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I 
  

ÖN SÖZ 

Değerli Akademisyenler, İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde 

üretmeye devam ediyoruz. Covid-19 sürecinde bu kitabın çıkmasına 

olanak sağlayan yazarlara ve okuyuculara ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu 

salgın da gösterdi ki bağışıklık sistemi kadar ekonominin de güçlü olması 

önem arz ediyor. Bunun sağlanması için de bizlerin finans sektörü ile ilgili 

farklı yaklaşım ve çözüm önerileri şart. Bu eserler de sonuç itibari ile bu 

amaca hizmet ediyor. İster teorik isterse uygulamaya yönelik çalışmalar bu 

anlamda çok değerli. Kitapta yer alan eserler farklı konu başlıklarına sahip 

olsa da bir bütünün parçaları. Ekonomi ülkelerin kaderini belirleme 

noktasında. Yapılan bu çalışmalar da bir kriz ortamı oluşmadan önce 

yapılması gerekenler için adeta bir erken uyarı sistemi. Dileriz ki literatüre 

ve okurlarımıza da istediğimiz ölçü de katkı sağlamışızdır.  

Saygılarımızla.  
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BÖLÜM 1 

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EMEKLİLİK 

YATIRIM FONLARI : TÜRKİYE UYGULAMASI 

Dr. Fatih KAYHAN 

Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz, Türkiye 

 e-posta: fatih.kayhan@klu.edu.tr, Orcid No: 0000-0001-7844-8663 

Giriş 

Bu bölümde, Dünyada ve Türkiye’de bireysel tasarrufları artırmak 

suretiyle yatırımları ve dolayısıyla gayri safi milli hasılayı artırma 

potansiyeli olan ve giderek önem kazanan Bireysel Emeklilik Sistemi, 

‘BES’ (Gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi) ve bu sistemin en 

önemli bileşenleri olan emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları ele 

alınacaktır.  

Dünya’da ve Türkiye’de sosyal güvenlik sistemlerinin kamu bütçesi 

üzerindeki yükünün azaltılması (kamu ekonomisi boyutu), bireysel 

tasarrufların yatırımlara sevkedilerek büyük projelerin fonlanabilmesi 

(güçlü ve sürdürülebilir ekonomi), katılımcıların emekliliklerinde satın 

alım güçlerini koruyabilmesi (sigortacılık fonksiyonu), Bireysel Emeklilik 

Sisteminin gerekliliğine ve önemine işaret etmektedir. 

1. Genel Olarak Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik 

Sigorta bir risk yönetimi yöntemidir. Buna paralel olarak, diyebiliriz ki 

risk yönetiminin önde gelen aygıtlarından biri sigortadır. Türkiye Sigorta 

Birliği’nin (TSB) tanımladığı şekilde, sigorta bir risk transfer sistemidir; 

bu sistemde, aynı türden riskle yüzyüze olan bireylerden prim şeklinde 

toplanan tutarlar, yalnızca o tehlikenin vuku bulması neticesinde fiilen 

zarara uğrayanların zararını tazmin etmekte kullanılır. Burada sadece 

gerçek kişiler değil tüzel kişilerin de fayda sağladığı bir risk yönetim 

sistemi söz konusudur. Hayat sigortası, bireysel emeklilik  gerçek kişiler 

için bir güvence iken, alacak sigortaları ise firmalar için alacak riskine karşı 

bir güvence, risk yönetim enstrümanıdır. Bu sistem vasıtası ile gerçek ve 

tüzel kişiler, tehlikelerin sebep olabileceği ve para ile ölçülebilen 

zararlarını, göreceli olarak cüz’i tutarlarda ödedikleri primler ile paylaşmış 

olurlar. 

Sigorta şirketlerinin ekonomi açısından önemi ise, kişilerin tek tek 

üstesinden gelemeyeceği maddi kayıpları sigorta sistemi ile tazmin 

edebilmeleridir. Bu sayededir ki firmalar ticari faaliyetlerini güvenle icra 

edebilmektedirler. Örnek olarak, alacaklarının riske karşı koruma altında 

olduğunu (ticari alacak sigortası) bilen bir üretim firması, bina ve 
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taşıtlarının maddi kayıplarını sigorta şirketinin tazmin edeceğini (yangın 

sigortası) öngörebilen bir ticari işletme ticari faaliyetlerini güven içerisinde 

yapabileceği için ekonomik aktivite kesintiye uğramayacaktır. Bireyler 

için de bu geçerlidir, bireysel emeklilik ürünü alan bir katılımcı iş hayatı 

sonrası emeklilik döneminde alım gücünde meydana gelecek azalma 

riskini ortadan kaldırabildiği için harcama kapasitenin devam edeceği saiki 

ile hareket edecektir. Son tahlilde, sigorta sektörünün ülke ekonomisine 

katkısı önemlidir, bireylerin ve firmaların tek başlarına 

karşılayamayacakları hasarları tazmin ederek makro düzeyde iktisadi 

faaliyete doğrudan ve dolaylı önemli katkı sağlamaktadır. 

TSB verilerine göre 2018 yılı teknik ve mali sonuçları göstermektedir 

ki;  

‘....2018 yılsonunda sektörümüz, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 

%26,8 artışla 36 milyar TL’yi bulan üstlendiği tazminat ile ekonomiye ve 

vatandaşlarımıza güvence sağlamaya devam etmiştir.  

Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, 

hayat dışı branşlarda %20,2, hayat sigortalarında ise %1,1’lik, toplamda 

ise %17,4’lük bir büyüme kaydetmiştir. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar 

prim üretimi 47,7 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 6,9 milyar TL 

olurken; sektörümüzün toplam prim üretimi 54,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili 

olan kredi hacminin Ağustos ayından itibaren düşüş eğilimine girmesi 

hayat branşındaki büyümenin oldukça sınırlı olmasına neden olmuştur.’ 

Bireysel Emeklilik Sisteminin ve emeklilik yatırım fonlarının anlatımı 

öncesinde genel olarak sigortacılığın ele alınmasının nedeni, BES’in bir 

sigorta ürünü olduğunun altının çizilmesidir. Bireysel emeklilik sistemi bir 

tasarruf sistemi olduğu kadarıyla aynı zamanda bir sigorta unsurudur. 

BES’e yönelik eleştirilerin temelinde bu sistemin bir sigortacılık  faaliyeti 

ve ürünü olduğunun ihmal edilmesi gerçeği vardır. Şöyle ki, sigorta ilke 

olarak sadece zararın tazmini veya bir başka deyişle eski hale getirme 

nosyonunu temel alır; sigorta, ilke olarak zarar tazmin ederken sigorta 

konusu olan şeyi zarar görmeden önceki halinin çok üzerinde bir mali 

değer ve servete ulaştırma işlemi değildir. Bu önemli gerçekten hareketle 

sigorta bir servet yaratma aracı aygıtı değil, mevcut olan varlığın marız 

kaldığı zararı tazmin edip sigortaya konu değerin hayata/ekonomik ömrüne 

kaldığı yerden aynı şekilde devam edebilmesini temin etmek üzere ihdas 

edilmiş sistemdir. Bu temel üzerine, BES bireylerin/katılımcıların kısa 

sürede büyük bir servet yaratmasına yönelik bir sistem değildir, uzun 

vadede ve özellikle çalışma çağı sonunda satın alma gücünün kaybolma 

riskini bertaraf edecek bir tasarruf sistemidir. Bu gerçeği gözardı eden bazı 

yatırımcılar BES’i konvansiyonel, kısa vadeli yatırım araçları ile mukayese 

ederek yanlış beklentiler ile bu ürünü değerlendirip daha sonra sistemden 
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ekren ayrılmaya eğilimli olmaktadırlar. Doğru beklentilerle, ürünü doğru 

şekilde anlayıp, uzun vadeli sistemde kalanlar ise emeklilikteki gelir 

kayıplarına karşı BES sisteminin avantajını (enflasyonun üzerinde) 

kullanabilmektedirler.  

Bireysel emeklilik, bir sigorta sistemi/ürünü olarak katılımcılara kısa 

vadede büyük bir servet sağlama hedefi ile ihdas edilmemiştir. Bilimsel 

yöntemde hatalı varsayımlar (‘assumptions’) hatalı bir modele neden olur 

(‘model’), sonuçta istenilmeyen/hatalı neticeler ile karşılaşılır (‘policy 

implication’). Ülkemizde BES’in katılımcılara doğru tanıtılamaması, 

katılımcıların hatalı varsayım, beklenti ve karşılaştırmalar yaparak bu 

ürünü yanlış değerlendirmesine ve ekonomiye kaynak sağlayacak, 

bireylere emeklilik günlerinde satın alma güçlerini devam ettirecek 

sistemden kısa vadede uzaklaşmalarına neden olmaktadır. Bireysel 

emeklilikle ilgili reform denemelerinin her zaman bu sorunsalı dikkate alıp 

çözmesi en doğru başlangıç noktası olacaktır. 

2. Türkiye’de BES, Tasarruf ve Sermaye Piyasalarının Gelişimi: 

Literatür İncelemesi 

Dünya Bankasının terminolojisi ile uyumlu olarak, Türkiye’de de 

emeklilik sisteminde ‘3-ayaklı/sütunlu’ (‘three-pillar’) yapı 

kullanılmaktadır. Peksevim and Akgiray'ın (2019) da tasnif ettiği gibi, 

emeklilikte bu 3 ayak şunlardan oluşmaktadır; 1. SGK bünyesinde 

yürütülen zorunlu kamu emeklilik sistemi (mandatory  pay as you go 

system, ‘PAYG’), 2. Mesleki emeklilik sistemleri (Türkiye’de bazı banka 

ve sigorta şirketlerinin uyguladığı munzam sandıklar bu kapsamdadır). 

Aynı zamanda 2017’den itibaren Türkiye’de uygulamaya alınan Otomatik 

Katılım Sistemi, ‘OKS’ (Auto Enrollment System, ‘AES’) de bu 2. Ayak 

kapsamındadır. Son olarak, 2003’ten beri Türkiye’de uygulamada olan 

Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), ‘3. Ayak/Sütun’ olarak 

nitelendirilmektedir. Burada belirtilmesi gerekli olan şudur; gönüllü BES 

sistemi ‘belirlenmiş katkı’ esasına dayalı bir sistemdir (‘defined 

contribution (DC) scheme’). 

Bireysel Emeklilik Sisteminin yapıtaşı olan emeklilik yatırım fonlarının 

portföyünde finansal araçlar bulunmaktadır; hisse senedi, bono, tahvil, 

vadeli mevduat/katılım hesabı, yatırım fonu, altın, gayrimenkul yatırım 

fonu ve diğer yatırım araçları. BES kapsamında katılımcılardan tahsil 

edilen katkı payları (prim) ile, -portföy sınırlamaları ve mevzuata uyumlu 

şekilde- devlet (kamu) iç borçlanma senetleri (Hazine Bonosu, Devlet 

Tahvili, Eurotahvil..) ve özel sektörün ihraç ettiği borçlanma araçları (Özel 

sektör tahvili, ‘ÖST’) ve hisse senetleri satın alınıp fon portföylerine dahil 

edilmektedir. Bu şekilde, dünyada ve Türkiye’de, finansal araçlara 

(çoğunlukla sermaye piyasası araçları) olan talep sermaye piyasalarının 

gelişmesine vesile olmaktadır. Dolayısıyla diyebiliriz ki, Türkiye’de ve 
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dünyada emeklilik fonları (bireysel emeklilik sisteminin finansal araçları) 

sermaye piyasasının gelişimini pozitif olarak etkilemektedir. Sermaye 

piyasasının gelişimi literatürde çoğunlukla hisse senetleri ve borçlanma 

senetleri ile ifade edilmektedir, ekonometrik model ve sayısal analizlerde, 

emeklilik fonları ile sermaye piyasası arasındaki ilişki incelenirken, hisse 

senedi (pay) ve borçlanma senetleri temsili olarak (‘proxy’) 

kullanılmaktadır.  

Bayar (2017) Türkiye’de bireysel emeklilik fonlarının borçlanma 

araçları piyasası ve hisse senetleri piyasasına olan etkilerini incelediği 

çalışmasında, uzun vadede bireysel emeklilik fonlarının her iki piyasanın 

gelişimi üzerinde önemli derecede olumlu etkileri olduğunu vurgulamıştır. 

Ayrıca, bireysel emekliliğin sermaye piyasalarının sürdürülebilir şekilde 

gelişmesine vesile olarak son tahlilde ekonomik büyümeye katkıda 

bulunabileceğini ileri sürmektedir.  

Toğan Eğrican ve Kayhan (2020), Türkiye’de hisse senetleri ve 

borçlanma araçları piyasası verilerini kullanarak yaptıkları çalışma 

sonucunda, gönüllü bireysel emeklilik sistemi yatırım fonlarının muhtelif 

sermaye piyasası göstergeleri ile –istatistiksel olarak önemli derecede- 

pozitif ilişkili olduğunu teyit eden bulgulara ulaşmışlardır.  

Şahin vd. (2019) 2006-2017 yılına ait aylık verileri kullanarak, bireysel 

emeklilik fonlarının Türkiye sermaye piyasalarının gelişimine olan 

etkilerini incelemişler ve şu bulgulara ulaşmışlardır; uzun vadede bireysel 

emeklilik fonları sermaye piyasası gelişimini desteklemektedir (Bununla 

birlikte, kısa vadede bu bulgu geçerliliğini yitirmektedir.)  

Ertuğrul, Gebeşoglu, Atasoy (2018) Türkiye’de 2013 yılında yürürlüğe 

giren devlet katkısı teşvik uygulamasının etkinliğini değerlendiren bir 

çalışma yapmışlardır ve çalışma bulgularına göre, kamu kaynaklı emeklilik 

sistemini tamamlaması beklenen bireysel emeklilik sisteminin tasarruf 

oranları üzerinde sınırlı bir pozitif etkisi mevcuttur.  

3. Dünyada ve Türkiye’de Bireysel Emeklilik 

BES branşı öncesinde ana şemsiye olan sigortacılığın Dünya’daki 

gelişimine bakmak daha doru olacaktır. OECD ülkelerinin sigorta 

harcamalanın toplam milli gelire oranları yıllar itibarıyla OECD resmi web 

sayfasında aşağıdaki şekilde (Şekil 1) gösterilmektedir.  

Dikkat edildiğinde 2008 Küresel Finansal Krizinde sigortacılık genel 

olarak hasar almıştır. 2000 yılından 2008 yılına kadar sigorta harcamaları 

oranı hızlı artış  göstermesine karşın, 2008’de sözkonusu oranda hızlı 

düşük gerçekleşmiştir. Kriz dönemlerinde sigorta prim tahsilatlarında 

düşüş özellikle hayat ve bireysel emeklilik branşında Türkiye’de rastlanan 

bir olgudur.  
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Yatırımcı/Katılımcı/Müşteri davranışı olarak, bilgi noksanlığı 

neticesinde sigortacılık ürün ve hizmetler finansal/ekonomik krizlerde 

prim üretimi (mevcut müşteri devamlılığı ve yeni müşteri edinimi) 

düşmektedir. 

Şekil 1’de görüldüğü üzere 2012 yılından itibaren toplam sigorta 

harcamalarının ülke ekonomileri içerisindeki ağırlıkları artmaktadır.  

 

Şekil 1. Sigorta Harcamaları (OECD) GYSH’nin Yüzdesi Olarak (2000-2018). 

Sigorta harcamaları brüt sigorta prim toplamının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı 

olarak tanımlanmıştır. Bu oran, bir ekonomideki sigorta endüstrisinin göreceli 

önemine işaret etmektedir. 

Kaynak: OECD (https://data.oecd.org/insurance/insurance-spending.htm) 

Genel olarak sigortacılıkla ilgili duruma baktıktan sonra emeklilik 

piyasası rakamlarına bakabiliriz. OECD Emeklilik Piyasası 2019 verilerine 

göre, 2018 yılı sonu itibarıyla, emeklilik varlıkları (emeklilik fonlarının 

portföy varlık toplamları) son 10 yılda hızlı artmış ve 44 trilyon USD 

tutarına ulaşmıştır. Bu büyüklüğe ulaşılmasında, uzun vadede pozitif net 

getirilerin etkisi olduğu kadar katılımcıların katkı paylarının artış 

göstermesi de etkilidir. 

27 Ekim 2003 yılında ilk emeklilik planlarının onaylanması ile resmen 

başlamakla birlikte, Türkiye’de (gönüllü, ’voluntary’) BES, -tam yıl 

anlamında- 2004 yılında uygulamaya geçtiği yıldan 2020 yılına  kadar hızlı 

büyüme göstermiştir (Üçüncü basamak, ‘Third Pillar’).  2013 yılında 

devlet katkısının yürürlüğe girmesi ile bireysel emeklilik sistemi ivme 

kazanmştır. Katılımcı sayısı, katılımcıların katkı paylarının yatırıma 

sevkedildiği emeklilik yatırım fonlarının portföy varlık büyüklükleri, 

çeşitlilikleri hızlı büyüme göstermiştir. Emekliliğin ikinci basamak unsuru 

olarak (‘second pillar’) 2017 yılında yürürlüğe giren Otomatik Katılım 

Sistemi ise gönüllü BES’e ek olarak yeni bir gelişmeye neden olmuştur.  
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TCMB Finansal İstikrar Raporu (Mayıs 2020) içerisinde yer alan 

bilgiler ışığında, Nisan 2020 itibarıyla BES tutarı yıllık %34 büyüme ile 

yaklaşık 110 Milyar TL’ye yükselmiştir (yaklaşık 7 milyon katılımcı ile 

birlikte), diğer yandan OKS’de bu rakam yaklaşı 9 Milyar TL 

seviyesindedir (5.5 milyon katılımcı sayısı). 

