1997 

Haziran 1997 Amsterdam Zirvesi’nde kabul edilen “ Birlik temel özgürlüklere, 4 Kasım 1950 

tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin güvence altına almış olduğu çerçevede ve üye 

Devletlerin demokratik gelenekleriyle Topluluk Hukuku geleneklerinden kaynaklanan şekilde 

riayet eder” hükmü, AB üyesi ülkelere Sözleşme’ye uyma zorunluluğu getirmiştir. Bu sebeple, 

siyasi kriterler kapsamında insan hakları konusu çok önem kazanmıştır. Türkiye’de insan 

hakları standartlarının yükseltilmesi için önemli adımlar atılmıştır. Başbakanlığın 1997/17 

sayılı Genelgesi ile bir “İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu” oluşturulmuştur. Türkiye’nin 

15 Ağustos 2000 tarihinde siyasi ve sosyal haklara ilişkin iki BM Sözleşmesini imzalaması, 

Nice Zirvesi’nde AB’nin Temel Haklar Şartı’nın kabul edildiği bir ortamda çok yerinde 

olmuştur.  

Kopenhag kriterlerinin içeriğine ilişkin, AB Komisyonu’nun 15 Temmuz 1997 tarihinde 

yayınladığı Gündem 2000 Raporu ile bu Rapor’un eklerini oluşturan Ülke Raporları’nda 

Komisyon, aday ülkelerin siyasi kriterleri ne ölçüde karşıladıklarını değerlendirmiştir.  

Avrupa Komisyonu “Gündem 2000” Raporu 

Avrupa Komisyonu’nun Temmuz 1997’de, AB’nin genişleme sürecini değerlendiren Gündem 

2000 Raporu’nda, MDAÜ’ler ile GKRY’nin iki dalga şeklinde 2000’li yıllarda AB’ye üye 

olmaları öngörülürken, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik sorunları nedeniyle genişleme sürecine 

dâhil edilmeyeceği belirtilmiştir. (Bozkurt, 1997:327)  

Bunu takiben, 12-13 Aralık 1997 tarihlerinde Lüksemburg’da gerçekleştirilen ve Ekonomik ve 

Parasal Birlik ile Genişleme konularının değerlendirildiği Zirve’de, Türkiye’nin AB’ye üyelik 

için “ehil olduğu” teyit edilmiş; Türkiye’de üyelik müzakerelerini ele almayı sağlayacak siyasi 

ve ekonomik şartların henüz oluşmadığı gerekçesiyle Türkiye’yi üyeliğe hazırlamak ve her 

alanda AB’ye yaklaştırmak için bir strateji öngörülmüştür. Bu strateji; 

 Ankara Anlaşması potansiyelinin geliştirilmesi; 

 Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesi; 

 Mali işbirliğinin uygulamaya koyulması; 

 Mevzuatın yakınlaştırılması; 

 Çeşitli programlara ve ajanslara katılımın sağlanmasını içermiştir. 

Lüksemburg Zirvesi, Aralık 1997 

AB Aralık 1997 tarihinde gerçekleşen Lüksemburg Zirvesi’nde, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, 

Macaristan, Polonya, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya ve Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi tam üyelik için aday ülkeler olarak belirlenmiştir. Türkiye ise aday 

ülkeler arasına alınmamış, tam üyeliğe ehil olduğu teyit edilmiştir. Lüksemburg Kararlarını 

takiben, Türk Hükümeti AB ile siyasi diyaloğun dondurulması kararını almıştır ve 14 Aralık 

1997 tarihinde yaptığı bir toplantıda AB ile olan siyasi ilişkilerini askıya alacağını bildirmiştir. 

Ayrıca, ilk oturumunu 12 Mart 1998 tarihinde Londra’da yapan Avrupa Konferansı’na 

Türkiye’nin katılmayacağı; bu süreçte Gümrük Birliği’nin Ortaklık Anlaşmaları’nda 

öngörüldüğü şekilde sürdürüleceği; AB tarafının Lüksemburg Zirvesi’nin sonuç bildirisinde 
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yapmayı üstlendiği, Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesine ve Ankara Anlaşması’nın sağladığı 

imkânların kullanılmasına yönelik tekliflerin beklendiği ifade edilmiştir. 

Cardiff Zirvesi, Haziran 1998 

Haziran 1998 tarihinde gerçekleşen Cardiff Zirvesi’nde Avrupa Komisyonu’nun aday 

ülkelerin üyeliğe hazırlanma durumunu incelemek üzere her yıl hazırladığı ilerleme raporunun 

Türkiye için de düzenleneceği ve Türkiye’nin Topluluk mevzuatına uyum amacıyla yaptığı 

çalışmalara hız vermesi gerektiği belirtilmiştir. Türkiye için hazırlanacak raporun, 1963 Ankara 

Anlaşması’nın tam üyeliği öngören 28’inci maddesi ve Lüksemburg Başkanlık Kararları’nı 

temel alması öngörülmüştür. Belgede ayrıca, Komisyon tarafından Türkiye’yi üyeliğe 

hazırlamak için sunulan “Avrupa Stratejisi” onaylanmış, bu stratejinin Türkiye’nin 

önerileriyle zenginleştirilebileceği vurgulanarak, hayata geçirilmesi için Komisyon’dan, gerekli 

mali desteğin sağlanması da dâhil olmak üzere, harekete geçilmesi istenmiştir. Avrupa 

Komisyonu, Cardiff kararları doğrultusunda, Türkiye için hazırladığı İlerleme Raporu’nu 4 

Kasım 1998 tarihinde Türkiye’ye iletmiştir. 

Viyana Zirvesi, Aralık 1998 

Aralık 1998 Viyana Zirvesi’nde genişleme süreci yeniden ele alınmış, Türkiye’yi üyeliğe 

hazırlamak amacıyla Avrupa Stratejisi’nin ilerletilerek AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 

daha fazla geliştirilmesi kararı alınmıştır. 

Helsinki Zirvesi, Aralık 1999 

AB, Aralık 1999 tarihinde gerçekleşen Helsinki Zirvesi’nde Türkiye aday ülkeler kapsamına 

alınmıştır. AB’de aday ülke olarak kabul edilen ülkeler ile AB arasında “Katılım Öncesi Strateji 

ilişkisi ve süreci başlamaktadır. Buna göre Zirve’de,Türkiye’nin üyelik için gerekli olan 

reformları gerçekleştirmesine yönelik bir “Katılım Öncesi Strateji” geliştirileceği de belirtilmiş, 

Türkiye’nin AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin bir Ulusal Program hazırlaması 

öngörülmüştür.  

Kopenhag Kriterleri arasında Türkiye’nin en fazla başını ağrıtanı, siyasi kriterlerdir. Helsinki 

Zirvesi’nde, Türkiye ile katılım müzakerelerinin, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini 

yerine getirmesinin ardından başlatılacağı ifade edilmiştir. Bu sebeple VIII. 5 Yıllık Kalkınma 

Planı’nın 352. maddesinde, “üyelik müzakerelerinin başlatılmasının Kopenhag siyasi 

kriterlerine bağlı olduğu göz önünde bulundurularak, demokratikleşme sürecindeki 

eksikliklerin giderilmesine ve insan haklarının geliştirilmeine yönelik çalışmalara öncelik 

verileceği özellikle belirlenmiştir. Bu noktada; Maastricht Anlaşması’nın 1 Kasım 1993 

tarihinde yürürlüğe girmesiyle, insan hakları ve demokrasi kavramlarının, AB’ye tam üyelik 

yolunda çok önemli iki kilometre taşı olduğunu hatırlatmakta fayda vardır.   

1999 yılında gerçekleşen Helsinki Zirvesi’nde, Türkiye’nin adaylık statüsünün teyit edilmesi 

ve Türkiye’nin AB’nin yeni Genişleme Politikası çerçevesinde oluşturulan sisteme, diğer aday 

ülkelerle eşit statüde katılacağına ilişkin karar, Türkiye-AB ilişkilerinin dönüm noktası 

olmuştur. Helsinki Zirvesi kararlarına göre, Türkiye’nin, diğer aday ülkeler gibi Katılım Öncesi 

Stratejisi’nden ve katılım öncesi araçlardan yararlanması öngörülmüştür. Böylece Türkiye, 

Topluluk Programları ve Ajansları’nın yanı sıra, katılım süreci çerçevesinde aday ülkeler ile 

Birlik arasında yapılan toplantılara katılma imkânına sahip olmuştur. 

(https://www.ikv.org.tr/icerik_print.asp?id=36) 

Helsinki Zirvesi Sonrası Başlayan Yeni Dönem ve Günümüze dek Yaşanan Temel 

Gelişmeler 

Helsinki Zirvesi sonrası dönemde başlayan adaylık sürecinde, diğer aday ülkeler için olduğu 

gibi Türkiye için de her yıl İlerleme Raporu hazırlanmıştır. 1999 yılında açıklanan İlerleme 
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Raporu’nda yer alan değerlendirmeler, ilk Katılım Ortaklığı Belgesi’nin de temelini 

oluşturmaktadır. Belgenin; siyasi ve ekonomik kriterler ile beraber, üye ülke olmanın 

gerektirdiği yükümlülükler, AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program ve 

katılım hazırlıkları üzerinde yoğunlaşacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda, Katılım Ortaklığı’nın 

öncelikleri ve mevzuatın yakınlaştırılması konularındaki gelişmeyi izlemek ve AT-Türkiye 

Ortaklık Komitesi’ne yardımcı olmak amacıyla 3/2000 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile 8 adet 

Alt Komite kurulmuştur.(İKV Bülten, 1-15 Nisan 2000:1) Bununla birlikte Komisyon, Türk 

mevzuatının Topluluk müktesebatıyla uyumlaştırılması amacıyla, müktesebatın analitik 

incelenmesi sürecini hazırlamakla ve katılım öncesine yönelik mali kaynakların eş güdümü için 

tek bir çerçeve sunmakla görevlendirilmiştir. 

Helsinki Zirvesi’ni takip eden dönemde yoğun bir reform sürecine giren Türkiye, yukarıda daha 

önce iface edildiği gibi, AB siyasi kriterlerine uyum sağlamak amacıyla çok sayıda yasa ve 

mevzuat düzenlemesini içeren 8 Uyum ve 2 Anayasa Değişikliği Paketi’ni kabul etmiştir.  

Avrupa Komisyonu’nun, Genişleme Politikası çerçevesinde oluşturduğu sistemin en önemli 

aracı olan “Katılım Ortaklığı Belgesi”, Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ne uyumu ve Topluluk 

mevzuatını üstlenmesi için gerekli çalışmaları tamamlamasına yönelik kısa ve orta vadeli 

hedefleri ortaya koyacak şekilde hazırlanmıştır.  

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB Konseyi’nce onaylanan; Türkiye’nin, 

Kopenhag ekonomik ve siyasi kriterlerine ve AB müktesebatına uyum için yapması 

gerekenleri, AB üyeliği için gerekli kısa ve orta vadeli önceliklere yönelik bir takvimi içerecek 

şekilde hazırlanan ilk “Katılım Ortaklığı Belgesi”, “Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi” 

başlığı ile 8 Mart 2001 tarihli Konsey Kararı ile kabul edilmiştir     

Katılım Ortaklığı Belgeleri, aday ülkelerin üyeliğine kadar geçerliliğini korumakta, ancak 

adayların gösterdiği ilerlemelere bağlı olarak Komisyon tarafından yenilenmektedir. Bu 

kapsamda, Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeler ve oluşan gereklilikler doğrultusunda revize 

edilen Katılım Ortaklığı Belgesi, 19 Mayıs 2003 tarihinde kabul edilmiştir.  

Türkiye tarafından hazırlanan ve ilk Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan önceliklerin hangi 

somut önlemlerle ve hangi takvim çerçevesinde gerçekleştirileceğini gösteren, “Avrupa Birliği 

Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı, ilk Ulusal Program, 24 Mart 

2001’de, geniş çaplı bir siyasi ve ekonomik reform gündemi ortaya koyan revize edilmiş Ulusal 

Program ise 24 Temmuz 2003’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Aralık 2002 tarihinde gerçekleşen Kopenhag Zirvesi’nde AB bütünleşme tarihinde en kapsamlı 

genişleme kararı alınmıştır. Zirve’de 13 aday ülkeden 10’unun 1 Mayıs 2004’den itibaren 

AB’ye üye olmaları kararlaştırılırken, Bulgaristan ve Romanya’ya 2007 yılında üyeliklerini 

hedefleyen bir yol haritası verilmiştir. Söz konusu Kopenhag Zirvesi’nde Türkiye’ye ilişkin 

olarak, Avrupa Komisyonu’nun hazırlayacağı 2004 Yılı İlerleme Raporu ve tavsiyesi 

doğrultusunda, Kopenhag siyasi kriterlerinin karşılandığının belirlenmesi halinde 

gecikmeksizin katılım müzakerelerine başlanması kararlaştırılmıştır. (İKV Bülten, 1-15 Aralık 

2002: 5,6)      

Aralık 2004 tarihinde gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi’nde alınan kararla, Türkiye-AB ilişkileri 

yeni bir aşamaya taşınmıştır. Türkiye’nin 1999 Helsinki Zirvesi’nde adaylığın teyidinden 

itibaren başlattığı ve 2002 Kopenhag Zirvesi sonrasında hız verdiği siyasi kriterlere uyum 

yönünde gerçekleştirilen reformları ve uygulamanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar 

sonucunda AB devlet ve hükümet başkanları Türkiye’nin siyasi kriterleri karşıladığını tespit 

etmiş, katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılmasına karar vermişlerdir. Bu 

noktada; Türkiye ile ilgili olarak, 2004 yılı İlerleme Raporu ve tavsiyesi doğrultusunda, 
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Kopenhag siyasi kriterlerinin yeterli ölçüde karşılandığının belirlenmesi halinde gecikmeksizin 

katılım müzakerelerine başlanacağının daha önce ifade edildiğini de hatırlatmak gereklidir.  

AB devlet ve hükümet başkanlarının 17 Aralık 2004 Zirvesi’nde aldığı bu karar doğrultusunda, 

3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri süreci resmen 

başlatılmıştır.  

AB müktesebatının iç hukuka aktarılmasını, Birliğin standartlarına ve düzenlemelerine uyum 

sağlanmasını içeren bu süreç ülkemizde ekonomik, siyasi ve sosyal alanlar başta olmak üzere 

çok boyutlu ve kapsamlı bir değişimi beraberinde getirmektedir. 

Müzakere sürecinin ilk aşaması olan ve AB Müktesebatı ile ulusal mevzuatımız arasındaki 

farklılıkların belirlenerek, bu farklılıkların giderilmesi için uyum sürecinin genel bir takviminin 

ve karşılaşılabilecek muhtemel sorunların saptanacağı Tarama Süreci 20 Ekim 2005 tarihinde 

fiilen başlamıştır.    

Söz konusu süreçte AB, Türkiye’den ilgili başlıklar hakkında durum değerlendirmesi ve bilgi 

isteyerek, Türkiye’den birtakım temel sorulara yanıt vermesini istemiştir; görüşülen başlığa 

ilişkin müktesebatın kabulüne hazır olunup olunmadığı, ilgili müktesebata ilişkin kanunların 

kabul edilip edilmediği, edilmediyse bunun için nasıl bir takvim öngörüldüğü, söz konusu 

müktesebatın uygulanması için gerekli idari yapılara sahip olup olunmadığı, eğer değilse bu 

yapıların ne zaman kurulacağı gibi.    

Tarama Süreci’nde; AB Müktesebatı’nın tamamı değil, sadece AB ile müzakerelerin başlaması 

için gerekli olan temel düzenlemeleri içeren yaklaşık olarak %25’lik bölümü gözden 

geçirilmektedir.  

AB Komisyonu tarafından aday ülkelerin bürokratları ile koordinasyon halinde yürütülen 

tarama sürecinde aday ülkenin AB Müktesebatı’na uyum düzeyinin belirlenmesi yanı sıra, 

müktesebatın aday ülkelerin ulusal hukuk sistemlerine aktarılmasının kolaylaştırılması ve 

müzakereler esnasında sorun çıkabilecek alanların birlikte tespit edilmesi amaçlanmaktadır.   

Bu değerlendirme sonucunda aday ülkenin kabul edeceği ve tamamlayacağı mevzuat 

alanlarının ve özellikle de Topluluk mevzuatı ile çelişen ve değiştirilmesi ya da kaldırılması 

gereken düzenlemelerin belirlenmesi gereklidir. 

Müzakerelerin başlatılacağı ilk konu başlıklarının saptanmasında belirleyici olan bu süreç aynı 

zamanda, AB Müktesebatı’nın etkili bir biçimde uygulanması için gerekli idari yapıların 

oluşturulması ya da varolan yapıların güçlendirilmesi çalışmalarının şekillendirildiği bir 

dönemdir  

Müzakere pozisyonları, AB’ye aday ülkelerin katılım müzakereleri sürecinde Topluluk 

Müktesebatı’na uyum açısından pozisyonlarını ortaya koydukları belgelerdir.   

Müzakere pozisyonunda aday ülkenin ulusal mevzuatını ne şekilde müktesebatla uyumlu hale 

getireceği ve uygulayacağı, bunun yanı sıra uygulama için nasıl bir kurumsal yapı oluşturacağı 

açıklanmaktadır.    

AB Konseyi (Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi) tarafından oybirliği ile onaylanarak resmen 

“AB Ortak Pozisyonu” haline gelen belgenin aday ülkeye gönderilmesini takiben, ilgili konu 

başlığında müzakere fiilen açılmaktadır.  

Müzakere sürecinde temel aktörler olarak AB kurumları, üye ülkeler ve aday ülkeler birbiriyle 

etkileşen ve birbirini tamamlayan rol ve görevler üstlenmekte, siyasi ve stratejik temel kararlar 

üye ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan Hükümetlerarası Konferans  (HAK) 

bünyesinde alınmaktadır. 
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 Avrupa Komisyonu, tüm müzakere süreci boyunca aday ülkelerle ilişkilerin yürütülmesi, 

tarama sürecinin aday ülke bürokratları ile gerçekleştirilmesi, Katılım Ortaklığı Belgeleri'nin 

hazırlanması, Konsey için gerekli belgelerin temin edilmesi, müzakerelerle ilgili teknik 

konuların koordinasyonu ve gerekli hukuki düzenlemelerin hazırlanmasından sorumludur. 

Komisyon, aday ülkelerle süreç boyunca gerekli hallerde resmi olmayan temaslar kurarak 

müktesebatın uygulanmasını kolaylaştırıcı tavsiyelerde bulunmaktadır. Komisyon ayrıca aday 

ülkelerle üye ülkeler arasında bir köprü rolü oynayarak, genellikle aday ülkelerin taleplerinin 

karşılanması ve çıkarlarının korunması yönünde üye ülkelerle görüşmelerde bulunmaktadır. 

Müzakerelerin perde arkası, büyük ölçüde Komisyon tarafından yürütülmekte, Komisyon ikili 

toplantılar, yazışmalar ve belgelerin transferi yoluyla aday ve üye ülkeler arasında mutabakatı 

sağlama yönünde yoğun çaba harcamakta, böylelikle Brüksel’de tartışılacak konuları asgariye 

indirmektedir. 

Komisyon’un süreçteki temel işlevlerinden biri de, aday ülkelerin pozisyon belgelerine karşılık 

Dönem Başkanlığı’nın da katkıları ile taslak AB pozisyon belgelerini hazırlamaktır. Komisyon 

ayrıca, her yıl Konsey’e sunduğu ilerleme raporları aracılığı ile aday ülkelerin uyum 

sürecindeki gelişimini ve müzakerelerde ortaya koydukları taahhütlerin hayata geçirilip 

geçirilmediğini değerlendirmektedir. 

Katılım müzakereleri, çok taraflı, iki taraflı ve hükümetlerarası olarak tanımlanacak karmaşık 

bir yapıya sahiptir. Müzakereler hem AB’ye üye ülkeler ile aday ülke arasında gerçekleştirildiği 

için hükümetlerarası, hem de aday ülke ile Birlik arasında yürütüldüğü için iki taraflı bir yapı 

sergilemektedir. Çok taraflı görüşmeler ise, sadece tarama aşamasının başlangıcında 

Komisyon’un tüm aday ülkeleri AB müktesebatı ile ilgili olarak bilgilendirdiği toplantılarda 

gerçekleştirilmekte, bu bilgilendirmenin ardından tarama Komisyon ve tek tek aday ülkeler 

arasında sürdürülmektedir. 

Müzakereler iki seviyede yürütülmektedir. Müzakere kararının alınmasını takiben her aday ülke 

için bir HAK oluşturulmaktadır. Üye ve aday ülkelerden dışişleri bakanlarının katılımıyla 

gerçekleşen HAK’larda temel pozisyonlar ve stratejiler ortaya koyulmakta, siyasi konular ele 

alınmaktadır. Teknik düzeyde yürütülen esas müzakereler ise, AB Daimi Temsilcileri 

(COREPER) ve aday ülke baş müzakerecisi başkanlığındaki müzakere heyetleri arasında 

yapılmaktadır. 

Genişlemeye ilişkin tüm konuların ele alındığı ve karara bağlandığı bir platform niteliği taşıyan 

HAK, müzakere aşamasında aday ülke ve üye ülkeler arasındaki siyasi diyaloğun temel 

aracıdır. Bu bağlamda, aday ülke ve üye ülkeler müzakerelere ilişkin görüş ve sorunlarını dile 

getirerek tartışma fırsatı bulmaktadır. HAK, doğası gereği, toplam katılımcı sayısı kadar 

görüşün gündeme getirilebildiği çok sesli bir platform olduğundan genellikle oldukça zorlu 

geçmektedir. Diğer bir ifadeyle, sürece ilişkin her türlü hususun dile getirildiği müzakerelerin 

siyasi boyutu HAK’ta gerçekleşmektedir. 

HAK, tarama sürecinin başlatılması, hangi konu başlıklarında müzakerelerin açılacağı, 

hangilerinin geçici olarak kapatılacağı gibi temel konulara ilişkin karar vermektedir. Söz 

konusu kararlar, oy birliği ile alınmaktadır. 

Komisyon’un hazırladığı üye ülkelerin ortak taslak pozisyonları ise, Konsey’e bağlı olarak 

oluşturulan Genişleme Grubu’nda tartışılmakta ve son şekli verilerek Konsey tarafından 

onaylanmaktadır. Konsey Dönem Başkanlığı’nı üstlenen ülke dışişleri bakanı veya daimi 

temsilcisi seviyesinde müzakere başkanlığını yürütmekte, Konsey Sekreteryası da 

müzakerelerin sekreterya hizmetlerini üstlenmektedir. 

Avrupa Parlamentosu, müzakereler süresince aday ülkeler için hazırladığı raporlarla tutum 

belirlemek ve görüş bildirmek suretiyle sürece katılmaktadır. AB bütçesinin onaylanmasında 
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yetkili oluşu nedeniyle genişlemenin mali boyutunda önemli söz sahibi olan Avrupa 

Parlamentosu, son aşamada basit çoğunluk oylama sistemi ile Katılım Antlaşması’nı 

onaylamaktadır. Bu nedenle Komisyon, Parlamento’yu müzakerelerin tüm aşamaları hakkında 

bilgilendirerek süreci yakından takip etmesini sağlamaktadır. 

Üye ülkeler, sürece ilişkin siyasi düzeydeki temel kararların alındığı Hükümetlerarası 

Konferans’ta dışişleri bakanları, teknik müzakerelerde ise AB nezdindeki daimi temsilcileri 

tarafından temsil edilmektedir. Genişlemeden ve müzakere sürecinden sorumlu kendilerine 

özgü iç yapılanmalar oluşturan üye ülkeler, her müktesebat başlığında kendi pozisyonlarının 

belirlenmesi yönünde çalışmalar yapmakta, taslak pozisyonların oluşturulması aşamasında 

muhalefet partileri, yerel yönetimler, sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşları ile istişarede 

bulunarak müzakere pozisyonlarına nihai halini vermekte, ve görüşlerini Brüksel’deki daimi 

temsilcileri kanalıyla sürece yansıtmaktadır. Komisyon’un önerileri temelinde oluşturulan ve 

üye ülkelerin katkılarıyla şekillendirilen ortak pozisyonlar, üye devletlerin dışişleri 

bakanlarından oluşan AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nde oy birliği ile kabul 

edilmektedir. Müzakerelerin açılması ve kapanması gibi temel siyasi kararları oy birliği ile alan 

HAK aracılığıyla süreçte kritik bir rol üstlenen üye ülkeler nihai aşamada Katılım Antlaşması’nı 

imzalamaktadır. 

Üye devletlerin ulusal parlamentoları ise, kurdukları komiteler aracılığı ile genişleme sürecini 

yakından izlemekte ve hazırlanan raporlarla sürece dahil olmakta, müzakerelerin 

tamamlanmasını takiben hazırlanan ve Avrupa Parlamentosu ile Konsey’in onayını alan 

Katılım Antlaşması’nı onaylamaktadır. (https://www.ikv.org.tr/icerik_print.asp?id=440) 

AB müktesebatı, beşinci genişlemede, 31 başlık altında incelenmiştir. Türkiye ve Hırvatistan 

için ise katılım müzakerelerinin sürdürüleceği başlık sayısı 35 olarak belirlenmiştir. Aşağıda 

yer alan iki listede, AB müktesebatının beşinci genişleme sürecinde ele alındığı şekliyle 31 

başlık altında incelenmiş hali ve Hırvatistan ile Türkiye’nin katılım müzakereleri için 

öngörülmüş şekliyle 35 konu başlığından oluşan liste yer almaktadır. 

 5. Genişleme Sürecinde Belirlenen 

Müzakere Başlıkları 

Türkiye ve Hırvatistan için Belirlenen 

Müzakere Başlıkları 

1. Malların Serbest Dolaşımı 1. Malların Serbest Dolaşımı 

2. Kişilerin Serbest Dolaşımı 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı 

3. Hizmet Sunma Serbestisi 
3. Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma 

Serbestisi 

4. Sermayenin Serbest Dolaşımı 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı 

5. Şirketler Hukuku 5. Kamu İhaleleri 

6.Rekabet Politikası 6. Şirketler Hukuku 

7. Tarım 7.Fikri Mülkiyet Hukuku 

8. Balıkçılık 8. Rekabet Politikası 

9. Ulaştırma Politikası 9. Mali Hizmetler 

10. Vergilendirme 10. Bilgi Toplumu ve Medya 

11. Ekonomik ve Parasal Birlik 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma 

12. İstatistik 
12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki 

Sağlığı Politikası 

13. Sosyal Politika ve İstihdam 13. Balıkçılık 

14. Enerji 14. Ulaştırma Politikası 

15. Sanayi Politikası 15. Enerji 

16. Küçük ve Orta Boy İşletmeler 16. Vergilendirme 

17. Bilim ve Araştırma 17. Ekonomik ve Parasal Politika 
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18. Eğitim ve Öğretim 18. İstatistik 

19. Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri 19. Sosyal Politika ve İstihdam 

20. Kültür ve Görsel-İşitsel Politika 20. İşletme ve Sanayi Politikası 

21. Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Araçların 

Koordinasyonu 
21.Trans-Avrupa Ağları 

22. Çevre 
22.Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 

Koordinasyonu 

23. Tüketicinin ve Tüketici Sağlığının 

Korunması 
23. Adli Konular ve Temel Haklar 

24. Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 

25. Gümrük Birliği 25. Bilim ve Araştırma 

26. Dış İlişkiler 26. Eğitim ve Kültür 

27. Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası 27. Çevre 

28. Mali Kontrol 
28. Tüketicinin ve Tüketici Sağlığın 

Korunması 

29. Mali ve Bütçesel Hükümler 29. Gümrük Birliği 

30. Kurumlar 30. Dış İlişkiler 

31. Diğer 31. Dışişleri, Güvenlik ve Savunma Politikası 

  32. Mali Kontrol 

  33. Mali ve Bütçesel Hükümler 

  34. Kurumlar 

  35. Diğer 

Şu ana kadar AB ile katılım müzakerelerinde 16 fasıl müzakereye açılmış ancak sadece bir 

fasıl, "Bilim ve Araştırma" faslı geçici olarak kapatılmıştır. İçinde bulunduğumuz süreçte; 

AB Türkiye ile 3 Ekim 2005 yılında başlayan AB'ye tam üyelik müzakereleri tamamen 

durmuştur. 

Şubat 2019’da Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye raportörü Kati 

Piri'nin 'Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması' önerisini 

onaylamıştır.  

Müzakerelerin askıya alınması önerisi, 7'ye karşı 47 oyla kabul edilmiştir. 10 üye de çekimser 

kalmıştır. AP Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Piri, raporunda, Türkiye'deki 

başkanlık sistemini 'açıkça otokratik' bir yönetim olarak tanımlayarak, hukuk devletinin içinin 

boşaltıldığını savunan Piri, Türkiye'de demokratik denetim eksikliği bulunduğuna işaret 

etmiştir. Piri, gazeteciler, politikacılar ve insan hakları savunucuları da dahil olmak üzere 50 

binden fazla Türk vatandaşının tutuklandığına dikkati çekmiştir.  

3. Sonuç 

Türkiye-AB ilişkileri Türkiye’nin 31 Temmuz 1959 tarihinde yaptığı ortak üyelik müracaatı ile 

başlamıştır. Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne ( o zamanki adı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu) 

ortak üye yapan, taraflar arasında bir Gümrük Birliği’ne dayanan ve ileride tam üyeliği öngören 

Ortaklık Anlaşması 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da imzalanmış ve 1 Aralık 1964’ten 

itibaren uygulanmaya başlamıştır.  

Söz konusu tarihten günümüze dek yaşanan gelişmelerde ilişki, çalışmada incelendiği üzere 

inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. AB 1993 Kopenhag Zirve Toplantısı’nda aldığı kararlar 

uyarınca eski Varşova Paktı ülkeleri olan Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan bir 

genişleme süreci başlatmıştır. Söz konusu zirvede, bu ülkelerin AB’ne tam üye olabilmek için 

yerine getimeleri gereken kriterler tanımlanmıştır. Bu ülkeler diğer aday ülkeler için de 

geçerlidir. Türkiye 1999 yılı Helsinki Zirvesi’ndeAB’ye aday ülke olarak kabul edildiğinde, 
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Kopenhag Kriterleri Türkiye için de geçerli ve gerekli olmuştur. Helsinki Zirvesi kararlarına 

göre Türkiye diğer aday ülkeler gibi bir Katılım Öncesi Strateji’den yararlanacaktır. Bu süreç 

sonunda Aralık 2004’te gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi’nde Türkiye’nin Kopenhag Siyasi 

Kriterlerini karşıladığı kararını alması halinde müzakerelerin gecikmeksizin başlatılacağı 

belirtilmiştir. Buna göre 3 Ekim 2005’te başlayan müzakere süreci halen devam etmekte ancak 

durma noktasındadır.                

Bununla beraber Türkiye, müzakere sürecindeki sorumlulukları yanı sıra Lizbon Stratejisi'nin 

yerini alan ve AB’nin yeni ekonomik dönüşüm stratejisini ve 2020 yılına kadar hedeflerini 

belirleyen Avrupa 2020 Stratejisi’ni de değerlendirmek durumundadır. 17 Temmuz 2010 

tarihinde yapılan AB Konsey toplantısında, Avrupa 2020 hedefleri kabul edilmiştir. Avrupa 

2020 Stratejisi, tam üyelik niyetine devam eden Türkiye için de önem taşımaktadır ve Türkiye 

söz konusu stratejinin temel önceliklerini ve temel hedeflerini dikkate almak durumundadır.  

Avrupa 2020 Stratejisi'nin üç temel önceliği şu şekildedir: 

 Bilgiye ve yeniliğe dayalı bir ekonomi geliştirerek akıllı büyüme, 

 Sürdürülebilir ekonomiyi düşük karbon ve az kaynak kullanarak ve rekabeti teşvik 

ederek sağlama, 

  İstihdamı artıran, sosyal ve bölgesel uyumu ön plana çıkaran, kapsayıcı bir büyüme. 

Temel önceliklere istinaden ortaya konulan beş temel hedef: 

 20 ile 64 yaş arasındaki nüfusun yüzde 75’inin iş gücüne katılıyor olması, 

 AB GSMH'nin yüzde 3’ünün Ar-Ge'ye harcanması, 

 2020 yılına kadar amaçlanan iklim ve enerji hedeflerine (20/20/20 olarak anılan üç 

hedef) ulaşılması, 

 Okulu bırakma oranının yüzde 10’un altına çekilmesinin ve gençlerin en az yüzde 

40’ının bir yüksek öğrenim diploması almasının sağlanması, 

 Yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya olan insan sayısının 20 milyonun altına çekilmesi. 

Avrupa 2020 Stratejisi aynı zamanda AB’nin krizden çıkış, büyüme ve küresel rekabet gücünü 

kazanmasının da anahtarı olarak görülmektedir. Komisyon bu 2020 hedeflerine ulaşmak için 

AB ve Üye Devletler tarafından uygulanması gereken yedi temel girişim de ortaya koymuştur. 

Bunlar: “Yenilik için Birlik”,  “Hareketteki Gençlik”, “Avrupa için Dijital Strateji”, “Düşük 

Kaynaklı Avrupa”, “Yeşil Büyüme için Sanayi Politikaları”, “Yeni Yetenekler ve İşler için 

Strateji” ve “Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu”dur. 

Türkiye-AB ilişkilerinin gelecekte Türkiye’yi nasıl etkileyip şekillendireceğini görebilmek için 

olay ve olguların geçmişten günümüze dek kronolojik bir bütünlük içinde ele alınıp 

değerlendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisinin Kamu Diplomasisi 

Faaliyetleri ve Türkiye 
 

Pelin Sönmez1 

 

 
Özet 
Ulusüstü bir yapılanma olan Avrupa Birliği’nin (AB) kamu diplomasisi stratejisinde, "zihin paylaşımı" olarak 

ifade edilen algılama ve düşünmenin ortak hale getirilmesi sürecine Avrupa Komşuluk Politikası, Avrupa Akdeniz 

Ortaklığı, AB Eğitim Programları gibi birçok politika dahil olmaktadır. Diğer yandan Lizbon Anlaşması ile 

gündeme gelen yeniliklerden bir tanesi olan AB Dış İlişkiler Servisi (European External Action Service- EEAS), 

Birliğin yumuşak güç kullanımı ile etkin bir kamu diplomasisi yürütmesini amaçlamaktadır. AB’nin ekonomik 

kriz döneminde kurulan ve Arap Baharı sırasında siyasi krizle mücadele etmek zorunda olan EEAS, dış politikada 

iktisadi yaptırım gücüne dayanan yumuşak gücü tek elden yürütmeyi amaçlamıştır ve bu anlamda dış ilişkilerde 

istikrar sağlama ya da demokrasi ile insan haklarını teşvik etme gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Bu makalede 

AB’nin EEAS üzerinden yürüttüğü kamu diplomasisi faaliyetleri ve Türkiye – AB ilişkilerinde Servisin 

çalışmaları ile etkileri ele alınacaktır. Dolayısıyla AB Türkiye Delegasyonu’nun kamu diplomasisi alanına yönelik 

olarak yürüttüğü faaliyetler ve AB’nin kamu diplomasisi stratejisi ile uyumu bu çalışmanın özel analiz düzeyini 

oluşturacaktır.  
 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, kamu diplomasisi, yumuşak güç, Türkiye 
 

JEL Classification: L38, F59 

 

Public Diplomacy Activities of European External Action Service 

and Turkey 
 
Abstract 

The public diplomacy strategy of the European Union (EU) as a supranational entity is composed of many policies 

such as the European Neighbourhood Policy, European Mediterranean Partnership, EU Education Programs in the 

process of consociating perception and thinking known as "mind sharing". On the other hand, founding with the 

Lisbon Treaty, European External Action Service- EEAS aims an active public diplomacy by using the soft power. 

As an institution established in the EU economic crises and dealt with political crisis of the Arab Spring, it targeted 

to be the only one to implement soft power in foreign politics that base from economical power and because of 

this it has responsibilities on providing stability in foreign relations and promoting human rights and democracy 

as well. This article focuses on EU's public diplomacy activities over EEAS and the effects of Service's exercises 

on EU- Turkey relations. It therefore, would study EU Turkey Delegation's activities on public diplomacy and its 

harmonisation with  EU's public diplomacy strategy as a  specified level of analysis.  
 

Keywords: European Union, public diplomacy, soft power, Turkey  

 

JEL Classification: L38, F59. 

 

1. Giriş 

Ulus devletin egemen olduğu paradigmadan ulus ötesi yeni aktörlerin söz sahibi olduğu bir 

sürece doğru geçildikçe, değişim her alanda olduğu gibi diplomaside de farklı ve etkin türler 

üzerinden yenilenmektedir. Geleneksel diplomasi usulleri yerine, bu yeni dönemde ülkeler dış 

politika amaçlarını barışçıl bir şekilde elde etmek için uluslararası kamuoyu oluşturmak 

vesilesiyle sivil toplum örgütleri ve çok uluslu şirketlerin de dâhil olduğu, tüm iletişim 

kanallarını içeren strateji ve faaliyetleri kapsayan bir yeni diplomasi türü olarak kamu 

                                                 
1 Assist. Prof., Kocaeli University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of 

International Relations,  Kocaeli -Turkey, pelin.sonmez@kocaeli.edu.tr 
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diplomasisini aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştır2. Bu da göstermektedir ki, yeni 

paradigmayla bilgi akışını kontrol etmek ve yönlendirmek küresel güç kaynaklarının en büyük 

kaygılarından biri haline gelmekte; dolayısıyla kamu diplomasisi gerek ulus devletler gerekse 

AB gibi uluslararası organizasyonların dış politika stratejilerinin en vazgeçilmez unsurlarından 

biri olmaktadır.  

Kimlik, imaj, politika ve anlatı ile normlar ekseninde şekillenen kamu diplomasisi birbiri ile 

yakından ilişkilidir ve kamu diplomasisi reel politikalar ile paralel bir şekilde yürütülmeli ve 

gerçek kimliği yansıtmalıdır; aksi durumda ikna edici olamaz. Diğer yandan bu tarz bir çift 

yönlü angajman sağlanırsa ortak bir anlatı oluşur- ki bu en etkileyici kamu diplomasisi 

yöntemidir3. Nitekim medya, iletişim ve hükümet dışı aktörler gibi yumuşak güç unsurlarının 

sürekli devrede tutulduğu kamu diplomasisinde ihtiyaca yönelik temel mesajlar kullanılmakta, 

ülkelerle ilgili hikayeler aktarılmakta, devlet dışı aktörler ve kamuoyları sürece dahil edilmekte 

ve stratejik iletişimden yararlanılarak zihin altı vurgusu yapılmaktadır4. 

Meseleye AB perspektifinden bakıldığında, özellikle yumuşak gücün AB’nin dış politikasını 

belirlemede, uluslararası riskleri yönetmede, dış etkisini güçlendirmede, barışı korumada ve 

güvenliği sağlamada kullandığı önemli bir araç olduğu görülmekte ve AB uluslararası alanda 

yumuşak gücünü üçüncü ülkelere yaptığı yardımlar üzerinden göstermektedir. Geleneksel 

düşünceye göre bir ülkenin dış yardımları veya diplomasinin etkili olabilmesi için o ülkenin 

askeri güce de sahip olması gerekir, ancak AB büyük bir küresel etkiye sahip sivil bir güçtür5. 

Bu noktada AB'ye atfedilen yumuşak güç kavramının bir yandan Avrupa'ya biçilen evrensel 

değerlerin saçılmasına neden olduğuna; diğer yandan da Soğuk Savaş dinamiklerinin AB'nin 

NATO'ya üye olmasına yol açarak AB'yi bir hedef haline getirdiğini vurgulmakta fayda vardır6.  

Devletlerarası gönüllü uluslararası işbirliğinin en önemli örneklerinden biri olan AB içerisinde 

kamu diplomasisi kurmak öncelikle ortak amaç ve kimlik duygusundan kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla güçlü ulus-üstü anlatılar üye devletlerden gelen paralel anlatılar ile 

desteklenmelidir. Bunun devamında ise gerçek bir dış imaj oluşumu, muhtemelen, bölgesel 

topluluklarda iç kimlikleştirmeyi güçlendirecek bütünleşme için destek kazandıracak ve 

sonrasında onu meşrulaştıracaktır7. AB için sağlıklı bir kamu diplomasisi formulü yukarıdaki 

gibi tanımlanabilir, ancak mevcut veriler bu hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde AB'nin 

önünde uzun ve zorlu bir yol bulunduğunu göstermektedir. Nitekim geçmiş deneyimler AB'nin 

tanınma ve yumuşak gücünün temeli olan insani yardımlarını duyurma anlamında pek de 

başarılı bir performans göstermediğine işaret etmektedir. Diğer yandan özellikle 

ekonomik/siyasi kriz dönemlerinde AB'nin genel olarak sergilediği "düşük" müdahale ya da 

önlemeye dönük performansı onun yumuşak gücüne zarar verir bir etkide bulunmuştur.  

Araştırma bulguları8, 2005 yılında Kuzey Amerika'daki insanların sadece %38'inin AB'yi 

duyduğunu söylemektedir. Orta Doğu'da bu oran %86 düzeyine yükselmişken, Latin 

                                                 
2 Ayhan Nuri Yılmaz, Gökmen Kılıçoğlu, "Avrupa Birliği’nin Yumuşak Güç Kullanımı ve Diğer Ülkeler 

Üzerindeki Olumlu Etkisi", Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2017, s. 86.  
3 European Public Diplomacy Soft Power at Work, (Der.) Mai'a K. Davis Cross ve Jan Melissen, içerisinde Mai'a 

K. Davis Cross, "Conceptualizing European Public Diplomacy", Palgrave Macmillan Series, New York, 2013, s. 

9. 

4 Emrah Aydemir, Kamu Diplomasisi Ülkeler- Avrupa Birliği Kurumlar- Uygulamalar, Kalkedon Yayınları, 

İstanbul, 2018, s. 42.  
5 Yılmaz, a.g.e., s. 88, 89, 90.  
6 Steve Wood, "Turkey–EU Relations: Practitioner Views and Political Time", Journal of Contemporary European 

Studies, Cilt 24, No. 1, 2016, http://dx.doi.org/10.1080/14782804.2014.978749, s. 30.  
7 Davis Cross, "Conceptualizing European Public Diplomacy", a.g.e., s. 10.  
8 Bahsi geçen araştırma 2005 yılında Gallup International, tarafından Voice of People adı altında 

gerçekleştirilmiştir. Detay için Bkz.  European Public Diplomacy Soft Power at Work, (Der.) Mai'a K. Davis Cross 

ve Jan Melissen. 
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Amerika'da %55, Asya Pasifik için %56, Afrika için %65 ve Dünya geneli için AB konusundaki 

farkındalık %69 olarak seyretmiştir. Söz konusu veriler, %83'lük paya sahip Birleşmiş 

Milletlerin (BM) ardından AB'yi dünyada en çok bilinen ikinci uluslararası organizasyon 

yapmaktadır. Ancak diğer yandan insani yardım üzerinden değerlendirildiğinde AB, özellikle 

BM ile kıyaslandığında dünyada en zayıf tanıtılmış organizasyonların başında gelmektedir. 

İnsani yardım ve kalkınma yardımı konusunda belirli dönemlerde dünyadaki net katkının 

%55'ine kadar tek başına katkı yapan AB'nin bu konuda kendini dünyaya duyuramaması önemli 

bir eksikliktir. Söz konusu eksiklik ya da başarısızlığı özellikle Kuzey Amerika ve Asya Pasifik 

bölgelerinde AB'ye karşı görece tarafsız olan küresel tutum değerlendirmelerden anlamak 

mümkündür9. İşte özellikle bu duruma çare olmak ve dış politikada daha etkin bir Birlik olarak 

küresel rekabet yarışında yerini almak için Lizbon Anlaşması sonrası 26 Temmuz 2010 tarihli 

ve 2010/427/AB sayılı Konsey Kararı ile EEAS kurulmuştur.  

Lizbon Anlaşması kapsamında AB Anlaşması 27(3) maddesi uyarınca EEAS'ın kuruluş 

görevleri arasında yine Lizbon Anlaşması ile kurulan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası 

Yüksek Temsilcisine, Birliğin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası'nın (ODGP) gereklerini yerine 

getirmesinde destek olmak ve üye Devletlerin dışişleri bakanlıkları ile işbirliği içerisinde 

çalışmak vardır10. Dolayısıyla EEAS net bir dışişleri bakanlığı olarak konumlanamaz. Aslında 

onun çok ötesinde işler yapan ve ulus devlete özgü olarak anlaşılan dışişleri bakanlıklarının 

görev ve yetki alanlarının dışında görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.   

EEAS, Avrupa Komisyonu, Bakanlar Konseyi veya Avrupa Parlamentosu gibi kurumlardan 

biri olmamakla beraber açık bir hukuki statüye sahip bir yapıdır ve bu anlamda bir 

kurumsallaşma emaresi olarak EEAS'ın kendi bütçesi vardır, bütçe harcamalarında tam yetkili 

kılınmıştır ve EEAS'ın çalışanları Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu'nun yüksek düzeyde 

memurlarından ve üye ülkelerin diplomatlarından seçilmektedir. Ancak Komisyon, kurumsal 

üstünlüğe sahip olarak bütçeyi denetlemektedir, özellikle dış temsilciliklerin harcamalarını 

belirleyebilme yetkisine sahiptir ve dış temsilciliklerin kendi harcama yetkileri vardır11. 

Buradan da anlaşılabileceği gibi EEAS kurulduktan sonra AB'nin üçüncü ülkelerdeki 

delegasyonları da Yüksek Temsilciye bağlanmıştır. Ancak amaç AB üye devletlerinin 

diplomatik servislerinin yerini almak değil; bunlara katma değer sağlamaktır.  

AB'nin uluslararası ticaret, AB genişleme ve kısmi olarak dış yardım politikası EEAS'ın yetki 

ve sorumluluk alanlarının dışındadır ve bu da EEAS'ın AB'ye yönelik tüm dışı ilişkiler 

alanından sorumlu olmadığını göstermektedir. Diğer yandan 2012 yılında EEAS içine eklenen 

"Siyasi İşler Şubesi" ile özellikle uluslararası kriz ve siyasi gelişmeler konusunda Yüksek 

Temsilciyi bilgilendirmesi öngörülmüştür12. Bu çalışmada AB’nin EEAS üzerinden yürüttüğü 

kamu diplomasisi faaliyetleri ve Türkiye – AB ilişkilerinde Servisin çalışmaları ile etkileri 

incelenmektedir. Bu amaçla sonraki başlıklarda EEAS'ın AB dış politikasındaki yeri, EEAS'ın 

kamu diplomasisi alanındaki misyonu ve faaliyetleri ve son olarak Türkiye'de yürütülen kamu 

diplomasisi faaliyetlerini ortaya koymak için AB Türkiye Delegasyonu'nun ilgili faaliyetleri 

incelenecektir. 

 

  

 

                                                 
9 A.e. 
10 Yeliz Şahin, AB Diplomasisinin Yeni Yüzü Avrupa Dış İlişkiler Servisi, İKV Yayınları, No 73, Kasım 2013, s. 

1.  
11 Hakkı Büyükbaş, "Avrupa Dış İlişkiler Servisi", Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (25) 2013, ss. 111.  
12 A.e., s. 109. 
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2. AB Dış Politikasında EEAS'ın Yeri 

Devlet olmayan, ancak devletin birçok faaliyetini yerine getiren AB her ne kadar resmi olarak 

tanınan bir küresel güç olmasa da dünyanın çeşitli bölgelerinde gücü ve etkisini 

hissettirmektedir.  Bu da diplomasinin geleneksel tanımlamaları ile çelişkili olsa dahi, AB’yi 

diplomatik bir aktör yapmaktadır. AB diplomatik sistemi, dış politika ve diplomasiyi organize 

etmek ve yürütmek bakımından çok düzeyli yaklaşımlar ile açıklanabilir. Ulusal hükümetler 

dış politika, ticaret politikası, kalkınma ve insani yardım ve yerel politikaların hemen hepsinin 

uluslar arası boyutlarında geniş yetkileri delege etmiş durumdadırlar. Bu noktada EEAS’ın 

resmi kuruluş amacı AB kurumları ile üye devletler arasında koordinasyon sağlamaktır ve bu 

amacın geri planında, zaman içinde “Avrupa Diplomatik Sistemi” haline gelebilecek oluşum 

için temel bir sıçrama oluşturmak yatmaktadır. Avrupa Diplomatik Sistemi olarak düşünülen 

sistemin içerisinde ise hem AB ve üye devletler arasındaki ilişkiyi düzenleyen Avrupa 

kurumları, organizasyonlar olacak; hem de AB ve üçüncü ülkeler ve diğer uluslar arası aktörler 

arasındaki ilişkiyi düzenleyen Avrupa kurumları ve organizasyonlar yer alacaktır13. EEAS'ın 

bu bağlamdaki önemi ise diplomatik düzeyde tek elden örgütlenme ve yeniden yapılanma 

sorunlarında artık yetkili merci olarak cevap veren kurum olmasıdır. Nitekim bunlar sayesinde 

AB dış ilişkilerini örgütleme, denetleme ve koordinasyon sorumluluklarını tek başına EEAS 

üstlenmektedir14. Örneğin Yüksek Temsilciye bağlanan, dolayısıyla artık EEAS çatısı altında 

olan AB Delegasyonlarının görevi bulundukları ülkede AB'yi diplomatik düzeyde temsil etmek 

ve bu ülkeler hakkında Brüksel'e düzenli raporlar hazırlayarak bilgilendirmek, bulundukları 

ülke ile AB'nin ilişkilerinin düzenlenmesine aracılık etmek ve katkı sağlamak AB değer ve 

politikaları çerçevesinde proje veya başka türlü desteklerle ilgili ülkeyi etkileyip yönlendirerek 

AB'nin etki ve gücünü artırmaktır15. Diğer yandan yine Güney ve Doğu Komşuluk Politikasında 

EEAS'ın destekleyici ve kural koyucu fonksiyonu sayesinde AB'nin diplomatik koordinasyonu 

güçlendirilmeye çalışılmaktadır.   

Esasen EEAS'ın somut olarak vücut bulmasına yönelik hükümler AB Anayasa taslağında yer 

almaktadır. AB Anayasa Taslağında EEAS, AB Dışişleri Bakanı’na destek vermek için 

tasarlanmıştır ve Lizbon Anlaşması EEAS'ı Anayasa Taslağındaki haliyle korumuştur16. 

Yukarıda da belirtildiği üzere EEAS'ın asıl fonksiyonunun üye ülke dışişleri bakanlarının 

görevlerini tamamlamak ve koordinasyonu sağlamak olması, ona yönelik "arayer kurumu" 

tanımlamalarını gündeme getirmektedir. Arayer kurumu tanımlamasına referansla EEAS'ın 

amaçları ve organizasyonel hedeflerinde dışişleri bakanlıkları, savunma bakanlıkları ve 

kalkınma kurumları tarafından kullanılan rol ve fonksiyonların bir kombinasyonu 

bulunmaktadır. Eski Yüksek Temsilci Cathrene Asthon’un EEAS'a ilişkin kurumsal 

değerlendirmelerin yapıldığı 2013 yılında gerçekleştirdiği konuşmada vurguladığı gibi, “EEAS 

bir dışişleri bakanlığından daha fazlası olarak katma değer yaratma çabasındadır- bu anlamda 

kalkınma ve savunma bakanlığının unsurlarını birleştirmektedir. EEAS bir katalizör olarak üye 

devletlerin dışişleri politikalarını bir araya getirmekte ve AB’nin dünyadaki pozisyonunu 

güçlendirmektedir”17. Nitekim özellikle genişleme politikası üzerinden düşünüldüğünde EEAS 

ve AB Delegasyonları bir ulusa ait büyükelçiliklerin normalde hiçbir zaman yapmayacağı 

eylemlerde bulunmakta ve ev sahibi ülkelerin yönetişim reformlarını desteklemek ve 

izlemektedir- ki bu politikalar 1961 Diplomatik İlişkileri Belirleyen Viyana Konvansiyonu 

                                                 
13 The European External Action Service European Diplomacy Post Westphalia, (Der.) David Spence ve Jozef 

Bátora, içerisinde, “Introduction: the EEAS as a Catalyst of Diplomatic Innovation”, David Spence ve Jozef 

Bátora, Palgrave Macmillan, New York, 2015, s. 1, 4. 
14 Büyükbaş, a.g.e., s. 118.  
15 A.e., s. 112. 
16 Akdemir, a.g.e., s. 204.  
17 Spence ve Bátora, a.g.e.,  s. 8, 9.  
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ilkeleriyle hiç uyuşmamaktadır18. Ancak diğer yandan EEAS'ı bir arayer kurumu" olarak 

kodlamak organizasyonel alanda oluşan açıklıkları fiziksel, enformasyonel, finansal, hukuksal 

ve meşruiyet kaynakları üzerinden yeniden şekillendirebileceğini de kabul etmek anlamında 

onu güçlü kılmaktadır. Bu anlamda bir diplomatik buluş olarak EEAS'ı bir arayer kurumu 

olarak algılayarak, farklı ve bazen birbiri ile çatışan organizasyonel ilkeler ve pratiklerin kurum 

içerisinde var olabildiği görülebilir. Geniş perspektiften bakılırsa, EEAS'ın varlığı 

organizasyonel alanda arayer kurumlarının oluşmasıyla, kurumsal yenilik modellerinin 

oluşabilmesi için verimli bir zemin de sunmaktadır19. Nitekim dış politika alanındaki 

girişimlerinin sonuçlarına bakıldığında EEAS'ın zaman içerisinde parlak başarılar elde ettiği de 

görülmektedir. Bunun en tipik örneği olarak Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkileri 

normalleştirmek adına yaptıkları, EEAS'ı diplomatik misyonu yönünden eleştirenlere karşı 

ciddi bir cevap niteliğindedir. Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği zamandan beri bu 

bağımsızlığı tanımayan Sırbistan ile aralarındaki gerilimli ilişki AB arabuluculuğunda bir 

diyalog başlatılması, AB Yüksek Temsilcisinin bizzat gösterdiği çabalar ve yapılan görüşmeler 

neticesinde 19 Nisan 2013 tarihinde Sırbistan Başbakanı Ivica Dačić ve Kosova Başbakanı 

Haşim Thaci arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin tarihi bir anlaşma 

gerçekleşmiştir20. 

3. EEAS'ın Kamu Diplomasisi Misyonu 

Kamu diplomasisi uluslararası aktörlerin uluslararası alandaki imajı ve söz konusu imajın 

yarattığı etikler ile doğrudan ilişkilidir. Uzun dönemde başarılı bir kamu diplomasisi 

yürütebilmek, bunu gerçekleştiren aktörün yumuşak gücünün artmasına ve onu yürüten ulusa 

yönelik olumlu politikaların gelişmesine sebep olur. Bu nedenle olumlu bir imaj oluşturabilmek 

temelde başarılı bir kamu diplomasisi yürütülmesine bağlıdır ve bu da yumuşak gücün 

artmasına ve böylece dış toplulukların olumlu politikalara cevap vermesine yol açacktır21. 

Elbette bu noktada söz konusu başarıyı getirecek olan önemli araçların başında gazete, 

televizyon, sinema, medya ya da yeni medya gibi kitle iletişim araçları vardır22 ve bu süreçte 

söz konusu araçların kullanım şekli ve hızı da yumuşak gücü etkileyecek derecede önem 

kazanmaktadır.   

AB'nin doğası üzerinden genel bir değerlendirme yapıldığında, yumuşak güç konusu, giriş 

bölümünde de değinildiği üzere, Birlik için oldukça önemlidir ve AB'nin geniş ölçekte bir 

başarı örneği olduğuna, özellikle dünyanın diğer bölgelerindeki benzer örnekleri ile 

kıyaslandığında, derinlemesine bir uluslararası işbirliğinin varlığına inanılmaktadır. Bu nedenle 

de dışarıda AB için pozitif bir imaj oluşturmak başarılabilir, arzu edilen ve diğer yandan 

oldukça da gerekli bir durumdur. Bu anlamda da EEAS AB imajını pozitif yönde etkileme 

konusunda çok temel bir role sahiptir. Bazı yazarlar EEAS'ın AB kamu diplomasisi alanında 

"elastik imaj" oluşturulmasına dayalı misyonundan bahsetmektedir. Burada elastikiyetten kasıt 

özellikle yaşanan siyasi ve ekonomik krizler ile doğrudan ilişkili olarak onları absorbe etme 

becerisidir. Dolayısıyla "elastik imaj" yaratmak demek krizleri önlemek anlamına 

gelmemektedir, fakat istikrarı koruyabilmek adına krizlere esneklik ve etkinlik ile cevap 

                                                 
18 A.e., s. 10. 
19 Jozef Bátora, "The ‘Mitrailleuse Effect’: The EEAS as an Interstitial Organization and the Dynamics of 

Innovation in Diplomacy", Journal of Common Market Studies", Cilt 51, Sayı 4, 2013, s. 598, 599.  
20 Şahin, a.g.e., s. 5.  
21 The European External Action Service European Diplomacy Post Westphalia, (Der.) David Spence ve Josef 

Bátora, içerisinde, "The Public Diplomacy Role of the EEAS: Crafting A Resilient Image for Europe", Mai’a K. 

Davis Cross, Palgrave Macmillan, New York, 2015, s. 344. 
22 Aydemir, a.g.e., s. 66. 
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verebilmektir. Bu, kimliğin yeniden yorumlanması, öz bütünlüğün korunması ve kendi kendine 

yeterlik gibi koruyucu araçlar gerektirmektedir23. 

EEAS'ın kuruluşunu belirleyen 2010/427/AB sayılı Konsey Kararının 4. maddesi, merkezi 

yönetim kapsamında bir bilgi ve kamu diplomasisi departmanı kurulmasını öngörmektedir. Bu 

departman doğrudan Yüksek  Temsilcinin yönetimindedir. Diğer yandan 2010/427/AB sayılı 

Konsey Kararında kamu diplomasisi rolü açık bir şekilde dile getirilmiştir. Kamu diplomasisi 

kültürel temaslar, eğitim değişimleri ya da kriz zamanlarının hasarını azaltmaya yönelik 

eylemlere kadar çok geniş bir perspektifte değerlendirilebilmektedir. Söz konusu Konsey 

Kararı ile EEAS'a böyle temel bir rol verilmişse, bu durumda dünyada bulunan bütün AB 

Delegasyonlarının da yeniden revize olması gerekmektedir24. Nitekim Üçüncü ülkelerdeki AB 

Delegasyonlarının dış iletişim bütçe kaynakları Komisyon ve onun içindeki Dış Politika Aracı 

tarafından karşılanmaktadır. Delegasyonların iletişim ve kamusal dışa açılma faaliyetleri 

Komisyon Dış Politika Aracı Kamu Diplomasisi birimi ve EEAS Stratejik İletişim Departmanı 

tarafından yıllık bazda gözden geçirilmektedir. Diğer yandan EEAS'ın web iletişimi ve web ağı 

geliştirilmesi konularında faaliyet gösteren uzman çalışanının çok az olmasından ötürü EEAS 

web siteleri EEAS Stratejik İletişim Departmanı yönlendirmesi kapsamında Komisyon Dış 

Politika Aracı'nın sözleşmeli uzmanları tarafından oluşturulmaktadır25. Buradan da anlaşılacağı 

üzere EEAS'ın kamu diplomasisindeki çeşitlendirilmiş görevlerini yerine getirme konusunda 

özellikle Komisyon ile yakın bir işbirliği ve koordinasyon söz konusudur ve bu da EEAS'ın 

Komisyon eliyle desteklenen ve gelecekte daha da güçlendirilmesi planlanan bir kurum 

olduğuna yönelik emareleri güçlendirmektedir.  

Kamu diplomasisinin genelde AB; özelde ise EEAS için önemi geçmiş olumsuz tecrübelerden 

ileri gelmektedir. Özellikle yaşanan krizlerde AB'nin mücadeleye dönük başarısız tavrı bu 

konuda acil bir önlem ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Örneğin Avro-alanı krizinde AB öz 

saygı konusunda eksik olduğunu belli etmiştir. Bu süreçte krize karşı medyanın genel olumsuz 

tutumunun da etkisi büyüktür. Diğer yandan kriz süreci boyunca AB liderleri ve politikacıları 

medyanın sergilediği Avro-şüpheci tavır karşısında fazlaca sessiz kalmış ve kamuoyunu aksi 

duruma ikna etmek adına yeterli çabayı sarf etmemişlerdir. Bu durum özellikle Amerika'da  

politikacıların Avrupa modelinin artık geçersiz olduğuna yönelik konuşmalar yapmalarına 

sebep olmuştur26. Başka örneklerle devam etmek gerekirse, AB 2003 Irak krizi ve 2005 anayasa 

krizinde de oldukça sessiz cevaplar vermiş ve bu durum AB aleyhine güven sarsıcı bir etki 

yaratmıştır. Özellikle 2005 yılında Fransa ve Hollanda referandumlarından olumsuz sonuçların 

çıkması karşısında AB güçlü bir tepki verememiş ve bu da AB entegrasyonunun geleceğine 

yönelik medya destekli bir toplumsal panik ortamı yaratmıştır. Oysa ki o dönemde esasen bu 

çapta bir panik oluşması için yeterli bir gerekçe yoktur, çünkü Roma Anlaşması'ndan bu yana 

neredeyse bütün kurucu anlaşmalar zaten negatif referandumlarla sonuçlanmıştır. Ancak 2005 

sonrası bu kriz uluslararası medyada AB'nin imajı için ciddi bir yenilgi yaratmış ve yaratılan 

olumsuz etkiden uzunca bir süre kurtulmak mümkün olmamıştır27.  

AB'nin geçmişte yaşadığı bu olumsuz deneyimlerden aldığı derslerle EEAS'ı kurduğu ve zaman 

içinde yürütülen faliyetlerin etkisiyle artık  krizlere daha hazırlıklı ve planlı tepkiler verdiği 

                                                 
23 Davis Cross, "The Public Diplomacy Role of the EEAS: Crafting A Resilient Image for Europe", a.g.e., s. 342, 

343. 
24 A.e., s. 344, 342.  
25 Bátora, "The ‘Mitrailleuse Effect’: The EEAS as an Interstitial Organization and the Dynamics of Innovation in 

Diplomacy", a.g.e., s. 604.  
26 Davis Cross, "The Public Diplomacy Role of the EEAS: Crafting A Resilient Image for Europe", a.g.e., s. 348, 

349. 
27 Mai’a K. Davis Cross, "The EU Global Strategy and diplomacy", Contemporary Security Policy, Cilt 37, Sayı 

3, 2016, s. 405.  
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savunulmaktadır. Nitekim 2016 yılında AB'nin Küresel Stratejisi28 belgesini Brexit tartışmaları 

sürecinde ve Brexit lehine çalışanların kazanmasından hemen bir kaç gün sonra Yüksek 

Temsilci Federica Mogherini tarafından açıklanması buna örnek olarak gösterilmektedir. Brexit 

sürecinde, bir krizin tırmandırılmasını tetikleyecek şekilde, AB'nin Küresel Stratejisini yeniden 

formüle etmek ya da geri çekmek yerine Mogherini, Brexit'e vereceği her karşı hamlede 

Stratejinin ilkelerini cevap olarak kullanmış ve böylece AB'nin sarsılmadığı ve ilkelerinde bir 

sapma olmadığı imajını güçlü bir şekilde vermiştir29. Dolayısıyla EEAS'ın yürüttüğü kamu 

diplomasisi faaliyetleri neticesinde AB'nin daha güçlü bir tek ses oluşturması mümkün 

görülmektedir. Ancak pratik düzeyde bunun sağlanabilmesi için şu 3 koşul gereklidir. 

Bunlardan birincisi uluslararası medyayla sürekli temas halinde kalarak kriz dışı zamanlardaki 

gelişmeler ve politikalara ilişkin genel bir anlayış oluşturmaktır. İkinci kriterde delegasyonların 

dış algıya yönelik alan bazlı bilgisi üzerinden Avrupalı liderleri daha yüksek sesli ve daha etkili 

mesajlar verebilmesini desteklemek önemlidir. Son olarak AB Küresel Strateji belgesinin 

açıklanmasında sergilenen tavıra benzer şekilde, krizlere karşı mevcut olan ve uzun dönemli 

kamu diplomasisine ilişkin yapı taşları ile iletişim halinde olabilecek daha keskin tepkiler 

oluşturmaktır30. 

4. AB Türkiye Delegasyonu Faaliyetleri ve Kamu Diplomasisi 

EEAS'ın kuruluş temeli olan Konsey Kararının 4. Maddesi, yukarıda da belirtildiği üzere, kamu 

diplomasisi misyonu kapsamına kültürel temaslar, eğitim değişimleri ya da kriz zamanlarının 

hasarını azaltmaya yönelik eylemleri eklenmiştir. Dolayısıyla AB'yi diplomatik düzeyde temsil 

etme misyonu ile görev yapan delegasyonlar, kamu diplomasisi alanında da yukarıda dile 

getirilen eylemlere dönük faaliyetleri gerçekleştirmek ile sorumludur. Bu amaç doğrultusunda 

da zaman zaman iletişim stratejileri uygulama ya da farklı alanlarda yürütülen politikalar ve 

mali işbirliği programlarına yönelik denetim ve raporlama faaliyetleri yürütme gibi görevleri 

yerine getirmektedir.  

AB Türkiye Delegasyonu, 1999 yılında Helsinki Zirvesi'nin ardından Türkiye'nin AB Konseyi 

tarafından katılım için aday ülke olarak gösterilmesiyle diplomatik faaliyetler bakımından 

zemini zenginleştirilmiş bir kurumdur. Esasen 1974 yılında Ankara'da Basın ve Enformasyon 

Bürosu olarak çalışmalarına başlayan ve ardından 1987 yılında tam diplomatik statü alarak 

"Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği" adı altında faaliyetlerine devam eden Delegasyon, 

2004 yılında alınan bir karar ile "Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu" olarak isim 

değiştirmiştir. Lizbon Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi ile Delegasyonun yapısı ve görev 

tanımında, yukarıdaki bölümlerde dile getirildiği üzere, bazı değişikliklikler gerçekleşmiş ve 

kurumun adı da "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu" olarak değişmiştir31. Günümüzde AB 

Türkiye Delegasyonu Avrupalı ve Türk uzmanların aynı çatı altında birlikte çalıştıkları ve bir 

yandan AB üye ülke büyükelçilikleri ile; diğer yandan da kamu kurumları, siyasi partiler, sivil 

toplum kuruluşları gibi toplum aktörleri ile yakın temas halinde faaliyetlerini yürüten bir 

                                                 
28 2016 yılında Konsey tarafından benimsennen AB Dış ve Güvenlik Politikası için Küresel Strateji belgesi, AB'nin 

tüm dış eylemlerine yönelik uyumlu bir perspektif sunmakta ve güvenlik ve savunmanın dünyadaki güvenilir AB 

rolü için gerekli olduğunu öne sürmektedir. Ancak bu rolün sadece güvenlik ve savunma ile sağlanamayacağı; dış 

eylemlerinde  mutlaka genişleme, kalkınma ve ticaret veya göç, enerji, iklim, çevre gibi dış eksenli politikalarla 

desteklenmesi gerektiği; ancak bu tarz bir kendine özgü eylemler karışımının Avrupa dış ve güvenlik politikasını 

açıklayacağı belirtilmiştir. Detay için bkz. European External Action Service resmi web sitesi, 

https://eeas.europa.eu/ 
29 Davis Cross, "The EU Global Strategy and diplomacy", a.g.e., s. 405. 
30 Davis Cross, "The Public Diplomacy Role of the EEAS: Crafting A Resilient Image for Europe", a.g.e., s.  351.  
31AB Delegasyonu ile Tanışın, EEAS web sitesi. Erişim (30.03.2019) https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-

occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/49974/ab-delegasyonu-ile-

tan%C4%B1%C5%9F%C4%B1n_tr 
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kurumdur. AB Türkiye Delegasyonu'nun görevleri Lizbon Anlaşması ile değişerek toplam dört 

temel alana yayılmıştır. Bunlar: 

 Dış ilişkiler alanında Türkiye’nin dış politikasına ilişkin rapor hazırlamak ve Avrupa 

Birliği’ni diplomatik düzeyde temsil etmek.   

 Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’ne ilişkin olarak Türkiye’deki ekonomik, 

mali ve ticari gelişmelerin yanı sıra Gümrük Birliği hükümlerinin uygulanmasını 

izlemek.   

 AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde, siyasi kriterler ve müktesebata uyum 

konusunda Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeyi izlemek ve müzakerelerin ilerlemesine 

yardımcı olmak. Bu bağlamda Delegasyon, Komisyon’un Ülke Raporu nedeniyle 

gelişmeleri günlük olarak Merkezine rapor eder. 

 Diplomatik temsilcilik olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Diplomatik İlişkiler 

Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyet gösterir ve Türkiye 

Cumhuriyeti nezdinde büyükelçi sıfatıyla atanan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 

tarafından yönetilir32. 

Delegasyonun görevleri, özellikle katılım öncesi süreçte müzakerelerin siyasi kriterler 

boyutunu takip etmek ya da Gümrük Birliği uygulamalarını izlemek boyutunda, özellikle ulus 

devletlerin yürüttüğü klasik anlamda görülen diplomasi faaliyetlerinden farklılaşmaktadır. 

Ancak bu özelliği, yine önceki bölümlerde ifade edildiği üzere, EEAS genelinde delegasyonlara 

da "elastik" bir nitelik kazandırmaktadır. Nitekim özellikle kamu diplomasisi boyutunu 

içerecek şekilde AB Türkiye Delegasyonu'nun temel amacı Türk kamuoyuna erişilebilir, doğru 

ve güncel bilgilerin verilmesi olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla Delegasyon, Birliğin 

görünürlüğünü arttırmayı, Birliğin değerleri ve Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgi 

yaymayı amaçlayan kapsamlı bir bilgilendirme ve iletişim programını da uygulamakta 

olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte ilgili programın kapsamı ve içeriğine ilişkin web 

ortamında ilan edilmiş bir belgeye ulaşılamamıştır.   

Öncelikle belirtmek gerekir ki görünürlüğü artırmak ve bilgiyi daha çok yaymak eksenli amaç 

AB Türkiye Delegasyonu web sitesinden başlanarak uygulanmaya çalışılmaktadır. Burada 

AB'nin kurumsal işleyişi, politikaları, Türkiye ile tarihi ilişkiler, mali işbirliği araçları ve 

Türkiye'de uygulanan AB projeleri, göç konusu ve vize polirikası gibi çok çeşitli konularda 

temel bilgilere ulaşmak mümkündür. İçeriklerin büyük bir bölümünün özellikle Türkçe olarak 

servis edilmesi geniş bir Türk okuyucu kitlesine erişilmek istendiğini göstermektedir. Diğer 

yandan Delegasyon Türkiye çapında 20 ilde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezlerinden oluşan 

"AB Bilgi Ağı"nı desteklemektedir. Bunun yanı sıra Bilgi Ağı ile eşzamanlı bir şekilde 

çalışmalar yürüten AB Bilgi Noktaları kurulmuştur. AB Bilgi Noktaları daha çok ticaret 

ve/veya sanayi odaları gibi kurumlar bünyesinde yer almakta ve kütüphaneleri vesilesiyle AB 

konusunda bilgiye erişim sağlamak görevini üstlenmektedir33. Yine Delegasyon AB uzmanı ve 

akademisyenlerden oluşan Avrupa Takımı ve A-NEST olarak bilinen iki farklı uzman ağı 

oluşturmuş; bu yolla bilgi alış verişini sağlamayı ve Türkiye'de AB'ye yönelik üretilen 

akademik bilginin yayın, konferans, panel, çalıştay gibi araçlar ile artmasını amaçlamıştır.    

5. Sonuç 

Kamu diplomasisi günümüz dünyasında diplomatik ilişkilerin oluşumu, gelişimi ve yumuşak 

gücün artırılması için vazgeçilmez bir konumdadır. Nitekim diplomatik faaliyetler yürüttüğü 

kabul edilen ve bir yumuşak güç kaynağı olarak bilinen AB bu gücünü geliştirebilmek ve 

                                                 
32AB Delegasyonu ile tanışın, AB Türkiye Delegasyonu web sitesi. Erişim (25.03.2019) 

https://www.avrupa.info.tr/tr/ab-delegasyonu-ile-tanisin-12  
33  A.e.  
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küresel rekabette daha fazla öne çıkmak için kamu diplomasisini başarılı bir şekilde 

uygulmanın önemini kavramış olduğunu Lizbon Anlaşması ile göstermiştir. Nitekim bu 

Anlaşma ile dış politikada diplomatik düzeyde tek elden örgütlenme ve yeniden yapılanmayı 

sağlamak amacıyla yeni bir kurum olarak EEAS'ın oluşumu meşriyet kazanmıştır. EEAS'ın üye 

ülke dışişleri bakanlıkları ile koordinasyonu sağlamak, delegasyonlar vesilesiyle AB'yi 

diplomatik düzeyde temsil etmek ve kurumun başında bulunan Yüksek Temsilcilik makamı ile 

dış politikada daha etkin bir tek sesli AB oluşturmaya yardımcı olmak gibi görevleri vardır.  

Bütün bunların ötesinde EEAS'ın kuruluşuna yönelik 2010/427/AB sayılı Konsey Kararının 4. 

maddesi ile ifade edildiği üzere EEAS, kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütme konusunda da 

yetkili kılınmış bir kurumdur. Bu kapsamda EEAS'ın yürüttüğü kamu diplomasisi faaliyetleri 

AB'ye yönelik doğru bilginin yayılması ve olumlu kanaat oluşturacak şekilde bilgi akışının 

sürekli kılınmasına yönelik çalışmalar, kültürel temaslar, eğitim değişimleri ve kriz 

zamanlarının hasarını azaltmaya yönelik eylemler olarak sıralanabilir. Diğer yandan bu 

faaliyetlerin yürütülmesinde EEAS'a bağlı olarak çalışan delegasyonların da sorumluluğu ve 

görevleri bulunmaktadır- ki bunlar arasında bulunduğu bölgeye ilişkin iletişim stratejileri 

hazırlamak ve uygulamak yer almaktadır. AB, geçmiş tecrübelerinden ders alarak özellikle 

bölgesel veya küresel krizlere ilişkin daha temkinli hamleler almayı öğrenmiştir ve kriz 

ortamının spekülasyonlara açık, gergin atmosferini yumuşatmayı başarabilmektedir. Brexit 

sürecinde EEAS ve Yüksek Temsilci'nin çalışmaları AB'nin bu yönde olumlu bir seyir 

izlediğini; dolayısıyla kurumsal amaçlarla paralel faaliyetlerin yürütülebildiğini 

göstermektedir. AB Türkiye Delegasyonu da, özellikle EEAS'ın kuruluşunun ardından, 

Türkiye'de AB'ye yönelik bilgi akışını düzenli olarak sağlamak ve yine kriz zamanlarında 

kamuoyunu olumsuz eksene yönlendirmeyecek bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 

Ancak yürütülen faaliyetlerin Türk halkı nezdinde ne ölçüde etki yarattığına ilişkin kapsamlı 

niteliksel çalışmalara ulaşmada yaşanan zorluk söz konusu faaliyetlere yönelik kapsamlı analiz 

yapılmasını engellemekte ve diğer yandan bundan sonra gerçekleşebilecek akademik çalışmalar 

için alan açmaktadır.  
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Özet 

Literatürde Avrupa Birliği’ne (AB) ilişkin çalışmaların önemli bir kısmı Birliğin uluslararası arenadaki rolü ve 

kimliğine odaklanmıştır. Bu kapsamda Ian Manners tarafından ortaya konan “Normative Power of Europe: A 

Contradiction in Terms?” adlı çalışma başta olmak üzere, Birliğin uluslararası sistemde normatif bir aktör 

olduğunu savunan pek çok çalışma bulunmaktadır. Birlik, Avrupa Birliği Antlaşması’nın 2. maddesinde yer alan 

demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi değerleri içeren Avrupa normlarını hem kendi içerisinde 

güçlendirmek hem de çevre coğrafyalara yaymak hedefini benimsemiştir. Lizbon Antlaşması ile AB’nin hukuki 

kişilik kazanması, Birliğin uluslararası arenadaki rolünü güçlendirmiş ancak bu esnada Birliğin savunageldiği 

temel ilkeler yükselen milliyetçilik, popülizm, yabancı karşıtlığı ve Avrupa şüpheciliği gibi ciddi sınavlarla karşı 

karşıya kalmıştır. Özellikle 2015 yılında derinleşen mülteci krizi AB’nin temel değerlerini derinden sarsmıştır.   

Bu çalışma AB’nin normatif güç olma tartışmalarını Polonya ve Macaristan’da yaşanan gelişmeler üzerinden 

analiz etmeyi amaçlamaktadır. AB üyesi olan bu iki ülkede iktidara gelen sağ popülist partiler başta hukukun 

üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı olmak üzere temel AB değerlerini ihlal eden uygulamalarda bulunmuşlar, ancak 

çeşitli nedenlerden dolayı ciddi bir yaptırım ile karşılaşmamışlardır. Çalışma adı geçen ülkelerdeki gelişmeleri, 

mülteci krizinin yarattığı etkileri de göz önünde bulundurarak ele aldıktan sonra bu gelişmelerin AB’nin hem üye 

ülkelerdeki hem de aday ülkelerdeki normatif gücünü nasıl etkilediğini tartışacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, normatif güç, Polonya, Macaristan, mülteci krizi 
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Abstract 

In the literature, a great majority of the studies regarding European Union (EU) have focused on the role and 

identity of the Union in the international arena. In this context, there are many studies arguing that the Union is a 

normative actor in the international system, particularly the study by Ian Manners entitled “Normative Power of 

Europe: A Contradiction in Terms?”. The Union has adopted the aim of strengthening domestically the norms 

which include values such as democracy, the rule of law and respect for human rights within the scope of Article 

2 of the Treaty on European Union as well as spread them abroad. As a result of the Treaty of Lisbon, the EU 

gained a legal personality, thus strengthening its role in the international arena; in the meantime, however the basic 

principles advocated by the Union have encountered serious tests such as rising nationalism, populism, xenophobia 

and Euroscepticism. Especially the refugee crisis, which deepened in 2015, has considerably undermined the basic 

values of the EU.  

The aim of this study is to analyze the debates over the normative power of the EU by examining the developments 

in Poland and Hungary. The right-wing populist parties that came to power in these two EU member-states, 

executed practices which violated the basic values of the EU, particularly the rule of law and the judicial 

independence, but they have not faced serious sanctions due to various reasons. The study will examine the 

developments in these countries by considering the influences of the refugee crisis and then discuss how these 

developments have affected the normative power of the EU in both the member states and candidate countries. 
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1. Giriş 

Avrupa Birliği (AB) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa kıtasının barış, istikrar ve 

güvenliğini ekonomik bütünleşme adımlarıyla sağlamayı hedeflemiş bir projedir. Kurulduğu 

tarihten itibaren bu yapının bir güç olup olmadığı ve eğer bir güç ise ne tür bir güç olarak kabul 

edilebileceği hem akademisyenler hem de politikacılar nezdinde tartışılan bir konu olmuştur. 

Bu doğrultuda François Duchene AB’yi sivil bir güç olarak tanımlarken, Hedlly Bull söz 

konusu sivil gücün askeri güçle desteklenmesi gerektiğini savunmuştur. Ian Manners ise 

SSCB’nin çöküşüyle ortaya çıkan “yeni dünya düzeninde” norm, ahlak, değerler ve fikirler gibi 

kavramların ön plana çıkmasına paralel olarak AB’nin normatif bir güç olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.  

Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Antlaşması’nın 2. maddesinde yer alan demokrasi, hukukun 

üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi değerleri içeren Avrupa normlarını hem kendi içerisinde 

güçlendirmek hem de çeşitli dış politika araçlarıyla çevre coğrafyalara yaymak hedefini 

benimsemiştir. Lizbon Antlaşması ile AB’nin hukuki kişilik kazanması, Birliğin uluslararası 

arenadaki rolünü güçlendirmiş ancak bu esnada Birliğin savunageldiği temel ilkeler yükselen 

milliyetçilik, popülizm, yabancı karşıtlığı ve Avrupa şüpheciliği gibi ciddi sınavlarla karşı 

karşıya kalmıştır. Özelikle Arap Baharı sonrasında Kuzey Afrika ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya 

yönelen göç dalgasıyla birlikte, mülteci sorunu 2015 yılından itibaren AB için bir krize 

dönüşmüştür. Bu krize yönelik AB ülkelerinin farklı görüş ve tutumları ve üye ülkelerin 

sınırlara dikenli tel örmek, sığınmacılara yardım etmeyi suç saymak gibi mültecilere yönelik 

birtakım uygulamaları AB’nin temel değerlerini derinden sarsmıştır.   

Avrupa Birliği’ne 2004 yılında üye olan Macaristan ve Polonya’da 2010 yılından bu yana 

yapılan bazı anayasa değişiklikleri ve kabul edilen yasalarla AB’nin en temel ilkelerinden biri 

olan hukukun üstünlüğü ihlal edilmiştir. Bunun yanında, söz konusu ülkeler mülteci krizinde 

de AB’nin politikalarına uymak istememiş ve sınırlara dikenli teller örmek, göçmenleri 

otobüslere doldurarak başka ülkelere göndermek, sığınmacılara yardım etmeyi suç saymak gibi 

insan haklarına uymayan bazı uygulamalar sergilemişlerdir. Bu bakımdan çalışma, hukukun 

üstünlüğü ve insan hakları gibi en temel Birlik normlarının henüz Birlik içinde dahi 

içselleştirilmemiş olması ve AB’nin bu normlara uymayan üye devletlere yönelik etkili 

yaptırım gücüne sahip olmaması dolayısıyla, Birliğin norm ihraç edebilme gücüne zarar 

geldiğini savunmaktadır.  

Avrupa Birliği’nin normatif gücüne ilişkin bir değerlendirme yapmadan önce, çalışmanın 

birinci bölümünde güç kavramı ve uluslararası ilişkiler teorilerinin güç kavramına nasıl 

baktıkları incelenmiştir. İkinci bölümde uluslararası ilişkilerde etik ve ahlak sorunsalına 

odaklanan normatif teori ele alınarak normatif güç kavramı irdelendikten sonra, Avrupa 

Birliği’nin ne tür bir güç olduğu ve bir normatif güç sayılıp sayılamayacağı çeşitli düşünürlerin 

görüşlerine dayandırılarak analiz edilmiştir.  Çalışmanın üçüncü bölümü Avrupa Birliği’nin 

antlaşmalarda geçen temel değerlerini ve bu değerlere riayet edilmesini sağlamak üzere Birliğin 

hangi yasal araçlara sahip olunduğunu araştırmıştır. Dördüncü bölüm, Macaristan ve Polonya 

örnekleri üzerinden AB içinde Birlik değerlerinin nasıl sarsıntıya uğramakta olduğunu 

göstermeyi hedeflemiştir. Beşinci bölümde ise dördüncü bölümde anlatılanlar üzerinden 

AB’nin normatif gücünün nasıl etkilendiği analiz edilmiştir.  

Çalışma, AB’nin özellikle Arap Baharı sonrasında ciddi biçimde sorgulanmaya başlayan 

normatif gücünü, Birlik içinde Macaristan ve Polonya’da yaşanan hukukun üstünlüğüne aykırı 

olan yasal düzenlemeleri ve yalnızca bu ülkelerde değil, AB genelinde yükselişe geçen 

milliyetçilik, popülizm ve göçmen karşıtlığının yaratacağı sonuçları, Avrupalılaşma kavramı 

ve koşulluluk politikasını da dikkate alarak analiz etmiştir. Ian Manners’ın kavramsallaştırdığı 

normatif teori temel alınarak değerlendirildiğinde, evrensel olması beklenen hukukun 
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üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına saygı gibi temel AB normlarının pratikteki 

uygulamalarında süreklilik gözlemlenmediğinden ve bu normların benimsenmesine yönelik 

olarak Birliğin tüm üyeleri tarafından eşit bir ahlaki duruş sergilenmediğinden, AB’nin giderek 

normatif bir güç olmaktan uzaklaştığını savunulmaktadır.  

2. Güç Kavramı ve Uluslararası İlişkiler Teorilerinin Güç Kavramına Bakışı 

Avrupa Birliği’nin normatif gücünün değerlendirmesini yapmaya geçmeden önce güç 

kavramının ifade ettiği anlamı hem sözlükteki şekliyle hem de uluslararası ilişkiler teorileri 

temel alınarak irdelemek konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından yerinde olacaktır. Türk 

Dil Kurumu gücü, “fizik, düşünce, ve ahlak yönünden bir etki yapabilme ve ya bir etkiye 

direnebilme yeteneği, kuvvet ve efor”, “bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat” gibi 

ifadelerle tanımlamıştır (Türk Dil Kurumu). Gücün bu sözlük tanımı kavramın iki boyutundan 

biri olan içsel boyutunu karşılamaktadır. Bir başka ifadeyle gücün sözlük tanımı temelde eylem 

yeteneğini ifade etmektedir. Gücün dışsal boyutu ise, diğerlerinin davranışlarını kontrol 

edebilmek, onları itaate zorlamak yetisidir ( Griffiths, O’ Callaghan ve Roach, 2013:123). 

Gücün dışsal boyutu ile ilgili olan en temel uluslararası ilişkiler teorisi şüphesiz realizmidir. 

Klasik realistler uluslararası politikayı bir güç mücadelesi olarak tanımlamaktadır. Onlara göre 

devletlerin dış politikadaki nihai amaçları ne olursa olsun ilk amaçları her zaman için güç elde 

etmektir. Devletlerin dış politikada daha fazla güç elde etme hırsları ise klasik realistler için 

bencil, çıkarcı ve kötü olarak nitelendirdikleri insan doğasından kaynaklanmaktadır. Klasik 

realizmin önde gelen düşünürlerinden Hans J. Morgenthau devletin bekası için gücün önemini 

vurgulayarak, kavramı analizlerinin merkezine yerleştirmiştir. Morgenthau gücün; insanın, 

diğer insanların düşünceleri ve hareketleri üzerinde oluşturduğu etki olduğunu ifade etmektedir 

(Morgenthau, 1948:13). Morgenthau’ya göre siyasal manada güç ise, gücü ifa eden ile güç ifa 

edilen siyasal aktörler arasındaki psikolojik ilişkidir (Morgenthau, 1948:14). Özetle, 

Morgenthau’nun öncülüğünü ettiği klasik realizmde güç amacın gerçekleştirilebilmesi için en 

temel araç olarak kabul edilmiştir.  

Güç kavramı üzerinden en çok analiz yapan uluslararası ilişkiler teorisi realizm olmasına 

karşılık, tarihsel süreç içerisinde liberaller, davranışsalcılar, sosyal inşacılar ile İngiliz Okulu, 

Eleştirel Teori, Feminist Kuram, Yeşil Kuram ve sistem yaklaşımı da güç kavramına farklı 

yorumlar getirmiştir. Realistler için önemli olan sert güç kavramına karşılık gelen askeri güç 

iken liberallerin güce bakışı, üzerinde etki kurma yöntemiyle bir kişi ya da topluluk üzerinde 

söz sahibi olma, dediğini yaptırma yeteneği olarak özetlenebilecek yumuşak güç kavramına 

tekabül etmektedir. Sistem yaklaşımının en önemli yazarlarından K.J. Holsti gücün sadece A 

devletinin B devletini bir şey yapmaya zorlaması değil; aynı zamanda B’nin bir şeyi yapmaya 

devam etmesini ya da yapmamasını sağlaması olarak ifade edilebileceğinin altını çizmiştir 

(Holsti, 1964: 180-182). Doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntemlerin sosyal bilimlerde 

de kullanılabileceğini vurgulayan ve kantitatif verileri temel alan davranışsalcılar, gücün 

göstergelerini hesaplamak suretiyle bilimsel ölçütler kullanarak güç hakkında genellemelere 

ulaşmaya çalışmış ancak başarılı olamamışlardır. Güç kavramının hesaplanmasında değişken 

sayısının çok fazla olması, değişkenlere ilişkin tüm girdilere sahip olunamaması, dışsal 

faktörlerin etkisi gibi nedenler güç kavramının niceliksel olarak ölçümünü olanaksız kılarak 

nesnel bir tanımının yapılmasını zorlaştırmıştır (Holsti, 1964: 59-60). 

Ana akım teoriler dışında 1980’lerden itibaren uluslararası ilişkiler çalışmalarında kendilerine 

önemli bir yer edinmeye başlayan sosyal yapısalcılık, İngiliz Okul, Eleştirel Teori, Yeşil Kuram 

ve Feminist Kuram gibi eleştirel yaklaşımların da güce bakışı analiz edilecek olunursa en genel 

anlamda söz konusu yaklaşımların kavramın daha önce yapılmış olan tanımlarını eleştirerek 

yeniden yorumladıklarını ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Örnek vermek gerekirse, toplumsal 

gerçekliğin sosyal olarak inşa edildiğini ileri süren sosyal yapısalcılık, güç kavramının yalnızca 
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kimliğin ve sahibinin bir boyutu olduğunu, zaman içinde inşa edildiğini, devletler ya da aktörler 

arasındaki karmaşık ilişkiler sürecinde şekillendiğini ileri sürmektedir. Dolayısıyla güç kavramı 

günümüzde artık çok boyutlu bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır.  

Normatif güç kavramı ise günümüzde güvenliğin çok boyutlu tanımlanmaya başlanmasına 

paralel bir şekilde Ian Manners’ın kavramsallaştırmasıyla uluslararası ilişkiler alanında Avrupa 

Birliği bağlamında önde gelen tartışma konularından birini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 

normatif güç normatif teori temel alınarak Avrupa Birliği özelinde süregelen tartışmalar 

çerçevesinde bir sonraki bölümde ayrıntılı bir şekilde analiz edilecektir.   

2.1. Normatif Teori ve Normatif Güç Kavramı 

Normatif Güç kavramının ifade ettiği anlamın analizine geçmeden önce kelimenin içinden 

türemiş olduğu norm kelimesinin anlamını açıklamak yerinde olacaktır. Norm sözlük anlamıyla 

“yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural”, 

“Önceden belirlenmiş kalıp” anlamlarına gelmektedir (Türk Dil Kurumu). Kelimenin sözlük 

anlamını haklı çıkaracak şekilde uluslararası ilişkiler literatüründe de normlar bir rica, dilek ya 

da öğüt sözcüğü değildir. Uyulmaması halinde yaptırım uygulanabilme olasılığını içinde 

barındıran normlar, bu özellikleriyle emredici bir görünüme sahiptir. Uyulması gereken 

davranış kalıpları olarak da tanımlayabileceğimiz normlar aynı zamanda inşa edici ve yol 

göstericidir. Aynı yolda bulunan devletlerin aynı norm üzerinde hareket etmesi, devletlerin dış 

politika manevralarında koordinasyonun sağlanmasını ve bütüncül bir iradenin ortaya 

konulabilmesini mümkün kılmaktadır (Björkdahl, 2002:14-16). Özetle normlar aktör 

davranışlarına yön verebilen, yaptırım uygulayabilme kapasitesine sahip olan ahlaki endişelerle 

meydana gelen fikirlerdir. 

Norm tanımı içerisinde bulunan ahlaki endişe vurgusu, 1960’lı ve özellikle de 1970’li yıllarda 

moral ve ahlaki değerlerin önem kazanmaya başlamasıyla uluslararası ilişkiler çalışmalarında 

yükselişe geçen Normatif Teori’nin temel argümanlarında da göze çarpmaktadır. Chris Brown, 

Terry Nardin, Merveyn Frost, Thomas Pogge ve John Rawls’ın önde gelen temsilcilerinden 

olduğu normatif teorinin temel kaygısı ahlak, norm ve değerleri evrenselleştirmektir. 

Uluslararası ilişkilerin kaçınılmaz olarak ahlaki bir boyutu vardır. Uluslararası sistemde yer 

alan devlet ya da devlet dışı aktörler soykırım gibi insan hakları ihlalleri ile kuraklık, iklim 

değişiklikleri gibi konularda harekete geçmek üzere “ahlaki sorumluluklara” çağırılır. Aynı 

aktörler adı geçen konularda uluslararası toplum tarafından yapılan çağrılara karşı kayıtsız 

kaldığında ise eleştirilere maruz kalırlar. İklim değişikliği ile mücadele etmenin ya da nükleer 

silahlardan arındırılmış bir dünya yaratılmasının her ne kadar devletlerin ve devlet dışı 

aktörlerin “ahlaki bir görevi olduğu”, söylense de bu tarz ahlaki değerlendirmelerin hangi 

temeller üzerinden yapılacağı önemli bir soru olarak açıklanmayı beklemektedir. Etik 

yargılardan bahsederken hangi aktörlerin ne ölçüde kapsanacağı üzerinde durulmayı hak eden 

önemli bir sorudur. Normatif teori uluslararası ilişkilerde tam olarak bu sorulara cevap arayan 

bir çalışma alanıdır. Ahlak ve etik sorunsalını doğrudan tartışan normatif teori bu özelliği ile 

diğer uluslararası ilişkiler teorilerinden ayrılmaktadır. 

Normatif kuramın temelinde Stoacılar, Faydacılar, Immanuel Kant ve sosyal sözleşme 

kuramcıları vardır. Stoacılar, evrensel hukukun varlığına vurgu yaparak, tek bir adalet olduğunu 

ve bu adaletin bütün toplumları birbirlerine bağladığını ileri sürerler ( Viotti ve Kauppi, 2016: 

393). Stoacılarda olduğu gibi Kant’ta da evrensel bir bakış açısı vardır. Kant’a göre yalnızca 

özel hayatımızda değil, kamusal hayatımızda da sorumlu olduğumuz evrensel düsturlar ve 

ahlaki zorunluluklar vardır (Viotti ve Kauppi, 2016: 394). Jeremy Bentham ve John Stuart Mill 

gibi faydacılarda normatif kuramla bağlantılı olacak şekilde, en iyiye ulaşma arayışı ve çabası 

içerisindedirler. Sosyal sözleşme kuramcılarına göre, insan hakları insan tabiatının bir 

parçasıdır ( Viotti ve Kauppi, 2016: 395). 
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Normatif kuramın içinde, normatif sorunların ele alınmasında ahlaki ilkelerin kaynağı ve önemi 

üzerinden ayrılan iki temel doktrin vardır: Kozmopolitanizm (Evrenselcilik) ve 

Komüniteryanizm (Toplumculuk). Komüniteryanizm ahlaki göreceliği benimsediği için 

eleştirilmiş ve bu nedenle yapılan çalışmalar daha çok kozmopolitanizm üzerinden ilerlemiştir. 

Kozmopolitanizmin bakış açısı genel olarak evrenseldir. Evrensel ahlaki değerler ve normların 

olduğunu ileri sürerler. Evrensel ahlaki değerlerden sapmak ise barbarca ve medeni olmayan 

bir eylem olarak kabul edilmektedir. Öte yandan evrensel insan hakları devletin egemenliği 

nosyonunu aşmaktadır. Bu doğrultuda toplumun bir üyesi olmanın dışında özerk ahlaki 

varlıklar olarak bireyin de insan haklarının olduğu kabul edilmektedir (Bakan, 2008:6). İnsan 

hakları söz konusu olduğunda belli koşullar altında devletlerin iç işlerine müdehale mazur 

görülebilir (Bakan, 2008:6). Adalet ise dünya çapında sağlanmalıdır.  

Evrensellik iddiası üzerine inşa edilen kozmopolitanizm kendi içerisinde politik 

kozmopolitanizm ve etik kozmopolitanizm olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Politik 

kozmopolitanlar tarafından, bir dünya devletinin yaratılması sonucu dünya üzerinde yaşayan 

tüm insanların dünya vatandaşı olacakları kabul edilirken; etik kozmopolitanlar insanların 

küresel anlamda birbirlerine karşı sorumlu olduklarından hali hazırda zaten dünya vatandaşı 

olduklarını kabul etmektedir (Dunne, Kurki, Smith, 2016: 46).  Normatif teorinin merkezinde 

yer alan etik kozmopolitan anlayışa göre dinsel, ırksal, dilsel, kültürel farklılıklar ahlaki 

yargıların amaçları bakımından hiçbir anlam ifade etmemektedir. Dolayısıyla yeryüzünde 

yaşayan tüm insanların birbirlerine karşı eşit ahlaki bir duruş sergilemeleri mümkündür. Bu 

doğrultuda analiz edildiğinde Normatif Teorinin kaçınılmaz olarak deontolojik olduğu 

sonucuna varmak yanlış olmayacaktır. Yunanca “görev” anlamına gelen “deon” sözcüğünden 

türetilmiş olan “deontolojik görüşe” göre masum birini öldürmek ya da işkence yapmak 

sonucunda bin kişinin kurtuluşunu sağlayacak olsa bile hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz. 

(Dunne, Kurki, Smith, 2016: 49) 

Sonuç olarak Normatif Uluslararası İlişkiler Teorisi kural koyucu güçleri ve ahlaki bir temeli 

olan normları merkez alan bir yaklaşımdır. Normlar belirli durumlarda aktörlerin nasıl 

davranması ya da ne yapmaktan uzak durmaları gerektiğine dair ahlaki beklentiler yaratan 

kodlar oluşturmaktadır (Dunne, Kurki, Smith, 2016: 51). Ancak hemen belirtilmelidir ki 

Normatif Teorinin evrensel ahlaki değerler ve normların olduğu iddiasını haksız çıkaracak 

şekilde geçmişte ve içinde yaşadığımız zaman dilimi içerisinde vuku bulan savaşlarda sivillerin 

hedef alınması, insan hakları ihlallerine karşı kayıtsız kalınması gibi somut gerçeklerinde 

varlığını yadsımak mümkün değildir. Bu doğrultuda Normatif Teorinin uluslararası ilişkilerde 

evrensel ahlaki emirler olarak tanımladığı normlar karşısındaki AB’nin duruşunu analiz etmek 

bu yapının Normatif bir güç olup olmadığı tartışmalarına da ışık tutması bakımından önem 

teşkil edecektir. Dolayısıyla bir sonraki bölümün konusunu AB’nin Normatif bir güç olduğunu 

iddia eden Ian Manners’ın bu kavramsallaştırmasının analizi oluşturmaktadır. 

2.2. Bir Normatif Güç Olarak Avrupa Birliği 

Önceki bölümde anlatıldığı üzere Normatif teorinin temelinde ahlaki değerler ve normlar 

bulunmaktadır. Normatif teori temel alınarak analiz edildiğinde normatif güç kavramının 

fiziksel ya da maddeye dayalı bir güç olmaktan öte normlarla temellendirilen düşünsel bir güç 

olduğu sonucuna rahatlıkla ulaşılabilir. AB’nin kuruluşundan itibaren bir güç olup olmadığı 

eğer bir güç ise sivil, askeri, ekonomik ya da son zamanlarda üzerinde durulduğu şekliyle 

normatif bir güç olup olmadığı tartışılagelmiştir. François Duchene makalesinde AB’yi sivil bir 

forma sahip ‘‘uzun vadeli ekonomik ama nispeten kısa vadeli bir askeri güç’’ olarak 

değerlendirmiştir (Duchéne, 1973: 19-20). Hedley Bull, Duchêne’e atfen 1982 yılında kaleme 

aldığı “Sivil (Medeni) Güç” başlıklı makalesinde Duchêne’in sivil güç okumasının askeri güçle 

desteklenmesinin şart olduğunu vurgulamıştır (Bull, 1982: 149-170). Ian Manners ise, Bull ve 
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Duchene’in AB’nin gücüne ilişkin okumalarını yeniden ele alarak Normatif güç kavramının 

mimarı olmuştur. 

Ian Manners’a göre iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesinin ardından ortaya çıkan “yeni” 

düzende gücün ifade ettiği anlam da değişikliğe uğramıştır (Manners, 2009:1-5). Güç 

günümüzde artık sayısal verilerle ölçülebilen bir şey değildir. Ampirik verilerin ötesinde 

normlarla temellendirilen bir şeydir. Ayrıca yine Manners’a göre AB’nin hem hükümetlerarası 

(intergovernmental) hem de uluslarüstü (supranational) karar alma mekanizmalarına sahip olan 

kendine özgü bir aktör olması sadece askeri ya da sadece sivil bir güç olarak tanımlanmasına 

engel olmaktadır (Manners, 2002: 238). Bu bağlamda Manners tarafından en uygun tanım 

olarak kabul edilen Normatif gücün Avrupa’nın kendine özgü tarihi, birliğin entegrasyon süreci 

ve yasal yapısından kaynaklandığını ileri sürmek yanlış olmayacaktır. 

Normatif güç kavramının düşünsel olduğunu ileri süren Manners, AB örneğinden yola çıkarak, 

“prensipler, eylemler, etkiler ve sonuçlar‟ üzerinden açıklanabileceğini ifade etmektedir. 

Normatif gücün, uluslararası ilişkilerdeki sürdürülebilirliği, normatifliğe muhatap olan diğer 

aktörlerin algılarına ve onlar tarafından meşru görülmesine bağlıdır (Manners, 2008:65-80). 

Burada meşruluktan kastedilen uluslararası eşitlik, temel insan hak ve özgürlükleri gibi 

sözleşme, antlaşma ve evrensel hukuki metinlerdir. AB’nin üzerinde önemle durduğu bu ilkeler 

Helsinki Nihai Antlaşması, Paris Bildirgesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Hakları 

Avrupa Konvansiyonu gibi temel metinlerde yasal ifadesini bulmuştur. Ancak hemen 

belirtilmelidir ki bu normlar sadece birer yasa maddesi olarak kalmamış, AB hukukun 

üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları gibi ilkeleri hem Lizbon Antlaşmasının 2. Maddesinde 

bir çekirdek değer olarak yasalaştırmış hem de aynı antlaşmanın 3. maddesinde belirtildiği 

üzere bu normların uluslararası ilişkilere yayılmasını kendisine bir görev addetmiştir (Open 

Europe, 2008: 7-8). 

Yukarıda özetlenen “prensipler” yanında “eylemler” de Manners’ın Normatif Güç 

açıklamasında önemli bir yer tutmaktadır. Buna göre, normatif güce dayanan bir aktör, yaymak 

istediği değer ve normlar için bir takım eylemlerde bulunur. Manners’a göre AB, norm ve 

değerlerin yayılması bakımından dünya politikasındaki birçok soruna karşı daha kapsamlı bir 

yaklaşıma sahiptir. AB, kalkınma yardımları, ticaret, bölgeler arası işbirliği ve politik 

diyalogların sağlanmasına öncülük ederek aynı zamanda da kendi normlarını yaymaya 

çalışmaktadır. Normların yayılması sürecinde atılan adımlar toplumun bütün katmanlarına 

sirayet ettiği ölçüde başarılı olacaktır. Çünkü Normatif gücün etkisi diğer ülkeler nazarında 

tanınmaya ve kabul edilebilir olmasına bağlıdır. 

Manners, her şeyden önce normatif bir gücün bütünsel bir düşünce olması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Bu bütünsel düşünce, dünya siyasetinin gündemindeki eylemler, aktörlerin 

etkisi ve ilkeler bakımından daha kapsamlı bir yaklaşımı önermektedir. Bununla birlikte 

Manners her ne kadar normatif gücün bir düşünsel güç olduğunu ileri sürmüş olsa da maddi 

teşviklerin ve fiziksel güç kullanımlarının da olabileceğini ileri sürer (Manners, 2009: 1-5). 

Normatif güç kavramı sonuç itibariyle gerek fikirlerin gücü gerekse fiziksel güç anlamında 

sürdürülebilir bir dünya siyaseti olanağı sunar (Manners, 2009: 4). Bu doğrultuda AB’nin 

normatif güç yerine maddi ve fiziksel araçlar kullanması da söz konusu olabilmektedir. 

Özetle Ian Manners normlarla temellendirilen düşünsel bir güç üzerinden AB’nin gücüne ilişkin 

değerlendirmelerini gerçekleştirmektedir. Ancak normların toplumdan topluma ya da devletten 

devlete değişebilme olasılığı Manners’ın normatif güç kavramına uluslararası ilişkiler 

yaklaşımlarından gelen eleştirileri kaçınılmaz kılmıştır. Bu eleştiriler temelde Birlik 

değerlerinin henüz Birlik içinde dahi yeterince içselleştirilemediği görüşü üzerinedir. Üye 

ülkeler arasındaki çıkar ve görüş farklılıkları, Bosna krizi ve Arap isyanlarında görüldüğü 

üzere, AB’nin dış politikada karar alırken ya da aldığı kararları uygulamaya koyarken tek sesli 
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bir şekilde hareket etmesini ve bu nedenle Birlik olarak savunageldiği temel normları yaymasını 

engellemektedir. AB’nin normatif gücü yalnızca dış politikada yaşanan etkisizlikle değil, Birlik 

içerisinde dahi temel değerlerin tam olarak benimsenmemiş olmasıyla da sorgulanmaktadır. 

2000’li yıllarda Birliğin savunageldiği temel ilkeler yükselen milliyetçilik, popülizm, yabancı 

karşıtlığı ve Avrupa şüpheciliği gibi ciddi sınavlarla karşı karşıya kalmıştır. Özellikle 2015 

yılında derinleşen mülteci krizinde, bazı üye ülkelerde insan haklarına aykırı tutum ve 

uygulamalar sergilendiği görülmüştür. Bunun yanında, Birliğin, bu çalışmanın da temel konusu 

olan Macaristan ve Polonya’da iktidara gelen sağ partilerin AB’nin temel değer olarak atfettiği 

hukukun üstünlüğü ilkesini zedeleyen uygulamalarını bertaraf edecek etkili yaptırım 

mekanizmalarına sahip olamayışı göstermiştir ki, AB’nin normatif gücü giderek zayıflama 

eğilimindedir.  

Çalışmanın sonraki bölümünde AB’nin antlaşmalarda yer alan temel değerleri ve bu değerleri 

korumak için sahip olduğu temel araçlar incelendikten sonra, Macaristan ve Polonya’da 

yaşanan gelişmeler ve hukukun üstünlüğünü ihlal eden söz konusu gelişmelere karşı AB’nin 

verdiği kurumsal tepkiler analiz edilecektir.  

3. Avrupa Birliği’nin Ortak Değerlerinin Korunması  

Avrupa Birliği bazı temel norm ve değerler üzerine inşa edilmiştir. Avrupa Birliği 

Antlaşması’nın 2. maddesine göre: 

“Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve 

azınlıklara mensup kişilerin hakları da dâhil olmak üzere insan haklarına saygı 

değerleri üzerine kuruludur. Bu değerler, çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, 

hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin hâkim olduğu bir toplumda 

üye devletler için ortaktır” (AB Antlaşması, Madde 1) 

Bir üye ülkenin AB’nin temel kural ve normlarına uymaması durumunda Birliğin 

başvurabileceği ihlal prosedürü (infringement process) ve AB Antlaşması 7. madde olmak 

üzere iki temel mekanizma bulunmaktadır. İhlal prosedürü, AB kurallarının ihlali durumunda 

başvurulan rutin prosedürdür. Çok karmaşık ve uzun süren bu mekanizma, Macaristan ve 

Polonya gelişmeleri yaşanana dek özellikle tek pazara ilişkin ihlallerde uygulanagelmekteydi 

İkinci yasal araç ise “nükleer seçenek” olarak da adlandırılan, bir üye devletin AB kural ve 

değerlerinin ciddi biçimde ihlal etmesi durumunda oy haklarının askıya alınmasını öngören AB 

Antlaşması’nın 7. maddesidir (Ágh, 2018: 33-34). 

AB Antlaşması’nın 7. maddesi ise bu değerlerin ihlali durumunda Birliğin uygulayabileceği 

yaptırımları düzenlemektedir. Buna göre, ilgili maddenin 1. paragrafı,  

 “Konsey, üye devletlerin üçte birinin, Avrupa Parlamentosu’nun veya Avrupa 

Komisyonu’nun gerekçeli önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu’nun 

muvafakatini aldıktan sonra, 2. maddede belirtilen değerlerin bir üye devlet 

tarafından ciddi biçimde ihlaline yönelik açık bir risk bulunduğunu üyelerinin beşte 

dört çoğunluğuyla tespit edebilir. Konsey, bu tespiti yapmadan önce ilgili üye 

devleti dinler ve aynı usule göre hareket ederek bu devlete tavsiyelerde bulunabilir. 

Konsey, bu tespitin dayandığı gerekçelerin geçerliliğini sürdürüp sürdürmediğini 

düzenli olarak kontrol eder”  (AB Antlaşması, Madde 2) 

diyerek bir üye devletin AB’nin temel değerlerini ciddi biçimde ihlal etme riski tespit 

edildiğinde Konsey’in söz konusu devlete tavsiyelerde bulunabileceğini ve ülkedeki durumu 

düzenli olarak kontrol edeceğini belirtmiştir. Aynı maddenin 2. paragrafında Avrupa Birliği 

Zirvesi’nin de AB Antlaşması’nın 2. maddesindeki değerlerin ciddi ve sürekli biçimde ihlal 

edildiğini oybirliğiyle tespit edebileceği ifade edilmiştir: 
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“Avrupa Birliği Zirvesi, üye devletlerin üçte birinin veya Avrupa Komisyonu’nun 

önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu’nun muvafakatini aldıktan sonra, 2. 

maddede belirtilen değerlerin bir üye devlet tarafından ciddi ve sürekli biçimde 

ihlal edildiğini, ilgili üye devleti gözlemlerini sunmak üzere davet ettikten sonra, 

oybirliğiyle tespit edebilir” (AB Antlaşması, Madde 7) 

7. maddenin 3. paragrafı Avrupa Birliği Zirvesi’nin oybirliği ile AB temel değerlerinin bir üye 

devlet tarafından ciddi ve sürekli bir biçimde ihlal ettiğini tespit etmesi durumunda, Konsey’in 

“ilgili üye devletin hükümet temsilcisinin Konsey’deki oy hakları da dâhil, Antlaşmalar’ın bu 

üye devlete uygulanmasından kaynaklanan haklardan bazılarının askıya alınmasına nitelikli 

çoğunlukla” karar verebileceğini belirtmektedir. 4. paragrafa göre Konsey, söz konusu 

tedbirlere neden olan durumun “değişmesine bağlı olarak, bu tedbirlerin değiştirilmesine veya 

kaldırılmasına nitelikli çoğunlukla” karar verebilecektir. 7. maddenin 5. paragrafı, 7. 

maddenin uygulanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Zirvesi ve Konsey’de 

yapılacak oylamaların kurallarının Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 354. 

maddesinde yer aldığını belirtmiştir (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma, Madde 

354). 

Her iki prosedürde de Avrupa Zirvesi, Bakanlar Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa 

Parlamentosu olmak üzere başlıca dört kurum etkilidir. Ancak bu kurumların her birinin 

birbirinden farklı yapısal çıkarları ve işleyiş mantıkları olduğundan, süreç boyunca aralarında 

görüş ayrılıkları yaşanabilmektedir. Bir diğer eksiklik, AB kurumları ile ihlali gerçekleştiren 

hükümetin bir dizi görüşme yapmasını öngören her iki prosedürün de bu hükümetin sorunu 

düzeltmeye ve AB norm ve değerlerine uyum sağlamaya istekli ve ilgili olduğunu 

varsaymasıdır (Ágh, 2018: 33). Ancak Macaristan ve Polonya’da yaşanan gelişmeler bu 

varsayımın genel geçerliğini zayıflatmıştır. 

4. Avrupa Birliği İçinde Birlik Değerlerinin Sarsılması: Macaristan ve Polonya Örnekleri 

AB Antlaşması 2. maddesinde yer aldığı üzere “hukukun üstünlüğü” temel AB normlarından 

biridir. 2014 yılı Mart ayında Avrupa Komisyonu AB genelinde hukukun üstünlüğünü 

güçlendirmek üzere yeni bir çerçeve inşa etmiştir. İhlal prosedürleri “münferit insan hakları 

ihlalleri” sonrasında harekete geçirilirken, söz konusu yeni çerçevenin “sistemik mahiyetli 

hukukun üstünlüğü tehditlerine” karşı uygulanması öngörülmüştür. Bu yeni çerçeve ihlal 

prosedürleri ve Lizbon antlaşmasının 7. maddesini tamamlayıcı nitelikteydi ve ihlal prosedürü 

ile 7. Madde arasında bir köprü oluşturması bekleniyordu (Ágh, 2018: 35). 

Avrupa Komisyonu, bir üye ülkede hukukun üstünlüğü ilkesine ilişkin sistemik tehditler 

yaşandığını tespit ettiğinde, Hukukun Üstünlüğü Çerçevesi (Rule of Law Framework) 

kapsamında, öncelikle bir değerlendirme yapmakta, ardından ihlali gerçekleştiren ülkeye 

tavsiyelerde bulunmakta ve söz konusu ülkenin verilen tavsiyelere uyup uymadığını 

gözlemlemektedir. Amaç AB Antlaşması 7. maddeyi hayata geçirmeden sorunu çözebilmektir. 

Hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir sonuç alınamadığı takdirde, söz konusu ülkenin AB 

Antlaşması 2. maddesinde yer alan AB değerlerine uymasını sağlamak üzere birtakım 

yaptırımlar içeren 7. maddenin hayata geçirilmesi gündeme gelmektedir (European 

Commission, Rule of Law Framework).  

Macaristan, Viktor Orbán’ın başbakanlığa geldiği 2010 yılından bu yana AB tarafından 

hukukun üstünlüğünün delindiğine, yargı, medya, sivil toplum örgütleri ve muhalefet üzerinde 

baskı kurduğuna ilişkin eleştirileriyle karşı karşıyadır. 2013 yılında Macaristan’da yapılan 

anayasa değişiklikleri Komisyon’u harekete geçirmiş, söz konusu değişikliklerin hukuk devleti 

ilkesiyle bağdaşmadığını ve Avrupa Konseyi standartlarına aykırı olduğunu belirtmiştir 

(Deutsche Welle, 2013). İhlal prosedürleri gereğince Orbán hükümetine söz konusu sorunlara 

ilişkin üç adet resmi bildirim yapılmış ve görüşmeler başlatılmıştır. Avrupa Parlamentosu da 
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başta 2013 yılı Temmuz ayında yayınladığı Tavares Raporu olmak üzere çeşitli rapor ve 

tekliflerle Budapeşte’nin AB hukuk ve otoriteleriyle ters düştüğünü açıklamıştır (Ágh, 2018: 

34, 39). AB’nin aday ülkelerde Kopenhag kriterlerinin karşılanması hususunda son derece katı 

olduğunu ancak bu ülkelerin üye olduktan sonraki durumlarını denetleyecek ve yaptırım 

uygulayacak mekanizmalardan yoksun olduğunu vurgulayan Rapor, bunun yarattığı 

“Kopenhag ikileminden” söz etmiştir. Bu ikilemin aşılması için bir “Kopenhag Komisyonu” 

kurulmasını, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın (European Union Agency for 

Fundamental Rights) güçlendirilmesini ve “tüm üye devletlerin AB Antlaşması’nın 2. 

maddesinde belirtilen değerlere uymasını sağlayacak yeni bir mekanizma tesis edilmesini” 

önermiştir (Avrupa Parlamentosu, 2013). 

Orbán hükümetinin 2017 yılı Nisan ayında Macaristan’da faaliyet gösteren yabancı 

üniversitelere ilişkin yeni bir Yükseköğretim Kanunu kabul ederek, “sahte” olarak nitelediği 

sivil toplum örgütleriyle yakın temasta olan ve liberal demokrasinin sembolü haline gelmiş Orta 

Avrupa Üniversitesi’ni (Central European University) kapatmak istemesi üzerine (Demirkan, 

2017), 26 Nisan 2017’de Komisyon başkan yardımcısı Frans Timmermans, Komisyon’un, söz 

konusu yeni eğitim kanunu üzerine ihlal prosedürünü başlattığını duyurmuştur. Ancak Orbán 

hükümeti geri adım atmayarak sivil toplum örgütlerini hedef alan medeni kanunu da 

yenilemiştir. Muhafazakâr ve Hristiyan demokrat partilerden oluşan ve çok sayıda Macar 

parlamenter içeren Avrupa Halk Partisi (European Peoples Party/EPP) de Orbán yönetimini 

eleştirerek 17 Mayıs 2017’de hükümete karşı 7. maddenin harekete geçirilmesine ilişkin bir 

önerge kabul etmiştir (Ágh, 2018: 40). Parlamentonun çabalarına rağmen Komisyon hafif 

dokunuşlar yapmakla yetinmiş, ihlal prosedürleri işe yaramamıştır.  

2018 yılı Eylül ayında Avrupa Parlamentosu başbakan Victor Orbán liderliğindeki hükümetin 

medya kuruluşlarına ve azınlıklara yönelik baskı uyguladığı ve hukukun üstünlüğü ilkesini 

düzenli olarak ihlal ettiği gerekçesiyle 197’ye karşı 448 oyla cezai yaptırım uygulanmasına 

karar vermiştir (BBC, 2018). Hükümet ise bazı küçük değişiklikler dışında demokrasi dışı 

uygulamalardan vazgeçmemiş ve AB ile gerçek bir diyaloğa girmemiştir (Ágh, 2018: 38, 40) 

Orbán AB’nin uyarı ve eleştirilerini “şantaj”, “dikte” ve hatta “Avrupa-sömürgeciliği” (Euro-

colonialism) olarak nitelemeyi sürdürmüştür (Michelot, 2018: 6). AB- Orbán arasındaki 

çatışma mülteci kriziyle daha da derinleşmiştir. Orbán ve Almanya Başbakanı Merkel arasında 

mültecilere yönelik ciddi görüş farklılıkları yaşanması bu iki ülkenin karşı karşıya gelmesine 

neden olmuştur (Reuters, 2018).  

Orbán hükümeti adım adım Avrupalılaşmadan uzaklaşma (de-Europeanization) yaşarken, 

2015’ten sonra Polonya da Macaristan’da olduğu gibi devlet aygıtının kontrol edildiği, güçler 

ayrılığının ihlal edildiği, medyanın baskı altına alındığı, yargı bağımsızlığının zayıflatıldığı, 

toplumun de-politikleştirilmek istendiği ve sivil toplumun kısıtlandığı benzer bir sürecin içine 

girmiştir (Ágh, 2018: 39). Polonya’da 2015 yılı Ekim ayında yapılan parlamento seçimlerini, 

AB karşıtlığı ile bilinen Jaroslaw Kaczynski liderliğindeki muhafazakâr Hukuk ve Adalet 

Partisi kazanmıştır (BBC, 2015). İktidara geldiğinde yargı reformu partinin başlıca gündem 

maddelerinden biri olmuştur. Adalet Bakanı’na yargıçları işten çıkarma yetkisi veren, Adalet 

ve Hukuk Partisi’ne adli atamaları yapan Ulusal Yargı Konseyi’ni kontrol etme imkânı tanıyan, 

Yüksek Mahkeme hâkimlerinin emeklilik yaşını düşüren ve birçok hâkimi zorunlu emekliliğe 

sevk eden reformların kabul edilmesiyle birlikte, ülkede yargı bağımsızlığı ilkesi tehlikeye 

girmiştir (Michelot, 2018: 4). Avrupa Komisyonu da, Polonya’da anayasa mahkemesi, 

Yargıtay, adli mahkemeler, Ulusal Yargı Konseyi gibi kurumları etkileyen 13’ten fazla yasayla 

birlikte yürütme ve yasamanın yargının terkip, güç, yönetim ve işleyişine ilişkin sistemik 

müdahalesinin gözlemlendiğini belirtmiştir (European Commission, 2017).  
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Bu çerçevede Polonya’ya yönelik üç ayrı “Hukukun Üstünlüğü Tavsiyesi” yayınlayan 

Komisyon’un yaklaşık iki yıl süren diyalog ve çabaları sonuç vermemiştir (Michelot, 2018: 2). 

Bunun üzerine 20 Aralık 2017’de Komisyon, Polonya’da yargının iktidarın siyasi kontrolü 

altına girdiğini ve yargı bağımsızlığına ilişkin ihlaller bulunduğunu öne sürerek Konsey’e 

Avrupa Birliği Antlaşması’nın 7 (1) maddesi uyarınca karar almasını teklif etmiştir. Aynı 

zamanda dördüncü bir tavsiye yayınlayarak Polonya hükümetinin üç ay içerisinde bunları 

gerçekleştirmesi durumunda Konsey’e sunduğu gerekçeli teklifi tekrar gözden geçireceğini 

belirtmiştir. Komisyon ayrıca, ileri bir adım olarak, kadın ve erkek yargıçlara farklı emeklilik 

yaşı öngören yasa dolayısıyla Polonya’nın AB hukukunu ihlal ettiğini öne sürerek Avrupa 

Birliği Adalet Divanı’na sevk edilebileceğini de belirtmiştir (European Commission, 2017). 

Böylece AB tarihinde ilk kez bir üye ülkeye karşı 7. Madde prosedürüne başvurulması kararı 

alınmıştır. Komisyon’un yanı sıra, Avrupa Yargı Kurulları Ağı, Venedik Komisyonu3, BM 

İnsan Hakları Komitesi, Uluslararası Af Örgütü gibi çeşitli aktörler de Polonya adalet 

sistemindeki reformlara ilişkin derin endişelerini belirtmişlerdir (European Commission, 2017).  

Bu noktada Komisyon’un, “nükleer seçenek” olarak da adlandırılan 7. Maddenin 2. paragrafına 

değil de, 1. paragrafına istinaden eyleme geçilmesini önermesi dikkat çekicidir. Böylece 

Komisyon, Polonya’nın, birçok Avrupalı yetkilinin ve yayınlanan bağımsız raporların da 

vurguladığı üzere, AB antlaşması 2. maddesindeki değerleri açık ve kalıcı biçimde ihlal 

“ettiğini” değil, “etme riski bulunduğunu” öne sürmüş olmaktadır (Michelot, 2018: 3). Bu 

durum, Komisyon’un süreci ağırdan aldığını, Polonya’nın Antlaşmalardan doğan haklarının 

askıya alınmasını son seçenek olarak düşündüğünü göstermiştir.  Ancak bunun önemli bir 

nedeninin 7. maddenin 2. paragrafının hayata geçirilebilmesi için Konsey’de oybirliğinin 

sağlanmasının gerekmesi olduğu da unutulmamalıdır. Zaten Macaristan’ın Avrupa 

Komisyonu'ndaki "bu göstermelik ve adaletsiz olan politik soruşturmada" Polonya'yı 

koruyacağını deklare etmesiyle, yaptırımların önünün tıkanacağı anlaşılmıştır (Güneş, 2017). 

Aynı şekilde Polonya Dışişleri bakanı da her egemen ülkenin kendi ulusal reformlarını 

gerçekleştirme hakkı olduğunu savunarak ülkesinin Macaristan’a karşı uygulanacak bir 

yaptırıma karşı geleceğini açıklamıştır (Reuters, 2018). Bu durumda Komisyon’un önündeki 

öncelikli seçenek, Polonya ve Macaristan’a karşı anlaşmanın 7 (1)’ini harekete geçirmek 

olmuştur (Michelot, 2018: 3) Komisyon’un her iki ülkeye birden ortak dava açması durumunda 

bu ülkelerin birbirleri lehine oy kullanamayacakları tartışmaları başlamıştır (Ágh, 2018: 43). 

Polonya’yı AB’nin 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi kapsamındaki yapısal fonlardan 

mahrum bırakmanın da Varşova’ya karşı uygulanabilecek bir başka baskı aracı olabileceğini 

gündeme getirilmiştir. Ancak bu konuda tüm AB liderlerinin onayının alınıp alınamayacağı ve 

böyle bir koşulluluğun Varşova’yı durdurmada etkili olup olmayacağı belirsizdir Ayrıca, bu 

şekilde bir koşulluluk uygulamak, bu fonlara en çok ihtiyacı olan bölgeleri mahrum bırakmak 

anlamına gelebileceğinden, hükümetin eylemlerinin bedelini halkın ve bu bölgelerdeki 

işletmelerin ödemesine neden olacak ve daha büyük sorunlar doğurabilecektir Hatta bu 

durumun halkta AB karşıtı duyguların yükselmesine ve mevcut hükümetlerin daha çok 

desteklenmesine de neden olma ihtimali vardır. Bir başka sonuç da, bu tarz bir koşullulukla 

karşılaşmış ülkelerin ekonominin önemli sektörlerini Rus ve Çin yatırımlarına açmaları 

olabilecektir. Hâlihazırda bütün Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Çin’in çeşitli alanlarda işbirliği 

öngören 16+1 girişimine dâhildir. (Michelot, 2018, ss. 4-9) Rusya ile de bölge ülkeleri arasında 

özellikle enerji alanında artan bir işbirliği söz konusudur. Macaristan Rusya’nın devlet nükleer 

enerji şirketi Rosatom’la Macaristan’da Paks II nükleer enerji santrali inşa etme konusunda 

                                                 
3 Vennice Commission, (European Commission for Democracy through Law of the Council of Europe) 
 Avrupa Konseyi’nin anayasa hukuku uzmanlarından oluşan, demokrasi, insan hakları ve hukukun 

üstünlüğü konularında yasal danışmanlık yapan ve görüş sunan 1990 yılında kurulmuş bir danışma 

organıdır. https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=EN, (29.03.2019). 
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anlaşmıştır. Çek Cumhuriyeti’ndeki Dukovany nükleer santralinde de Rosatom’la işbirliği 

yapılmaktadır (Watson, 2018).  

Bütün bu süreç boyunca ne Macaristan ne de Polonya Komisyon’la istekli ve gerçek bir 

diyaloğa girmemiş, yapılan yasal düzenlemelerin milli egemenlik hakları olduğunu belirterek 

AB normlarına uymaya bilinçli bir şekilde karşı koymuşlardır. Ayrıca her iki ülke de birbirlerini 

destekleyip birbirlerine karşı harekete geçirilecek 7. Madde prosedürüne karşı çıkacaklarını 

söylemişlerdir (Ágh, 2018: 42).  

Özetle, AB Antlaşması 2. maddede yer alan değerlerin bariz ihlalinde 7. madde de etkili 

olamamıştır. Ágh’a göre, 7. maddenin pragmatik olmaktan ziyade sembolik bir rolü 

bulunmaktadır. Uygulamada maddenin hayata geçirilebilmesi için tüm üye ülkelerin onayına 

ihtiyaç duyulması maddenin pratikte uygulanmasını mümkün kılmamaktadır. Ayrıca, 2. 

maddede yer alan tüm değerler birbirine bağlı olduğu için, herhangi birinin ihlali diğer 

değerlerin benimsenmesini de olumsuz etkilemektedir (Ágh, 2018: 34).  

4.1. Mülteci Krizinin AB Değerleri Üzerindeki Etkisi 

Macaristan ve Polonya’daki hukukun üstünlüğü ilkelerinin ihlali, mülteci kriziyle birlikte 

birçok üye ülkede yaşanan insan hakları ihlallerine varan uygulamalarla birleşince daha da 

vahimleşmiştir. Afganistan, Irak, Arap Baharı sonrası Kuzey Afrika ve Suriye başta olmak 

üzere Ortadoğu’daki iç savaşlardan kaçanlar özellikle Yunanistan, İtalya, İspanya gibi AB’nin 

kıyı ülkelerine akın etmiş ve 2015 yılında 1 milyondan fazla kişi Avrupa’ya kara ve deniz 

yoluyla ulaşmıştır (UNHCR).  

Mülteci akını bazı üye ülkelerde yabancı düşmanlığını, ırkçılığı ve aşırı sağ popülizmi 

tetikleyerek demokrasi dışı uygulamalar yaratmıştır. Almanya’da  Almanya İçin Alternatif 

(Alternatife für Deutschland), Fransa’da Ulusal Cephe (Front National), Macaristan’da Daha 

İyi Bir Macaristan hareketi (Jobbik), Avusturya’da Avusturya Özgürlük Partisi (Freiheitliche 

Partei Österreichs) gibi sağ partiler ciddi bir yükseliş göstermiştir. Fransa’da Ulusal Cephe 

Partisi’nin lideri Marine Le Pen’in göçmenlere, Müslümanlara, Yahudilere karşı söylemleri 

kamuoyunda tahminlerin ötesinde bir destek bulması Fransa gibi köklü bir üyede bile temel AB 

değerlerinin yara almakta olduğunu göstermiştir (Vatandaş, 2018:160-161).  

Öte yandan mültecilerin Avrupa ülkelerine akın etmesi, AB’nin ortak bir sığınma politikası 

ihtiyacını da gündeme taşımıştır. Avrupa Birliği 1999 yılından bu yana Avrupa Ortak Sığınma 

Sistemini inşa ederek sığınma konusunda üye devletler için ortak asgari standartları 

oluşturmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede, AB ülkelerinin sığınma statüsü verirken 

uygulayacakları prosedürler ve sığınma taleplerini hangi ülkenin kabul edeceği 1997 yılında 

Dublin sözleşmesi ile karara bağlanmıştır. Dublin sözleşmesi 2003 yılında yerini Dublin II 

Sözleşmesi’ne, 2013 yılında ise Dublin III sözleşmesine bırakmıştır. Bu sözleşmeler ve 

EURODAC sözleşmesi ile bunların uygulamalarını belirleyen bütün yönetmelikler “Dublin 

sistemi” olarak adlandırılmaktadır. Dublin sistemindeki genel kural, sığınma taleplerini ilk giriş 

ülkesinin kabul etmesidir. Bu sistemin sığınma başvurularının yükünü üye ülkeler arasında 

paylaştırmaması 2015 yılından bu yana Yunanistan, İtalya, Macaristan gibi sınır ülkelerini zor 

durumda bırakmış ve sistem çökme noktasına gelmiştir (Bayraklı ve Keskin, 2017: 119-120). 

Bunun üzerine bir üye devlete orantısız sayıda yapılan sığınma başvurularının, AB genelinde 

nüfusa ve gelişmişlik oranına göre yeniden yerleştirilmesi, yani kota sistemi uygulamasına 

geçilmesi tartışılmaya başlanmıştır (Akdoğan, 2018: 59). Bu süreçte, Birliğin içindeki 

mültecilere yönelik görüş ayrılıkları ve sığınmacı kabul oranları ile göçmenleri sağlık ve 

barınma hizmetlerinden yararlandırma gibi konularda uygulama farklılıkları da ortaya 

çıkmıştır.  Macaristan, Slovakya ve Polonya başta olmak üzere bazı ülkeler İtalya ve 

Yunanistan’da bulunan 160 bin mültecinin AB ülkeleri içinde bir kota dâhilinde dağıtılması 

önerisini kabul etmemiştir. Orbán’ın bu planı engellemek üzere 2 Ekim 2016’da referanduma 
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gitmesi ve Avusturya’dan destek görmesi, AB genelinde ortak mülteci politikasına ulaşmanın 

şimdilik bir hayal olduğunu göstermiştir (Bayraklı ve Keskin, 2017: 123-124). Avrupa 

Komisyonu ise 2017 yılı Aralık ayında Yunanistan ve İtalya’daki kamplarda yığılan 

sığınmacıların AB üyesi ülkelere yeniden yerleştirilmesi kararına karşı çıkan Polonya, Çekya 

ve Macaristan’ı Avrupa Adalet Divanı’na götürmeye karar vermiştir (Milliyet, 2017). Özellikle 

Macaristan’da sığınma ve oturum başvurusunda bulunanlara yardımcı olmayı suç kapsamına 

sokan yasa paketinin kabul edilmesi ciddi bir endişe yaratmıştır (Alan, 2018). 

5. Avrupa Birliği’nin Normatif Gücünün Sınanması 

Uluslararası sistemde normatif bir aktör olduğu iddia edilen AB’nin söz konusu gücü dış 

politikada önce komşuluk politikası nezdinde, ardından Arap isyanlarıyla sorgulanmaya 

başlanmıştır. AB Arap isyanlarında “bir normatif aktör refleksi ile baskıcı yönetimlere karşı… 

demokrasi merkezli ilkesel bir tutum sergilemek yerine “kararsız” bir politika izlemiş, Fransa 

ve Almanya gibi Birliğin taşıyıcı üyeleri halk ayaklanmalarında… belirli ülkelerde otoriter 

istikrarı öncelemiştir” (Vatandaş, 2018: 152).  

Birliğin temel değerleri sadece dış politikada değil, Birlik içerisinde de sarsıntıya uğramıştır. 

Birliğin savunageldiği temel ilkeler yükselen milliyetçilik, popülizm, yabancı karşıtlığı ve 

Avrupa şüpheciliği gibi ciddi sınavlarla karşı karşıya kalmıştır.  Özellikle 2015 yılında 

derinleşen mülteci krizi AB’nin insan hakları başta olmak üzere temel değerlerini ciddi biçimde 

sarsmıştır. Avrupa’ya yönelen büyük çaplı mülteci akınıyla birlikte, Avrupa genelinde göçmen 

ve yabancı karşıtlığı güçlenmiş, göçmenlere yönelik yaşam hakkını tehdit eder boyutta 

saldırılar gerçekleştirilmiştir. Birçok AB üyesinin göç konusundaki katı tutumu, Akdeniz ve 

Ege’de binlerce göçmenin hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Dikenli tellerle örülü sınırlarda 

bekletilen mültecilerin durumu, Birliğin başta insan hakları olmak üzere temel normları yayıcı 

olma iddiasına halel getirmiştir (Vatandaş, 2018: 152). 

Macaristan ve Polonya’da hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulamada bozulması da Avrupa 

Birliği’nin en temel ilkelerinden birinin, üye devletler tarafından, “içeriden” yara aldığını 

göstermiştir. Bu ülkelerde AB kural ve değerleriyle karşı karşıya gelinmesi, aynı zamanda bir 

Avrupalılaşmadan geri dönüş sürecine de işaret etmektedir. Polonya ve Macaristan 

örneklerinde kanıtlandığı üzere, Avrupalılaşmanın yalnızca yasal-hukuki bir süreç olarak 

algılanması ve ekonomik, siyasi, sosyal şartların göz ardı edilmesi, yalnızca dışsal yani sığ bir 

Avrupalılaşma yaratmış bu nedenle süreçte bir geri gidiş olmuştur (Ágh, 2018: 32). 

Bu kapsamda AB’nin koşulluluk politikasını sorgulamak da mümkündür. 1993 yılında Birliğe 

katılım için tüm aday ülkelerin yerine getirmek zorunda olduğu açıklanan Kopenhag kriterleri, 

AB koşulluluğunun temel çerçevesini çizmektedir. Siyasi, ekonomik ve müktesebata uyum 

olarak gruplanan söz konusu kriterlerden siyasi olanları, “demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, 

insan haklarını ve azınlık haklarını güvence altına alan kurumların istikrarını” üyelik için temel 

bir siyasi şart olarak sunmaktadır (Avrupa Komisyonu, Accession Criteria). AB aday ülkelerin 

üye olmadan önce Kopenhag kriterlerini karşılamasını beklemiş, ancak bu ülkelerin 

sürdürülebilir biçimde Avrupalılaşmasını sağlayacak mekanizmalar ortaya koyamamıştır. 

Katılım sonrasında AB’nin yeni üyelerdeki demokrasiden sapma eğilimini düzeltecek etkili 

yasal araçlara sahip olmayan Birlik, Kopenhag ikilemiyle karşı karşıya kalmıştır (Ágh, 2018: 

32). Kendi içerisinde sözü geçen temel normları içselleştirememiş Birliğin, aday ülkelerden 

bunu beklemesinin inandırıcılığı ise ayrı bir tartışma konusudur.  

Macaristan ve Polonya’da 2010 yılından bu yana kabul edilen çeşitli yasal düzenlemeler ve 

uygulamalarla somutlaşan hukukun üstünlüğü ihlalleri ve bu ihlalleri gerek engellemek gerekse 

düzeltmek adına AB’nin sahip olduğu mekanizmaların etkisizliği, Birliğin normatif gücünü bir 

kez daha ciddi biçimde tartışmaya açmıştır. Bunlara bir de mülteci kriziyle birlikte AB’nin en 
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öncü ülkeleri dâhil olmak üzere AB genelinde yükselişe geçen göçmen karşıtlığı, ırkçılık, 

popülizm gibi eğilimler de eklenince Birliğin temel değerleri ciddi bir sarsıntıya uğramıştır. 

6. Sonuç 

Avrupa Birliği İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa kıtasının barış, istikrar ve güvenliğini 

ekonomik bütünleşme yoluyla sağlamayı hedeflemiş bir projedir. Kurulduğu tarihten itibaren 

bu yapının bir güç olup olmadığı ve eğer bir güç ise ne tür bir güç olarak kabul edilebileceği 

çok tartışılan bir konu olmuştur. Bu doğrultuda François Duchene AB’yi sivil bir güç olarak 

tanımlarken, Hedlly Bull söz konusu sivil gücün askeri güçle desteklenmesi gerektiğini ileri 

sürmüştür. Ian Manners ise SSCB’nin çöküşüyle ortaya çıkan “yeni dünya düzeninde” norm, 

ahlak, değerler ve fikirler gibi kavramların ön plana çıkmasıyla paralel bir biçimde AB’nin 

normatif bir güç olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Ancak Manners’ın 

kavramsallaştırması normatif teori temel alarak değerlendirildiğinde evrensel olması beklenen 

hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına saygı gibi AB normlarının pratikteki 

uygulamalarında süreklilik gözlemlenmediğinden ve bu normların benimsenmesine yönelik 

olarak Birliğin tüm üyeleri tarafından eşit bir ahlaki duruş sergilenmediğinden, AB giderek 

normatif bir güç olmaktan uzaklaşmaktadır.  

Bu çalışma, Avrupa Birliği’ne 2004 yılında üye olan Polonya ve Macaristan örnekleri üzerinden 

AB’nin yaymak istediği normların henüz Birlik içinde dahi içselleştirilmemiş olması ve bu 

normlara uymayan üye devletlere yönelik etkili yaptırım gücüne sahip olunmaması dolayısıyla, 

Birliğin norm ihraç edebilme gücüne zarar geldiğini savunmaktadır. Söz konusu ülkeler 

hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayan bazı anayasal reformlar gerçekleştirmiş, öte yandan 

Birliğin mülteci politikasına uyum konusunda ayak diremiş, sınırlara dikenli teller örmek, 

göçmenleri otobüslere doldurarak başka ülkelere göndermek, sığınmacılara yardım etmeyi suç 

saymak gibi insan haklarına uymayan bazı uygulamalar sergilemişlerdir.  

Birliğin AB Antlaşması Temel Haklar Şartı’nın 2. maddesinde yer alan temel değerlerin ciddi 

biçimde ihlali durumunda uygulayabileceği iki yasal araç olan ihlal prosedürü ve 7. Maddenin 

sonuca ulaşması ise çeşitli nedenlerle mümkün olmamıştır. Her şeyden önce bu yasal 

mekanizmalar ihlali gerçekleştiren ülkenin söz konusu ihlali düzeltmek ve bu konuda Birlik 

kurumlarıyla işbirliği yapmak için istekli olduğunu varsaymaktadır. Oysaki, Macaristan ve 

Polonya’daki popülist liderlerin, AB’yle işbirliği yaparak söz konusu ihlalleri düzeltmek bir 

yana AB’yi şantaj ve dikteyle suçlayarak Birlik değerlerinin meşruiyetini sorguladıkları 

görülmüştür. İkincisi, özellikle 7. maddenin işletilebilmesi için, Konsey’de oybirliği şartı 

aranmakta, AB değerlerini ihlal etiği öne sürülen ülkeler arasındaki dayanışma ise oybirliğinin 

sağlanmasına engel olmaktadır. Nitekim süreç boyunca hem Macaristan hem de Polonya 

birbirlerine destek olacaklarını açıkça dile getirmişlerdir. 

Çalışmada, AB’nin özellikle Arap Baharı sonrasında ciddi biçimde sorgulanmaya başlayan 

normatif gücünün, Birlik içinde Macaristan ve Polonya’da yaşanan gelişmeler ve sadece bu 

ülkelerde değil, AB genelinde yükselişe geçen milliyetçilik, popülizm ve göçmen karşıtlığının 

yarattığı sonuçlar analiz edildiğinde, ciddi biçimde zayıflamakta olduğu savunulmaktadır. 

Avrupalılaşma kavramı ve koşulluluk politikası da dikkate alındığında, Birliğin kendi içerisinde 

içselleştiremediği normatif değerleri, aday ülkelerden beklemesinin de normatif gücü açısından 

ayrı bir zafiyet olduğu düşünülmektedir.  
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Avrupa’daki Sol Gerilemenin AB’nin Bunalımına Etkisi 
 

Mehmet Bülent Uludağ (Corresponding Author)1  Yaşar Sert2 

 

 
Özet 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Nazi işgali gören pek çok ülkede sol partiler avantajlı bir konum altında 

yükselişe geçmişlerdi. Bu trend sonunda Sosyalist Enternasyonal de demokratik bir hareket olarak organize olmuş 

ve meydanın aşırı sola kalmasını önlemişti. Avrupa’nın ekonomik entegrasyonuna koşut olarak artan refah ve 

güvenlikte Avrupa Solu’nun çabalarının büyük katkısı olmuştu. Avrupa Parlamentosu içinde bunun yansımalarını 

her daim gözlemlemek olanaklı olmuştur. Gerek AB’nin bu organı içinde gerekse Avrupa Konseyi’nin en önemli 

organı olan Danışma Meclisi içinde bir sol hegemonya her zaman sözkonusu olmuştu. 