 

Şekil 2. Bireysel Emeklilik Sistemi (%, Milyon Kişi)  Son Gözlem 17 Nisan 

2020. Kaynak: EGM, TCMB 

 

Şekil 3. Otomatik Katılım Sistemi (Milyar TL, Milyon Kişi)  Son Gözlem 17 

Nisan 2020. Kaynak: EGM, TCMB 

Şekil 2 ve 3’te görüldüğü üzere, istikrarlı bir artış görülmektedir (BES, 

OKS fon büyüklüklerinde, katılımcı sayılarında ve ekonomik büyüklüğe 

oranlarda).  
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Bununla birlikte halen, Türkiye’de toplam ekonomik büyüklük 

içerisinde halen büyük bir orana ulaşamamıştır. Bu gerçek, bireysel 

emekliliğin büyüme potansiyeline işaret etmektedir. 

4. Hukuki Çerçeve, Mevzuat ve Düzenleyici & Denetleyici 

Kurumlar 

Bu bölümde Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi ile ilgili birincil ve 

ikincil hukuk düzenlemeleri özetle ele alınacaktır. Kanun, yönetmelik, 

rehber ve ilke kararları bireysel emeklilik sistemini, şirketleri, 

katılımcıların haklarını, emeklilik yatırım fonlarını, fon portföylerini, 

emeklilik yatırım fonlarının operasyonel yapısını, bireysel emeklilik 

sistemindeki kurumsal paydaşların fonksiyonlarını detaylı olarak kurala 

bağlamaktadır. 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 7 

Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 

yayımından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir, bu kanunun başlıca 

hedefi, kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı mahiyette özel 

(bireysel) emeklilik programları oluşturmaktır. Söz konusu kanun temel 

metin olmak üzere, bireysel emekliliği düzenleyen diğer çok önemli 

(ikincil hukuk) mevzuat düzenlelemeleri şunlardır: 

Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber, 

Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları, 

Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve 

Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Sermaye Piyasası Kurulu, Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım 

Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı 

Ücretlendirilmesi ve Kolektif Yatırım Kuruluşları Notlarına ve Sıralama 

Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5) 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nu tamamlayıcı 

içerik ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından; Emeklilik Şirketlerinin 

Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. 

Bireysel emeklilik sistemine yönelik teşvikleri düzenlemek için 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29 

Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu 

kanun ile Devlet Katkısı uygulaması başlamıştır. 

Burada yalnızca en önemli regülasyonlara yer verilmiştir, konu bazında 

tüm ilgili mevzuat Emeklilik Gözetim Merkezi WEB sayfasında 

bulunabilir. Bireysel emeklilik sisteminin  ve emeklik yatırım fonlarının 

hukuki statüsü konusunda bilinmesi gereken öncelikli husus şudur; 

Kolektif yatırım kuruluşları olan yatırım fonları çerçevesinde ele alınan 
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emeklilik yatırım fonları esas itibarıyla mal topluluğudur. Bu durumda 

EYF’ler tüzel kişiliği haiz olmayan mal topluluğu statüsündedir. 

Bireysel Emeklilik Sistemini Düzenleyen ve Denetleyen Kurum ve 

Kuruluşlar :  

(1) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı / Sigortacılık ve Özel Emeklilik 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu;  

(2) Sermaye Piyasası Kurulu;  

(3) Emeklilik Gözetim Merkezi 

Fonlarla ilgili temel bilgiler fon katılımcılarının her an ulaşabilmesi için 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda  (KAP) sürekli bilgilendirme 

formlarında yer alır ve bilgilerde değişiklikler olması halinde kurucu şirket 

fon operasyon bölümleri tarafından güncelleme yapılır. 

5. Bireysel Emeklilik Şirketleri, Organizasyonel Yapıları 

Türkiye’de Bireysel emeklilik sözleşmeleri yapılabilecek Emeklilik 

Şirketleri –alfabetik sıra ile düzenlenmiş olarak- şunlardır;  

1.Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.,  

2.Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.,   

3.Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş 

4.Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 

5.Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 

6.Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 

7.Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. (*) 

8.BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. 

9.Cigna Finans Emeklilik A.Ş. 

10.Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. 

11.Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. 

12.Groupama Hayat A.Ş. 

13.Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. (Kamu) 

14.Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.(*) 

15.Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. 

16.NN Emeklilik ve Hayat A.Ş. 
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*Katılım Sigortacılığı kapsamında sadece faizsiz bireysel emeklilik 

ürünleri sunmaktadırlar. Diğer şirketler hem faizli hem faizsiz emeklilik 

fonları/planları sunabilmektedirler. Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş., Vakıf 

Emeklilik ve Hayat A.Ş., Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. 24 Ağustos 2020 

tarihi itibarıyla Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. adı altında birleşmiştir. 

Hayat ve Emeklillik branşında faaliyet gösteren bu 18 şirket bireysel 

emeklilik ürünleri dışında ayrıca ferdi kaza sigortası ve hayat sigortası 

ürünlerini de müşterilere sunmaktadırlar.  Burada dikkat edilmesi gereken 

husus şudur; firmalar bireysel ürün (bireysel emeklilik, bireysel hayat 

sigortası, bireysel ferdi kaza sigırtası) ve kurumsal ürün sunarlar ancak 

kurumsal olarak sunulan ürünler de esasen kurumsal müşterilerin 

çalışanlarına sunulan bireysel ürünlerdir (otomatik katılım, grup emeklilik, 

grup hayat ve grup ferdi kaza sigortaları). 

Emeklilik şirketlerinin organizasyonel yapısı kurumdan kuruma 

değişiklik göstermekle birlikte genel olarak şu bölümlerden oluşur:  

Satış & Pazarlama birimleri (Acenteler, bankasürans, kurumsal 

çözümler ve  doğrudan satış ve müşteri hizmetlerinden oluşur),  

Aktüerya, Finansal Değerleme bölümleri, 

Operasyon birimleri  (Bireysel emeklilik operasyon ve hayat sigortaları 

operasyonu birimlerinden oluşur),  

Finansal hizmetler grubu (Muhasebe, Finans-Fon Yönetimi-Fon 

Operasyonları, Bütçe-Planlama),  

İnsan Kaynakları, İdari İşler & Satın Alma,  

Tahsilat,   

Bilgi İşlem, 

Hukuk, İç Denetim, İç Kontrol, Risk Yönetimi Grubu. 

Şirketlerde organizasyonel yapı; Merkez Ofis, Bölge Müdürlüğü ve 

acente birimleri (şubeler) olarak görülmektedir. Bununla birlikte Bölge 

ofisi açmayan şirketler işlemlerini ve satışlarını sadece merkez ofis ve 

anlaşmalı acenteler ile yürütebilmektedir. 

Son yıllarda bankacılık ve diğer finansal kurumlarda özel bankacılık ve 

özel segment müşteri satış kanalının yükselişi ile birlikte bireysel emeklilik 

alanında da kurumsal firmalar belli bir meblağ üzerinde katkı payı olan 

özel müşterilerine özgü satış ve hizmet kanallarını kurmaktadırlar. 
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6.  Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı 

13 Mart 2013 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan Emeklilik Yatırım 

Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik 

(‘SPK Yönetmelik’) ve SPK Emeklilik Yatırım Fonları Rehberi, emeklilik 

yatırım fonları hakkında detaylı düzenlemeleri içermektedir.  

SPK Yönetmelik, Madde 5, Emeklilik Yatırım Fonlarının genel 

özelliklerini şu şekilde ifade etmektedir: 

 

Fon türleri ve ünvanları aynı yönetmelik Madde 6’da şu şekilde 

düzenlenmiştir: 
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Yukarıdaki yönetmelik kapsamında fon türleri uygulamada aşağıdaki 

şekilde tarif edilmektedir (SPK, Emeklilik Yatırım Fonları Rehber 

düzenlemelerine göre): 

Hisse Senedi Fonu (Pay): Fon portföyünün en az yüzde 80’i devamlı 

olarak yerli ve/veya yabancı ihraçcıların paylarından oluşur. 

Borçlanma Araçları Fonu: Fon portföyünün en az yüzde 80’i devamlı 

olarak yerli ve/veya yabancı borçlanma araçları ve ters repodan oluşur. 

Katılım Fonu: Faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası 

araçlarından oluşan fondur. 

Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az 

olmayacak şekilde, fon portföyünün en az yüzde 80’i  ortaklık payları 

(hisse senedi), borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kira 

sertifikalarının en az ikisinden oluşan fondur. 

Para Piyasası Fonu: Portföyünün tamamı, vadesine en çok 184 gün 

kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve 

ağırlıklı ortamala vadesi azami 45 gün olan fondur. 

Kıymetli Madenler Fonu: Fon portföyünün en az yüzde 80’i devamlı 

olarak altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye 

piyasası araçlarından oluşur. 

Endeks Fonu: Fon portföyünün en az yüzde 80’i Kurul tarafından 

uygun görülen bir endeks kapsamındaki varlıklardan oluşur. 

Fon Sepeti Fonu: Fon portföyünün en az yüzde 80’i yatırım fonları ve 

borsa yatırım fonlarının katılım paylarından oluşur. 

Katkı Fonu: Devlet katkı payının değerlendirildiği fondur. 

Değişken Fon: Portföy sınırlamaları ile ilgili olarak yukarıdaki 

türlerden herhangi birine girmeyen fondur. 

Standart Fon: Sisteme  giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde 

bulunmayan katılımcıların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği fondur. 

Yaşam Döngüsü/ Hedef Fon: Katılımcıların belirli özellikleri dikkate 

alınarak oluşturulan fondur. 

Başlangıç Fonu: OKS kapsamında çalışan birikimlerinin ilk etapta 

yatırıma yönlendirildiği fondur. Katılımcılar isterlerse sürekli olarak bu 

fonda da kalabilirler. 

OKS Standart Fon: OKS kapsamında çalışan birikimlerinin yatırıma 

yönlendirildiği standart fondur.  

Mevzuat gereği, (Gönüllü BES) Standart Fon, (OKS) Başlangıç Fon ve 

OKS Standart Fon, kurulması zorunlu fonlardır. Ayrıca, pratikte katkı 
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paylarının nemalandırılması ve yatırıma yönlendirilmesi kapsamında 

operasyonel işlemler gereği Para Piyasası (eski adı ile ‘Likit Fon’) Fonu 

kurulması gerekli fonlardandır. (Fon Portföyü) Aktif büyüklük açısından 

Standart Fonlar, Para Piyasası Fonları, Hisse Fonları, Döviz Fonları ve 

Katkı Fonları diğer fonlara nazaran daha çok talep gören konvansiyonel 

fonlardır. 

Devlet Katkısı: Bireysel emeklilik sistemine yönelik teşvikleri 

düzenlemek için Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 

ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanmıştır. Bu yasa  ile getirilen devlet katkısı uygulaması, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (önceki adıyla Hazine Müsteşarlığı) 

tarafından 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik 

vasıtasıyla detaylı mahiyette düzenlenmiştir. 

Devlet katkısının yürürlüğe girmesi ile birlikte emeklilik şirketleri 

Katkı Fonlarını 2013 yılında başlatmışlardır; Katkı Fonu, Bireysel 

Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik kapsamında 

oluşturulan ve katılımcılar adına ödenen katkı payının değerlendirildiği 

fondur. 

Emeklilik Gözetim Merkezi, Devlet Katkısı Rehberinde detaylı şekilde 

açıklandığı üzere; Devlet Katkısı; katılımcı tarafından ödenen katkı 

paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik 

hesabına ödenen meblağdır. Devlet katkısı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari 

ücret toplamının %25’ini aşamaz. Bir bireysel ya da gruba bağlı bireysel 

emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28. maddesi 

kapsamında olan tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet 

katkısından faydalanabilirler. 

7. Emeklilik Yatırım Fon Portföylerinin Yönetimi ve Portföy 

Yönetim Sınırlamaları 

Kurucu şirket olarak tanımlanan emeklilik şirketleri fon kuruluş, fon 

operasyon hizmetleti mukabilinde fon işletim gideri adında bir hizmet 

gelirine hak kazanırlar. Fon işletim gideri, kısa adı ile ‘FİGK’(fon yönetimi 

ücreti=’fund management fee’) kurucu şirket (=emeklilik şirketi) ile 

portföy yönetimi şirketi arasında paylaşılmaktadır. Burada FİGK’in çoğu 

(genelde %80 ve üzeri) kurucu şirkete gelir olarak yazılmaktadır. 

FİGK, FTGK farkı: Fon işletim gider kesintisi, fon toplam gider 

kesintisinin en büyük bileşenidir, fon işletim gideri üzerine fonla ilgili 

diğer yasal kesintiler eklendiğinde fon toplam gider kesintisine ulaşılır. 
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FTGK (Fon Toplam Gider Kesintisi) = FİGK (Fon İşletim Gider 

Kesintisi) + Diğer Yasal Kesintiler (Denetim giderleri, noter masrafları 

vb..) 

Fon yönetim ücreti her gün için fon toplam değerinin belirli bir oranı 

olarak hesaplanmaktadır ve aylık olarak da fonun içinden tahsil 

edilmektedir. Fon yönetim ücreti oranlarına fon izahnamelerinde yer 

verilmektedir. SPK fon yönetim ücretlerinde, kurucuların fona çok yüksek 

oranlarda yönetim ücreti yansıtmaması, fon piyasasının gelişmesi gibi 

nedenlerden dolayı ile tavan sınırlamasına getirmiştir.  

Bireysel emeklilik yatırım fonlarının portföy yönetimine dair prensipler 

SPK’nın ‘Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin 

Esaslar Hakkında Yönetmelik, Madde 20’de şu şekilde düzenlenmiştir; 

 

Portföy Sınırlamaları: Portföy Yöneticileri fon portföylerini yönetirken 

–esnek/değişken fonlar hariç- belirli kurallar dahilinde hareket etmekle 

yükümlüdür. Kurallar, Sermaye Piyasası Kurulunun yönetmeliği ve Devlet 

Katkısı fonları için Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgili yönetmelikleri 

kapsamında belirlenmektedir; bu kurallar ekonominin, fonların genel 

gidişatı ve ihtiyaç üzerine değiştirilebilmektedir.  

Kural değişikliklerinde fon portföylerinin yeni mevzuat sınırlamalarına 

intibak edebilmesi için şirketlere makul süre verilmektedir. 

MADDE 22 – (1) Fon yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamalarına uyulması 

şarttır.  
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a) Fon portföyünün %10’undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası 

araçlarına yatırılamaz. Ayrıca, fonun %5’inden fazla yatırım yaptığı aynı 

ihraççıya ait para ve sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı fon portföyünün 

%40’ını aşamaz. Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye 

piyasası araçları için bu bendin birinci cümlesindeki %10’luk sınırlama %25 

olarak uygulanır; ikinci cümlesindeki sınırlama ise uygulanmaz. Diğer taraftan, 

TCMB, Müsteşarlık ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama 

şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için bu bentteki 

sınırlamalar uygulanmaz.  

b) Fon portföyüne borsada işlem gören varlıkların alınması esastır. Borsada 

işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçları, fon portföy değerinin %10’unu 

geçmemek kaydıyla fon portföyüne dahil edilebilir. Borsada işlem görmeyen özel 

sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan fonların yatırım aşamasında, 

portföyünde bulunan özel sektör borçlanma araçlarının gerektiğinde nakde 

dönüştürülebilmesini teminen şirketle veya bir aracı kuruluşla konuya ilişkin bir 

sözleşme imzalaması gerekmektedir. Ayrıca, borsada işlem görmesi koşuluyla, 

yapılan ilk ihraçlardan da para ve sermaye piyasası aracı alınabilir. 

İlgili maddede daha çok düzenleme / sınırlama mevcuttur. Portföy 

yönetimi sınırlamalarına uyum günlük olarak hem kurucu şirket fon birim, 

hem PYŞ hem de SPK tarafından yakından izlenmektedir, limit aşımları 

en kısa sürede giderilmektedir. 

8. Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Ölçümü: 

Karşılaştırma Ölçütü (‘Benchmark’) ve Emsal Grup (‘Peer Grup’) 

Fonların performansı / getiri başarısı ölçülürken 2 kriter dikkate alınır: 

Karşılaştırma Ölçütü ve Emsal Grup.  

Fon performansları karşılaştırırken, emsal grup (peer group) denilen 

ölçüt kullanılırsa bunun anlamı şudur;  fonun getirisi, kendisiyle aynı türde 

olan diğer şirket fonlarının getirisi ile karşılaştırılarak fonun başarısı 

ölçülür.  

Diğer yandan, 2. ölçüt ise ‘Benchmark’tır (= Karşılaştırma Ölçütü/ 

Başarı Kriteri). Benchmark: Hedef alınan performans ölçüsüdür.  

Mevzuat gereği Esnek Fonlar hariç olmak üzere tüm fonlar benchmark 

belirlemek durumundadır. Esnek Fonlar da benchmark belirleyebilir. 