1980’i izleyen yıllarda Avrupa Solu bir bunalıma girdi. Hem aşırı sol hem de aşırı sağ cenahtan saldırılara 

uğruyordu. Özellikle göç politikaları ve çok-kültürlülük bu saldırıların ana nedeniydi. Sovyetler Birliği ve Halk 

Demokrasileri’nin bunalımı ve çöküşü Avrupa Komünizmi üzerinde de etkili oldu. Bu şartlar altında da meydan 

muhafazakar ve ırkçı sağa kaldı. Her iki akımın temel varsayımı sadece anti-komünizm karşıtlığı üzerine değil, 

topyekün devletçilik ve sosyal politikalar üzerine yoğunlaşıyordu. ABD’de Ronald Reagan, İngiltere’de Margaret 

Thatcher, Almanya’da da Helmut Kohl bu sürecin önde gelen sağ aktörleri oldular. Fransa’da Sosyalist François 

Mitterrand ise kişisel karizması ile Sosyalistleri uzun müddet iktidarda tutan isim oldu ama Fransız sağını 

birleştiren Jacques Chirac ile de bu süreç sona erdi. 

Bu genel gerileme ve çöküşün AB üzerine etkilerinin sağlıklı bir analizinin yapılması gerekir ve bu çalışma bunu 

hedeflemektedir. Önemli AB üyesi ülkelerden sol partilerin 1945 sonrası seçim performansları ve Avrupa 

Parlamentosu’da da 1979’dan beri yapılan seçimlerdeki genel durum makro ve mikro yönleriyle analiz edilecektir. 

Bu yapılırken Türkiye Solu’nun AB’deki hemcinsleri ile benzeşen ve ayrışan yönleri üzerinde de durulacaktır. 

Türkiye’nin Avrupa siyasetinden ayrışan ve hatta aykırı düşen yönlerine de vurgu yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa solu, sosyal demokrasi, Avrupa Parlamentosu, Türkiye solu 

JEL Sınıflandırması: F15, F50, F51, F52, F55, 052 

 

The Effect of the Leftist Regression in Europe on the EC 
 
Abstract 

After the Second World War in many countries which had faced Nazi occupation, leftist parties were rising under 

advantageous position. Within this trend The Socialist International had also born again as an obstacle to 

Communistic Moscow oriented parties. The European Left had also contributed income distribution and walfare 

on society. This effect was so permanent that there was always an hegemony of leftist parties on the European 

Parliament and on “l’Assemblé Consultative” of the Council of Europe in Strasburg. 

European Left has come into a crisis following 1980 as a result of radical or conservative right parties. Reactions 

to multiculturalism and migration policies were aiming at the Left in Europe as responsible. After 1989, collapse 

of totaliter Communist regimes has also affected leftist falling indirectly. Margaret Thatcher, Ronald Reagan and 

Helmut Kohl have arosen as well-known figures as if a rightist hegemony. Only François Mitterrand was an 

exception of this sitiation by means of some perceptions to his charismatic image. This legend has also come to 

an end after election of Jacques Chirac. 

It is necessary to analyse and to explain these processes and real reasons of regression of leftist movements. This 

paper aims at this problematic and also making some different approaches to the Turkish Left in comparison with 

the European ones. 

Keywords: European left, social democracy, European Parliament, Turkish left 

JEL Classification: F15, F50, F51, F52, F55, 052 
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1. Soğuk Savaş Döneminde Avrupa Solu ve Avrupa Bütünleşmesi Meselesi 

Avrupa Solu İkinci Dünya Savaşı’nda Nazizm ve Faşizme karşı içsel direniş ve mücadelenin 

en önemli aktörü durumundaydı. Bu mücadelede Fransa’da özellikle Komünist Partisi (La 

Partie Communiste Française) ulusal direnişin bayraktarlığını yapmıştı. I. Dünya Savaşı ve 

sonrasındaki dönem sol harekette ciddi kırılmalara ve ayrışmalara neden olduysa da, faşist 

diktatörlükler ve ırkçılarla yapılan mücadele bu kesimleri pek çok Avrupa ülkesinde ortak 

cephe hattında buluşturdu. 

İkinci Dünya Savaşı bittiğinde tüm sorumluluk, tıpkı Birinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu 

gibi mağlup devletlerin üzerine yıkıldı. Fakat, yine Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşandığı 

gibi Rusya kaynaklı vahşi komünizmi Avrupa’nın göbeğine kadar ilerlemesinin yarattığı 

askeri-siyasi tehdit yeni önlemler alınmasını gerektirmiştir. Avrupa Konseyi, komünist tehdide 

karşı siyasi bir yanıttı. Demokrasi, özgürlük, insan hakları ve sosyal haklar konusunu en öne 

alıyor ve Sovyet Sosyalizmini zayıf noktalarından vurmayı hedefliyordu.  

Soğuk Savaş sürecinde Avrupa Konseyi, NATO ve AET’nin oluşum sürecinde sol partilerin 

karşıt bir pozisyonları olmamıştır. Bu örgütlerin oluştuğu dönemde bazı istisnalar dışında zaten 

Avrupa’nın önemli ülkeleri sağ partilerin idaresindeydi. Sadece İtalya ve Fransa’da en güçlü 

sol grup olarak yükselen Komünist partileri Sovyet yanlısı bir pozisyon alarak bu oluşumlara 

karşı çıkmışlardır. 1970’lerde bu partiler “Avrupa Komünizmi”ni savunma noktasına 

gelmişlerdir. 

2. Ülkesel Analizler 

İngiltere’de 1945-1951 arası iktidarda olan İşçi Partisi’nin ise Sovyetlere ve Komünizme karşıt 

pozisyonu, bu parti 1900’de kurulmasından beri izlediği sendikalist çizgi nedeniyleydi. Bu 

yüzden Sovyet gözüyle “revizyonist” ve pragmatist çizgideki bu partinin NATO yanlısı tutumu 

şaşırtıcı değildir. Avrupa Birliği fikrine ise İngiltere’de muhalefet eden kesimler esas itibarıyla 

Muhafazakar Parti olmuş, 1960’daki EFTA oluşumunu da onlar başlatmıştır. Fakat kısa sure 

içinde Muhafazakarlar 1961’de AB’ye üyelik için başvurdular. Bu başvuru 1963’de De Gaulle 

Fransası tarafından veto edildi. Harold Wilson başkanlığındaki İşçi Partisi hükümeti de 

Muhafazakarların yolundan gitti ve başvuruyu yineledi. Fakat De Gaulle 1967’de bu ikinci 

girişimi de veto etti. Bu aşamada iki partili İngiliz sisteminde AET ile birleşmenin ortak politika 

olarak görüldüğü söylenebilir. De Gaulle’ün 1969’da cumhurbaşkanlığından istifası ve 1970’de 

ölümü, bu vetoyu da ortadan kaldırınca, 1973’de İngiltere’nin üçüncü başvurusu kabul edildi. 

İtalya, Fransa ve Almanya’da Avrupa Birliği konusunda genelde partiler, özelde de –

Komünistlerin başlangıç dönemlerindeki tutumu bir yana bırakılırsa- sol partiler arası bir görüş 

birliği vardır. Fransa’da iki savaş arası dönemde sağ-sol çekişmesi had safhaya çıkmıştı. Hitler 

karşısında alınan feci ve onur kırıcı mağlubiyette bunun da etkisi vardı. O dönemde sol kesimin 

birleşmesi sağı çok ürkütmüştür. Fransız Komünist Partisi Nisan 1936’daki seçimlere “Halk 

Cephesi” seçim ittifakı içinde katılmış, bu ittifakın % 57 oy oranına kendi aldığı % 15 oyu ile 

katkı yapmıştır. Leon Blum tarafından kurulan bu baskın sol hükümete sağ kesim çok sert tepki 

vermiş ve “bunlar geleceğine Hitler gelsin!” deme noktasına gelmişler, Hitler de Haziran 

1940’da da Fransa’ya gelmiştir zaten! Savaş sona erdiğinde Fransa yine siyasi bölünmüşlük 

içindeydi. Sağ kesim Hitlerin yolunu açacak şekilde izlediği anti-sol çizgide ısrar ediyordu. 

Vietnam kolonisinde başlayan ulusal kurtuluş hareketine karşı anlamsız bir sömürge savaşı 

vardı ve bu savaş sağın ısrarı nedeniyle uzadı. Sol kesim Komünistlerin artan gücü nedeniyle 

öne çıkmış, ama bu sağ kesimi kendi içinde seferber etmişti. Sol kesimin hazırladığı “Sovyet-

tipi” bir anayasa tasarısı referandumda az bir farkla reddedildi. Uzlaşı ile hazırlandığı düşünülen 

anayasa ise az bir farkla kabul edildi, ama 1946’da başlayacak olan IV. Cumhuriyet fazla uzun 

ömürlü olmadı. Sağ kesimi toparlamak içim bir milli kahramana ihtiyaç vardı ve Charles De 

Gaulle bu rolü oynadı. Onun Hitlerciliğe karşı direnişten ziyade Fransız sağını 
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toparlamasındaki rolü belirgindir, hatta savaş döneminde sırf bu rol için öne çıkartıldığı bile 

söylenir. Onun sayesinde başlayan sağ hegemonya ancak 1981’de François Mitterrand 

tarafından kırılabildi. Bu başarı sadece sağa karşı değil, aynı zamanda giderek güç kaybeden 

Fransız komünistlerine karşı da kazanılmıştı. 

İtalya’nın durumu da pek çok yönden Fransa’yı andırmaktaydı. İtalya’da da Komünistler 

Mussolini’ye karşı direnişte başı çekmişlerdi. İtalyan sağı kitlesel olarak Mussolini’yi 1921-22 

döneminde komünist kalkışmayı ezmesi için “demir yumruk” olarak iktidara davet etmişti. Bu 

kez Faşist sopa kullanılamayacağından demokrasiye ihtiyaç vardı ve güçlü bir Hıristiyan 

demokrasi bu işi görebilirdi. 1946 Kurucu Meclis seçimlerinde Komünist ve Sosyalistlerin 

başarısı alarm zillerini çaldırdı. 1947’de milli koalisyonların dışında bırakıldılar. 1948 

seçimlerinde ise Hıristiyan Demokrat Parti % 48 oy ile De Gasperi liderliğinde salt çoğunlukla 

iktidara geldi. Komünistlerin başını çektiği blok % 31 oy alabilmişti. Burada başlayan ve Soğuk 

Savaş’ın bitimine kadar devam eden İtalyan iç siyaseti “Komünistleri iktidar yapmamak için 

Hıristiyan Demokrasi çatısı altında birleşme” biçiminde özetlenebilir. 1953 seçimlerinde 

Hıristiyan Demokratlar biraz güç kaybederek % 40’a düştüler, ama Komünistler de ancak % 22 

oy alabilmişlerdi. 1958’de Hıristiyan Demokratlar % 42 oy alırken Komünistler yine % 22’de 

kaldı. 1963-1979 döneminde Hıristiyan Demokratların oyu adeta donmuş gibi % 38-39 arası 

kalırken, Komünistlerde bir toparlanma ve yükseliş görüldü. 1963’de % 25, 1968’de % 26, 

1972’de % 27, 1976’de efsane liderleri Enrico Berlinguer ile % 34 gibi rekor bir oya ulaştılar. 

1979 ve 1983’de % 30’da kaldılar. 1987’de % 26’ya, 1992’de % 16’ya düştüler. Doğu Avrupa 

ve Sovyetlerde Komünizmin çöküşü onları da etkilemişti. Komünist tehdidin ortadan kalkması 

İtalyan sağını da etkiledi. Hıristiyan Demokratlar 1983’de % 32, 1987’de % 34, 1992’de ise % 

30 oy alabildiler, sonraki yıllarda ise büsbütün ortadan kalktılar. Soğuk Savaş sonrası İtalyan 

siyasetinin şekillenmesi 1994 seçimleriyle oldu. Silvio Berlisconi liderliğindeki sağ ittifaka 

karşı Romano Prodi liderliğinde sol ittifak kuruldu. 1994’te Sağ ittifak % 42 ile iktidara 

gelirken, sol ittifak % 34’te kaldı. 1996’da ise sol daha iyi seferber oldu ve % 45 oy ile iktidara 

geldi, Berlisconi ittifakı oyunu % 43’e çıkarmasına rağmen muhalefete düştü. 2001’de ise 

Berlisconi % 49 oya erişirken, başarısız sol ittfak % 35 ile kaybetti. 2006’da Berlisconi liderliği 

aynı oyu almasına karşın sol ittifak yine Prodi liderliğinde, sağ ittifaktan 0,5 fazla oy alarak pek 

çok yerde “kıl payı” kazandı ve yeniden iktidara geldi. İttifaklar kalıcı olmuyor ve kısa sürede 

bozularak erken seçimi getiriyordu. İtalya’da bu dönemde çoğu kez iki yılda bir seçim 

yapılmasının nedeni buydu. 2008 seçimleri de bu yüzden yapıldı. Sol ittifaktaki kriz erken 

seçimi getirdi. Berlisconi ittifakı oy kaybedip % 47’ye düşmesine rağmen, sol ittifak daha 

büyük kayıplarla % 38’e düştüğü için, iktidara geldi. 2013 seçimlerinde “5 Yıldız” partisi sağ 

kesimdeki bölünmeyi yansıtan istikrarlı bir merkez yapı olarak belirdi ve % 15 oy aldı. 2018’de 

ise % 32 oya çıkarak 2 parti oldu. Sağ ittifak 2013’de güç kaybetmiş ve % 29’a düşmüştü. 

2018’de yeniden toparlandı ve % 37 ile birinci oldu. 2018 seçimleri İtalyan solunun en ağır bir 

yenilgi ile darmadağın olduğu seçimler olarak tarihe geçti. Ancak % 22 oy alabildiler.  

Almanya 1945-49 arası bir müddet işgal altında kaldı ve 1949’da Batı ve Doğu Almanya ortaya 

çıktı. Batı Almanya’da 1966’ya kadar Hıristiyan Demokratların hegemonyası görülür. Bunda 

Konrad Adenauer’in liderliğinin etkisi belirleyicidir. Fakat Batı Alman halkının Doğu Almanya 

konusunu “komünist işgali” biçiminde algılamasının da bunda etkisi vardır. Bu algı ancak 20 

yılda kırılabildi ve Alman sosyal demokrasisi 1969’da iktidara gelebildi. Adenauer 

liderliğindeki Hıristiyan Demokratlar Ağustos 1949 seçimlerinde % 31 oy aldılar. SPD ise % 

29 oy almıştı. Hitlerciliğe destek veren Alman sağı, işgal ve bölünmeden komünistleri sorumlu 

tutan geniş halk kesimleri nedeniyle fazla bir mahcubiyet yaşamadı. Aynı durum İtalya için de 

geçerlidir. Adenauer Hür Demokrat Parti ile koalisyon kurdu. Bazı küçük sağ partilerin de 

desteği ile iktidara geldiler. 1953 seçimleri ise Hıristiyan Demokratların % 45 oy ile güçlerini 

perçinlediği seçimler oldu. 1957’de bu destek % 50’ye çıktı ve Adenauer tıpkı Fransa’da De 
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Gaulle gibi, Alman sağının efsane ismi oldu. Bu seçimde SPD de uzun bir aradan sonra % 31 

gibi yüksek bir oranla başarı gösterdi. Önceki iki seçimde % 29 civarında oy almışlardı. 

Adenauer’in oyları 1961’de yeniden % 45’e geriledi. Ama iktidarını korumayı başardı. Bu 

seçimde SPD efsane lideri Willy Brandt ile % 36 oy aldı. Bu orana Ocak 1919’dan beri 

erişilememişti. Olağan koşullarda yapılan bir seçimde SPD’nin aldığı rekor düzeyde bir oy 

oranı idi. 1965’de SPD bir rekor daha kırarak % 39’a ulaştı. Lakin Ludwig Erhard liderliğindeki 

Hıristiyan Demokratlar % 47 ile iktidarlarını korumayı başardılar. Erhard Alman ekonomik 

mücizesinin mimarı olarak biliniyordu. 1969 seçimleri SPD’nin iktidara yürümesini getirdi. % 

42 ile kendi rekor oyunu kırdı. % 45 oy alan Hıristiyan Demokratların ardından 2. parti 

olmasına rağmen Hür Demokratlarla bir koalisyon halinde iktidara geldiler. 1972 seçimlerinde 

ise % 46 oy ile 1. parti oldular. İktidarları sürdü. Rakip Hıristiyan Demokratlar yin % 45’te 

kaldı. Koalisyon ortağı Hür Demokratlar da oylarını arttırmışlardı. 1976 seçimleri öncesinde, 

1974’te Willy Brandt, sekreterinin Doğu Alman casusu olmasının neden olduğu skandaldan 

ötürü istifa etmişti. Onun yokluğunda yapılan seçimlerde SPD 2 puan oy kaybetti. 1973 Petrol 

Krizinin Alman ekonomisini olumsuz etkileri de bu düşüşü etkiledi. Hıristiyan Demokratlar 

Helmut Kohl liderliği altında bir sıçrama yaparak oy oranlarını % 48’e çıkararak birinci parti 

oldular. Fakat 1980 seçimlerine lider değiştirerek giren bu parti % 44’e geriledi. Buna karşın 

iktidardaki koalisyon oylarını arttırarak gücünü korudu. 1983 seçimlerine yine Kohl 

liderliğinde giren Hıristiyan Demokratlar % 48 oya yeniden ulaştılar. SPD ağır bir yenilgi 

alarak % 38’e düştü. Yeşiller Partisinin % 5 oy ile ortaya çıkması SPD’yi sürekli olarak 

gerileterek iktidardan uzun bir müddet uzaklaştırmıştır. Hür Demokratlar Hans Dietrich 

Genscher başkanlığında Kohl ile koalisyon kurdular. Kohl, 1980’lerin sağ yükselişinin önemli 

isimlerinden birisidir. Öteki isimler ABD’de Ronald Reagan ve İngiltere’de Margaret Thatcher 

olmuştur. 1987 seçimlerinde Hür Demokratlar ve Yeşiller, Kohl ve SPD aleyhine yükselişe 

geçtiler. Bu iki geleneksel partinin oyları % 44’e ve % 37’ye geriledi. Birleşik Almanya’nın ilk 

genel seçimi Aralık 1990’da yapıldı. Kohl, oy oranı aynı kalmasına rağmen temsilci sayısını 

arttırdı. Aynı durum Oscar La Fountain liderliğindeki SPD için de geçerliydi. Bunun iki sebebi 

vardı: Yeşiller büyük bir çöküş yaşayarak yarı yarıya oy kaybetmişlerdi. Alman Meclisi’nin 

temsilci sayısı 519’dan 662’ye yükselmiş, Berlin birleştiği gibi 11 eyalete 5 tane daha ilave 

olmuştu. 1994 seçimini de Kohl kazandı, ama oy oranında bir azalma yaşadı. 1998’de Kohl % 

35’e gerileyerek iktidarı Gerhard Schröder başkanlığında % 40 oy alan SPD ve ortağı Yeşillere  

bıraktı. SDP 1983’de kaybettiği iktidara 15 yıl sonra dönmüştü. 2002’de de bu koalisyon 

seçimleri kazandı. 2005 seçimlerinde marjinal sol hareketi Linke’nin başarısı SPD’yi iktidardan 

etmiş ve oy kaybına rağmen Angela Merkel’i iktidara taşımıştı. 2009’da Merkel oy 

kaybetmesine rağmen, bu oylar koalisyon ortağı Hür Demokratlara gittiği için parlamento 

dengeleri korundu ve iktidar sürdü. Linke’nin % 12’ye Yeşillerin % 10’a tırmanmaları, SPD’yi 

Hitler döneminden beri en kötü sonuç olarak % 23’e düşürdü. 2013 seçimlerinde SPD bu 

kayıplarını aynı iki partiden geri aldı. Merkel de oylarını arttırarak iktidarını korudu. İlk kez 

aşırı sağ bir parti % 5 oy aldı. 2017’de de oy oranı % 12’yi aştı, bu son seçimde Merkel % 33’e, 

SPD ise % 20’ye gerileyerek 1895’den beri en kötü sonucu aldı. 

3. Sonuç 

Soğuk Savaş döneminde oluşan sağ-sol nöbet değişimine dayalı siyasal yapılar, Soğuk Savaş 

sonrası dönemde kısa sürede dağılmıştır. Komünizm korkusunun bitmesi İtalya’da solu iktidara 

taşımış, ayrıca sağın adresi olan Hıristiyan Demokrat partinin de eriyerek yok olmasına neden 

olmuştur. Bu köklü partinin mirasına pek çok aday çıkmış ve bu da İtalya’yı çok sayıda partiye 

mahkum etmiştir. Bir zamanlar Fransa için söz konusu olan sağ ve sol bölünmüşlük, çok daha 

geniş biçimde İtalya için de söz konusu olmuştur. 2008 sonrasının küresel krizi ve göç 

meseleleri Avrupa’da ılımlı merkez sol ve sağ partileri geriletirken, radikal sağ ve sol partileri 

öne çıkarmıştır. Irkçı hareketler güç kazanmış ve ılımlı partiler dahi, oy kaptırmamak için 
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radikal ırkçı ve yabancı düşmanı söylemi sahiplenmişlerdir. Hollanda, İsveç ve Avusturya gibi 

sol partilerin güçlü olduğu başka AB ülkelerinde de aşırı sağ partiler öne çıkmışlar ve öteki 

partilerin de söylemini ve dahi eylemini etkilemişlerdir. Varlığını ırkçılığa borçlu partiler, 

etkilerini arttırmak ve güçlerini korumak için yine sert ağızla ırkçılık yaparak kitleleri 

kışkırtmak dışında bir seçenekleri yoktur. AB genelinde ortalıkta bir yığın “serseri mayın” 

dolaşmaktadır. Güvenli liman olan istikrarlı sağ ve sol partilerin erimeye devam etmesi AB’nin 

geleceği için de tehdit oluşturmaktadır. AB’nin göç ve sosyal politikaları aşırı sağ söyleme 

saplananlarca ciddiye alınmamakta, AB kurallarına uyan parti ve hükümetler de saşdırıya 

uğramakta, güç kaybetmektedirler. Artık çözüm arayan değil istikrarı bozmak pahasına ortaya 

çıkan bir yığın istismarcı ve fırsatçı vardır. Kendileri de daralan gençlik ve sıkıntılı orta sınıf 

üzerinden tırmanışa geçmektedirler. Hitler ve Mussolini’nin de böyle ortamlarda 

yükselmelerini anımsamak gerekir. Bu hareketler şu aşamada halktan kültürel olarak en 

yabancılaşmış durumda olan Türkleri, Afrikalıları, Müslümanları hedef almakta, sorunların 

kaynağı olarak onları göstermektedir. Lakin kısa sürede yabancılar ve İslamiyetin değil de 

küresel kapitalizmin sorunların kaynağı olduğu anlaşılırsa, bu hareketler hedef değiştirebilirler. 
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Brexit Sonrası Avrupa Birliği’nde Muhtemel Bir Güvenlik 

Yapılanması: PESCO’nun Geleceği 
 

Levent Yiğittepe1 

 

 
Özet  

İngiltere’nin Brexit’le üyelikten ayrılacak olması Avrupa Birliği’ne yeni bir güvenlik yapılanmasına gitme bir 

imkânı vermiştir. Birlik, özellikle askeri yapılanmada birtakım girişimlerde bulunarak bunu da kalıcı hale 

dönüştürmeye çalışmaktadır. Donald Trump’ın ABD başkanlığına gelmesiyle birlikte NATO üzerine yapılan 

tartışmalar AB’yi yeniden kendi içinde bir güvenlik yapılanmasına doğru itmiştir. Bu kapsamda Lizbon (Reform) 

Antlaşması’nda (2007) Daimi Yapılandırılmış İşbirliği ilkesi kabul edilmiştir. Bu ilke çerçevesinde üye ülkelerin 

askeri taahhütlerini içeren bir işbirliği öngörülmüştür. Bu işbirliğinin gereği olarak da Almanya ve Fransa 

öncülüğünde son dönemde gündeme gelen ve aralarında protokol imzalayarak faaliyete geçirmek istenilen 

PESCO’ya (Daimi Yapılandırılmış İşbirliği) ayrı bir önem verilmektedir. Bu bağlamda Birlik içinde İngiltere’nin 

Atlantik ittifakına verdiği destek düşünüldüğünde önümüzdeki dönemde AB’nin yeni bir güvenlik yapılanmasına 

gidebilmesinin daha kolay olabileceği söylemek mümkündür. Bu çalışma özellikle NATO dışında PESCO gibi bir 

güvenlik yapılanmasıyla Avrupa güvenliğinin ne kadar sağlanabileceği, üye ülkelerin bu yapılanmaya ne kadar 

destek verebileceği ve yine Türkiye gibi üye olmayan ülkelerin bu yeni güvenlik yapılanmasına nasıl bir tepki 

verebileceği analiz edilecektir. Son tahlilde ise PESCO’nun geleceğine dair beklentiler ve tartışma alanları ortaya 

konulmaya çalışılacaktır.   
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A Possible Security Structure in the European Union after the 

Brexit: The Future of the PESCO 
 
Abstract 

The UK will leave the Brexit membership and have given the European Union a new opportunity to undertake a 

new security structure. The Union is trying to make this a permanent one by making some attempts in the military 

structure. With Donald Trump becoming president of the United States, the debate over NATO has pushed the EU 

back into its own security structure. In this context, the Lisbon (Reform) Treaty (2007) adopted the principle of 

Permanent Structured Cooperation (PESCO). Within the framework of this principle, a cooperation involving the 

military commitments of the member states is envisaged. As a result of this cooperation, PESCO, which is under 

the leadership of Germany and France, and which should be put into operation by signing a protocol, is given a 

special importance. In this context, it is possible to say that it would be easier for the EU to go to a new security 

structure in the next period considering the support of Britain to the Atlantic alliance. In this study, in particular 

can be provided how the European security by a security structure as PESCO outside NATO could give much 

support to this embodiment of the member states and also of non-member countries such as Turkey will be 

analyzed may be how to react to this new security structure. In the final analysis, the expectations and discussion 

areas of the future of PESCO will be put forward.  
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1.Giriş 

Güvenlik tarih boyunca bireyden başlayarak toplumlara ve devletlere kadar önemli bir olgu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Güvenlik en sade şekilde, tehditler, riskler ve tehlikelerden uzak 

olma olarak tanımlanabilir (Ergül, 2012: 166). Güvenlik algılamalarında ve anlayışlarında 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte önemli bir değişim 

yaşanmıştır. Bu değişim özellikle ortaya çıkan yeni tehditler etrafında şekillenmiştir. Ortaya 

çıkan bu yeni tehditler güvenlik kavramının hem derinleşmesine hem de genişlemesine imkan 

tanımıştır. Uluslararası İlişkiler disiplininin bir alt bilim dalı olarak kabul edilen güvenlik 

çalışmalarına özellikle uluslararası örgütler düzeyinde yeni tehditlerle nasıl mücadele edilmesi 

gerektiği konusunda atılan adımlarla devam edilmektedir. Soğuk Savaş sonrası dönemde Barry 

Buzan’la birlikte güvenlik kavramı genişletilerek, askeri, siyasi, ekonomik, toplumsal ve 

çevresel güvenlik olmak üzere beş boyutlu bir sınıflandırma içerisinde incelemeye tabi 

tutulmuştur(Buzan, 1991: 432).       

Soğuk Savaş sonrasında genişleyen ve derinleşen yeni güvenlik anlayışları uluslararası 

örgütlerin de gündemine girmeyi başarmıştır. Özellikle Birleşmiş Milletler(BM), NATO ve 

Avrupa Birliği (AB) gibi örgütler değişen ve dönüşen güvenlik anlayışlarına uyum 

çerçevesinde yeni çalışmalar içine girmişlerdir. Bu kapsamda BM’de, yeni güvenlik anlayışları 

ilk kez 1992’de BM bildirisinde yer almıştır. Bu bildiride uluslararası sisteme yönelik tehditler 

olarak insan hakları, çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar, bulaşıcı hastalıklar ve yoksulluk 

gösterilmiştir(Akyeşilmen ve Şen, 2008: 55-57).  BM, küresel güvenlikteki yeni rolünü şu 

başlıklar altında toplamıştır: Siyasal-Askeri, ekonomik, toplumsal, çevresel güvenlik ve insan 

güvenliği (Yiğittepe, 2017a: 84-88).  Yine NATO, Soğuk Savaş sonrası dönemin tehditleriyle 

mücadele kapsamında Londra Zirvesi’yle (1990) başlayan ve son Brüksel Zirvesi’yle(2018) 

devam eden süreçte kabul etmiş olduğu stratejik konseptlerle güvenlik politikalarında yeni 

adımlar atmıştır(Yiğittepe, 2017b: 45).  

Soğuk Savaş sonrasının koşullarına ayak uydurmak isteyen AB’de, yeni güvenlik anlayışları 

kapsamında Maastricht Antlaşması’nın (1991) 3.sutununa Ortak Dış ve Güvenlik Politikasını 

(ODGP) eklemleyerek başlamıştır. Devam eden süreçte AB, özellikle Yugoslavya’da başlayan 

iç çatışmalarda askeri açıdan yetersiz olduğunu görmesinden sonra bu alanda çalışmalarına hız 

vermiştir. 11 Eylül 2001’de ABD’ye yapılan terör saldırılarıyla birlikte küresel ölçekte 

başlayan terörizm merkezli güvenlik anlayışı AB’yi de derinden etkilemiştir. Avrupa’nın 

güvenliğini ABD’ye bırakılamayacağı düşüncesinin hakim olmasıyla birlikte AB üyesi 

devletler, ortak bir güvenlik yapılanması etrafından birleşmeleri gerektiğini ifade etmişlerdir.  

Son dönemde yaşanan başta terörizm olmak üzere yasadışı göç faaliyetleri, uyuşturucu 

kaçakçılığı, Rusya’nın yayılmacı politikaları, Ukrayna’da yaşanan kriz, Rusya’nın Kırım’ı 

ilhak etmesi gibi sorunlar AB’ye yeniden kendi içinde bir güvenlik yapılanmasına gitmeye 

yöneltmiştir. Bu çalışmada AB’nin özellikle hukuki zemini Lizbon Antlaşması’yla (2007) 

oluşturulan ve İngiltere’nin Brexit’le birlikte ayrılacak olmasıyla yeniden gündeme getirilmiş 

olan ortak bir güvenlik yapılanmasını amaçlayan PESCO (Kalıcı Yapısal İşbirliği) AB için neyi 

ifade etmektedir? PESCO, AB için düşünülen bir ortak güvenlik yapılanması mıdır? Brexit 

sonrasında PESCO’nun geleceği nasıl şekillenebilir? Sorularına cevap aranacaktır. Çalışma 

edinilen bulguların yer aldığı sonuç bölümüyle sonlandırılacaktır.   

2. Avrupa Birliği’nde Güvenlik Politikalarının Gelişimi 

Soğuk Savaş döneminde AB’nin siyasi entegrasyon kapsamında yapmış olduğu savunma ve 

güvenlik alanlarında işbirliği tam olarak kurumsallaşamamış ve hukuki olarak alt yapı 

oluşturulamamıştır. AB’nin bu alanda yapmış olduğu çalışmalar daha çok Soğuk Savaş’ın sona 

ermesiyle birlikte başlamış ve geliştirilmiştir. Bu kapsamda ilk adım Maastricht 

Antlaşması’na(1991) Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının (ODGP) bir sütun olarak 
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eklemlenmesiyle atılmıştır(Türker, 2007: 54).  Amsterdam Antlaşması’yla da (1997)  

ODGP’nin kurumsallaşmasına, karar alma süreçlerinin nasıl olacağına dair değişiklikler kabul 

edilmiştir. AB’nin Yugoslavya’da yaşanan iç çatışmalarda yetersiz kalması St. Malo’da (1998) 

yapılan zirvede ilk kez Avrupa Savunma ve Güvenlik Politikasını (AGSP) gündeme gelmesine 

neden olmuştur. AB’nin Helsinki Zirvesi’nde(1999) ise AGSP kapsamında 2003 yılına kadar 

60000 kişilik bir Acil Müdahale Gücü oluşturulması kararlaştırılmıştır(Özgen, 2016: 147-150). 

Yine Nice Antlaşmasıyla (2000) AGSP kapsamında şu üç organ oluşturulmuştur: AB Siyasi 

Güvenlik Komitesi, AB Askeri Karargahı ve AB Askeri Komitesi. Askeri organlar olarak da 

Avrupa Kolordusu, Avrupa Kara Kuvveti, Avrupa Deniz Kuvvetleri, Avrupa Jandarma Kuvveti 

ve Muharebe Grupları ihdas edilmiştir ( İnaç ve Güner, 2006: 148).    

AB’de, 11 Eylül 2001’de ABD’ye yapılan saldırılardan sonra terörizm merkezli bir güvenlik 

anlayışı hakim olmuştur. Bu nedenle AGSP kapsamında yapmış olduğu güvenlik 

çalışmalarında daha fazla operasyonel kabiliyete sahip olabilmenin yolları aranmıştır. ABD’ye 

yapılan saldırıların AB vatandaşlarında derin bir korku ve endişe yaratmış olması AB’nin 

yüksek güvenlikli bir toplum oluşturma çabalarına girmesine neden olmuştur.   Bu çerçevede 

2003 yılında “Avrupa Güvenlik Stratejisi Belgesi” kabul edilerek daha güvenli bir Avrupa 

oluşturma amaçlanmıştır.  

Lizbon (Reform) Antlaşmasıyla(2007), ilk defa AGSP hükümleri kurucu antlaşmaların içine 

dahil edilmiş ve AGSP, OGSP’ye (Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası) dönüştürülmüştür. 

Bu Antlaşmayla birlikte AB’nin saha operasyonları yapma alanı genişletilmiştir. Antlaşmanın 

maddelerine göre barışı koruma ve krizi önleme faaliyetleriyle Birliğe alan dışı görev 

yapabilme yeteneği kazandırılmıştır. Böylece AB, sivil ve askeri tüm unsurlarıyla operasyonel 

bir faaliyet yapabilecektir (Yiğittepe, 2017a: 163).  

AB’nin Soğuk Savaş sonrası dönemde ortak bir güvenlik yapılanmasına giden yolda 

girişimlerini daha çok zirvelerde yapmış olduğu antlaşmalarla yürütmüş olduğu görülmektedir. 

Bu kapsamda en önemli değişiklikler Lizbon Antlaşmasıyla getirilmiştir. Bu antlaşmanın en 

önemli özelliği ise PESCO (Kalıcı Yapısal İşbirliği) alanında alınmış kararlar olmuştur. 

Çalışmanın özü itibariyle bundan sonraki bölümde PESCO’nun AB içinde hukuki durumu ele 

alınacak ve bu alanda yapılmış çalışmaların analizi sunulacaktır.          

3. PESCO (Kalıcı Yapısal İşbirliği) Hukuki Alt Yapısı 

PESCO ile ilgili çalışmalar, Lizbon (Reform) Antlaşmasıyla (2007) gündeme gelmiş ve bu 

antlaşma hükümleri içerisine alınmıştır. Lizbon Antlaşması bir önsöz ve 441 maddeden 

oluşmaktadır. Birliğin ortak savunma ve güvenlik politikalarına getirilen yenilikler şunlardır: 

 Lizbon’la birlikte ilk kez AGSP hükümleri Birlik Antlaşmasında yerini almıştır. 

 Önemli bir değişiklik olarak Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek 

Temsilciliği makamı ihdas edilmiştir. 

 Madde 42’de ise Üye devletler arasında PESCO (Kalıcı Yapısal İşbirliği) 

kurulması öngörülmüştür.   

 

Madde 42: OGSP, ODGP’nin devamı niteliğindedir. Ortak operasyon için tüm askeri ve sivil 

unsurlarla hareket edilerek Birliğe destek sağlanacaktır. Birlik bu görevini BM Şartı 

doğrultusunda barışı koruma, çatışmayı önleme ve uluslararası güvenliğin sağlanması için 

kullanabilecektir. Bu madde gereği üye devletler arasında PESCO (Kalıcı Yapısal İşbirliği)  

kurulacak, yapılan bu işbirliği madde 43’ü etkilemeyecektir. Bu yeni yapılanma madde 46 

hükümlerine tabi olacaktır. Yine bu maddeyle bir üye devlet silahlı bir saldırıyla karşılaşırsa 

BM Antlaşmasının 51.madde gereği diğer üye ülkeler kendi imkanlarıyla destekte bulunacaktır. 

Yapılan yardımlar ulusal güvenlik ve savunma politikalarına zarar vermeyecektir. Tüm bu 

taahhütler NATO’nun çalışma prensiplerine göre olacaktır.  
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Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği İlkesi: Askeri kapasite taahhütleri çerçevesinde daha fazla 

taahhütte bulunan üye devletlerin, Birlik içerisinde daimi yapılandırılmış işbirliği kurmaları 

sağlanmıştır. Lizbon Antlaşması’nın 46. Maddesinin 1,2,3,4 ve 5. paragrafları; kalıcı yapısal 

işbirliğinin oluşturulmasını, Konseyin karar alma usullerini, bu işbirliğine katılmak veya 

çıkmak isteyen üye devletlerin durumu ile ilgili düzenlemeleri içermektedir.  

Lizbon Antlaşması Madde 46’da PESCO şu şekilde ifade edilmiştir:   

 Üye devletler madde 42 de belirtilen Kalıcı Yapısal İşbirliği taahhütlerini Konseye 

bildirirler. Üye devletlerin niyetlerini Konsey ve yüksek temsilci gözlemler. 

 Konsey 1.paragrafda yapılan bildirimler kapsamında Kalıcı Yapısal İşbirliği kurma 

ve üye devletlerin listesini belirleme kararını üç ay içinde alır. Konsey yüksek 

temsilciye danışarak nitelikli çoğunluk ile hareket eder.  

 Bir sonraki aşamada ise Kalıcı Yapısal İşbirliğine katılmak isteyen herhangi bir üye 

devlet Konsey ve yüksek temsilciye niyetini bildirecektir. Konsey Kalıcı Yapısal 

İşbirliği taahhütlerini yerine getiren üye devlet hakkında katılımını onaylayan karar 

alır. Katılan üye devletlerin Konsey üyeleri oylamada yer alır. 

 Katılımcı üye, Madde 2 ve Protokol 2 kapsamında Kalıcı Yapısal İşbirliği kriterlerini 

yerine getiremiyorsa Konsey ilgili üye devletin katılımını askıya alabilir.  

 Herhangi bir üye devlet PESCO’dan çıkmak isterse Konsey’e bildirerek çıkış işlemi 

yapılacaktır.  

 2 ve 5. Paragraf dışındaki PESCO için verilen teklifler Konsey tarafından oybirliği 

ile alınacaktır (Miliband, 2008).   

 

PESCO’nun hukuki alt yapısı bu şekilde oluşturulmuş ve belirli bir süre sadece antlaşma 

metinlerinde bırakılmıştır. AB’yi yeniden PESCO’yu canlandırma fikrine iten nedenler 

şunlardır: AB, son yıllarda sıkça yaşamış olduğu başta terörizm olmak üzere, iç çatışmalar 

yüzünden ülkelerini terk ederek Avrupa’ya ulaşmak isteyen göçmen ve mülteci sayısında artış 

olması, Avrupa’da radikal sağ partilerin ve milliyetçilik akımlarının giderek yükselişe geçmesi 

gibi nedenlerden dolayı birçok güvenlik sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmış olmasıdır.   

AB’yi PESCO’ya yönelten en önemli etkenlerden bir diğeri de ABD ve NATO ile olan 

ilişkilerde yaşanan krizlerdir. NATO’nun kriz yönetimi operasyonlarında iki örgüt arasında 

görev dağılımı ile alakalı konularda farklı anlayışlara sahiptirler. AB, gerçekleştirilecek 

operasyonlarda soft power (yumuşak güç) unsurlarını ön planda tutarken, diğer taraftan 

NATO’nun daha çok hard power (sert güç) unsurları ile hareket ettiği görülmektedir (Cebeci, 

2012: 107). Son dönemde Trump’ın ABD başkanı olmasıyla birlikte NATO ile Avrupalı üyeler 

arasında tartışmalar yeniden alevlenmiştir. Özellikle Turmp, Avrupalı üyelerin NATO’ya 

yeterince katkıda bulunmadığını ve yükün büyük bir bölümünün ABD üzerinde olduğunu ifade 

etmiştir. Yine ABD, NATO’yu kendisine tehdit gördüğü her yerde kullanabilecek küresel bir 

güvenlik örgütü haline dönüştürmeyi isterken Avrupalı müttefikler ise bunun Avrupa kıtası ile 

sınırlı kalmasını düşünmektedirler (Oğuzlu, 2012: 10-12). Son Ukrayna krizi de dahil olmak 

üzere tehditleri ABD’ye göre çok yakından hisseden AB, ortak bir güvenlik yapılanmasına 

giderek Avrupa güvenliğini kendileri sağlamak istemektedir. Aynı zamanda bu girişimle 

NATO içinde ABD’nin gücünü dengelemeyi amaçlamaktadırlar. Bu bağlamda AB’nin yaşamış 

olduğu bu sorunlar, hukuki alt yapısının daha önce Lizbon (Reform) Antlaşmasıyla (2007) 

oluşturulmuş olan PESCO’nun, İngiltere’nin de Brexit’le Birlik’ten ayrılacak olması nedeniyle 

yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır.  
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4. Brexit Sonrası Dönemde PESCO ve Beklentiler  

İngiltere Haziran 2016’da Birlik’te kalıp kalmamak için referanduma gitmiş ve referandumun 

resmi sonuçlarının açıklanmasından sonra halkın %52 AB’den ayrılma, %48 AB’de kalma 

yönünde karar verdiği görülmüştür. Brexit’in üzerinden üç yıla yakın bir süre geçmesine 

rağmen süreç sancılı olarak devam etmektedir. Son olarak 31 Ekim 2019 tarihine kadar AB, 

İngiltere’ye anlaşmalı ayrılığı gerçekleştirebilmesi için süre vermiştir. Bu bağlamda Brexit 

sürecinin tamamlanması İngiltere’nin atacağı adımlara bağlıdır.  

Brexit sonrası dönemde muhtemel bir ortak güvenlik yapılanmasını amaçlayan AB yeniden 

PESCO’yu gündemine almıştır. Bunun nedeni ise İngiltere’nin güvenlik konusunda NATO 

tarafında yer alarak ayrı bir güvenlik yapılanmasına karşı çıktığı ve daha çok Atlantikçi 

politikalar izlemesinden kaynaklanmaktadır. İngiltere AB’ye üye olduğundan beri AB’nin ortak 

güvenlik politikalarına karşı çıkmış NATO harici yeni bir güvenlik yapılanmasına gidilmesine 

gerek olmadığını savunmuştur. Bu bağlamda PESCO, Lizbon’la başlayan ve 13 Eylül 2017 

tarihinde ortak güvenlik ve savunma politikasının gerçekleşmesi için AB üyesi 25 ülkenin 

dışişleri bakanları arasında uzlaşmasıyla yeniden ortaya çıkan bir yapılanmadır.2 Bu yapılanma 

kapsamında askeri kabiliyetleri daha yüksek kriterleri karşılayan ve zorluk derecesi yüksek 

görevler için birbirlerine karşı daha bağlayıcı taahhütlerde bulunan üye devletler, Birlik 

çerçevesinde bir Kalıcı Yapısal İşbirliği kurarlar. Bu bağlamda PESCO, AB’nin yeni savunma 

ve güvenlik politikalarının nihai sonucu olarak değerlendirilmektedir.  

PESCO’nun yürütülmesinde ilk aşamada üç kademeli bir yapı ön görülmektedir. Bunlar 

“Konsey aşaması” ,“Projeler aşaması” ve “Askeri aşama” dır. Birinci aşamada yapılanma için 

üye devletlerin vermiş olduğu taahhütlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği Avrupa Konseyi 

tarafından izlenecektir. İlave olarak bu yapının genel bir analizi yapılacaktır. Yine bu aşamada 

yeni üyelerin kabulü haricindeki tüm kararların oybirliği ile alınması onaylanmıştır. Yapılacak 

projelere üye olmayan ülkelerin katılımı sağlanacak ancak karar alma mekanizmalarının 

dışında tutulacaktır. İkinci aşamada ise bu yapılanma içinde ortaya konulan projelerin özel bir 

analizi çıkarılacaktır. Bu aşamada, söz konusu projeye dahil olan devletler aynı zamanda 

projeden sorumlu olacaklardır. Bu projeler AB tarafından kurulan Avrupa Savunma Fonu(EDF) 

tarafından desteklenmektedir. Son olarak askeri aşamada ise AB Askeri Komitesi (EUMC) 

tarafından yürütülecek olan operasyonel faaliyetleri kapsamaktadır (Baran, 2018). PESCO’nun 

askeri faaliyetleri kapsamında hale hazırda kuvvet ve komuta merkezleri olarak Avrupa 

Kolordusu, Avrupa Jandarma Kuvvetleri, Avrupa Hava Ulaştırma Komutanlığı, Avrupa Deniz 

Kuvvetleri ve Hareket Koordinasyon Merkezi bulunmaktadır. 

PESCO’nun başlıca amaçları  

 AB’nin krizlerin çözümünde, barışı sağlamada ve BM Şartı uyarınca uluslararası 

güvenliği katkıda bulunmak amacıyla operasyonel kabiliyete sahip olmak 

 PESCO ile üye devletlere kapasitelerini kullanma hakkı ve AB’nin kullanımına 

sunulması yükümlülüğü getirilmektedir. Bu doğrultuda bağlayıcı taahhütlerin 

verilmesi amaçlanmaktadır. 

 Tam anlamıyla uygulanacak PESCO’yla birlikte AB’nin uluslararası alanda güvenlik 

ve savunma konularında söz sahibi olabilmesi hedeflenmektedir.   

 Son olarak üye devletlerin savunma harcamalarının düşürülmesi ve kaynakların etkin 

kullanımı amaçlanmaktadır (Fiott vd, 2017).  

 

 

                                                           
2 AB üyesi olmasına rağman PESCO’ya üye olmayan ülkeler: İngiltere, Danimarka ve Malta.  
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5.Sonuç 

AB, siyasi işbirliği entegrasyon çabaları kapsamında kuruluşunun ilk yıllarından günümüze 

kadar ortak bir güvenlik yapılanmasına gitmek için birçok adımlar atmıştır. Bu adımlara rağmen 

Soğuk Savaş döneminin koşulları Avrupa güvenliğinin NATO şemsiyesi altında kalmasını 

zorunlu kılmıştır. SSCB’nin dağılması ve Soğuk Savaş’ın sona ermesi Avrupa’da güvenlik 

anlayışlarının ve politikalarının değişime uğramasına neden olmuştur. Yine bu dönemde ortaya 

çıkan yeni tehditleri (Küresel terörizm, etnik ve mezhepsel çatışmalar, yasadışı göç, uyuşturucu 

kaçakçılığı ve kara para aklama, sınır güvenlik sorunları vb.) Avrupa’nın yakından hissetmesi 

AB’yi yeniden ortak bir güvenlik arayışlarına doğru yöneltmiştir. Yugoslavya’da yaşanan iç 

çatışmalarda askeri açıdan yetersiz kalınması, daha sonra ABD’ye yapılan 11 Eylül terör 

saldırıları ve yakın dönemde Rusya’nın Kırım’ı ilhak ederek yayılmacı politikalar izlemesi ve 

Ukrayna’da yaşanan kriz AB vatandaşlarında korku ve endişeye neden olmuştur.  

AB, Soğuk Savaş sonrasında Maastricht Antlaşmasıyla (1991) başlayan Lizbon (Reform) 

Antlaşmasıyla (2007) devam eden süreçlerde ortak güvenlik ve savunma politikaları geliştirmiş 

ve bu politikalar kurumsallaşma çerçevesinde kurucu antlaşma metinleri içine dahil etmiştir. 

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) ile başlayan Ortak Güvenlik ve Savunma 

Politikası (OGSP) ile devam eden süreç son olarak PESCO’yla yeniden canlandırılmıştır. 

Özellikle Almanya ve Fransa’nın liderliğinde Avrupa’nın kendi güvenliğini kendisinin 

sağlayabilme düşüncesiyle oluşturulmuş olan bu ortak güvenlik ve savunma yapılanmasıyla 

AB’ye uluslararası sistemde yeni bir güç ve küresel güvenlikte söz sahibi olabilme yeteneği 

kazandırma amaçlanmaktadır. Sonuç olarak AB’nin yaşamış olduğu kriz ve sorunların 

üstesinden gelebilmesi ve yeniden toparlanma sürecine girebilmesinin gelecekte PESCO 

konusunda atacağı adımlara bağlı olduğu değerlendirilmektedir.    
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Abstract 

Turkey’s history of membership into European Union started on the 31st of July 1959. It applied for full 

membership in 1987. Up to now it has completed many steps required. Unfortunately, or thanks to heaven, it is up 

to people who are against or for, Turkey couldn’t be successful in fulfilling his target. After all of these 

disappointments, Turkish people really wonder how they, the West, accept, see, evaluate, us. Who are we for 

them? Are we still barbarians or modern people according to them or half modern- half barbarian? Many studies 

have been made on this issue changing from science to politics. In this paper, it is tried to analyse the book Images 

of Turkey in Western Literature written by Prof. Dr. Kamil Aydın paratextually to make contribution of 

understanding image of Turks in the eye of the Western world.  The method whose name is paratextuality 

belonging to French literary critic, structuralist Gérard Genette is going to be the main agent in assessing life, 

works and impressions. 
 

Keywords: European Union, Paratextuality, Western Literature, Gérard Genette 
 

JEL Classification: E02, E44, O16 

 

1. Introduction 

Cultural and political issues have always been in the centre of reading and writing. In rapidly 

globalizing world, it is not only related with the politicians. People can easily learn about the 

events in the world in a few seconds via internet services. In the past, it was difficult to follow 

the world agenda since journalism did not develop as today. Public used to hear news about the 

happenings at least one day later. It changed depending on conditions of the place they lived. If 

your city was far from the printing house that newspapers were printed it could take more than 

one or two days. Newspapers were the only agents that public got knowledge. In time, 

newspapers were mostly replaced by Tv and radio. Compared to the past, more and more people 

had chance to hear and follow everything in the world though newspapers used to be read only 

by literate people and Tvs and radios were available only for the people who could afford it. n 

parallel to developing life standards they became the best worldwide sources of news.  In the 

21st century, thanks to technological developments and new media agencies one can hear what 

happens in the other part of the country in a few seconds. Besides, social media devices enable 

people to learn every activity and event changing from policy to culture, education to art in a 

wide range of area. People also make live broadcast by which they are followed by many people 

synchronically in very far geographies and they become happy and feel themselves realized. 

By this way, cultural and political issues are noticed by nearly all the people. International 

organizations, associations, foundations such as NATO, European Union (EU), United Nations 

(UN), Red Cross (RC), Kızılay, etc. use the same way to reach more people and in order to be 

transparent. People have knowledge about these kinds of organizations and they can response 

to these activities online. They may also express their feelings for or against them. However, 

there are millions of people in the world who believe that books are still the main sources of 

knowledge. People can learn about other people different from their religion, race, class, sex, 

etc. It is very easy to create an image of a nation or any other classes through books, newspapers, 

Tv and radio programmes. In addition, videos on Youtube, Dailymotion, Vidivodo or any other 
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video sharing sites are used by countless people to accuse or defend somebody/something. 

Thus, people can create his own belief and image in their mind.  

Images of Turkey are always one of the most discussed and complex issues that we, as Turks 

try to solve.  On the way of full membership, the world still talks about the image of Turks 

whether they are suitable for being citizen of European union or they are out of the standards. 

The relations between Turkey and EU started in 1959. In 1987, Turkey applied to the Union for 

full membership and it has requested various missions to be completed. According to the criteria 

defined by the Union, Turkey is still not cut out for the position. Some people are against EU, 

while some others support the idea of being member. Turkish people now really wonder how 

they, the West, concept, see or evaluate us. Who are we for them? Are we still barbarians or 

modern people according to them or half modern- half barbarian? Many studies have been made 

on this issue changing from science to politics. In this paper, it is tried to analyse the book 

Images of Turkey in Western Literature written by Prof.  Dr. Kamil Aydın paratextually to make 

contribution to the understanding image of Turks in the eye of the Western world.  The method 

whose name is paratextuality belonging to French literary critic, structuralist Gérard Genette is 

going to be the main agent in assessing life, works and impressions. 

Prof. Dr. Kamil Aydın is a prolific academician who has studies on comparative literature, 

images of the Turks and Turkey, European and Turkish culture and criticism. He was born in 

Erzurum on the 25th of March, in 1963. He is married and he has two children. He took his 

primary and secondary education in Erzurum. He graduated from the Department of English 

Language and Literature at Atatürk University in 1985. He started as research assistant in the 

same department. In 1987, he completed his MA at Atatürk University. Also he did his second 

MA in England at University of Warwick on Western Images of Turkey in the 20th Century 

which is the basis of the book Images of Turkey in Western Literature analysed within this 

paper.  

2. Method 

In order to make an objective critic, the method should be one of those which are scientific and 

far from being one side of a political party or organization. Otherwise all the comments about 

the relationship between Turkey and European Union will be a kind of analysis from a 

supporter’s point of view. Then it is not scientific, it can only be a political propaganda. 

Particularly, writings about social and political issues of course printed books need special 

attention to indicate concrete symptoms to the public. Relations between countries are always 

popular and known by the people much or less. Printed books are easily accessible for all world 

citizens through internet. Publishing houses also make use of internet and technological 

developments to announce new printed books and revised editions. On various websites selling 

books, people can buy every book they are interested in by paying through credit card or other 

online payment services. Each of these opportunities are again fruits of technological 

equipments which make life easy nearly in all fields.  

Analysing a book especially dealing with significant subjects as in the example of images of 

Turkey, needs a very good method in order to show objective ideas and thoughts. Paratextually 

was offered by Gérard Genette. He was born in Paris in 1930. He is literary theorist and 

structuralist. He made great contribution to the field of Narratology. He became famous for his 

formulations and solutions about the topics discussed among literary surroundings. One of those 

subjects is paratextuality. Paratext, according to Genette: 

"Now the paratext is neither on the interior nor on the exterior: it is both; it is on the threshold; 

and it is on this very site that we must study it, because essentially, perhaps, its being depends upon 

its site.” (Genette, 1997: XVII). 
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That is paratextuality wonders the reader that the book is not only compromised of papers in 

the book. Other details which are mostly neglected by people can give us hints in order to 

understand the gist of the book. It is impossible to evaluate a book isolated from its contents, 

covers, numbers, chapters, etc. Kenneth Clay Smith Jr.  states: 

 

Imagine a book stripped of these common features: no front matter, no table of contents, 

no title, no title page, no cover, no page numbers, no chapter headings, no binding, no typesetting. 

What does that book look like? It looks like a manuscript text, a stack of pages (Smith, 2006: 10).  

  

Paratext is formulated by Genette as “paratextuality = peritext + epitext” (Genette, 1997: 5). 

Peritext can be considered as all the things. Every item within the book such as title, cover and 

its appendages, table of contents, name of the author, translator are peritexts. Epitexts are 

everything existing outside of the book. Columns,  interviews, articles, any kind of programs 

on Tv or radio about the book can be acceptedas epitexts. Epitext can not be limited with only 

texts. Advertisements of the books in different areas, photographs in newspapers or posters on 

billboards are epitexts. Taking into consideration fast developing social media platforms, area 

of epitext enlarges. Author can share something about his book or his life in Instagram, 

Facebook, Twitter or other social medias. So these shares are also considered as epitext. A 

person who has never heard about author and his works can read of these shares and wonders 

about him. He may decide to read him. Parties and celebrations for author and his works can be 

epitext.  

Epitexts tell the people some features about the book. Genette points “an epitext must be 

classified as spatial, temporal, substantial, pragmatic, and functional.” (Genette, 1997: 4). 

Epitexts indicate where and when it is published, in which form it is, for/by whom it is created 

and what is the aim of it. 

3. Findings 

Some peritexts are analysed in the book but epitexts are also given importance in this paper. 

For instance foreword written by Susan Bassnett is a peritext in the book analysed in this paper. 

A foreword by a famous person is one of the important peirtexts that show the quality of the 

book since she is a very well known professor in the field of literautre. She has studies in 

comparative literature and translation. It tells the reader that the book is a result of serious study. 

Anyone who sees the name of Susan Bassnet on the cover of the book most probably 

understands that it is really a well prepared book. It may be inferred from the image that Turks 

are the people dealing with farmery and animal feeding. They are people living in the old times 

with old things. Old people may present weakness. They wear old clothes. They use coaches as 

vehicle. Even today, there are some people who think that Turkey is in the Middle East and the 

ride on camels. They are barbarians. May be this concept prevents Turkey from being a full 

member of the Union. Amblem of the British Council is also another strong effect explaining 

the significance given to the book. The book is 232 pages. 

In the book Professor Aydın explains us images of violence. He summarised the second chapter: 

To sum up, there are so far a cluster of images:the vengeful paganwarrior;the tyrant;the 

lustful sultan; the cowardly ally;the deviant trader as well as drug producer;antique smuggler, 

perpetrator of genocide,etc. that cut across one another and sometimes are entirely contradictory, 

but which all coexist (Aydın, 1999: 98). 
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He also shares negative impressions of Turkey and the Turks with the reader in the third chapter: 

As we have seen, in the long tradition of depicting Turks and Turkey in a negative light 

within a number of western genres examined so far in this thesis, the most prevalent stereotype has 

emphasised hostility and savagery,which have taken diverse forms (Aydın, 1999: 139). 

Aydın believes that sexual promiscuity affected literature in 20th century in a negative way. He 

states “…the motif of sexual promiscuity, both heterosexual and homosexual which formed a 

definitive element in nineteen century works, has continued to exert an influence on twentieth 

century literature about Turkey.” (Aydın, 1999: 159). He, as a professor of literature and 

politican, offers suggestion in the final chapter of the book in order to change the bad 

impressions of Turkey and Turks: 

 

  Turkey as a state is undergoing a period of change despite the fact that it still has some 

serious ethnic, political and economic problems to tackle, and in order to provide a neutral picture 

of the country and a better understanding of the people and their culture and traditions with positive 

as well as negative aspects, it is necessary to know Turkish philosophers, writers, critics, poets, and 

artists, not necessarily through the original texts, but at least through translation (Aydın, 1999: 210). 

 

Ads of the book Images of Turkey in Western Literature published on various websites such as 

www.amazon.com, www.pandora.com, www.nadirkitap.com, www.barnesandnoble.com, etc. 

are considered as epitexts of the book. The following epitext was retrieved from 

www.amazon.com: 

 

Figure 1 Photo of the book Images of Turkey in Western Literature 

Epitext was, as written in parenthesis on Amazon website, published on the 28th of January, 

1999. According to Genette’s criteria an epitext is either posthumous if it is created after the 

birth of the author or anthumous if it is created during the lifetime of the author. That is, this 

epitext is anthumous since Professor Aydın is alive. The epitext is published in virtual platform. 

It is not written and it is visual epitext. The addressor of the epitext is Professor Dr.  Kamil 

Aydın and the addressee can be firstly the people making studies in comparative literature and 

international relations. Also academicians and politicians may be addressed. Aim of the 

professor, addressor is not earning money since it is obviously stated in the biography. It is an 

academic study which is formed out of his PhD dissertation. His aim is may be to make a 

contribution to the studies in mostly debated issue which is still image of Turkey in the West. 

4. Conclusion and Discussion 

European Union and relations between European Union and Turkey are still discussed in 

various areas primarily in political and academic circles. It is concluded that closely related 

with the debate, images of Turks and Turkey are defined by the West itself in a negative way 

despite Turkey’s great efforts to join the Union.  

 Literature, as a melting pot, brings images of people in front of the world successfully 

and it can be said it is the most suitable and fruitful type of art. People can learn about societies 

and their customs and traditions through reading great works. 
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Paratextuality can help the people to see what happens behind the curtains. It means, it not only 

lets us know the physical features of a book, it also gives chances to know about writer and 

publisher. It also makes the people wonder about aim of the writer and publisher. Peritexts as a 

part of paratext sheds on physical appearance of the book professionally. Epitexts are very 

practical ways of revealing a book or a writer especially new ones. People may recall forgotten 

works through epitexts published in wide range of areas. Thanks to technological 

developments, it seems that epitexts are going to be important key factor to analyse new studies. 

Scientific events held by different universities or organizations are new opportunities to 

introduce paratextuality, peritext and epitext.  

As a result, the paper presented at the 7th SCF International Conference on “Future of European 

Union and Future of Turkey-EU Relations is a kind of epitext addressed by Dr. Raşit Çolak. It 

is going to be anthumous and written epitext. In addition, the presentation which was made in 

the 2nd Conference Hall is audio-visual epitext. Aim of the paper is to introduce people 

paratextuality and its application through the book Images of Turkey in Western Literature and 

to tell people that image of Turks and Turkey is very significant on the road to full membership. 
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Kültürlerarası İletişim Bağlamında Renan Demirkan’ın “Üç 

Şekerli Demli Çay” Adlı Eserinde Kültürel Etkileşim ve 

Kültürlerarasılık 
 

Yüksel Ersan1 

 

 
Özet 

Her toplumun kendine özgü bir yaşam biçimi ve kültürü vardır. Toplumlar tek bir din, dil ve ırktan oluşmazlar. 

Farklı etnik köken, dil din ve yaşam koşullarına sahip insan grupları, toplulukları geliştirdikleri ve kendilerini ait 

hissettikleri birçok kültür ve bu kültürün içinde alt kültürler mevcuttur. Bu toplulukların aralarında uzlaştıkları 

normlar, kurallar, davranış kalıpları ve özgün semboller vardır. Farklı kültürlerden gelen ya da aynı kültürün içinde 

farklı alt kültürlerden gelenlerin aralarında oluşan iletişim süreçlerinde Kültürlerarasılık durumu söz konusudur. 

Toplumun içinde aynı kültüre sahip bireylerin arasındaki iletişim sürecinde kültür olumlu bir rol oynamaktadır. 

Ancak Kültürlerarasılık durumunda kültür farklılıkları nedeniyle amaçlanan sonuca ulaşmak zordur. 

Renan Demirkan’da Ankara’da doğmuş, küçük yaşta Almanya’ya gelmiş aile içinde Türk Kültürünü yaşarken 

gittiği okullarda ve yaşadığı çevrede Alman Kültürünün etkisi altında kalmış bir bireydir. Aslında iki kültürü de 

özümsemiş, çift kültürlü yetişmiş ve hatta eserini “Üç Şekerli Demli Çay” Almanlara hitap etmek için Almanca 

kaleme almıştır ve eserinde iki kültür arasında kalmış gençlerin sorunlarını okuyucuya yansıtmak istemiştir. 

Biz de çalışmamızda bu eserde yazarın ortaya koyduğu kültür karşılaştırmasının izini sürerek kültürlerin 

etkileşimini ve kültürlerarasılık izleğini araştıracağız. 

Anahtar Kelimeler: Alman ve Türk kültürü, Renan Demirkan, Kültürlerarasılık, Kültür etkileşimi 

 

Cultural Interaction and Interculturalism in Renan Demirkan's 

“Three Sugary Tea” in the Context of Cultural Communication 
 
Abstract 

Every society has its own way of life and culture. Societies do not consist of any single religion, language and 

race. There are many groups of people with different ethnic backgrounds, languages and living conditions, and 

there are also many cultures and subcultures in which they develop their communities. There are norms, rules, 

patterns of behaviors and original symbols agreed between these communities. Intercultural relationships exist in 

the communication processes that come from different cultures or from different subcultures within the same 

culture. Culture plays a positive role in the communication process between individuals who have the same culture 

within same society. However, in the case of interculturalism, it is difficult to achieve the intended result due to 

cultural differences. 

Renan Demirkan, who was born in Ankara, came to Germany at a young age, lived under Turkish culture and the 

influence of German culture. In fact, he has been assimilated by the two cultures. She was trained biculturally and 

even her work was written in German to appeal to the Germans.  

In this study, we will investigate the interaction of cultures and the traces of interculturalism by following the 

author’s background. 

Keywords: German and Turkish culture, Renan Demirkan, interculturalism, cultural 

interaction 
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1. Giriş 

20. yüzyılın başında 1. Dünya Savaşının sonunda, Avrupa’nın üç büyük İmparatorluğu Rus, 

Avusturya - Macaristan ve Osmanlı çöker. Savaşın sonunda tarih sahnesine, Sovyetler Birliği, 

Almanya, Avusturya, Macaristan ve Türkiye gibi İmparatorluklardan yeni Devletler çıkar. 

Ancak savaşın sorucundan kimse memnun değildir. Savaş ekonomileri bozmuş, kıta 

Avrupa’sının dışında yeni ve büyük bir gücün oluşmasını sağlamış, ABD’yi ekonomik güç 

haline getirmiştir. 1929 yılı ekonomik bunalımı Avrupa’yı etkilemiş, İtalya’da Mussolini, 

İspanya’da Franco ve Almanya’da Hitler yönetime geçmiştir. 1938’de Almanya Polonya’yı ve 

Avusturya’yı ilhak etmiştir. Bu durum, Almanya, Japonya ve İtalya’nın ve Hırvatistan’ın 

müttefik olduğu yeni bir büyük savaşın başlamasına sebep olmuştur. Müttefikler savaşı 

kaybetmişler, Avrupa ikiye bölünmüş yeni kutuplaşmalar meydana gelmiştir. Almanya Doğu 

ve Batı olarak ikiye bölünmüş, ekonomi tamamen çökmüştür. 

Ancak Alman Milleti disiplinli çalışmasıyla ülkeyi yeniden imara koyulmuş akabinde “Alman 

Mucizesini” gerçekleştirmek üzeredir. Bu esnada çok fazla işgücüne ihtiyaç duyulmuştur. Önce 

bu ihtiyacı karşılamak için Avrupa Ekonomik Topluluğu Üyesi ülkelerden işçi kabul edilmiş, 

yeterli olmayınca da üyelik dışında olan Türkiye’den Almanya’ya işçi göçü başlamıştır. 

Türkiye büyük savaşa girmemiş, ancak ekonomisi savaşa girenlerinki kadar kötüdür. İşsizlik 

hat safhaya gelmiş, hükümetler çıkış yolu aramaktadır. 

Almanya’ya ilk işçi göçü 30 Ekim 1961 yılında imzalanan anlaşma sonucunda başlamıştır. 

Türkler Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine gidecek, bir miktar birikim yaptıktan sonra 

yeniden ülkeye döneceklerdir. Ancak ilk giden kuşağa, ne geldikleri ülke ne de ayrıldıkları ülke 

sahip çıkmıştır. Türkiye bunları ülkeye döviz gönderen makinalar gibi algılamış, Almanya ise 

Max Frisch’in deyimiyle “işçi istedik, insanlar geldi” (Çelikbudak, 2015:274) sözünde 

belirtildiği gibi tamamen öngörüsüz ve plansız bir şekilde karşılamıştır. Aslında varılacak 

sonucu o dönemden görebilenlerde vardır. İstanbul Alman İrtibat Bürosu Müdürü Theodor 

Marquard 1966 yılında şöyle demişti: “Sanmayın ki gidenler geri dönecekler. Birçokları 

Almanya’da yeni bir hayat kuracaklar, kök salacaklar ve vatanlarını sadece misafir olarak 

ziyaret edecekler” (Çelikbudak, 2015:17). Durumdan hiç kimse memnun değildi, herkes adeta 

“körleri sağırları” oynuyorlardı. İşte böyle dramların yaşandığı bir durumda Demirkan ailesinin 

babası da kararını vermiş, bir devlet işletmesinde iyi konumda bir mühendis olmasına rağmen, 

geçindiremediği ailesini, çocuklarını yanına alıp Almanya’nın yolunu tutmuştur. Bu durumu 

Demirkan “Yiyici devlet sorumlularının kötü yönetimi, yüksek enflasyon, ödenemeyecek kadar 

yükselen un, yağ, et, ayakkabı ve giysi fiyatları onu, karısı ve yakında okula başlama yaşları 

gelen çocukları için daha iyi bir yaşam aramaya zorluyordu.” (Demirkan, 1992:12) şeklinde 

belirtmektedir. Aile 1962 yılında Hannover’e göç etmiştir.  

Biz de burada “Üç Şekerli Demli Çay” eserinden yola çıkarak kültürlerin etkileşimini ve 

kültürlerarasılığı araştırmak istiyoruz. 

2. Renan Demirkan, Hayatı 

1955 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1962 yılında henüz 7 yaşındayken ailesiyle 

Almanya Hannover’e göç etmiştir. Öğrenimine Almanya’da başlamış ve orada tamamlamıştır. 

Hannover Müzik ve Tiyatro Yüksekokulundan mezun olmuştur. 1980 yılında ilk sinema filmini 

çevirmiştir. Sayısız tiyatro oyunu ve filmde başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Özellikle 

Alman Televizyonunda “Reporter” adlı dizideki “Gazeteci Anzade” karakteriyle ciddi bir çıkış 

yakalamıştır. 1986 yılında NRW Eyaleti ödülü, 1990 yılında ise Halkın seçtiği Altın Kamera 

ödülü ve Eleştirmenlerin verdiği Adolf – Grimme ödülünün sahibi olmuştur. 
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Günümüze kadar Alman Tiyatroları bünyesinde “Vanya Dayı, Romeo ve Jülyet, Ghetto ve Kral 

Lear” gibi birçok oyunda sahne almıştır. 1983 yılında Götz Georg ile birlikte rol aldığı “Zahn 

um Zahn” isimli sinema filmiyle ismini duyurmayı başarmıştır. 

Ayrıca yazar kimliğiyle de tanınan Demirkan, Almanya’da yaşayan Türk işçilerinin kimlik 

sorununu ele aldığı “Üç Şekerli Demli Çay” isimli romana imzasını atmıştır. Eserlerini 

Almanca olarak yazan Renan Demirkan, daha sonra “Sakallı Kadın - Die Frau mit Bart” isimli 

esere de imzasını atmıştır. 2002 yılında INHTHEGA Tiyatro ödülünü almıştır. 2004 yılında 12. 

, 2017 yılında 16. Federal Meclis Üyeliğinde de bulunmuştur. SPD den aday gösterilmiş Kuzey 

Ren Westfalia’yı temsil etmiştir. Almanya da Windeck’te yaşamını sürdürmektedir. 

3. Almanya’ya İşçi Göçü ve Misafir İşçi Edebiyatına Yansımaları 

Almanya tarihinde Türkler ile yolların kesişmesi 17. yüzyıla kadar gitmektedir. 1880 ve 1900’lü 

yıllarda Osmanlı döneminde Almanya’ya eğitilmek ve çalışmak için gidenlerin sayısının 12 

bini bulduğu iddia edilmektedir. Gidenler Mercedes, AEG, Siemens gibi büyük firmaların 

bulunduğu Stuttgart – Münih havzasına, Köln’e ve Berlin’e gidiyorlardı. Dresden’deki Yenidze 

sigara fabrikasına 1899’da 7 tütün uzmanı gönderilmiştir.2 30 Ekim 1961 tarihinde ise Alman 

ve Türk Devletleri arasında imzalanan anlaşmayla Almanya’ya ilk olarak resmi işçi göçü 

başlamıştır. İstanbul’daki Alman İstihbarat Bürosu ve Türkiye İşçi Bulma Kurumu şubelerince 

yönlendirilen Türkler, sıkı bir sağlık kontrolünden sonra Sirkeci Garından trenle yola çıkıp 

Münih’in 11 Numaralı Peronuna gelmişlerdir. Almanca bilmeyen bu işçiler kalifiye de 

değillerdir. Bir süre ki, bu başlangıçta 2 yılı öngörüyordu, çalıştıktan sonra yeniden Türkiye’ye 

geri döneceklerdi. Ancak İstanbul İstihbarat Bürosu Müdürü Theodor Marquard’ın da 1966 

yılında belirttiği gibi geri dönmemişlerdir. Hatta birçoğu orada kalmış ki bunu Alman 

İşverenlerde desteklemiştir, çünkü işi öğrenmişler ve artık işler işveren açısından düzgün 

gitmektedir, yeni hayatlar kurmuşlardır ve vatanlarını misafir gibi ziyaret etmektedirler. 

Almanya’da kalanlar artık Almanya’daki yaşama tamamen ayak uydurmuşlar, yaşamın her 

alanında – ekonomi, ticaret, sanat, edebiyat vs. – varlıklarını sürdürmektedirler. 

Buradaki Türkler kalıcı duruma geldikten sonra Edebiyatta da kendilerini göstermişlerdir. İlk 

kuşak Almanya’ya giden ve edebiyatla uğraşanlar, genel olarak Anadillerinde “Türkçe” 

yazmışlardır, dil sorununu çözdükten sonra bulundukları ülkelerin dillerinde eserlerini 

okuyucuyla buluşturmuşlardır. En çok ta düzyazı türünde – roman, hikâye – eserlerini 

yazmışlardır. Anlatım tutumları ağırlıklı olarak hiciv ve eleştirel. Konular ise göçmenlik, kimlik 

sorunu, yabancılık, kültür, yeni topluma uyum ve hatta evrensel konulardır. Bu konularda 

çalışan Akademisyen İbrahim Özbakır da yayınladığı makalesinde: “Kendi gelenek ve 

kültürlerine sıkı sıkıya sarılmaya çalışsalar da, bu insanlar yaşadıklarını anlatma, içinde 

bulundukları yeni ve yabancı çevreyle yüzleşme ihtiyacı duymuşlardır. Yabancı olanı, yeni 

yaşam tarzını ve göç sorunlarını anlatma amacıyla bir dizi edebi eserler ortaya koymuşlardır.” 

(Özbakır, 2000:212) demektedir. 

Bu alanda akla gelen edebiyatçıların başında: Aras Ören, Bekir Yıldız, Yüksel Pazarkaya, 

Şinasi Dikmen, Aysel Özakın, Fethi Savaşçı, Emine Sevgi Özdamar, Saliha Scheinhardt, Alev 

Tekinay, Akif Pirinççi, Feridun Zaimoğlu, Tezer Özlü, Zafer Şenocak Renan Demirkan ve daha 

birçok edebiyatçıyı sayabiliriz. Alman Dili ve Edebiyatı’nın üstatlarından olan Gürsel Aytaç’ta 

Edebiyat Yazıları adlı kitabındaki “Almanya’daki Türk Edebiyatı” adlı makalesinde bu konuyu 

aydınlatmaya bir soruyla başlıyor: Neleri dile getirmek istiyor, ya da en çok hangi konuları 

işliyor Türk yazarlar? Yanıtı yine kendi veriyor: “Kültür farklılıklarını görmek, yaşamak ve 

dikkatleri bu alana çekmek yaygın bir eğilim. Kimlik problemi olarak nitelenen konunun 

                                                           
2 Almanya Tarihinde Türkler,  https://www.posta.com.tr/almanya-tarihinde-turkler-95189 15/03/2019 
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çeşitlemeleri bol. Özellikle Almanya’daki ikinci kuşak denilen Türklerin iki kültür dünyasıyla 

sürekli alışveriş içinde olması söz konusu. Türk kültürü ana-babalarının, ailenin sürdürdüğü 

hayat, üslubunda egemenken, “dışarda” Alman kültürüyle yüz yüze olan gençler bunlar. 

Yazdıklarında bu azınlık, kimlik vb. problemler ön sıradaysa da salt evrensel salt insana ilişkin 

konuların dile geldiği de oluyor.” (Aytaç,1991:155) 

Görüldüğü gibi yaşamın her alanından hatta evrensel konulardan yazanları görmek 

mümkündür. 

4. Eser Hakkında “Üç Şekerli Demli Çay” 

Ailesiyle birlikte 7 yaşında Ankara’dan Almanya’nın Hannover şehrine göçen Renan Demirkan 

bu eserinde Ankaralı orta sınıf bir ailenin Almanya’da yetişen kızının öyküsünü anlatıyor 

okuyucuya. Eserlerini Almanca yazan Demirkan’ın bu romanı “Schwarzer Tee mit drei Stück 

Zucker” 1991 yılında Kippenhauer & Witsch tarafından Köln’de yayınlanır. Daha sonra 1991 

yılında M. Kemal Okan tarafından “Üç Şekerli Demli Çay” adıyla Türkçeye çevrilir, Real 

yayınları arasında yayımlanır. Eser birçok yerinde Renan Demirkan’ın hayatında izler taşır ki 

bu özelliğiyle otobiyografik sayılır. 

Eser, genç bir Türk kadınının bir Alman hastanesinde sezaryen olmayı beklerken ki duygularını, 

geriye dönüş tekniği, iç monolog, bilinç akımı gibi edebi tekniklerle anlatılmasını kapsar ve 

“Herhangi bir Temmuz pazarı, sabah 08.05’te başlar ve saat 09.57’de sona erer! (Demirkan, 

1991:7,101) Narkoz uzmanı Doktorun gecikmesi, genç kadının yaşamı, Almanya ve 

Türkiye’deki yabancılık hislerini düşünmesi için yeterli bir zaman yaratır kendisine. Acı 

tecrübeleri, toplum içindeki yalnızlığını ve kimsenin onu anlamayışını, aynı zamanda ailesinin 

Anadolu’da üç şekerle içtiği demli çayı, fındık bahçelerinde oynadıkları günleri hatırlar. 

Renan Demirkan’ın anlattıkları büyük gerilimleri kapsamayan, kesintisiz olmayan hikâyelerdir, 

08.05 ile 09.57 arasında narkoz doktoruna kızgınlığı, geriye dönüş tekniğiyle geçmiş hayatı ve 

Golf randevusunu kaçıran Profesörün komik durumunu gözler önüne sermektedir. 

5. Kültürlerarası İletişim 

Küreselleşmeyle birlikte, dünyanın yaşadığı savaşlar, ekonomik buhranlar, göçler sonucunda 

değişen toplum yapıları, ortadan kalkan sınırlar sonucunda dünyanın farklı bölgelerinden, farklı 

ülkelerden insanlar zamanla aynı bölgede yaşamak, çalışmak zorunda kalmışlardır. Önceden 

birbirlerini tanımayan, birlikte yaşamamış bu insanlar, ortak yaşam deneyiminden uzak ama 

birbirlerine yakın amaçlar uğruna bir araya gelseler de, bazen aynı dili konuşuyor olsalar da 

iletişim sorunu yaşamaktadırlar. İletişim, kültür ve dil alanında çalışan bilimadamları bu 

durumu görmüş, yanlış anlamaların yol açtığı bu sorunları ortadan kaldırmak için daha 

derinlemesine bir araştırma yapmak istemişlerdir. Kültürlerarası iletişimci Asker Kartari “farklı 

kültürlere mensup insanların arasında etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının algılanması, 

açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları inceleyen disiplinlerarası bir 

bilim dalı” (Kartari, 2013:3) olarak adlandırmaktadır. 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere belirli bir kültür ve dil de yetişen kişiler yaşamlarının bir 

evresinden sonra sebep ne olursa olsun farklı bir kültür içinde yaşamak durumunda kalabiliyor. 

Almanya’ya göç eden Türkler de başta ekonomik sebeplerden dolayı ülkelerinden ayrılmış ve 

farklı dil, din ve kültürün arasına karışmışlardır. İlk kuşak bu yeni kültüre ayak uydurmakta çok 

zorlanmış, çok sıkıntı çekmiştir. Gelenlerin eğitim düzeyi çok yüksek olmadığından geldikleri 

ülkelerin dilini öğrenmekte zorlanmışlar, topluma tam olarak uyum sağlayamamışlardır. Gerçi 

bunun altında daha birçok sebep vardır, ne Türkiye ne de Almanya bu insanlara uyum için 

gereken desteği vermiştir. Ancak ikinci ve üçüncü kuşak uyum için daha heveslidir ve daha 

başarılıdır. Çünkü bunlar küçük yaşta bu ülkeye geldikleri için burada okula gitmişler, arkadaş 

çevresi edinmişler bu toplumun içinde yetişmişlerdir. 
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Renan Demirkan’da bu başarılı kuşağın içindedir. Almanya’ya 7 yaşındayken gelmiş, burada 

okula başlamış ve iki kültürün arasında yoğrulmuş, sonunda çift dilli çift kültürlü bir duruma 

gelmiş ve hatta eserlerini Almanca yazmıştır. Zaten eserde de otobiyografik unsurlarla 

küçüklüğünden beri yaşadıkları anlatılmaktadır. Farklı kültürlere mensup olan okuldaki 

öğrenciler arasındaki etkileşim ve anlam aktarımını göstermeye çalışacağız ki bu süreç kültür 

içi süreçlerden daha farklı işlemekte, anlamlandırma evresinde kültür farklılıklarının etkisiyle 

anlamın değişebildiği, yanlış anlamaların ortaya çıkabildiği, bu sebeplerden dolayı da alıcı 

üzerinde istenmeyen etkilerin yaratılabildiği bir süreçtir. 

6. Kültür, Kültürlerarasılık, Etkileşim 

Edward T. Hall’e göre “kültür insan toplulukları tarafından insanın temel gereksinmelerini 

karşılamak üzere üretilen, yaratılan her türlü insan yapısı ürünler bütünüdür.” (Kartari, 2013:7) 

Kavram olarak ele alırsak kültürün kökeni Latincedir ve ilk anlamı ekin’dir. TDK sözlüğünde 

de kavram “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler 

ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal 

çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” (TDK, 2005:1282) 

olarak tanımlanmaktadır. 

Her toplumun kendi tarihi gelişimi sürecinde yarattığı birçok maddi ve manevi değerleri vardır. 

Bu değerler toplumu birlikte ve beraber yaşamada, diri tutmaktadır. Her toplum bu değerleri 

sonraki nesillere aktarmaktadır ki bu toplumun geleceği için çok önemlidir. Kültürü böyle 

tanımladıktan sonra şimdi Kültürlerarasılık kavramı üzerinde duralım. Bu kavram kültürün 

farklılaşması veya değişmiş niteliğiyle yakından ilgilidir. Kültürün ögeleri zamanla farklı 

bölge, koşul ve topluluklar içinde birbirine benzemeyen değişim süreçlerinden geçerler, 

böylece bir süre sonra kültürün hem maddi hem de maddi olmayan ögeleri değişir ve farklı 

kültürler ortaya çıkar.  

Dünyada, değişik bölgelerde farklı insan topluluklarının, farklı kültürleri vardır, biz bunu bir 

anlamda kültürün altkültürleri olarak tanımlıyoruz. Bu altkültürlerin varlığı iletişim süreçlerinin 

çoğunda “Kültürlerarasılık” dediğimiz durumu ortaya çıkarmaktadır. Toplumu oluşturan 

fertlerin kültür farklılığının söz konusu olmadığı durumlar dışında kalan bütün iletişim 

süreçlerinde Kültürlerarasılık durumu vardır. Başka bir ifadeyle Kültürlerarasılık: “etkileşimde 

katılan tarafların farklı kültürlere mensup olmaları halinde ortaya çıkan durumdur.” (Kartari, 

2013:10) Aynı dile, dine, değerlere ve normlara mensup bireylerin arasındaki iletişimde kültür 

olumlu rol oynarken, kültürlerarası durumlarda kültür farkları nedeniyle niyetlenen sonuca 

ulaşmak zorlaşır. 

7. Kimlik Sorunu 

 Renan Demirkan eserinde 2. Kuşak anlatıcı “ben” vasıtasıyla Almanya’ya göçün sebep ve 

sonuçlarından yola çıkarak buradaki yaşananları gözler önüne getirmektedir. 1. Kuşak, “ben” 

anlatıcının babasıdır. Türkiye’de aslında ortalamanın çok üzerinde bir eğitime ve gelire sahip 

olmasına rağmen gelecek kaygılarından dolayı Almanya’ya göç etmeyi seçmiş bir bireydir. 

Tamamen Türk kültürü içinde yetişmiş, gelenek ve göreneklerine hâkim, Türk norm ve 

değerlerinin bilincindedir. Ailenin Almanya’ya göçmelerinin sebebi eserde:  

 “Baba, bir devlet işletmesinde iyi konumda bir mühendis olmasına karşın 

aileyi geçindiremiyordu artık. Yiyici devlet sorumlularının kötü yönetimi, 

yüksek enflasyon, ödenemeyecek kadar yükselen un, yağ, et, ayakkabı ve 

giysi fiyatları onu, karısı ve yakında okula başlama yaşları gelen çocukları 

için daha iyi bir yaşam aramaya zorluyordu.” (Demirkan, 1992:12-13) 

şeklinde belirtilmektedir. 
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Baba bu kaygılarla Almanya’ya göçer, kısa süreliğine burada kalacak ve ekonomik olarak iyi 

duruma geldikten sonra yeniden ülkesine dönecektir. Almanya’daki yaşam çetin geçer. Eşi ve 

kendisi çalışır, çocuklara ise büyük olan kardeşi göz kulak olur. Kendi dünyalarını kurmuşlar 

çok fazla Almanlarla iletişim içinde yaşamamak arzusundadırlar. Kaldıkları yer küçük bir köy 

ve köyün en dışındaki evde oturmaktadırlar. Almanlarla minimum seviyede temas kurmalarına 

rağmen Almanlar, Türkler hakkındaki ön yargıları aşamazlar. 

 “Kendi dört duvarları arasındaki bu yaşam izleyenleri şaşırtmış olmalı. Çünkü 

tüm bunlara karşın Almanlar için “Sarımsakobur” ve “Cimri Türklerdirler.” 

(Demirkan, 1992:15) 

 “Bu yeni pahalı yaşam için anne ve baba para kazanırken o kardeşine 

bakıyordu.” (Demirkan, 1992:15) 

2. kuşak olan çocuklar, yabancı kültüre uyum konusunda daha şanslıdırlar. Onlar insanlarla 

birlikte olmak, iletişim kurmak istemektedirler, ancak onların yaşadığı kültür şoku daha 

derindir. Taşındıkları ev 250 nüfuslu köyün ucundadır. Bahçeli küçük bir binadır. Ama biraz 

yaşamdan uzak ve izoledir. “Karşısında ağaçların ardına gizlenmiş, alçak bir bina. Oraya 

çekilmiş yalnız yaşıyorlardı.” (Demirkan, 1992:15) Ama babalarıyla sokağa çıkınca adeta 

büyüleniyorlardı Almanya’daki yaşamdan, “küçük kızlar, el ele veya kol kola yürüyen bu 

büyük insanlardan büyülenmişlerdi.” (Demirkan, 1992:14) 

Eserdeki Türk ve Alman gelenekleri, yaşam biçimleri iki kültürün karşılaştırılması, 

kültürlerdeki dini ve batıl inanışlar, isimler değer yargıları, giyim kuşam, yaşam biçimi, yeme-

içme kültürü gibi konuların karşılaştırılmasına sıklıkla rastlanmaktadır. Buna göre kültürel 

nitelik taşıyan karşılaştırmaları göstermeye çalışalım: 

8. Kültürlerarası İfadeler 

Türk Kültürü: 

Kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeleri. (Demirkan, 1992:14) 

Her sivilce ile büyük kaygılara düşen, taraktaki her saçı sayan arkadaşı, (...) Günde yüzden fazla 

saç döküldüğünde, hemen başlanacağı muayeneye gitmişti. S. 22 

Sağlıklı olduğuna şükretmeliymiş. Biteviye bunu öğütlerdi annesi. S.27 

Allah büyüktür. Alan da veren de o’dur. S.17 

Alman Kültürü: 

Kırmızı üçgen tabela, beyaz harfleriyle basmayı ve top oynamayı yasaklıyor. S.14 

Binadaki bu alışılmamış gürültüleri, üç ay sonra çocuksuz ev sahibinin sözleşmeyi hemen iptal 

bildirimi. S.14 

40m2’lik evlerde yaşam biçimi. S.15 

Almanya’daki yaşam biçimi: 

Temiz, geniş caddede çiçekli balkonlu bakımlı evler. S.15 

Çocukların oyun hayatını kısıtlayan levhalar, üçgen ve sekizgen kırmızı çerçeveli trafik 

lambaları. S.14 

Yalnız yaşama (yalnızlık duygusu). Dört duvar arasında, basit şartlarda sessiz ve saygılı bir 

yaşam. S.15 

Dakiklik! (Zamanı hatırlatması için evin her köşesine asılan saatler). S. 29 

Almanya’da, 250 nüfuslu bir köyde dahi sigara otomatı ve tren istasyonunun bulunması. S.36 

Türk olduğu için, okuldaki öğretmeninden haksız muamele görme. Aptal ve bilgisiz olarak 

gösterilme, hırpalanma. S. 38 

Sosyal yardım. S.40 

Hastanelerde her bir hasta ile ilgilenebilecek birer hemşirenin ve odalarda zil bulunması. S.67 
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Düşkünler evi; sokak müzisyenleri, ışıl ışıl yanan ışıkların geceyi gündüzden aydınlık yapması. 

S.99 

Türkiye’deki yaşam biçimi: 

Silme dolu minibüs ve taksilerdeki insanların havada asılı güzel ve çirkin kokuları. S.12 

Yüksek enflasyon geçim sıkıntısı. S.12 

Filler gibi, hortumuyla bir öndekinin kuyruğunda, gençler birbirleriyle kaynaşmış. Onlarsa, 

sürüler halinde dolaşmalarına karşın yalnız başlarına yem arayan keçilerin ülkesinden 

geliyordu. S.14 

Küçük yaşta sorumluluk alan çocuklar. S.21 

Arabalar gürültü kaynağı. S.29 

Devlet yatılı okulunda okuma. S.35 

Alaturka tuvalet. S.48 

Türkiye’deki hastanelerde 50 hastaya bir hemşirenin düşmesi. S.62 

En yakın okul iki saatlik uzaklıkta. S.64 

Çocuk satıcıların istasyonda simit, karpuz yemiş satmaları. S.66 

İsimler, Lakaplar: 

Türklere Almanların “Sarımsakobur, cimri Türkler” demesi. S.15 

Doğan çocuğa, hayatta kalması için “Yaşar” adının konması. S.64 

Günde 2-3 yumurta yiyen Alman’a “Yumurta Tete” lakabı takmaları. S.73 

Türk ve Alman değer yargıları: 

Türkiye’de hamile kadınların güzel insanlara bakmaları öğütlenir deyip, dergideki güzel ve 

genç insanlara bakması. S.11 

Babanın kızlarını okul gezilerine ve şenliklere göndermemesi. S.29 

Evlatlarının alnından öpme s.48 

Kültürel Değerler: 

Geleneklere bağlılık. S.28 

Değerleri yitirmemek için çaba sarf etmek. S.29 

Çayın yerini Almanya’da kahvenin alması. S.48 

Yere bağdaş kurarak oturmak. S.76 

Yeme içme kültürü: 

Türkiye’den yanlarında baharat getirmeleri. S12 

Kahvaltıda çay, peynir, zeytin mısır ekmeği süt kaymağı gül reçeli. S.48 

Bizde demli çay Almanlarda kahve. S.69 

Türklerin ekmeğe düşkünlüğü. Almanların çuvallarla patates almaları. S.73 

Bizlerde sıcak yemek, onlarda soğuk ve aperatif türü. S.77 

Misafirlikte çocuklara limonata büyüklere bira ikram edilmesi. S.78 

Noel çöreği. S.79 

Kahvehanelerde çay içip tavla oynamak. S.97 

Çerkez tavuğu. S.99 

 

9. Sonuç 

Renan Demirkan’ın babası, birinci kuşağın temsilcisi, Cumhuriyetin kurulmasından sonra 

eğitim almış kültürlü, kendini yetiştirmiş bir mühendistir. Almanya’ya giden diğer ilk kuşak 

temsilcilerinden farklıdır, eğitimlidir, Türkiye’de bir işi vardır, ailesine karşı baskı 

kurmamaktadır ve baskıcı değildir. Anne ise babaya göre daha gelenekçidir, babaya rağmen 

çocuklarının üzerinde daha baskındır, kızlarının üzerinde tam hâkimiyet kurmak istemektedir. 

Çocuklar, ebeveynlere göre topluma daha fazla uyum sağlamış durumdadır, ama anne baba 

baskısıyla da yeni kültüre tam olarak uyum sağlayamamaktadırlar. 
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Her ne kadar Demirkan küçük yaşta Almanya’ya gelmiş ve bu kültüre uyum sağlamış, hatta 

eserlerini Almanca yazıyor olsa da zaman zaman “Yabancı olma, yabancı hissetme“ duygusunu 

sıklıkla dile getirmektedir. Tam olarak iki kültür arasında kalma durumunu söz konusudur, 

çünkü ne Almanya’da ne Türkiye’de kendini tamamen o kültüre ait hissetmektedir. Eserin 

kahramanları Türk’tür ama olaylar Almanya’da geçmektedir. Geriye dönüş tekniğiyle Türkiye 

anılarını da anlatmaktadır. Anlatıcının 16 yaşında Türkiye’ye Alman arkadaşıyla gitmesi, 

İstanbul’da tacize uğraması ve Alman arkadaşının bu duruma müdahale etmemesi, seyirci 

kalması iki kültür arasındaki namus kavramını bizlere göstermektedir ki Almanya’ya dönünce 

derhal arkadaşını terk eder ve yollarını ayırır. 

Anlatıcı “Ben” in babası iki kültüre uyum sağlamış birey figürü için özellikle örnek 

gösterilebilir, çünkü Vals dinlemekte, kızlarına samba ve tango öğretmekte ama bir o kadar da 

kendi kültürüne düşkündür, bu da iki kültür arasında kalmış kimlik sorunu yaşayan birinin 

dünyasını anlatmak bakımından önemlidir. 

Yazar karşıtlıklarla iki kültürü, toplumu, yaşam biçimini, gelenek görenekleri, yeme içmeyi, 

değerleri, her iki toplumun birbirlerine bakış açılarını ve birbirlerine taktıkları lakapları 

karşılıklı olarak okuyucuya vermeye çalışmıştır. Bunlardan biri de “çay”dır.”Hele bir de üç 

şekeli olursa!” Türk toplumunda çayın yeri farklıdır günün her saatinde keyifle içilmektedir, 

sabah kahvaltıda, öğleyin, akşam misafirlikte, kahvehanelerde sohbet ederken keyifle 

içilmektedir. Alman toplumunda ise çayın yerine kahve vardır. Pazar günleri düzenli olarak 

aileler bir araya gelir ve saat 15’te bir masa etrafında birleşirler, kekler ve turtalarla kahve 

içmektedirler. 

Yazarın bu eserini yayınlamasından bu yana Almanya’da ve oradaki Türk misafir işçilerde çok 

şey değişmiştir. Artık Türkler misafirlikten çıkmışlar, birçoğu Türk asıllı Alman vatandaşı 

olmuşlar, ekonomiye siyasete ciddi katkı vermektedirler. Birinci kuşaktan geriye son 

temsilciler kalmıştır artık, zamanla ikinci kuşak büyümüş, orada doğan üçüncü kuşak topluma 

tam olarak uyum sağlamıştır. Almanya burada yaşayan son kuşak için vatan olmuştur adeta, 

ancak ilk kuşak için geriye sadece anıları kalmıştır acısıyla tatlısıyla… 
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Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türkiye’den Almanya’ya İşçi 

Göçü Olgusu 
 

Yüksel Ersan1 

 

 
Özet 

Günümüzdeki Avrupa Birliği’nin temelleri 1958 yılında (AET) Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak atılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ilk kurulduğu günden beri çağdaşlaşma yolunda önemli adımlar atmış, uluslararası 

platformdaki gelişmeleri yakından takip etmeye çalışmış, çağdaşı birçok uluslararası örgütlenmelere (OECD, 

NATO, BM) katılmıştır. Dönemin Başbakanı ve Demokrat Parti Lideri Adnan Menderes de 31 Temmuz 1959’da 

topluluğa Türkiye’nin ortaklık başvurusunu yapmıştır. AET Bakanlar Konseyi başvuruyu kabul etmiş, 12 Eylül 

1963’te dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından ilişkinin hukuki temellerini oluşturan Ankara Anlaşması 

imzalanmış, 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ankara Anlaşması'nın 2. maddesinde Anlaşma'nın amacı şöyle belirtilmektedir: "Türkiye ekonomisinin hızlı 

kalkınmasını ve Türk halkının istihdam düzeyinin ve yaşam koşullarının yükseltilmesini sağlama gereğini göz 

önünde bulundurarak, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi 

özendirmektir." Daha sonra Avrupa Birliği’ne evrilen topluluğa Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde, Ankara 

Anlaşması'nda öngörülen dönemlerin tamamlanmasını beklemeden, üyelik başvurusunda bulunmuştur. 

Görüldüğü gibi asıl amaç ekonominin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesidir, ancak Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bu dönemde II. Dünya Savaşı’na girmemesine rağmen ekonomisi çok iyi değildir, ülkede işsizlik 

ve ekonomik sıkıntılar vardır. II. Dünya Savaşı’na katılmış ve bir yıkımın ardından yeniden ayağa kalkmaya 

çalışan Almanya’nın bu sıkıntıdan çıkabilmesi için şiddetle iş gücüne ihtiyacı vardır. Yollar burada kesişir ve 

Türkiye’den, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’na (daha sonra Avrupa Birliği (AB)) üye ülkelerin lideri 

konumunda olacak olan Almanya’ya işçi göçü başlar. Bu göç sıkıntılar ve acılar barındırmaktadır. Türkler 

Almanya’ya gidecek, biraz para kazanacak ve kısa bir süre sonra yeniden ülkeye dönecektir. Ancak bu böyle 

olmaz. Biz bu çalışmamızda Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecini ve Almanya’ya işçi göçü temelinde Türklerin 

yaşadığı sorunları araştıracağız. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, İşçi göçü, Emigrasyon, Türkiye, Almanya  

 

Worker Immigration from Turkey to Germany during Turkey’s 

European Union Membership Process 
 
Abstract 

The foundations of the present European Union were laid in 1958 as the European Economic Community. The 

Republic of Turkey has taken important steps to modernize the country since it was first founded. It has also tried 

to follow closely the developments in the international arena such as the many contemporary international 

organizations (OECD, NATO, UN). The period began with Adnan Menderes, Turkey's Prime Minister and 

Democratic Party Leader in July 31st, 1959 as application for partnership for European Economic Community. 

On 12th September 1963, the Turkish Prime Minister İsmet İnönü signed the Ankara Agreement, which established 

the legal foundations of the relationship, and the agreement went in effect on December 1st,1964. 

Article 2 of the Ankara Agreement states the purpose of the Agreement as the following: "The main aim is to 

encourage the commercial and economic relationship between the partners continuously and stably in accordance 

with the aim of rising Turkey’s economy and the rapid development of the Turkish people considering the need to 

ensure the enhancement of the level of employment and improving living conditions". Then Turkey, on April 14th, 

1987 applied for partnership which evolved in European Union in time without pending the completion of the 

process envisaged in the Ankara Agreement. 

As it is seen, the main aim was to improve the economy and increase the level of welfare. Though Turkish Republic 

did not enter the 2nd World War, its economy was not very good during this period. There was unemployment 

                                                           
1 Assist.Prof., Usak University, Faculty of Science and Letters, Department of Western Languages and Literatures, 

Usak-Turkey, yuksel.ersan@usak.edu.tr 
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and economic crisis in the country. Germany, who involved in World War II, was trying to get up again after a 

destruction. It needed the workforce from other countries to get out of this troubles. Roads intersect here and the 

migration of workers from Turkey to Germany started and then Germany would be the leader of the European 

Economic Community (EEC) (later the European Union (EU)). However, this migration had problems and 

suffering at the same time.  The Turks went go to Germany, earned some money and returned to Turkey back soon. 

But this did not work like this. In this study, we search the relationships between Turkey and the European Union 

and we investigate the problems of labor migration of Turks to Germany. 

Keywords: European Union, labor migration, immigration, Turkey, Germany 

 

 

 

1. Giriş 

Avrupa ile Türklerin yolları tarihin eski dönemlerinden günümüze kadar defalarca kesişmiştir. 

Bilinen ilk buluşma kavimler göçü zamanında, Türklerin yaşadıkları toprakların çoraklaşması, 

nüfus yoğunluğu, meraların darlığı, Çin Devleti’nin baskıları sonucu ekonomik ve ticari yönden 

zengin, verimli ve iyi imkânlara sahip olan Avrupa topraklarına göçle başlamıştır. Ata 

yurdundan çıkan Türklerin bir kısmı Hazar Denizi’nin kuzeyinden Avrupa’ya göç etmiştir. 

Günümüze kadar Avrupa’yla karşılaşma aralıklarla devam etmiştir. Son olarak Türklerin 

Avrupa serüveni, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girmemesine rağmen, savaşın etkileri 

sonucunda ekonomik olarak zora düşmesi nedeniyle, 31 Ekim 1961’de Türkiye ile Federal 

Almanya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde olmuştur. Savaş Avrupa’yı büyük bir 

yıkıma uğratmış, milyonlarca kişi hayatını kaybetmiş, ülkelerin haritaları değişmiştir.  I. Dünya 

Savaşı’nın olumsuz etkileri ve çıkar ilişkileri Almanya ve İtalya’nın aleyhine olunca bu iki 

devlet durumu kabullenememiş ve tarihin en kanlı savaşı vukuu bulmuştur. 

Avrupa’yı kasıp kavuran Hitler yönetimi sonunda teslim olmuş, Hitler intihar etmiş, Almanya 

tam bir viraneye dönmüştür. Ama çalışkan ve disiplinli Alman halkı ”Alman Mucizesini” 

gerçekleştirmiş, bu travmayı atlatmasını bilmiştir. Savaşın yaraları sarılırken ülke yeniden 

toparlanmaya başlamış ve bu süreçte işgücüne ihtiyaç duyulmuştur. Bu işgücü önce 

Avrupa’dan temin edilmiş, ancak yeterli olmayınca 30 Ekim 1961’de Türkiye ile Federal 

Almanya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Almanya Türkiye’den işçi almaya 

başlamıştır. Avrupa Birliğinin lideri konumundaki Almanya ile Türk işçilerinin karşılaşması 

burada başlar; ancak bu durum bu ülkeye yapılan ilk işçi gönderimi değildir. Bunun tarihi daha 

eskilere kadar gitmektedir. “1800 ve 1900’lerde Osmanlı İmparatorluğundan Almanya’ya 

eğitilmek ve çalışmak için gidenlerin sayısının 12 bini bulduğu iddia edilir.”2 Bu ülkeye 

gidenler genellikle AEG, Siemens, Mercedes gibi büyük şirketlere gitmişlerdir. 

II. Dünya Savaşına girmemesine rağmen Türkiye’nin ekonomik durumu da çok iyi değildir. 

Ülkede ekonomik sıkıntı ve işsizlik çok fazladır. Bu çerçevede Türkiye’nin de rıza 

göstermesiyle Avrupa Birliği’nin (AB) o zamanlar Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 

lider ülkesi Almanya’ya resmi olarak işçi gönderimi başlamıştır. Bir anlamda AB ile 

Türkiye’nin yolu burada kesişmiştir. Ancak Türkiye’nin 31 Temmuz 1959’da Avrupa 

Ekonomik Topluluğu’na dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından resmi başvurusu 

bulunmaktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğu Bakanlar Konseyi başvuruyu değerlendirmiş ve 

kabul etmiştir. 12 Eylül 1963’te dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından AET ile Türkiye 

arasında Ankara Anlaşması imzalanmış ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Anlaşmanın 2. maddesinde amaç şöyle belirtilmektedir: “Türkiye ekonomisinin hızlı 

kalkınmasını ve Türk halkının istihdam düzeyinin ve yaşam koşullarının yükseltilmesini 
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sağlama gereğini göz önünde bulundurarak, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri 

aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi özendirmektir."3 

Görüldüğü gibi asıl amaç ekonominin kalkınması, refah seviyesinin yükseltilmesi Türkiye’nin 

ve AET üyesi devletlerin ekonomileri arasındaki farkı azaltmaktır. Amaç herkesin 

kazanmasıdır. Bundan iki yıl sonra 30 Ekim 1961’de yapılan anlaşmayla Almanya’ya resmi 

olarak işçi göçü başlamıştır. Bu göç Avrupa Birliği ilişkilerinin sürdürülmesinde olduğu gibi 

sıkıntılar ve zorluklar barındırmaktadır. Avrupa’ya gidilerek, biraz para kazanıp kısa bir sürede 

yeniden ülkeye dönme hayali planlandığı gibi olmaz. 

Çalışmamızın bu kısmında Türkiye-Avrupa ilişkilerine bir göz atarak, AB sürecini kısaca 

değerlendirdikten sonra Türkiye’den Almanya’ya işçi göçü, entegrasyon kavramı ya da 

Avrupalının isteği asimilasyon kavramını değerlendirip, edebiyata, sinemaya ve sanata 

yansımalarını araştıracağız. Bunun sonunda da bir değerlendirmeye varacağız. 

2. 20. Yüzyıl Öncesi Avrupa’nın Siyasi ve Ekonomik Durumu 

20. Yüzyıla gelene kadar Avrupa’da siyasi ve ekonomik alanlarda birçok olay yaşanmıştır. MS. 

800 yılında Şarlman 5. yüzyılda yıkılmış olan Roma İmparatorluğu’nun başına geçerek Papa 

tarafından imparator ilan edilir. 10. Yüzyılda Germen İmparatoru I. Otto kutsal Roma-Germen 

İmparatorluğu’nu kurar. Bu imparatorluk 1806 yılına kadar devam etse de zamanla gücünü 

yitirmiş yerini Avusturya İmparatorluğuna bırakmıştır. Kıtanın kuzeyinde Britanya, önceleri 

Roma İmparatorluğuna bağlıdır. 5. yüzyılda Germen halkı olan Anglosaksonlar adanın yerli 

halkı olan Keltlere katılırlar. Daha sonra 1066 da Fransa’dan gelen Normanlar adayı ele 

geçirmişlerdir. Bunlar aslında bir Germen halkıdır, ancak Fransız kültürüne sahiptirler. 

1215’te İngiltere Kralı John ülkeyi yönetmektedir. Başlangıçta Roma İmparatorluğunun eyaleti 

olan Fransa İmparatorluğu, çöktükten sonra Germen halkı olan Frankların istilasına uğrarlar. 

843’te Şarlman’ın torunları ülkeyi paylaştıktan sonra Batı Frank Krallığı adını alan bölge 

günümüzdeki Fransa’ya dönüşür. 8.Yüzyılın başında Alman kavmi Vizigotların elinde olan 

İber Yarımadası ise Emevi Devleti’nin eline geçer. 1492’de Aragon Kralı II. Fernando 

Müslüman hâkimiyetine son verir ve İspanya’da Endülüs Devletini ortadan kaldırır. 867-1056 

yılları arasında Doğu Avrupa’da Makedonya Hanedanı döneminde Bizans İmparatorluğu altın 

çağını yaşamaktadır. 11. yüzyılda Türklerin İslamiyet’i kabul edip Batıya göç etmeye 

başlamasıyla Selçuklu Devleti kurulmuş, 1071’de Bizanslılar Malazgirt’te yenilmiş Avrupa’da 

büyük bir telaş ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Avrupa, liderlerini Müslümanlara karşı 1097’ 

de savaşa çağırmış ve ilk Haçlı Seferi başlamıştır. Bu seferden sonra 10’ a yakın Haçlı Seferi 

daha yapılmıştır. 1453’te İstanbul, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından ele 

geçirilir ve Doğu Roma İmparatorluğu sona erer. 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Avrupa’da 

genişlemiş, Balkanlar ele geçirilmiştir. Buna karşılık 16. yüzyılda Habsburg Hanedanı İspanya, 

Almanya, Avusturya, Kuzey İtalya ve Belçika’yı ele geçirir ve Kutsal Roma topraklarının 

hükümdarı haline gelir. 

Avrupa’da ortaya çıkan Rönesans ve Reform hareketleri dengeyi bozmuş ve kilisenin gücünü 

zayıflatmıştır. 1618-1648 yılları arasında tarihte mezhep savaşları olarak da bilinen Otuz Yıl 

Savaşları patlak vermiş, ama sonuç itibarıyla dini amaçlar uğruna değil siyasi amaçlara hizmet 

eden bir savaş yaşanmıştır. Aslında bu tam anlamıyla bir iç savaştır, çünkü Kutsal Roma – 

Germen İmparatorluğuna bağlı prenslikler birbirlerine saldırmışlardır. Savaşın sonunda 

Protestanlar kazanmış, imparatorluk küçük devletçiklere bölünmüştür. Daha sonra 1756 

tarihinde Yedi Yıl Savaşları çıkmış, İngiltere ve Fransa sömürgeler için; Avusturya ve Prusya 

ise hegemonya için savaşmışlardır. 1763’de savaş sona erer. Savaşın ekonomik yükünü 

                                                           
3 Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihçesi, Avrupa Birliği Ankara Anlaşması, https://www.ab.gov.tr/p.php?e=111 

15/03/2019 
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Fransa’dan kazandığı Amerika kolonilerinden çıkarmaya kalkan İngiltere, sonunda bu 

kolonilerin de isyan etmesine sebep olur. Bunun sonucunda Amerika İngiltere’ye karşı 

bağımsızlığını kazanır. Kıta Avrupa’sında 1789’da Fransız Devrimi yaşanır, 1815’de 

Viyana’da bir kongre toplanır. Britanya, Avusturya, Rusya ve Prusya var olan durumu korumak 

için anlaşırlar, ama bu da uzun ömürlü olmaz. 

Fikri anlamda Aydınlanma Çağı başlar, özgürlükçü, akılcı, bilimsel düşünce ön plana çıkar ve 

sanayi devrimiyle sıradan insanların günlük yaşamına dokunur. Milli gelir, ekonomik ve askeri 

güce paralel olarak nüfus da artar. Avrupa içindeki huzursuzluk ve isyanlar git gide artmış 

Fransa, Avusturya, Polonya, İtalya ve Osmanlı’ya bağlı Bosna Hersek’te birçok halk hareketi 

yaşanmış, bozulan dengelerin sonunda I. Dünya Savaşı patlak vermiştir. 

2.1. 20. Yüzyılda Avrupa’da Siyasi ve Ekonomik Durum 

Avrupa’daki isyanlar ve huzursuzluğun sonucunda 20. yüzyılın başında güç dengeleri iyice 

bozulur. Fransa Almanya’dan Alsace-Lorrain’i geri almaya çalışır. Rusya ve Avusturya’nın 

Balkanlarda çıkarları çatışmaktadır. Sonunda görünen sebep “Avusturya Arşidükü Franz 

Ferdinand’ın Saraybosna’da bir Sırp tarafından öldürülmesiyle” 20.yüzyılın ilk büyük savaşı - 

I. Dünya Savaşı - başlar. Avrupa iki kutba ayrılır. Bir yanda Almanya, Avusturya, Bulgaristan 

ve Osmanlı Devleti; diğer yanda İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, Belçika, Yeni Zelanda, 

Avusturalya ve ABD birçok cephede kanlı savaşa tutuşurlar. Sonunda birinci grubun 

oluşturduğu İttifak devletleri yenilir ve kıtanın üç büyük İmparatorluğu Rus, Avusturya-

Macaristan ve Osmanlı çöker. Savaşın sonunda tarih sahnesine, Sovyetler Birliği ve Türkiye 

Cumhuriyeti gibi, büyük imparatorlukların dağılmasıyla oluşan yeni devletler çıkar. Ancak hiç 

kimse bu durumdan memnun değildir. Ekonomiler gittikçe bozulmuş, kıta Avrupa’sının dışında 

ABD büyük bir ekonomik güç haline gelmiştir. 1929 yılında dünyada patlak veren ekonomik 

bunalım, Avrupa’yı çok daha derinden etkiler. Bu ağır buhrandan sonra İtalya’da Mussolini, 

Almanya’da Hitler başa geçer, İspanya’da ise iç savaş patlak verir ve milliyetçi General Franco 

yönetime gelir. 1938’de Alman orduları Polonya’ya saldırır ve Avusturya’yı ilhak eder. Dünya 

1. sinin etkisinden kurtulamadan bu sefer de kendisini Almanya, Japonya, İtalya ve 

Hırvatistan’ın müttefik olduğu yeni bir savaşın içinde bulur. Savaşın sonunda Almanya ve 

müttefikleri kaybeder ve Almanya, Sovyetler Birliği, Fransa, İngiltere ve ABD tarafından işgal 

edilir. Böylece Almanya ikiye bölünerek Doğu ve Batı Almanya şeklini alır. 

II. Dünya savaşının sonunda kıta Avrupası iki kutba ayrılır, Doğu grubunda Romanya, 

Bulgaristan, Çekoslovakya, Polonya ve Doğu Almanya, Sovyetler Birliği’nin liderliği altında 

Varşova Paktını oluşturur. Bunun karşısında ise ABD liderliğinde Fransa, İtalya, İngiltere, 

İspanya, Yunanistan ve Türkiye gibi ülkeler NATO’yu oluştururlar. Bir üçüncü grupta ise 

İsviçre, Avusturya, İrlanda, İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler Bağlantısızlar Hareketi’ni 

oluştururlar. 

Daha sonra Doğu Bloku ülkeleri sırayla dağılmaya başlar, önce Polonya ve Doğu Almanya 

bloktan ayrılır. 1993’te Çekoslovakya ikiye bölünüp Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olur. 

Yugoslavya’da patlak veren savaşın sonunda 50 bin insan ölür. Yugoslavya’nın dağılmasıyla 

Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Slovenya, Makedonya, Karadağ, Kosova olmak üzere 

yeni devletler kurulur. 

20.yüzyıldaki genel panoramayı da çizdikten sonra Avrupa Birliği’nin temelini oluşturan 

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurulmasını inceleyeceğiz. 

2.2. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 

18. ve 19.yüzyıllarda görüldüğü gibi kıta Avrupa’sının içinde ekonomik ve siyasi bakımdan 

uzun süreli bir barış dönemi yaşanmamıştır. Topluluğun oluşması fikrinin temelleri 18.yüzyılda 

Fransız Filozof Jean Jeaques Rousseau ve Alman felsefeci Immanuel Kant’a kadar gitmektedir. 
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Rousseau “Fransız Abbe de Saint Pierre’nin 1713 ve 1717 yılında yayınladığı “Avrupa’da 

Kalıcı Barışa Dair Proje” adlı çalışmayı değerlendirmiş ve Federasyon yoluyla Avrupa’da kalıcı 

barışın korunması görüşünü”4 tartışmıştır. Rousseau’nun esinlendiği Pierre ise “ Avrupa 

Hristiyan devletleri arasında bir birlik kurulmalı ve böyle bir birliğin tüm egemen yönetimlerin 

imzalayacağı resmi bir antlaşmayla”5 sağlanabileceği görüşündedir. Alman düşünür Kant ise “ 

kaba kuvvet ile oluşturulacak bir monarşinin faydadan çok zarar getireceği” konusunda 

Rousseau ile aynı fikirdedir. Kant da “oluşturulacak yeni sistemin özgür devletlerin 

federasyonu şeklinde vücut bulması gerektiğini”6 ileri sürmektedir. 

Avrupa Birliği fikrinin temelleri görüldüğü gibi 18. ve 19. yüzyıla kadar gitmektedir. İki defa 

büyük bir savaş yaşayan Avrupa siyasal ve ekonomik yönden ağır buhranlar yaşamıştır ve II. 

Dünya Savaşından sonra bazı Avrupa ülkelerinin liderleri, barışın korunmasının ve 

sürdürülebilmesinin tek yolunun ülkelerin ekonomik ve sanayi yönlerinin birleşmesi olduğunu 

görmüşlerdir. Bunun için 18 Nisan 1951’de, sanayinin olmazsa olmaz görülen iki temel 

hammaddeyi, kömür ve çelik sektörünü güçlendirmek için uluslararası hukuka ve kurucu 

anlaşmanın belirlediği kurallara göre yönetecek bir kuruluş olan Avrupa Kömür ve Çelik 

Topluluğu kurulur. Kurucuları Batı Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Belçika ve Luxemburg 

gibi ezeli rakiplerdir. Daha sonra 1957’de Avrupa Ekonomi Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom 

Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurulur. Avrupa Birliğine dönüşecek olan bu topluluğun 

temelleri bu altı devlet tarafından atılmıştır. 

Avrupa, coğrafi olarak küçük olmasına rağmen bünyesinde din, dil, kültürel, siyasi ve 

ekonomik yönden birçok farklı insanın yaşadığı bir yer olması sebebiyle kendi içinde uyum 

sorunları yaşayan bir kıtadır. Artık yüzyıllardır birbirleriyle uğraşmayı bir kenara bırakıp, 

geçmişten getirdikleri yılların bilgi birikimiyle refah ve kaliteyi ön planda tutarak ortak 

hedefleri olan Roma Anlaşması’nı imzalarlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kuruluşundan 

bu yana Atatürk’ün gösterdiği çağdaşlaşma yolunda önemli adımlar atmış, uluslararası 

platformdaki gelişmeleri yakından takip etmeye çalışmış, çağdaşı birçok uluslararası 

örgütlenmelere (OECD; NATO; BM gibi) katılmıştır. Dönemin Başbakanı ve Demokrat Parti 

lideri Adnan Menderes de 31 Temmuz 1959’da topluluğa Türkiye’nin ortaklık başvurusunu 

yapmıştır. AET Bakanlar Konseyi başvuruyu kabul etmiş, 12 Eylül 1963’te dönemin Başbakanı 

Cumhuriyet Halk Partisi lideri İsmet İnönü ilişkinin hukuki temellerini oluşturan Ankara 

Anlaşmasını imzalamış, anlaşma 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmadaki esas 

amaç, Türk ekonomisinin güçlenmesi, Avrupa birliğiyle uyumlu hale gelmesi, demokrasinin 

geliştirilmesi ve halkın refah düzeyinin artırılmasıdır. 

3. Gümrük Birliği (GB) 

Türkiye AET’nin kuruluşundan hemen sonra 1959’da üyelik başvurusunda bulunmuştur ve 

1964 tarihinde Ankara Anlaşması yürürlüğe girmiştir. Ankara Anlaşması’na göre tam üyeliğe 

giden yol, “hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönem”7 olmak üzere üç evreyi 

barındırmaktadır. İkinci evrenin sonunda (geçiş dönemi) Gümrük Birliği hedeflenmiştir. 

Hazırlık döneminden sonra 1973 yılında yürürlüğe giren “Katma Protokol” tarafların 

yükümlülüklerini düzenlemiştir. Zaten AB 1971 yılından itibaren Türkiye lehine tek taraflı 

olarak Gümrük Birliği’nin kapsadığı malların vergilerini sıfırlamıştır. İnişli çıkışlı ilişkilerden 

                                                           
4 Çınar, Meral Uğur: Rousseau ve Kant ile Avrupa’da kalıcı Barışa ve Avrupa Birliğine Dair, Avrupa 

Çalışmaları Dergisi, Ankara 2017, Cilyt:16 No:1  s.61-80 S.64 
5 Çınar, Meral Uğur:,age. S.64 
6 Çınar, Meral Uğur:,age. S.66 
7 Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin tamamlanmasına giden yol, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-gumruk-

birligi.tr.mfa 15/03/2019  
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sonra Gümrük Birliği 6 Mart 1995 tarihli toplantıda kabul edilen Ortaklık Konseyi Kararı 

uyarınca 1 Ocak 1996 da tamamlanmıştır. 

4. Avrupa Birliği (AB) 

Hazırlık ve geçiş dönemlerini tamamlayan Türkiye bütün sıkıntılı dönemler sonunda nihai 

hedefi olan son döneme gelir, burada amaç Birliğe tam üyeliktir. Yıllar bazında bakılırsa; 

 

1963 – 1970 Hazırlık Dönemi 

1970 – 1973 Geçiş Dönemi 

1973 -  Günümüz Son Dönem 

 

Ancak ortaklık ilişkilerimiz planlandığı gibi sürmemiş, gerek iç gerekse dış şartların getirdiği 

sonuçla AB ile ilişkilerimiz neredeyse durma noktasına gelmiştir. Dünyada ve Avrupa’da 

birçok değişim yaşanmış, Doğu Bloku dağılmış, Almanya birleşmiş, Batı’nın Türkiye’ye 

bakışında da kısmen bir yumuşama olmuştur. Bu süreçte Türkiye’den Batı Almanya’ya işgücü 

göçü olmuş, ülkeler arasındaki ilişkilerin seyri de olumluya evrilmiştir. Batıda ekonomik 

refahın artmasıyla Türkiye’nin üyeliğe isteği artmış 14 Nisan 1987 yılında tam üyelik başvurusu 

gerçekleştirilmiştir, ancak 1989 yılında yayınlanan raporla kararın ertelenmesi uygun 

görülmüştür. 1990’lı yılların başında bir çalkalanma yaşanmış ve 1996 yılından itibaren 

yeniden Gümrük Birliği işletilmeye başlanmıştır. Diğer ülkelerle tam üyeliğe geçildikten sonra 

işletilen GB Türkiye için farklı uygulanmış, Türkiye’nin tam üyeliği ertelenmiştir ancak GB 

işletilmeye devam edilmiştir. Birlikle ilişkiler sonu belirsiz bir sürece girmiş, Türkiye “ne 

kapıdan içeri alınmış ne de gitmesine izin verilmiştir.” 1999’da birliğe girecek diğer ülkelerle 

birlikte Türkiye de aday ülke sınıfına sokulmuş, bekleyen diğer ülkelerle eşit konumda olduğu 

teyit edilmiştir. Süreç 3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasına kadar 

gelmiştir. 2002 yılında Kopenhag’daki zirvede üye olacak ülkelerin yerine getirmesi istenilen 

“Kopenhag Kriterleri” belirlenmiştir. Türkiye’den sonra üyeliğe başvuran birçok ülke aday 

yapılmış, süreç tamamlattırılmış ve üye statüsü verilmiştir. 

Gelinen son noktada Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler bir yandan adaylık diğer 

yandan ortaklık rejimi şeklinde sürmektedir, nihai hedef Türkiye’nin Birliğe tam üyeliğidir. 

Günümüzdeki son durum ise Avrupa Parlamentosunun8 verdiği kararla yeniden gergin hale 

gelmiştir. Bağlayıcılığı bulunmayan tavsiye niteliğindeki bu kararda “müzakere sürecinin 

askıya alınması tavsiyesine ek olarak, iki yeni unsura daha yer veriliyor. Türkiye-AB 

ilişkilerinin “etkin bir ortaklık temelinde yeniden tanımlanması” isteniyor. AP, katılım 

müzakerelerinin başladığı 2005 yılından bu yana ilk defa bu düşünceyi bir kararına yansıtıyor. 

Türkiye ile AB arasındaki her türlü yeni siyasi yükümlülüğün demokrasi, hukukun üstünlüğü 

ve temel haklara saygı koşuluna bağlanmasını savunuyor.”9 Türkiye’deki siyasilerin karara 

tepkisi de ağır olmuştur. Anadolu Ajansı bunu: “Dışişleri Bakanlığından, Avrupa 

Parlamentosunda (AP) kabul edilen Türkiye raporunun bir anlam ifade etmediği belirtilerek, bu 

                                                           
8 Avrupa Parlamentosu: Avrupa Birliği'ne üye 28 devletin toplamda 751 temsilcisinden oluşuyor. Bu rakam, 750 

üye ve bir Başkanı içeriyor. Hangi üye devletin kaç parlamenter ile temsil edileceği üye devletlerin nüfuslarına 

göre tespit edilir. Avrupa Parlamentosu, üye devlet vatandaşlarının demokratik menfaatlerini ve siyasi görüşlerini 

temsil eden bir organdır. Bundan dolayı, Avrupa Parlamentosu'nda üyeler ülkelerine göre değil, siyasi görüşlerine 

göre grup oluştururlar. Bazı konularda ise sadece danışma organı niteliğindedir, görüşleri bağlayıcılık taşımaz. Bu 

alanların en önemlisi dış politika konularıdır. 

https://www.ab.gov.tr/_45628.html 14/03/2019 
9 Karaca, Kayhan: Avrupa Parlamentosundan Kritik Türkiye Kararı, https://www.dw.com/tr/avrupa-

parlamentosundan-kritik-t%C3%BCrkiye-karar%C4%B1/a-47898690 14/03/2019 
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tek taraflı ve objektiflikten uzak tutuma bir değer atfedilmediği bildirildi”10 şeklinde 

duyurmuştur. 

5. Avrupa Birliğine Kadar Türkiye ve Almanya İlişkileri 

I. Dünya Savaşından sonra Avrupa’nın en büyük imparatorlukları olan Rus, Avusturya-

Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış yerine Avusturya, Almanya, Macaristan, 

Türkiye gibi ülkeler kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla sonuçlanan I. Dünya 

Savaşının ardından, ulusal kurtuluş mücadelesi başlatılmış, M. Kemal Atatürk önderliğinde 

Sivas ve Erzurum Kongreleri toplanmış, mutlak monarşi sona erdirilmiş ve hâkimiyet milletin 

uhdesine geçmiştir. Hükümet sisteminin değişmesinden kaynaklanan sorunlar Atatürk ve diğer 

kurucular tarafından zamanla aşılmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin pek çok önemli iç ve dış sorunu 

çözülmüş, büyük kalkınma hareketi başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün “Yurtta 

sulh, cihanda sulh” düsturuyla uluslararası arenada kendine önemli bir yer açmıştır.  

1938 yılında Atamız aramızdan ayrılmış, bundan yaklaşık bir yıl sonra dünyayı topyekûn 

etkileyecek olan II. Dünya Savaşı patlak vermiştir. Bu çalkantılı dönemde İsmet İnönü 

yönetimindeki Cumhuriyet, savaşın dışında kalabilmek için büyük çaba sarf etmiş ve bunu 

başarmış, bir anlamda savaşın dışında kalarak toprak bütünlüğünü koruyabilmiştir. Kurulalı 

daha 15-16 yıl gibi bir zaman geçmiş olan Cumhuriyet’in ekonomisi ve kurumları henüz bu 

savaşı kaldırabilecek durumda değildir. Ülkenin jeopolitik durumundan dolayı savaşa katılan 

her iki kutup da büyük baskılar uygulayarak Türkiye’yi kendi saflarına çekmeye çalışmışlardır. 

Türkiye, direnç göstermesine rağmen İtalya’nın Yunanistan’a saldırması, Almanya’nın 

Macaristan ve Romanya’yı işgal etmesi, Balkanların Almanların güdümüne girmesi sebebiyle 

ciddi şekilde endişelenmiştir. 1941 Haziranında imzalanan Türk – Alman Dostluk Antlaşması 

bu endişelerin son bulmasını sağlamıştır. Fakat baskılar son bulmamış, her iki tarafın 

Türkiye’nin savaşa girmesi konusunda baskıları devam etmiştir. İnönü “Churchill ve 

Roosevelt’e gerekli hazırlık ve yardımın gerçekleştirilmesi durumunda savaşa girilebileceği 

hususunda ilk kez yeşil ışık yakmıştır,”11 İngiltere ve ABD’den savaş sonrası Barış 

konferansında tam bir müttefiklik garantisi karşılığında Türkiye, 1944’te Almanya ile 

ilişkilerini kesmiştir. Bu durum İngiltere ve ABD’ye yeterli gelmemiş, 1 Mart 1945 öncesi 

Almanya’ya savaş ilan eden ülkelerin konferansa davet edileceği konusunda ısrar sürünce 23 

Şubat 1945’te Türkiye, Japonya ve Almanya’ya savaş ilan etmiştir. Türkiye, 27 Şubatta 

Birleşmiş Milletler Bildirisini imzalamış ve 5 Martta Konferansa davet edilmiştir. Böylece 

Türkiye Cumhuriyeti BM’nin kurucu üyeleri arasına alınır. Kısa bir süre sonra Almanya ve 

Japonya savaştan çekilir ve Türkiye fiilen savaşa katılmadan II. Dünya Savaşının galip 

devletleri arasına girmeyi başarır. Her ne kadar fiilen savaşa katılmasa da Türkiye, dünyadaki 

çalkantılı süreçten oldukça nasibini almış, ağır bir ekonomik yükün altında ezilmiştir. 

Almanya da bu savaştan ağır bir yenilgiyle çıkmış, ülkenin bir kısmı Rusya güdümünde Doğu 

Almanya ve diğer kısmı ABD, Fransa, İngiltere güdümünde Batı Almanya olarak ikiye 

bölünmüştür. Ancak Nazi zulmüne uğramış sonunda SSCB tarafından işgal edilmiş olan 

Almanya, disiplinli çalışmasıyla “Alman Mucizesini” gerçekleştirmiş, savaşın yaralarını sarmış 

ve yeniden toparlanmaya başlamıştır. Savaşın yıkıntılarını Alman halkı el ele vererek, çalışarak 

onarmaya çalışmıştır fakat savaşta çalışacak nüfusunun büyük bir kısmını kaybetmesi 

sebebiyle, bu süreçte iş gücüne de ihtiyaç duymaya başlayarak ülke dışından işgücü çağırmıştır. 

Türkiye’de de durum çok iyi değildir, ağır bir ekonomik sıkıntı çekilmektedir, ülkede işsizlik 

                                                           
10 Durul, Tevfik: Dışişleri Bakanlığından AP Kararına Tepki, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/disisleri-

bakanligindan-ap-kararina-tepki/1417329 14/03/2019 
11 Arık, Metehan: 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, https://www.stratejikortak.com/2017/01/ikinci-dunya-
savasi-ve-turkiye.html   09/03/2019 
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hat safhadadır. Önce Avrupa içinden; İtalya, İspanya, Yunanistan hatta Tunus’tan daha sonra 

Avrupa dışından, özellikle Türkiye’den işgücü talebi olmuştur. Yollar burada kesişir ve 

Türkiye’den Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) daha sonra Avrupa Birliği (AB) olan Birliğin 

lideri konumundaki Almanya’ya işçi göçü başlar. Sıkıntılı bir göç süreci yaşanır. Türkler 

Almanya’da kısa bir süre çalışarak memlekete döndüklerinde yaşam standartlarını yükseltecek 

şekilde para kazanmayı ve yeniden ülkelerine dönmeyi düşünmüşlerdir. Ancak süreç 

planlandığından farklı işler. 

6.1. Türkiye’den Almanya’ya İşçi Göçü 

I. Dünya Savaşı öncesi Hitler Almanya’sında milyonlarca esir zorla çalıştırılıyordu. Doğu 

Avrupa ülkelerinden tutuklanan siviller “Fremdarbeiter” (yabancı işçi) veya “Ostarbeiter” 

(doğulu işçi) adı altında sanayinin yanı sıra tarımda, kilise ve manastırlarda veya sivil idarelerde 

çalıştırılıyorlardı. Savaş bittikten sonra ülkenin yeniden imar edilip sanayinin çarklarının 

döndürülebilmesi için büyük bir işgücüne ihtiyaç vardı. Almanya ilk yabancı işçi alım 

anlaşmasını 20 Aralık 1955 tarihinde İtalya ile imzalamıştır. Bu anlaşmayla Alman şirketlerinin 

işgücü açıkları ilk önce İtalyan işçilerle giderilmiştir. 1962 yılında 4 bin İtalyan işçi 

Wolfsburg’taki Volkswagen tesisinde işe başlar. 22 Kasım 1960 tarihinde Ruhr bölgesindeki 

madenlerde çalıştırılmak üzere 362 Yunan işçi işe alınır. Aachen’deki kömür ocaklarında da 

800 Yunan işçi çalışmaktadır. İspanya’dan da misafir işçiler Alman ekonomisini kalkındırmak 

için bu ülkeye gelmişlerdir. 55 Türk misafir işçi de 27 Kasım 1961 tarihinde Düsseldorf 

Havaalanı’na iner. Bu işçiler de bir yıllığına Almanya’da çalışacak 400 madencinin ilk 

gelenleridir.12 

Almanya tarihinde Türkler ile yolların kesişmesi aslında AB ile ilişkilerden “çok daha eskiye, 

Osmanlı dönemine uzanıyor, Türklerin macerası 17. yüzyıla kadar gidiyor. 1800 ve 1900’lerde 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Almanya’ya eğitilmek ve çalışmak için gidenlerin sayısının 12 

bini bulduğu iddia edilir. Talebeler ve işçiler Mercedes, AEG, Siemens gibi büyük Alman 

şirketlerinin bulunduğu Stuttgart- Münih havzasına, Köln’e ve Berlin’e gidiyorlardı. 

Dresden’deki Yenidze13 sigara fabrikasına 1899’da İstanbul’dan yedi tütün uzmanı 

gönderilmesiyle başlayan unutulmuş bir tarihtir bu... II. Abdülhamit Almanya’yla kurduğu 

yakın ilişkiyi askeri alandan çıkartıp, sivil teknoloji transferi için de kullanmak istiyordu. 15 

Mayıs 1903’te iki ülke arasında bir eğitim anlaşması imzalandı. Bildiğimiz kadarıyla aynı yılın 

temmuz ayında Münih’e gelen ilk öğrenci kafilesi, Balkanlar’dan kaçan veya öksüz kalan 

gençlerden, yani sıcak bir yuvası olmayanlardan oluşuyordu. Münih yakınlarındaki 

Untertürkheim’a Mercedes’te çırak olmak için gelen 125 kadar çocuk burada üç-dört yıl 

kaldılar. Bir kafile de Berlin’e, Oberschöneweide’deki AEG’ye mesleki eğitime geldi.” 14  

30 Ekim 1961 tarihinde Türk ve Alman Devletleri arasında imzalanan anlaşmayla Almanya’ya 

ilk olarak resmi işçi göçü başlamıştır. Anadolu’nun farklı bölgelerinden İstanbul’da bulunan 

Alman İstihbarat bürosuna İş ve İşçi Bulma Kurumu şubelerince yönlendirilen Türkler burada 

sıkı bir sağlık kontrolünden geçirilmişlerdir. Sağlık problemi bulunmayanlar Sirkeci Garı’ndan 

trenle yola çıkıp Münih’in ünlü “11 Numaralı Peron”una gelmişlerdir. Bu ilk kuşak Türkler 

Almanca bilmiyor, mesleki olarak kalifiye olmayanlardan oluşuyor, Almanya’da bir süre 

çalışıp yeniden Anadolu’ya, memleketlerine dönmek istiyorlardı. Bu düşünce Alman Devletine 

                                                           
12 Almanya’ya Göçün 60. Yılı, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/almanyaya-gocun-60inci-yili-40029802 

15/03/2019 
13 Kubbesi, minareleri ve süslemeleriyle bir camiden ayırt edilemeyen bu ilginç bina, Sigara fabrikası olarak 

Dresden’de inşaa edilmiştir. İşletmenin tütününü Yenidze (İskeçe)’den gitmiştir. Bu Fabrikada üretilen sigara 

Türkiye’de Yenice olarak tüketilmiştir. http://www.turkeireiseleiter.com/bir-zamanlarin-meshur-sigara-yenice-

yenidze-markasinin-hikayesi/?lang=tr 15/03/2019 
14Almanya Tarihinde Türkler, https://www.posta.com.tr/almanya-tarihinde-turkler-95189    15/03/2019 
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de çok cazip gelmiştir, çünkü bu kişilerin birkaç sene sonra yine geldikleri yere dönecekleri 

hesap edilmektedir. Ancak işler hiç de böyle olmaz. Buraya bir iki yıllığına gelen Türkler 

dönmemişler, dönememişler; evli olanlar eşlerini ve çocuklarını, bekâr olanlar Türkiye’den 

evlenip yeni eşlerini Almanya’ya getirmişlerdir. Böylece Türklerin Almanya serüveni başlamış, 

amaç ve şekil değiştirerek günümüze kadar gelmiştir. Avrupa, özelinde Almanya’daki Türkleri 

üç kuşakta incelemek mümkündür. 

6.2. I. Kuşak Türkler 1961 – 1973  

1. kuşak Türkler, Türkiye’den Almanya’ya anlaşmayla gönderilen işçileri kapsamaktadır. Asıl 

zorlukları yaşayan bu kuşaktır. Türkiye’deyken zaten birçoğu işsiz, kırsal kesimden, yeterince 

eğitimi olmayan kişiler Almanya’ya geldiklerinde derme çatma barınaklarda (Heim’larda) 

kalmışlardır, kendilerine ne Türkiye ne de Almanya sahip çıkmıştır. Bu insanlar “Tahta 

Bavullarla” geldikleri Almanya’dan biraz para kazanıp geri dönme niyetindeydiler. Almanlar 

da bu işgücünü kullanarak ekonomiyi bu sayede biraz düzelteceklerdi. Böylece sorumluluk 

almadan problem kendiliğinden hallolmuş olacaktı. Türkiye de bu kuşağın gönderdiği 

dövizlerle ekonomisine büyük katkı sağlayıp, işsizliği de biraz azaltabilmiş olacaktı. Ancak 

durum bu kadar basit değildi. Gelenler ne makinaydı ne de duygu ve düşüncelerden soyutlanmış 

varlıklardı. 1965 yılında, ta o zamanlar,  bu kuşağı İsviçreli yazar Max Frisch şöyle dile getirir: 

“Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen.” (Biz işgücü çağırdık ve insanlar geldi.)15 

Bu kuşak bilinçli olarak gettolarda yaşamaya zorlanarak Alman toplumu ile aralarında mesafe 

konulmuş oldu, böylece sosyal ve kültürel olarak uyuşmaları da engellenmiş oldu. Alış-veriş 

ve ulaşım araçları dışında neredeyse Almanlarla hiç karşılaşmıyorlardı. Gelenler misafir olarak 

görülmüştü, tabii ki misafirin de en az yük getireni makbuldü. Artık fabrikalar çalışır duruma 

gelmiş, yerleşim yerlerinin kenarlarındaki yıkık, harap yapılar dolmuş, hatta küçük İstanbul’lar 

bile ortaya çıkmıştı.  

Yapılan 2 yıllık resmi anlaşma çabuk dolmuş, işçiler işlerini öğrenmişlerdi. Geçici çalışma 

iznine sahip bu iş gücünü Alman firmalar işten çıkarmaya razı olmadılar. İşçilerin ikamet 

izinleri uzatıldı, hatta birçoğu çocuklarını ve eşlerini de Türkiye’den Almanya’ya getirdiler. 

6.3. II. Kuşak Türkler 1973 – 1984  

Türkiye’den gelen eşler, çocuklar hatta 70’li yıllarda Almanya’da doğan ve büyüyen nesil 2. 

kuşağı oluşturmaktadır. Bu kuşak yavaş yavaş Almanca öğrendi, Almanya’da okula da gittiler 

ve ilk kuşağa göre toplumla daha fazla bütünleşmiş oldular. Artık görüldü ki kısa sürede 

Almanya’dan Türkiye’ye geri dönülmeyecek. Topluma uyum sağlamışlardı ki, Avrupa’da 

ekonomik büyüme yavaşlamaya başladı ve Alman toplumunda yabancı işçilere karşı bir tepki 

oluştu. Halkın bu tepkisini bir grup politikacı da istismar etti ve sonuçta zaten tam bir kaynaşma 

olmamış olan her iki toplum arasındaki mesafe daha da açılmaya başladı. Alman toplumunda 

ırkçı söylemler arttı, ırkçı gençlerden yabancılara karşı saldırılar başladı. Bunun sonucunda 

aralarında birçok vatandaşımızın da bulunduğu insanlar öldü ya da yaralandı. Bunlara örnek 

olarak “23 Kasım 1992'de Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Mölln kentinde, 

Samsunlu Arslan ailesinin evinin gece yarısı ırkçılar tarafından kundaklanmasının neticesinde 

Bahide (51) ve Yeliz Arslan (10) ile Ayşe Yılmaz'ın (14) hayatını kaybettiği,”16 ailenin diğer 

fertlerinin ise yaralı olarak kurtarıldığı olayı gösterebiliriz. 

Yabancılara karşı ortaya çıkan bu tepki sadece Almanya ile sınırlı kalmamış, Avrupa’ya 

yayılmış “daha önce işgücü ithal eden ülkeler bu saldırgan akımı durdurmamışlar,  işgücü 

                                                           
15 http://www.spiegel.de/fotostrecke/gastarbeiter-wir-riefen-arbeitskraefte-und-es-kamen-menschen-fotostrecke-

74565-2.html 15/03/2019 
16 Almanya’da Mölln Faciasının 26. Yılı https://www.sabah.com.tr/avrupa/2018/11/22/almanyada-molln-

faciasinin-26-yili 15/03/2019 
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taleplerini Avrupa Topluluğu (AT) içinden sağlama yoluna gitmişler, aynı zamanda da 

ülkelerindeki yabancı işçilerin dönüşünü özendirici önlemler almaya başlamışlardır. (…) Batı 

Almanya ilk işçi kabulünden 22 yıl sonra 1983’te “Geri Dönüş Teşvik Yasası” nı uygulamaya 

koymuştur. Bu yasa kapsamında 100 bin işçi, aileleriyle birlikte 313 bin kişi Türkiye’ye kesin 

dönüş yapmıştır.”17 Geride kalanlar artık ekonomiye, sosyal hayata katılmaya başlamışlar, 

varlıklarını Alman toplumu ve devletine kabul ettirmişlerdir. 

6.4. III. Kuşak Türkler 1984 –    -  

Bu kuşakta doğup büyüyen Türkler tam bir entegrasyon içinde, iyi eğitimli kişiler olmuşlardır. 

Çift kültürlü ve çift dilli yetişen bu nesil artık dil problemini aşmıştır ve iki dilli iletişim 

becerisine sahiptirler. Almancanın dışında Türkçe, İngilizce hatta ilave başka dilleri de 

öğrenmişlerdir. Bu nesilde birçok Türk, Alman vatandaşlığına sahiptir ve Alman toplumunda 

ve ekonomisinde söz sahibi durumundadırlar ki, Almanya’ da 2013 genel seçimlerinde Federal 

Mecliste 11 Türk kökenli vatandaş milletvekili seçilmiştir. Bu neslin Almanya ekonomisine 

birçok katkıları vardır.  