Fonun içeriği, yatırım yaptığı varlıklar ile benchmarkı uyumlu olmalıdır.  

Benchmark, SPK tarafından onaylanan fon izahnamesi ve tanıtım 

formunda belirtilir. Fon benchmarkı, izahname değişikliği ile 

değiştirilebilir.  

Herhangi bir dönem için fonun, karşılaştırma ölçütünün ve emsal 

grubun başarısı (ortalama) ölçülüp karşılaştırma yapılırken şu işlemler 

yapılır:  
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İlgili dönem başı ve dönem sonu fon fiyatının farkının dönem başı 

değere oranı hesaplanır; benchmark ölçütünün (endeks) dönem başı ve 

dönem sonu değeri farkının dönem başına oranı hesaplanır; emsal grup 

fonlarının dönem başı ve dönem sonu değerlerinin farkının dönem başı 

değerlerine oranının ortalaması hesaplanır ve fon / benchmark / emsal grup 

mukayesesi yapılarak portföy yöneticisinin başarısı değerlendirilir.  

Tablo 1: 2018 Yılı Emeklilik Yatırım Fon Grubu Varlık Büyüklükleri 

ve Getirileri (Türkiye) 

EYF  Türü 
Fon Toplam Varlığı 

(TL) 
Getiri Oranı % 

Altın EYF'ler 7,850,327,963 36.77 

Döviz EYF'ler 10,749,751,603 30.37 

Uluslararası 

EYF'ler 
4,183,307,196 23.22 

Para Piyasası 

EYF'ler 
9,618,907,930 18.01 

OKS Başlangıç 

EYF'ler 
1,152,179,408 16.74 

Değişken EYF'ler 20,095,262,491 8.69 

Borçlanma Araçları 

EYF'ler 
19,447,785,866 7.63 

Standart EYF's 1,069,632,599 5.42 

Devlet Katkı 

EYF'ler 
11,563,209,069 4.58 

Hisse Senedi 

EYF'ler 
4,230,519,141 -13.70 

2018 yılı fon (EYF) getirileri ve alternatif getiriler Tablo 2 ve 3’te 

gösterilmiştir.  

Emeklilik Yatırım Fonları uzun vadeli yatırım ve tasarruf araçları 

olduğu için yıllık bazda değerlendirmek ve alternatif yatırım araçları ile 

mukayese yapmak sağlıklı sonuçlar oluşturmayabilir. 

Tablo 2: 2018 Yılı Alternatif Getiriler (Türkiye) 

Alternatif Getiriler % 

Döviz Sepeti 36.39 

Enflasyon (TÜFE) 20.30 
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KYD O/N Endeks (Net) 15.48 

KYD-DİBS 365 12.93 

KYD-DİBS Tüm 2.18 

KYD-DİBS Uzun -4.29 

2018 yılında finansal piyasalardaki dalgalanma ile fon getirileri düşük 

oranda kalmıştır. Ancak 2019 yılı finansal piyasalar açısından daha olumlu 

bir yıl olduğu için, müşteriler genel olarak tüm fon gruplarında  enflasyon 

üzerinde fon getirisi elde etmişlerdir. 

9.Sonuç ve Öneriler 

Sürdürülebilir ekonomik kalkınma potansiyelini sınırlayan tasarruf 

açığı sorununu ve bunun devamı olarak dış sermayeye bağımlılık sorununu 

bertaraf etme kabiliyeti ve potansiyeli olan bireysel emeklilik sistemi, 

yukarıda izah edildiği üzere gönüllülük esasına dayalı ve kamu sosyal 

güvenlik sistemini tamamlayan bir sistemdir.  

Sistem hakkında doğru bilinen yanlışlar; 

1. Bireysel Emeklilik Sistemi, Kamu Sosyal Güvenlik 

Sistemine alternatif değildir. Tam aksine, kamu sosyal güvenlik 

sistemini ‘Tamamlayıcı’ bir hedefle kurulmuştur, 

2. Fonları emeklilik şirketi (kurucu şirket) değil portföy 

yönetimi şirketi yönetir, 

3. Emeklilik yatırım fonu, hisse veya bono değildir, bunlara 

veya başka finansal araçlara/varlıklara dayalı bir portföye sahip bir 

finansal enstrüman olarak görülebilir, 

4. Fon almak, doğrudan hisse ve bono alım satımı yapmak 

değildir, operasyonu da büyük oranda farklıdır, 

5. Katılımcılar, emeklilik fonu değil, emeklilik planı satın 

alırlar (Planlarda emeklilik yatırım fonları bulunur), 

6. Fonların hukuken sahibi emeklilik şirketi değil fon 

katılımcılarıdır. 

Bireysel emeklilik sisteminin anlatılan özellikleri itibarıyla şu hedefleri 

mevcuttur: Milli gelirin yüzde 10’una yakın ve büyük yatırımları finanse 

edebilecek bir birikim oluşturmak; emeklilik döneminde sosyal güvenlik 

yanında ek bir gelir ile satın alm/refah gücünün korunması; finans dışı 

sektöre (Üretim sektörüne) kaynak oluşturmak, üretim ve istihdamı 

artırmak, son tahlilde ekonomik büyümenin sağlam zeminde olması; 

finansman sağlamak için kamu ve özel sektörün ihraçları (para ve semaye 

piyasası ihraçları) için  talep oluşturarak, sermaye piyasalarının ve para 

piyasalarının gelişip derinleşmesine vesile olmak. 
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Bireysel Emeklilik ile ilgili bu çalışmanın önerileri şunlardır; 

Bireysel emeklilik sisteminin (gönüllü BES ve OKS) yatırım ve tasarruf 

aracı olarak satışının profesyonel lisanslı kişilerce yapılıp, sistemin kısa 

vadeli değil uzun vadeli bir sigorta ürünü olduğu vurgulanarak finansal 

türbülans dönemlerinde sistemden çıkmalar gönüllülük esası 

değiştirilmeden en aza indirilmelidir. 

Bireysel emeklilik sistemi ve fonlar, ürün olarak katılımcılara doğru 

bilgilerle anlatılıp sunulduğunda asimetrik bilgi ortadan kalkacaktır. 

Emeklilik şirketleri tarafından müşterilere periyodik olarak gönderilen 

(resmi raporlama yükümlülükleri gereği) raporlar çok kısa, sarih ve net 

olmalı, en fazla 10 temel bilgi içerecek şekilde hazırlanmalıdır; teknik 

terim ve uzun açıklamalara dayalı raporların sadeleşmesi, psikolojik olarak 

mevcut müşterilerde ve müşteri adaylarında sistemin kolay ve anlaşılır 

olduğu imajını oluşturacak ve bu şekilde satış kalitesi ve miktarı anlamlı 

derecede artabilecektir. 

Son tahlilde, sistemde fon sayısı azaltılmalıdır,  sistem bütünsel bir 

değişim ile, çok basit, sade, yalın bir yapıya kavuşmalıdır. Karmaşık sistem 

yapısı müşterilerde olumsuz bir imaj oluşturma riski taşımaktadır ve 

sistemin gelişimini engellemektedir. Davranışsal açıdan incelendiğinde –

genel olarak- müşterilerin her zaman ürün seçimini daha sade ve 

anlaşılabilir ürünlerden yana kullandığı bir gerçektir. 

Kaynakça 

Bayar,  Y.   (2017).  “Individual   Pension   Funds   and    Capital   Market 

Development in Turkey” Review of Economic and Business Studies 9 

(2): 95-109. 

Coşkun,  M.,  Coşkun,  T.  (2012).   ‘Bankacılık   ve   Sigortacılığa   Giriş’, 

Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2478, Açıköğretim Fakültesi Yayını 

No: 1449. 

Ertuğrul, H. M., Gebeşoğlu, P. F., Atasoy, B. S. (2018).  ‘Mind  The  Gap:  

Turkish Case Study of Policy Change in Private Pension Schemes’ Borsa 

Istanbul Review 18 (2): 140-149. 

Kaya, F., Kahya.  M.  (2017).  ‘Sigorta  ve  Sigortacılık’,  Beta  Yayıncılık, 

1.Baskı. İstanbul. 

Peksevim,  S.,  Akgiray,  V. (2019).  ‘Reforming   the Pension  System  in  

Turkey: Comparison of Mandatory and Auto-Enrollment Pension Systems 

in Selected OECD Countries’ OECD.  

Şahin,  S.,  Özdemir,   Z.  A., Önal,  Y.  B.  (2019).  ‘Türkiye’de   Bireysel  

17



 

Emeklilik Sisteminin Sermaye Piyasasının Gelişimi Üzerine Etkisi’ Dokuz 

Eylul Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi 33 (2): 517-541. 

TCMB Finansal İstikrar Raporu, Mayıs 2020 

Toğan Eğrican, A.,  Kayhan, F. (2020). “Voluntary Private Pension Funds 

and Capital Market Development” Çalışma Tebliği.  

https://www.hmb.gov.tr/sigortacilik-ve-ozel-emeklilik-mevzuat 

https//www.egm.org.tr 

https//www.tefas.gov.tr 

http://www.tsb.org.tr 

http://www.soa.org 

https://www.oecd.org/finance/private-

pensions/pensionmarketsinfocus.htm 

http://www.segem.org.tr 

18

https://www.hmb.gov.tr/sigortacilik-ve-ozel-emeklilik-mevzuat
http://www.egm.org.tr/
http://www.tefas.gov.tr/
http://www.tsb.org.tr/
http://www.soa.org/
https://www.oecd.org/finance/private-pensions/pensionmarketsinfocus.htm
https://www.oecd.org/finance/private-pensions/pensionmarketsinfocus.htm
http://www.segem.org.tr/


 

BÖLÜM 2 

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN RİSKLER 
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Dr. Öğr. Üyesi Filiz YETİZ 

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye 

e-mail: filizyetiz@akdeniz.edu.tr, Orcid no: 0000-0001-5480-9268 

1.Giriş 

Bankalar günümüzde yoğun rekabet ortamında müşterilerinin 

finansman ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken en iyi hizmeti verebilmek 

için finansal ve teknolojik yenilikleri takip etmekte, ürün ve hizmetlerini 

sürekli güncellemektedir. Bankacılık sektöründe bankacılık işlem ve 

faaliyetleri gerçekleştirilirken hem risk alınabilmekte hem de bu risklerin 

sağlıklı yönetilip zararlarının minimize edilmesi gerekmektedir. 

Bankaların karşılaştığı riskler; ülke riski, kredi riski, operasyonel riskler, 

likidite riski, piyasa riski, döviz kuru riski, faiz oranı riski veya diğer riskler 

şeklinde özetlenebilir. Bankalar sektörde yaşanabilecek ya da oluşabilecek 

olası risklerin etkisini azaltmak, risklerden daha az etkilenmek veya 

riskleri hasarsız atlatmak amacıyla, risk yönetim politikalarına ihtiyaç 

duymaktadır. 

Bankacılık sektörü, yeni istihdam olanakları yaratması, para ve kredi 

hizmetleri ile büyüme için gerekli olan tasarrufları toplaması ve bu 

tasarrufların verimliliği yüksek projelere kan alize edilmesine aracılık 

etmesiyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. Küreselleşme, teknolojik 

gelişme ile finansal yenilikleri takip etmek durumunda kalan bankaların 

gün geçtikçe faaliyetleri çeşitlenmekte ve karmaşıklaşmaktadır. Bu 

bağlamda bankalar zamanla farklılaşan risklerle karşı karşıya kalmaktadır. 

Farklılaşan riskleri yönetebilmenin ön koşulu ise etkin işleyen risk 

yönetimi politikalarına sahip olmaktır.  Etkin risk yönetimi politikaları ile 

bankalar, öngörülen veya ön görülemeyen risk faktörlerini analiz 

edebilmekte, gerekli önlemleri alarak etkili ve verimli bir şekilde 

faaliyetlerine devam edebilmektedir. Bu çerçevede çalışmadaki amaç, 

ekonomide önemli bir yeri olan bankalarda karşılaşılan riskleri ortaya 

koymak ve risk yönetim politikalarının gerekliliğini vurgulamaktır. 

Bankacılıkta hangi risklerin bulunduğu ve bu risklerin yönetmenin 

öneminin vurgulandığı çalışma temelde sekiz bölümden oluşmaktadır. 

Çalışmanın ilk bölümü olan giriş bölümde çalışma ile ilgili temel bilgilere, 

ikinci ve üçüncü bölümünde bankacılık sistemi ve risk kavramı hakkında 

genel bilgilere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde karşılaşılabilecek 

risklerin her biri bankacılık sistemi açısından incelenmiştir. Beşinci 

bölümde bankacılıkta risk yönetim aşamaları, altıncı bölümde 
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bankacılıktaki risk yönetim politikaları açıklanmış ve ilerleyen bölümde 

ise risk yönetim politikalarının önemi ve amacı ortaya konulmuştur. 

Sekizinci bölüm olan sonuç kısımda ise öneri ve değerlendirmelere yer 

verilmiştir.  

2. Bankacılık Sistemi  

Bankalar, finansal sistem içinde fon arz edenler ile fon talep edenler 

arasında fon transferine imkân sağlayan aracı kurumlardan birisidir. 

Bankalar fon fazlası olan müşterilerinden topladıkları mevduatları fon 

ihtiyacı olan üçüncü kişilere kredi olarak kullandırırlar. Banka kredileri 

ekonomideki verimliliği ve kârlılığı yüksek alanlara kan alize edilecek 

şekilde tahsis edilir. Ayrıca tahsis edilen krediler müşteriler ve firmalar 

tarafından yatırım amacıyla kullanılır. Firmaların kullandığı kredilerin 

yatırıma dönüşmesi sonrasında firmalar elde ettikleri gelirin daha fazlasını 

mevduat olarak bankalara geri yönlendirebilir. Ancak bankalar sadece 

mevduat toplayıp kredi vermezler bunun yanında çok çeşitli finansal 

hizmetlerde sunarlar (Tursoy,2018:9). Fon transferi finansal piyasalarda 

dolaylı finansman ve doğrudan finansman olmak üzere iki şekilde 

gerçekleştirilir. Şekil 1’de dolaylı ve doğrudan finansman kısaca 

özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Doğrudan ve Dolaylı Finans Diyagramı 

Kaynak: Tursoy, 2018:8. 

Dolaylı finansmanda, fon arz edenlerin fonları tasarruf açığı olan 

firmalara aktarılırken en az iki farklı finansal varlık yöntemi kullanılır. 

Hane halkları tasarruflarını bankalara vadeli olarak yatırdığı zaman, söz 

konusu bankalardan dekont, hesap cüzdanı, mevduat sertifikası gibi 

finansal bir varlık satın almış olacaktır. Bankalar ise, kendi finansal 

Finansal Aracılar Fon Arz 

Edenler 

Fon Talep 

Edenler 

Dolaylı Finansman 

Doğrudan Finansman 
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varlıkları karşılığında topladıkları mevduatı firmalara kredi olarak 

kullandırırlar ve böylece kredi alan firmaların borç senetlerini satın almış 

olurlar. Dolaylı finansmana aracılık eden kuruluşlara; sigorta şirketleri, 

menkul kıymet yatırım ortaklıkları, finansal kiralama şirketleri, faktöring 

şirketleri emeklilik fonları kurumlarının yanı sıra ticari bankalar örnek 

verilebilir (Gürsoy, 2012:28-29; Miskin,1997:198; İbicioğlu, 2006:8-10). 

Doğrudan finansman ise, tasarruf sahiplerinden tasarruf açığı olan 

firmalara dolayısıyla kredi talebi olanlara fon aktarımı yapılırken bir aracı 

kuruma gerek kalmaksızın gerçekleştirilen bir fon transfer yöntemidir 

(Werner ve Stoner,2010: 276). 

Bankalar, ekonomik birimler arasında para ve kredi verme hizmetlerini 

yönelik faaliyetlerde bulunan iktisadi kuruluşlardır. Ayrıca bankalar kredi 

ve mevduat işlemleri dışında çok çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. 

Bankalar tasarrufların verimli ve kârlı yatırım alanlarına yönelmesini, 

kaynakların etkin kullanımını sağlayarak ekonomik kalkınmaya katkıda 

bulunmaktadır (Altay, 2014:7). Bankaların sektördeki güvenilirliği ve mali 

yapısının sağlamlığı finansal sistemin istikrarı için çok önemlidir. İyi 

işleyen bir bankacılık sistemi finansal sistemin gelişmesini etkileyerek 

ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayabilecektir. 

3. Risk Kavramı ve Risklerin Olası Durumları 

Risk genel olarak bugün yapılan planların başarısız olma olasılığını, 

kararların hatalı alınma olasılığını, istenmeyen durumlarla karşılaşma 

olasılığını, zarar etme ya da zarar etmeme durumlarını ifade etmektedir 

(Yazıcı, 2018:99). Risk temelde sistematik veya sistematik olmayan risk 

olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır. 

 Sistematik Risk: Politik, ekonomik ve sosyal durum ve benzer 

çevresel faktörlerin değişkenliğinden kaynaklanan, bütün 

şirketlerin aynı yönde, aynı zamanda ancak farklı derecede 

etkilendiği bir risk türüdür (Babuşcu ve Hazar,2018:5). Piyasa riski 

ve faiz haddi riski sistematik risklere örnek olarak verilebilir 

(Rodoplu, 2002: 363). 