“Alman Dışişleri Bakanlığı’nın belirlemelerine göre Almanya’da 75 bin 

dolayında Türk kökenli işletme var. Bunlar yaklaşık 370 bin kişilik bir 

istihdam yaratıyor. Yıllık 35 milyar € dolayında ciroları var.  Alman İstatistik 

Enstitüsü’ne göre, 2015’in ilk yarısında Almanya’da yapılan toplam 372.079 

işletme başvurusunun 9.960‘ı Türk vatandaşları tarafından yapılmış işletme 

başvurusu. Dışişleri Bakanlığı sitesinde Avrupa’daki Türk iş yerleri 

konusunda şu bilgi veriliyor: Avrupa’daki Türk işletmelerinin sayısı 140.000 

civarındadır, sadece Almanya’da bu sayı 70.000’dir. Bu işletmeler yaklaşık 

640.000 kişiye istihdam sağlamaktadır, Almanya’da ise 330.000’dir. Bu 

işletmelerin yıllık toplam cirosu 50 milyar €’yu aşmıştır, Almanya’da ise 32.7 

milyar €’dur. Son istatistiklere göre Batı Avrupa’daki Türklerin tüketim 

harcamaları 22.7 milyar €’dur.” 18 

 

7. Asimilasyon mu? Entegrasyon mu? 

Kelimelerin anlamlarına bakıldığında TDK sözlüğünde:  

“Asimilasyon: özümleme, benzeşme; farklı kökenlerden gelen azınlıkları veya etnik 

grupları, bunların kültürel birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok 

etme,  

Entegrasyon: bütünleşme, uyum”19 olarak ifade edilir. 

İlk kuşakta Almanya’daki Türk işçilerine karşı ciddi şekilde duyarsız kalan Türkiye ve 

Almanya zamanla durumun farkına vardı ve Türkiye’den bir sahiplenme, Almanya’dan ise 

zaman zaman entegrasyon, zaman zaman asimilasyon çalışmaları başladı. Türkiye, 

Almanya’ya çalışma ataşeleri, din görevlileri gönderilmesi gibi oradaki vatandaşlarının 

yaşamını kolaylaştıracak tedbirler almaya çalıştı. Almanya ise Türkiye’den Almanya’ya gelen 

çocuklara ve eşlere Almanca dil kursları düzenlendi, yabancılara Alman Devletinin finanse 

ettiği danışmanlar atandı.  

Günümüzde ise gelinen noktada son kuşak, Alman toplumuna gayet uyumlu, entegre, çift dilli, 

çift kültürlü, iyi eğitimli bir duruma gelmiştir. Birçok genç ya çifte vatandaş ya da Alman 

vatandaşı olmuş, Alman ekonomisine üst düzey katkı sağlamaktadır. Almanya’da 75 bin 

                                                           
17 Tümertekin, Erol – Özgüç, Nazmiye: Yurt Dışından Kesin Dönüşlerini İstanbul’a yapan Türk İşçileri, s.367 
18 Almanya’daki Türk Girişimleri, http://girisimturkiye.com/2016/07/29/almanyadaki-turk-girisimleri/ 

09.02.2017 
19 www.tdk.gov.tr 01/03/2019 
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civarında Türk kökenli işletme vardır ve toplam ciroları 50 milyar Euro’yu aşmıştır. Alman 

Üniversitelerinde birçok Türk kökenli akademisyen, parlamentoda ise farklı partilerden beş 

Türk kökenli milletvekili bulunmakta, Eyalet Meclislerindeki Türk kökenlilerin sayısı ise 36’ya 

ulaşmaktadır.20  

8. AB’ye Giren Türklerin Edebiyata Sinema ve Sanata Yansımaları 

Avrupa, özelinde Almanya’ya giden Türkler artık Avrupa’da kalıcı duruma geldikten sonra 

edebiyatta da kendilerini göstermişlerdir. İlk kuşak her ne kadar Türkçe yazsa da, sonraki 

kuşaklar dil sorununu çözdükten sonra Almanca ve Avrupa’daki farklı dillerde eserlerini 

vermeye başlamışlardır. Aytaç, Almanya’da eser veren yazarlar için: “Edebiyatın daha çok 

düzyazı alanında, roman, hikâye türünde eser veriyor Almanya’daki Türkler. Anlatım 

tutumlarında eleştiri-hiciv egemen. Göçmenlik, kimlik sorunu, yabancılık gibi konulara sahip 

çıkmalarının yanı sıra salt evrensel konulara da el atanlar var”21 demiştir. Burada biz Hacettepe 

Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Hayrünnisa Topçu’nun “Avrupa ve 

Amerika’daki Türk Edebiyatı”22 adlı çalışmasındaki yazarlar listesini temel alıp ilavelerde 

bulunmaya çalışacağız. Avrupa’da Türk nüfusunun en fazla yaşadığı yerin Almanya olması 

sebebiyle doğal olarak en fazla edebiyatçı da Almanya’dadır. Bu çalışmadaki sıralama verilen 

eserlerin yayın yılına göre değil, yazarların durumlarına göre oluşturulmuş ve yukarıdaki 

makale referans alınmıştır. Burada bulunan yazarlar dışında ulaşılamayan yazarlar da olabilir.  

 

“1.1950’li Yıllarda Başlayan Göç Dalgasıyla ve ya Ekonomik Nedenlerle Almanya’ya 

Giden Türk Yazar ve Şairler 

Fethi Savaşçı, Bekir Yıldız, Hüseyin Aras Ören, Güney Dal, Emine Sevgi Özdamar, 

Habib Bektaş, Murat Karacaaslan, İsmet Elçi. 

2.Siyasi Nedenlerle Almanya’ya Giden Türk Yazar ve Şairler 

Orhan Murat Arıburnu, Yusuf Ziya Bahadınlı, Dursun Akçam, Oya Baydar, Aysel 

Özakın, Ali Arslan, Şakir Bilgin, Vehbi Bardakçı, Doğan Akhanlı, Sırrı Ayhan. 

3. Üniversite Öğrenimi Amacıyla veya Görevlendirmeyle Almanya’ya Giden Türk Yazar 

ve Şairler 

Orhan Asena, Fakir Baykurt, Adnan Binyazar, Sıtkı Salih Gör, Ayhan Can, Haluk Aker, 

Yüksel Pazarkaya, Ömer Polat, Kemal Kurt, Mevlut Asar, Ertunç Barın, Alev Tekinay, Acem 

Özler, Dilek Zaptçıoğlu, Nursel Köse, Altan Apaydın, Ali Asker Barut, Esmehan Akyol. 

4.Almanya’da Doğan veya Çok Küçük Yaşta Ailesiyle Birlikte Almanya’ya Giden Türk 

Yazar ve Şairler 

Hüdai Ülker, Renan Demirkan, Akif Pirinççi, Zehra Çırak, Metin Fakıoğlu, Zafer 

Şenocak, Sivri Yücel, Nevfel Cumart, Leyla Taşdelen, Feridun Zaimoğlu, Tunç Denizer, Hatice 

Akgün, İmran Ayata, Aygen-Sibel Çelik, Nuray Lale, İlhan Atasoy, Hilal Sezgin, Menekşe 

Toprak, Django Asül, Birand Birgül. 

5. Belirli Bir Süre Almanya’da Yaşayıp Türkiye’ye Dönenler 

Orhan Asena, Yusuf Ziya Bahadınlı, Dursun Akçam, Bekir Yıldız, Füruzan, Oya 

Baydar, Necati Tosuner, Yaşar Miraç, Reşat Karakuyu. 

6. Çeşitli Nedenlerle Almanya’ya Gidenler 

Nevzat Üstün, Tekin Sönmez, Vasıf Öngören, Suzan Emine Kaube, Tezer Özlü, Meray 

Ülgen, Erol Yıldırım, Şinasi Dikmen, Yücel Feyzioğlu, Özgen Ergin, Gönül Özgül, Molla 

                                                           
20Özay, Başak (Ed.): Alman Siyasetinde Türk Kökenliler,  https://www.dw.com/tr/alman-siyasetinde-

t%C3%BCrk-k%C3%B6kenliler/a-15481848 14/03/2019 
21 Aytaç, Gürsel: Çağdaş Alman Edebiyatı, s.516 
22 Topçu, Hayrünnisa: Avrupa ve Amerika’da Türk Ed ebiyatı, Türkish Studies, Volume 4, 1-1 Winter 2009 
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Demirel, Saliha Scheinhardt, Gültekin Emre, Mehmet Ünal, Kemal Yalçın, Levent Aktoprak, 

Hayati Boyacıoğlu, Osman Engin, Halil Gülbeyaz, Harun Yiğit, Hasan Özdemir, Yade Kara, 

Gülbahar Kültür, Kerim Pamuk, Selim Özdoğan, Mehmet Fıstık. 

7. İsveç’te Yaşayan Türk Yazar ve Şairler 

Lütfi Özkök, Nevzat Üstün, Adnan Binyazar, Demir Özlü, Özkan Mert, Gürhan Uçkan, 

Hamdi Özyurt. 

8. Fransa’da Yaşayan Türk Yazar ve Şairler 

Feyyaz Kayacan, Osman Necmi Gürmen, Nevzat Üstün, Halil Uysal, Aysel Özakın, 

Ataol Behramoğlu, Nihat Behram, Nedim Gürsel. 

9. Avusturya’da Yaşayan Türk Yazar ve Şairler 

Kundeyt Şurdum, Hüseyin Şimşek 

10. İsviçre’de Yaşayan Türk Yazar ve Şairler 

Adnan Binyazar, Tezer Özlü, Nihat Behram. 

11. İngiltere’de Yaşayan Türk Yazar ve Şairler 

Feyyaz Kayacan, Aysel Özakın, Gün Zileli, Gaye Hiçyılmaz. 

12. Hollanda’da Yaşayan Türk Yazar ve Şairler 

Haydar Eroğlu” 

 

8. 1. Sinema ve Sanata Giren Türkler 

Avrupa’da bulunan Türkler edebiyatın yanında sinema, televizyon, moda tasarım, müzik ve 

modellik gibi alanlarda da çalışmışlar ve kendilerini kanıtlamışlardır. Buradaki sıralama 

alfabetik sıraya göre yapılmıştır. 

Adnan Maral – Oyuncu 

Birol Ünel – Oyuncu  

Bora Dağtekin – Senarist 

Bülent Aris – Prodüktör  

Django Asül (Uğur Bağışlayıcı) – Komedyen  

Erdoğan Atalay – Oyuncu  

Erol Sander – Oyuncu  

Fatih Akın – Yönetmen  

Fatih Çevikoğlu – Yönetmen  

Gülcan Karahancı Kamps – VJ Oyuncu 

İdil Üner – Oyuncu  

İsmail Çoban – Heykeltıraş 

Mehmet Kurtuluş – Oyuncu  

Murat Ersen – Müzisyen  

Murat Günak – Tasarımcı  

Murat Topal – Tasarımcı  

Mustafa Gündoğdu – Müzisyen 

Nazan Üngör Eckes – Sunucu  

Öznur Arsav – Model 

Renan Demirkan – Oyuncu 

Sibel Kekilli – Oyuncu 

Ünal Yüksel – Müzisyen 

 

8. 2. Sporun Farklı Dallarında Başarı Sağlamış Türkler 

Spor dünyasında Avrupa’da doğmuş ve alanlarında birçok başarıya imza atmış Türkler de bu 

camiada kendilerine bir yer edinmişlerdir ki bazıları Türk Milli takımlarında Türkiye 
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Cumhuriyetini temsilen müsabakalara da çıkmaktadırlar. Birçoğu da bulundukları ülkelerin 

vatandaşlığına geçerek o ülkelerin Milli takımlarında görev yapmaktadırlar. 

Fikrîye Selen – Boksör 

Hamit Altıntop – Futbolcu 

Halil Altıntop – Futbolcu 

Mehmet Scholl – Futbolcu  

Mesut Özil – Futbolcu 

Mithat Demirel – Basketbolcu 

Nuri Şahin – Futbolcu 

Özlem Şahin – Boksör 

Burada adını sayamadığımız birçok alanda da Türkler Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinde 

faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

9. Sinema Dünyasında Almanya ve Almanya’daki Türkleri Konu Alan Filmler 

Neredeyse 60 yıla yakındır Avrupa’da olan ve hayatın her alanında – ekonomi, siyaset, ticaret, 

işgücü,  memuriyet, akademisyen vb. – yer alan Türkler geldikleri günden beri görsel medya 

ve sinemaya da konu olmuşlardır. Bazen düşündürücü, bazen gülümseten bazen de siyasi 

konuları ele alan filmler çekilmiştir. Televizyonlarda Türkleri konu alan dizi ya da bölümler 

mevcuttur, biz de burada bunlardan ulaşabildiklerimizi anmak istiyoruz. Buradaki sıralama 

gösterim yılı göz önüne alınarak yapılmıştır. 

Turist Ömer Almanya’da, 1966 

Bir Türk’e Gönül Verdim, 1969 

Ankara Expresi, 1970 

Dönüş, 1972 

Frau Kutzer und andere Bewohner der Naunystrasse, 1973 

Almanya’da bir Türk Kızı, 1974 

Almanyalı Yârim, 1974 

Tatort (Episode: Tod im U-Bahnschlacht), 1975 

Otobüs, 1975 

Schrin‘s Hochzeit, 1976 TV Movie 

Yıkılış,1978 

Almanya Acı Vatan, 1979 

Zuhaus unter Fremden, 1979 Tv Movie 

Gölge – Schatten, 1980 

Deliler Almanya’da, 1980 

Davaro: Son Eşkıya, 1981 

Nacht der Wölfe, 1982 

Unsere Nachbarn, Die Balta’s, 1983 

Yavrularım, 1984 

Feuer für die Großen Drachen, 1984 TV Movie 

Gülibik, 1984 

Acı Ekmek, 1984 

Die Abschiebung, 1985 TV Movie 

Die Kümmeltürkin geht, 1985 

Gurbetçi Şaban, 1985 

Almanya Hayali, 1985 

Ganz Unten, 1986 Belgesel 

Jannan-Die Abschiebung, 1986 

40 Metrekare Almanya, 1986 

Perihan Abla – Almanya’dan Gelen Baba, 1987 
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Polizei, 1986 

Sahte Cennete Veda, 1989 

Yasemin, 1988 

Vatanyolu, 1989 

Almanya Macerası, 1990 

Umuda Yolculuk, 1990 

Sommer in Mezra, 1991 

Elveda Yabancı, 1991 

Sarı Mercedes – Fikrimin İnce Gülü,1993 

Doğum Günün Kutlu Olsun Türk, 1992 

Longer Gang, 1992 

Berlin in Berlin, 1993 

Totentraum, 1995 

Sensin – Du bist es!, 1995 

Getürkt, 1996 

Geschwister – Kardeşler, 1997 

Kısa ve Acısız, 1998 

Aprilkinder, 1998 

Ich Chef. Du Turnschuh, 1998 

Dealer, 1999 

Lola ve Bilidikid, 1999 

Geboren in Absurdistan, 1999 

Auslandstournee, 2000 

Kanak Attack, 2000 

Ayrılık, 2000 

 

2000 Sonrasi Filmler 

 

Duvara Karşı, 2004 

Kebab Connection, 2004 

Crossing the Bridge, 2005 

Zeit Der Wünsche- İstekler Zamanı,2005 TV Movie 

Knallhardt, 2006 

Yaşamın Kıyısında- Auf der anderen Seite, 2007 

Öfke – Wut, 2007 Tv Movie 

Tatort 8 Auf der Sonnenseite – Bahtı Açık,2008 TV movie 

Bunu Gerçekten Yapmalı mıyım, 2009 Belgesel-Kurmaca 

Wir sitzem im Büden – Yedek Memleket, 2010 

Benim Çılgın Düğünüm – Meine verrückte türkische Hochzeit, 2012 TV Movie 

Muhteşem Erkeği Bekleyen Kadınlar Kulübü, 2018 

Aus dem Nichts-Solgun, 2018 

 

10. Sonuç 

Avrupa ile Türklerin yolu tarih boyunca sıklıkla kesişmiştir. Bu bazen bir savaşta bazen 

müttefiklikte, bazen bir göçte, bazen bir fuarda ya da bir şirket ortaklığında. Bu iki kadim kültür 

dünya var oldukça birlikte iç içe, yan yana yaşayacaklardır. 19. yüzyılın son imparatorlukları – 

Alman ve Osmanlı -   müttefik olarak I. Dünya Savaşı’na katılırlar ve bu savaş her iki 

imparatorluğun sonu olur. II. Dünya Savaşı’na Türkiye katılmaz ancak, birincisinin sonuçları 

Avrupa’daki huzuru ortadan kaldırmıştır ve çıkarlar ciddi şekilde zedelenmiştir. İtalya ile 

birlikte Almanya II. Dünya Savaşı’na katılırlar ve savaşın sonunda bir kez daha kaybederler. 
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Türkiye savaşın sonundaki masada yerini almak istemektedir ancak ABD, Birleşik Krallık ve 

Fransa gibi ülkeler bunun kolay olmadığını, bu masanın savaşa katılanların masası olduğunu 

hatır. Bunun üzerine Türkiye zorunlu olarak savaşın bitimine kısa bir süre kala Almanya ve 

Japonya’ya savaş ilan eder. Ancak fiilen savaşa girmez. Zaten savaş da çok kısa süre sonra sona 

erer. Türkiye de masada yerini alır ve kurucu olarak Birleşmiş Milletler Cemiyetine katılır. 

Türkiye’nin ekonomisi çok iyi değildir, işsizlik çok fazla, dışa bağımlılık üst seviyededir.  

Almanya’da da durum farklı değildir. Ekonomi kötüdür, savaştan çok fazla kayıplarla 

çıkılmıştır. Ancak çalışkan ve disiplinli Alman milleti bunu aşacak güçte ve iradededir. 

Savaşlardan bitkin düşen Avrupa, ekonominin de zorunlu kılmasıyla aralarında yeniden bir 

savaşın çıkmaması için birlik olmaya karar verir. Gerçi bu fikir 18. ve 19. yüzyıllara, Fransız 

filozof Jean Jeaques Rousseau ve Alman felsefeci Immanuel Kant’a kadar gitmektedir. Bu 

yolda Fransız düşünür Abbe de Saint Pierre’nin “Avrupa’da Kalıcı Barışa Dair” adlı eseri de 

unutulmamalıdır. Burada Pierre “Avrupa Hıristiyan Devletleri arasında bir birlik kurulmalı ve 

böyle bir birliğin tüm egemen yönetimlerin imzalayacağı resmi bir antlaşması olmalıdır” 

demektedir. Önce 18 Nisan 1951 tarihinde kömür ve çelik sektörünü güçlendirecek “Avrupa 

Kömür ve Çelik Topluluğu” kurulur. 1957’de Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom 

Enerjisi Topluluğu’nun kuruluşu takip eder. Daha sonra bunlardan kurucularının Batı Almanya, 

Hollanda, Fransa, İtalya, Belçika, Luxemburg’un olduğu Avrupa Birliği oluşturulur.  

Türkiye bu birliklere üye olmak istemiş 1 Aralık 1964’te AET’ye kabul edilmiştir. Türkiye’nin 

hedefi AB’ye tam üyeliktir. Bu süreç zaman zaman sıkıntılı, zaman zaman düzene girmiş 

şekilde devam etmektedir. Türkiye’yi Birlik ne kendinden uzaklaştırmakta ne de kapıdan içeri 

almaktadır. Bazen üyeliğe motivasyon zayıflasa da Türk toplumunun çoğunluğu üyeliği 

istemektedir. Türkiye üyeliğe henüz kabul edilmese de Avrupa’daki Türkler, yaşadıkları onca 

çileye ve olumsuzluğa rağmen, AB’ye girmiş, serbest dolaşımı hak etmişlerdir. Sürecin 

uzaması, ara sıra Türk halkında olumsuz düşüncelerin gelişmesine sebep olmaktadır.  

Günümüzde gelinen son durumda, Birliğin kendi aralarındaki sorunlardan dolayı Birleşik 

Krallıkta referandum yapılmış, ülke Avrupa Birliğinden ayrılma yönünde tercihte bulunmuş, 

seçmenin %52 si birlikten ayrılma yönünde oy kullanmıştır. 29 Mart 2017’de başlayan Brexit 

anlaşması çerçevesinde müzakereler yürütülmektedir. Görüşmeler yolunda gider ve anlaşma 

sağlanırsa 29 Mart 2019 tarihi itibariyle İngiltere’nin AB’den tamamen ayrılması ve AB için 

üçüncü ülke haline gelmesi beklenmektedir.  

Türkiye ile Birliğin son durumu ise; Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yıllık Türkiye 

raporu oylanmış 109 hayır oyuna karşı 370 evetle kabul edilmiş, ancak birçok parlamenter de 

çekimser oy kullanmıştır. Raporda Türkiye Avrupa Birliği ile uyumu konusunda ağır bir şekilde 

itham edilmekte ve bazı parlamenterler tarafından Türkiye’nin üyeliğinin askıya alınması talep 

edilmektedir. Türkiye buna şiddetle karşı çıkmaktadır ve siyasiler bu kararı yok hükmünde 

sayarak raporun bağlayıcılığının bulunmadığını ileri sürmektedir. 

Görüldüğü gibi süreç sonu gelmeyen bir durum haline getirilmiştir. Bu da Türk halkının Birliğe 

olan inancını kırmakta, zaman zaman destek minimum seviyeye inmekte ve bütün başlıklar 

açılıp şartlar yerine getirildikten sonra, halkın Birliğe girip girmemesinin halkoyuna sunulması 

gibi bir istek gün geçtikçe taraftar bulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                        11-13th April 2019 
 

909 

 

Kaynakça 

Alan, Gülsüm: Türkiye’nin AB Üyelik Müzakerelerinin Askıya Alınmasını Talep Eden 

Rapor Kabul Edildi, https://tr.euronews.com/2019/03/13/turkiyenin-ab-uyelik-

muzakerelerinin-askiya-alinmasini-talep-eden-rapor-kabul-edildi 15/03/2019 

Almanya’da Mölln Faciasının 26. Yılı  

 https://www.sabah.com.tr/avrupa/2018/11/22/almanyada-molln-faciasinin-26-yili  

15/03/2019 

Almanya’ya Damga Vuran 50 Türk: https://www.ensonhaber.com/galeri/almanyaya-damga-

vuran-50-turk#50 15/03/2019 

Almanya Tarihinde Türkler,  https://www.posta.com.tr/almanya-tarihinde-turkler-95189 

15/03/2019 

Aras, İlhan – Günar, Altuğ: Birleşik Krallığı’n Avrupa Birliği’nden Ayrılma Referandumu: 

Brexit Süreci ve Sonuçları, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi,  Cilt 6, Sayı 

2, Eylül 2018, ss. 90-110  

 

AP’nin Skandal Kararına Sert Tepki, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-apden-

skandal-turkiye-karari-41148279 15/03/2019 

Arık, Metehan: 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, https://www.stratejikortak.com/2017/01/ikinci-

dunya-savasi-ve-turkiye.html 09/03/2019 

Avrupa Parlamentosu, https://www.ab.gov.tr/_45628.html 15/03/2019 

Aytaç, Gürsel: Çağdaş Alman Edebiyatı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990 

Çınar, Meral Uğur: Rousseau ve Kant ile Avrupa’da kalıcı Barışa ve Avrupa Birliğine Dair, 

Avrupa Çalışmaları Dergisi, Ankara 2017, Cilyt:16 No:1 s.61-80 S.64 

Durul, Tevfik: Dışişleri Bakanlığından AP Kararına Tepki,  

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/disisleri-bakanligindan-ap-kararina-tepki/1417329 

14/03/2019 

Göksu, Turkut: İşçilikten Vatandaşlığı: Almanya’daki Türkler, Özen Yayıncılık, Ankara 

2000 

Türkiye AB İlişkileri No 3, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı,  www.ab.gov.tr 

İnce, Hilal Onur: Almanya’da Farklı Olmak: Entegrasyon ve Hoşgörü Kavramına 

Eleştirel Bir Bakış, Bilig, Yaz 2011, Sayı.58, ss. 173-202 

Karaca, Kayhan: Avrupa Parlamentosundan Kritik Türkiye Kararı, 

 https://www.dw.com/tr/avrupa-parlamentosundan-kritik-t%C3%BCrkiye-karar%C4%B1/a-

47898690 14/03/2019 

Özay, Başak (Ed.): Alman Siyasetinde Türk Kökenliler, https://www.dw.com/tr/alman-

siyasetinde-t%C3%BCrk-k%C3%B6kenliler/a-15481848 15/03/2019 

Özer, Akif: Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye, Yönetim ve Ekonomi, Yıl 

2009, Sayı16/1, ss.89-105 

Somuncu Başak: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Uluslararası Göç 

Politikası, (Dan. Prof. Dr. Canan Balkır) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 2006 

Tekin, Uğur: Avrupa’ya Göç ve Türkiye, İÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, Ekim 

2007,Sayı 37, ss 43-56 

Topçu, Hayrünnisa: Avrupa ve Amerika’da Türk Edebiyatı, Türkish Studies, Volume 4, 1-1 

Winter 2009 

Tümertekin, Erol – Özgüç, Nazmiye: Yurt Dışından Kesin Dönüşlerini İstanbul’a yapan Türk 

İşçileri, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/231122 15/03/2019 

Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin tamamlanmasına giden yol, 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-gumruk-birligi.tr.mfa 15/03/2019 

Yılmaz, Mehmet: Avrupa Tarihi (Ders Notları), Me-Sa Fotokopi, Konya2007 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                        11-13th April 2019 
 

910 

 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/gastarbeiter-wir-riefen-arbeitskraefte-und-es-kamen-

menschen-fotostrecke-74565-2.html 15/03/2019 

http://girisimturkiye.com/2016/07/29/almanyadaki-turk-girisimleri/ : 09.02.2017) 

 



7th SCF International Conference on “The Future of the European          Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”            11-13th April 2019 
 

911 

 

Hicret Sonrası İslam Toplumunun İnşâsında Muâhât 

(Kardeşlik) Uygulaması ve Günümüze Yansımaları 
 

Ayşe Gültekin1 

 

 
Özet 

Hz. Peygamber Mekke’de doğmuş, anne ve babasını küçük yaşlarda kaybetmiştir. Toplum hayatında son 

derece itibarlı kimseler olan dedesi Abdulmuttalib ve daha sonra da amcası Ebu Talib’in himayesinde 

yetişmiştir. Toplum tarafından iyi, dürüst ve erdemli bir kişi olduğu, kendisine verilen Muhammedü’l-

Emîn ünvanıyla adeta tescillenmiştir. Mekke döneminde her türlü haksızlığa ve zorbalığa karşı 

çıkacaklarına söz veren Hılfu’l-Fudûl hareketinin içinde yer almıştır. İslamdan sonra böyle bir harekete 

çağrıldığında tereddütsüz kabul edeceğini belirtmesi, onun her türlü haksızlığa karşı mazlumun yanında 

olduğunun bir göstergesidir.  

Âyetlerde ve hadislerde Müslümanların birbirleri için kardeş statüsünde olduklarına vurgu yapılır. Hz. 

Peygamber’in hicret sonrası Muhâcirle Ensâr arasında uyguladığı Kardeşleştirme Projesi Müslümanların 

maddi manevi her konuda birbirlerine destek olmalarına sebep olmuştur. Bu uygulama sonraki 

dönemlere de yansımıştır. Ahîlik teşkilatı, tarih boyunca Müslümanların çok değişik alanlarda kurdukları 

vakıflar bu uygulamanın bir yansıması olarak değerlendirilebilir.  

Çağımızda mültecilere yardım konusunda gösterilen hassasiyet, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları, 

kardeş okul, kardeş şehir uygulamaları, valilik ve belediyelerin sosyal hizmet vakıfları da Müslümanların 

kardeşlik esasına bağlı olmalarından kaynaklanmaktadır. 

AnahtarKelimeler: Hz. Peygamber, Hicret, Muhâcir, Ensâr, Kardeşleştirme Projesi. 

 

Implementation of Brotherhood in the Construction of 

Islamic Society After Emigration and Reflections of 

Nowadays 
 
Abstract 

The Prophet was born in Mecca and lost his parents at an early age. He was brought up under the auspices 

of his grandfather Abdulmuttalib and later by his uncle Abu Talib, who were highly esteemed in life. He 

is a well-known, honest and virtuous person. He took part in the movement of “Hılfu’l-Fudûl” who 

promised to oppose all kinds of injustice and bullying in Mecca period. When he was called after such a 

movement by Islam, he stated that he would accept it without hesitation, indicating that he was in favor 

of the oppressed against all kinds of injustice. 

In verses and hadiths, it is emphasized that Muslims are sister and brother states of each other.  After the 

Prophet's emigration implemented between Muhâcir and Ansar Brotherhood Project on every issue it has 

caused Muslims to be material and moral support to each other. This application is reflected in the 

following periods. The organization of religious institutions, the foundations established by Muslims in 

different areas throughout history can be considered as a reflection of this practice. 

In our age, the sensitivity shown in the aid to refugees is due to the fact that national and international 

aid organizations, sister school sister city practices, governorate and social service foundations of 

municipalities depend on the fraternity principle of Muslims. 

Keywords: The Prophet, Emigration, Muhâcir, Ensâr, Implementation of Brotherhood  

 

 

                                                           
1 Assist.Prof., Uşak University, Faculty of Theology, ayse.gultekin@usak.edu.tr 
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1. Kardeşlik ve Kardeşleştirme Kavramları, Âyet ve Hadislerdeki Kullanımları 

Arapça أخ و kök harflerinden türetilen uhuvvet (أخوة) veya ihâvet (إخاوة)  kelimesi, neseb 

yönünden kardeş olma yanında, iş, sanat, kabile, din vb. yönlerden ortak olma, dost ve 

arkadaş olma anlamı da taşımaktadır. Kelimesinin çoğulu olan إخوة kelimesi soy 

yönünden kardeşlik için kullanılırken, إخوان  kelimesi ise daha çok dost ve arkadaşlar 

anlamına kullanılmaktadır.2 Fiil tefa’‘ul ve mufâale bablarına sokulduğunda karşımıza 

çıkan masdarlar; teehhî ve muâhât ise, birini kardeş edinmek, kardeş etmek anlamlarına 

gelmektedir. İbn Manzûr muâhât kelimesini açıklarken “Rasulullah Muhâcirlerle Ensâr 

arasında kardeşlik akdi yaptı”3  rivâyetine yer vermekte ve bunu “Onların arasında 

İslam kardeşliği ve iman sebebiyle ülfet muhabbet oluşturdu” şeklinde açıklamaktadır. 

Teehhî kelimesini açıklarken ise “Eğer kendime bir dost edinseydim, Ebû Bekr’i dost 

edinirdim. Fakat İslam kardeşliği bundan daha ileridir”4 rivâyetini aktararak, kelimeyle 

kastedilenin Müslümanlar arasındaki kardeşlik olduğuna vurgu yapmaktadır.5 

Uhuvvet kavramı Kur’an-ı Kerim’de özellikle hukuki düzenlemelere işaret eden 

âyetlerde neseb birliği anlamına kullanılmıştır. Ölen kişinin kardeşlerine mirastan hangi 

durumlarda ne kadar pay ayrılacağını belirleyen miras âyetleri,6 evlenilmesi yasak olan 

hanımların sayıldığı âyetler7 ve Müslüman bir kadının mahremlerini belirleyen âyetler8 

buna örnek olarak gösterilebilir.  Peygamber kıssalarında ise kelime, hem neseb 

yönünden kardeşlik hem de aynı kavme, aynı millete mensup olma anlamına 

kullanılmaktadır. Hz. Mûsâ’nın Allah’tan, dili kendisinden daha düzgün olduğu için 

kardeşi Hârûn’u yardımcı olarak göndermesini istemesiyle ilgili âyetlerde, 9 Yûsuf 

(A.S)’ın kardeşleriyle arasında geçen olayların anlatıldığı âyetlerde 10  neseb birliği 

kastedilirken, “Âd kavmine kardeşleri Hûd’u gönderdik”11 “Semûd kavmine kardeşleri 

Sâlih’i gönderdik”12 “Medyen halkına kardeşleri Şuayb’ı gönderdik”13 vb. âyetlerde ise 

aynı kavme aynı millete mensup olma kastedilmektedir.  

Din birliği, ortak inanç ve ideallere sahip olma anlamındaki kardeşlik ise, Kur’an’ın en 

çok üzerinde durduğu ve vurgu yaptığı bir diğer anlamdır. Allah mü’minlere Allah’ın 

kalplerini birleştirmesi neticesinde, Allah’ın lütfuyla kardeş olduklarını ve aralarındaki 

düşmanlıklara son verdiklerini ve bu sayede ateş çukuruna düşmekten kurtulduklarını 

hatırlatmakta,14 birbirleriyle düşman olan kabilelerin İslam sayesinde barış ortamına 

kavuştuklarını ve birbirlerine zarar verme, gasp, yağma, tecavüz vb. kötü adetlerini terk 

edip İslam kardeşliği sayesinde özledikleri huzur ve sükun ortamına kavuştuklarını 

haber vermektedir. “Mü’minler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını 

düzeltin ve Allah’tan hakkıyla korkun ki, esirgenip bağışlanasınız.”15 âyetinde daha çok 

                                                           
2İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Beyrut: Dâru Sâdır, XIV/19-21. 
3Taberânî, Mu‘cemu’l-Kebîr, I/252 (728), Musul: Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem.(II. Basım) 
4Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh,  I/476 (466), Riyad: Dâru’s-Selâm. (Buhârî, Salât, 78; Menâkıb, 28); Müslim, 

el-Câmiu’s-Sahîh, V Cilt, Beyrut: Dâru İhyâi’t- Türâsi’l-Arabî. (Tahkik: Muhammed FuâdAbdülbâkî) 

(Müslim, Mesâcid, 4; Fezâilü’s-Sahâbe,1) 
5İbnManzûr, Lisânü’l-Arab, XIV/22. 
6 Nisâ (4), 11, 12. 
7Nisâ (4), 23. 
8Nûr (24), 31. 
9Kasas (28), 34. 
10Yûsuf  (12), 5, 7, 8, 58. 
11 Hûd (11), 50. 
12 Hûd (11), 61. 
13 Hûd (11), 84. 
14Âl-i İmrân (3), 103. 
15Hucurât (49), 10. 
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neseb kardeşliği için kullanılan إخوة  kelimesinin kullanılması, İslam kardeşliğinin 

neseb yönünden kardeşlik gibi olduğuna, neseb yönünden kardeşlerimizle kurmamız 

gereken sıcak ilişkileri, din kardeşlerimizle de kurmamız gerektiğine, inanç 

birlikteliğine sahip olduğumuz kardeşlerimiz ihtilafa düştüklerinde, onların aralarını 

düzeltmek ve din kardeşliğinin gereğini yerine getirmek için elimizden gelen bütün 

çabayı göstermemiz gerektiğine işaret etmektedir. 

Kur’an münafıklarla Ehl-i Kitaptan olup inkar eden kimseler arasında gerçekleşen çıkar 

ve menfaat birlikteliğini,16 Allah’ın emrini çiğneyip aşırılık ve haddi aşmada şeytana 

benzemeyi 17  de kardeşlik kavramıyla ifade etmektedir. Pek tabiidir ki, burada 

kastedilen kardeşlik olumlu değil, olumsuz manalar içermektedir.  

Uhuvvet kelimesinin hadislerde kullanımına gelince; öncelikle neseb ve süt yönünden 

kardeşlik anlamında 18 kullanılmakla beraber, benzer söz söyleme ve benzer 

davranışlara sahip olma, 19  bütün insanların aynı atadan gelmeleri 20  anlamında da 

kullanılmaktadır. İncelediğimiz konu dolayısıyla bizim asıl üzerinde durmak 

istediğimiz kullanımında ise kelime, inanç ve ideal birlikteliği, ortak inanca ve ortak 

amaçlara sahip olma, koruyup kollama, ona gelecek zarara engel olma, ihtiyacını 

karşılama, sıkıntısını giderme anlamına kullanılmıştır. “Müslüman Müslümanın 

kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim Müslüman bir 

kardeşinin sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet gününün sıkıntılarından bir 

sıkıntısını giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da kıyamet 

günü onun günahlarını örtüp gizler.” 21 hadisi Müslüman kardeşlerimize karşı 

görevlerimizi ve sorumluluklarımızı hatırlatırken, olgun bir mü’minin sahip olması 

gereken özellik, “Sizden biriniz kendisi için sevip istediğini mü’min kardeşi için sevip 

istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz.”22şeklinde ifade edilerek iman ve kardeşlik 

arasındaki irtibata dikkat çekilmektedir. 

Hz. Peygamber mü’min kardeşlerin birbirlerinin sıkıntılarını paylaşması gerektiğini 

insan bedenini örnek vererek şöyle anlatmaktadır: “Müminler birbirini sevme, 

birbirlerine karşı sevgi ve merhamet gösterme hususunda, tek bir beden gibidirler. 

Bedenin bir organı acı, ızdırap duyduğu zaman, bedenin diğer organları da uykusuzluk 

ve yüksek ateş çekerek ona katılırlar.”23 Müslüman kardeşe yapılan hiçbir iyiliğin boşa 

gitmeyeceğini “Din kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa hiçbir iyiliği küçük 

görme”24  diyerek ifade eden Hz. Peygamber, “Kul din kardeşine yardımcı olduğu 

sürece, Allah da onun yardımcısıdır” 25  diyerek genel bir çerçeve çizmekte, din 

kardeşine yapılacak, maddi, manevi her türlü yardımı, Allah’ın yardımına mazhar olma 

sebebi olarak göstermektedir. 

Âyetler ve hadislerde ifade edilenlerden yola çıkarak uhuvvet kelimesinin nesep ve süt 

yönünden kardeşlik, aynı atadan gelme, aynı kavim, kabile ve millete mensup olma, 

aralarında inanç ve ideal birliği olan kimselerin birbirlerini desteklemesi anlamlarına 

geldiğini söyleyebiliriz. Soy ve din kardeşliğine ilave olarak Hz. Peygamber’in tüm 

                                                           
16Haşr (59),11. 
17İsrâ (17), 26-27. 
18 Müslim, Hibât, 19; Ebû Dâvûd, Edeb, 130. 
19Buhârî, Tıb, 46. 
20Ebû Dâvûd, Edeb, 121. 
21Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 46. 
22Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71, Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme, 59. 
23Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66. 
24Müslim, Birr, 144. 
25Müslim, Zikir, 38; İbn Mâce, Sünne, 17; Tirmizi, Hudûd, 3. 
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insanların kardeşliğini esas alan bir uygulamayı ön plana çıkardığını söylemek de 

mümkündür.  

2. İslam Öncesi Uygulamalar 

Câhiliye döneminde, “aralarında baba tarafından kan bağı bulunan akrabanın 

oluşturduğu topluluğa “asabe”, bu topluluğun bütün fertlerini birbirine bağlayan ve 

herhangi bir dış tehlikeye karşı koymak veya saldırıda bulunmak söz konusu olduğunda 

bütün topluluk üyelerinin harekete geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ruhuna da 

“asabiyet” denilmekteydi.”26 

Cahiliyyede daha çok kan bağına dayanan, aileden kabileye yayıldıkça zayıflama 

gösteren asabiyet yanında sözleşme, anlaşma, akit vb. uygulamalarla kurulan asabiyet 

ilişkisi de mevcuttu. Siyasi ve hukuki otoriteden uzak, kabileler halinde yaşayan Arap 

toplumunda kabileyi bir arada tutan ve kabileye ya da kabilenin her hangi bir ferdine 

yönelik haksızlık ve tecavüzü önleyen tek şey de asabiyet kanunuydu. Saldırıya mâruz 

kalan kişi veya kabile kendi kabilesini yardıma çağırır ve bütün kabile mensupları bu 

çağrıya icabet ederdi. Kabile içi bu dayanışma ve birlikte hareket etme şuuru, her zaman 

haksızlıkları önlemeye yönelik olarak cereyan etmez, başka bir aile veya kabilenin hak 

ve menfaatlerini gasbetmek gibi olumsuz birtakım uygulamalara da yol açardı. İlk 

olarak “İster zalim olsun, isterse mazlum olsun, kardeşine yardım et” şeklinde Cündeb 

b. Anber b. Temîm’e ait olduğu söylenen bir şiirde karşımıza çıkan ve zamanla Araplar 

arasında atasözü olarak nakledilen söz adeta kanunlaşmış ve kabilenin tüm fertleri her 

durumda birbirlerine yardım etmeleri gereken fertler olarak kabul edilmiştir.27 

Kur’ân-ı Kerîm’de “asabiyye”nin temelini oluşturan soya dayalı üstünlük, kabilecilik 

ve kavmiyet davaları tamamen reddedilmiş,28Allah’a gerektiği gibi bağlılık gösterip 

ihlasla hareket etme ve günahlardan kaçınma anlamına gelen takvâ dışında hiçbir şey 

üstünlük sebebi olarak görülmemiştir. 29  Cenab-ı Hak, Âl-i İmrân sûresinin 103. 

âyetinde Müslümanlara “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp 

parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirine düşman idiniz 

de, Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir 

ateş çukurunun tam kenarında iken, oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size 

âyetlerini böyle açıklıyor ki, doğru yolu bulasınız.” buyurarak asabiyetin kişileri nasıl 

yanlışlara sürükleyebileceğini ifade etmektedir. 

Hz. Peygamber’in şu hadisi de asabiyet duygusu içindeki Müslümanlara bir uyarı 

olarak değerlendirilebilir: “Müslüman cemaatten ayrılan ve itaat yolunu terk ederek 

ölen kimsenin ölümü, Câhiliyye ölümüdür. Ümmetime karşı harekete geçerek müminin 

imanına saygı duymaksızın ve sözleşmeli bulunduğu kimseye karşı olan ahdine vefa 

göstermeksizin suçlusuyla suçsuzuyla bütün ümmetimi vurmaya kalkışan kimse, benim 

ümmetimden değildir. Asabiyet duygusuyla öfkelenen, asabiyet uğruna savaşırken, 

yahut asabiyet davası güderken körü körüne açılmış bir bayrak altında ölen kimsenin 

ölümü Câhiliyye ölümüdür”30 

Hz. Peygamber ashabı arasında Araplar arasında mevcut olan asabiyet duygusunun 

canlanmasından her zaman endişe etmiş ve böyle bir tehlikeyi sezdiği zaman da hemen 

                                                           
26Mustafa Çağrıcı, Asabiyyet, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul:TDV Yayınları, III/453. 
 şeklinde ifade edilen rivâyetin Cündeb b. Anber et-Temîmî’nin sözü olduğu انصر أخاك ظالما او مظلوما27

hakkında bkz. Meydânî, Mecmaü’l-Emsâl, II/384. Hadis olarak bkz. Buhârî, Mezâlim,4; İkrâh, 7; 

Tirmizî, Fiten, 74. 
28et-Tekâsür (102), 1-8. 
29el-Hucurât (49), 13. 
30Müslim, İmâre, 57; Nesâî, Tahrîm, 28; İbn Mâce, Fiten, 7; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II,/306, 488. 
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duruma müdahale etmiştir. Câbir (R.A)’dan gelen bir rivâyete göre biri Muhâcirînden 

diğeri de Ensârdan olan iki genç kavga etmişler ve Câhiliyye döneminde olduğu gibi 

“Yetişin ey muhâcirler!”, “Yetişin ey Ensâr!” diyerek kendi taraflarını yardıma 

çağırmışlardı. Resûlullah olayı haber alınca hemen gelip müdahale etmiş ve “Bu ne hal! 

Câhiliyye davası mı güdüyorsunuz?” diyerek Muhâcir ve Ensârdan olup yardıma 

koşanlara çıkışmıştı. Hz. Peygamber yukarıda atasözü olarak naklettiğimiz “Kişi zalim 

de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım etsin” şeklindeki ünlü Câhiliyye şiirini 

Müslümanlara hatırlattı. Müslümanlar “Ey Allah’ın Rasulü! Mazlum olan kardeşimize 

yardım ederiz. Zalim olan kardeşe nasıl yardım edebiliriz?” diye sorunca “Onun da 

zulmüne engel olmaya çalışırsın”31 buyurarak bu sözün nasıl anlaşılması gerektiğini 

açıkça ifade etti. Bu değerlendirmelere göre haksızlıklara karşı çıkmak, birlik ve 

beraberlik içinde hareket etmek anlamında gerçekleştirilen asabiyet düşüncesinin 

muâhâtın temelini oluşturan unsurlardan olduğunu söyleyebiliriz. 

Cahiliyye döneminde uygulanan hılfler de, muâhât’ın temelini oluşturan diğer bir unsur 

olarak değerlendirilebilir. Birbirinin desteğine ihtiyaç duyan iki kabile veya iki kişi 

arasında gerçekleştirilen dostluk ve ittifak anlaşması olarak tanımlayabileceğimiz bu 

uygulamada, anlaşma yapan iki kabile, kabilelerini savunmak için birlikte hareket eder, 

yardımlaşma ve dayanışma içinde olur ve bu sayede güçlerini birleştirip daha güçlü ve 

saldırılamayacak bir pozisyona gelirdi. Daha yaygın olan hılf çeşidinde ise, anlaşmaya 

katılanlar Arap olsun olmasın zulme ve haksızlığa uğrayan kişinin yanında yer alır ve 

onun hak ve hukukunu zalimlere karşı korurlardı.  

Hz. Peygamberîn de iştirak ettiği Hılfü’l-Fudûl’e iştirak eden ve her türlü haksızlığa 

karşı çıkmak üzere birleşip anlaşarak yemin eden kabileler, Benî Hâşim, Benî Muttalib, 

Benî Zühre, Benî Teym ve Benî Esed’di. Yemen’li bir tüccarın malının alınıp bedelinin 

ödenmemesi ve tüccarın yüksek sesle mağduriyetini dile getirip yardım istemesi, daha 

önce yapılan Hilfü’l-Mutayyebîn’e mensup kimselerde rahatsızlığa sebep olmuştu. 

Ficar Savaşında oynadığı rolden dolayı pişmanlıkları olan Hz. Peygamber’in amcası 

Hilfü’l-Fudûl’ün düzenlenmesine önayak olmuş ve kaynaklara göre o sırada yirmi veya 

otuz beş yaşında olan Hz. Muhammed de bu anlaşmaya katılmıştı. 

Rasulullah (S.A.V) Peygamber olarak gönderilmesinden sonra da bu ittifaktan övgüyle 

bahsetmiş, İslâmiyet’in onu daha da pekiştirdiğine inandığını söylemiş ve bu yemini 

kızıl tüylü bir deve sürüsüyle de olsa asla değişmeyeceğini, tekrar çağrıldığı takdirde 

de tereddüt göstermeden derhal icâbet edeceğini söylemiştir. 32Bu ifade Müslüman 

olsun olmasın, haksızlığa uğrayan her kimsenin yardımına koşulabileceğine ve 

haksızlığı önleme ve işbirliği anlaşmaları yapılabileceğine delil olarak gösterilmiştir. 

Hz. Peygamber’in Mekkelilerle Medineliler arasında Muâhât Anlaşması yapıldıktan 

sonra, “İslamda hilf yoktur”33 demesinin sebebi ise, Muâhât Anlaşması yapıldıktan 

sonra Müslümanlar arasında hılf vb. itifaklara gerek kalmamasıdır. 

3. Muâhât (Kardeşleştirme) Projesi 

Kaynaklarda Medine’de tesis edilen Muâhât’dan önce Mekkeli sahabilerin kendi 

aralarında kardeş ilan edildiğine dair bilgiler yer almaktadır. İlk kardeşlik anlaşmasının 

hicretten önce mi, yoksa sonra mı yapıldığı konusunda ihtilaflar vardır. Hz. Ebu Bekir 

ile Ömer,  Hz. Osman ile Abdurrahman b. Avf, Talha b. Ubeydullah ile Zübeyr b. 

Avvâm, Sa‘d b. EbûVakkās ile Mus‘ab b. Umeyr, Ebû Ubeyde b. Cerrâh ile Ebû 

                                                           
31 Müslim, Birr ve Sıla, 16. 
32Muhammed Hamidullah, Hilfü’l-Füdûl (1988). TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul:TDV Yayınları, 

XVIII/ 31-32.;Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 190, 317. 
33Buhârî, Edeb, 67. 
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Huzeyfe’nin âzatlısı Sâlim, Hz. Hamza ile Zeyd b. Hârise ve Bilâl-i Habeşî ile Ubeyde 

b. Hâris bu anlaşmayla kardeş yapılmışlardı.  Hz. Ali  kardeşlik anlaşması yapıldıktan 

sonra gözleri yaşlı olarak gelmiş ve “Ey Allah’ın Rasûlü! Ashabın arasında kardeşlik 

tesis ettin, ama beni hiç kimseyle kardeş yapmadın” diyerek üzüntüsünü dile getirince 

Hz. Peygamber “Sen benim dünyada ve âhirette kardeşimsin”34buyurarak Hz. Ali’yi 

kendisine kardeş ilan etmişti.35 

Dinlerini daha iyi yaşayabilmek için Mekke’den Medine’ye göç etmek zorunda kalan 

Müslümanlar evlerini barklarını, mallarını mülklerini hatta bazıları çoluk çocuklarını 

bile Mekke’de bırakmak zorunda kalmışlar ve adeta varlıktan yokluğa düşmüşlerdi. 

Çalışarak, ticaret yaparak, evinin ekmeğini kazanan ve hiç kimseye minneti olmayan, 

onur ve şereflerine düşkün mü’minlere, sığınmacı pozisyonuna düşmek başkalarının 

evinde misafir olmak ve onların yardımına ihtiyaç duymak çok ağır gelmişti. Hz. 

Peygamber hicretten beş veya sekiz ay sonra Mescid-i Nebevî’nin inşaatı esnasında 

Enes İbn Mâlik’in evinde Muhâcirlerle Ensârdan kırk beşer kişiyi bir araya topladı. 

“İslâm dininde hilf yoktur, din kardeşliği vardır” diyerek bunların arasında ikişer ikişer 

kardeşlik anlaşması yaptı.  Diyet ve fidye meseleleri dahil olmak üzere karşılıklı 

sorumluluk ve yükümlülüklerini açıkladı. 36  Buhârî’ye göre kardeş ilan edilenlerin 

sayısı 90 olarak verilirken bazı rivâyetlerde sayı 100 veya 186 olarak da verilmektedir.37 

Beş veya sekiz ay boyunca ashabını gözlemleyen Hz. Peygamber’in mizaçları, 

karakterleri birbirine uygun, birbirine yardım edebilecek, maddi veya manevi 

yönlerden birbirlerinin eksikliklerini giderebilecek kimseleri birbirleriyle kardeş 

yapması son derece dikkat çekicidir. Muâhât sayesinde yurtlarından yuvalarından ayrı 

düşen Muhâcirlerin mahzunluğu giderilmiş, maddi desteğe ihtiyaç duyan mü’minlerin 

yaşayabileceği psikolojik ezikliğin önüne geçilmiş, münafıklar ve Yahudiler karşısında 

birbirlerine kenetlenmiş bir toplum inşa edilmiştir. Kabileciliğe dayalı hılf veya 

asabiyetin yerine tesis edilen uhuvvet her türlü tefrikanın ve ayrılığın önüne geçen bir 

uygulama olarak dikkat çekicidir.38  

Bu kardeşliklere birkaç örnek vermek gerekirse; Hz. Peygamber Ensârın 

zenginlerinden olan Sa‘d b. Rabi ‘ile Abdurrahman b. Avf arasında kardeşlik bağı 

kurmuştu. Sa‘d sahip olduğu her şeyin yarısını Abdurrahman’a vermek istedi, hurma 

bahçelerinin işletilmesinde de kendisine yardımcı olacağını söyledi. Ancak 

Abdurrahman b. Avf bu teklifi kabul edemeyeceğini bildirdi ve ticaret yapmak için 

kendisine çarşının yolunu göstermesini istedi. Onlar da ona Kaynuka çarşısının yerini 

tarif ettiler.39 Ensârın kardeşlik anlaşması gereği Muhâcirlere maddi yönden destek 

olması ve kendi haklarının bir kısmını gönüllü olarak Muhâcirlere devretmeleri, 

Müslüman çarşı-pazarındaki Yahudi hâkimiyetini kırmış, İslâm’ın ekonomik ve ticarî 

hayata getirdiği değerlerin de uygulamaya konulmasıyla Yahudilerin Medine halkı 

üzerindeki iktisadî tesirleri azalmaya başlamıştı. Muhâcirler Ensâr’ın bütün mallarını 

paylaşma teklifini kabul etmediler. Hz. Peygamber mülkiyeti Ensârda kalmak şartıyla, 

Muhâcirlerin Ensârın tarla, bağ ve bahçelerinde çalışmalarını ve bunun karşılığı olarak 

üründen pay almalarına hükmetti. Ensârın yardım duygusu o kadar güçlüydü ki, Enes 

b. Mâlik’in nakline göre Rasûl-i Ekrem, Bahreyn arazisini dağıtmak üzere önce Ensârı 

                                                           
34Tirmizi, Menakıb,20. Tirmizi hadis hakkında hasen garip değerlendirmesi yaparken, Elbânî hadisin 

zayıf olduğunu ifade etmektedir. Bkz. a.g.y.  
35İbnHişam, es-Sîretü’n-Nebeviyye. (1427/2006). 4 Cilt, Kahire: Dâru’l-Hadîs, II/371. 
36Buhari, Menâḳıbü’l-Enṣâr, 5, 7; Ṣavm, 76. 
37 İbn Sa‘d, Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr, Kâhire:Mektebetü’l-Hancî, I/204; Makrizî, İmtâü’l-Esmâ, 

Beyrut:Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, I/69. 
38 Hüseyin Algül, Muâhât maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX/308-309.  
39Buhârî, Menâkıbü’l-Ensâr, 3, 50. 
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çağırıp yaptıkları fedakarlıklara karşılık olarak onlara vermek istediğinde “Ey Allah’ın 

Rasulü! Muhâcir kardeşlerimize bunun bir mislini vermedikçe bize bir şey verme” 

demişlerdi.40 

Bütün bu yardımlarından ve onların kendilerinden çok Muhâcir kardeşlerini 

düşünmelerinden dolayı bizzat Cenâb-ı Hak Ensâr’ı, haklarında “Daha önceden 

Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç 

edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık 

hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. 

Her kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.”41 âyetini 

inzâl buyurarak övmekte ve Hz. Peygamber de “"Allah şâhid olsun ki, sizler bana 

insanların en sevimlilerindensiniz"42 diyerek onları methederek şöyle buyurmaktadır: 

"Ensâr ki onları ancak mü'min olan sever ve yine onlara ancak münafık olan kimse buğz 

edip kin tutar. Her kim Ensâr'ı severse Allah da onu sever, her kim de Ensâr'a buğz 

ederse, Allah da ona buğz eder."43 

Ebu’d-Derdâ ile Selmân-ı Fârisî’nin kardeşliğinde ise, dünya ve ahiret dengesini iyi 

kuramayan bir kardeşe diğer kardeşin uyarıda bulunması ve ona sorumluluklarını 

hatırlatması dikkatimizi çekmektedir. Ebû Cuheyfe’nin babasından naklettiğine göre 

Rasulullah (S.A.V)  Selmân-ı Fârisî ve Ebu’d-Derdâ’yı kardeş yapmış ve Selmân 

kardeşini ziyarete gitmişti. Ancak Ebu’d-Derdâ evde yoktu ve karısı Ümmü’d-Derdâ 

da eski bir elbise içinde ve perişan bir haldeydi. Selmân-ı Fârisî kadına niçin bu halde 

olduğunu sorunca, “Kardeşin Ebu’d-Derdâ’nın dünyayla işi yok. O sadece oruç tutup 

namaz kılsın.” diyerek Selman’ın ailesini, çoluk çocuğunu ihmal etmesinden şikâyette 

bulundu. Ebu’d-Derdâ bu sırada geldi. Selman’a yemek yapıp ikramda bulundu. 

Kendisi ise oruçluydu. Selmân ona yemesi için ısrar etti. Selman “Sen yemedikçe ben 

de yemeyeceğim” deyince Ebu’d-Derdâ orucunu bozup onunla yemek yemek zorunda 

kaldı. Gece olunca yatıp uyudular. Selmân gecenin başlangıcında ve ortasında 

yatağından kalkıp namaz kılmak isteyen Ebu’d-Derdâ’ya engel oldu. Gecenin son 

vaktinde beraber kalkıp namaz kıldılar. Selman kardeşine “Senin üzerinde Rabbinin 

hakkı vardır, kendi nefsinin hakkı vardır, ailenin ve misafirinin hakkı vardır” şeklinde 

uyarılarda bulundu ve her hak sahibine hakkını vermesi gerektiğini söyledi. Ebu’d-

Derdâ gelip de olup biteni anlatınca Hz. Peygamber “Selman doğru söylemiştir.” 

buyurdu. 44  Hz. Peygamber birisi mutedil, diğeri dünyaya değer vermeyip ahireti 

önceleyen ve sorumluluklarını üzerine aldığı kimseleri ihmal eden iki kişiyi kardeş 

yaparak, birinin diğerine nasihat ve hatırlatmada bulunmasını ve aşırılıklarını 

törpülemesini murad etmiştir. Bu örnekten yola çıkarak Ensâr ve Muhâcir kardeşliğinin 

Müslüman toplumu ortak noktalarda buluşturduğunu, ifrat ve tefritten uzak, dengeli bir 

toplumun kurulmasında çok büyük görevler icra ettiğini söyleyebiliriz.  

Hz. Ömer ile Itbân b. Mâlik kardeşliği ise, kardeşlerin birbirine Hz. Peygamber’i takip 

edip ilim öğrenecek, sosyal hayata katılacak zaman sağlaması ve bilgi ve birikimlerin 

karşılıklı aktarımı açısından son derece dikkat çekicidir. Kardeşlerden birisi evinin 

geçimi ve sorumluluklarıyla uğraşırken, diğeri Hz. Peygamber’in yanından ayrılmamış, 

gün içinde inen âyetleri, Hz. Peygamber’in söylediği sözleri, o günün önemli olaylarını, 

kısacası gün içinde olan biteni akşam olunca arkadaşına aktarmıştır. Münâvebe 

usulüyle kardeşler, Hz. Peygamber’in öğrettiği hiçbir şeyi kaçırmamışlar ve yeni 

                                                           
40Buhârî, Menâkıbü’l-Ensâr, 7.  
41Haşr (59), 9. 
42Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 4. 
43Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 3. 
44Buhârî, Savm, 50. 
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kurulan devlet içinde vuku bulan her olaydan, önemli her meseleden anında haberdar 

olmuşlardır.45 

Hicretten sonra Mescid-i Nebevî’nin inşa edilmesi, Medine Sözleşmesinin hazırlanarak 

yürürlüğe konulması, nüfus sayımı yapılması, sınırların tespit edilmesi, pazar yeri 

belirlenmesi, Suffe okulunun kurulması vb. işler “Medine’de hızlı bir değişim, 

dönüşüm, toplumsallaşma ve kurumsallaşma sureci başlatmış, 46  “Kardeşlik 

Anlaşması” ise kurulan bu topluma ümmet olma şuuru kazandırmış, birlik ve beraberlik 

içinde hareket edilmesini sağlamış, kafirlere, müşriklere ve diğer din mensuplarına 

karşı, Müslümanların bölünüp parçalanamaz sağlam temeller üzerine kurulu bir din 

etrafında birleştikleri kesin olarak ortaya konulmuştur. 

4. Muâhât (Kardeşleştirme) Projesinin Tarihteki Yansımaları 

Ensâr ve Muhâcir arasında akdedilen “Kardeşleştirme Projesi”, tarih boyunca 

Müslümanlara örnek olmuş, Müslümanlar kardeşlerine yardım ettikleri sürece Allah’ın 

kendilerinin yardımcısı olacağı şuuruyla birbirlerine her konuda destek ve yardımcı 

olmayı sürdürmüşlerdir. Tarih sayfalarında konuyla ilgili pek çok örnek mevcuttur. Biz 

bu örneklerden Ahîlik kültürü ve vakıflar hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağız. 

Arapça kardeşim manasına gelen ahî kelimesinden türetilen bir kelime olan Ahîlik, 

Kur’an ve hadislerde kardeşliğe sık sık vurgu yapılması ve “tasavvufta önemli bir yeri 

bulunan “uhuvvet”i hatırlatmasından dolayı” insanlar tarafından kolayca kabullenilmiş 

ve Anadolu toplumunda yayılma imkânına sahip olmuştur. Anadolu’da Ahîliğin 

kurucusu Ahî Evran ismiyle meşhur olan Şeyh Nasîrüddin Mahmûd’dur. (ö. 1262). Ahî 

Evran’ın öncülüğündeki Ahîlik, I. Alâeddin Keykubad’ın destek ve yardımlarını 

arkasına almış ve hem İslâmî-tasavvufî düşünceye ve fütüvvet ilkelerine bağlı kalarak 

tekke ve zâviyelerde şeyh mürid ilişkilerini, hem de iş yerlerinde usta, kalfa ve çırak 

münasebetlerini ve buna bağlı olarak iktisadî hayatı düzenlemiştir. Sadece şehirlerde 

değil köylerde bile nüfuz sahibi olan teşkîlât, sadece iktisadi yönden etkin olmakla 

kalmamış, siyasi yönden de önemli faaliyetlerde bulunmuş ve Moğol istilasının ve 

iktidar kavgalarının yaşandığı ve buna bağlı olarak merkezî otoritenin zayıfladığı kaos 

ve kargaşa dönemlerinde güçlerini ortaya koyarak toplumun istikrarını sağlama 

hususunda önemli görevler ifa etmişlerdir. 

Ahîliğin temel prensiplerinin, Ahîlik teşkilatına mensup olanların uymaları gereken 

ticari ve ahlaki kuralların yazılı olarak belirlendiği Fütüvvetnâme adı verilen 

nizamnâmelerine göre, teşkilâta girecek kimse öncelikle bu kitaplarda belirtilen dinî ve 

ahlâkî emirlere uymak zorundaydı. Ahîler vefâ, doğruluk, emniyet, cömertlik, tevazu 

vb güzel hasletlere sahip olmalı, ihvana nasihat edip onları doğru yola sevketmeli ve af 

yolunu tutan kimseler olmalıydılar. İçki içme, zina etme vb. büyük günahlar, yalan, 

gıybet, hile yapma ve aldatma gibi davranışlar ise meslekten atılmayı gerektiren 

sebeplerdi. 47  Ahiliğin Müslüman toplum içinde kolaylıkla yayılmasının sebepleri 

arasında, Ahîliğin temel prensiplerinin kardeşlik esasları çerçevesinde düzenlenmesi, 

bu teşkilata üye olan esnafın kardeş gibi birbirini kollaması ve problemlere çözümler 

araması ve toplumun huzur ve istikrarına sağladığı katkı sayılabilir. Bu yönüyle Ahîlik 

muâhâtın bir yansıması olarak değerlendirilebilir. 

                                                           
45Tayâlisî, Müsned, Beyrut: Dâru’l- Ma ‘rife, I/6; İbn Hacer, Fethu’l- Bâri, IX/281. 
46Geniş bilgi için bkz., Fethullah Zengin, “Medine’nin İslamlaşması” (Basılmamış Yuksek Lisans 

Tezi), Bursa 2008, s,70. 
47 Ziya Kazıcı, Ahîlik maddesi,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul:Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, I/540-542. 
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Kur’an-ı Kerim’de, Müslümanın Müslümana ve diğer insanlara hatta canlı cansız bütün 

varlıklara faydasının dokunması esasına bağlı olarak kurulan ve “Bir malın mâliki 

tarafından dinî, içtimaî ve hayrî bir gayeye ebediyen tahsisi” şeklinde tarif edilen vakıf 

kelimesini, vakıf kavramı ve kurumunu doğrudan çağrıştıracak bir ifade yer 

almamaktadır. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla 

ulaşamazsınız”48 âyeti ve Allah yolunda infakta bulunmayı, fakir ve ihtiyaç sahibi 

kimselere tasadduk etmeyi, iyilik yapmada ve takvâda yardımlaşmayı, hayırlı ve yararlı 

işlere yönelmeyi öğütleyen pek çok âyet Müslüman toplumlarda vakıf anlayış ve 

uygulamasının temelini oluşturmuştur. Hz. Peygamber de “İnsan öldüğü zaman ameli 

kesilir. Ancak üç şey bunun dışındadır: Sadakayı câriye, faydalı ilim ve dua eden salih 

evlat.” 49  diyerek kişinin ölümünden sonra geride başkalarının faydalanacağı, okul, 

cami, hastane vb. yapılar bırakmasını, diktiği ağaçların meyvelerinden yenilmesini vb. 

kesintisiz hayır sebepleri arasında saymaktadır. Hz. Peygamber Fedek ve Hayber 

hisselerinin bir kısmını Müslümanların yararlanması için sadaka-i câriye haline 

getirmiş,50 onu örnek alan Hz. Ömer, Hayber’den kendisine ganimet olarak verilen 

değerli bir arazisini “satılmamak, hibe edilmemek ve miras kalmamak şartıyla ihtiyaç 

sahipleri için tasadduk etmiş”,51Hz. Osman yine Resûlullah’ın tavsiyesiyle susuzluk 

sıkıntısının çekildiği bir dönemde Medine’deki Rûme Kuyusu’nu satın alıp bütün 

Müslümanların yararına tahsis etmiştir.52 

İhtiyaç sahibi Müslüman kardeşe yardım etme, onu destekleme, zor zamanında yalnız 

bırakmama, ilgi ve şefkat gösterme, maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılama esasına 

dayalı vakıf uygulamaları İslam toplumunda giderek artış göstermiş, insanları hacca 

gönderen, hastalara ilaç yapan, fakirlerin vergisini ödeyen, kızlara çeyiz hazırlayan, 

hastalara evinde bakım hizmeti sunan, öksüz ve yetim çocukları barındıran, garipler 

için hastane kuran, yaşlı kadınlara ev tahsis eden, dul ve fakir hanımların ihtiyaçlarını 

karşılayan, su kuyusu açtıran, yoksul mahkumlara harçlık veren, halk için çamaşırhane 

yaptıran, şifahane yaptıran, iflas eden tüccarlara yardım eden, fakir bekarları evlendiren 

pek çok vakıf kurulmuştur.53 İnsanları birbirlerinin yardımına koşmaya sevkeden en 

kuvvetli amil ise hiç şüphesiz İslam kardeşliğidir.  

5. Muâhât (Kardeşleştirme) Projesinin Günümüze Yansımaları 

Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara Ensâr’ın kucak açması ve aralarında 

kurulan kardeşlik, Müslümanları o kadar etkilemiştir ki, tarih boyunca Müslümanlar 

özellikle de Türkler savaş, doğal afet vb. sebeplerle ülkelerine gelen Müslümanları, 

hatta gayrı Müslimleri bile hiç yüksünmeden ülkelerinde ağırlamışlar ve ellerinden 

geldiğince bu insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır. İçişleri Bakanlığı Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamaya göre 

Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı 3 milyon 621 bin 330 kişidir.  Bu kişilerin 1 milyon 

962 bin 966’sı erkeklerden, 1 milyon 658 bin 364’ü ise kadınlardan oluşmaktadır. 

Afganistan, Irak vb. bölgelerden gelen diğer göçmenleri de hesaba katarsak sayının 

daha da arttığı görülecektir. Bizleri bu kadar nüfusu ülkesinde misafir etmeye iten 

sebep, ülkemizin çok zengin olması değil, gönlümüzün çok zengin olması ve İslam 

kardeşliğinin, yardıma ihtiyacı olan herkese el uzatmayı gerekli kılmasıdır.  

                                                           
48Âl-i İmrân (3), 92. 
49 Müslim, Vasiyye, 14. 
50Buhârî, Vesâyâ, 1; Müslim, Cihâd, 51-55; Ebû Dâvûd, Ḫarâc, 19. 
51Buhârî, Vesâyâ, 22, 28-29 
52Tirmizî, Menâḳıb, 18. Geniş bilgi için bkz. Hacı Mehmet Günay, Vakıf maddesi, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, XXXXII/475-479. 
53 Geniş bilgi için bkz. Tarihte ilginç Vakıflar, İstanbul: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları/102. 
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İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve illerde valiliklere bağlı 

olarak kurulan Göç İdaresi Müdürlükleri, mültecileri kayıt altın alma, ihtiyaçlarını 

belirleme ve giderme, uyum programları düzenleme, meslek edindirme ve toplum 

hayatına kazandırma vb. görevler icra etmektedirler. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 

resmi sitesinden 28. 04. 2019 itibarıyla edindiğimiz bilgilere göre AB, ikili işbirlikleri 

ve milli bütçe ödenekleriyle mültecilerin durumlarını tespit ve iyileştirmeye yönelik 45 

adet proje uygulanıp bitirilmiştir. AB ve ikili işbirliği çerçevesinde 18 proje ise halen 

devam etmektedir. 

Bu konudaki farkındalığı artırma adına düzenlenen sempozyum, konferans vb. 

etkinlikler de kamuoyunda meselenin canlı tutulmasına ve kardeşlik görevlerimizi 

hatırlamaya vesile olmaktadır. Örnekler çok olmakla birlikte Düzce Valiliği ve Düzce 

Üniversitesi katkılarıyla 23-25 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen  I. 

Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi,  06-08 Aralık 2018 tarihlerinde yine Düzce’de 

düzenlenen II. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi ile 24-25 Şubat 2018’de Deniz 

Feneri Derneği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen 

Savaş Göç ve Yoksulluk Sempozyumunu hatırlamakla yetinelim. 

Kardeş şehir, kardeş köy, kardeş ülke uygulamaları da Hz. Peygamber dönemi muâhât 

uygulamasının yansımaları olarak değerlendirilebilir. Türkî cumhuriyetler özellikle de 

Azerbaycan kardeş ülke olarak kabul edilirken, enerji, ulaşım, eğitim, turizm vb. pek 

çok alanda karşılıklı işbirlikleriyle ülkeler birbirlerine destek olmaya ve birbirlerinin 

eksik yönlerini tamamlamayıp bilgi ve birikimlerini paylaşmaya gayret etmektedirler.  

Kardeş şehir uygulaması sosyo-ekonomik gelişimi yükseltmek amacıyla proje ve 

programlar yürüten iki veya daha fazla belediyenin ortak uygulamasıdır. Bu 

uygulamanın amacı, yerel yönetimler aracılığı ile toplumlar arasında barış ve kardeşliği 

geliştirmek,  demokrasiyi güçlendirmek, kaynaklarının daha iyi kullanılması için 

işbirliği yapmak, bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamaktır. Kardeş şehir sayısı 40’a ulaşan 

İstanbul bu konuda verilebilecek en güzel örneklerdendir.54 

 Üye devletler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek, İslam Dünyasının hak ve 

çıkarlarını korumak gayesiyle kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, İHH, Yeryüzü Doktorları, 

Yunus Emre Vakfı, Diyanet Vakfı, Kızılay, Sadaka Taşı vb. Uluslararası Sosyal Yardım 

Kuruluşlarının yaptıkları çalışmalar ve icra ettikleri görevlerde de, Muhacir ve Ensâr 

arasındaki dayanışmanın yansımalarını görmek mümkündür. T.C. Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve 

Gaziler Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 

çalışmaları, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın devlet kurumları eliyle 

gerçekleştirildiğinin bir göstergesidir. Valilikler ve belediyelerin sosyal hizmet 

uygulamaları, Kızılay, Akut, Milli Eğitim Vakfı, Darulaceze vb. kurumların faaliyetleri 

de muâhâtın günümüze yansıması olarak değerlendirilebilir. 

Sonuç olarak, Hz. Peygamber döneminde Ensâr ve Muhâcir arasında akdedilen Muâhât 

Uygulaması’nın tarih boyunca hayatiyetini devam ettirdiğini ve günümüzdeki bazı 

problemlerin çözümünde de oldukça etkili olduğunu, olmaya da devam edeceğini 

söyleyebiliriz. 

 

 

 

                                                           
54 https://www.ibb.istanbul/SitePage/Index/151 (Erişim tarihi: 28.04.2019) 
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Kimlik, Farklılık ve Çok Kültürlülük Ekseninde Avrupa Birliği ve 

Çok Kültürcü Sosyal Çalışma 
 

Cemile Zehra Köroğlu1 

 

 
Özet 

17.yüzyıl Aydınlanma düşüncesi ile birlikte temelleri atılan modern bilim anlayışı, yalnızca doğa bilimlerinin 

değil, sosyal bilimlerin şekillenmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Yegâne bilginin bilimsel bilgi kabul edildiği, 

bilgiye ve hakikate ulaşmada pozitif bilimsel yöntem ve tekniklerin dışında herhangi bir alternatifin kabul 

edilmediği modern bilim anlayışı, pozitif bilimin ancak deney ve gözlem gibi tecrübi metotlarla ortaya koyduğu 

evrensel kabul ve standartların dışında olan hiçbir şeyin mevcudiyetine izin vermemiştir. 

Bu açıdan tamamen Batılı kültürel temellere dayanan Aydınlanma düşüncesi ve beraberinde getirdiği rasyonel, 

ilerlemeci modern bilim anlayışı, pozitif bilimin standartları dışında olarak kabul ettiği geleneksel bütün 

referansları, bireysel farklılıkları, dinleri, etnik kimlikleri, bölgesel ve yerel dinamikleri ötekileştirerek, görmezden 

gelmeyi seçmiştir. Dolayısıyla modern olmak, Batılı toplumlar gibi olmak ile eş anlamlıdır. Bu nedenle, Batılı 

toplum standartlarına uymayan bireysel farklılıklar, etnik kimlikler, inanç ve değerler, farklı kültürler ve hâkim 

kültürün alt unsurları modernitenin en önemli formülasyonlarından olan ulus devlet yapılanması ile birlikte 

homojenize edilmeye çalışılmıştır.  

Ancak bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, kitlesel üretim ve beraberinde getirdiği farklı pazarlara açılma gereği, 

küreselleşme olgusuna ivme kazandırmıştır. Bir taraftan dünyayı küresel bir köy haline dönüştüren bu süreç, diğer 

taraftan, II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan göç dalgası, ulus devletin sınırlarını bütün dünyaya açmıştır. Bazı 

düşünürler tarafından post modern dönemin başlangıcı olarak ifade edilen bu dönemde keskin sınırlar ortadan 

kalkmış, modern olanın aksine farklılık, çeşitlilik, yerellik, çok kültürlülük gibi kavramlar ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Avrupa Birliği de bu kültürel tecrübenin yaşandığı önemli örnekler arasındadır. 

Yaşanan bu süreçte, sosyal çalışma mesleği de yalnızca dezavantajları nedeniyle sorun ve mağduriyet yaşayan 

müracaatçılara değil; aynı zamanda etnik kimlik, farklılık ya da azınlık kültürüne sahip olmalarından dolayı 

toplumun genelinden ayrı olarak hisseden ya da kabul edilen birey ve grupların bu durumlarını temele alan bir 

yaklaşım benimseme durumunda kalmıştır. Bu açıdan bu çalışmada çok kültürcü sosyal çalışmanın imkânı 

tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çok kültürlülük, sosyal çalışma, kimlik 

JEL Sınıflandırması:J6, J62, J06. 

 

European Union and Multiculturalist Social Work in the Axis of 

Identity, Diversity and Multiculturalism 
 
Abstract 
 In the 17th century the concept of modern science establishing with the idea of Enlightenment, has played an 

important role not only in the natural sciences but also in the formation of social sciences. Modern science 

understanding in which the only knowledge is accepted as scientific knowledge, and no alternative other than 

positive scientific methods and techniques are accepted has not allowed the existence of anything other than the 

universal acceptance and standards that positive science only demonstrated through experimental methods such as 

experiment and observation. 

In this respect, the idea of the Enlightenment, which is based entirely on Western cultural basis, and the rational, 

progressive, modern understanding of science brought with it, has chosed to ignore all the traditional references 

by marginalizing individual differences, religions, ethnic identities, regional and local dynamics that are 

considered to be outside the standards of positive science. So being modern is synonymous with being like Western 

societies. For this reason, individual differences, ethnic identities, beliefs and values, different cultures and sub-
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elements of dominant culture have been tried to be homogenized together with the nation state structure which is 

one of the most important formulations of modernity. 

However, scientific and technological advances, mass production and the necessity of accessing different markets 

have given acceleration to the phenomenon of globalization. On the one hand, this process which transformed the 

world into a global village, on the other hand, the wave of migration arising from after World War II have opened 

the borders of the nation state to the whole world. In this period, which have been expressed by some thinkers as 

the beginning of the post-modern period, certain boundaries have eliminated, and contrary to the modern, concepts 

such as diversity, locality and multiculturalism have began to emerge. The European Union is one of the important 

examples of this cultural experience. 

In this process, the social work profession has to adopt an approach based on not only due to the applicants that 

have problem or difficulties because of their disadvantages, but also individuals or groups that separate or feel 

separate from the general of the society because of their ethnic, identity, diversity or having minority identities. In 

this respect, the possibility of multiculturalist social work will be discussed in this study. 

Keywords: Multiculturalism, social work, identity.   

JEL Classification: J6, J62, J06. 

 

1.Giriş 

Günümüzde toplumlar, giderek daha fazla kültürü bir arada barındırır hale gelmektedirler. 

Başlangıcından itibaren cemaat yapısının toplum yapısına dönüşümü, kimlik, farklılık ve 

kültürel formlara yapılan vurgu yerine, rasyonel eylemlerle tanımlanan bireyler ve gruplar 

üzerinden kendisini tanımlayan modernliğin aksine, bugünün toplumları, meşruiyetini 

kurumsal yapılardan ve bu kurumlar tarafından ortaya konan normlar, yasalar ve 

düzenlemelerden ziyade kendi özgürlük ve sorumlulukları ile tanınma ve saygı görme hakkına 

sahip olduğunu her fırsatta ortaya koyan birey ve gruplardan teşekkül etmektedir (Touraine, 

2008: 15). 

Bu açıdan, farklılıklarının ifade edilmesi, kimliklerinin tanınması ve kendi özgün kültürlerinin 

başat kültürel yapı yanında değer görmesini isteyen ulusal azınlık grupları ve alt kültür grupları, 

modern ulus devlet yapılanmasının yüzleşmek durumunda kaldığı önemli bir realite haline 

gelmiş durumdadır. Genel anlamda çok kültürlülük kavramı çatısı altında incelenen bu durum, 

birbirinden farklı formlar olarak karşımıza çıkmakta ve birbirinden farklı yollarla 

gerçekleşmektedir. Önceki dönemlerde bağımsız bir yapıya ve yönetime sahip olan kültürlerin 

geniş bir devletin sınırları içerisine eklenmesi sonucu ortaya çıkan ulusal azınlıklar, ya da 

bireysel ve gruplar halinde gerçekleştirilen göç hareketleri sonucu ortaya çıkan çoğunlukla 

etnik gruplar olarak ifade edilebilecek gruplar, kültürel farklılığın ve çeşitliliğin ön plana çıkan 

örnekleri olarak değerlendirilebilir (Kymlica,1998: 37-38). 

Bu bağlamda post modern dönem ile birlikte,  modern ulus devletlerin tek tipleştirici yapıları 

karşısında, kimlik ve kültürel farklılıkların tanınması ve buna yönelik politikaların 

oluşturulması gerekliliğinin daha fazla vurgulanan bir durum olduğu görülmektedir(Türk, 

2016:1157). Nitekim hâkim kültürel yapılara sonradan eklemlenen farklı kültürel grupları, 

egemen kültürel yapıya adapte etmede ve bu grupların kontrolünü sağlamada zorlanmaya 

başlayan ulus devletler, bu konuda çok kültürcülüğe dayanan bazı politikalar geliştirmek 

durumunda kalmışlardır. Aynı şekilde, Sanayi Devrimi ve beraberinde getirdiği kitlesel göç 

hareketleri ile İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan hem ekonomik hem de güvenlik 

amaçlı yaşanan göç hareketleri de dünya ölçeğinde demografik değişimlere neden olarak, 

farklılıkların bir arada yer aldığı, çok kültürlü toplumsal yaşam deneyiminin yaygınlaşmasına 

yol açmıştır (Emiroğlu, 2016,93). 

Ortaya çıkış sebebi ve formları ne olursa olsun, bugün Avrupa’da ve dünyanın pek çok 

ülkesinde çok kültürlü, etnik farklılıklara dayanan ve çok dinli bir toplumsal yapı mevcuttur. 
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Ancak gerek çok kültürlülük kavramının anlaşılması gerekse bu yapı karşısında alınacak tutum 

ve sergilenecek davranışlar konusunda bir konsensüsün varlığını söylemek mümkün değildir. 

Bu açıdan kavramın anlaşılması analitik bir değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır 

(Canatan,20019: 82). 

2. Çok Kültürlülük Kavramı 

Kavramsal olarak değerlendirildiğinde çokkültürlülük, çok kültürlü olma halini ifade 

etmektedir. İngilizce’den dilimize tercüme edilmiş olan kavramın, bu dilde karşılıklarına 

bakıldığında; “ multicultural” “ çokkültürlü” kavramı;  “multiculturalness”, “çokkültürlülük 

kavramı”; “multiculturalist”, “çokkültürcü” kavramı, “ multiculturalism” ise “çokkültürcülük” 

kavramı ile eşleşmektedir. Bu kavramsal analizler ışığında, “çokkültürlü” olmak, bir toplumda 

farklı kültürlerin aynı anda mevcudiyetini ifade etmekte iken, “ çokkültürcü” olma ise, çok 

kültürlü olma durumunun toplumda ne kadar karşılık bulduğunun somut bir ifadesi olarak 

değerlendirilebilir (Özgür, 2014: 49). 

Bu bağlamda, yaygınlık ve kullanım açısından çok kültürlülük kavramının nispeten yeni bir 

kavram olduğu söylenebilir. Kavramsal ifade edilişi yeni olmakla birlikte, tarihsel olarak 

değerlendirildiğinde, pek çok toplumda kültürel bir çeşitlilik mevcuttur. Sürekli bir değişim, 

dönüşüm ve etkileşime sahne olan insanlık tarihi, her dönemde,  kimlik, kültür, dil, din vb. 

özellikleri nedeniyle birbirlerinden oldukça farklı özelliklere sahip olan grupların birbirleriyle 

temasa geçtikleri, ticaret yaptıkları, savaş ve barış dönemleri çerçevesinde farklı sosyal, 

kültürel, ekonomik ilişkiler gerçekleştirdikleri bir ortama sahne olmuştur (Çelik, 2008:321). 

Nitekim bu çerçevede dünya ölçeğinde nüfus hareketlerinin hedefi konumuna gelen bazı ülkeler 

bulunmaktadır. Özellikle yasal göçler bağlamında değerlendirildiğinde, Avustralya, ABD ve 

Kanada söz konusu ülkelerin başında yer almaktadırlar. İlk kez Avustralya ve Kanada gibi 

ülkelerde ise çokkültürcülük, bir politika olarak kabul edilmiştir. Bu ülkeler, yoğun göç 

hareketleri dolayısıyla ulus-devletlerde olduğu düzeyde kültür, din, dil, yaşam tarzı türdeşliğini 

gerçekleştirememişlerdir. Toplumsal uyum ve istikrarın sağlanması açısından uyguladıkları 

özel politikalar nedeniyle, kültürel çeşitliliğin en önemli örneklerini sergileyerek, oldukça 

zengin deneyimlere sahip olmuşlardır. (Vatandaş,2001: 102) 

Avrupa ülkeleri ise, yüzyıllar içerisinde yaşanan siyasi kutuplaşmalar, mezhep çatışmaları, 

bunların neticesinde ortaya çıkan dini kamplaşmalar ve uzun süren savaşlar sonunda kültürel 

çeşitlilikle tanışmış, çokkültürlü bir yaşam deneyimine sahip olmuşlardır. Bunun yanı sıra, 

Sanayi Devrimi ve beraberinde getirdiği hammadde ve yeni pazar arayışları ulus devlet 

sınırlarının dışına çıkmayı gerektirmiştir. Batı Avrupa’da yaşanan merkantilist dönem, 

beraberinde getirdiği sömürgeleşme, Avrupa’da artan iş gücünü karşılamak üzere ülke dışından 

getirilen işçiler, tarımsal üretimden sanayi üretimine geçilmesi, Avrupa köylüsünün kentlere 

akın etmesine neden olmuştur (Emiroğlu,2016:100). Bu şekilde, çokkültürlülük olgusuyla 

yüzleşmek durumunda kalan Avrupa ülkeleri, bu çoğulcu yapıya karşı birbirlerinden oldukça 

farklı politikalar izlemişlerdir. Örneğin Fransa, çokkültürlü bir toplum yapısına sahip olmasına 

rağmen, eşit yurttaşlık esasına dayanarak bireylere eşit hakların verilmesi esası kabul edilirken; 

hiçbir etnik, dini, azınlık grubuna ya da cemaate farklılıklarından dolayı ayrıcalık verilmesi söz 

konusu değildir. (Ceylan,2016:1209). 

Genel olarak değerlendirildiğinde, postmodern dönemle birlikte, çokkültürlülüğün gerek 

Avrupa gerekse dünya ölçeğinde bu şekilde hâkim söylem haline gelişi ve yaşanan çokkültürlü 

toplum deneyimlerinin, toplumların yapısını büyük oranda değiştirerek, farklılıkların bir arada 

yaşayabileceği, kültürel çeşitliliğe vurgu yapılan ve saygı duyulan toplumsal yapıların 

zorunluluğunu ortaya çıkardığı söylenebilir. Bu duruma ek olarak, yaşanan bu gelişmeler, 

hâkim bilimsel paradigmanın değişimine de neden olmuş, tekçi, evrensellik esasına dayanan, 
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farklılıkları dikkate almayan modern bakış açısının aksine, yerellik, kimlik vurgusuna sahip, 

“öteki”nin de önem arz ettiği, postmodern bilimsel bir anlayış yerleşmeye başlamıştır. 

3.Çok Kültürcü Sosyal Hizmet 

Konu, makro düzlemde yardım meslekleri, mikro olarak sosyal çalışma mesleği açısından ele 

alındığında, yaşanan bu değişim süreci içerisinde, bu meslekler açısından kültürel konuların 

çok daha önemli hale geldiği görülmektedir. Psikoloji, psikolojik danışma ve sosyal çalışma 

gibi meslekler, kültürel farklılıkları anlama vurgusu ile hareket etmekte ve bu konuya önem 

vermektedirler. Çoğunlukla “ kültürel yetkinlik” teması altında ele alınan çok kültürlülük 

konusu, farklı kültürlere duyarlı olma, daha etkin ve farklı kültüre sahip birey ve gruplara uygun 

bilgi ve uygulama yöntemlerini, sosyal çalışma mesleği ile buluşturma amacını 

taşımaktadır(Weawer,1999:217-218’den aktaran Özgür,2014: 78). 

Nitekim Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW), “kültürel yetkinlik” konusunda 10 

temel standart ve gösterge belirlemiştir (NASW,2015:4-5): 

1-Etik ve Değerler: Sosyal hizmet uzmanları, değerler, etik ve meslek standartlarına 

uygun olarak çalışmalıdır. Kültürel yetkinlik, öz-farkındalık ve mütevazı bir kültürel yaklaşım 

ile etkin bir kültürel uygulama için farklı kültürleri merkezi olarak anlama ve benimseme 

taahhüdünü gerektirmektedir. 

2-Öz farkındalık: Sosyal hizmet uzmanları, kendi kültürel kimlikleri ve diğerlerinin 

kimliklerini anlamaya çalışmalıdır. Sosyal çalışanlar aynı zamanda kendi ayrıcalıklarının ve 

güçlerinin de farkında olmalı ve bu ayrıcalık ve gücün müracaatçıları ile birlikte 

çalışmalarındaki etkilerini kabul etmelidir. 

3-Kültürlerarası Bilgi 

Sosyal hizmet uzmanları; tarih, gelenekler, değerler, aile sistemleri ve ırk ve etnik yapı 

gibi sanatsal ifadeleri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan özel bilgi ve anlayışa sahip olmalı 

ve geliştirmeye devam etmelidir. Göç ve mültecilik statüsü; farklı cemaat grupları; din ve 

maneviyat; cinsel yönelim; cinsiyet kimliği veya ifadesi; sosyal sınıflar ve çeşitli kültürel 

grupların zihinsel veya fiziksel yetenekleri de bunlara dâhildir. 

4- Kültürlerarası Beceriler 

Sosyal hizmet uzmanları, kültürün pratikte, politikada ve araştırmadaki önemine dair bir 

anlayışa sahip ve saygı gösteren çok çeşitli becerileri (mikro, mezzo ve makro düzlemde) ve 

teknikleri kullanmalıdırlar. 

5- Hizmet Sunumu: Sosyal hizmet uzmanları, hizmetlerin, kaynakların ve kurumların 

kullanımı hakkında bilgili ve becerikli olmalı ve çok kültürlü topluluklara hizmet vermeye hazır 

olmalıdır. 

6-Güçlendirme ve Savunuculuk:  

Sosyal hizmet uzmanları, sosyal sistemler, politikalar, uygulamalar ve programların çok 

kültürlü müracaatçı popülasyonları üzerindeki etkilerinin farkında olup, gerektiğinde çok 

kültürlü müracaatçı ve müracaatçı popülasyonu için savunuculuk yapmalıdırlar. 

Sosyal hizmet uzmanları ayrıca, marjinalleşmiş ve ezilen halkları güçlendiren ve 

savunan politika ve uygulamaların geliştirilmesine ve uygulanmasına katılmalıdır. 

7-İşgücü Çeşitliliği 

Sosyal hizmet uzmanları, meslekte çeşitliliği sağlamak için işe alım, iş başvurusu ve 

sosyal hizmet programları ve organizasyonlarında tutma çabalarını desteklemeli ve 

savunmalıdırlar. 
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            8- Mesleki Eğitim 

Sosyal hizmet uzmanları, meslek içi kültürel yetkinliği ilerleten mesleki eğitime ve 

eğitim programlarına katılır, geliştirir ve katılırlar. Sosyal hizmet uzmanları, kültürel yeterliliği 

yaşam boyu öğrenmenin odağı olarak benimsemelidir. 

           9- Dil ve İletişim: Sosyal hizmet uzmanları, İngilizce yeterliliği sınırlı veya az 

okuryazarlık becerisine sahip insanlar, görme engelli veya az gören insanlar, işitme engelli 

insanlar da dahil olmak üzere, tüm kültürel grupların müracaatçıları ile etkili bir iletişim kurmalı 

ve onların  savunuculuğunu yapmalıdır. 

 10- Kültürel Yetkinliği Geliştirmede Liderlik: Sosyal hizmet uzmanları, ajanslarda, 

organizasyonel ortamlarda ve topluluklarda çok kültürlü gruplarla etkin bir şekilde çalışmak 

için liderlik becerilerini gösteren değişim ajanları olacaktır. 

Giderek daha fazla kültürel çeşitlilikle yaşadığımız günümüz toplumlarında sosyal hizmet 

müdahalesi, müracaatçıların farklılık, etnik kimlik, sosyal sınıfıyla ilgili bilgi, inanç ve 

değerleriyle uyumlu hale gelmek zorunluluğu taşımaktadır. Nitekim etnik grup 

hassasiyetlerinin ön plana çıkarıldığı bir uygulama, bu grupların yaşadığı sorunların anlaşılması 

ve üzerlerinde mevcut olan hâkim kültürün baskısının ortadan kaldırılması açısından büyük 

önem taşımaktadır. Birey ve grupların toplumsal cinsiyet, ırk, dil, din ve etnisite gibi farklı 

olarak nitelendirilebilecek özellikleri nedeniyle ön yargı görmesi, baskı ve ayrımcılığa 

uğraması durumu ancak farklılıkların göz önünde bulundurulması ile mümkün olabilecektir 

(Zastrow,2013: 584,590). 

4.Sonuç 

Günümüz toplumları giderek daha çok kültürel çeşitlilik vurgusunun ön plana çıktığı toplumlar 

haline gelmektedirler. Dünya ölçeğinde yaşanan bilimsel ve teknolojik değişim ve dönüşümler, 

savaşlar, antlaşmalar, ekonomik krizler ve sistem değişiklikleri ve bunların beraberinde 

getirdiği göçler ve nüfus hareketlilikleri gerek coğrafi gerekse kültürel anlamda sınırları daha 

geçişken hale getirmiştir. Modernliğin bilimsel ve toplumsal arenada monist, evrenselliğe 

vurgu yapan, ulus devlet formülasyonuna dayalı yapılanması, yaşanan bu değişimler yanı sıra 

küreselleşme süreçleri ile birlikte ciddi bir form değişimine uğramak durumunda kalmıştır. 

Ulus devletler, dil, din, ırk, etnik kimlik, alt kültürel gruplara mensup olma gibi farklı unsurları 

ötekileştiren bir bakış açısı yerine, farklılıklarıyla var olmaya çalışan birey ve grupları, mevcut 

özellikleriyle kabul ederek farklılıkların bir arada yaşayabileceği bir toplum modeli ortaya 

koymaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda, başta göç hareketlerinin odağı olan ekonomik olarak 

gelişmiş ülkeler olmak kaydıyla, mevcut konum ve tarihsel yapıları dolayısıyla Avrupa Birliği 

ülkeleri de yaşanan bu gelişmeler dolayısıyla çokkültürlülük olgusuyla yüzleşmek durumunda 

kalmışlardır. 

İnsani sorunların çözümünde yardım temelli bir meslek olan sosyal çalışma mesleği de yaşanan 

bu zihinsel ve toplumsal değişim ve dönüşümlerden etkilenmiştir. Her türlü ırk, cinsiyet, dil, 

din etnik, kültürel ayrımcılığa ve baskıya karşı adaleti ve insan onurunu savunan bir meslek 

olarak müracaatçıya yönelik gerçekleştirilen sosyal hizmet müdahalesinde farklı anlayış ve 

kültürel tecrübeleri dikkate alan “kültürel yetkinlik” kavramı çerçevesinde çokkültürcü bir 

perspektifle hareket etme ihtiyacı ön plana çıkmıştır. 
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Türkiye ve Avrupa’da Suçun Genel Görünümü ve Sosyal Hizmet 
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Özet 

Bilim ve teknolojideki hızlı değişimler, hayatın her alanını etkilediği gibi, insanlığın en köklü toplumsal 

kurumlarını da derinden etkilemiştir. Toplumsal yapıda yaşanan değişimler ise toplumsal yapının unsuru olan birey 

ve grupları, yalnızlık ve yabancılaşmaya doğru sürüklemiştir. Bunun sonucunda toplumların temel dinamiklerinde 

çözülmeler meydana gelmiş ve insanlar birçok farklı sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu çerçevede öne çıkan 

sosyal sorunlardan biri de suç olgusudur. Suç toplumsal yaşamı düzenleyen, koruyan ve onun devamlılığını 

sağlayan normlardan sapma davranışı olarak ele alınmaktadır. Bu açıdan suç,  her toplumda ve her tarihsel 

dönemde var olmasına rağmen günümüzde hem küresel bir boyut kazanmakta hem de dijitalleşmektedir. 

Dolayısıyla suçla mücadele de hem küresel hem de disiplinler arası bir nitelik taşımak zorundadır.  

Suç istatistiklerine bakıldığında da Avrupa’da ve Türkiye’de suç olgusu sorun olarak önemli bir yer teşkil 

etmektedir. Türkiye, suç oranlarının en çok arttığı ülkelerden bir tanesidir. Türkiye’nin diğer Avrupa ülkelerine 

göre suç oranlarının yüksek olmasının nedeni, modernleşme evresini tam anlamıyla gerçekleştirememesi ve bu 

sürecin uzun sürmesi şeklinde de yorumlanmaktadır. Suç olgusuyla mücadelede en önemli unsurlardan biri ise 

sosyal hizmet ve uygulamalarıdır. Sosyal hizmet küreselleşmeyle birlikte çözülen ya da değişim-gelişim gösteren 

toplumların karşılaştığı sorunlara (özellikle suç olgusuna karşı) alternatif çözüm yolları üretmeye çalışmaktadır. 

Sosyal hizmet interdisipliner bir alan olduğu için diğer bilim dallarından da faydalanmaktadır. Bu çalışmada, 

Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de suçun genel görünümüne bakılarak istatistikler değerlendirilip suçun azaltılmasında 

etkili sosyal hizmet uygulamalarına yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Suç, Türkiye, Avrupa, sosyal hizmet 

JEL Sınıflandırması:A1, A12, A13 

 

Overview of Crime in Turkey and Europe and Social Work 
 

Abstract 

Rapid changes in science and technology have affected every field of life and also have deeply influenced the 

essential social institutions of mankind. The changes in the social structure led the individual sand groups, who 

are the elements of the social structure, to loneliness and alienation. As a result, the basic dynamics of societies 

have been disorganized and people have faced many different problems. One of the prominent social problems in 

this context is the crime phenomenon. Crime is addressed as a behavior of deviation from norms that regulate, 

protect and maintain social life. In this respect, although crime exists in every society and in every historical period, 

the crime has been gaining a global dimensionand it has been digitalizing. The struggle against crime therefore 

must be both global and interdisciplinary. 

When assessed crime statistics, crime cases in Europe and Turkey, poses an important place as a problem. Turkey 

is one of the countries that the most increased crime rates. There as on forthe high crime rate compared toot her 

European countries, in Turkey, the inability to achieve the full realization of the modernization phase and last quite 

long this process. One of the most important elements in the struggle against crime is social work and its practices. 

Social work is trying to create alternative solutions to the problems faced by societies that are disorganized or 

changing and developing because of globalization(especially against crime). Since social work is an 

interdisciplinary field, it also benefits from other disciplines. In this study, it will be assessed the overview of crime 
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in European countries and Turkey, and statististical datas about crime cases, and will be given to place to social 

work practices which are effective in reducing crime. 

Keywords: Crime, Turkey, Europe, social work. 

JEL Classifications: A1, A12, A13 

 

1.Giriş 

Günümüzde dijital teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte bütün toplumlarda çok 

hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bunun sonucunda bireyselleşme, yabancılaşma gibi sorunlar 

ortaya çıkarak toplumsal denetim mekanizmaları zayıflamakta ve oto-kontrol işlevini 

yitirmektedir. Bu hızlı değişim ve beraberinde gelen sorunlar, bireylerin suça yönelmelerinde 

ve suçun meydana gelmesinde etkili olmaktadır. 

Suç, ilk çağlardan itibaren günümüze kadar varlığını sürdürmektedir ve sürdürmeye de devam 

edecektir. Bu nedenle, her toplumda farklı şekillerde de olsa var olan suç, araştırmalara konu 

olmaktadır. Suç, toplumsal yaşamın bir ürünü olan normlardan sapma davranışı olarak 

nitelendirilir. Suçluluk ise, kişinin toplumdaki üyelerin çoğunluğuyla çatışması sonucu ortaya 

çıkan bir olgudur. Ayrıca suç hukuki açıdan, yasanın suç saydığı ve bir yaptırımı gerektiren 

eylemdir(Bal, 2008:203). Ceza kanununda tipe yani suç eylemine uyan eyleme suç 

denilmektedir (Öztürk & Erdem, 2005). Kriminologlar ise; suçu birçok etkenin yanı sıra iradi 

insan fiili olarak tanımlamaktadır(Bal, 2003:180). 

Genel olarak birçok çalışmada suç ve suçluluğun nedenleri konusunda, aile yapılarında 

meydana gelen değişimler ön plana çıkmaktadır. Kadının toplumsal yapı içerisindeki 

statüsünün değişmesi, boşanmaların artışı, aile kurumunun dağılması, aileye ve ebeveynlere 

olan bağlılığın zayıflaması yaşanan değişimlere örnektir. Bunun yanı sıra bireyselliğin birikimli 

olarak artması, toplumsal sermayeyi zayıflattığı gibi toplumda var olan değerlerin ve normların 

önemini kaybetmesine, toplumun düzensiz bir hale gelmesine ve kargaşa ortamının yayılmasına 

yol açmaktadır. Yine sosyal organizasyonsuzluğun görülmesi, toplumsal sermayenin yetersiz 

olması, toplumsal denetimin azalması ve oto-kontrolün etkisini kaybetmesi, işsizlik, yoksulluk 

gibi ekonomik sorunlar ile ekonomik yapıdaki değişimler de suçun nedenleri arasında 

sayılmaktadır. Türkiye’de suçluluğun artışının sebeplerinden birisi olarak, modernleşme 

sürecinin uzunluğu ve modernleşme dinamiklerinin yani değişim unsurlarının güçlü olması 

gösterilmektedir. Türkiye, 1990’lı yıllardan sonra liberal politikaları benimsemiştir. Türkiye 

küresel dünya ile iletişimini geliştirip, AB ülkeleri ve standartlarına uyum sağlamaya, köklü 

değişiklikler gerçekleştirmeye çalışmıştır. Dolayısıyla toplumsal yapının değerlerinde ve 

kurumlarında yapısal çökmeler ile kopukluklar meydana gelmiştir. Ortaya çıkan bu sonuçlar 

ise suç faktörünün ortaya çıkmasını ve suçun artmasını kolaylaştırmıştır(Kızmaz, 2014:235-

236). 

Bu çalışmanın konusunu, Avrupa coğrafyasındaki ülkelerin suç oranlarının genel görünümü, 

bu oranların yıllar içerisinde nasıl bir değişim gösterdiği ve bunların çözümüne yönelik sosyal 

hizmet müdahaleleri oluşturmaktadır. Suç üzerine yapılmış olan ulusal ve uluslararası 

antlaşmalardan elde edilen istatistikler, suçun günümüzde giderek artan bir ivme kazandığını 

göstermektedir. Dolayısıyla sosyal hizmete ve uygulamalarına duyulan ihtiyaç artmaktadır.  

2.Avrupa ve Türkiye’de Suçun Genel Görünümü 

Çalışmanın bu bölümünde Türkiye ve Avrupa’da suçun genel görünümüyle ilgili istatistikî 

veriler üzerinde durulmuştur. Suç oranları hakkında verilen istatistiklerde güvenilirlik kaygısı 

olmasına rağmen, suçun genel görünümü hakkında bilgilendirmesi açısından önem 

taşımaktadır. Bu çalışmada kullanılan veriler ise Avrupa Konseyi ile Lozan Üniversitesi 

tarafından ortaklaşa hazırlanmış olan ‘’Avrupa Cezaevlerinin 10 Yıllık Eğilimleri’’ başlıklı 
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2005-2015 yılları arasını kapsayan Avrupa cezaevlerinin durumunu gösteren istatistiklerden 

oluşmaktadır (Aebi, Berger-Kolopp ve diğerleri, 2018). 

Avrupa ülkelerinde 1 Eylül 2016 tarihi itibariyle toplam tutuklu-hükümlü sayısı 1 milyon 505 

bin 187’dir. Tutuklu-hükümlü sayısı en çok artış gösteren Avrupa ülkesi ise Türkiye’dir. Bu 

oran %162’dir(Aebi, Tiago ve diğerleri, 2017). Ayrıca Avrupa Konseyi’nin 2005-2015 yılları 

arasını kapsayan raporuna göre Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülke arasından toplam nüfusun ceza 

infaz kurumlarındaki toplam hükümlü-tutuklu sayısına oranı bakımından en yüksek olan 6. ülke 

Türkiye’dir. Toplam nüfusun toplam  hükümlü-tutuklu sayısına oranı bakımından en yüksek 

olan ülkeler sırasıyla Arnavutluk, Gürcistan, Litvanya, Makedonya ve Karadağdır(Aebi, 

Berger-Kolopp ve diğerleri, 2018). Burada toplam hükümlü sayısının en yüksek olduğu 

ülkelerin toplumsal ve ekonomik koşullarının birbirine yakın olması dikkat çekicidir. Çoğu 

balkan coğrafyasında yer alan bu ülkeler, uzun bir toplumsal dönüşüm sürecini yaşamaktadırlar. 

Etnik, kültürel çatışmalar, siyasal ve ekonomik istikrarsızlık ve dönüşüm talebi bağlamında 

toplumsal kontrol tam olarak işlememektedir. 

Avrupa ülkelerine ait istatistikler incelendiğinde 2016 yılı itibariyle ceza infaz kurumunda 

infazlarını gerçekleştiren hükümlü-tutuklu sayısı en çok artan ülkelerden, Bulgaristan(%10,8), 

ile birinci sırada, Türkiye (%9,5) ile ikinci sırada, Çekya (%7,6) ile üçüncü sırada yer 

almaktadır. Daha sonra Sırbistan(%6,6) ve Danimarka(%5,5) ile bu sırayı takip etmektedir. 

Ceza infaz kurumlarında infazlarını gerçekleştiren hükümlülerin-tutukluların sayısı en çok 

azalan ülkeler ise sırasıyla İzlanda(%15,9), Kuzey İrlanda (11,8), Litvanya (%11,1), Belçika 

(%10,1) ve Gürcistan (%6,7)’dır(Aebi, Tiago ve diğerleri, 2017).  Ayrıca Avrupa Konseyi’nin 

raporuna göre Türkiye’de 2005 yılında ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü-tutuklu sayısı 

54.296 iken, 2015 yılında bu sayı 173.522’ye ulaşmıştır. Dolayısıyla 2005’ten 2015 yılına kadar 

Türkiye ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü-tutuklu sayısının %220 arttığı 

görülmektedir(Aebi, Berger-Kolopp ve diğerleri, 2018). 

Avrupa Konseyi ve Lozan Üniversitesi tarafından hazırlanan istatistiklere göre 1 Ocak 2016 

tarihinden itibaren Avrupa’da ortalama olarak 100.000 kişiye 127 tutuklu düşmektedir. 

Avrupa’da ortalama olarak 100.0000 kişiye düşen tutuklu sayıları en çok sırasıyla Gürcistan’da 

256, Türkiye’de 244, Litvanya’da 244, Azerbaycan’da 236 ve Moldova’da 222 tutukludur. En 

az tutuklu düşen ülkelere bakıldığında ise sırasıyla; San Marino’da 6, İzlanda’da 37, 

Hollanda’da 51, Finlandiya’da 56, Danimarka’da 59 tutuklu düşmektedir(Aebi, Tiago ve 

diğerleri, 2017). Türkiye’de ise 2005’te 100.000 kişiye düşen tutuklu sayısı(gözaltılar da dahil) 

76 iken, 2015’te bu sayı 220’ye yükselmiştir. Avrupa Konseyi raporuna göre artışın yüksek 

olmasının sebebi, yasal düzenlemelerdeki şartlı tahliyeye uygunluğun zorlaştırılmasıdır(Aebi, 

Berger-Kolopp ve diğerleri, 2018). Bu veriler bize Türkiye’de suç oranlarının Avrupa ülkeleri 

içerisinde ortalamanın üzerinde olduğunu göstermektedir. Türkiye ile ilgili oranların yüksek 

olmasının nedenlerinden bir diğeri de terör örgütleriyle mücadele ve yakın çevresindeki 

devletlerde siyasal istikrarsızlığın sürekliliğidir. Bunun yanı sıra 15 Temmuz 2016’ tarihinde 

gerçekleşen darbe girişimi sonrası terörle mücadele süreci, mahkûm oranlarını hızla 

yükseltmiştir. Tüm bu özel nedenlere rağmen Avrupa’ya oranla suç ve suçluluk oranları 

oldukça yüksek olup hızla artmaktadır. 

Avrupa ülkelerine ait istatistikler incelendiğinde 2016 yılı verilerine göre ceza infaz 

kurumlarında bulunan toplam tutukluların %5,3’ünü kadınlar oluşturmaktadır ve Türkiye’de 

ise kadınların %3,8 gibi bir orana sahip olduğu vurgulanmaktadır(Aebi, Tiago ve diğerleri, 

2017). Ayrıca Avrupa Konseyi raporuna göre kadın hükümlü-tutuklu sayısının da %9 oranında 

arttığı görülmektedir(Aebi, Berger-Kolopp ve diğerleri, 2018). Ceza infaz kurumlarında 

bulunan hükümlülerin-tutukluların toplamına bakıldığında %13’ünü 10 yıldan fazla hüküm 

giyenler oluşturmaktadır. Ayrıca Avrupa’daki ceza infaz kurumlarında yer alan tutukluların 
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%20 gibi bir oranı hala hüküm giymemiş tutuklular yani mahkûmiyet kararı verilmeyen 

tutuklulardır. 2006-2016 istatistikleri tutuklu nüfusu en çok artan Avrupa ülkesi olarak 

Türkiye’yi göstermektedir ve bu oran %161,7’dir(Aebi, Tiago ve diğerleri, 2017). 

Avrupa’da ortalama olarak tutukluluk süresinin Avrupa Konseyi 2015 yılı verilerine göre 8,5 

ay olduğu, geçici tutukluluk süresinin ise 3,5 ay olduğu görülmektedir(Aebi, Tiago ve diğerleri, 

2017). Türkiye’de ise tutukluluk süresi 2005’te ortalama olarak 6,7 ayken, 2014’te 29,9 aya 

yükselerek Avrupa’da Romanya ve Portekiz’den sonra en uzun tutukluluk süresinin 3. olduğu 

ülke haline getirmiştir. Dolayısıyla ortalama tutukluluk süresinin %153 arttığı görülmektedir. 

Bu istatistiki verilerin yanı sıra tutukluluk süreleri ile ceza infaz kurumlarında geçirilen toplam 

gün sayısı oranlandığında %343 gibi bir artış olduğu rapor sonuçlarından elde 

edilmektedir(Aebi, Berger-Kolopp ve diğerleri, 2018). 

Suç türlerine bakıldığında ise Avrupa’da tutukluların en çok %18,9 gibi bir oranla hırsızlık suçu 

işlediği tespit edilmiştir. Hırsızlık suçu işleyen mahkûmların en çok olduğu ülkeler sırasıyla 

Gürcistan, Bulgaristan, Monako, Slovenya ve Türkiye’dir. Hırsızlık suçundan sonra en çok 

%17,5 gibi bir oranla uyuşturucu suçu gelmektedir. Daha sonra bu suçları sırasıyla şiddet 

kullanarak hırsızlık (%12,6) ve cinayet (%12,1) takip etmektedir(Aebi, Tiago ve diğerleri, 

2017). 

2015 yılı itibariyle Avrupa ülkeleri ceza infaz kurumlarına 18 milyar 831 milyon 430 bin 746 

avro harcama yapmış olup ortalama tutuklu başına düşen günlük harcama miktarı 108 avro 59 

cent’tir. Avrupa ülkelerinin geneli açısından değerlendirildiğinde ortalama günlük 51 avro 

harcama yapılmaktadır. Türkiye’de ise tutuklu başına ortalama olarak günlük 21 avro harcama 

yapılmaktadır. Bu harcama miktarı Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında en az bütçe ayıran 15. 

ülke olmasına yol açmaktadır(Aebi, Tiago ve diğerleri, 2017). 

Avrupa Konseyi’nin 2005-2015 yılları arasında hazırladığı ‘’Avrupa Cezaevlerinin 10 Yıllık 

Eğilimleri’’ başlıklı raporuna göre ceza infaz kurumlarına girme oranı %45 artarken, tahliye 

edilme sayısının da %60 oranında arttığı görülmektedir. Ayrıca ceza infaz kurumlarında yaş 

ortalamasının %6 oranında, yabancı hükümlü-tutuklu sayısının ise %5 oranında azaldığı 

görülmektedir(Aebi, Berger-Kolopp ve diğerleri, 2018). Yaş ortalamasının düşmesi, suçun alt 

yaşlara(genç yaş grubuna) kadar düştüğünü bu durumun Avrupa ülkeleri açısından önemli bir 

sorun haline geldiğini göstermektedir. 

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular suç türleri açısından 

değerlendirildiğinde en fazla artış gösteren suçun tecavüz ile diğer cinsel suçların olduğu rapor 

sonuçlarından elde edilmektedir. Tecavüz ile diğer cinsel suçlardan tutuklu bulunanların son 

iki yılda 23 kat arttığı görülmektedir. Ayrıca 2005-2015 yılları arasındaki rapora göre 

Avrupa’da cinsel suçlar, uyuşturucu, darp ve soygun suçlarından ceza infaz kurumunda bulunan 

hükümlü ve tutukluların yüzdelik oranları artarken, cinayet ve diğer suçlardan hüküm giyen 

hükümlü ve tutukluların yüzdelik oranlarının azaldığı tespit edilmektedir (Aebi, Berger-Kolopp 

ve diğerleri, 2018). 

Avrupa Konseyi raporuna göre, Türkiye’de her bir ceza infaz kurumu personeline 3,7 hükümlü-

tutuklu düşmektedir. Bu oranı Türkiye’den yüksek olan tek Avrupa ülkesi ise Makedonya’dır. 

Makedonya’da her bir ceza infaz kurumu personeline 4 tutuklu-hükümlü düşmektedir. 2005-

2015 yılları arasında Türkiye’de ceza infaz kurumlarının kapasitesi %144 artsa da ceza infaz 

kurumlarına giren hükümlü-tutuklu sayısı da artarak kurumların kendi kapasitelerini aştığı 

rapor verilerinden anlaşılmaktadır (Aebi, Berger-Kolopp ve diğerleri, 2018). 

Avrupa ülkelerinde kayıt dışı ekonomi suçun başka bir boyutunu oluşturmaktadır. Sosyo-

ekonomik suçlara bakıldığında ise kaçakçılık, rüşvet ve yolsuzluk, kara para vb. suçlar 

karşımıza çıkmaktadır. Kayıtdışı ekonomi ise vergi kaçakçılığı, rüşvet ve beyan edilmeyen 
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işlemler olmak üzere üç şekilde ele alınmaktadır. Malta %39,2 ile vergi kaçakçılığında birinci, 

Bulgaristan %1,4 ile rüşvette birinci, Letonya ise %1,4 ile beyan edilmeyen işlemlerde birinci 

sıradadır(Balladeres&Vidovic, 2017:30).2015 yılı itibariyle kayıt dışılık bazında Avrupa’da en 

yüksek olan ülke %30,6 ile Bulgaristan’dır. O’nu sırasıyla %28 oranla Romanya, %27,8 oranla 

Türkiye, %27,7 oranla Hırvatistan takip etmektedir. Kayıtdışı ekonominin en düşük olduğu 

ülkeler ise %8,2 ile Avusturya, %8,3 ile Lüksemburg, %9 ile Hollanda’dır(Güler & Toparlak, 

2018:219). 

2005-2015 yılları arasını kapsayan Avrupa Konseyi raporunda belirtilen yıllarda farklılıklar 

ortaya çıkabilmektedir bunun nedeni ise suç istatistiklerinin düzenli olarak yayımlanmaması ve 

suç oranlarının birikimli olarak düzenlenme imkânının bulunmamasıdır. Ayrıca suça yüklenen 

anlamlar değişebilmekte, suç ile ilgili verilerin sınıflandırılıp yorumlanmasında farklılıklar 

yaşanmaktadır. Tüm suç türleri açısından değerlendirildiğinde Batı Avrupa ülkeleriyle diğer 

Avrupa ülkeleri arasında, suç oranları açısından bariz farklılıklar görülmektedir. 

3.Suçluluk ve Sosyal Hizmet 

Sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, demografik vb. gibi birçok sosyolojik faktörler bireyin suç 

işlemesinde etkili olmaktadır. Bireyler arası bir etkileşimin uzantısı olarak gerçekleşen suç, 

sosyal bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, sosyal yapıdan sapma suç 

olgusunu oluşturmaktadır(Sümer, 2006:95).Sosyoloji ve sosyolojinin alt alanı olan suç 

sosyolojisinin teorik alt-yapısı ve birikimi yüksektir. Sosyal hizmet ise suç sosyolojisinin 

oluşumunda ileri sürdüğü hipotezleri, pratik uygulamaları ve ortaya koyduğu bilgi birikimini 

sınama-deneyleme imkanı sunmaktadır(Sakarya, 2007:40). 

Suçu ortaya çıkaran faktörlere bakıldığında sosyal hizmetin uygulama alanına girdiği 

görülecektir. Sosyal hizmet uygulamaları etkin bir şekilde kullanıldığında suçun ortadan 

kaldırılmasında yardımcı olacaktır. Dolayısıyla sosyal politikalarını sağlam temeller üzerine 

inşa eden ülkeler, suçu önleme konusunda önemli bir başarı elde edecektir(Sakarya, 

2017:34).Topluma uyum sağlamakta güçlük çeken bireylerin yeniden işlevsel hale gelmesini 

ve toplumda kabul gören bir kişilik olmasını sağlamayı kendine temel amaç edinen sosyal 

hizmet, uygulamalarıyla toplumsal bütünlüğe katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla suçlu bireyler 

de sosyal hizmet mesleğinin çalışma alanına girmekte ve rehabilitasyon ile ıslah çalışmalarına 

katılmaktadırlar. Suçluluk alanında müracaatçıların rehabilitasyonunda sosyal hizmet önemli 

rol oynamakta, suçluların davranışlarının değişiminde de sosyal hizmet uzmanları etkin 

olmaktadır. Dolayısıyla sosyal hizmet ve sosyal hizmet uzmanları ceza ve adalet sisteminde 

başat bir rol oynamaktadırlar (Duyan, Özgür Sayar ve Özbulut, 2008:189-190). 

4.Sonuç  

Avrupa ülkelerinde işlenen suç oranları istatistiklere göre geçmişten günümüze sürekli 

artmaktadır. Özellikle tecavüz ile cinsel suçlar, darp, uyuşturucu ve saldırı suçlarından ceza 

infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin ve tutukluların yüzdelik oranları diğer suçlara göre 

daha çok artmaktadır. Bunun yanı sıra Avrupa ülkelerinde başta Türkiye olmak üzere ceza infaz 

kurumu çalışanlarına düşen hükümlü-tutuklu sayısı da arttığı gibi hükümlü-tutuklulara günlük 

harcanan bütçeler de artmaktadır.  

Ceza infaz kurumlarının kapasitelerinin artırılmasına rağmen hükümlü-tutuklu sayısı da 

artmakta ve ceza infaz kurumları ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Ayrıca bir tutuklu-

hükümlünün ceza infaz kurumunda kalma süresi ve ceza infaz kurumlarına tekrar girme oranları 

da artmaktadır. Ceza infaz kurumlarına giren hükümlülerin ve tutukluların yaş ortalamasının 

düşmesi, kadın tutuklu-hükümlü sayısının ve tutuklu-hükümlü ölüm oranlarının da artması 

toplumsal yapı ve kaynaklar açısından dramatiktir. Bu durumun nedenleri arasında, toplumsal 

yapıdaki hızlı değişim, nüfusun heterojen bir yapıya bürünmesi, ailenin temel yapısında 
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yaşanan değişimler ve bireyselcilik gösterilebilir. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak insan 

ilişkilerinde yaşanan değişimler, ekonomik yapıya bağlı aktiviteler, suç işlemenin kolay hale 

gelmesi, kadının toplumsal yapı içerisinde konumunda yaşanan değişimler, istihdamdaki 

yetersizlikler, toplumsal kontrol mekanizmasının etkisinin azalması ve toplumsal değer 

yargılarının önemini kaybetmesi vb. gibi faktörler de toplumsal yapının suç davranışını 

tetikleyen faktörleri arasındadır. 

Sosyal hizmet ise suçun artmasına neden olan faktörlerin etkisini azaltmaya, var olan sorunları 

çözmeye çalışan multidisipliner bir alandır. Sosyal hizmet uygulamaları, toplumsal kaynakların 

adil dağılımını sağlamakta, ailenin ve bireylerin toplumsal yapı içerisinde işlevselliklerini 

artırmaktadır. İstihdamı artırıcı sosyal politikalarda aktif rol alan sosyal hizmet uygulamaları, 

kadın, çocuk, engelli, yaşlı, genç vb. gibi dezavantajlı konumda bulunan bireylerin 

savunuculuğunu yapmakta ve onların suça yönelmelerini önleyecek politikalar sunmaktadır. 

Bunun yanı sıra sosyal hizmet, devlete ve topluma ait kaynakların etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılmasını sağlamak amacıyla da gerekli politikalar üretmektedir. Suçun kaynağına 

odaklanmakta, suça neden olan faktörlerin düzeltilmesini ya da ortadan kaldırılmasını 

sağlayacak uygulamaları devreye sokmaktadır. Suç işlemiş olan bireylerin, grupların, suçu 

tekrarlamamaları adına ıslahlarını etkin ve verimli bir hale getirmeye çalışmakta, var olan 

ihtiyaçlarını imkânlar doğrultusunda karşılamaktadır. 
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Özet 

Feminist hareket, toplumun özgürleşmeye, bireyselleşmeye başladığı, geleneksel yaşam biçiminden koptuğu, 

siyasal ve ekonomik dönüşümlerin yaşandığı 18.yüzyılın sonları ile 19.yüzyıl boyunca ideolojisini de belirlemiştir. 

Son yüzyılda ise feminizm sadece bir kadın hareketi olmanın da ötesine geçerek bir sosyal bilim teorisine 

dönüşmüştür. Feminizm, ataerkillik, toplumsal cinsiyete karşı aldığı tavır ve kadınları özgürleştirme mücadelesi 

ile baskı karşıtı bir disiplin olan sosyal hizmeti de yakından ilgilendirmektedir. Sosyal hizmet, sosyal içermeyi, 

tüm insanların potansiyellerini kullanabilmesini, toplumsal yönden gelişmeyi ve değişmeyi hedefleyen akademik 

ve mesleki bir disiplin olduğu için kadınlara yönelik yapılabilecek her tür müdahalenin içerisinde 

değerlendirilebilmektedir. Bu bağlamda, ayrı bir çalışma konusu olarak karşımıza ‘’feminist sosyal hizmet ve 

uygulamaları’’ çıkmaktadır.  

Bu çalışmada kısaca,‘’ Feminist hareketin gelişim sürecinden bahsedilerek feminist teorinin sosyal hizmet 

uygulamaları içerisindeki yeri değerlendirilmeye çalışılacaktır. Kuşkusuz hiçbir teori uygulamada kusursuz 

değildir. Ancak ülkemizdeki sosyal hizmet müdahalelerinde feminist teori ne kadar bilinmektedir ve 

uygulanmaktadır? Kadın teması, özellikle sosyal sorunların çözümünde ne kadar etkili olabilir? Uygulamada 

feminist teoriyle ilgili ne tür sorunlar yaşanmaktadır veya yaşanmakta mıdır? gibi sorulardan hareketle bir analiz 

yapılmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede Muğla ASPB Menteşe İl Müdürlüğü kadın meslek elemanları ile yapılan 

nitel görüşmenin sonuçları esas alınacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kadın hareketi, Feminist teori, Feminist sosyal hizmet uygulaması 

 

JEL Sınıflandırması:A1,A12,A19. 

 

Social Work in Feminist Theories in European Union Process 
 

Abstract 

The feminist movement determined its ideology during the late 18th and 19th centuries, when society began to be 

liberalised, individualized, ruptured from the traditional way of life, and experiencing political and economic 

transformations. In the last century, feminism has turned into a social science theory that goes beyond being just a 

women's movement. Feminism is closely related to social work, which is an anti-oppression discipline because of 

the attitude towards the patriarchy and the gender, and the struggle for liberalisation of women. Social work is an 

academic and professional discipline that aims to  social inclusion, to realize the potential of all people and, social 

development, and change. For this reason it can be evaluated within any kind of intervention for women.  In this 

context, “feminist social work and its practices” emerge as a separate study topic. 

In this study, the development process of feminist movement will be mentioned and the place of feminist theory 

in social work practices will be evaluated. Of course, no theory is perfect in practice. An analysis will be made 

based on such questions that “ How much is the feminist theory known and applied in social work interventions 

in our country?” “How effective is the theme of women especially in solving social problems?” “What kind of 

problems are experienced in feminist theory in practice or is it experienced?” In this context, the results of the 

qualitative interview with the female professional staff working in the Menteşe Provincial Directorate of Muğla 

Ministry of Family, Labor and Social Services will be taken as the basis. 

 

Keywords: Women's movement, feminist theory, feminist social work practice. 
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1. Giriş 

Feminizm, 18.yüzyılın sonlarında bir kadın hareketi olarak ortaya çıkan, erkek egemenliğine 

karşı, kadın haklarını anlamayı amaçlayan sosyolojik, politik ve ahlaki yönleri olan bir hareket 

tarzı olarak tanımlanmaktadır. Genellikle feminizmin temel hedefini; kadının özgürlüğü ve 

temel hakları oluşturmaktadır. Feminizm, aynı zamanda, iş, eğitim, çocuk bakımı vb. konularda 

erkeklerle eşit hak ve konumda olmaktan, kürtaj hakkı, kadın sağlığı üzerinde gerçekleşen 

ilerlemelere, sosyal olarak da kadına yönelik şiddetin önlenmesi, tecavüz ve tacizin ortadan 

kaldırılmasına ve lezbiyenlik haklarına kadar uzanan farklı konuları kapsamaktadır. Genel 

olarak feminizm üç aşamadan geçerek bugünkü haline ulaşmıştır. 

İlk dalga feminist hareketin kökleri ve kurumsal öncüleri 18.yüzyıla kadar uzanmaktadır ve 

Wollstonecraft’ın “Kadın Haklarının Savunusu” ( Vindication of the Rights of Women) adlı 

eserinde çizmiş olduğu talepler üzerine inşa edilmiştir. Genel çerçevede bu talepler, kadınların 

oy kullanması, eğitimde fırsat eşitliği ve mülkiyet haklarını içermektedir. Bu dönemde, 

kadınlar, sosyal ve siyasal haklarını elde edebilmek ve ırkçılığa karşı mücadeleye girişmişlerdir. 

Birinci dalga feminizmde özellikle ‘’cinsel devrim’’ olarak adlandırılan bu hareket, ataerkil 

toplum yapısına karşı mücadele vermeyi öncelemiştir (Taş, 2016:165).  

İkinci dalga feminizm döneminde ise özellikle “Kişisel olan, politiktir” ve “Bütün kadınlar kız 

kardeştir” sloganları yaygınlaşmıştır. Bu sloganların yaygınlaşması, kadınların, 

bağımsızlıklarının engellenmesi dolayısıyladır. Kadınlar, evrensel olarak kız kardeştir çünkü 

erkekler kadınların bedeni üzerinde egemenlik kurmuşlardır. Bu egemenliği yıkmak için, 

kadınların evrensel olarak kardeşlik dayanışmasına girmeleri gerekmektedir (Atan,2015:5-8). 

Özellikle bu dönemde kadın grupları, aile içinde kalan alanın ‘’özel alan’’ olarak tanımlaması 

yönünde araştırmalar yapmışlardır. Aile kurumunun ataerkil yapıda olmasının sömürüyü 

çeşitlendiren ve arttıran bir durum olduğunu, asıl ezilmişliklerinin sebebinin erkek egemen 

sistem olduğunu vurgulamışlardır.  

Üçüncü dalga feminizmi, 1990’ların başlarında ikinci dalga feminizminin pratik ve algıdaki 

bazı sorunlarına karşı bir tepki olarak doğmuştur. “Üçüncü dalga feministler daha çok kadına 

şiddet, cinsellik, kadının güçlendirilmesi gibi mikro politikalarla ilgilenmişlerdir” (Özveri, 

2009:210). Buna göre kadın olmak, hem bir cinsiyet rolü, hem de bir kimliktir;  2. dalga feminist 

algı, temel olarak mutlak eşitlik isterken, 3. dalga feminist algı,  farklılıkların değerli ve önem 

arz eden bir durum olduğuna inanmaktadır. Toplumsal cinsiyet rollerinin bütünüyle yıkılması 

gerektiğini ve bu nedenle de “feminen” söylemlere tamamen kapalı olarak, kadınlıkla ve 

erkeklikle ilgili hiçbir durumun yüceltilmesini istememektedir (Taş, 2016:171).  

Sonuç olarak, bu üç büyük feminist dalgasının da ortak olduğu nokta, cinsiyet eşitsizliklerine 

karşı, kadın hareketinin desteklenmesi gerektiği; kadının sosyal, siyasal, ekonomik vb. 

alanlarda söz hakkına sahip olabilmesi için güçlendirilmesi gerekliliğidir. Feminist sosyal 

hareketin yaşadığı bu dalgalanmalar, feminist akım içerisinde radikal, liberal, Marksist, kültürel 

vb. feminizmler yaratmıştır. 

2.Kadın Kimliği ve Sosyal Sorunlar  

Kadın kimliği için, her toplum tarafından yapılan bir tanım vardır. Erkek kimliği üzerine 

yapılan tanımlamalar onu yüceltirken, kadın kimliği; kadının geri planda durması gerektiği 

üzerine kurulmaktadır. Kadın kimliğinin ne olduğu değil de nasıl olması gerektiği üzerine 

yapılan bu tanımlamalar, kadını bireylikten çıkartıp, yön verilmesi gereken bir nesne haline 

dönüştürmektedir.  

Buna göre kadın kimliği, modernleşme, küreselleşme ve popüler kültürün etkileriyle birlikte, 

geleneksel ailedeki cinsiyetçi iş bölümü ile birlikte tanımlanır hale gelmiştir. Kadın olmak, 

içinde yaşadığımız kültürde, yaş, eğitim, sınıf gibi değişkenlerden bağımsız olarak, esasen “ev” 
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üzerinden tanımlanmakta ve yeniden üretilmektedir. Modernite öncesi toplumlarda, kadınlar 

daha çok evi yani ‘içeri ‘yi temsil etmekteyken; erkek de evin geçimini sağlayan birey olarak 

‘dışarı ‘yı temsil etmekteydi. Bu durum, modern dönemde de ‘ev kadını’ denilen bir tipoloji 

ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan kadının dışarıda çalışabilmesi ve üretken olması fikri, kadının 

anne ve değişmez yerinin ev olduğu fikriyle çatışmaktadır. (Bora, 2011:5).  

Kadının kamusal alana çıkması ise, kadının özel sorunlarının kamusal sorunlar haline 

gelmesinden daha çok, kadının kamusal bir özneye dönüşerek, kendini sosyal, siyasal ve 

ekonomik anlamda ortaya koyması, tartışması ve dönüştürmesi biçiminde olmuştur. 1970’li 

yıllarda feminizmin temel sorunsalı, bu konular üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, feminizme göre, kadınların yükselişi için toplumsal alanda 

düzenlemeler gerekmektedir. Çünkü kadınların içinde sosyalleştiği toplumun davranış 

örüntüleri, kadın haklarının elde edilmesinde, sınırlayıcı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle 

feministler, yalnızca yasal hakların elde edilmesini değil; toplumsal düzeyde köklü yenilikler 

ve dönüşümler gerçekleştirmeyi de amaçlamışlardır. Bu söz konusu köklü dönüşüm için, aile 

alanından başlamak gerekir. Özgürlüklerin kazanılması, hakların elde edilmesi ve 

demokratikleşme için özel alandan hareket edilmeli ancak kamusal alanda önemli bir aktör 

haline gelinmelidir (Aktaş, 2013:56).  

3.Sosyal Hizmet ve Feminist Kuram  

Feminist kuramın dikkat çektiği toplumsal cinsiyet, ataerkillik, kamusal/özel alan ayrımı gibi 

temel kavramların sosyal hizmet uygulamasında kullanılan (özgürleştirici yaklaşımlar, 

ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet, mikro-mezzo ve makro düzeyde değişim hedefleri, kadın 

hakları vb.) bileşenler ile örtüştüğü görülmektedir. Özellikle son yıllarda ayrımcılığa, baskıya 

ve cinsiyetçiliğe karşı duruşu olan feminist sosyal hizmet, yeni ve alternatif bir uygulama alanı 

olarak sosyal hizmet disiplini içerisinde gelişmeye başlamıştır (Buz, 2009: 53). 

Bu bağlamda feminist sosyal çalışmacılar, özel olarak kadınların toplumsal konumları ve 

mevcut kadınlık rollerine ilişkin sıkıntılarına odaklanan ilk meslek grubu olmuşlardır. Kadın 

aktivistler, feminist sosyal çalışmayı yaratırken, feminist iç görülerden daha genel bir şekilde 

yararlanarak, kendi özgün pratiklerini oluşturmuşlar, kadınların dünyadaki deneyimlerini 

analizlerinin başlangıç noktası olarak almışlardır. Kadının toplumdaki konumu ile bireysel 

çıkmazı arasındaki ilişkilere odaklanarak, özel ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmışlardır. 

Sosyal çalışma uygulaması olarak tanımlanan müracaatçı-uzman etkileşimlerinde ise eşitlikçi 

ilişkiler kurmuş ve yapısal eşitsizlikleri gidermeye çalışmışlardır. Bu şekilde kadınların özel 

ihtiyaçlarını bütünsel bir şekilde karşılamak ve yaşamlarının karmaşıklığıyla ilgilenmek - 

bunlara etki eden sayısız gerginlik ve çeşitli baskı biçimleri dâhil olmak üzere - feminist sosyal 

çalışmanın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Nitekim sosyal ilişkilerin birbirine bağımlı 

doğasına odaklanması dolayısıyla feminist sosyal çalışma, kadınların erkeklerle, çocuklarla ve 

diğer kadınlarla etkileşimde bulunma ihtiyaçlarını da karşılama görevini üstlenmiştir 

(Dominelli,2002:6,7). Bunlara ek olarak, feminist perspektif ile çalışan bir uygulamacı, tüm 

insan sorunlarında kültürel ve politik bir boyut bulunduğunun ve bu durumun özellikle kadınlar 

için öncelikli olarak ele alınması gerektiğinin farkındadır. 

4.Araştırmanın Yöntemi  

Bu çalışmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, 

görüşme ve bilgi toplama gibi yöntemlerin kullanıldığı, konunun tüm gerçekliğiyle yansıtıldığı 

ve sınırlanmadığı, araştırmacıya farklı perspektifler sağlayan ve bir teori oluşturmayı hedef alan 

araştırma türü olarak adlandırılabilir (Yıldırım, 1999). Bu bağlamda nitel araştırma, insanların 

ve kültürlerin ayrıntılı ve derinlemesine bir tanımını yapmak, insanların gerçekliğe yükledikleri 

anlamı, olayları, süreçleri, kavrayış ve anlayışlarını ortaya koymak için yapılan bir eylemdir 
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(Kümbetoğlu, 2005 :45). Nitel araştırma yöntemi sayesinde araştırmacı, çalıştığı topluluk ile 

daha yakın temas içerisinde olabilir ve insanları kendi ortamında, kendi yaşam dinamikleri 

içerisinde anlamlandırabilir.  

Bu çerçevede, gerçekleştirdiğimiz araştırma, yarı yapılandırılmış beş sorudan oluşan mülakat 

formu ile Muğla ASPB İl Müdürlüğünde çalışan kadın meslek elemanları ile görüşülerek 

yapılmıştır. Özellikle İstanbul, İzmir, Muğla gibi büyük şehir ve çeperlerinde ya da kadının 

kamusal görünürlüğünün olduğu bu tarz illerde sosyal sorunlar daha çok olabilmektedir. Bu 

nedenle bu çevrelerde çalışan meslek elemanlarının feminist yaklaşımları uygulama imkânları 

daha fazladır. Bu ön kabulden hareketle, teorinin, meslek elemanları tarafından ne kadar 

tanındığı ve uygulandığının Muğla ASPB İl Müdürlüğü örnekleminde araştırılmasına 

çalışılmıştır. 

5.Türkiye’de Feminist Sosyal Hizmet Uygulaması  

5.1.Feminist Kuramın Uygulanmasında Yaşanan Bazı Problemler 

5.1.1.Feminist Kuramın Bilinirlik ve Yaygınlığı İle İlgili Problemler 

Bir kuramın alanda başarıyla uygulanabilmesi ve işlevsel olabilmesi için her şeyden önce 

alandaki meslek elemanının o kuramla ilgili entelektüel bilgi birikimine sahip olması gereklidir. 

Dolayısıyla feminist kuramla çalışacak olan sosyal hizmet uzmanı kuramın incelikleri ve nasıl 

uygulanacağı ile ilgili tam bir bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. Bu açıdan katılımcıların bu 

konudaki durumlarını değerlendirmek amacıyla ‘’Feminizm kavramı size ne çağrıştırmaktadır? 

‘’sorusu sorulmuştur.  

-“Çok klasik, klişeleşmiş şeyler var aslında. Kadının üstünlüğü şeklinde algılanıyor daha 

çok ama kadının ve erkeğin toplumun çeşitli alanlarında hatta her alanında diyeyim eşit 

algılanması. Kesinlikle üstünlüğü değil kadının her anlamda her şekilde eşit olduğumuz 

aslında. Erkeğin de işini yapabileceğimiz. Erkeğin hiçbir zaman üstünlüğünün 

olmayışıdır.”(K.1) 

-“Kadınların bu konuda biraz daha haklarını ön plana çıkartması, kendi haklarını 

savunmasıdır.”(K.2) 

-“Bayanların kendilerine ait olan şeyleri korumasıdır.‘’ (K.3) 

-“Cinsiyetçilik.‘’ (K.4) 

-“ Feminizm denildiğinde aklıma; kadın, erkek, toplumsal cinsiyet kavramı, kadının yükselişi 

vb. durumlar geliyor. Çünkü biliyorum ki, geçmiş yüzyılların bazı dönemlerinde kadınlar 

“ikinci sınıf obje” olarak görülüyordu. Ve feminist düşünce tam da bu bakış açısının alevlendiği 

noktada toplumsal cinsiyet eşitliğini sorgulayarak kadın olgusunu güçlendirmeyi amaçlayan 

bir akım haline geldi.’’(K.5) 

Meslek elemanlarıyla yapılan görüşmeler göstermektedir ki; feminizm dendiğinde genel olarak 

kadınlara yönelik bir ayrımcılığın varlığı anlaşılmaktadır. Bu ayrımcılığın doğal sonuçları 

olarak da bir takım dezavantajlar dile getirilmektedir. Aslında feminist kuramla ilgili yeterli bir 

bilgiye sahip olunmadığı görülmektedir. İronik olan, feminizmin cinsiyet ayrımcılığını ortadan 

kaldırmayı hedeflemesine rağmen, kadın cinsiyeti bağlamında yeniden cinsiyetçiliğin üretildiği 

görülmektedir. Her şey, sadece kadın bağlamında düşünülmektedir. Dolayısıyla, kuramla ilgili 

yeterli entelektüel donanım olmadan kuramın işlevselliğini sınamak mümkün 

görünmemektedir. Bir kuramın işlevsel olup olmadığının anlaşılması, o kuramın günlük hayatta 

karşılaşılan sorunlar üzerinde etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına bakılması yoluyla 

mümkün olabilmektedir. Mülakat sonuçlarından da görülmektedir ki feminist teori daha çok bir 

teori olarak kalmaktadır.  
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5.2. Meslek Elemanlarının Toplumsal Hayatta Kadının En Çok Yaşadığı Sosyal 

Sorunlarla İlgili Yaklaşımları 

İçinde yaşadıkları toplumun bir üyesi olarak kadınların, sadece kadın cinsinden olmaları 

nedeniyle yaşadığı sorunlarla ilgili yaklaşımlar da feminist kuramın uygulanması açısından 

önemlidir. Bunu anlamak için meslek elemanlarına ‘’Sizce toplumsal yaşamda kadınlar en çok 

ne gibi sorunlarla karşılaşmaktadırlar? ‘’sorusu sorulmuştur. Bu çerçevede meslek 

elemanlarının sorun çözmede feminist yaklaşıma ne kadar yakın oldukları belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

 -‘’Yöneticilik olsun biraz daha iş yaşamında olsun biraz daha ikinci planda 

görülüyorlar. Mesela valiliklerde toplantılara gittiğimizde daha az sayıda kadın personel 

gözlemlediğim oldu. Yani biraz daha ev sorumlulukları ve kadının normal yaşamda da belirli 

sorumlulukları olduğu için ben buna bağlıyorum.‘’(K.1) 

-“Kadınlara yönelik inancın az olması. Bunu sen yapamazsın, bu kadının işi değil, elinin 

hamuruyla erkek işine karışma gibi. Gerçi bunu kırmaya başladık artık kadınlar olarak. Birçok 

şeyi yapabildiğimizi gösteriyoruz. Sosyal alanda bir de sanırım iş alanında bir de fiziksel 

yakınlaşmalar mı demeliyim nasıl kibar söylenir bilmiyorum ama cinsel anlamda sürekli bir 

tehlike altında kadınlar. Taciz vakaları. Çok hafiften imalar bile. Sırf kadın olduğumuzdan 

dolayı yaşadığımız imalar bile çok büyük sıkıntı bence. Özgür bir şekilde işimizi 

yapamıyoruz’’(K.2) 

-“Bireyselliğini kanıtlamak mecburiyetinde hissediyor. Cinsiyet ayrımına girilmesi her şeyde 

önemli bir problemdir. Bayan olduğu için daha hassas olduğunu düşünerek ikinci plana 

atılmaları gibi.‘’(K.3) 

-“Bence öncelikle taciz, iş yerinde, dışardaki sosyal çevrede cinsel ve sözel iş anlamında 

mobbing.‘’ (K.4) 

-“ Sosyal hayatta kadınların yaşadığı en büyük problem esasında, erkek olmayı becerememiş 

erkeklerin varlığıdır. Buna karşılık olarak yine hemcinslerinin bağnaz ve radikal cinsiyetçi 

tutumlarını ele alabiliriz. Kadınların sosyal hayatta yaşadığı problemler, kadının zihniyet 

yapısına göre de çeşitlilik arz etmektedir. Ancak temelde var olan esas sorun tutum temellidir. 