 Sistematik Olmayan Risk; Firmanın kendi iç dinamiklerinden 

kaynaklanan, dolayısıyla gerekli düzenlemelerin yapılmasının 

ardından etkilerinin azaldığı bir risk türüdür (Ercan ve Ünsal, 2005: 

179). 

Risklere yönelik olası durumların analizi Tablo 1’de kısaca 

özetlenmiştir. Düşük veya yüksek olasılıklı risklerin etkilerini bilmek 

önemlidir. 
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Tablo 1: Risklerin Olası Durumlarının Analizi 

Oluşma Olasılığı Düşük/ Etkisi Düşük  Düşük Risk 

Oluşma Olasılığı Yüksek/ Etkisi 

Yüksek 

 Yüksek Risk 

Oluşma Olasılığı Düşük/ Etkisi 

Yüksek 

 Yüksek Risk 

Oluşma Olasılığı Yüksek/ Etkisi 

Düşük 

 Düşük Risk 

Kaynak: Babuşcu ve Hazar,2018:4 

Tablo 1’ de belirtildiği üzere, düşük olasılıklı bir riskin etkisi de düşük 

ise bu risk “düşük risk” olarak ifade edilebilir. Düşük olasılıklı bir riskin 

etkisi yüksek olursa bu durumla ilgili “yüksek risk” diyebiliriz. Ayrıca 

yüksek olasılıklı bir riskin etkisi de yüksek ise o zaman yine bu risk 

“yüksek risk” olarak tanımlanır. 

4. Bankacılık Sektöründe Risk Alanları 

Bankalar ödeme aracılığı fonksiyonu, kaynaklara akıcılık sağlama 

fonksiyonu, kaydi para yaratma fonksiyonu ve para istikrarının sağlaması 

gibi fonksiyonlarını sunarken çok farklı risk alanları ile karşı karşıya 

kalabilmektedir. 

Tablo 2: Bankacılıkta Risk Alanları 

Kredi Riski  

Piyasa Riski 

 

• Döviz Kuru Riski 

• Faiz Oranı Riski 

• Emtia Riski 

• Hisse Senedi Pozisyon Riski 

Likidite Riski 

 

 

Ülke Riski 

 

 

Operasyonel Risk 

 

• Banka İçi Süreçlerden Kaynaklı Risk 

• Banka Dışı Süreçlerden Kaynaklı Risk 

 

Diğer Riskler 

 

• Faaliyet Riski 

• İflas Riski 

• Dış Finansman Riski 

• Salgın Hastalıklar Riski 

 

Kaynak: Şekil tarafımızca oluşturulmuştur. 
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Bankacılıkta risk alanları; kredi riski, piyasa riski, ülke riski, likidite 

riski, operasyonel risk ve diğer riskler şeklindedir. Yukarıda Tablo 2’de 

bankaların maruz kaldıkları genel risk türleriyle bu risk türlerinin alt 

grubunda bulunan risk alanları gösterilmiştir.  

4.1. Kredi Riski 

Kredi riski, bankaların maruz kaldıkları en temel risklerden birisi olup 

kredi borçlusunun anapara veya faiz ödemeleriyle ilgili yerine getirmesi 

gereken yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine 

getirememesinden kaynaklı ortaya çıkmaktadır (Saunders ve Cornett, 

2005:315, 549-550). Kredi riskini azaltmak için bankadaki yetkili birimler 

tarafından kredi tahsis edilecek bireysel, ticari ve kurumsal müşterilere 

yönelik daha önceki bankacılık faaliyetlerin incelenmesi, ödeme 

alışkanlıklarıyla ilgili ön istihbaratın yapılması, mali analiz ve sektör 

araştırması yöntemlerinin kullanılması ile kredi riskine karşı önlem alınmış 

olur. 

4.2. Piyasa Riski 

Bankaların aktif ve pasifleri arasındaki vade uyumsuzlukları, geri 

dönüşü olmayan kredilerdeki artış, diğer donuk aktiflerde hızlı artış, faiz 

tahsilatlarında ve kârlılıkta düşme, hızlı ve beklenmedik mevduat 

çekilişleri, ulusal veya uluslararası krizlerden ötürü nakit taleplerinin hızla 

artması nedenleriyle aktiflerini fonlama ihtiyacı ve bu bağlamda 

taahhütlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirememe tehlikesidir 

(Şakar,2002:209). Piyasa riski bankaların karşılaştığı en geniş kapsamlı 

risklerden biridir.  Çünkü piyasa riski; döviz kuru riski, faiz riski, emtia 

riski ve hisse senedi pozisyon riskinden kaynaklanabilir. 

 Döviz Kuru Riski: Kurlardaki beklenmedik ani dalgalanmalar 

sonucunda bankaların taşıdıkları pozisyona bağlı olarak maruz 

kalabilecekleri zarar olasılığıdır. 

 Faiz Oranı Riski: Faiz oranı riski, bankanın aktifinde yer alan kredi 

ve menkul kıymetlerinin vade yapısı ile pasif hesaplarında yer alan 

mevduat ve mevduat dışı kaynakların vade yapılarının birbirinden 

farklılaşması sonucunda karşı karşıya kalınan riski oluşturmaktadır. 

Bankaların faiz riskini yönetebilmek için uygulayabilecekleri temelde 

iki farklı politika vardır. Bu politikaların ilki, vadelerin mümkün 

olduğunca eşitlenmesi şeklindeki uygulamalarla faiz riskinden 

korunmaktır. İkinci politika ise faiz riskini elimine etmek için 

bankaların kullanabilecekleri, Forward ve Future sözleşmeleri, 

Opsiyon sözleşmeleri ve Faiz Swapları gibi türev araçlardır (Ertürk, 

2010:63). Bir başka ifadeyle faiz oranı riski, faiz oranlarındaki 

hareketler sonucunda bankaların uğrayabileceği zarar durumudur. 
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 Emtia Riski: Bankanın emtia fiyatlarında ortaya çıkan beklenmedik 

değişimler sonucunda ortaya çıkan risk tipidir. Piyasa riskinin en 

önemli unsurlarından biri olan, emtia riskinin beklenen nakit akışı ile 

faaliyet kârları üzerinde önemli etkileri vardır (Cabedo and Tirado, 

2004:182). 

 Hisse Senedi Pozisyon Riski: Sabit getirili menkul kıymet 

varlıklarına göre daha riskli olan hisse senetlerinin fiyatlarındaki 

dalgalanmalar nedeniyle maruz kalınabilecek zarar etme olasılığıdır. 

Piyasa psikolojisindeki değişimlere oldukça duyarlı olduğundan hisse 

senedi bulunduran kurumların bu risk türüne daha çok dikkat etmesi 

gerekir (Usta, 2012). 

4.3. Likidite Riski 

Bankacılık sektörünün karşılaştığı önemli risklerden biri olan likidite 

riski, bankanın yükümlülüklerini yerine getirebilecek likiditeye sahip 

olmaması durumudur. Likidite riski, mevduat sahiplerinin ne zaman ve ne 

miktarda mevduat çekeceklerini, kredi talebinde bulunanların ise ne zaman 

ve ne miktarda paraya ihtiyaç duyacaklarının bilinmemesinden kaynaklı 

ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda bankaların, bu risklerden 

kaçınabilmeleri için yeterli miktarda kullanabilir likit fona sahip olmaları 

gerekir (Çelik ve Akarım,2012:1). Likidite riski; merkez bankası likiditesi, 

fonlama likiditesi ve piyasa/varlık likiditesi olmak üzere üç şekilde 

sınıflandırılabilir. Merkez bankası likiditesi, merkez bankalarının finansal 

sisteme ihtiyaç olması durumunda likidite sağlayabilme kabiliyetidir. 

Fonlama likiditesi riski, beklenmeyen likidite ihtiyaçlarının 

karşılanmaması ve oluşabilecek finansal sorunlara önceden hazırlıklı 

olunmaması durumudur. Piyasa/varlık likiditesi ise, bir varlığın piyasada 

güncel değeri üzerinden hızlı bir şekilde alım-satımının yapılamaması ve 

nakde dönüşememesi riskidir (Banks, 2013:5-6-7-8). 

4.4. Ülke Riski 

Ülke riski genel olarak, uluslararası kredi verme ilişkilerinde, kredi alan 

kişi veya kuruluşun bulunduğu ülkede meydana gelebilecek olaylar 

nedeniyle zarara uğrama olasılığı olarak tanımlanabilir (Parasız, 2000: 

297). Ülke riskinin ortaya çıkmasına neden olabilecek etkenler, politik, 

ekonomik ve sosyal faktörlerdir. 

4.5. Operasyonel Risk 

Basel Komitesi operasyonel riski şu şekilde tanımlamaktadır. “Yetersiz 

veya başarısız içsel süreçlerden personel ve sistemlerden kaynaklanan, 

doğrudan veya dolaylı zarar riskidir” (Basel Komitesi, 2001: 

2).Operasyonel risk BDDK tarafından “Banka içi kontrollerdeki aksamalar 

sonucu hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, banka yönetimi ve 

personeli tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesinden, 
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banka yönetimindeki hatalardan, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve 

aksamalar ile deprem, yangın, sel gibi felaketlerden kaynaklanabilecek 

kayıplara ya da zarara uğrama ihtimali” şeklinde de tanımlanmaktadır 

(BDDK, 2016:1). Bankalar operasyonel risk düzeylerini etkileyen hem iç 

hem de dış faktörleri sık sık takip etmeli ve kontrolünü sağlamalıdır.  

Operasyonel risk bankalar açısından değerlendirildiğinde, bankaların 

kendi özelindeki iç uygulamaları ve düzenlemeleri dikkate alarak kendi 

bünyelerinde operasyonel riskleri tanımlaması gereklidir. Operasyonel 

riskleri oluşturan faktörler banka içi süreçlerden kaynaklandığı gibi banka 

dışı süreçler sonucu oluşan risklerden de kaynaklanabilir. 

4.5.1. Bankla İçi Süreçlerden Kaynaklanan Operasyonel Risk 

Türleri 

Banka personellerinin oluşturduğu riskler, teknolojik sistemlerden 

kaynaklanan riskler ve banka organizasyon süreçlerinden kaynaklanan 

riskler şeklinde sınıflandırılabilir. 

 Personelden Kaynaklayan Operasyonel Riskler: Banka 

çalışanlarından kaynaklanan riskler banka içi yönetimi veya 

personellerinin risk yönetimindeki yetersizliklerinden, bilgi 

eksikliği ile bilmeden yapılan hatalar, banka içi mevzuata yeterli 

hâkim olamamadan kaynaklanan yanlış kararlar ve kasıtlı görevi 

kötüye kullanma, eğitim yetersizliği, işlemleri yönetirken yeterli 

dikkat ve özenin gösterilmemesi gibi durumlar sonucunda ortaya 

çıkabilmektedir. Banka içi çalışanlarının farkında olarak ya da 

farkında olmadan yaptıkları işlemsel hatalar sonucu ile bankayı 

zarara uğratma olasılığı olarak ta ifade edilmektedir. Banka içi 

işlemleri yürüten çalışanların farkında olarak yaptığı hatalara örnek 

olarak kredi tahsis sorumlusunun kredi skor ekranına kredi limitini 

artıracak yönde gerçekte müşteriye ait olmayan yanlış bilgileri 

girmesi ile mevzuata uygun olmayan kredi tahsisi yapılmasına izin 

vermesi verilebilir. Müşteri imzasını taklit etme ile müşteri 

hesaplarından para çekmek, müşterilerle usulsüz iş birliği yaparak 

bankanın politikalarına uymayan şekilde kararlar alıp zimmetine 

para geçirmek, kredi fiyatlamasını mevzuata uygun yapmamak, 

yetersiz teminatla kredi limiti açmak, teminat alırken gerekli 

istihbaratın yapılmaması ile zayıf teminat almaya izin verme, kredi 

verilecek müşterinin mali tahlil ve istihbaratının özensiz ve dikkatsiz 

yapılması personelden kaynaklanan hatalara örnek verilebilir. 

Yönetim açısından değerlendirdiğimizde yöneticilerin görevini 

kötüye kullanması, bölge ve şube hedeflerinin yanlış dağıtılması, 

yönetim hataları, politikaların yanlış uygulanması örnek olarak 

verilebilir. 
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 Organizasyon Yapısından Kaynaklanan Riskler; Bankanın 

günlük faaliyetlerinin belirlenen banka politikaları ve hedefleri ile 

yönetilebilmesini sağlayabilecek organizasyon yapısının 

oluşturulmaması sonucunda ortaya çıkan risklerdir. İş akışlarının 

yürütülmesinde kalifiyeli personel sayısının oluşturulamaması, 

çalışma ortamının ve personellerinin iş tanımlarının yapılması 

süreçlerinde yapılan hatalardan kaynaklı bankanın zarara 

uğramasıdır. Örneğin bankanın kredi pazarlama birimlerinde 

yetersiz personelin olması kredilendirme süreçlerinin sağlıksız ve 

özensiz yönetilmesine neden olabilir. Aksine ihtiyaçtan fazla 

personel çalıştırılması işin verimsiz yönetilmesine ve banka 

kârlılığının olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir. 

 Teknolojik Bilgi Sistemlerinden Kaynaklanan Riskler: Banka 

sistemlerindeki teknik sorunlar, programlama hataları, iletişimden 

kaynaklı arızalar, teknolojik uyum problemleri, internet ortamındaki 

dolandırıcılık, yazılım yetersizliklerinden kaynaklı hatalardan 

kaynaklanmaktadır. 

4.5.2. Bankla Dışı Süreçlerden Kaynaklanan Operasyonel Risk 

Türleri 

Bankaların kendi işlem ve faaliyetleri dışında ortaya çıkan dış 

faktörlerde operasyonel risklere neden olmaktadır. Bankacılık sektörüne 

yönelik gerçekleştirilen dış unsurlar; güvenlik sistemine yönelik siber 

saldırılar, bankacılık alt yapısına yönelik fidye yazılımı saldırıları, 

soygunlar, yangın, deprem, politik kararlar, hukuki düzenlemeler, terörist 

girişimler ve savaşlar bu türdeki operasyonel risklere örnek 

oluşturmaktadır. 

4.6. Diğer Riskler 

Bankacılık sektöründe karşılaşılan riskler oldukça çeşitlik göstermekte 

ve gün geçtikçe farklılaşmaktadır. Bankacılık sektöründe faaliyet riski, 

iflas riski, dış finansman riski ve salgın hastalıklarla ilgili risklerde tehdit 

oluşturmakta, bankaları zarara uğratmaktadır. Bu risk çeşitleri yönetilirken 

bankalar sürekli yeni önlemler almakta ve denetim ve düzenlemeleri 

güncellemektedir. 

 Faaliyet riski: Bankaların faaliyetlerini yerine getirirken kullandıkları 

her türlü teknoloji, denetim sistemleri ve diğer destek düzeneklerinin 

sistemde yaratacağı arızalar, çalınma veya kayıplar sonucu bankaların 

zarar etmesidir. 

 İflas riski: Bankaların varlıklarındaki ani değer kayıplarını 

karşılayabilecek düzeyde yeterli sermayeye sahip olunmaması ve 

kanuni olarak zor durumda kalmasıdır. Banka aktiflerinin piyasa 
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değerinin pasiflerinin piyasa değerinin altına olması da iflas riskine 

neden olmaktadır. 

 Dış Finansman Riski: Bankacılık sektörünün fon kaynağının önemli 

unsurlarından birini dış finansman kaynakları oluşturmaktadır. Dış 

finansman kaynakları ile bankalar gelişmekte olan sektörlere ve 

ekonominin büyümesini hızlandırabilecek lokomotif sektörlere büyük 

montanlı yatırım ve işletme kredileri tahsis edebilmektedir. Güven ve 

beklenti ortamında oluşabilecek olumsuz etkiler dış finansman 

imkânlarının azalmasına neden olmaktadır.  

 Salgın Hastalıklarla İlgili Riskler: Hayati risk taşıyan yaygın ve 

bulaşıcılığı hızlı olan salgın hastalıklarda günümüzde bankalar 

açısından tehdit oluşturabilmektedir. 2019 yılında Çin’in Vuhan 

kentinde ortaya çıkan ve tüm Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 

gibi küresel ve ciddi salgın hastalık bankalar üzerinde operasyonel 

etkiler yaratarak, kredi ve likidite riski oluşturarak, müşteri yapısındaki 

değişime gidilerek, fonlama yapısı-fonlama maliyetini değiştirerek 

farklı türde zararlara neden olmuştur. Bankalarda salgın hastalığın 

yayılması sonrasında azalan güven ortamı banka müşterilerinin işlem 

hacmini daraltmıştır. Değişen müşteri davranışlarına göre hizmet 

alanları çeşitlendirilmiş, müşterilere yönelik özel imkânlar 

sunulmuştur ve bu durum bankaların uyum süreci, iş akışındaki 

değişiklikler, banka içi organizasyon yapısından güncellemeler, 

değişen çalışma koşullarına adaptasyon sorunu gibi pek çok konuda 

risk almalarına neden olmuştur. Bireysel, ticari ve kurumsal 

müşterilerin risk algıları ve yatırım tercihlerindeki değişimde 

bankaların fonlama yapısında ve maliyetlerinde değişime sebebiyet 

vererek risklerin doğmasına ortam hazırlamıştır. Bankalar bu süreci 

yönetebilmek için farklı varsayımlar altında yeni yöntemler ve 

teknolojik çözüm önerileri sunmaya çalışarak risklerden başarılı bir 

şekilde korunmaya çalışmışlardır. 