Buna zemin hazırlayan durumun ise toplumumuzun “namus” mevzusuna mübalağalı 

yaklaşması olarak görüyorum.  Örneğin, başörtülü ailenin inanç yapısından olduğu için erkek 

bir sınıf arkadaşıyla konuşan genç kıza “bacaklarını kırarım” yaklaşımı sergileyen anne ile 

mini etek giydiği için namussuz olarak etiketlenen genç kız aynı zihniyetin ceremesini 

çekmektedir. Bunun yanında başörtüsünü takış şekline göre yargılanan kadın ile geç saatte eve 

gelmiş kadın aynı zihniyetin yaftasını yemektedir. Diğer yandan iş ve çalışma hayatında 

uygulanan mobbinglerin çoğu yine kadınlar üzerinde uygulanmaktadır’’(K.5) 

Meslek elemanlarının bakış açısından kadınların yaşadığı sorunlar, üçüncü dalga feminist 

yaklaşımların değerlendirmelerine uygundur. Kadınların çalışma hayatı, ev ve kamusal alan 

sınırlarında tanımlanabilecek sorunlar gündeme gelmemektedir. İş hayatında güvensizlik, 

mobbing, cinsel tacizlere maruz kalma gibi ortak sorunlar gündeme gelmekte ve ataerkil zihin 

yapısı eleştirilmektedir. 

5.3.Bir Kadın Meslek Elemanı Olarak Çalışmanın Getirdiği Avantajlar ve Dezavantajlar 

Katılımcılar bir kadın olarak çalışmanın beraberinde dezavantajdan çok avantajı getirdiğini 

vurgulamaktadırlar. Kadın bir birey olarak çalışmanın kendilerine özgüven, benlik saygısı ve 

daha rahat hareket edebilme imkânı tanıdığını, kadınların da erkekler gibi başarılı olabileceğini 

göstermenin, “kadınlar başaramaz” algısını yavaş yavaş yıkmanın kendilerine mutluluk 

verdiğini belirtmektedirler. Bunun yanı sıra, zaman zaman karşılaşılan olumsuz durumlar da 
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olabilmektedir. Örneğin, kadın bir meslek elemanına olan tutum, erkek bir meslek elemanı ile 

aynı olmayabilmektedir. Veyahut kadınlar, zaman zaman aile hayatında birtakım sorunlarla 

karşılaşabilmektedirler. Özellikle çocuklu ailelerde, çocuğun bakımı noktasında kadınlar 

yetersiz kalabildiklerini ifade etmektedirler. Bu bağlamda kadın meslek elemanı olarak 

çalışmanın kadınlar açısından ifade ettiği anlam ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

-“Yani bence tüm kadınların çalışma yaşamı olmalı diye düşünüyorum. Yani her konudan 

ekonomik özgürlüğü olsun, kendini ifade etme olsun, kendi yeteneklerini ön plana çıkarma 

olsun. Olmalı diye düşünüyorum. Ama hani günlük yaşamda da sorumluluklarımız olduğunu 

düşünüyorum açıkçası. Hani onun bir ayrıcalığı bir dezavantajı var. Aile yaşantısında daha 

çok problem oluyor.‘’ (K.1) 

-“Herhangi bir dezavantajı şu şekilde diyebilirim. Bir erkek meslek elemanın görünmesi 

müracaatçının karşısında biraz daha çekingen olmalarına sebep olacakken benim karşımda 

müracaatçı biraz daha mesafe sınırlarını aşan şeylerle karşılaşabiliyorum. Benim yerimde bir 

erkek meslek elemanı olsaydı daha farklı muameleye maruz kalabilirdi. Benimle iken daha 

lakayıt olabiliyorlar.‘’(K.2) 

-“Çalışma hayatında yer almak bir dezavantajı beraberinde getirecekse eğer, bu ancak pek 

fazla sorumluluğu olan biri için muhtemel bir sonuç olabilir. Bu bana göre kadın için de olabilir 

erkek için de. Misal, ev ve iş arası mesafenin çokluğu günümüz için bir dezavantajdır. Buna 

binaen evlilik ve çocuk sorumluluğu olan yalnız bir kadın için bu mesafenin çokluğu çok daha 

dezavantajlıdır. Diğer yandan bazı sığ firmalarda çalışan kadınlarda, sırf kadın olduğu için 

pozisyonunun gerektirdiğinden daha az maaş alma gibi durumları söz konusu olabiliyor.‘’(K.3) 

-“Ben yaşamadım açıkçası. Takılmıyorum öyle şeylere. Hatta üstünlüklerini yaşıyorum. 

İşime kadın olarak bakmanın birçok avantajı olduğunu düşünüyorum. Daha ayrıntıcıyım 

mesela diğer kadınlarımız da öyle tabi. İşimizi birçok alanda daha iyi yaptığımızı 

düşünüyorum.‘’(K.4) 

-“Bana göre dezavantaj değil. Dezavantaj dersek sokakta bile var. Ben onu dezavantaj 

olarak görmüyorum. Şu an erkeklerde bile aynı sıkıntılar görülebiliyor. Bayanların yaşadığı 

sıkıntılara benzer sıkıntılar erkeklerde de olabiliyor.‘’(K.5) 

Farklı sebeplerden dolayı iş yaşamına katılan ya da katılmak zorunda kalan kadınlar, 

yaşadıkları sorunların daha çok toplumsal cinsiyet temelli olduğundan ve aile yapısı içerisinde 

kadının ‘’anne’’ , ‘’kadın’’ , ‘’eş olma’’ gibi rollerinin gerekliliğini yerine getirememenin bir 

dezavantaj yarattığından bahsetmektedirler (Kocacık & Gökkaya, 2005:210). Bu açıdan ev 

işlerinin çoğunluğunun, kadın çalışıyor olsa dahi azalmadığı; aksine arttığı ve kadına yük 

olduğu, bunun eşler arasında sorunlara yol açtığı, ortaya çıkan sorunların da doğrudan kadının 

iş yerinde mutsuz ve depresif olmasına sebep olduğu konusunda çıkarım yapılabilmektedir. Bu 

nedenle ev içi rollerin yeniden tanımlanması gerekmektedir. Bu konuda meslek elemanları 

birey ve ailelere rehberlik ve danışmanlık yapabilir. Aile üyelerinin ev içi rol dağılımlarını 

yeniden yapılandırmasına katkı sağlayabilirler. 

Çalışma yaşamı sorunlarından bir diğeri de kadınların cinsel tacize maruz kalmalarıdır. 

Görüşmedeki katılımcılardan bir tanesi cinsel taciz sorunlarına değinmiş ve sınırlarını aşan 

erkeklerin varlığından bahsetmiştir. Yapılan bazı araştırmalara göre; taciz olaylarının farklılığı 

ve sıklığı ile çalışan kadınların iş ve toplumsal alanlarda yaşadığı sorunları; kadınların eğitim 

durumu, çocuk sayısı, işteki deneyimi ve gelir durumları vb. faktörlerin etkilediği ifade 

edilebilir (Tatlı & Koç, 2017). Özellikle düşük gelir getirici işte çalışan kadın grupları, yüksek 

gelir getirici işte çalışan kadınlara göre, istismara daha çok açıktır. Bunun haricinde 

katılımcılar, dezavantajları bir avantaja dönüştürerek; kadının bağımsız olma ve iş yaşamında 

rahat bir şekilde çalışabilme özgürlüğüne sahip olma durumunun öneminden bahsetmektedirler.  
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5.4. Kadınlarla Birlikte Çalışırken Feminist Teorilerin Uygulanabilirliği ve Benimsenen 

Diğer Yaklaşımlar 

Katılımcıların mesleki uygulamalarında feminist teoriyi kullanıp kullanmadıkları ve daha çok 

hangi yaklaşımları benimsedikleri ile sorulan sorularda ise uygulamaların kuramsal 

temellerinde zorlandıkları gözlemlenmiştir. Temelde sorunu çözmeye yönelik hızlı ve pratik 

uygulamalar esas alınırken, “hangi yaklaşım?” sorusu gündeme gelmemektedir. 

 -“Yani onları güçlendirmek anlamında sorun çözme becerileri için rehberlik ediyoruz 

zaten, bilgi veriyorum. Hani bizi veya ailenin kapasitesini aşıyorsa bir uzmandan destek 

almasını sağlıyorum. Onun dışında genelde hani sorun çözme kapasiteleri yeterli olan ailelerle 

devam ediyoruz bizler. Yetersiz olanlarla da rehberlik ile kapatmak istiyoruz. Şu an işim olarak 

değil ama sh uygulamalarını düşünürsek mesela bir kadın boşanmışsa öncelikle bir iş imkânına 

yönlendirmek, çocuğu varsa kreşe yönlendirmek, tabi ki hizmetler kapsamında yapılıyor. 

Mesela eşinden ayrılmışsa kriz dönemi varsa, hani kadın sığınma evleri,  yani orda da rehberlik 

yapılıyor. Öncelikle temel ihtiyaçlarının giderilip daha sonra evet kadınları güçlendirmeye 

aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar var. Güçlendirme yaklaşımı uygulanıyor. Sadece 

söylemek etmek değil.”(K.1) 

-“Çok genel bir soru oldu. Sorunlar çok çeşitli aslında. Öncelikle sorunun çözümünden önce 

onları anladığımızı hissettiriyoruz. Bu yöntem çok etkilidir. Çözümsüz olsak da anladığımızı 

belli ediyoruz. Olabildiğince hassas davranmaya çalışıyoruz.‘’(K.2) 

-“Genelde empati yaparak yaklaşırım. Daha rahat olmaya çalışıyorum. Faydasını görüyorum 

genelde. Mesela sıkıntı büyük ise yönlendiriyorum. Psikolog mesela. Bizim bakacağımız açıdan 

bir şey değilse yönlendiririm.‘’(K.3) 

-“Yaptığımız iş gereği, güçlendirmeye yönelik oluyor. Olayları ele alırken sadece kadın bazlı 

almak doğru olmayabilir. Yaşadığımız çevrenin kadına bakış açısını da göz önüne almak 

gerekir. Mesela eşinden şiddet görmüş birine senin eşinden boşanman lazım işte sen kendine 

yeni hayat kurarsın gibi yaklaşımlar çok uygun değil çünkü eşinden boşanan ve yaşama 

tutunmakta çok zorlanan kadınlar olduğunu bildiğimiz için tırnak içinde bizim toplumuzda yer 

alan rollerden kaynaklı. Bazı yönlendirmeler tek başına olmuyor. Toplumsal rolleri düşünerek 

davranmak gerekiyor. Eşine yönelik çalışma da yapılabilir. Eşin ne problemi var gibi şeylere 

de eğilmek gerekiyor.‘’(K.4) 

“Benim bulunduğum çalışma sahası olan, savaş mağduru sığınma evi, kadınlarının 

profili ikiye ayrılmaktadır: İlki, yaşadığı sıkıntıların etkisi ile içe kapanan ve hiçbir şey yapmak 

istemeyen kadın profili –ki bu profilin kaygı ve anksiyete düzeyi çok yüksek olduğu için, 

öncelikle çalışan bir kadın olarak siz bu durumdan pek fazla rahatsızlık duyuyorsunuz. İkinci 

profil ise kendisine, çocuğuna ve etrafına karşı minnet duygusu ile harekete geçen kadındır. 

Buradaki profillere baktığımızda bir kadın olarak hemcinsini en iyi anlama misyonunu üstlenip 

bazen radikal feminizm baş gösterebiliyor. Ancak sosyal hayatta bir kadını nelerin beklediği ve 

neler yapmak zorunda olduğunu göz önüne aldığımda disipline edici bir yaklaşım uygulamanın 

en ideali olduğu kanaatine varmaktayım. Açıkçası bir süre sonra feminist tutum dediğimiz şey, 

kendi kadın çalışma arkadaşlarınız arasında demokratik bir algıya dönüşüyor.(K.5) 

Meslek elemanları ile yapılan görüşmelerde fark edilmiştir ki teoriye dayalı bir müdahale planı 

bulunmamaktadır. Güçlendirme yaklaşımını sıklıkla kullandıklarını belirten meslek elemanları, 

aslında feminist teorinin asıl başarmak istediği kadınların güçlendirilmesi ve kendi 

potansiyelleri hakkında farkındalık kazandırılması gibi temel hedefleri özellikle kadın 

müracaatçılarla çalışırken benimseyebilirler. Ancak kuramsal temelli müdahalelerden çok 

pratik çözümler üretmeye çalışan mesleki müdahaleler daha barizdir. Bu durum, Türkiye’de 
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sosyal hizmet alanının gelişim seyriyle ilgilidir. Henüz alanın entelektüel temelleri tam olarak 

sağlamlaştırılabilmiş gibi görünmemektedir. 

6.Sonuç  

Feminist sosyal hizmet uygulamasının pratikte ne şekilde uygulandığını anlamaya dair yapılan 

bu araştırma, meslek elemanlarının, özellikle mikro ve makro boyutta sosyal hizmet uygulaması 

alanında pek başarılı olamadıklarını göstermektedir. Yapılan nitel görüşmelerde görülmektedir 

ki, alanda çalışan meslek elemanları feminist sosyal hizmet uygulamalarını kullanmada yetersiz 

kalmaktadırlar. Esasında bu, meslek elemanlarının direkt olarak yetersiz kalması ile ilgili değil; 

o ana kadar hiç teori ile çalışılmamış olması ile de alakalıdır. Feminist teorilerin farklı türlerini 

kullanmanın kimi vakalarda sonuca ulaştırmayacağı, zaten dezavantajlı durumda olan bir 

kadının güçlenmekten önce temel bazı ihtiyaçlarının olabileceği ve buna yönelik anında 

müdahale gerçekleştirmenin gerekliliğinden bahsetmektedirler. Özellikle meslek elemanlarının 

iş yükü göz önüne alındığında teori ile çalışmak yerine daha çözüm odaklı bir anlayış 

benimsedikleri görülmektedir. Direk sonuca odaklanarak müdahaleler gerçekleştirmektedirler. 

Feminist teori her ne kadar sosyal hizmet uygulamaları ile örtüşse de meslek elemanları bunları 

teori adı altında uygulayamadıklarını, dolaylı olarak uyguladıklarını söylemektedirler. Genel 

olarak problem, teorilerin tam olarak algılanamayışı ve özümsenmeyişi ile ilgilidir.  
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Abstract 

Man, unlike other creatures, has not been an entity which has been satisfied with what was given to him by nature, 

in no time in history. He has had to constantly produce and be creative in order to survive on earth. This production 

and creativity, both are involved in relationship of man with nature and in relationships with other people. As a 

result of the creative relationship that man has established with nature, technical fields and technological tools 

have emerged. Another production area for man is human relations. In this area, the production related to the social 

and intellectual dimensions of man such as culture, personality, identity, values, religion, and family is emerging. 

In this respect, man is regarded as social, cultural, and technical beings. The relationship between these two fields 

is determinative in terms of the change and transformation of societies. Until the last century in the history of 

mankind, in terms of man-nature relationships, technology giving power to man has been decisive for social 

transformations. However, in recent years, innovations in information technologies and the transformations that 

this situation have created in social relations are much more determinative for our social world. For this reason, it 

is difficult to classify today's societies as sociological. 

Keywords: Alienation, identity, culture, social change, information technologies, social interaction, family, 

socialization, social isolation 

JEL Classifications:A1, A12, A19 

 

 

 

 

1. Introduction 

For today's societies, there are different definitions such as post industrial society, 

communication society, service society, and information society. Undoubtedly, the knowledge 

and technology produced for each historical period have directly affected the structure of the 

societies. Social change has been realized not by technology alone, but by the influence of 

technology on the social and cultural field. That is, the social context that produces the 

technology is determined by the technology it produces at the same time. So that there is a bi-

directional relationship of determination. 

Up to the 21st century, the cognitive and technological revolutions that create the deepest social 

changes are more centered on the material production and the economic world. The Newton 

mechanics, the idea of enlightenment, the steam engine, the industrial production, and the 

modern society created by them must be evaluated in this context. However, after 1900s, there 

was a period when information technologies determined the society more. After the 1950s, the 

results of this effect on all social institutions were more clearly observed. This process is still 

going on and it determines our social world. For this reason, we live now in societies where 

information technologies dominate our social interaction and change every day. This process 

transforms people into silhouettes in the dark while eliminating face-to-face human interaction. 

Information technologies reshape all social institutions such as culture, identity, art, family, 

politics, economy, education, and religion. This rapid social change and adaptation process 
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means different possibilities and problems for different societies. However, it has important 

implications for our humanity and civilization. For this reason, in terms of social sciences, 

information technology and community involvement is a subject that needs to be discussed 

more. 

2. Effects of Information Technologies on Culture and Social Life 

Information technologies, in addition to other structures of societies can produce new values 

which determine collective consciousness and change them rapidly. Especially through new 

digital technologies, the Internet and social networks have become more important for human 

life, so everyday life of more people has almost been adapted to the virtual world. In this way, 

the centrality of knowledge has disappeared. Thus, knowledge production and sharing became 

even more public. But the reality problem of knowledge has emerged (Esmer,2011, p.249).  

With these characteristics, new information technology stands out as an alternative to classical 

mass media. The classical media, when evaluated from the perspective of capital and power 

relations, raises doubts about the correctness of the information it conveys. In such cases, 

information and images that are not included in the classical media can be spread rapidly on the 

internet through alternative networks. However, this situation does not eliminate the problem 

of reliability of the information spreading in virtual world. Indeed, hundreds of false news and 

information are circulated every day in this medium. (Sayrugaç, 2004, pp.739,740). 

Therefore, the reality produced in such a communication world is temporary, rootedless and 

recurring. In fact, according to Baudrillard (Baudrillard, 2014, pp. 110,112,160), it consists of 

simulation because now the reality is not produced as rational, depending on an origin; it is 

reproduced through an operational model. In today’s world where the principles of simulation 

is decisive, the reality only proves the existence of the model. Additionally, more information 

and news are produced every day, but less meanings are produced. Information technologies 

destroying the contents produced by themselves are also destroying the social area. Now, virtual 

and reality are mixed and virtual has become the preferred to the reality. In short, simulations 

are more real. Thus, the world of everyday life is lost and society is getting individualized. 

If so, first of all, in today's societies the answer to the question of “how does such a 

communication world affect the basic structures of the society?” must be sought. Today, in this 

context, it is necessary to concentrate and do more studies. Indeed, institutions such as family, 

economy, and education can be subjected to a conversion” (Köroğlu,2018, pp.4718-4719). 

When evaluated spesificially, the family is the center of the private area as the strongest exhibit 

of privacy culture. However, each day, the subjects belonging to this special area are moved to 

the public sphere ( Yıldırım, 2011, pp.123,124). This process, while eliminating the private 

area; it will corrupt the public sphere. This will lead to more loneliness of man and deviations 

in his behaviors. Because human development is biological as well as sociological at the same 

time. As social entities human beings could not sustain their existence if they had not 

communicated and interacted with each other. Indeed, many feelings such as love, being loved, 

and being appreciated are possible merely with face-to-face relationship (Perry&Szalavitz, 

2015, pp.274,275). The development of these warm relationships depends on firstly the rich 

and healthy interaction of the family, first socializing environment. However, the networks 

provided by today's mass media are trivializing the warm relationships of the person with his 

own children and sanctifying virtual relationships. Thus, people who are socialized by the 

virtual world live the problems of adaptation in their world of life. This will affect all societies 

and be faced many social and psychological problems. 

Another important social institution affected by the development of digital technologies is 

politics. “In the very long history of humanity, politics was an event closed to the participation 
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and limited by the palace surroundings. However, with the development of written information 

technologies, political issues have become topics that more people are interested and have 

information about it. Thus there are numerous comments that Internet contributes to the spread 

of the pluralism” (Köroğlu&Köroğlu, 2018,4719). 

But from another point of view, information technologies provide individual and societal 

control to power holders as never before in history. Technological tools such as telephone, and 

computer, by means of advanced technology they have reached offer almost limitless 

possibilities for surveillance and control (Dolgun, 2005, pp.120-122). The problem of personal 

data security seems to be a problem that impossible to solve. As long as it can be associated 

with national security (and sometimes even without it), everyone's interview records, hobbies, 

consumption preferences can be monitored and shared with the public. Not only the personal 

data, but also the security of any software system is imprecise. The latest example of this is the 

allegations of cyber intervention regarding the US presidential election on 8 November 2016. 

As the American authorities claim, if cyber intervention has been made by Russia in elections 

and if this interference could not be prevented, everything about data systems at the individual 

and state level is possible. 

 “Similarly, economic relations will continue to be made over the Internet and face-to-

face relations will be further reduced” (Köroğlu&Köroğlu, 2018, pp.4720). Traditional shop, 

customer, bargain, etc. concepts, will largely disappear, except for some sectors. Payments will 

be made through credit card or information technology transfers. Probably, the money = value 

equation will be distorted, other values will emerge. Crypto moneys will be designed and 

developed both as a unit of value and as a system to control human behavior, preferences and 

emotions. 

The culture created by ICTs will continue to determine people's need for goods and services 

and their consumption preferences. Capitalism and its values will be more widespread on a 

global scale. How this process will affect the global economic inequality is unclear. But if 

technology, economy and power relations are joined in the account, the problem of poverty will 

always exist. 

3. Conclusion 

In the past centuries, what is decisive for the types of society is production technology, but for 

today's societies, information technologies and community relations are decisive. Today, every 

society is more or less influenced by the change created by information technology on social 

institutions and is reestablishing itself. Information technologies affecting all human and social 

spheres but it mostly affects areas such as human psychology, culture, identity, family, 

economy, and they are increasingly coming out of human control. The socialization of a person, 

the acquisition of identity, belonging to a culture still depends on the world of rich social 

interaction. 

Virtual interaction will never give the emotion in the human face, the belief in his eyes, the 

confidence of holding a human hand. However, as a social being, man will always need these 

feelings, will socialize with the interaction with the interlocutor, will gain identity and value. 

With the disappearance of this process, today's societies will experience more social deviations, 

more psychotic incidents. With the introduction of new tools such as artificial intelligence into 

our everyday lives, the contradiction between man's loneliness and his social nature will 

increase further. Information technologies are making the transfer of a culture produced from 

certain centers. This will weaken cultural authenticity and creativity. Societies will be 

transformed into consumer societies in the field of culture and identity as well as in the 

economic field. This is the alienation of man into his social nature. Thus, a global society will 

emerge that consists of people who can not use their human talents, are not creative, have the 
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same lifestyles, and live in different geographies. For this reason, our civilization has to face 

with the alienation processes that information technologies have created in us as much as the 

luxury and comfort that it add to our lives. 
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Özet 

Toplum içerisinde var olabilmek, yaşamını sürdürebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilme konusunda yetişkin 

desteğine ihtiyacı olan çocuk, tarihsel süreç içerisinde önemini sürekli koruyan bir grup olmuştur. Sosyo-kültürel 

ve ekonomik açıdan yaşanan değişimlere bağlı olarak çözülen aile yapısından en çok çocuklar olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Bundan dolayı, devletler geleceklerinin teminatı olan çocuklara yönelik olarak sosyal hizmet 

politikaları geliştirmekte ve uygulamaktadır. Ülkemizde tarihi nispeten daha geç dönemlere dayanan bir disiplin 

olan sosyal hizmet; bireylerin kendilerinden ya da çevre şartlarından doğan, maddi, manevi ve sosyal 

yoksulluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine 

yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan hizmetleri ve bu hizmetlere yönelik 

politikaların tümünü kapsamaktadır.  Ayrıca sosyal hizmet, desteklenmedikleri takdirde mağdur olabilecek engelli, 

yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik olarak koruyucu, önleyici hizmetleri de içerisine almaktadır. 2828 sayılı Sosyal 

Hizmetler Kanununda korunmaya ihtiyacı olan çocuk; ‘beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri 

tehlikede olan, anne-babası olmayan, anne ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen, ebeveynleri tarafından 

ihmal edilip; her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa 

sürüklenen çocuk’(2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Madde 3/b)olarak tanımlanmaktadır.   

Konu ile ilgili çıkarılan kanunlara ve yapılan çalışma ve düzenlemelere rağmen, diğer toplumlarda olduğu gibi 

ülkemizde de korunma ihtiyacı olan çocuk, önemli bir sorun alanı olarak varlığını devam ettirmektedir. Bu 

bağlamda, öncelikli olarak öz ailesi yanında desteklenmesi amaçlanan çocuğun, bu durumun mümkün olmadığı 

hallerde devlet tarafından tahsis edilen kurumlarda ya da çocuğun aile ortamında yetişebilmesinin amaçlandığı 

koruyucu aile hizmetinden yararlandırılması sağlanmaktadır. Bu çalışmada Avrupa Birliği Ülkelerinde ve 

Türkiye’de çocuklara yönelik olarak yürütülen sosyal hizmet uygulamaları ele alınarak, karşılaştırılmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Korunmaya ihtiyacı olan çocuk, sosyal hizmet, Avrupa Birliği 

 

JEL Sınıflandırması: J1, J13 

 

Applications of Social Work for Children: Comparison of EU Countries with 

Turkey Case 

 
Abstract 

The child, who needs adult support in order to exist in the society, to survive and to meet their needs, has been a 

group that has always maintained its importance in the historical process. Due to deteriorating family structure as 

a result of socio-cultural and economic changes, children are affected mostly negatively. Therefore, states are 

developing social work policies, and carry out them for children who are the guarantors of their future. Social work 

tries to eliminate the material, moral and social poverty of individuals arising from the environmental conditions, 

and meet their needs, prevent social problems, and improve individuals living standards. Also it makes all policies 

relating to these services. 

In addition, social work includes protective and preventive services for disabled, elderly, women, and children 

who may be victimized if they are not supported. The child in need of protection in the social services law is 

defined, “a child whose body, spirit, and morality or personal safety at stake, who has not parents, or neglected by 

parents, or walked out by parents, and left vulnerable to all kinds of dangers,and disorderliness” (Social Services 

Law no. 2828, Article 3 / b). 

Despite the laws and regulations on the subject, as in other societies, children in need of protection in our country 

continue to exist as an important problem area. In this context, it is aimed primarily to support the child's in their 

own family. Where this is not possible, the childern benefit by the state institutions , or protective family service 

that the child is intended to grow in a family environment. In this study, it is handled that social services 

applications  for children in the European Union countries and Turkey, and tried to be compared. 
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1. Giriş 

Çocukluk dönemi genel olarak büyüme süreci olarak düşünülse de zihinsel, duygusal ve sosyal 

gelişim açısından karmaşık süreçleri içeren oldukça özel bir dönemdir.  Geleneksel ve modern 

toplumların çocuğa bakış açısında farklılıklar bulunmaktadır. Modern öncesi toplumlarda 

çocukluk dönemi istenmeyen ve biran önce geçmesi arzulanan bir dönem olarak görülmüştür. 

Buna karşılık modern dönem toplumları ise çocukluk dönemini kendine özgü biyolojik, 

psikolojik ve sosyal özellikleri olması nedeniyle yetişkinlerden daha farklı ihtiyaç ve 

beklentilerinin olduğu özel bir dönem olarak değerlendirmiştir. (Işıkçı ve Karatepe, 2016;71-

72). 

18. yüzyıl Aydınlanma dönemi ile birlikte düşünsel ve sosyal alanda yaşanan gelişmelere bağlı 

olarak çocukluk dönemi, insanın gelişim evrelerinde özel olarak korunması ve gözetilmesi 

gereken bir dönem olarak ele alınmaya başlanmıştır. 19. yüzyıldan itibaren ise dünya genelinde 

devletlerin çocukların koruyucusu olarak kanun üretip, uygulaması gerektiği anlayışı 

doğmuştur. Günümüzde ekonomik, sosyal, teknolojik alanlarda yaşanan değişmelerle birlikte 

yaşanan gelişmelere rağmen tüm insanlık aynı refah düzeyi ve yaşam kalitesine sahip 

olamamıştır. Yaşanan eşitsizlikler ise sosyal sorunlara neden olmuştur. Bunun sonucu olarak, 

genel amacı insanların iyilik halini arttırmak olan sosyal hizmetlerin öncelik verdiği alanlardan 

biri de çocuk alanı olmuştur. Çocuklara yönelik faaliyetlerinde çocuk odaklı ve aile merkezli 

hizmetler yürütmekte olan sosyal hizmetler, çocukların sağlıklı gelişimlerinin sağlanabilmesi 

için ailelerinin yaşadıkları toplumla bütünleşmelerini, risk gruplarının sorunlarının 

çözülmesini, çocukların yüksek yararının gözetilerek çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici 

politikalar üretilmesini amaç edinmiştir (Yolcuoğlu, 2013:155-157). 

2. Avrupa Ülkelerinde Çocuk Sosyal Hizmeti 

Avrupa’da çocukluğun, yetişkinlikten ayrı bir dönem olarak ele alınması 18.yy’da olmuş, bu 

tarihe kadar ise çocuklar, aile yaşantısında yetişkinden farklı görülmeyip, küçük insanlar olarak 

görülmüşlerdir. 18. yüzyıl Fransız Devrimi ile birlikte Avrupa’da, çocuğun masumiyeti kabul 

görmeye başlamış, çocuğun korunması öncelikli hale gelip, devletler tarafından sosyal politika 

olarak benimsenmeye başlamıştır (Okay,1998).  Korumaya muhtaç çocuk kavramı öksüz, yetim 

ve terk edilmiş çocukların korunması ile başlamıştır. Avrupa’da 19. yüzyılın ortalarına kadar 

bu anlayış hâkim olmuştur.  Bu tarihten sonra ise ihmal ve istismara maruz kalan çocuklar da 

korumaya muhtaç çocuk statüsüne dâhil edilmiştir. Özetle fiziksel olarak ailesinden yoksun 

çocukların yanında, manevi yönden ailesi eksik olan çocuklara da önem verilmeye başlanmıştır 

(Şirin,2017:45-47).  

Örneğin 19. yüzyılda İngiltere’de halk, koruma altındaki çocukların bakımlarının uygun 

koşullar altında yapıldığını düşünüldüğünden, koruma altındaki çocukların durumları 

kamuoyunun dikkatini çekmemiştir. 1944 yılında  “The Times” gazetesinde yayımlanan 

“Kimin Çocukları” adlı yazı ile yetiştirme yurtlarında kalan çocukların maruz kaldıkları kötü 

muamelelerin ortaya çıkması kamuoyunun tepkisini çekmiştir. Sonraki yıllarda Mart 1945’te 

Bayan Myra Curtis başkanlığında aile hayatından yoksun ve bakıma muhtaç çocukların bakımı 

ile ilgilenen bir komite kurulmuştur. Komite kurum bakımına alınan çocukların daha iyi 

koşullarda yaşaması için faaliyetler yürütmeye başlamıştır. (Hall’dan akt. Çiftci,2009:58).   

Tarihsel süreç içerisinde değerlendirildiğinde, İngiltere’de çocuk bakımı, beş ayrı kuruluş 

çerçevesinde gerçekleştirilmiştir (Ekşi 2004:14): 
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 Aile Grup Evleri (Family Group Homes): Bu evler, genellikle herhangi bir evde 12 çocuktan 

daha az çocuğun kaldığı yerlerdir. Çocuklara aile ortamının sağlanması gerektiği inanışından 

doğmuştur. Evlerde, ev annesi ve bir yardımcısı personel vardır.  

Grup Evleri (Grouped Cottage Homes): Yan yana evlerden oluşan, her birinde 10 ile 20 

çocuğun kaldığı, ev annesi ve bir yardımcısının veya evli bir çiftin görevlendirildiği evlerdir.  

Büyük Evler (Large Homes): Çocuk köyleri kadar organize olmayan ve aile grup evlerinden 

daha geniş olan çeşitli büyüklüklerde evlerdir.  Bir dönem İngiltere’de yer alan bu evlerin en 

büyüğünde yaklaşık 1950 çocuğun bakımı sağlanmıştır. Normal koşullarda ise bu evlerde, 

ortalama 480 çocuğun kaldığı, yeterli sayıda personel ve personelin başında şef veya özellikle 

evli olan, orta yaşlı bir kadın ya da başvuru olduğu takdirde evli bir çift bulunmaktadır. 

Çocuk Bakım Evleri (Residental Nurseries): Yoksulluk yasalarının oluşturulduğu dönemden 

kalan ve çocukların, devlet koruması altında bakımlarının sağlandığı, eski ve en yaygın 

kurumlardır. 

Kabul Merkezleri (Reception Centers): Çocukların kurumlara alınmadan önce tedavilerinin 

yapıldığı ve kuruluşa uyum sağlayabilmesi için oluşturulan kısa süreli bakım veren 

merkezleridir. 

Günümüzde İngiltere’de koruma altındaki çocukların %65’i koruyucu ailede ve %12’si çocuk 

evlerindedir. Geri kalan %23’ü kendi biyolojik ailelerine geri döndürülmek üzere çocuk bakım 

merkezlerinin kontrolü altındadır veya evlat edinilmek üzere belirli yerlere yerleştirilmiştir. 

İngiltere’de ve diğer Avrupa ülkelerinde çocukların kendi aileleri yanında kalmaları, bunun 

mümkün olmadığı durumlarda ise koruyucu aile gibi çocukların aile ortamında büyümesine 

olanak veren hizmet modellerinden yararlanmaları sağlanmaktadır (Ekşi 2004: a.y). 

3.Türkiye’de Çocuk Sosyal Hizmeti 

Ülkemizde yakın geçmişe kadar çocuklara yönelik yürütülen hizmetlerde sorun odaklı 

yaklaşımlar benimsenmiş,  sosyal hizmetlerin çocuğa yönelik politikaları genelde korumaya 

muhtaç çocuklar üzerine yoğunlaşmıştır. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

61.maddesine göre “devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için, her 

türlü tedbiri alır” hükmüyle bu durumu taahhüt altına almıştır. Buna göre, güç koşullar altında 

bulunan, yetişkinler tarafından ihmal ya da istismar edilen çocuklar konusunda devletin gerekli 

denetim ve çözüm mekanizmalarını hayata geçirmesi en temel görevlerinden birisidir. Bu 

kapsamda çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin üretilmesi ve uygulanmasında bakanlıklar arası 

iş birliğine gidilmiş,  aile-okul-toplum ekseninde mikro ve makro düzeyde çalışmalar 

yapılmaya başlanmıştır. Öncelikli olarak çocukların kendi ailesinin yanında sağlıklı bireyler 

olarak gelişimlerini tamamlamaları amaçlanmış, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan 

çocukların ise sosyal hizmetler bünyesindeki kuruluşlarda bakımları sağlanmaktadır(Akkuş& 

Aktükün, 2014:150). 

4.1 Koruma İhtiyacı Olan Çocuklar ve Sosyal Hizmet 

4.1.1 Çocuk İhmal ve İstismarı 

İnsanlık tarihi boyunca çocuklar, toplum yapısında meydana gelen değişikliklerden, yaşanan 

sosyal, ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen kesim olmuştur.  Son zamanlarda çocuk ihmal 

ve istismarı dünyada sorun olarak görülmeye başlanmış, ihmal ve istismarı bilimsel ve yasal 

yollarla önleme, çocukları tedavi ve rehabilitasyon edici hizmetlere ağırlık verilmiştir. Fakat 

bütün bunlara karşın ihmal ve istismar mağduru olan çocuk dünya genelinde azımsanamayacak 

kadar çoktur. Çocuğun ihmal edilmesi, çocuğun sağlıklı gelişimini engelleyen önemli bir 

faktördür. İhmal, çocuktan sorumlu olan yetişkinlerin ve/veya devletin, olanaksızlık nedeniyle 

çocuğun temel gereksinimlerini karşılayamaması; bunun neticesinde de çocuğun fiziksel, 
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ruhsal ve sosyal gelişimini sağlıklı tamamlayamaması olarak tanımlanır. Çocuk ihmalinin de 

fiziksel, duygusal ve sosyal boyutları vardır (Özbesler ve Çoban, 2013:141-142). Çocuk 

istismarı ise, “ebeveynlerin ya da çocuğa bakmakla yükümlü olan yetişkinlerin kaza dışında bir 

nedenle çocuğun fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini engelleyecek, beden ve ruh sağlığına 

zarar verecek şekilde davranmasıdır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde önemli bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çocuk istismarı fiziksel, duygusal ve cinsel istismar olmak üzere üç 

grupta incelenmektedir. İstismarın her türü, çocuğun gelişim sürecini olumsuz etkilemekte 

davranışsal, duygusal ve sosyal sorunlara neden olmaktadır”(Kaytez, Yücelyiğit& Kadan, 

2018:18). 

Bu bağlamda ülkemizde ailesi yanında bakımı mümkün olmayan çocukların bakım ve gözetimi 

devlet tarafından sağlanmaktadır. Çeşitli kanallar (ihbar, kişisel müracaat, kolluk kuvvetleri)  

aracılığı ihmal ve istismara maruz kaldığı anlaşılan çocuklar hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarca sosyal hizmet müdahale süreci 

başlatılmaktadır. Çocuğun ailesi ve yakın çevresinde yapılan sosyal inceleme ve görüşmeler 

sonucunda, korunma ihtiyacı olduğu kanaatine varılan çocuklar hakkında 5395 sayılı Çocuk 

Koruma Kanunun 5. Maddesinin (c ) bendi uyarınca bakım tedbiri istenmektedir.  Bakım tedbiri 

kararı, illerde Aile Mahkemesi ilçelerde ise İdari Mahkemelerce alınmaktadır. Acil barınma ve 

bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen çocukların ise Valilik Makam Onayı ile kuruluşlara kabulü 

yapılmakta, sonrasında ise mahkeme süreci başlatılmaktadır. Koruma altına alınan çocuklar ilk 

olarak Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine kabul edilmekte, sonrasında 

kendilerine uygun hizmet modellerinden yararlandırılmaktadırlar. 

4.1.2.Kurum Bakımı 

Kurum bakımı, sosyo-ekonomik yönden az gelişmiş ülkelerde çocuğa yönelik gerçekleştirilen 

en yaygın hizmet türüdür. Kurum bakımı anlayışında, küçük grup evlerinde ya da yatılı 

kurumlar olan yuva ve yurtlarda çocukların bakımı sağlanmaktadır. Kurum bakımındaki 

çocuklarla yeterli düzeyde ilişki kurulamaması, çocuklara yeterli ilgi, şefkat gösterilmesinin 

mümkün olmaması sebebiyle çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkilediği, en iyi kurum 

bakımının bile çocuğa aile ortamının verdiği rahatlığı ve güveni vermediği bilinmektedir 

(Bıyıklı, 1982; Yolcuoğlu, 2013:162). 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda ‘çocuk yuvaları’ 12 yaşından küçük çocukların, 

‘yetiştirme yurdu’ 13-18 yaş arasındaki çocukların kaldığı kurumlar olarak tanımlanmıştır. 

2005 yılından itibaren ise 6 ile 8 çocuğun kaldığı, çocuk evi ya da sevgi evi olarak adlandırılan 

aile ortamına benzer evlere geçiş yapılmıştır. Bu evlerde çocukların bakımı ile dönüşümlü 

olarak ilgilenen bakım elemanları bulunmaktadır. 

4.1.2.1.Koruyucu Aile Hizmeti 

Koruyucu Aile Hizmeti ile koruma altına alınan çocuk,  25-65 yaş aralığında olan, düzenli gelire 

sahip, değerlendirme sonucu uygun görülen kişi ve ailelerin yanına yerleştirilmektedir. 2017 

yılsonu itibarıyla, koruyucu aile hizmetinden ülkemiz genelinde 5.642 çocuk yararlandırılmıştır 

(ÇHGM,  2017 Yılı Bülteni). 

Koruyucu aile yanında kalmakta olan çocukların takibi sosyal çalışmacı ve diğer meslek 

elemanlarınca yapılmaktadır. Meslek elemanları, çocuğun ve koruyucu ailenin birbirlerine 

uyum sağlayıp, aile bağları kurabilmeleri için gerekli olan mesleki çalışmaları ve danışmanlık 

hizmetlerini yürütmektedir. Koruyucu aile yanında kalan çocukların öz aileleri ile de çocuk için 

herhangi bir sakıncanın bulunmadığı durumlarda görüşmeleri sağlanmaktadır. 

4.1.2.2. Evlat Edinme 
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Evlat edinme, sağlıklı koşullar altında aileleri tarafından yetiştirilmesi mümkün olmayan ve 

koruma altında olan çocuklar için aile sağlamanın yasal, sosyal ve psikolojik yöntemidir. 

Anne-babanın yaşam koşullarından ya da çevre şartlarından kaynaklanan ve çocukların 

gelişimini olumsuz yönde etkileyen faktörleri en aza indirmek günümüz devletlerinin sosyal 

hizmet anlayışının odak noktasını oluşturmaktadır. Çocukların bakımını sosyal ve ekonomik 

yoksunluklar yüzünden yerine getiremeyen ailelere sosyal ve ekonomik destek verilmektedir. 

Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak duruma gelene 

kadar verilmekte, ailelerin yaşadığı sosyal sorunların çözümü için ise danışmanlık hizmeti 

sağlanmaktadır. Ekonomik yoksunluk nedeniyle eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel faaliyetlere 

erişim imkânı kısıtlı olan çocuklara sosyal ve ekonomik destek yaygınlaştırılmaktadır. 

Çocukların ailelerinin yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla, 2017 yılında ailelerin maddi 

imkânsızlıkları nedeniyle devlet koruması altına alınabilecek 108 bin civarında çocuk Sosyal 

ve Ekonomik Destek hizmeti ile ailesi yanında desteklenmiştir (ÇHGM,  2017 Yılı Bülteni). 

 

5. Sonuç  

Modernizm ile birlikte, ilk defa çocuk ve yetişkin insan yaşantısı arasında bir ayrıma gidilmiştir. 

Böylece çocuğun yetişkinden farklı ihtiyaç ve beklentilerinin bulunduğu göz önüne alınarak 

sosyal politikalar üretilmeye başlanmıştır. Geçmişte çocuğa yönelik sosyal politikalar, daha çok 

çocuğun ebeveynsiz kalması durumunda bakımına yönelik olmuştur. Günümüzde ise bu 

politikalar, çocuğun aile ortamında sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi,  çocuk 

suçluluğun önlenmesi, çocukların gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi gibi çok 

yönlü bir hal almıştır. En eski bakım modellerinden olan yurt bakım modelinin zaman içerisinde 

olumsuz yönleri görülmeye başlanmış, buna alternatif olarak çocuk evleri ve sevgi evleri bakım 

modeli dünya genelinde yaygınlık göstermeye başlamıştır. Yurt modeli yerine yaş, cinsiyet ve 

gelişim özellikleri dikkate alınarak küçük grup şeklindeki oluşturulan çocuk evleri, 

rehabilitasyona ihtiyacı duyan çocuklar için çocuk destek merkezleri, çocuklara uygulanacak 

sosyal hizmet modeli belirlenene kadar kaldıkları çocuk ilk kabul birimleri gibi çeşitli alt 

birimlere ayrılmıştır. Çocuklara sunulan sosyal hizmet modellerinin çeşitlenmesine karşın 

hiçbir kurum bakımının çocuk gelişimi açısından aile yanındaki gibi olamayacağı anlayışı 

yaygınlaşmaya başlamış, bunun sonucunda da koruyucu aile ve evlat edinme gibi çocukların 

kendilerinin bakım ve gözetimini sağlayabilecek, biyolojik psikolojik ve sosyal gelişimlerini 

destekleyebilecek ailelerin yanlarında kalması yönünde politikalara öncelik verilmeye 

başlanmıştır.  
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Avrupa Birliği’ne Katılma Yolunda Türkiye’deki Yerel 
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Özet 

Küreselleşmenin etkisiyle birlikte özellikle son otuz yıl içerisinde ulus devletin egemenlik alanının zayıfladığını 

buna karşın uluslarüstü kuruluşların öneminin arttığına şahit oluyoruz. Günümüzde var olan uluslarüstü 

kuruluşların belki de en önemlisi Avrupa Birliği’dir. Öte yandan Avrupa Birliği kendi içyapısında bütünleşmeyi 

yerelleşme politikaları geliştirerek sağlama eğiliminde olmuştur. Avrupa Birliği içinde yerel yönetim 

kademelerinin rol, yetki ve işlevleri gittikçe artmaktadır. Günümüzde yirmi sekiz ülkeyi kapsayan Birlik, 

Avrupa’da ve Dünya’da siyasi, iktisadi ve kültürel açıdan önemli bir aktör haline gelmiştir. 

Türkiye için Avrupa Birliği’ne girme serüveni 1959 yılında genç AET ile yakın ilişki kurma teşebbüsleriyle gayri 

resmi olarak başlamış ve Ankara anlaşması olarak bilinen “Ortaklık Anlaşması” çerçevesinde 12 Eylül 1963 

yılında resmi olarak başlamıştır.  

Avrupa Birliği özellikle Avrupa kıtasında yer alan ülkeler için cazibe merkezi haline gelmiştir. Birliğe katılım 

sürecinde ekonomik, hukuki ve siyasi kriterlerin yanında yerel düzeyde de belirli kriterlerin de karşılanması 

gerekmektedir. Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Türk yerel yönetimleri hem Birlik kriterlerine uyum sağlamak 

için bir dönüşüm yapmak durumundadır; hem de bu süreçte önemli roller üstlenmektedir. Gerçekleştirilen bu 

çalışmada Avrupa Birliği yolunda Türkiye’de yerel yönetimlerin durumu AB’ye katılma yolunda katkı ve 

sorunlarıyla ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Avrupa Birliği, Türkiye, Yerel Yönetimler 

JEL Sınıflandırması: E02, E44, O16 

 

An Analysis of the Importance of Local Governments in Turkey 

on the Road to the European Union Participation 
 
Abstract 

With the impact of globalization, we have witnessed the weakening of the sovereignty of the nation-state in the 

last thirty years, while the importance of supranational organizations has increased. Perhaps the most important of 

the supranational organizations that exist today is the European Union. On the other hand, the European Union 

has tended to achieve integration in its internal structure by developing localization policies. Within the European 

Union, the role, authority and functions of local government levels are increasing. Today, the Union, which covers 

twenty-eight countries, has become an important political, economic and cultural actor in Europe and in the world. 

Adventure for Turkey to enter the European Union in 1959 began as an informal attempt to establish close relations 

with the EEC and with the young, known as the Ankara Agreement "Partnership Agreement" has officially begun 

in the framework of September 12, 1963. 

The European Union has become a center of attraction especially for the countries on the European continent. In 

addition to economic, legal and political criteria, certain criteria must be met at the local level. In the process of 

accession to the European Union, Turkish local governments have to make a transformation in order to comply 

with the criteria of the Union; as well as important roles in this process. In working towards European Union 

realized that the situation of local governments in Turkey have dealt with the problem and contribute towards 

joining the EU. 

Keywords: Globalization, European Union, Turkey, Local Authorities 

JEL Classification: E02, E44, O16 
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1. Giriş  

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul edilmesinden itibaren Avrupa Birliği 

süreci içerisinde AB tarafından yapılması istenen birçok şey günümüzde de vatandaş, sivil 

toplum örgütleri, siyasal partiler ve hükümet vb. taraflarca tartışma konusu olarak devam 

etmektedir. Fakat adaylık sürecinden itibaren Türkiye’de hükümetlerin AB’ye girme yolundaki 

çalışmaları zaman zaman azalma gösterse de bu istek artarak devam etmektedir. Bu kapsamda 

merkezi ve yerel düzeyde bir takım gelişmeler hep yaşanmaktadır. AB, vatandaşlarına daha 

etkili ve kaliteli hizmetlerin sunulabilmesi ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde 

vatandaşların daha etin kalımını sağlamak için yerel siyasette kendine özgü bir anlayış 

geliştirmiştir. Bu açıdan halka yakınlık açısından yerel yönetimler AB için büyük önem arz 

etmektedir. AB açısından modern yerel yönetimler anlayışı içerisinde yerel yönetimler, yerel 

özerklik, yerel katılım ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi; demokratik ilkelere yönetimde 

âdemi merkeziyetçiliğe dayanan bir Avrupa’nın inşasında önemli katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu bakımdan AB fonlarının önemli bir bölümü yerel nitelikteki oluşumlara 

ayrılmıştır(Yıldırım vd.,2016:2265). Fakat AB üye ülkeler için âdemi merkeziyetçiliği yerel 

yönetimlerin yönetim tarzı olarak benimsemesini istemesine karşın ülkelerdeki farklı yönetim 

modellerinin uygulamada olması tek yönetim modeli yerine yerel özerklik, yerel demokrasi ve 

yerellik gibi ilkelerin üye ülkeler tarafından benimsendiği görülmüştür.   

AB’ye aday ülkelerden biri olan Türkiye’nin 1964 yılında Ankara Antlaşması ile başlayan ikili 

ilişkileri, Türkiye’nin adaylığının kabul edildiği Helsinki Zirvesi’ne (Aralık 1999) kadar 

Gümrük Birliği ve bazı ticari faaliyetlerle sınırlı kalmıştır. Ancak bu tarihten sonra AB ile olan 

ilişkiler tüm sektörlere yansımıştır. Bu kapsamda yerel yönetimler düzeyinde de zaman 

dilimleri içerisinde reformlar yapılmıştır. Çünkü yerellik ilkesi kapsamında halka en yakın en 

hızlı hizmet sunan birimler yerel yönetimlerdir(Yıldırım vd.,2014:2). Türkiye’de yerelleşme 

adı altında bir takım idari reformlar belediyeler ve il özel idarelerini kapsayacak şekilde 

yapılmıştır. Bu reformlar daha uygulamaya konulmadan ve uygulama aşamasında çeşitli 

çevrelerde eleştiri konusu olmuştur. 

AB aday ülkeler için yerel düzeyde getirmiş olduğu kriterlerin yerine getirilmesini zorunlu 

görmüştür. Bu açıdan AB’ye üyeliğin aslında yerelden başladığını söyleyebiliriz. Yerel 

düzeyde atılan her adımın genel AB politikalarına katkı yaptığı gerçeğini de ortaya 

çıkarmaktadır.  

Bu gün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yerel yönetimler demokratik kurumların en önde  

gelenlerinden görülmektedir. Yerel yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi, mahalli halkın 

müşterek ihtiyaçların merkezi idare dışında bırakılması, kendi kararlarını büyük belli oranda 

kendilerinin veren ve merkezi yönetim hiyerarşisi dışında bırakılan bir yerel yönetim 

hedeflenmektedir. Bu nokta AB’nin hedeflediği özerk yerel yönetim anlayışı ile Türkiye’deki 

yerel yönetim anlayışının belli noktalarda kesiştiğini göstermektedir(Çevikbaş, 2012:34). 

Dolayısıyla Türkiye AB üyelik sürecinde yerel yönetimlerin diğer kurumlara oranla daha etkili 

bir konumda olduğu düşünülebilir.  

Merkezi yönetimlerin öneminin azaldığı son yıllarda yerel yönetimlerin önemi giderek 

artmaktadır. Türkiye üyelik müzakereleri sürecinde yerel yönetim parametresini iyi kullanmalı 

ve bu alanda eksiklikleri hızlı bir şekilde giderilirse AB’ye girme yolunda elini daha sağlam 

duruma getirebilir.  

2. Yerel Yönetimlerin Kavramsal Çerçevesi ve Tarihsel Arka Planı   

Yerel yönetimler yerel halkın müşterek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan 

yönetsel kuruluşlardır. Devletlerin sınırları içerisinde belli bir hukuk düzeni çerçevesinde 

anayasal bir kuruluş olarak da tanımlanır. Yerel yönetimler; yerel halkın ihtiyaçlarını etkin bir 
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biçimde cevap vermek üzere, yerel topluluğa kamu hizmeti sağlayan ve yerel halkın kendi 

seçtiği organlarca yönetilen; yönetsel, siyasal ve toplumsal kurumlardır. Yerel yönetimler, yerel 

bir topluluğun ortak gereksinmelerini karşılamak amacıyla oluşturulan, karar organlarını 

doğrudan halkın seçtiği, demokratik ve özerk bir yönetim kademesi, bir kamusal örgütlenme 

biçimi olarak tanımlanabilirler. Bu birimlerin, devletin tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel 

kişiliği, malvarlığı, kendine özgü gelir kaynakları bulunmaktadır(Ulusoy vd., 2005:50). 

Yerel yönetimlerin ortaya çıkış nedenlerini dört noktada toplaya biliriz(Tortop vd,.2014:16); 

 Yönetsel nedenler: Kamu hizmetlerinin merkezi idare tarafından yürütülmesi oldukça 

zordur. Yönetimde etkinliğin sağlanabilmesi için merkezi yönetimle yerel yönetimler 

arasında iyi bir dengenin kurulması zorunludur. Bu denge sağlanırken yerel yönetimler 

için optimal hizmet alanı ve sınırları dikkatlice belirlenmeli ve yerel yönetimlere en iyi 

yapabilecekleri hizmetler bırakılmalı  

 Siyasal nedenler: Yerel yönetimler halkın katılımı ve denetimiyle kendisine yüklenen 

görevleri yerine getirirler. Bu bakımdan demokrasinin beşiği olarak görülürler. Gelişmiş 

ülkelere baktığımızda tarihsel süreç içeresinde sağlam bir yerel yönetim geleneğine 

sahip olmuşlardır. 

 Toplumsal nedenler: Ülkelerin toplumsal gelişmişlik düzeyi ile yerel yönetimlerin 

gelişmişlik düzeyi arasında ilişki bulunmaktadır. Gelişim süreci özelliği bakımından tek 

bir bütün olarak gerçekleşir. Toplum emek, kaynak ve düşünce gücünü yerel ve ulusal 

kalkınma çabalarına aktarır. 

 Ekonomik nedenler: Yerel yönetimlerin varlık nedeni faktörleri içerisinde ekonomik 

faktör en geniş kapsamlı olanıdır. Yerel yönetimler merkezi yönetme göre hizmet arzı 

açısından daha isabetli kararlar alabilir.  

        Yerel yönetimlerin varlık nedenlerinin yanında bir de dayanmış olduğu temel değerler 

vardır. Bu değerleri üç noktada toplayabiliriz(Tortop vd,.2014:16); 

 Özgürlük: Yerel yönetimlerde kastedilen özgürlük bireysel anlamda özgürlük değildir. 

Asıl kastedilen özgürlük yerel özerklik anlamındadır ve devletin yerel yönetimlerin 

işlerine karışmamasının önlenmesidir. 

 Katılım: Bu değerin önemi yerel yönetimlerin bundan hareketle toplumun bireye üstün 

olduğu anlayışına dayanmaktadır. Yerel yönetimler halkın yönetime gerçekten 

katılabildiği en temel birim olarak görülür. Bu açıdan kamu yönetimine sonradan giren 

yönetişimin de temel unsurunu oluşturmaktadır. 

 Etkinlik: Yerel yönetimler bazı hizmetleri halka merkezi yönetimden daha etkin 

sunarlar. Kamu hizmetlerinin sağlanmasının yanında bu hizmetlerin kaliteli ve verimli 

sunulması sürekli yerel yönetimlerden beklenmiştir.  

 Yerel yönetimlerin ortaya çıkış noktası konusundan kesinlik olmasa en eski örnekleri eski 

yunan polis devlerinde yönetim biçimlerinin olduğu söylenir. Antik çağda, kendi kendini 

yöneten, belli bir toprak parçasında yaşayan insanların oluşturduğu en küçük, demokratik bir 

yönetsel birim olarak “site”ler, Roma İmparatorluğunda kimi yerel ve siyasal yetkileri olmakla 

birlikte, daha çok bir yönetsel özerklikten yararlanan “municipe”ler, Antik Yunan‟da siyasal 

düşüncenin temel kavramlarından biri olan ve toplumsal yaşamın en gelişmiş örgütlenme 

biçimi ve ideal toplumu yaratmaya en elverişli ortam olarak algılanan “polis” denilen kent 

devletleri yerel yönetimlerin ilk örnekleri olarak bugünkü uygulamalara ışık 

tutmuştur(Çiçek,2014:55). Yerel yönetimlerin batıda ortaya çıkışı incelendiğinde 12. Yy. da 

batılı toplumlarda belli bir bölgenin merkezi hükümet karşısında mali ve yönetsel özerkliğin 

elde edilmesiyle başlar günümüze kadar devam ettiğini söylenebilir.    
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3. Türkiye’de Yerel Yönetim Geleneği  

Türkiye’de yerel yönetimler oldukça zengin bir tarihi birikime sahip olmakla beraber modern 

anlamda yerel yönetimlerin Tanzimat’la beraber ortaya çıktığı söylenebilir. Fakat yerel yönetim 

tarihimiz daha eskilere dayanmaktadır. Anadolu Selçuklular ve Osmanlılara kadar gitmektedir. 

Bu iki devlet âdem-i merkeziyetçi bazı unsurları bünyesinde taşımaktaydılar. Bu günkü yerel 

yönetimlerin dayanmış oldukları temel değerleri ve varlık nedenleri düşünüldüğünde bazı 

uygulamalar ve hizmetlerin bu devletler döneminde hayata geçtiği bilinmektedir. 

Örneklendirsek Anadolu Selçuklu devletinde vilayetler bu günkü yerel yönetimlere benzer bir 

anlayışla teşkilatlandırılmıştır ve bu vilayetler bu günkü yerel özerklik prensiplerine benzer bir 

şekilde yönetilmiştir. Bu durum devlet sınırları içerisinde bağımsız beyliklerin ortaya çıkmasına 

neden olarak zamanla devletin zayıflayıp yıkılmasına da rol oynamıştır( Çiçek,2014:56). Bu 

durumdan hareketle bazı tarihçilerin osmanlı döneminin özellikle son dönemlerinde dış 

unsurlarında baskılarıyla azınların siyasal katılımı ve etnik haklarını elde etme yönünde yerel 

yönetim birimlerinin ortaya çıktığı görüşündeler(Keleş,2012:157).  

Osmanlı devletinde merkeziyetçi bir anlayış hakimdi ve yerel yönetimlerin sunmuş olduğu 

hizmetler klasik kurumlar tarafından yerine getiriliyordu ve klasik kurumların merkezi hükümet 

karşısında özerkliği bulunmuyordu. Bu çerçevede mahalli halkın yerel hizmetleri yerinie 

getiren kişi ve kurumları belirleme etkiside bulunmamaktaydı. Yerel hizmetleri yerine getiren 

kişi ve kurumlar arasında muhtesip, kadı, vali, vakıf ve loncalar 

bulunmaktaydı(Ortaylı,1985:185). 19. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlıda yerel hizmetler bu 

kurumlar tarafından gördürülmeye çalışılmış, daha sonra bu alanlarda reformun kaçınılmaz 

olduğu görülmüştür. Bu anlamda reform hareketleri 19. yy. ile birlikte başlamıştır( 

Çiçek,2014:56). 

19 yy. Da osmanlı ile başlayan Türkiyede  halen devam eden bir reform süreci yaşanmaktadır. 

Osmanlı imparatorluğu döneminde 1854-1856 Kırım Savaşı yıllarında ilk belediye idaresinin 

kurulması çalışmaları, batı ülkeleri ile artan ilişkiler sonucunda başlamıştır. Tanzimat‟ı izleyen 

yıllarda ise Batı ülkeleri ile artan temas sonucunda, Fransız komün idarelerinden örnek alınarak 

1855 yılında İstanbul‟da ilk kez belediye kuruluşu denemesine girilmiştir. Bu ilk deneme 

başarısızlıkla sonuçlanınca   Osmanlı Hükümeti özellikle ecnebilerin yaşadığı ve modern liman 

kentinin karşılaştığı sorunların yoğunlaştığı Galata ve Beyoğlu bölgesinde belediye 

hizmetlerinin görülmesi amacıyla Altıncı Daire-i Belediye‟yi Paris örneğini uygulayarak 

kurdu. Ayrıcalıklı bir bütçeye sahip olması sebebiyle Cumhuriyete kadar başarılı bir şekilde 

devam etti. Daha sonra, 1869‟da çıkarılan Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi ile belediye 

örgütü, Beyoğlu ve Galata dışında tüm İstanbul‟a yaygınlaştırılmış ve İstanbul Şehreminliği 

örgütü kurulmuştur. 1870 Tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile Vilayet, Sancak 

ve Kaza merkezlerinde birer belediye teşkilatı kurulmasına karar verildi.1876 da hazırlanan 

Vilayet Belediye Kanunu her vilayet ve kasabada birer belediye örgütü kurulmasını 

öngörmüştür. Cumhuriyet döneminde yerel yönetimler konusunda yapılan ilk düzenleme 

köylerle ilgili olmuştur. Bugün halen yürürlükte olan 442 sayılı Köy Kanunu 1924 yılında kabul 

edilmiştir. Daha sonra 1924 yılında İstanbul‟daki belediye dairelerine benzer bir şekilde, 417 

sayılı Ankara Şehremaneti Kanunu çıkarılmış ve Ankara‟ya özel bir yönetim biçimi 

getirilmiştir.1930 yılında ise 1580 sayılı Belediye Kanunu ile nüfusu 2000‟i geçen yerlerde 

belediye kurulabilmesi kabul edilmiştirYerel yönetimler alanında yapılan ciddi atılımlar 

1984‟te Büyükşehir Belediyelerinin kurulması (3030 sayılı kanun) ile 1980 sonrası belediye 

gelirlerinde artış öngören yasal düzenlemeler ve 1987 tarihli İl Özel İdaresi (3360 sayılı kanun) 

ve en son bu kanunların yerini alan 2004‟te ve 2005‟te yapılan düzenlemeler gösterilebilir. 

Belediyeler alanında önce 2004‟te 5272 sayılı Belediye Kanunu kabul edilmiş ancak kanun 

şekil bakımından anayasaya aykırılığı gerekçesiyle iptal edilmiş aynı düzenlemeler bu kez 

2005‟te 5393 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Şuan belediyelerin tabi olduğu yasa 2005 yılında 
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kabul edilen 5393 sayılı Belediye Yasasıdır. İl Özel İdaresi alanında da 2005‟te yapılan 5302 

sayılı kanun 1987‟de çıkarılmış olan İl Özel İdaresi Kanunu (3360 sayılı kanun) yerini almıştır. 

Yine 1984 yılında çıkarılan, büyükşehir belediyelerinin yasal güvenceye kavuştuğu Büyükşehir 

Belediye Kanunu (3030 sayılı kanun), 2004 çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile değiştirilmiştir. Buna takiben 2012 yılında kabul 

edilen 6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması Hakkında Kanun şuan yürürlüktedir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse il özel idareleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri alanındaki 

düzenlemeler 2004, 2005 ve 2012 yıllarında yenilenmiştir(Çiçek’ten akt.,2014: 58-60). 

4. Yerel Yönetimleri AB İçindeki Yeri 

Yerel yönetimler Avrupa Birliği için demokrasinin temel taşlarından olan örgütlenmeler olarak 

görülmektedir. AB yerel yönetimleri işleyiş, amaç ve hedefler vb. bakımdan Avrupa Konseyi 

tarafından 15.10.1985’te kabul edilen 21.11.1988’de yürürlüğe giren yerel özerklik şartı 

çerçevesinde şekillendirme gayreti içinde olmuştur. Türkiyede Avrupa yerel özerklik şatını 

21.11.1985 tarihinde bazı maddelrine çekince koyarak imzalamıştır. Türkiye, Şartı 1988 yılında 

imzaladı ve 1991 yılında da 3723 sayılı yasa ile TBMM tarafından onaylanması uygun görüldü 

ve 1992'de 92/3398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylandı. (Resmi Gazete: 3.10.1992 - 

21364). AB yerel yönetimler özerklik şartı genel olarak incelendiğinde AB’nin yerel 

yönetimlere hukuki, sisyasi,iktisadi, mali ve idari vb. bir çok alanda geniş yetkiler tanımaya 

çalıştığı görülmektedir. Gelinen noktada yerel özerklik şartı çerçevesinde merkezi otoritenin 

etkisinin azaltılmaya çalışıldığı buna karşın yerel yönetimlerin otoritelerinin artırılmaya 

çalışdığı algısı oluşabilimektedir. Bu sebeple bir çok ülke yerel özerklik şartının bazı 

maddelerine çekince koyarak kabul etme yolunu seçmiştir.  

Yerel özerklik şartı yerel yönetimlerin yukarıda sayılan(hukuki, sisyasi,iktisadi, mali ve idari 

vb.) alanlarda ayrıntılı düzenlemeler getirerek Avrupa Birliği’nin yerel yönetimlere ne derece 

önem verdiğinide göstermektedir. Bu kapsamda AB’ye tam üyelik konusunda ülkelerin yerel 

yönetimlere duyacağı ihtiyaçta yerel özerklik şartı çerçevesinde de ortaya çıkmaktadır.Türkiye 

yerel özeklik şartının çekince koyduğu maddeleri dişındaki şartlara üyelik yolunda uyum 

sağlamaya çalışyor. Özellikle son dönemlerde AB ile Türkiye arasında bir takım görüş 

ayrılıkları olsada yerel düzeyde özellikle belediyerin en büyük hedeflerinden bir tanesi AB 

kiriterlerinde bir belediyecilik çalışması gerçekleştirmektir.  

AB’nin yerel yönetimlere vermiş olduğu önemin bir diğer göstergesi olarak ta Maastrciht 

Antlaşmasıdır. Bu anlaşma Avrupa Birliği’ni , “kararların mümkün olduğunca vatandaşa yakın 

alındığı” bir birlik olarak tanımlamaktadır. Bu açıdan, AB vatandaşlarına yakın olmalarından 

dolayı yerel ve bölgesel yönetimler, AB kurumları ve Avrupa vatandaşları arasında daha iyi 

yönetim anlayışının gelişmesinde ve entegrasyon sürecindeki politikaların başarılı olmasında 

anahtar kurumlar ve temel bağlar olarak görülmektedir(Kösecik, 2006:6). 

AB’nin bütünleşme sürecinde izlediği politikalarında, üye ülkelerin yerel yönetimleri 

üzerindeki etkileri incelendiğinde de yerel yönetimlere verdiği önem ortaya çıkmaktadır. Bu 

etkiler; yerel yönetimlerin statüsü ve rolü üzerindeki etkileri, yerel yönetimlere, entegrasyon 

politikalarının gerçekleşmesinde katkı sağlayacak değişik fonlardan aktarılan yardımları, 

entegrasyon sürecini, yerel yönetimlerin örgüt yapısı ve işleyişini, belirli hizmetleri, yerel 

yönetim siyaseti ve yerel yönetimlerin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını 

kapsamaktadır (Kösecik, 2006: 2-3). 

5. Türkiyede Yerel Yönetimlerin Mevcut Durumu  

Türkiyede yerel yönetimler denildiğinde akla il özel idaresi, belediyeler, büyükşehir 

belediyeleri ve köyler gelmektedir. 
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5.1. İl Özel İdaresi 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda il özel idaresi, “il halkının mahalli müşterek nitelikteki 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır. İl Özel 

İdareleri, büyükşehir statüsünde olmayan illerde bulunan ve hem kentsel hem de kırsal 

bölgelere hizmet sunmakla görevli ve yetkili yerel yönetim birimidir. Yani tüm il sınırı görev 

alanı kapsamındadır (Tortop vd., 2014:167). 5302 Sayılı Kanununa göre il özel idarelerinin, 

vali, il genel meclisi ve il encümeni olmak üzere üç organı vardır. İl genel meclisi ve il daimi 

encümeni karar organları iken, vali yürütme organıdır. 

5.2. Belediyeler  

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda belediye, “belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 

oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmaktadır. Kanuna 

göre Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe 

merkezlerinde belediye kurulması zorunludur (Tortop vd., 2014: 325-326). 5393 sayılı Kanuna 

göre belediyeler; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olmak üzere 3 

organdan oluşmaktadır 

5.3. Büyükşehir Belediyesi 

Büyükşehirlere özgü bu yönetim birimleri, belirli bir şehir etrafında yaşanan hızlı sanayileşme 

ve buna bağlı olarak gerçekleşen hızlı nüfus artışının sonucunda çıkan yönetsel zorluklar ve 

plansız kentleşmenin önüne geçebilmek için ortaya çıkmıştır.  

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda büyükşehir belediyesi, “sınırları il mülki sınırı 

olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idari ve mali 

özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri 

kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi” olarak 

tanımlanmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanuna göre, büyükşehir belediyelerinin, 

belediyelerde olduğu gibi başkan, meclis ve encümenden oluşmak üzere 3 organı 

bulunmaktadır. (Tortop vd., 2014: 225-227). 

5.4. Köyler 

442 Sayılı Köy Kanunu’na göre köy; nüfusu 2000’i geçmeyen, yerleşik halkın ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kurulan, karar organları seçmenlerce seçilerek oluşturulan kamu tüzel 

kişiliğidir. Cami, mektep, otlak, yaylak gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde 

oturan insanlar bağ ve bahçe ve tarlaları ile birlikte bir köy teşkil ederler. 

6360 Sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun 

hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 3. Maddesinin 3. Bendinde yer 

alan “Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy 

ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde 

ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.” ibaresi ile 

büyükşehir belediyesi bulunan ve yeni büyükşehir belediyesi kurulan illerdeki köylerin tüzel 

kişiliği sonlandırılmıştır. Bu kapsamdaki köyler, mahalle haline gelerek bağlı oldukları ilçe 

belediyesine bağlanmış, bu illerde büyükşehir belediyeleri tüm il sınırından sorumlu hale 

gelmiştir(Battal veTuğlu,2018: 193). 

6. Türkiyede Yerel yönetimlerin sorunları  

AB’ye üyelik yolunda yerel yönetimler önemli bir örgütlenme olmakla beraber Türkiyede 

henüz AB’nin koymuş olduğu kiriterlere henüz ulaşmış değil. Türkiye’de yerel yönetimlerin  
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henüz istenilen seviyede olmamasında neden olan sorunlar halen varlığını koruyor. Bu sorunlar 

genel olarak aşağıda çeşitli başlıklar altında ele alınmıştır. 

6.1. İstihdama Yönelik Sorunlar 

Türkiyede yerel yönetimleriçersinde en güçlü kuruluşlar yerel yönetimlerdir. Diğer yerel 

yönetim kuruluşları il özel idareleri ve köyler özellikle isithdam konusunda yetkileri çok 

kısıtlıdır. Yerel yönetimler halka en yakın olan, organlarını halk tarafından seçen, kendine ait 

bütçeleri olan özerk kuruluşlardır. Bu bakımdan yerel yönetimlerin bölgelerindeki sorunları 

çözebilecek pozisyonda olmaları gerekir. Bu sorunların başında işsizlik geldiğini söyleyebilriz 

(Tortop vd., 2014: 445). 

Türkiyede yerel yönetimlerin kendi personeli oluşturma seçeneği kısıtlıdır. Bir çok yerde 

personel istihdamının gerçekleşe bilmesi için merkezi idarenin izninin alınması gerekir. Yerel 

yönetimlerin kuluş felsefesi düşünüldüğünde yerel halkın kendinden beklenen hizmetlerin en 

iyi şekilde yerine getirebilmeleri için özellikle nitelikli insan kaynağının oluşturulmasına imkan 

verilmesi gerekir. Türkiye nufusu hızla artan bir ülke olarak işsizliğe karşı bir önlem olarak 

yerel yönetimler değerlendirilebilir.  