5. Bankacılıkta Risk Yönetimi Aşamaları 

Risk yönetimi, bankaların kârlılığını olumsuz yönde etkileyebilecek 

risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve maruz kalınabilecek zararların 

azaltılmasıdır (Teker,2006:3). Bankacılık işlemlerinde risk yönetim 

sürecinin fonksiyonları dört aşamada belirlenir (Kaval,2000:24); 

 Risklerin Belirlenmesi,  

 Risklerin Ölçülmesi ve Sayısallaştırılması,  

 Risk Yönetimi Uygulanması,  

 Risk Yönetim Politikası Sonuçlarının Kontrol Edilmesi ve 

Değerlendirilmesi. 
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Şekil 2’de görüleceği üzere bankacılıkta risk yönetim süreçleri; 

risklerin tanımlanması ile başlamaktadır. Risklerin tanımlanmasının 

ardından risklerin ölçümü ve analizi, risklerin izlenmesi, raporlanması 

gelmektedir. Son olarak risklerin denetimi ile süreç son bulmaktadır.  

 

Şekil 2. Bankacılıkta Risk Yönetimi Süreçleri 

Kaynak: Toptaş, 2018:9. 

Risk analizlerinin sonucunda riskin azaltmaya yönelik faaliyetler 

dışında riski almak, riskten kaçınmak, riskten uzaklaşmak ve riski 

azaltmak risk yönetim teknikleri de kullanılmaktadır (Emhan,2009:215). 

Bu tekniklerden hangilerinin kullanılacağı ise bankaların risk yönetim 

politikaları ile yakından ilişkilidir. 

6. Bankacılıkta Risk Yönetimi Politikaları  

Risk yönetimi, mevcut riskler ile olağan risklerin neler olduğunun 

ortaya konulması, risklerin ölçümlerinin gerçekleştirilmesi, risklerin takip 

edilerek denetim altına alınması adımlarından oluşmaktadır (Pehlivan, 

2003:388-389). Bankalar bankacılık hizmet ve faaliyetlerini sunarken risk 

almak durumunda kalırlar. Söz konusu alınan riskin yönetimini, takibini 

yapabilmeleri için ise risklerin gereğince anlaşılması ve iyi ölçülmesi 

gerekir. Bankalar karşılaştığı riskleri kontrol altına almak, risklerin 

olumsuz etkilerini azaltmak ve riskleri iyi bir şekilde yönetmek için gerekli 

mevzuat düzenlemelerine, iç veya dış denetim mekanizmalarına, risk 

yönetim politikalarına ihtiyaç duymaktadır. Bankaların hedefleri arasında 

risklerin önceden tahmin edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yer 

almaktadır. 

Bankacılıkta risk ve likidite prensipleri referans alınarak maksimum 

bilanço karlılığını ve minimum riskin hedeflenmesi amacıyla, istikrarlı 

büyüme hedefi çerçevesinde banka bilançolarının etkin şekilde 

düzenlenmesi, yönetilmesi, organize edilmesi ve planlanması aktif-pasif 

yönetimidir (Batuhan,2017:1).  

Risk yönetimi politikaları aktif risk yönetimi ve pasif risk yönetimi 

politikaları şeklinde iki biçimde sınıflandırılabilir.  

 

Risklerin
Tanımlanması

Risklerin 
Ölçümü 

ve 
Analizi

Risklerin
İzlenmesi

Raporlama Denetim
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Şekil 3: Risk Yönetim Politika Sınıflandırması 

Kaynak: Şekil tarafımızca oluşturulmuştur. 

Bankalarda risk yönetimi fonksiyonundan sorumlu birimlerin aktif ve 

pasif şekilde tercihlerde bulunabilecekleri risk yönetimi politikaları ile 

ilgili bilgilere Şekil 4’te yer verilmiştir.  

 

Şekil 4: Risk Yönetiminde Politikalar 

Kaynak: Kaval, 2000:35 

Bankalar, kısa ve uzun dönem emniyetini sağlamaya yönelik olarak iki 

önemli politika olan önleyici ve koruyucu risk yönetimi politikalarını 

kullanmaktadır. Bankacılıkta önleyici politikalar, risklerin zarara 

dönüşmesini önlemeye çalışan öncelikli risk politikalarıdır. Koruyucu 

politikalar ise, risklerin her şeye rağmen giderilemeyeceği varsayımı 

altında, riskleri karşılayabilecek önlemlerin alınması yönündeki 

politikalardır. Banka öz kaynakları ve ayrılan karşılıklar risk doğduğu 

zaman tampon görevi üstlenen koruyucu politikalardır (Babuşcu, Hazar ve 

İskender, 2018:20). Bankalarda risk yönetimi açısından tek bir yöntem 

veya politika kullanılmamakta risk özelinde farklı uygulamalara yer 

verilmektedir 

Risk Yönetim 
Politikaları

Aktif Risk 
Yönetimi 

Pasif Risk 
Yönetimi

•Kredi ve menkul kıymet portföylerinde 
çeşitlendirme yapılarak risklerin 
dağıtılmasını sağlama

•Faiz oranları, dövizlerin miktarlarında, 
pozisyonların vadelerinde 
uyumsuzluklar ile pozisyon açıklarının 
sınırlandırılmasının sağlanması.

Aktif Risk 
Yönetimi

•Likidite rezervlerinin yeniden 
düzenlenmesi

•Açık ve gizli özkaynak rezervleri 
oluşturma.

•Kazanma gücünün sağlamlaştırılmasını 
sağlama.

Pasif Risk 
Yönetimi
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Aktif pasif yönetiminin gelişimi öncelikli bankacılık sektöründe 

kullanılmaya başlanmasıyla gerçekleşmiştir. Özellikle 1980li yıllarda az 

gelişmiş ülkeleri kredilendiren bankalar için oldukça zor bir geçiş süreci 

olmuştur. Bu ülkelere kullandırılan kredilerin geri dönüşü aşamasında 

sıkıntılar yaşanmıştır ve bu nedenle de bankaların bilançolarında aktif ve 

pasif arasındaki vadelerde uyum sorunu yaşanmıştır. Vade uyumlarını 

yeniden sağlamaya çalışan bankalar, öncelikli olarak yabancı kaynakların 

ortalama vadelerini uzatmaya çalışmışlardır. Aktiflerin dönüş hızını ve 

kalitesini artırmak için ciro edilebilir menkul kıymetlere yönelik yatırım 

yapılmaya başlanmıştır. Bu amaçla bilanço büyüklüğünü artırmadan 

bilanço dışı işlemlere yönelmişlerdir (Kılınç 1991:51). 

Bankacılık sektörü, risk yönetimi işlemlerinde riskin kontrolünü 

sağlamaya yönelik birbirleriyle iş birliği içinde olan farklı organizasyonel 

birimlerin kurulması ve yeni programların, sistemlerin oluşturulması 

yönünde büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu sektörlerde aktif ve pasif risk 

yönetimi politikaları sistemleri faaliyetlerin devamlılığı açısında çok 

önemlidir. 

7. Bankacılıkta Risk Yönetimi Politikalarının Önemi ve Amacı 

Bankacılık sektöründe zaman zaman yaşanan krizler, kredi riski, 

likidite riski, piyasa riski, operasyonel risk gibi risklerin önceliğini ve 

yönetim tekniklerini etkileyebilmektedir. 1997 yılındaki Uzakdoğu, Rusya 

ve Güney Amerika krizleri piyasa riskinin önemini göstermiş iken 2008 

Global Krizi ise likidite ve strateji risklerini öne plana çıkarmıştır. 

Bankaların karşı karşıya kaldığı risklerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi, 

bankanın ortakları, sektör ve ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. 

Bankacılık risk yönetiminde önemli ilkelerinden biri, üstlenilen risk 

sonucu oluşabilecek zararlara karşı yeterli kaynak ayrılması, bankacılık 

terminolojisi ile sermaye tahsis edilmesinin gerekliliğidir. Bankacılıkta; 

bankacılık faaliyetleri ile üstlenilen risk, beklenen getiri ve tahsis edilen 

sermaye arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. Bu üç olgu 

arasında üstlenilen riskler özel bir önem içermekte; risklerin doğru 

ölçülmesi ve tahsis edilebilecek sermaye tutarını da doğrudan 

etkileyebilmektedir (Yarız, 2011:9). 

Bankaların sadece likit kalmaları değil aynı zamanda kârlılığını garanti 

etmeleri amacıyla muhtemel risklere karşı uyguladığı politikaların tamamı 

risk yönetimi olarak tanımlanabilir. Finansal liberalleşme, küreselleşme 

teknolojik gelişmeler, finansal yeniliklere bağlı olarak günümüz modern 

bankacılık sisteminde risk yönetimi bankalarda vazgeçilmez bir süreç 

olmuştur. Bankacılıkta risk yönetiminin temel amacı, piyasalarda oluşan 

olağanüstü durumlara karşı bankalarda oluşan zararların büyüklüğünün 

önceden tespit edebilmesi ve olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı 

olabilme durumudur. (Babuşcu, Hazar ve İskender, 2018:20). Risk 
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yönetim politikaları ile istenilen amaca ulaşılabilmek için banka 

bünyesindeki iç denetim ve dış denetim mekanizmalarının, banka risk 

yönetimin organizasyon birimlerince oluşturulan mevzuatların, gerekli 

yasal düzenlemelerin birbirleriyle iş birliği içinde yürütülmesine özen 

gösterilmesi gerekir. 

Risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve risklerin doğasına uygun olarak 

oluşturulan, değişen koşullara göre revize edilen risk yönetim 

politikalarının bankaların gelecekte karşılaşabilecekleri risklerin 

etkilerinin azaltılabileceğine yönelik katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bankaların olası risklerden korunabilmesi için risk izleme birimlerinin 

organizasyon yapılarının derinleştirilmesi, ilgili birimlerle koordinasyon 

içinde çalışmasının sağlanması gereklidir. Bankacılıkta risklerin sağlıklı 

yönetilebilmesi açısından prosedürler ve iş akışlarının gerekli durumlarda 

iyileştirilebilmesi, risk analiz metotlarının çeşitlendirilmesi yönünde sık 

sık politika önerilerine yer verilmelidir. 

8. Sonuç 

 Ekonomide önemli bir yere sahip olan bankalar, geniş müşteri kitlesine 

hâkim olmak, istikrarlı büyümek, kâr elde edebilmek için ürün ve 

hizmetlerini sunarken belirli ölçüde risk almak durumunda 

kalabilmektedir. Risk bankalar açısından; bir işlemin önceden tahmin 

edilememesi nedeniyle belli bir süre sonunda beklendiği şekilde 

sonuçlanmaması şeklinde ifade edilebilir (Erez,1975:198).  

Bankacılıkta risk bankacılık işlemlerinde hatalı karar alma, öngörülen 

olumsuzluklara yönelik gerekli tedbirleri almama, kontrol 

mekanizmalarının sağlıksız işlemesi ile proje ve planlarda başarısız olma 

durumu, beklenmedik durumlarla karşılaşılarak zarar etme şeklinde ortaya 

çıkabilmektedir. Bankacılık sektöründe görülen en önemli riskler; kredi 

riski, faiz oranı riski, kur riski, piyasa riski, likidite riski, ülke riski, 

operasyonel risk ve diğer riskler şeklinde sıralanabilir.  

Finansal risklerden etkilenen en önemli kuruluşlardan biri olan bankalar 

riskleri yönetemediği zaman etkin ve sağlıklı bir şekilde çalışamaz, 

beklenen hizmet kalitesini yerine getiremez. Aşırı risk alma, riskleri 

kontrol edememe ve kötü yönetim bankaların finansal yapılarının 

bozulmasına, bankaların faaliyetlerine devam edememesine ve hatta 

ekonomide ciddi finansal krizlerin oluşmasına uygun zemin 

hazırlamaktadır. Bankacılık sektöründeki risklerin her birinin riskin 

yapısına uygun risk yönetim politikalarıyla yönetilmesi ve risk yönetim 

politikaları ile bankaların risk alabilme düzeylerinin doğru ölçülmesi hem 

finansal sistemde istikrarın sağlanması hem de ekonomik gelişmeye 

yansıması olumlu şekilde olacaktır. 
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1. Giriş 

Zaman serileri analizi temelde iki farklı boyutta analiz imkânı 

sunmaktadır. Bunlardan ilki ve en sık kullanılanı zaman boyutlu 

analizlerdir. Zaman boyutlu analizler bir seriye ilişkin zaman bilgisini 

kullanırken frekans bilgisini dışlamaktadır. Frekans bilgisinin dışlanması 

ise seriye ilişkin tüm bilgilerin kullanılamamasına neden olmaktadır. Diğer 

taraftan frekans boyutlu analizler ise genel olarak seriye ilişkin frekans 

bilgisini kullanırken zaman bilgisini dışlamaktadır. Bu durum zaman 

boyutlu analizlerde karşılaşılan problemin aynının frekans boyutlu 

analizler için de geçerli olduğunu göstermektedir. Literatürde kullanılan 

frekans boyutlu analizlerden en sık kullanılanı Fourier dönüşümleridir. 

Fourier dönüşümleri bir zaman serisini sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını 

kullanarak zaman boyutundan frekans boyutuna taşımaktadır. Bu sayede 

serinin frekans bileşenleri elde edilmekte ve frekans boyutuna ilişkin 

analizler yapılabilmektedir. Fourier fonksiyonlarının sonuz bir aralıkta 

dalgalanması sebebiyle bu durum zaman boyutunun kaybına neden 

olmaktadır. Fourier teoremi bu sorunun üzerinden gelmek için özel bir 

ayrıştırma tekniği kullanmaktadır. Pencerelenmiş Fourier dönüşümü 

olarak isimlendirilen bu yöntem bir zaman serisini belli uzunluktaki 

pencerelere bölerek zaman boyutunu da analize dâhil etmektedir. Bölünen 

pencerelere Fourier dönüşümünün uygulanması ile birlikte seri zaman 

bilgisini kaybetmeden frekans boyutuna dönüştürülmektedir.  

Pencerelenmiş Fourier dönüşümünün uygulanması sırasında 

karşılaşılan bazı problemler bulunmaktadır. Bunlardan en önemli olanı ise 

pencere uzunluklarının belirlenmesidir. Pencere uzunluklarının doğru 

                                                             
1 Bu çalışma Mücahit Aydın tarafından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Ekonometri Anabilim dalında Prof. Dr. Nilgün ÇİL danışmanlığında 

sunulan doktora tezinden üretilmiştir.  
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belirlenmesi dönüşüm açısından oldukça önemlidir. Daha uzun veya daha 

kısa belirlenmiş pencere uzunlukları sapmalı sonuçlara neden 

olabilmektedir. Bu tür problemlerin üstesinden gelmek için kullanılan bir 

diğer frekans boyutlu analiz yöntemi ise dalgacıklardır. Dalgacık analizi 

belirli filtreler yardımıyla bir zaman serisini zaman bilgisini de kullanarak 

frekans boyutuna dönüştürebilmektedir. Bu sayede pencerelenmiş Fourier 

dönüşümünün aksine hiçbir önsel bilgi kullanılmadan frekans dönüşümü 

yapılabilmektedir. Dalgacıkların ekonomik ve finansal zaman serilerinde 

kullanılması ise Gençay vd. (2001) çalışmalarına dayanmaktadır.  Bu 

çalışmalardan sonra zaman serilerinin stokastik özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla yapılan birim kök testlerinde dalgacık dönüşümleri kullanılmaya 

başlanmıştır. Son zamanlarda dalgacık tabanlı birim kök testleri üzerine 

çalışmalar yapılıyor olsa da literatürde dalgacıkların kullanıldığı birim kök 

testlerinin sayısı oldukça azdır. Dalgacık tabanlı birim kök testlerinin ilki 

Fan ve Gençay (2010) tarafından geliştirilen birim kök testidir. Bu test 

temelde varyans oranı yaklaşımına dayanmaktadır ve test istatistiği basitçe 

düşük frekanslı ölçekleme katsayılarının varyansının serinin tüm 

varyansına oranlanmasıyla elde edilmektedir.  Fan ve Gençay (2010) testi 

için ham, ortalamadan arındırılmış ve trendden arındırılmış serilere 

uygulanan üç farklı durum mevcuttur.  Eroğlu ve Soybilgen (2018) ise 

çalışmalarında dalgacık tabanlı birim kök testinin Augmented Dickey-

Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) versiyonlarını geliştirmişlerdir. Bu 

yaklaşım ise temelde üç adımdan oluşmaktadır. Buna göre ilk olarak seriler 

generalized least squares (GLS) ayrıştırması kullanılarak ortalamadan ve 

trendden ayrıştırılmaktadır. Sonraki aşamada ayrıştırılan bu verilere 

dalgacık dönüşümü uygulanarak ölçekleme katsayıları elde edilmektedir. 

Son aşamada ise elde edilen ölçekleme katsayıları serisine ADF ve PP 

testleri uygulanmaktadır. Fan ve Gençay (2010) ve Eroğlu ve Soybilgen 

(2018) testlerinin her ikisi de doğrusal bir veri yaratma süreci kullanılarak 

yapılmaktadır. Aydın (2019) ise doğrusal olmayan modellere dayalı 

dalgacık tabanlı ilk birim kök testini literatüre kazandırmıştır. Aydın 

(2019) ayrıca dalgacıkların yapısal kırılmaları dikkate alması amacıyla ilk 

dalgacık tabanlı Fourier birim kök testini de literatüre kazandırmıştır. Son 

olarak, Aydın ve Pata (2020) dalgacık tabanlı Fourier ADF birim kök 

testini literatüre kazandırmışlardır. Bu gelişmelerle birlikte dalgacık 

tabanlı birim kök testleri yapısal kırılmaları da dikkate alarak daha güçlü 

bir forma dönüştürülmüştür. Bu çalışmada Aydın (2019) dalgacık tabanlı 

Fourier birim kök testi kesirli frekanslar için genişletilmiş ve küçük 

örneklem özellikleri incelenmiştir.  

Kapetanios, Shin ve Snell (2003, KSS) metodolojisi takip edilerek 

geliştirilen dalgacık tabanlı doğrusal olmayan Fourier birim kök testi 

(Fourier Wavelet KSS, FWKSS) için kullanılacak model ESTAR 

(Exponential Smooth Transition Autoregressive) sürece uygunluk 

göstermektedir (Aydın, 2019): 
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Burada standart doğrusal olmayan birim kök testlerinin aksine serinin 

zaman ile frekans boyutundaki bilgiler birlikte kullanılmaktadır. Zaman ve 

frekans boyutundaki bilgilerin birlikte kullanılması dalgacık 

dönüşümleriyle mümkündür. Bu sebeple ilk olarak seriye dalgacık 

dönüşümü uygulanmaktadır. Literatürde iki türlü dalgacık dönüşümü 

mevcuttur. Bunlardan ilki sürekli dalgacık dönüşümü iken diğeri kesikli 

dalgacık dönüşümüdür. Gençay v.d. (2002) sürekli dalgacık dönüşümünün 

katsayılarının tüm frekanslar için analiz edilmesinin mümkün 

olamayacağından ekonomik ve finansal zaman serilerinde kesikli dalgacık 

dönüşümünün kullanılmasının uygun olduğunu belirtmişlerdir. Kesikli 

dalgacık dönüşümünün kullanılmasının bir diğer nedeni ise ekonomik ve 

finansal serilerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belli olmasıdır. Bu 

sebeplerle dalgacık tabanlı doğrusal olmayan birim kök testi için kesikli 

dalgacık dönüşümü kullanılmaktadır. Çalışmada, Fan ve Gençay (2010) 

izlenerek dalgacık dönüşümü için Haar filtresi kullanılmaktadır. Haar 

filtresi kullanılarak ayrıştırılan dalgacık ve ölçekleme katsayıları aşağıdaki 

şekildedir: 

     1, 2 2 1

1
, 1,2,..., / 2

2
t t tW y y t T                        (2) 

 1, 2 2 1

1
, 1,2,..., / 2

2
t t tV y y t T                         (3) 

Burada dalgacık katsayıları 1,tW  serinin yüksek frekans özelliklerini 

içerirken, ölçekleme katsayıları 1,tV  ise düşük frekans özelliklerini 

içermektedir. Seri hakkında daha fazla bilgi içerdiği bilinen düşük frekans 

katsayıları diğer bir ifadeyle ölçekleme katsayıları birim kök sürecinde 

ham serinin yerine kullanılacaktır. Aydın (2019), Yazgan ve Özkan (2015) 

çalışmalarını takip ederek bilinmeyen deterministik bileşenin dalgacık 

dönüşümünde kullanılabilecek formunu aşağıdaki şekilde önermiştir: 
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Burada 1n   olduğunda seride yumuşak kırılmalar meydana gelirken, 

birden daha büyük değerlerde ise kırılmaların formu daha ani ve keskin 

olmaktadır.  Frekans uzunluğunun 1n   olduğu durumda Fourier 

dalgacık tabanlı KSS (FWKSS) testi için kullanılacak model şu şekilde 

gösterilmektedir:  
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Burada 1,tV  dalgacık filtreleme yöntemleri kullanılarak ayrıştırılmış 

ölçekleme katsayılarını göstermektedir. FWKSS birim kök testinin yapılış 

aşamaları için Enders ve Lee (2012) yaklaşımı takip edilmektedir. Buna 

göre test iki aşamalı bir süreç yardımıyla yapılmaktadır. Buna göre ilk 

aşamada 1 5k  aralığında Model (5) tahmin edilir ve bu tahminlerden 

en küçük kalıntı karelere sahip model uygun model olarak seçilir. İkinci 

aşamada ise doğrusal olmayan durumun varlığı ( 0, 0)    klasik t 

testi kullanılarak araştırılır. Fakat birim köklü temel hipotez durumunda 

klasik kritik değerler kullanılamayacağından Aydın (2019) çalışmasında 

raporlanan ˆ( )k  testinin kritik değerleri kullanılmaktadır.   

2. Monte Carlo Sonuçları 

Bir testin küçük örneklem özelliklerinin incelenmesi teste ilişkin boyut 

ve güç özelliklerinin incelenmesi ile mümkündür. FWKSS testinin boyut 

özellikleri için aşağıdaki veri yaratma süreci kullanılmaktadır:  
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1t t tv v                                                      (7) 

Denklem 6’da 1   ve k ise 0.1 5k  aralığında kesirli olacak 

şekilde belirlenmiştir. Boyut ve güç analizleri için kullanılan nominal 

büyüklük 0.05 olarak belirlenmiştir. Tüm güç ve boyut özellikleri 10000 

tekrar ile elde edilmiş ve serinin ham halini gösteren Durum 1, serinin 

ortalamadan arındırılmış halini ifade eden Durum 2 ve serinin trendden 

arındırılmış halini ifade eden Durum 3 için ayrı ayrı incelenmiştir. 

Örneklem büyüklükleri ise  100,250,500T   olacak şekilde 

belirlenmiştir. Tablo 1 incelenen testin boyut özelliklerini göstermektedir. 

Şekil 1 ise FWKSS birim kök testinin boyut özelliklerinin T=100 için 

belirlenen aralıktaki değişimini göstermektedir. Şekilden de görülebileceği 

gibi küçük çaplı boyut bozulmalarının frekans sayısı ve örneklem boyutu 

arttığında ortadan kalktığı görülmektedir. FWKSS birim kök testinin güç 

özelliklerinin belirlenmesi için ise aşağıdaki durağan ESTAR veri yaratma 

sürecinden yararlanılmıştır: 
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Burada (0,1)t N  ve 1   olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan 

0.5    ve  0.01,0.05,0.1   olacak şekilde belirlenmiştir. Veri 

yaratma süreçlerindeki   durağanlık parametresini gösterirken   ise geçiş 

parametresi olarak kullanılmaktadır ve bire doğru yaklaştığında 

doğrusallığı göstermektedir. Boyut özelliklerine benzer şekilde k yine 

0.1 5k  aralığında kesirli olacak şekilde belirlenmiştir. Güç 

özelliklerine ilişkin sonuçlar Tablo 2-4’de gösterilmiştir. Diğer taraftan, 

Şekil 2-4 T=100 için güç özelliklerinin belirlenen aralıktaki değişimlerini 

göstermektedir.  Şekiller incelendiğinde 0.01  olduğunda her üç durum 

içinde k=1 iken testin gücünün artış trendi yakaladığı bu trendin k=2 

noktasında tepe yaptığı ve k=3 noktasından sonra ise azalışa geçtiği 

görülmektedir. 0.05  ve 0.1  durumlarında ise testin gücünün k=1 

seviyesine kadar artış gösterdiği bu seviyeden sonra ise bire çok yakın bir 

noktada sabit kaldığı görülmektedir.       

3. Sonuç 

Bu çalışma ile Aydın (2019) tarafından literatüre kazandırılan FWKSS 

birim kök testinin kesirli frekans durumunda küçük örneklem 

özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak testin boyut 

özellikleri belirlenen veri yaratma süreci kullanılarak araştırılmış ve 

örneklem ve frekans sayısı arttığında boyut bozulmalarının ortadan 

kalktığı sonucuna ulaşılmıştır. Küçük örneklem özelliklerinden bir diğeri 

ise testin güç özelliklerinin incelenmesidir. Çalışmada FWKSS birim kök 

testinin güç özellikleri doğrusal olmayan veri yaratma süreci kullanılarak 

farklı senaryolar için incelenmiştir. Sonuçlara göre FWKSS birim kök 

testinin gücü genel olarak frekans sayısının birden fazla olduğu durumlarda 

artış göstermektedir. Dahası örneklem büyüklüğü arttıkça testin gücünde 

belirgin bir artış yaşandığı da çalışmanın bir diğer sonucudur.  
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Ekler: 

Tablo 1. Boyut Özellikleri 

 Durum 1  Durum 2  Durum 3  

k T=100 T=250 T=500 T=100 T=250 T=500 T=100 T=250 T=500 

0.1 0.055 0.050 0.050 0.046 0.043 0.048 0.043 0.049 0.044 

0.2 0.057 0.051 0.049 0.046 0.049 0.046 0.048 0.047 0.041 

0.3 0.056 0.049 0.047 0.045 0.052 0.051 0.044 0.047 0.045 

0.4 0.061 0.053 0.053 0.041 0.044 0.044 0.053 0.049 0.049 

0.5 0.054 0.050 0.048 0.051 0.049 0.055 0.050 0.050 0.051 

0.6 0.051 0.051 0.045 0.043 0.044 0.051 0.053 0.052 0.056 

0.7 0.053 0.051 0.056 0.043 0.048 0.051 0.051 0.052 0.049 

0.8 0.051 0.053 0.053 0.049 0.051 0.051 0.050 0.048 0.050 

0.9 0.051 0.051 0.053 0.061 0.051 0.052 0.064 0.057 0.053 

1.0 0.052 0.051 0.050 0.052 0.048 0.052 0.061 0.052 0.056 

1.1 0.047 0.049 0.048 0.052 0.051 0.048 0.060 0.053 0.048 

1.2 0.048 0.050 0.050 0.056 0.056 0.054 0.063 0.061 0.059 

1.3 0.044 0.049 0.053 0.049 0.048 0.045 0.062 0.051 0.052 

1.4 0.047 0.052 0.051 0.051 0.047 0.049 0.054 0.045 0.051 

1.5 0.047 0.054 0.052 0.051 0.051 0.046 0.051 0.050 0.045 

1.6 0.042 0.046 0.046 0.049 0.049 0.050 0.053 0.048 0.046 

1.7 0.048 0.048 0.047 0.045 0.046 0.046 0.050 0.052 0.050 

1.8 0.045 0.050 0.051 0.053 0.058 0.053 0.054 0.054 0.053 

1.9 0.048 0.048 0.049 0.048 0.051 0.051 0.049 0.047 0.048 

2.0 0.049 0.046 0.046 0.047 0.050 0.049 0.054 0.050 0.051 

2.1 0.046 0.048 0.047 0.052 0.046 0.046 0.057 0.051 0.053 

2.2 0.045 0.046 0.047 0.050 0.045 0.052 0.051 0.049 0.048 

2.3 0.042 0.046 0.047 0.048 0.048 0.046 0.052 0.049 0.051 

2.4 0.045 0.054 0.051 0.046 0.051 0.048 0.053 0.048 0.046 

2.5 0.045 0.048 0.049 0.044 0.050 0.052 0.051 0.050 0.052 

2.6 0.045 0.048 0.046 0.044 0.045 0.046 0.047 0.049 0.049 

2.7 0.042 0.043 0.051 0.049 0.046 0.048 0.047 0.044 0.051 

2.8 0.045 0.045 0.052 0.044 0.045 0.049 0.053 0.048 0.055 
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2.9 0.051 0.048 0.051 0.048 0.049 0.046 0.048 0.051 0.046 

3.0 0.049 0.054 0.048 0.049 0.050 0.051 0.052 0.052 0.049 

3.1 0.045 0.047 0.049 0.049 0.050 0.049 0.045 0.046 0.048 

3.2 0.045 0.047 0.051 0.055 0.052 0.058 0.048 0.047 0.055 

3.3 0.041 0.050 0.047 0.047 0.050 0.046 0.053 0.051 0.052 

3.4 0.045 0.051 0.051 0.047 0.048 0.051 0.051 0.051 0.051 

3.5 0.044 0.048 0.046 0.046 0.045 0.046 0.053 0.050 0.050 

3.6 0.048 0.052 0.055 0.046 0.047 0.047 0.051 0.049 0.051 

3.7 0.040 0.050 0.049 0.046 0.053 0.053 0.052 0.053 0.056 

3.8 0.043 0.049 0.049 0.045 0.046 0.041 0.046 0.050 0.043 

3.9 0.046 0.051 0.051 0.048 0.051 0.054 0.051 0.052 0.055 

4.0 0.041 0.044 0.049 0.043 0.043 0.047 0.046 0.044 0.045 

4.1 0.046 0.048 0.052 0.048 0.048 0.050 0.049 0.051 0.053 

4.2 0.040 0.046 0.046 0.047 0.049 0.049 0.047 0.047 0.047 

4.3 0.043 0.049 0.048 0.042 0.041 0.044 0.045 0.048 0.043 

4.4 0.042 0.041 0.046 0.043 0.047 0.048 0.047 0.054 0.049 

4.5 0.041 0.048 0.049 0.049 0.054 0.051 0.048 0.050 0.051 

4.6 0.039 0.047 0.049 0.045 0.050 0.052 0.048 0.044 0.043 

4.7 0.046 0.048 0.051 0.045 0.048 0.051 0.050 0.045 0.052 

4.8 0.047 0.048 0.047 0.042 0.046 0.044 0.044 0.048 0.050 

4.9 0.043 0.044 0.046 0.048 0.049 0.046 0.052 0.049 0.049 

5.0 0.047 0.048 0.049 0.049 0.049 0.049 0.051 0.048 0.051 
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Tablo 2. Güç Özellikleri ( 0.01  ) 

 Durum 1  Durum 2  Durum 3  

k T=100 T=250 T=500 T=100 T=250 T=500 T=100 T=250 T=500 

0.1 0.419 0.989 1.000 0.139 0.365 0.629 0.236 0.625 0.962 

0.2 0.745 1.000 1.000 0.132 0.266 0.402 0.299 0.683 0.975 

0.3 0.884 1.000 1.000 0.115 0.234 0.347 0.319 0.686 0.987 

0.4 0.926 1.000 1.000 0.120 0.249 0.364 0.233 0.616 0.950 

0.5 0.935 1.000 1.000 0.139 0.281 0.370 0.152 0.342 0.689 

0.6 0.968 1.000 1.000 0.051 0.016 0.020 0.078 0.109 0.487 

0.7 0.992 1.000 1.000 0.013 0.048 0.467 0.134 0.524 0.857 

0.8 0.998 1.000 1.000 0.221 0.759 0.999 0.549 0.954 1.000 

0.9 0.999 1.000 1.000 0.777 0.998 1.000 0.804 0.996 1.000 

1.0 0.999 1.000 1.000 0.953 1.000 1.000 0.905 1.000 1.000 

1.1 1.000 1.000 1.000 0.973 1.000 1.000 0.951 0.999 1.000 

1.2 1.000 1.000 1.000 0.968 0.998 1.000 0.947 0.994 1.000 

1.3 1.000 1.000 1.000 0.932 0.988 1.000 0.832 0.952 1.000 

1.4 1.000 1.000 1.000 0.869 0.955 1.000 0.669 0.863 1.000 

1.5 1.000 1.000 1.000 0.821 0.891 0.997 0.663 0.803 1.000 

1.6 1.000 1.000 1.000 0.842 0.948 0.999 0.772 0.924 1.000 

1.7 1.000 1.000 1.000 0.912 0.996 1.000 0.893 0.991 1.000 

1.8 1.000 1.000 1.000 0.953 1.000 1.000 0.907 0.995 1.000 

1.9 1.000 1.000 1.000 0.972 1.000 1.000 0.917 0.997 1.000 

2.0 1.000 1.000 1.000 0.983 1.000 1.000 0.951 1.000 1.000 

2.1 1.000 1.000 1.000 0.984 1.000 1.000 0.980 1.000 1.000 

2.2 1.000 1.000 1.000 0.979 1.000 1.000 0.976 1.000 1.000 

2.3 0.998 1.000 1.000 0.963 1.000 1.000 0.933 0.999 1.000 

2.4 0.997 1.000 1.000 0.953 1.000 1.000 0.898 0.999 1.000 

2.5 0.998 1.000 1.000 0.937 1.000 1.000 0.901 1.000 1.000 

2.6 0.995 1.000 1.000 0.910 1.000 1.000 0.922 1.000 1.000 

2.7 0.993 1.000 1.000 0.889 1.000 1.000 0.911 1.000 1.000 

2.8 0.991 1.000 1.000 0.875 1.000 1.000 0.828 1.000 1.000 

2.9 0.987 1.000 1.000 0.875 1.000 1.000 0.798 1.000 1.000 
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3.0 0.985 1.000 1.000 0.877 1.000 1.000 0.834 1.000 1.000 