6.2. Mali Kaynak Yetersizliği  

Türkiyede yerel yönetimlere verilen görevler bir hayli fazladır. Verilen bu görevleri yerel 

yönetiimlerin en iyi şekilde yerine getirmeleri için yerterli kaynağa ihityaçları vardır. Genel 

bütçeden yerel yönetimlere ayrılan payların oranı istenilen düzeyde eğildir. Yerel yönetimlere 

verilen görevlerin iyi bir şekilde yerine getirilebilimesi için genel bütçeden yerel yönetimlerin 

bütçelerine ayrılan kaynaklarda artış sağlanmalıdır. Türkiyede erel yönetimler içerisinde 

özellikle belediyerin neredeyse borçsuz olanına rasmamak mümkün değildir. Belediyelerin bu 

kaynak yetersizliğini gidermek için en hızlı yaptıkları belediye iktisadi teşekkülleri 

oluşturmaktır. Fakat bu oluşumlarında büyük bir kısmı kaynak yaratmaktan çok bağlı oldukları 

belediyelere ek mali yük olduğu ortadadır.  

6.3 Görev Bölüşümünde Yaşanan Sorunlar 

Özellikle il özel idareleri ve köylerin görevlerinin büyük bir kısmı zamanla merkezi yönetime 

aktarılmıştır. Yapılacak yeni düzenlemelerde gerek merkezi yönetimle yerel yönetimler, 

gerekse yerel yönetimlerin kendi aralarında ki görev bölüşümünden kaynaklanan sorunlar, 

merkezi yönetimin hizmet yükünü azaltıcı yaklaşımlarla ele alınıp, görevler karmaşaya yer 

vermeyecek nitelikte,  net bir biçimde belirlenmelidir(Alkaya vd., 2008;3). 

6.4. İdari Vesayete Dayalı Sorunlar  

Yerel yönetimler üzerinde merkezi yönetimin idari vesayet yetkisinin bulunması yerel 

yönetimlerin hareket alanını daraltmıştır. Yerel yönetimlerin daha iyi çalışabilmeleri için daha 

özerk bir yapıya kavuşturulmaları gerekmektedir. İdari vesayetin tamamıyla kaldırılması, üniter 

bir devlet yapısı içinde mümkün görünmemektedir. İdari vesayet konusunda çıkan tartışmaların 

bir kısmı da, kısır siyasi çatışma ortamında alınan yanlış kararların sonucu doğmaktadır. Yanlış 

uygulamalardan kaçınıp, kanunda belirtilen, yetkiyi, zamanında objektif kullanmak 

gerekir(Alkaya vd., 2008;3). 

7. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’deki yerel yönetimler tarihi açıdan ve mevcut durumlarıyla yukarıda kısaca 

değerledirilmiştir. Bu değerlendirme içinde Türkiye’deki yerel yönetimlerin mevcut sorunları 

genel hatlarıyla ele alınmıştır. Avrupa Birliği’ne üye olma yolunda özellikle 2000’li yıllardan 

beri Türkiye’de yerel yönetimleri kapsayan bazı reformlar gerçekleştirmiştir. Bu refomlar 

çeşitli çevrelerden eleştiri ve destek almıştır.  
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           1982 Anayasanının 127. Maddesine göre yerel yönetimlerin görevleri şu şekildedir;  

 İnsanların temel haklarının kullanılmasına imkân verilmesi 

 Üretim ve tüketimde etkinlik 

 Demokrasidir. 

            Bir ülkenin toplumsal gelişmesi, yerel yönetimlerin varlığı ve gelişme düzeyi ile 

yakından ilgilidir. Çünkü gelişim süreci tek bir bütün olarak gerçekleşir. Bu süreci parçalara 

ayırmak mümkün değildir. Toplumun emek, kaynak ve düşünce potansiyel gücünü mahalli ve 

ulusal kalkınma çabalarına aktarmaları, bütünsel kalkınmayı gerçekleştirecektir. 

Yukarıda belirtilen Avrupa Birliği’ne üyelik hususunda ekonomik, siyasi, hukuki ve 

demokratik kirterlerin yerine getirilmesi yerel yönetimlerden geçmektedir anlayışı hakimdir. 

Avrupa Birliği’nin en çok önem verdiği ilkelerin başında yerel özerklik ilkesi gelmektedir. Bu 

açıdan Türkiye’de yerel yönetimlerin bulunduğu sorunlar dikkate alındığında bazı sorunların 

yaşandığı ortadadır. Yerel yönetimlerin kendi organlarını belirleme yetkisinin yanında onlara 

bu organlar vasıtasıyla kendi görevlerini yerine getirecek maddi kaynakalarında mümkün 

oranda verilmesi ve özerk bırakılması gerekir. Bu açıdan hukuki, yönetsel ve mali konularda 

yererl özerkliği kolaylaştracak adımlar biraz daha fazla atılmalı.  

Avrupa Birliği’nin önem verdiği bir diğer ilke ise yerel katılım ilkesidir. Demokrasiye vurgu 

Avrupa Birliği için önemli bir faktördür. Bu açıdan yerel yönetimler demokrasi okulu olarak 

görülmektedir. Yerel düzeyde yerel yönetimlerin paydaşları olan bütün unsurlar bu sürece 

kaltılmalı ve yerel halkın ve yerel düzeyde divil toplum örgütleri gibi diğer tüm örgütlenmelerin 

bu sürece dahil edilmesi ve Avrupa Birliği’nin talepleri içerisinde önemli yere sahiptir.  

Türkiye’de yerel yönetimlerin işleyişinde bazı sorunlar olsada çeşitli reformlarla bu 

giderilmeye çalışıyor. Avrupa Birliği’ne üye olma yolunda önemli ana kiriterlerin 

basamaklarını oluşturuyor. Bu kapsam çerçevesinde yerel yönetimleri Avrupa Birliği’ne girme 

yolunda katkılarını şu şekilde özetleyebiliriz;  

 Demokrasinin gelişmesi ve güçlenmesi 

 Yönetişim anlayışının gelişmesi 

 Yerel ve bölgesel kalkınma 

 Ekonomiye katkı( istihdam yaratılması vb.) 

 Vatandaş odaklılık 

 Şeffaflık 

 Kentsel düzen 

 Üretime katkı vb. bir çok alanda katkı sağladıklarının söyleyebiliriz. 
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Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Sunumunda E-Devletin Yeri 
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Özet  

Bilgi teknolojilerin özellikle son yirmi yıl içinde baş döndürücü bir şekilde ilerlemesi hizmet sunumu açısından 

özel sektör gibi kamu sektörünü de etkilemiştir. Kamu kurumlarının sunmuş oldukları hizmetlerin, bilgi alış 

verişinin ve vatandaş devlet ilişkilerinin bilgi teknolojileri aracılıyla yapılması e- devlet olarak adlandırılır. Bilgi 

teknolojilerinin hızla gelişmesi vatandaşların hizmet, bilgi alımı ve kamu örgütlerinden beklentilerini de 

farklılaştırmıştır. Özellikle hizmetlerin sunumunda zaman kavramı ve fiziksel mekân kavramı önemini yitirmeye 

başlamıştır. Yine bilgi teknolojileri sayesinde insanlar başka ülkelerde sunulan hizmetleri takip edebilmekte ve 

kendi ülkesinde bu hizmetlerin sunulmasını talep edebilmektedir.  

Türkiye’de kamu hizmetlerinin sunumunda e- devlet uygulamalarına kayıtsız kalmayarak her geçen gün bilgi 

teknolojileri üzerinden vatandaşlara sunulan hizmetlerin sayısı artarak devam etmektedir. Bu çalışmada 

Türkiye’deki e- devlet uygulamaları mevcut durum değerlendirmesi ve uygulamada ortaya çıkan zorluklar 

tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, kamu hizmeti, e-devlet  

JEL Sınıflandırması: E02, E44, O16 

 

Turkey in the Presentation of the Public Service E - Government 

Place 
 

Abstract 

The dazzling progress of information technologies in the last two decades has also affected the public sector, such 

as the private sector, in terms of service provision. The services provided by public institutions, information 

exchange, and citizen state relations through information technologies are called e-government. The rapid 

development of information technologies has also differentiated citizens' expectations from services, information 

and public organizations. Especially in the provision of services, the concept of time and the concept of physical 

space began to lose its importance. Thanks to the information technologies, people can follow the services offered 

in other countries and demand the delivery of these services in their country. 

Information technology every day in the delivery of public services through e-government applications in Turkey 

to remain indifferent to continue to increase the number of services offered to citizens through. In this study, e-

government applications in Turkey were discussed current situation assessment and difficulties that arise in 

practice. 

Keywords: Turkey, public service, e-government 

JEL Classification: E02, E44, O16 
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1. Giriş  

Kamu kurum ve kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmetler klasik olarak fiziksel mekânlarda yüz 

yüze ilişkiler çerçevesinde sunulur.  Bu temel anlayışın önce gelişmiş batı ülkelerinde daha 

sonrada ülkemizde değiştiğine yaklaşık yirmi yıldır şahit oluyoruz. Bilgi teknolojilerinin 

özellikle 2000’li yıllardan sonra çok hızlı gelişmesi insan hayatını kolaylaştırıcı birçok yeni 

gelişmelerin yaşanması hem özel sektördeki hizmet sunumu hem kamu sektöründeki hizmet 

sunumunu derinden etkilemiştir. Özel sektör kamu yönetimine oranla teknolojik gelişmeleri 

daha yakından takip etmiş ve birçok yeniliği hizmet sunumunda daha önce kullanmıştır. Bu 

kapsamda teknolojik gelişmelerin sonuçları müşteriler üzerinde pozitif sonuçlara neden 

olmuştur. 1980’lerden sonra önce batıda sonra Türkiye’de kabul edilen devletin küçülme 

mantığı anlayışı çerçevesinde özel sektöre benzeme hemen hemen her açıdan kamu 

yönetiminde de yeni anlayışlara neden olmuştur. Yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde 

devletin sunması gereken hizmetleri daha etkili daha verimli nasıl sunabiliriz soruları bazı 

olumlu sonuçları doğurmuştur. 

Türk kamu yönetimi daha hızlı etkili ve verimli hizmet sunumu çerçevesinde attığı en önemli 

adımlardan birisi ilk olarak devlet dairelerinde bilgisayar ve ardından internet kullanımını 

yaygınlaştırması olmuştur. 2000’li yıllardan sonrada internete bağlı hizmetler yaygınlaşarak 

artmıştır. Türkiye’de e-devlete ilişkin ilk girişim 2001 yılında gerçekleştirilmiştir. E-Avrupa+ 

girişiminin ülkemize uyarlanması e-Türkiye biçiminde olmuştur. 09.10.2001 tarihli 352 sayılı 

genelge ile eTürkiye girişimi başlatılmıştır. Dönemin koşulları nedeniyle hayata tam anlamıyla 

geçirilemeyen girişim 2003 tarihli E-Dönüşüm Projesi ile birlikte somutlaşmaya başlamıştır. 

Bu bağlamda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı1 bünyesinde ‘Bilgi Toplumu Dairesi’ 

kurulmuştur. Bununla amaç, eAvrupa+ kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem planının 

ülkemize uyarlanmasını sağlamaktır (Erdem, 2014: 738). Günümüzde ise bilgisayar ve 

internetin kullanılmadığı kamu kurumu bulunmamaktadır. Yukarı dada belirtildiği gibi özel 

sektör bilgi teknolojilerini kullanarak müşterilerine hizmet kalitesini artırmıştır. Özellikle e- 

ticaret siteleri kurularak fiziksel mekân kavramı ve zaman sınırlaması ortadan kaldırılmıştır. Bu 

durum hem hizmet sunumun da kaliteyi hem de müşterilerin beklentilerini de artırmıştır.  

Teknolojide yaşanan bu gelişmeler neticesinde özel sektörün hızlı adapte olması vatandaşların 

devletin sunacağı hizmetlerde de benzer bir beklenti içerisine sokmuştur. Yani vatandaşlar 

hizmetin sunumunun yanında daha hızlı ve kaliteli bir hizmeti devletten beklemeye başlamışlar. 

Devletin daha iyi hizmet sunma mantığı çerçevesinde ve vatandaşlarında beklentileri dikkate 

alınarak, “e-Devlet Kapısı'nın kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu 

20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 24/3/2006 tarihli 

ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Cumhurbaşkanlığı adına Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı yetkisine verilmiştir. Anılan Bakanlar Kurulu kararı ve 10/08/2006 tarih ve 26255 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan, 2006/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği, kamu 

hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş 

süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki 

düzenlemeler konusundaki çalışmalar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda ve 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve 

İşletme A.Ş. tarafından yürütülmektedir”( turkiye.gov.tr,2019) kararıyla Türkiye’de kamu 

hizmetlerinin sunumunda e-devlet serüveni resmen başlamıştır. Bu tarihten itibaren e- devlet 

üzerinden sunulan kamu hizmetlerinin sayısı artarak devam etmiştir.  

Devletlerde tıpkı özel sektördeki firmalar gibi rekabet halindedir. Bilgi teknolojilerinin gelişimi bu 

rekabeti olumlu yönde daha da artırdı. Artık devletlerin sunmuş olduğu hizmetlerde de vatandaş 

müşteri gibi görülmekte ve birçok noktada oluşan talepler geri çevrilmeye çalışılmaktadır. 

Günümüzde iletişim teknolojileri sayesinde insanlar başka ülkelerde sunulan kamu hizmetlerinin 
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neler olduğunu çok hızlı bir şekilde öğrenebilmekte ve aynılarını kendi devletlerinden de 

beklemektedirler. Bu durum hem hizmetlerin kalitesini artırmakta hem de yöneticilerinin işinizde 

zorlaştırmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki hizmet sunumlarıyla geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler 

karşılaştırıldığında bu kapsamda belirgin farkların ortaya çıktığı söylenebilir.  

2. E- Devletin Kavramsal Çerçevesi  

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kamu hizmetlerinin sunumunda yaygınlaşan e- devlet hizmeti 

birçok kişi ve kurumlarca benzer tanımlandığını söyleyebiliriz.  Carter ve Belanger’den akt., 

Demirhan ve Türkoğlu,204:235) göre e-devlet bilgi teknolojileri kullanılarak, vatandaşlara, 

çalışanlara, kamu kurumlarına ve iş dünyasına yönelik olarak sunulan kamu hizmetlerinin 

verimliliğini arttırmaya imkan sağlamaktır. Lofstedt (2005:49) de e-devleti bilgi ve iletişim 

teknolojileri kullanılarak kamu örgütlerinin yapı ve süreçlerinde değişimi sağlamak şeklinde 

tanımlamıştır. Wimmer bu tanıma “aynı araçları kullanarak performans ve verimlilik artışını 

sağlayan devlet modeli” şeklinde bir ilave yapmıştır (Törenli’den akt., Demirhan ve 

Türkoğlu,204:235). Bensghir ise e-Devleti daha geniş bir bakış açısıyla açıklamıştır. Ona göre e-

Devlet: “Kamusal politika geliştirme sürecini güçlendirmek, kamu hizmetlerinde etkinlik sağlamak 

ve demokratik süreçleri iyileştirmek için kamu idaresinde bilgi teknolojilerinin kullanımını ifade 

eder” (Bensghir’den akt., Demirhan ve Türkoğlu,204:235). 

E-devlet kavramsal tanımlama konusunda birçok araştırmacının bu konuda bireysel 

tanımlamalarının yanı sıra bazı özel ve kamu kurumlarının da benzer tanımlama içerisine girdiği 

yaptıkları çalışmalardan anlaşılmaktadır. Bunlardan birisi e-devlet ve bilişim teknolojileri üzerine 

önemli çalışmalar yapan Türkiye Bilişim Derneği’dir(Demirhan ve Türkoğlu,204:236). Dernek 

yayımladığı e-devlet kavramları el kitabında kavramı, devletin vatandaşlara karşı yerine 

getirmekte yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve 

hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli 

olarak yürütülmesi şeklinde tanımlamıştır (Türkiye Bilişim Derneği, 2006:8). Yine 

Türkiye’deki e-devlet projelerinin kullanıcılara tek bir internet sitesi üzerinden sunumunun 

altyapısından sorumlu olan TÜRKSAT tarafından da e-devlet tanımlanmıştır. Kuruluşa göre 

(2013) e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda 

sunulması demektir.” Buna göre e-Devlet, kamu hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin 

bir biçimde, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli ulaşmasını sağlamaktadır. Klasik bürokratik 

devlet kavramının yerini alan e-Devlet anlayışı, her kurum ve bireyin bilgi teknolojilerini 

kullanarak devletin sunduğu hizmetlere kolayca ulaşmasını amaçlamaktadır(Demirhan ve 

Türkoğlu,2014:236).   

E -devlet kamu çalışanları açısından da büyük önem arz etmektedir. Devlet dairelerindeki iş 

yükünün azaltılması beraberinde kişisel gelişiminde artırılmasına, kamu hizmetlerindeki 

aksamaların azalmasına ve vatandaş ile devlet arasında daha etkili ve hızlı iletişim sağlaması gibi 

önemli katkıları da beraberinde getirmiştir. E-devletin tüm kamu hizmetlerini sunamayacağı 

düşünüldüğünde, kamu personeline her zaman ihtiyaç olacaktır. Dolayısıyla e-devlet, kamu 

çalışanlarının misyonunu bütünüyle üstlenme gibi bir amaç ifade etmemektedir. E – devleti 

kavramsal tanımlardan yola çıkarak anlamaya çalışırsak sadece bilgi teknolojileri üzerinden 

sunulan bir takım hizmetleri yerine getiren yeni bir yönetim anlayışı olarak ta yorumlayabiliriz. 

Bu bağlamda e-devlet yeni bir paradigma değişimidir. Geleneksel bir çok anlayışı ortadan 

kaldırarak modern bir hizmet sunma anlayışını getirmektedir (Ekinci,2018:335). 

Kamu yönetiminde bilgi teknolojileri sayesinde yaşanan bu değişim ve dönüşüm kamu çalışanları 

açısından da bazı sonuçlar doğurmuştur. Kamu çalışanlarının artan zamanları nasıl kullanacakları 

yönünde bazı sorular oluşmuştur. Personellerin iş yüklerinin hafiflemesiyle ortaya çıkan bu boşluğu 

yönetimin nasıl etkili kullanacağı konusunda henüz net bir gelişme sağlanamamıştır. Bu açıdan 
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gittikçe teknolojinin kamu kurumlarında daha fazla kullanılması insan kaynağının niteliksel 

yönünün de ne olacağını tartışmaya açmıştır.  

Bir taraftan vatandaşlara sunulan hizmetler otomatik olarak gerçekleşirken fiziksel mekânlarda 

hizmet vermeye devam eden personellerin teknolojik gelişmelere paralel olarak kendilerini 

geliştirebilme sorununun halledilmesi e- devletten elde edilecek faydayı artıracaktır. Bu bağlamda 

kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle e- devlet hizmetlerini arka planda sağlayan ve fiziksel 

mekânlarda hizmet vermeye devam eden personellerinin eğitiminde güncelliği sağlamaları gerekir.  

3. Türkiye’de E- Devletin Görünümü  

Güncel verilere göre Türkiyede e-devlet kullanıcı sayısı yaklaşık 42 milyon civarında, hizmet sayısı 

4.514, mobil hizmetler 2.026 ve hizmet dâhilindeki kurum sayısı ise 563’tür( turkiye.gov.tr,2019). 

Ülke nüfusunun yarıdan fazlasının e- devlet üyeliğinin bulunması hizmetlerin yarısına yakınının ise 

mobil erişimle de sağlanması ve hizmet dâhilinde önemli sayıda kurumun bulunması e- devlet 

uygulamasına yönelik önemli bir gelişim yaşandığının göstergesidir. 

Yukarıda bahsedilen hizmetlerin nasıl çalıştığı konusunda ise( turkiye.gov.tr,2019);  e-Devlet 

Kapısı, kamu hizmetlerinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden hızlı, kesintisiz, güvenli bir 

şekilde, kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak sunulduğu, vatandaşların hayatlarını 

kolaylaştırmayı amaçlayan platformdur. e-Devlet Kapısı vatandaşların internet üzerinden sunulan 

kamu hizmetlerinden tek noktadan ve güvenle faydalanabilmesi amacıyla kurulmuştur. Sisteme 

entegrasyonu tamamlanan kurumların hizmetleri, www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden 

sunulabilmekte, vatandaşlar şifre, e-İmza mobil imza, elektronik kimlik kartı veya internet 

bankacılığı ile sisteme giriş yaparak sadece kendisine ait bilgilere erişebilmektedir. e-Devlet 

Kapısı'nda profil bilgileri haricinde herhangi bir bilgi tutulmamaktadır. Kişiler, e-Devlet Kapısı 

hizmetlerini kullanmak istediklerinde, kurum servisleri çağrılarak, anlık sorgulama yapılır ve 

istenilen bilgiler kullanıcılara iletilir. Bunlara ek olarak tekil oturum sistemi sayesinde vatandaşlar 

kamu internet siteleri arasında yeniden kayıt olmadan gezinebilmekte, elektronik ödeme sistemi 

sayesinde tek noktadan ödemelerini gerçekleştirebilmektedir. 

Türkiye’de e- devlete erişe bilirliğin engelli vatandaşlarında kullanması yönünde oluşturulmuştur. 

Bu kapsamda( turkiye.gov.tr,2019);   e-devlet Kapısı uygulaması dâhilinde sunulan bilgi ve 

hizmetler, kullanıcının sahip olduğu cihaz, yazılım ve fiziksel kısıtlamalardan bağımsız olarak en 

geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde hazırlanmıştır.www.türkiye.gov.tr engelli 

vatandaşların da kolayca kullanabilmesini sağlayacak tasarım özelliklerine sahiptir. Erişe bilirlik 

özellikleri incelendiğinde e- Devlet Kapısı, toplumun tüm fertleri tarafından kolay kullanılabilecek 

ve kullanıcının ihtiyaç duyabileceği ek ticari yazılımları mümkün olan en alt seviyede tutacak 

şekilde tasarlanmıştır. 

 Tüm sayfalar ve interaktif içerik engelli kullanıcılar göz önüne alınarak 

oluşturulmuştur. 

 Ekran okuyucuları ve fare kullanamayan kullanıcılar için, tüm içerik sadece klavye ile 

kullanılabilir. 

 Sayfalarımız W3C ve Kamu İnternet Siteleri Standartları göz önünde bulundurularak 

hazırlanmaktadır. 

 Teknik olarak, XHTML 1.1 ve CSS 2 destekli yazılımlar ile görüntülenebilecek şekilde 

tasarlanmıştır. 

E – devlet hizmetlerinin Türkiye’de görünümü yukarıdaki bilgiler ışında incelendiğinde bir çok 

hizmetin e- devlet üzerinden sunulması devletin önemli derecede bu hizmetlerin sunumundan 

tasarruf ettiğinin bir göstergesidir. E-devlet üzerinden sunulan hizmetlerin takibinin vatandaşlar 

tarafından yapılabilmesi de hizmet kalitesinin artırıldığının bir göstergesidir. E- devlet üzerinden 
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sunulan hizmetlerde kurum sayısının giderek artması devlet kurumlarında vatandaşların en çok 

şikayet ettiği bürokrasinin de azalmasına katkı sağlamıştır. Bu anlamda e-devlet devletin 

dönüşümünde yeni kamu yönetimi anlayışına katkı sağlamıştır.  

E-devletin gelişimine ilişkin devlet nezdinde 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 

ve 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. 2016-2019 Ulusal E-

Devlet Stratejisi ve Eylem Planı taslağına göre dört stratejik amaç ve hedef bulunmaktadır (e-

Devlet Portalı, 2016): 

 E-devlet Ekosisteminin Etkinliğinin ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması, 

 Altyapı ve İdari Hizmetlere Yönelik Ortak Sistemlerin Hayata Geçirilmesi, 

 Kamu Hizmetlerinde e-Dönüşümün Sağlanması, 

 Kullanım, Katılım ve Şeffaflığın Artırılması. 

Ayrıca 2014 yılı itibariyle yayınlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), e-devlete ilişkin 

hedefler içermektedir. Bu hedefler, “Etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimine 

katkı sağlamak üzere; dezavantajlı kesimler de dahil kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış 

hizmetlerin, kişisel bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenliği sağlanarak, çeşitli platformlardan, 

kullanıcı odaklı, birlikte işler, bütünleşik ve güvenilir şekilde sunulacağı bir e-devlet yapısının 

oluşturulması temel amaçtır” biçiminde ifade edilmiştir (Onuncu Kalkınma Planı,2013: 54). 

TÜİK verilerine göre internet ve e-devlet kullanım oranları şu şekildedir; Bilgisayar ve İnternet 

kullanımı 2018 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %59,6 ve %72,9 oldu. Bu 

oranlar 2017 yılında sırasıyla %56,6 ve %66,8 idi. 

Bilgisayar ve İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %68,6 ve %80,4 iken, 

kadınlarda %50,6 ve %65,5 oldu. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması 

sonuçlarına göre 2018 yılı Nisan ayında hanelerin %83,8’i evden İnternete erişim imkânına 

sahip oldu. Bu oran 2017 yılının aynı ayında %80,7 idi. Kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları 

ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2017 yılı Nisan ayı ile 2018 

yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde İnterneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu 

bireyler içerisindeki oranı %45,6 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2016 Nisan-2017 

Mart) %42,4’tü. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi 

edinme %41,7 ile ilk sırayı aldı(guvenliweb.org.tr,2019). 

4. Türkiye’de E- Devlet Uygulamasında Yaşanan Sorunlar 

E-devlet uygulamalarında öncü ve lider kabul edilen ABD ve gelişmekte olan Türkiye gibi 

ülkelerde “Gizlilik, Güvenlik, Sayısal Uçurum, Ekonomik eşitsizlik, Eğitim, Erişilebilirlik, 

Öncelikleri belirleme, Vatandaş bilinci ve güveni, yasal ve teknik altyapı, bürokratik eğilim, 

siyasi destek, teknoloji uzmanı personel eksikliği, koordinasyon, kurum ihtiyaçlarının 

karmaşıklığı ve yerel ve genel ağ eksikliğinin yetersizliği” e- devlet uygulamalarında başlıca 

sorunları teşkil etmektedir(krkariyerrehberlik.com,2019).   

Türkiyede her ne kadar internet kullanım oranları artarak devam etse de bu kullanım mobil 

erişim üzerinden sağlanması ve e- devlet hizmetlerine ulaşımın yarıya yakınını 

engellemektedir. Genç nüfusun fazla olduğu düşünüldüğünde internet kullanımında gençlerin 

büyük bir kısmının sosyal ağları kullandığı TÜİK verilerinde mevcuttur. Türkiye’de seksen 

milyonluk nüfusun yarıya yakınının e- devlet uygulaması kullanmadığını varsayarsak bu 

durumun da önemli problemlerin var olduğunu bize gösterir. Diğer taraftan kullanıcıların bir 

kısmının bilgilerinin bilgisayar ortamlarında başkalarının eline geçeğinin endişesi taşıması bir 

başka sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  

E- devlet uygulamalarında karşılaşılan bu problemleri genel olarak sınıflandırdığımızda yasal 

sorunlar, teknik sorunlar ve idari sorunlar olarak sınıflandırabiliriz. Yani hem kullanıcıdan hem 

de bilgiyi sağlayıcılardan kaynaklanan sorunlar halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada 
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üzerine durulması gereken konuların başında internet ortamımda bulundurulan bilgilerin 

güvenliği problemidir. Bu aşamada devlet tarafından yüksek güvenlik sağlanabilir fakat bu 

güvenlik programlarını da aşan yeni bir takım programlar geliştirilebilir. Yani yüzdeyüz bir 

güvenlik durumu söz konusu değildir.  

5. Sonuç  

Türkiye’de e- devlet uygulaması önemli kolaylıklar sağlamıştır. Hem kamu personeli hem vatandaş 

hem de devlet açısından durum incelendiğinde sağlanan katkı çok daha net olarak ortaya 

çıkmaktadır. Yukarıda vurgu yapılan kamu yönetiminin küçülmesi ve yeni kamu yönetimi 

anlayışına bir katkı sağladığında söyleniliriz. Gelinen süreçte bakıldığında devlet bir takım mal ve 

hizmet üretiminden çekilmiş olabilir fakat özellikle bilgi teknolojilerinin gelişiminde katkısıyla 

devletin sunacağı hizmetler çeşitlenmiş ve bürokrasi de artmıştır. Artan bürokrasiyi çalışabilir 

kılmanın en önemli aygıtlarından birisi şüphesiz e- devlet uygulamasıdır. Devletler kendi aralarında 

da rekabet eden örgütlenmelerdir. Bu rekabeti etkili kılan şey özellikle 21. Yy da bilgi 

teknolojileridir. Kamu yönetimi, vatandaş, özel sektör ve diğer kişi ve kuruluşların belli seviyede 

bilgi teknolojileri çerçevesinde entegre etmek gereklidir. Bahsedilen bu rekabette verimlilik, 

etkinlik ve sonuç odaklılık önemli parametrelerdir.  

E-devlet yapılanması ile; çağın gereklerine uygun olarak, devletin hızlı ve etkin işleyişini 

sağlamak, devletin vatandaşlarına karşı hesap verebilir bir konuma gelmesi, yani; devletin 

şeffaflaşması, devlet teşkilatı içinde yer alan kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının güvenilir 

bir şekilde sağlanması, vatandaşların kamu yönetimine katılımının sağlanması, kamu 

hizmetlerinin sunumundaki harcama kalemlerinde tasarruf sağlanması hedeflenmiştir. Türk 

kamu yönetiminde, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasında e-devlet 

yapılanmasının öneminin önemli ölçüde kavranılmış olduğu söylenebilir. Devletin elektronik 

ortamda etkin, verimli ve söz sahibi olması için gerekli olan kamu politikalarının ve altyapının 

önemli ölçüde oluşturulmuş olduğu görülmektedir. 
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Problems in Turkey 
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Abstract 

The serious increase in the environmental problems has brought the issue to the top of the central and local 

governments’ agenda. Local governments have an important role in struggling with environmental problems as 

they carry out their responsibilities in the local area where environmental problems arise. In this study, firstly, 

environment concept, environmental problems, and the reasons why local governments should take place at 

environmental issues will be examined. In addition, the issue of environmental management will be discussed. 

Later, municipalities, including metropolitan municipalities, special provincial administrations, and village laws’ 

in Turkey have been examined with dwelling upon the fundamental provisions related to environment and the role 

of the local governments have tried to be indicated by the related provisions of local government laws. In the final 

stage, a general evaluation is made concerning the key issues at the attainment of the success at struggling 

environmental problems by local governments. 

Keywords: Environment, local governments, local government law 

JEL Classification: Q5, H7, K 

 

1. Introduction 

Environment is identified as the people’s interaction with the other, and the effecting of people 

in that relations process; the interactions of human beings with all living things other than 

themselves, namely mutual relations and interaction with plant and animal species; the human 

beings mutual relations with non-livings such as air, water, soil, underground riches and climate 

and the interaction around those relationships (Keleş, Hamamcı and Çoban, 2012: 52). In this 

sense Keleş (2015: 557-558) clarified the significant environmental problems as follows; the 

rapid growth and urbanization of the world population, the loss of fertile agricultural lands, the 

problem of biodiversity, air pollution, and the thinning of the ozone layer. 

The environmental problems in Turkey have taken its place as a major issue on the agenda in 

the 1970s  and the first arrangement at the constitutional dimension came to the front side with 

1982 Turkish Constitution with the section of “Social and Economic Rights and Duties” by the 

Article 56 (Gürseler, 2008: 200).  In addition to the arrangement at the 1982 Turkish 

Constitution, the Environment Law No. 2872 was put into force in 1983, and later on amended 

by the Law No. 5491 in 2006 (Kızılboğa and Batal, 2012: 196).  

At the Turkish Republic Environment and Urbanization Directorate’s Document of Turkey 

Environmental Status Report (2016), it is mentioned that “the environmental sector has been 

included in national programs as part of development plans since the V. Five-Year 

Development Plan covering 1985-1989. In the Development Plans and Annual Programs after 

that related period, biodiversity issues are included in the environment and agriculture sectors, 

and policies for sustainable conservation, development and the achievement of the economic 

value of biological diversity are put forward and necessary measures are determined”.2 

                                                 
1 Assistant Prof. Dr. Zuhal Önez Çetin, Uşak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 

Department of Public Administration,  Uşak-Türkiye, zuhal.cetin@usak.edu.tr 
2 For Details, see, Document of Turkey Environmental Status Report, (2016). 
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It is also pointed out that at the local government units’ legislation in Turkey, including 

municipalities, special provincial administrations and villages, there are many provisions in 

related to the environment (Toprak, 2017:177). Moreover, the reasons why local governments 

should take place in the front steps on environmental issues are indicated as follows (Geray, 

1998: 57-58); 

1. The starting point of the environmental problems have local basis, 

2. Preventing the problem before the emergence or preventing the problem when it occurs or 

minimizing the damages of the problem requires taking measures at the local scale, 

3 Local action plans have come into force before the national action plan in Turkey is 

considered as indicative of the close attention of municipalities on the environmental issue. 

It is also pointed out that the local authorities are responsible from environmental problems 

because those problems are specific to local and it is also added that the organizations such as 

the Council of Europe acknowledge that environmental problems are local (Yaşamış, 1992: 

137-138).  At that point, Geray (1998: 58) designated the role of the local authorities and their 

interaction with the environment with those clarifications as follows; 

“Unlike the central government, local governments have the advantage of being closer to the 

source of problems and needs at the local level. The most important feature of environmental 

problems is that they are specific to the place where the danger arises. The fact that local 

governments are at the source of the problems makes them responsible for preventing and 

solving problems.” 

2. Environmental Management in Turkey 

Environmental management is a critical issue for the environmental problems. In this sense, 

Baykal (2010: 477) identified the environmental management with those clarifications “the 

environmental management covers the whole interaction between the lifestyle of people and the 

operation of the natural environment, a well-functioning management system and protective, 

restorative and developer values are determined as basic functions”. The aim of environmental 

management is identified as “to harmonize the way of living of human with the functioning of 

nature or ensuring the continuity of the relationship between human-environment with affecting 

each other positively” (Şengül, 2001: 139).  

Moreover, Keleş, Hamamcı and Çoban (2012: 491) designated that “an organization that would 

address the environmental problems in our country with a holistic approach was not present in 

the near future, it does not mean that there is no organization related to the environment in 

public administration. Various central and local organizations carry out their functions such 

as execution, planning, and control on the protection and development of the environment 

within the framework of their responsibility areas”.  

At the evaluation of the environmental management in Turkey, it is declared that the high 

number of laws, regulations, institutions, and organizations related to the environment, and 

existing and new legal arrangements standing side by side lead to the problem of the 

overlapping of authorities and responsibilities (Orhan, 2005: 596).  In Turkey, it is determined 

that lots of organizations at central and local scale are related with environment and 

environmental problems, it is stated that this situation cannot provide a favorable environment 

at the point of implementation of the national environmental policy because the tasks distributed 



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                        11-13th April 2019 
 

969 
 

between central and local government organizations concerned with the environment leads to 

coordination problems (Keleş, Hamamcı and Çoban, 2012: 492). 

3. Local Governments and Environment: 

3.1. The Municipal Administrations and Environment: 

Municipal administrations are determined as the local government units who are close to the 

local scale thanks to that it is also stated that those local administrative units have the possibility 

of recognizing the problems emerged at the local level (Zeytin and Kırlıoğlu, 2014: 244). At 

that point, Şengül (1999: 93) clarifies the reasons that make municipalities responsible for 

environmental protection as follows; “municipalities have more authority and financial 

resources than provincial special administrations and village administrations, and 

municipalities have a large number of responsibilities in terms of the diversity of needs and 

activities of people living in their service areas”. 

The Municipality Law No. 5393 that put into force in 2005, and the Article 14 and Article 15 

are concerning with the environmental responsibilities of municipal administrations (Keleş, 

Hamamcı and Çoban, 2012: 520). In the Law No. 5393, at the Article 14 (a) concerning with 

the functions and responsibilities of municipal administration, the main service area in related 

with environment is determined as to meet the services towards the urban infrastructure such 

as water and sewage system, transportation and environment and environmental health, and 

cleaning and solid waste, forestry, parks and green areas, and at the Article 14 (b) it is also 

determined that the municipal administrations have also responsibilities on the maintenance of 

natural assets.3  

Moreover, the Municipal Law No. 5393’s provisions at the Article 15 with the title of power 

and privileges of municipal administration, the items of (e), (g), (l) and (o) have strong ties with 

environment,  item (e) is pertinent with the provision of utility and industrial water;  item (g) is 

related to solid waste based services; item (l) is concerning with license and control based 

services in related to non-sanitary, leisure, and recreational facilities; item (o) is related to gather 

non-sanitary businesses, recreational facilities and other businesses having impact on public 

health and environment in specific parts of the city. 4 

At the Article 48 which is concerning with the organization of municipal administration, it is 

also clarified that if necessary the municipal administration can set up health unit according to 

the norm positions and at that framework, at the Article 49 which is related with norm positions 

and employment of personnel, it is emphasized that the municipal administration can employ 

personnel in the areas of health and environment in accordance with norm positions. 5 

At the Law No. 5216 that put into force in 2014, at the Article 7, items (i), (j), (o), (r) are all 

related with the environmental issues, at the item (i) sustainable development is emphasized 

with dwelling upon the provision of the protection of environment, agricultural land, and water 

basins, tree planting, gathering polluting businesses and recreational facilities and the other 

business having effect on public health and environment in  specific places;  the item (j) is 

regard to license and supervise grade one polluting businesses, including foodstuff enterprises, 

item  (o) is related to preserve natural assets, item (r) is concerning with carrying out water and 

sewerage services.6 Moreover, at the Article 15 related to specialist commission, it is designated 

that the metropolitan municipal administrations’ council have the responsibility to set up 

                                                 
3 For Details, see the Law No.5393, Article 14 (a-b). 
4 For Details, see the Law No.5393, Article 15. 
5 For Details, see the Law No.5393, Article 48, and Article 49. 
6 For Details, see the Law No. 5216, Article (7). 
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specialist commission which can be composed of five to nine people from their own members 

and it is stated that to set up environment and health commission is mandatory.7   

3.2. Special Provincial Administrations and Environment 

The provincial scale comes to the fore as an important scale in environmental management 

(Yeter, 2006: 64).  The duties and responsibilities of the special provincial administration are 

designated at the Law No. 5302 on Special Provincial Administrations, Article 6 (a) The 

provincial environment plan except for the Metropolitan Municipalities whose boundaries are 

the boundaries of the province, the protection of the land, the prevention of erosion within the 

provincial boundaries, (b) Reconstruction, road, water, sewage, solid waste, environment, 

forestation, park and garden facilities services outside the municipal boundaries.8 

At the Article 7 in related with powers and privileges of the special provincial administration, 

at the item (g) , the power and privilege of the special provincial administration is clarified as 

“to give license and supervise the non-sanitary businesses and leisure and recreational facilities 

open to the public outside municipal boundaries”9. 

In the Article 16 of the Law No. 5302 in regard to specialist commission, it is pointed out that 

the general provincial council of special provincial administration can set up specialist 

commission which can compose of three to five member and it is also declared that to set up 

environment and health commission is mandatory.10 At the Article 65 titled voluntary 

participation, it is clarified that the special provincial administration in the provision of health 

and environment services can perform programs for the participation of volunteers in order to 

provide solidarity and participation and to increase effectiveness, economy, and efficiency and 

in services.11 Lastly, Keleş et.al. (2012: 523) clarified that “although the special provincial 

administrations have responsibility on environmental health, they cannot perform these duties 

due to various reasons such as lack of financial resources”. 

3.3. Villages and Environment 

The villages have determined with its historical dimension with those clarifications, “villages 

emerged as a natural consequence of the political, social and administrative needs of Turkish 

society. The village administrations are the first local government units that emerged before 

the Tanzimat in Turkish local governments ” (Ünal, 2011: 245).  

According to the Village Law No. 442 enforced in 1924, the responsibilities of village that are 

determined as volunteer or obligatory have strong ties with environmental health, however, it 

is also pointed out that the village administrations are also confronted with financial inadequacy 

and the lack of awareness of the village administrations concerning with environmental issues 

are demonstrated as the main obstacles at the implementation of environmental responsibilities 

(Keleş, Hamamcı and Çoban, 2012: 522-523). 

 

At Article 13, the obligatory jobs that have a tie with environmental issues can be listed as; 

drying the water in the village border; to bring the water to the village from the closed road and 

make a fountain; separating rooms and stables in a house; in each house of the village to make 

a closed toilet; to keep the houses and the streets of the village clean in the village; planting 

                                                 
7 For Details, see the Law No. 5216, Article (15). 
8 For Details, see the Law No. 5302, Article (6). 
9 For Details, see the Law No. 5302, Article (7). 
10 For Details, see the Law No.5302, Article (16). 
11 For Details, see the Law No.5302, Article (65). 
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trees around the village roads and squares.12 At Article 14, the voluntary jobs in related to 

environment can be listed as to grow forest in suitable places and hills within the boundaries of 

the village;  planting trees on both sides of the roads connecting the village to town and 

neighboring villages, and inoculating wild trees within the village border (Geray, 1998: 63). 

4. Conclusion 

Environmental problems in our country are listed as follows; the rise of the problems caused 

by environmental pollution, the organization and institutionalization activities carried out in the 

public sector stayed inadequate and important task contradictions, gaps and repetitions have 

been revealed, there is a lack of knowledge concerning environmental technology in the 

municipalities (Yaşamış, 1992: 154).  At the solution of the environmental problems, the 

necessities have been determined as to introduce integrated solutions that can see the problems 

as a whole, the integration of environmental concerns into the decision-making processes of 

other sectors and the institutions working together in a coherent and coordinated way, active 

participation  of citizens and local actors both to the determination and implementation of 

policies and the solution of problems at the appropriate level (Orhan, 2005: 603). In that context, 

it is emphasized that the local administrations, which have important duties in preventing 

environmental problems and improving environmental quality, should have a democratic, 

autonomous and transparent structure (Geray, 1998: 64).  

In that framework, at the study, it is seen that local governments have lots of provisions in 

pertinent to the environment, but having only the responsibility in legal framework is not 

sufficient in taking good results at combating environmental problems. In that context, local 

administrations at struggling with environmental problems should set the urgent problem areas 

in related with environmental problems, and later, the local governments should try to engage 

to local citizens to that process in order to provide sound solutions at the environmental issues. 

Besides, the other related institutions’ engagement to the local decision-making process should 

be enabled at the city level. On the other hand, the local administrations should have qualified 

personnel at struggling with environmental problems, inadequate financial resource of local 

administrations is the other problem side in the fight against environmental problems that 

central government’s financial assistance is vital at reaching successful results. The local 

governments can also organize informative meetings in order to raise public awareness in 

concerning with environmental problems.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 For Details, see, The Law No.442 On Villages, Article (13). 
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Child Labour in Charles Dickens’s Oliver Twist  

 
 

Yusuf Ziyaettin Turan1 

 

 
Abstract 

Though the kind of job and age of the children differs according to the social and economic conditions of the 

country where they live, some children have to work in really hard conditions. They sometimes have to work for 

long ours in a factory, in a shop like the hero of the present paper. In this study, Charles Dickens’s Oliver Twist 

from English literature is discussed in accordance with the child labour tradition in England. The hero Oliver works 

at an undertaker shop and the working conditions are very hard for the small child Oliver. 
 

Keywords: Child labour, Oliver Twist, Charles Dickens, Children, English Literature  
 

 

 
1. Introduction  

Although the history of child labour goes back to very old times and reached its apogee in the 

early factories2, the dramatic raise in it was seen between the years 1780 and 1840 which refer 

to the industrial revolution in Europe, particularly in England. In other words, child labour was 

a shameful event during the industrial revolution in Britain and in the early years of nineteen 

century, it was in its zenith (Kirby 2003:1). The first working places for children were mines, 

coalfields, mills and in some outworks or illicit jobs (Thompson 1963:331-332). It was such a 

rate that in textile mills, in 1833, Children and young people were between one third and two-

thirds of all workers and in mines, in 1842 they were over one quarter (Humphries 2010:7). For 

this, socioeconomic factors in eighteen century played a big role and made particularly the 

pauper children first worker in agricultural, traditional manufacturing and domestic service 

areas and then put them early factories as apprentices (Humphries 2010:2). In addition, the 

major reasons for child labour demand in industrial revolution can be summarised as the 

growing child population, economically poor families and the mechanization and automation 

of the factories (even children could control the machineries) (Honeyman 2007:3). Besides, 

working of children in domestic areas like home was only challenged when “for the first time 

toiling children were regarded as an outrage, not something to be admired … something 

monstrous in the factory system which directed attention to the yet more monstrous exploitation 

of the labour of young children” (qtd in Honeyman 2007:5). For factory exploitation of the 

children, particularly textile production plays a major role. In most cotton mills, the demand for 

child labour is favourable.  

In the last two decades of eighteen century, when the demand for industrial labour led ‘parish 

apprenticeship’ as an alternative to the adult employing. Employing of children as an apprentice 

“played a vital role in the early modern economy, bridging the gap between the home and the 

workplace, introducing the child to the world of work and fostering training” (qtd in Humphries 

2010:4-5). Apprenticeship also has all the advantageous of child labour. Firstly, they are free 

of parental boundary. Secondly, it is the unpaid labour for decades or more. When a turn of a 

child’s apprentice finishes, it is replaced by a new one. Thirdly, since child apprentice is not 

allowed to move to another workplace in a term, it facilitates a stable workforce for the 

employers. As a result, parish apprenticeship is the cheapest way of getting child labour as an 

utmost advantage for the businessmen (Honeyman 2007:7-8). Therefore, factory employment 

                                                 
1 Assist.Prof., Usak University, Faculty of Science & Letters,  Usak-Turkey, yusufz.turan@usak.edu.tr 
2 See, Humphries,2010:2 
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of children gave a way of booming in the child labour in the end of the eighteenth and early 

years of nineteenth century and most of these young employees are associated with lone-parent 

households, orphans and children formally in the care of parish authorities (Humphries 2010:3). 

On the other hand, which trade the child will do or to whom the child will be an apprentice 

weighs heavily on boys and families. Because, families want the best trade and master for an 

advantageous contract and for their children’s prospective jobs in the future (Humphries 

2010:9-10).  
 

2. The problem of Child Labour in the World 

Child labour, as stated above, is not only unique to the industrial revolution. The children were 

internationally helping their families at home and family farmyards. They were carrying out 

basic and physically not harmful activities such as looking after the siblings and doing daily 

chores. However, between late eighteen and early nineteen century children worked in many 

different and dangerous places, particularly in factories and mines. On the other hand, the 

dramatic raise of the children labourers between the years 1780 and 1840 was not only engaged 

with Britain but also with the whole industrialized countries around the world.  

The problem of child labouring was not a problem unique to a country or a city in the past, 

neither is it today. However, in the industrialized places like England, France and America it 

was much common because of the demand for child labours. The child labourers worked in 

these countries in the coal mines, textile mills, chimneys and farmlands. Hence, in the next part 

of the present paper, the main character of Charles Dickens’s Oliver Twist novel will be 

evaluated from child labour perspective. 

3. Child Labour in Dickens’s Oliver Twist 

The changes related to industrial revolution (1750-1840) and this industrial power made 

England an empire occupied more than a quarter of the earth’s surface. Parallel to the industrial 

power, Britons felt national pride and optimism about future progress. However, it also brought 

social stresses, turbulence, and widespread anxiety about the cumulative problems of the age. 

While the middle class was exploiting the advantages of industrial revolution, the working class 

was poverty stricken (Abrams 1999:328-329). The major reason for this injustice in Victorian 

economics was coming from class differences in the society. Only two percent of the population 

was upper class consisting of aristocrats and landed gentry, fifteen percent of was middle class 

who ran their own businesses, like factory owners or were professionals like teachers, surgeons 

or lawyers and the remaining seventy-three percent of society was working class (Shuster 

2014:9). In other words, the Industrial Revolution brought to the country not only positive 

effects such as railways, manufacturing developments and wealth but also work burden. All 

lower class family members, even children, had to work in factories. Therefore, the child labour 

was “ubiquitous in Victorian England: ‘They [the children] were visible everywhere in the 

crowded thoroughfares as sweepers, beggars, and pickpockets. They were part of the mass of 

labourers in the workshops, factories and brickfields” (qtd in Schuster 2014:7). On the other 

hand, factory conditions were often not suitable for employees, particularly for child labourers. 

Workplaces were almost overcrowded and replete with safety hazards. The child labourers were 

also left crippled, deformed and without a future employment for the rest of their lives.  

Dickens’s own life, particularly his childhood was hard. When his father was imprisoned he 

had to go out to work as a child labourer to support his mother. Young Dickens polished the 

shoes of wealthy in a blacking factory where conditions were squalid. He just earned six 

shillings a week for his labour and his family had to live in the factory too, till they could 

support lodgings . Hence, in this part of the present study Dickens’s Oliver Twist novel is 

discussed in terms of their young protagonist’s child labouring situations. This novel with some 
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others like David Copperfield refer to the years between 1830 and 1850, which related to the 

first decade of Queen Victoria’s reign. In this period of history, in a short time, cities were 

populated and became overcrowded day by day due to the fast industrialization and 

urbanization. Therefore, the major cities, particularly capitals like London, deteriorated and 

turned into slums (Shuster 2014:7-9). The vivid picture of this setting in London was drawn in 

Oliver Twist. The novel handles Oliver’s life from very beginning of his birth .  

Oliver is born in a workhouse nearby London as an orphan boy in the beginning of the 

nineteenth century. Oliver is brought up at a child farm in the country till he is about eight. 

Then, the officials of the farm decide to send him back to the workhouse since it’s time for him 

to start working. However, one day Oliver makes a thoughtless action in the workhouse and 

requests for more food when he has already had his insufficient daily course: 

‘Please, sir,’ replied Oliver, ‘I want some more.’ 

The master aimed a blow at Oliver’s head with the ladle, pinioned him in his 

arms, and shrieked aloud for the beadle. 

*** 
‘For more!’ said Mr Limbkins. Do I understand that he asked for more, after he 

had eaten the supper allotted by the dietary?’ 

‘He did, sir,’ replied Bumble. 

‘That boy will be hung,’ said the gentlemen in the white waistcoat. ‘I know that 

boy will be hung.’ 

*** 

Oliver was ordered into instant confinement; a bill was next morning pasted on the outside of 

the gate, offering a reward of five pounds to anybody who would take Oliver Twist off the 

hands of the parish. In other words, five pounds and Oliver Twist were offered to any man or 

woman who wanted an apprentice to any trade, business, or calling (Dickens 2000:13-

14).Hence, parish officials think that this is an unpardonable behaviour and they offer five 

pounds to anyone who will take Oliver as an apprentice. After then, one day when he is confined 

to a cold and solitary room, he is to be an apprentice to a chimney sweeper, named Mr Gamfield 

who is willingly to have five pounds offered for Oliver: “ If the parish would like him to learn 

a light pleasant trade, in a good ‘spectable chimbley-sweepin’ business, said Mr Gamfield, ‘I 

wants a ’prentis, and I’m ready to take him.’ ” (Dickens 2000:16). However, the management 

board offers the man only three pound ten instead of five pounds because it is a nasty job. The 

bargain is done and Oliver is taken to the magistrate to sign his indentures. However, when the 

magistrate will approve the indenture, he suddenly gives up signing the contract. Because he 

notices Oliver’s expression of horror and fear. The next day a bill is put again out, informing 

“Oliver Twist was again To Let, and that five pounds would be paid to anybody who would 

take possession of him” (Dickens 2000:22). After some ideas is put forward by the board of the 

workhouse about the future apprentice of Oliver like sending him to the sea as a cabin boy, the 

next day it is found that the parochial undertaker, Mr Sowerberry, takes Oliver with him as an 

apprentice:  
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[…] Mr Sowerberry was closeted with the board for five minutes; and it was 

arranged that Oliver should go to him that evening ‘upon liking,’- a phrase which 

means, in the case of a parish apprentice, that if the master finds, upon a short 

trial, that he can get enough work out of a boy without putting too much food 

into him, he shall have him for a term of years to do what likes with (Dickens 

2000:25). 

As a result, Oliver is sent to be an apprentice to Mr Sowerberry, the parochial undertaker. When 

Oliver is brought by Mr Bumble, the beadle, to the undertaker’s workplace for the first time, 

his master Mr Sowerberry and his wife Mrs Sowerberry are surprised: “ ‘Dear me! said the 

undertaker’s wife, he is very small.’ ‘Why, he is rather small,’ replied Mr Bumble, looking at 

Oliver as if it were his fault that he was no bigger; ‘he is small. There’s no denying it. But he’ll 

grow, Mrs Sowerberry-he’ll grow.’ (Dickens 2000:26). They find Oliver very thin and weak 

and Oliver is actually ten years old. However, they send him immediately to the downstairs into 

a stone cell, damp and dark place which is called the kitchen. After Oliver eats a plateful of 

coarse broken victuals that are denied by the dog, he is taken to his future sleeping place: “ 

‘Then come with me,’ said Mrs Sowerberry, taking up a dim and dirty lamp, and leading the 

way upstairs; ‘your bed’s under the counter. You don’t mind sleeping among the coffins, I 

suppose? But it doesn’t much matter whether you do or don’t, for you can’t sleep anywhere 

else.” (Dickens 2000:27). In addition to the hardness of the physical conditions at the 

undertaker’s shop, there are other obstacles for Oliver to come across. Such as, the other charity-

boy named Noah, and the girl called Charlotte, who work there for a long time before Oliver 

comes. They misbehave, insult and abuse him whenever they have a change. For instance, the 

next morning, on Oliver’s first day at work, Oliver meets a boy standing out and staring inside 

the shop: “ ‘Yer don’t know who I am, I suppose, Work’us?’ said the charity-boy, in 

continuation, descending from the top of the post, meanwhile, with edifying gravity. ‘No, sir,’ 

rejoined Oliver. ‘I’m Mister Noah Claypole,’ said the charity-boy, ‘and you’re under me. Take 

down the shutters, yer idle young ruffian!’ (Dickens 2000:29). The example of this exploitation 

and verbal abuse against Oliver by the other apprentice Noah, later turns into the physical 

violence. On the other hand, it is three or four weeks that Oliver stays and works at undertaker’s 

shop and his master Mr Sowerberry appreciates Oliver’s manners and offers him to be an 

attendant for children’s funeral ceremonies: “ ‘It’s only about young Twist, my dear,’ said Mr 

Sowerberry. ‘A very good-looking boy, that, my dear.’ […] ‘There’s an expression of 

melancholy in his face, my dear,’ resumed Mr Sowerberry, ‘which is very interesting. He would 

be a delightful mute, my love.’ (Dickens 2000:30-31). After, this decision Mr Sowerberry 

begins to take Oliver to the funerals and makes Noah stay at the shop and meet odds and ends. 

This situation makes Noah angry and jealous. So, he goes on his assaults towards Oliver more 

often and more violently. One day, he is ready to aggravate and tantalise young Oliver Twist 

and asks about his mother. Noah insults Oliver too much and they begin to quarrel. Oliver, 

throws Noah to the ground in a way that is unexpected from him. After that, the story of Oliver 

Twist goes on as he leaves the undertaker’s shop and walks to London. In London, his story 

changes to another dimension when he meets there a children gang that makes them thieves. 

However, in order to limit the scope and extend of this paper, Oliver’s story after his leaving 

the undertaker’s shop will not be handled.  

4. Conclusion 

Oliver Twist signifying a proper name and having a hero identical with the name of the novel 

itself presents the reader the plight of Oliver from the early years of the childhood to his 

maturity. Oliver is born at a workhouse and his mother dies at the birth and his father is 

unknown. Besides, his child labour story begins when he is ten. He is given as an apprentice to 

an undertaker after some officials’ trials for some other work places. Like the hero Oliver Twist, 
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Charles Dickens has to work at a blacking factory in his childhood when his father is put in the 

prison because of his debts. The conditions in this factory are squalid and they are improper for 

Oliver. For example, firstly, Oliver is thrown away from the workhouse just only he wants more 

food than the authorities approve. Then, in the undertaker shop, he is insulted and misbehaved 

by the other employees. As a consequence, the workhouse authorities and undertaker and his 

employees exploit and persecute Oliver as a child labourer.  
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Abstract 

As a literary term modernism refers to the chaotic works of literature. Therefore, modernism is a movement seen 

in arts, literature, music and architecture in Europe and the USA in the beginning of twentieth century. In this 

study Peyami Safa’s Dokuzuncu Hariciye Koğuşu is evaluated in respect to modernist novel aspects because it has 

a unique modernist form and technique. The story in the novel is narrated through the hero’s thoughts via stream 

of consciousness method. 
 

Keywords: Modernist novel, Stream of consciousness, Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu    
 

 
1. Introduction  

The literary modernism has two dimensions. On the one hand, it tries to find new modes of 

representations for unprecedented technological improvements and on the other hand their 

unexpected devastating results such as the World War 1st. Therefore, modernists both seek to 

find new expression ways in arts and literature and also feel nostalgia for what has gone in this 

fragment world of modern life. In addition to this aspects, modernism in general represents an 

approach which is innovator, elitist and far from traditional forms: “It was frequently and 

unashamedly elitist, in that, for example, Modernist art stressed complexity and difficulty, and 

also emphasised that culture had changed in response to the machine age” (Childs, 2002:19). 

Tew & Murray also clarifies the period and aspects of modernism as below: 

With its emphasis on the new Modernism became the overarching label for 

emergent intellectual movement that flourished from the end of the nineteenth 

century until the Second World War, producing radical ideas and art-works 

which selfconsciously attempt to reform existing conventions. Many of the early 

figures committed to a concept of modernist art and culture regarded themselves 

as‘radicals’ or ‘Bohemians,’ part of the avant-garde (Tew & Murray, 2009:208). 

Therefore, as a literary movement, modernism tries to find the answers of this new and 

unexpected questions of modern period in the history of Western literatures. In the next part, 

modernist literature in general and stream of consciousness technique in particular will be 

discussed.  

 

2. Modernist Literature & Stream of Consciousness 

As a literary movement modernism is generally identified with the novelty and it includes the 

authors such as John Donne, William Blake, Samuel Taylor Coleridge and Laurence Stern. The 

characteristics of this kind of literature are “radical aesthetics, technical experimentation, spatial 

or rhythmic rather than chronological form, self-conscious reflexiveness, scepticism towards 

the idea of a centred human subject, and a sustained inquiry into the uncertainty of reality” 

(Childs, 2002:18). They can also be related to the city life, “championing as well as a fear of 

technology; technical experimentation allied with radical stylistic innovation; a suspicion of 

language as a medium for comprehending or explaining the world” (Childs, 2002:19). Unlike 

                                                 
1 Assist.Prof., Usak University, Faculty of Science & Letters,  Usak-Turkey, yusufz.turan@usak.edu.tr 
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the nineteen century modes of poetics of mimesis, verisimilitude and realism, modernist 

“marked a clear movement towards increased sophistication, studied mannerism, profound 

introversion, technical display, self-scepticism and general anti-representationalism (Childs, 

2002:22). The characteristics of modern times and the elements of modernist literature stated 

above led the focus of literature from society to the individual. In addition to this, the 

developments in psychology and psychoanalysis paved the way of the modernist experimental 

technique called ‘stream of consciousness’. The term is coined by Henry James, the American 

expatriate and innovator of narrative techniques in fiction. James was interested in human 

psychology, complexities of consciousness, perception and interpretation. Furthermore, his 

studies on the processes of consciousness, the structuring of perception, meaning and identity 

led the way for other modernist writers such as James Joyce and Virginia Woolf. In fact, 

William James, the psychologist and brother of Henry James, first used the term ‘stream of 

consciousness’ in his Principles of Psychology (1890). In this period, the novels related to inner 

psychology of characters flourished. Besides, the techniques of dramatic monologue and stream 

of consciousness as well as innovative uses of rhythm, repetition and symbolism, the conscious 

and unconscious mind became important for modernist fiction. Hence, modernist writers begin 

to reflect inner psychology of the characters through the technique of stream of consciousness 

in order to present the state of modern people. The main reason of this, the artists and writers 

of the day were influenced by recent and developing scientific, philosophical and psychological 

theories and they questioned knowledge, perception and language. The questions such as ‘What 

is the meaning of life?’ and How do we create meaning in the first place?’ underpin so many of 

the technical experiments and thematic concerns of the time (Poplawski, 2008:551-570). The 

interest for psychology and inner thoughts of characters in fiction is also revealed in Virginia 

Woolf’s seminal essay ‘Modern Fiction’ (1919). In ‘Modern Fiction’ Woolf emphasizes the 

discontinuation, free circulation and variation of thoughts like this: 

Examine for a moment an ordinary mind on an ordinary day. The mind receives 

a myriad impressions- trivial, fantastic, evanescent, or engraved with the 

sharpness of steel. From all sides they come, an incessant shower of innumerable 

atoms; […] Life is not a series of gig-lamps symmetrically arranged; life is a 

luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning 

of consciousness to the end. […] Let us record the atoms as they fall upon the 

mind in the order in which they fall, let us trace the pattern, however 

disconnected and incoherent in appearance, which each sight or incident scores 

upon the consciousness (Stallworthy & Ramazani, 2006: 2089-2090). 

Therefore, the modern novel shows tendency towards the depths of the human mind. It has a 

desire to reach into characters’ consciousness. Particularly, “in Flaubert and in James, novelistic 

realism became a matter of psychological realism, of close focus on the “fine awareness” of 

minds immersed in the complexities of modern life” (Matz, 2004:53). The stream of 

consciousness is first pioneered by James Joyce in Ulysses (1922) and further developed by 

Virginia Woolf in Mrs Dalloway (1925) (Baldick, 2001:244). So, stream of consciousness is a 

narrative method derived in 1920s and it is the over flow of thoughts inside the characters’ mind 

without “a narrator’s intervention, the full spectrum and continuous flow of a character’s mental 

process, in which sense perceptions mingle with conscious and half-conscious thoughts, 

memories, expectations, feelings, and random associations” (Abrams, 1999:299). After 

revealing general characteristics of stream of consciousness above, in the next part of the 

present study below Peyami Safa’s Dokuzuncu Hariciye Koğuşu is discussed through stream of 

consciousness.  

 

3. Modernist Aspects of Safa’s Dokuzuncu Hariciye Koğuşu 
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Among thirteen novels written by Peyami Safa between 1922 and 1959, particularly Dokuzuncu 

Hariciye Koğuşu (1930) is the only autobiographical one. Born in 1899, in İstanbul, as a man 

of literature, Peyami Safa was coming from an artisan family background. His father was a 

Serveti Fünun poet, İsmail Safa, his grandfather, Mehmet Behçet Efendi was a poet and his 

brother, İsmail Safa was a journalist and author. On the other hand, his life was full of sorrows. 

He lost his father when he was two years old and he also lost his brother ten months after his 

father’s death. Besides, when he was nine years old Peyami Safa got a bone disease which he 

had been stricken in whole life. After losing both his father and brother, Safa and his mother 

lived alone in İstanbul. Though he was thin and sick, Safa went to school and worked at the 

same time. But he couldn’t go on his school life and quit his formal education and continued 

his working life to support his mother. After a civil servant position in the post office 

department, he chose teaching. After teaching for four years between 1914-1918, he became 

finally a journalist2.  

 

Safa, and his brother İsmail worked and published many newspapers. His first success in his 

literary life was the novel Sözde Kızlar in 1922. Yet he hadn’t had a proper education life, he 

trained himself and had deep knowledge on psychology, philosophy, medicine and economics. 

Besides, Peyami Safa was one of the most prolific writers of his period and he wrote more than 

three hundred books. He even wrote his first novel Eski Dost when he was thirteen. Peyami 

Safa is one of the most important authors of psychological novel in Turkish literature since his 

style was different from his contemporaries who wrote mainly on realistic stream. In his novels, 

Safa looks inside of his characters inner worlds. He doesn’t care about the outer world around 

them. His heroes are in a psychological depression. When trying to solve these problems, Safa 

is also pessimistic. This pessimism, in fact comes from his own life. Besides, Dokuzuncu 

Hariciye Koğuşu is the first Turkish novel dealt with human psychology: “In the novel there is 

an analysis of an ill man’s psychological situation. The hero of the novel has no name. This 

hero with no name is Peyami Safa, the author of the novel himself” (Güvenir, 2015:256-7). 

As stated above, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu is an autobiographic novel and opens with a 

scene from a children hospital, in which the child hero narrates in the first person and waits for 

a medical diagnosis. The readers learn about the hospital corridor and around the clinic door 

through the impressions and thoughts of the hero’s mind. He is eight years old and he has been 

stricken with a bone disease for a long time. Besides, the unnamed hero will suffer from this 

disease as long as the novel as the author Peyami Safa lives himself. Again, like Safa in real 

life, the hero has a very gloomy and unhealthily outlook towards life. In accordance with the 

child hero’s psychology, the hospital environment is narrated in a negative atmosphere: 

The sick child tired of waiting for hours is scared when he is called inside the 

clinic. When he is entering the room in the hands of his father, a hot and stale air 

filled up by blood goes out through the door. It hurts the nasal passages of the 

waiting people for the doctor and then it sticks the walls of the long corridor like 

a whitewash without seen by anybody (Safa, 6-7). 

The unfavourable physical description of the hospital corridor above reflects both how the 

hero’s mental state is affected by his unhealthy physical condition. Like this, the rest of the 

novel is narrated through the thoughts of the unnamed sick hero. This narrative technique is 

provided by the first person narrator, who is the hero himself at the same time. The narration in 

the examples below reflects the hero’s conscious and unconscious thoughts: 

I can’t sleep. 

                                                 
2 See for Safa’s biography: Ekiz & et al., 1984:7-18.  
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Dark corridor. The statues made of yellow candle. Any fistulas? Three. White 

goods and white shirts. Surgery is required, my leg will be shortened. Is it any 

good to stand like that? Don’t you hear? I’m asking: There is an acquaintance 

doctor Ragıp. Detective M. Lökok and his friends in black cloak enter the 

restaurant. Dark stairs, skeleton, ghosts, a ribbon made of blood, drunkards, 

gunshots, a rolling under the stairs, a man is seen and disappeared under the coal 

gas lantern. Doctor Ragıp. Stars in the pool. A lemon is getting bigger and 

bigger. After that we don’t speak this problem. Nüzhet’s laugh and her inside: 

Poor thing she said, me is blood, pus, suppuration, serious man, I don’t like 

innocent child. I want to be happy (Safa,2000:27-8). 

In the paragraph above, the narration flows like a stream or river which is called stream of 

consciousness, as stated in the first part of the present study. If it is noticed, the sentences in the 

narration follow each other without stopping. Besides, the narration above consists of the 

thoughts of the hero, who is the first person narrator at the same time. The narration consists of 

unrelated and ungrammatical structures as well. This reflects the psychological state of the hero. 

He has been stricken from his leg disease for a long time and his knee is about to cut off. His 

mood is not sane and he is in the midst of a psychological fit. Therefore, his conscious and 

unconscious thoughts make the narration above are flowing in sentences like water in a stream. 

The sample below also illustrates how the thoughts of the hero make a narrative which consists 

of the sentences sequenced like a flow of a river: 

Suddenly my body gets loose, my shoulders fall. 

I put my head on the pillow.  

A soft tremble. A sleep tendency like inertia. Falling in some dozes and little 

nightmares. It’s like they’re calling my name. Some whisperings near my bed, a 

short dream unrelated to my life. Then a sudden awakening, unconscious some 

memories. A sudden rise of attention. Waiting for an event. An ache on my knee. 

Hardly can I toss and turn, I tighten my healthy knee. A relief. I get loose. A 

relief coming from something like that the laminated waistcoats are untying. I’m 

daydreaming (Safa,2000:32-33). 

The state of the hero in the above, is just after a sexual intimacy with Pasha’s daughter Nüzhet. 

The head of the hero is confused and he can’t control his thoughts which affected by his 

emotions towards her. Besides, his previous experiences with her merge with the present 

intimacy. So, this situation drives his psychology at the edge of an emotional crisis. His 

emotions and desires conflict with his physical weakness and bone disease. So the narrative 

above consists of both sexual desires and physical sorrows in a chain of sentences that form 

stream of consciousness. In a similar situation below, the hero is in the midst of an emotional 

crisis:             

A city is running away from my back. Pincers on my knees. Sickness and nature. 

Some whiteness among pine trees. Anatomy! Anatomy! This is the first of the 

rest for you. Children at the door of our house, suddenly a sharp screen. Do we 

still endure? The bag my aunt holds out towards Pasha and contempt, sneer, 

hatred, authority, a length getting longer and shorter around the tremblings of 

candle light are at the back of the compassion when Pasha extends his hand 

towards me. Live, moving eyes, coal black and motionless. Can’t sleep, she says, 

I can’t either, why can’t you sleep? I thought something, so did I. A shawl on 

her shirt… A soft wind enters from the open door at the back of me. Where are 

my books? A completely naked, bright yellow, lengthy body. His cheeks fell and 

are stubbly. Horatio! Tell me a thing! What can I say my lord?                   



7th SCF International Conference on “The Future of the European           Usak/Turkey 

Union and Turkey-European Union Relations”                    11-13th April 2019 
 

983 
 

The hero’s psychological turmoil above is related to his physical weakness coming from his 

bad knee as well as from his emotional envy towards Nüzhet. After spending the whole day in 

the hospital and learning his knee is really in a bad condition, the hero comes to Pasha’s house 

where he stays temporarily during his medical care. When the hero enters Pasha’s room, Pasha, 

his wife and Nüzhet were talking about an important matter which the hero suspects it is related 

to Nüzhet’s prospective engagement. However, as soon as they see the hero at the door they 

suddenly stop talking and Pasha only asks him if he get the book that he wants from him. Hence, 

his unhealthy physical condition is combined with his emotional crisis and the result is the 

psychological turmoil above. The scraps of conscious and unconscious thoughts are mingling 

in the head of the character. They are constructing a chain of sentences sequenced like a flow 

of river. 

4. Conclusion 

In Peyami Safa’s Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, the hero and the narrator of the story are the 

same person. Therefore, the narrator is an autodiegetic one. Though the name of the hero is not 

told in the novel, it is clear that the hero is the author himself. Therefore, Dokuzuncu Hariciye 

Koğuşu is an autobiographic novel at the same time. If we have a look to Peyami Safa’s 

biography, we see that he had a bone disease on his right arm in his childhood. Hence, in 

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu we observe firstly the sorrows of a child who is physically ill and 

then the psychological fits of a teenager who lives between ebbs and flows of his physical 

degeneration and his physical desires. Besides, the narrative based on the inner thoughts of the 

hero and this narrative method makes it the first Turkish psychological novel. To convey the 

inner thoughts and world of the hero, mostly stream of consciousness is used as a narrative 

method. In stream of consciousness, the inner thoughts of a character are represented in 

sentences which flow like a river without any interruption and any correct sentence structure 

and punctuation marks. Likewise, in three times in Dokuzuncu Hariciye Koğuşu the conscious 

and unconscious thoughts of the hero are represented in series of sentences which don’t have 

ordinary structure and punctuation marks. The main reason of this method is to draw a more 

accurate picture of the hero’s physical and psychological condition.          
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