3.1 0.979 1.000 1.000 0.853 1.000 1.000 0.896 1.000 1.000 

3.2 0.969 1.000 1.000 0.814 1.000 1.000 0.898 1.000 1.000 

3.3 0.961 1.000 1.000 0.767 1.000 1.000 0.825 1.000 1.000 

3.4 0.942 1.000 1.000 0.718 1.000 1.000 0.761 1.000 1.000 

3.5 0.940 1.000 1.000 0.682 1.000 1.000 0.748 1.000 1.000 

3.6 0.921 1.000 1.000 0.638 1.000 1.000 0.769 1.000 1.000 

3.7 0.901 1.000 1.000 0.592 1.000 1.000 0.741 1.000 1.000 

3.8 0.865 1.000 1.000 0.547 1.000 1.000 0.633 1.000 1.000 

3.9 0.840 1.000 1.000 0.513 1.000 1.000 0.540 1.000 1.000 

4.0 0.832 1.000 1.000 0.501 1.000 1.000 0.579 1.000 1.000 

4.1 0.797 1.000 1.000 0.456 1.000 1.000 0.653 1.000 1.000 

4.2 0.764 1.000 1.000 0.409 1.000 1.000 0.652 1.000 1.000 

4.3 0.737 1.000 1.000 0.360 1.000 1.000 0.584 1.000 1.000 

4.4 0.691 1.000 1.000 0.318 1.000 1.000 0.519 1.000 1.000 

4.5 0.681 1.000 1.000 0.291 1.000 1.000 0.494 1.000 1.000 

4.6 0.644 1.000 1.000 0.257 1.000 1.000 0.502 1.000 1.000 

4.7 0.593 1.000 1.000 0.236 1.000 1.000 0.481 1.000 1.000 

4.8 0.542 1.000 1.000 0.202 1.000 1.000 0.396 1.000 1.000 

4.9 0.516 1.000 1.000 0.184 1.000 1.000 0.329 1.000 1.000 

5.0 0.493 1.000 1.000 0.169 1.000 1.000 0.332 1.000 1.000 
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Tablo 3. Güç Özellikleri ( 0.05  ) 

 Durum 1  Durum 2  Durum 3  

k T=100 T=250 T=500 T=100 T=250 T=500 T=100 T=250 T=500 

0.1 0.708 1.000 1.000 0.318 0.809 1.000 0.470 0.919 1.000 

0.2 0.898 1.000 1.000 0.286 0.572 0.841 0.539 0.905 1.000 

0.3 0.960 1.000 1.000 0.288 0.479 0.748 0.568 0.884 1.000 

0.4 0.972 1.000 1.000 0.318 0.510 0.799 0.489 0.824 1.000 

0.5 0.966 1.000 1.000 0.315 0.541 0.786 0.341 0.584 0.957 

0.6 0.977 1.000 1.000 0.095 0.223 0.542 0.194 0.539 0.941 

0.7 0.993 1.000 1.000 0.125 0.648 0.801 0.374 0.891 1.000 

0.8 0.997 1.000 1.000 0.571 0.994 1.000 0.717 0.988 1.000 

0.9 0.998 1.000 1.000 0.912 1.000 1.000 0.846 0.999 1.000 

1.0 0.999 1.000 1.000 0.953 1.000 1.000 0.898 1.000 1.000 

1.1 1.000 1.000 1.000 0.958 1.000 1.000 0.925 1.000 1.000 

1.2 1.000 1.000 1.000 0.947 1.000 1.000 0.894 0.999 1.000 

1.3 1.000 1.000 1.000 0.909 0.999 1.000 0.754 0.997 1.000 

1.4 1.000 1.000 1.000 0.839 0.993 1.000 0.627 0.988 1.000 

1.5 1.000 1.000 1.000 0.793 0.982 1.000 0.654 0.971 1.000 

1.6 1.000 1.000 1.000 0.856 0.993 1.000 0.773 0.989 1.000 

1.7 1.000 1.000 1.000 0.952 1.000 1.000 0.881 0.997 1.000 

1.8 1.000 1.000 1.000 0.985 1.000 1.000 0.903 0.997 1.000 

1.9 1.000 1.000 1.000 0.995 1.000 1.000 0.927 0.998 1.000 

2.0 1.000 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 0.970 1.000 1.000 

2.1 1.000 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 0.989 1.000 1.000 

2.2 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.979 0.999 1.000 

2.3 1.000 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 0.958 0.998 1.000 

2.4 1.000 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 0.957 0.998 1.000 

2.5 1.000 1.000 1.000 0.995 1.000 1.000 0.977 1.000 1.000 

2.6 1.000 1.000 1.000 0.994 1.000 1.000 0.988 1.000 1.000 

2.7 1.000 1.000 1.000 0.996 1.000 1.000 0.983 0.999 1.000 

2.8 1.000 1.000 1.000 0.996 1.000 1.000 0.965 0.999 1.000 

2.9 1.000 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 0.977 0.999 1.000 
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3.0 1.000 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 0.987 1.000 1.000 

3.1 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 

3.2 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.994 1.000 1.000 

3.3 1.000 1.000 1.000 0.996 1.000 1.000 0.983 1.000 1.000 

3.4 1.000 1.000 1.000 0.995 1.000 1.000 0.981 1.000 1.000 

3.5 1.000 1.000 1.000 0.994 1.000 1.000 0.987 1.000 1.000 

3.6 1.000 1.000 1.000 0.992 1.000 1.000 0.992 1.000 1.000 

3.7 1.000 1.000 1.000 0.991 1.000 1.000 0.986 1.000 1.000 

3.8 1.000 1.000 1.000 0.989 1.000 1.000 0.968 1.000 1.000 

3.9 1.000 1.000 1.000 0.989 1.000 1.000 0.962 1.000 1.000 

4.0 1.000 1.000 1.000 0.989 1.000 1.000 0.978 1.000 1.000 

4.1 0.999 1.000 1.000 0.989 1.000 1.000 0.991 1.000 1.000 

4.2 0.999 1.000 1.000 0.982 1.000 1.000 0.986 1.000 1.000 

4.3 0.999 1.000 1.000 0.980 1.000 1.000 0.970 1.000 1.000 

4.4 0.999 1.000 1.000 0.972 1.000 1.000 0.967 1.000 1.000 

4.5 0.998 1.000 1.000 0.965 1.000 1.000 0.968 1.000 1.000 

4.6 0.998 1.000 1.000 0.959 1.000 1.000 0.977 1.000 1.000 

4.7 0.996 1.000 1.000 0.949 1.000 1.000 0.971 1.000 1.000 

4.8 0.992 1.000 1.000 0.936 1.000 1.000 0.938 1.000 1.000 

4.9 0.992 1.000 1.000 0.930 1.000 1.000 0.913 1.000 1.000 

5.0 0.992 1.000 1.000 0.924 1.000 1.000 0.937 1.000 1.000 
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Tablo 4. Güç Özellikleri ( 0.1  ) 

 Durum 1  Durum 2  Durum 3  

k T=100 T=250 T=500 T=100 T=250 T=500 T=100 T=250 T=500 

0.1 0.795 1.000 1.000 0.456 0.955 1.000 0.613 0.979 1.000 

0.2 0.921 1.000 1.000 0.390 0.790 0.995 0.651 0.968 1.000 

0.3 0.963 1.000 1.000 0.385 0.686 0.904 0.670 0.952 1.000 

0.4 0.974 1.000 1.000 0.430 0.703 0.967 0.586 0.906 1.000 

0.5 0.967 1.000 1.000 0.409 0.750 0.975 0.429 0.738 0.995 

0.6 0.977 1.000 1.000 0.166 0.535 0.785 0.303 0.754 0.997 

0.7 0.993 1.000 1.000 0.260 0.879 1.000 0.500 0.948 1.000 

0.8 0.997 1.000 1.000 0.716 0.999 1.000 0.769 0.992 1.000 

0.9 0.998 1.000 1.000 0.935 1.000 1.000 0.863 0.999 1.000 

1.0 0.999 1.000 1.000 0.952 1.000 1.000 0.899 1.000 1.000 

1.1 0.999 1.000 1.000 0.953 1.000 1.000 0.915 1.000 1.000 

1.2 1.000 1.000 1.000 0.942 1.000 1.000 0.877 1.000 1.000 

1.3 1.000 1.000 1.000 0.909 1.000 1.000 0.761 0.999 1.000 

1.4 1.000 1.000 1.000 0.850 0.998 1.000 0.661 0.997 1.000 

1.5 1.000 1.000 1.000 0.808 0.995 1.000 0.691 0.992 1.000 

1.6 1.000 1.000 1.000 0.878 0.998 1.000 0.786 0.997 1.000 

1.7 1.000 1.000 1.000 0.960 1.000 1.000 0.864 0.999 1.000 

1.8 1.000 1.000 1.000 0.986 1.000 1.000 0.888 0.999 1.000 

1.9 1.000 1.000 1.000 0.994 1.000 1.000 0.915 0.999 1.000 

2.0 1.000 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 0.965 1.000 1.000 

2.1 1.000 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 0.980 1.000 1.000 

2.2 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.963 0.999 1.000 

2.3 1.000 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 0.943 0.998 1.000 

2.4 1.000 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 0.947 0.998 1.000 

2.5 1.000 1.000 1.000 0.996 1.000 1.000 0.975 1.000 1.000 

2.6 1.000 1.000 1.000 0.996 1.000 1.000 0.987 0.999 1.000 

2.7 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.976 0.999 1.000 

2.8 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.964 0.999 1.000 

2.9 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.978 0.999 1.000 
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3.0 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 0.990 1.000 1.000 

3.1 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 

3.2 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 0.994 1.000 1.000 

3.3 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 0.987 1.000 1.000 

3.4 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 0.989 1.000 1.000 

3.5 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 0.994 1.000 1.000 

3.6 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.996 1.000 1.000 

3.7 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 0.992 1.000 1.000 

3.8 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.984 1.000 1.000 

3.9 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.985 1.000 1.000 

4.0 1.000 1.000 1.000 0.999 1.000 1.000 0.994 1.000 1.000 

4.1 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 

4.2 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.996 1.000 1.000 

4.3 1.000 1.000 1.000 0.998 1.000 1.000 0.988 1.000 1.000 

4.4 1.000 1.000 1.000 0.997 1.000 1.000 0.989 1.000 1.000 

4.5 1.000 1.000 1.000 0.996 1.000 1.000 0.994 1.000 1.000 

4.6 1.000 1.000 1.000 0.995 1.000 1.000 0.996 1.000 1.000 

4.7 1.000 1.000 1.000 0.994 1.000 1.000 0.992 1.000 1.000 

4.8 1.000 1.000 1.000 0.992 1.000 1.000 0.981 1.000 1.000 

4.9 1.000 1.000 1.000 0.993 1.000 1.000 0.978 1.000 1.000 

5.0 1.000 1.000 1.000 0.989 1.000 1.000 0.987 1.000 1.000 
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Şekil 1.  Boyut Özellikleri  (T=100) 

 

 

Şekil 2.  Güç Özellikleri ( 0.01  ) 
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Şekil 3. Güç Özellikleri ( 0.05  ) 

 

 

Şekil 4. Güç Özellikleri ( 0.1  ) 
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BÖLÜM 4 

EKONOMETRİK ÇALIŞMALARDA EKK TAHMİNCİLERİ 

VE TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER 

Dr. Öğr. Üyesi Nedim DİKMEN 

Ordu Üniversitesi, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

İktisat Bölümü, Ordu, Türkiye  

e-mail: nedim1963@yahoo.com, Orcid no: 0000-0001-8376-6463 

1.GİRİŞ 

Ekonometride tahmin edici terimi, bir parametrenin değerini hesaplama 

kuralını (yöntemini) ifade ederken, tahmin terimi ise bu kuralın 

uygulanmasıyla bulunan sonucu gösterir. İktisadi ilişkilerin tahmininde 

sıradan en küçük kareler (SEK) yönteminin yaygın olarak kullanılması, 

parametre tahmininde en uygun özellikleri taşımasıdır 

Ekonometride parametre tahminleri çeşitli yöntemlerle 

yapılabilmektedir. Bu yöntemlerden birini nasıl seçmemiz gerekir, 

elbette en iyi tahminleri veren yöntemlerden birini seçmek gerekir. 

Bunun için bir tahminin iyiliğini ya da başka bir tahmin yöntemiyle 

bulunana göre daha iyi olduğunu gösterecek bazı kriterlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. (Tarı, 2008 s.59-60) Ancak bir tahminin diğerine göre 

daha iyi olduğuna nasıl karar verilecektir? O halde bir tahminin iyiliğini 

ölçmede bazı ölçütlere ihtiyaç olduğu açıktır. Bu yöntemlerin tümünde 

aranılan özellik, yapılan tahminin anakütle parametresinin gerçek 

değerine yakın olması ve belli bir güven olasılığı ile bu gerçek 

parametre etrafında dar bir aralıkta değişmesidir. Genellikle örnekleme 

yöntemiyle yapılan tahmindeki esas amaç, elde edilen parametrelerin 

anakütle parametresine ne kadar yakın olduğudur. Bu durum, örnek 

regresyon denkleminin çeşitli yöntemlerle tahmin edilmesi sonucu 

bulunan tahmin değerlerinin ortalaması ve varyansı ile ölçülür. Ancak 

tahmin edicilerde ortalama ve varyansın dışında aranılan bazı özellikler 

daha vardır. 

Tahmin edicilerde aranılan özellikler, örnek büyüklüğü dikkate 

alınmadan ortaya konan yaklaşım veya örnek birim sayısını dikkate alan 

yaklaşımlar olarak iki gurupta incelenir. İlk yaklaşıma göre, örnek birim 

sayısı dikkate alınmadan tahmincinin dört özelliği taşıması gerekir. Bu 

özellikler Sapmasızlık, Tutarlılık, etkinlik ve yeterlilik olarak sıralanır. 

İkinci yaklaşımda ise örnek birim sayısının küçük (sonlu) veya büyük 

(sonsuz) olmasına göre tahmincinin taşıması gereken özellikler iki grupta 

incelenir. Örnek birim sayısı küçük ise tahmincinin taşıması gereken 

özellikler küçük örnek özellikleri, Örnek birim sayısı büyük ise 
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tahmincinin büyük örnek özellikleri veya asimtotik örnek özellikleri 

taşıdığını görülür. 

Küçük Örnek özellikleri 

Sapmasızlık (Yansız, unbiased) 

En küçük varyans 

Etkinlik 

En iyi doğrusal sapmasız tahminci 

Yeterlilik 

Büyük Örnek Özellikleri 

Asimtotik (asymtotic) sapmasızlık 

Tutarlılık (consistent) 

Asimtotik etkinlik 

olarak gruplandırılır. 

2. KÜÇÜK ÖRNEK ÖZELLİKLERİ 

2.1 Sapmasızlık 

Bir tahmin edicinin sapmazsız (yansız, unbiased) olması, örnek 

tahminlerinin beklenen değeriyle, anakütle gerçek parametresi arasındaki 

farktır. Herhangi bir örnekleme dağılımda, 

𝐸(𝑢𝑖) = 0 olduğunda, 

𝐸(�̂�𝑖) = 𝛽𝑖 

olarak bulunur. Burada �̂�𝑖, 𝛽𝑖’in sapmasız tahmincisidir. Beklenen 

değerin, E ile gösterilmesi halinde sapma ise, 

𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎 =  𝐸(�̂�𝑖) − 𝛽𝑖 farkına eşit olur. (Çil, 2010, s.170) 

Eğer sapma sıfırsa, yani 𝐸(�̂�𝑖) = 𝛽𝑖 ise tahmin edici sapmasız olur. 

Örnek sayısı arttığında �̂�𝑖 tahmin değerleri, 𝛽𝑖 değerlerine yaklaşmaktadır. 

Sapmasız bir tahmin edici ortalama olarak parametrenin gerçek değerini 

verir. 
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 Tahmin edicilerde sapmasızlık özelliği aranan bir özellik olmasına 

rağmen çok önemli değildir. Sapmasızlık sadece ortalama değerleri değil, 

varyans değerlerini de dikkate almalıdır. Etkin bir tahmin edici, bütün 

sapmasız tahmin ediciler içinde en düşük varyansa sahip olan tahmin 

edicidir. Sapmasızlık, sadece ortalamaya dayandığından ancak küçük bir 

varyansla birlikte önemli hale gelir. (Çil, age, s.171) 

2.2 En küçük Varyans 

Bir tahmin edici, başka bir tahmin ediciye göre, en küçük varyansa 

sahipse, o en iyi tahmin edicidir. Bu durum aşağıdaki şekilde ifade 

edilebilir, 

𝐸[�̂� − 𝐸(𝑏)̂]
2

< 𝐸[�̂� − 𝐸(�̃�)]
2
 

Veya daha kısa olarak, 𝑣𝑎𝑟(�̂�) < 𝑣𝑎𝑟(�̃�) 

Söz konusu ifade de �̃�, anakütle gerçek parametresi b’nin sapmalı veya 

sapmasız herhangi bir başka tahminidir.  

En küçük varyans özelliği, tek başına fazla bir anlam ifade etmez. 

Düşük varyans sapmayla birlikte bulunması regresyon modeli için 

anlamlıdır. Aksi halde, varyansı küçük olduğu halde, sapması büyük olan 

bir tahmin edici, anakütle gerçek parametresine uzak bir değer etrafında 

dar bir aralıkta değişiyor demektir. (Tarı, age. s.61). 

En küçük varyans durumunda OLS tahmincileri etkin, yani en iyi 

doğrusal yansız tahminci (BLUE) ir. Sonuç olarak klasik doğrusal 

regresyon modeli (CLRM)’nin standart varsayımlarına dayanan t ve F 

testleri güvenilir ve istatistiksel anlamlılığı açısından doğru sonuçlar verir. 

Eğer değişen varyans varsa OLS tahmincileri en iyi doğrusal yansız 

tahminci (BLUE) değildir. Sadece doğrusal yansız tahmincidir (LUE). 

�̂�𝑖  �̂�𝑖  

𝑃(�̂�𝑖) 

Şekil 1: Sapmalı ve sapmasız tahmin ediciler 

𝐸(�̂�𝑖) = 𝛽 

𝑃(�̂�𝑖) 

𝐸(�̂�𝑖) 𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝛽 

(a).Sapmasız tahmin edici (b).Sapmalı tahmin edici 
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Sonuç olarak t ve F testleri güvenilirliğini kaybederek, tahmin edilen  

regresyon katsayılarının istatistiksel anlamlılığına ilişkin hatalı sonuçlara 

neden olur. (Gujarati,2016, s.127)  

2.3 Etkinlik 

Bir tahmin edici, sapmasız ve en küçük varyanslı olma özelliği taşıyorsa 

etkin sayılır. Yani, sapmasız ve başka bir sapmasız tahmin ediciyle 

karşılaştırıldığında daha düşük bir varyansa sahip olması gerekir. Başka bir 

ifadeyle bir anakütle parametresini tahmin eden, tahmincilerden birinin 

seçilmesi için tahmincilerin varyanslarına bakılması gerekir. Bu durum 

sembollerle aşağıdaki şekilde gösterilir, 

𝐸(�̂�𝑖) = 𝛽𝑖 

𝐸[�̂�𝑖 − 𝐸(�̂�𝑖)]
2

< 𝐸[�̂�𝑖
∗ − 𝐸(�̂�𝑖

∗)]
2
 

Burada �̂�𝑖
∗, gerçek 𝛽𝑖nin başka bir sapmasız tahmin edicisidir. Başka bir 

ifadeyle tüm sapmasız tahmin edicilerden en küçük varyansa sahip olan 

tahmin edicinin, etkin ve en iyi sapmasız tahmin edici olduğu varsayılır. 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinliğin belirlenmesi için sapmasız tahmincilerin varyansları birbirine 

oranlanır. Örneğin �̂�1ve �̂�2 olmak üzere iki sapmasız tahminci varsa, 

𝑣𝑎𝑟 (�̂�2)

𝑣𝑎𝑟 (�̂�1)
=

𝜎�̂�2

2

𝜎
�̂�1

2  

oranına bakılarak karar verilir. Hesaplanan oran 1’den büyükse �̂�1, küçük 

ise �̂�2 daha etkin bir tahminci olacaktır. 

     Tahmincilerin ortalama hata kareleri varyansa eşit olduğundan, 

varyansın küçük olması, aynı zamanda ortalama hata karenin de küçük 

olması anlamına gelir. 

�̂�2 

�̂�𝟐, �̂�𝟐
∗  

Şekil 2: Sapmasız tahmin ediciler 

𝑬(�̂�𝒊) = 𝜷 

�̂�𝟐
∗  
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 2.4 En İyi Doğrusal Sapmasızlık 

Sapmasız tahmin ediciler arasında en iyi olanın seçilmesinde, 

sapmasızlık ve etkinlik yanında, doğrusallık özelliğinin de aranması 

gerekir. Buna küçük örnek özellikleri içinde en iyi doğrusal sapmasız 

tahminci olma özelliği denir. En iyi doğrusal sapmasız tahminciye (DEST) 

veya İngilizce BLUE (best linear unbiased estimator) de denmektedir. 

Tahmincinin örnek gözlemlerinin doğrusal bir fonksiyonu olması veya 

örnek verilerinin doğrusal bir bileşimiyle elde edilmesi, doğrusal olduğu 

anlamına gelir. Bir tahmin edici doğrusalsa, sapmasız bir tahminci ise, ana 

kütle parametresi 𝛽𝑖 nin öteki doğrusal sapmasız tahmin edicileriyle 

karşılaştırıldığında minimum varyansa sahipse, bu tahmin ediciye en iyi 

doğrusal sapmasız tahminci denir. 

2.5 Yeterlilik 

Yeterli bir tahmin edici, gerçek parametre hakkında bir örneğin içerdiği 

bilginin tamamını kullanıma koyan bir tahmin edicidir. Bu durum başka 

hiçbir tahmin edicinin, tahmin edilmekte olan anakütle parametresi 

hakkında daha fazla bilgi sunamayacağı anlamına gelir. Örneğin aritmetik 

ortalama yeterlidir, çünkü diğer merkezi eğilim ölçülerinden (mod, 

medyan vb) daha fazla bilgi verir. Ortanca ise yeterli değildir, çünkü 

sadece örnek gözlem değerlerinin sıralanması için kullanılır. 

Tahmin ediciler için yeterlilik koşuluda tek başına önemli bir özellik 

değildir. Ancak etkinlik için gerekli bir koşul sayılır. 

3.BÜYÜK ÖRNEK ÖZELLİKLERİ 

Buraya kadar tahmin edicilerin, küçük örnek özellikleri olarak 

adlandırılan özellikleri açıklanmıştır. Bilindiği gibi iki örnekleme 

arasındaki fark örnek birim sayısına bağlı olarak ortaya çıkar. Küçük 

örneklerde istenilen özellikleri taşımayan bir tahminci, örnek büyüklü 

değiştiği takdirde, örnekleme dağılımı da değişir. Tahmincilerin bu 

özelliğine asimtotik özellikler denir. Asimtotik dağılım, bir tahmincinin 

dağılımının örnek birim sayısının artması ile belirli bir dağılıma 

yaklaşması olarak tanımlanır. Asimtotik özellik (n →  ∞) olması 

durumunda ortay çıkan örnekleme dağılımı özelliğidir. Bu özellikler, 

1. Asimtotik sapmasızlık 

2. Tutarlılık 

3. Asimtotik etkinlik 

olarak sıralanır. 

Örnek büyüklüğü arttıkça, tahmin edicinin iyiliği artmakta ve 

örnekleme dağılımının ortalaması anakütle parametresine yaklaşmaktadır. 
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Yapılacak tahminin başarısı, ancak tahmin edicinin bu özellikleri 

taşımasına bağlı olacaktır. 

3.1 Asimtotik Sapmasızlık 

Eğer 𝛽𝑖 tahmincisinin asimptotik ortalaması ana kütlenin gerçek 𝛽𝑖 

parametresine eşitse bu tahminci ilgili parametrenin asimptotik sapmasız 

tahmincisidir. Bir tahmincinin asimptotik olarak sapmasız olup olmadığını 

tespit edebilmek için örnek büyüklüğü (n) sonsuza giderken limitinin 

alınması gerekir.(Çil. age, s.173) 

Herhangi bir örnekleme dağılımda, 

𝐸(𝑢𝑖) = 0 olduğunda, 

𝐸(�̂�𝑖) = 𝛽𝑖 

olarak bulunur. Burada �̂�𝑖, 𝛽𝑖’in sapmasız tahmincisidir. Eğer bir tahminci 

sapmasız ise asimtotik olarak da sapmasız olduğu anlamına gelir. 

Dolayısıyla asimtotik olarak sapmasız olup, olmadığını ayrıca incelemek 

gerekmez. Asimtotik sapmasızlık sadece sapmalı tahmincilerde aranan bir 

özelliktir. Bir tahmincinin asimtotik olarak sapmasız olup olmadığı 𝑛 →

 ∞ giderken alınan limit ile belirlenir. 

 lim 𝐸(�̂�) = 𝛽
𝑛 → ∞

 

olacaktır. Burada, �̂�, 𝛽’in asimtotik sapmasız tahmincisidir. İfade edildiği 

gibi, �̂�, tahmin edicisinin asimtotik ortalaması, anakütlenin gerçek 𝛽 

parametresine eşit olacaktır. 

     Bir tahmin edicinin asimtotik sapması asimtotik ortalamasıyla gerçek 

parametre arasındaki farka eşittir. 

 Asimtotik sapma (�̂�) =  lim 𝐸(�̂�) − 𝛽
                                         𝑛 → ∞

 

ifadeden anlaşıldığı gibi, asimtotik sapmasız bir tahmin edici, örnek 

büyüklüğü biraz büyüdüğünde sapması kaybolan bir tahmin edicidir. Eğer 

bir tahmin edici, küçük örneklerde sapmazsa, asimtotik sapmasız bir 

tahmincidir, ancak bunun tersinin doğru olduğu söylenemez.(Dikmen, 

2018, s.97) 

3.2 Tutarlılık 

     Bir tahmin edicinin tutarlı olup olmadığını anlamak için örnek birim 

sayısı (n) arttıkça sapmasının ve varyansının ne olduğuna bakmak gerekir. 

n büyüdükçe sapma ve varyans değeri azalmakta ve 𝑛 →  ∞ giderken 
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alınan limitte ise sıfır olmaktadır. Yani örnek büyüklüğü arttıkça, hem 

sapma, hem de varyans azalmaktadır. Bu nedenle, örnek birim sayısının 

artması ile tahmin edici, anakütle parametresine yaklaşıyorsa tutarlı 

tahmin edici olarak tanımlanır. Örneğin, örnek birim sayısının artarak 

sonsuza yaklaşması durumunda �̂�, 𝛽’ye yaklaşıyorsa, �̂�, 𝛽’nin tutarlı bir 

tahmin edicisidir. Bu özellik aşağıda yer alan iki koşulun bir arada 

gerçekleşmesine bağlıdır. 

(i) �̂� asimtotik sapmasız olmalıdır: 

 lim 𝐸(�̂�) = 𝛽
𝑛 → ∞

 

(ii) n sonsuza giderken �̂�’nin varyansı sıfıra yaklaşmalıdır: 

 lim [𝑣𝑎𝑟(�̂�)] = 0
𝑛 → ∞

 

     Bu koşullarla birlikte, �̂� tahmin edicisinin asimtotik ortalaması, 

anakütlenin gerçek 𝛽 parametresine eşit olduğunda, �̂�, 𝛽’nin tutarlı bir 

tahmin edicisi olacaktır. Diğer bir ifade ile 𝑛 → ∞ iken, (n’nin sonsuza 

yaklaşması) �̂�′𝑛𝑖𝑛 𝛽’ya eşit olması olasılığı artarak 1’e yaklaşacaktır. 

     Bu durum aynı zamanda ortalama hata karenin de küçülmesi anlamına 

gelir. Sapmasız tahminciler için ortalama hata kare varyansa eşit olacaktır. 

Çünkü 𝑛 → ∞ için varyansın ve ortalama hata karenin limitinin alınması aynı 

sonucu verecektir. Tutarlılık kavramı şekil olarak gösterilirse, 

 

Şekil.2 de görüldüğü gibi, örnek büyüklüğü arttığında,  

tahmincinin hem sapma, hem de varyansı azalmaktadır. 

     Diğer yandan Ekonometrik bir modelin , heteroskedastik bir karaktere 

sahip olması tahmin edilen parametrelerin en küçük varyansa sahip tesirli 

parametreler olmasını, tutarlı ve kararlı olmalarını 

engellemektedir.(Kılıçbay,1986,s.137). 

n=5 

n=50 

 

n=10 

 

�̂�𝑖  

𝑃(�̂�𝑖) 

𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝛽 
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     3.3 Asimtotik Etkinlik 

     Asimtotik etkinlik sonlu varyansa ve sonlu ortalamaya sahip olan 

tahmin edicilerde aranan bir özelliktir. Burada ortalama ve varyansın 

belirli bir sayısal değere eşit olması durumu, sonlu ortalama ve sonlu 

varyans olarak adlandırılır. �̂� tahmin edicisinin, 𝛽’nin tutarlı ve asimtotik 

etkin bir tahmincisi olabilmesi için, 

�̂� tutarlı olmalı, 

𝛽’nin tutarlı tahmin edicileri arasında asimtotik varyansı en küçük olan 

tahmincisi olmalı. 

�̂�’nin sonlu ortalama ve sonlu varyanslı bir asimtotik dağılım göstermesi, 

gerekir. Böyle bir durumda, �̂� tahmin edicisi, anakütlenin gerçek 𝛽 

parametresinin asimtotik etkin bir tahmin edicisi olacaktır. 

4. ARANAN ÖZELLİKLERİN GENEL BİR 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Buraya kadar, tahmincilerin küçük ve büyük örnek özellikleri 

açıklanmış oldu, Ekonometrisyenler arasında tahmin edicilerde aranan 

özellikler içinde hangi özelliğin daha önemli olduğu konusunda tam bir 

görüş birliği mevcut değildir. Aranılan özellikler bir bakıma 

araştırmacının istek ve amaçlarına bağlı olarak seçilecektir.       

Sapmasızlık, tutarlılık ve etkinlik gibi, tahmin edicilerde aranılan 

özeliklerin önem sırası veya önceliği, araştırmanın amacına bağlı olarak 

değişebilir. Ancak bir tahmin edicide aranılan özelliklerde bazı 

noktaların dikkate alınması, araştırmanın başarısı açısından yararlı 

olacaktır. Örneğin bir tahmin edici, başka tahmincilere göre, bu 

özelliklerin daha fazlasına sahip ise, diğerlerine göre daha fazla tercih 

edilen bir tahminci olacaktır. 

5. EN KÜÇÜK KARELER TAHMİN EDİCİLERİNİN 

ÖZELLİKLERİ 

Hata terimleri 𝑢𝑖’nin bazı genel varsayımlara sahip olması, yani 

oratalaması sıfır ve varyansının sabit olması şartıyla, En küçük kareler 

tahmin edicilerinin doğrusal, sapmasız ve eniyi (DES) oldukları 

görülecektir. E.K.K yönteminin bu özelliğine, bunun gerçekleşmesini 

sağlayan varsayımlarla birlikte Gauss-Markow en küçük kareler teoremi 

adı verilir.(R.Wonnactott ve T.Wonnacott,1970.s.21). Gauss-Markow 

teoremine göre, çok geniş bir sapmasız tahmin ediciler sınıfı içinde en 

küçük kareler tahmin edicileri en etkin olanlardır.(Newbold,2008.s.548). 
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DES özellikleri şekil.3 de gösterilmiştir. 

 

     Bütün tahmin ediciler sapmasız değildir, Bu tahmin ediciler arasında 

EKK, sıradan en küçük kareler, (SEK) tahmin edicileri, Regresyon 

katsayılarını tahmin etmede yaygın olarak kullanılan bir yöntem olup, 

doğrusal sapmasız ve en küçük varyanslı tahmin edicilerdir. Şekil.3 de 

görüldüğü gibi, doğrusal tahmin ediciler, bütün tahmin edicilerin bir alt 

kümesidir. Bütün doğrusal sapmasız tahmincilerinde sapmasız olduğu 

söylenemez. Ancak SEK tahmin edicileri doğrusal, sapmasız ve 

varyansları en küçük olan tahmin edicilerdir. Yani SEK tahmin edicileri 

DES özelliğine sahiptir.(Koutsoyiannis,1989.s.112).  
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1.Giriş     

14.yy’dan itibaren Avrupa’ da bir birlik oluşturma düşüncesi 

filozofları, hukukçuları, siyaset adamlarını ve birçok ileri görüşlü insanı 

cezbeden bir düşünce olmuştur. I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da 

bir birlik oluşturabilmek için önemli fikirler üretilmiş fakat bu fikirlerin 

benimsenmesi II. Dünya Savaşı sonrasında mümkün olmuştur. 

1951 yılında uluslararası barışı sağlamak ve kömür ve çelik 

sektörünü güçlendirmek amacı ile kurulan Avrupa Kömür ve Çelik 

Topluluğu Avrupa Birliği’nin temelini oluşturmaktadır. Avrupa Kömür 

ve Çelik Topluluğu, Paris Antlaşması ile kurulmuş bir topluluktur. Bu 

antlaşma Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya 

arasında imzalanmıştır. Başlangıçta altı üyesi bulunan ve 1 Mayıs 2004 

tarihinde yirmi beş üyeye ulaşan Avrupa Birliği’nin günümüz itibari ile 

mevcut üye sayısı yirmi sekizdir. Avrupa Birliği, siyasi ve ekonomik 

bir yapılanmadır. 

Avrupa Birliği’ne tam üye olabilmek için gerekli bazı kriterler 

mevcuttur. Bu kriterler, 1992 yılında, ekonomik, parasal ve siyasal 

birlik kurulmasını öngören Avrupa Birliği Antlaşması(Maastricht 

Antlaşması) kriterleridir. Maastricht kriterleri, aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

AB’ye üye olan ülkelerin, bütçe açığının GSYİH ’sına oranı % 3’ü 

geçmemelidir. AB’ye üye olan ülkelerin, devlet borçlarının GSYİH 

’sına oranı % 60’ı geçmemelidir. AB’ye üye olan ülkelerin en düşük 

enflasyona sahip olan üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile 

ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir. 
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Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık 

dönem itibariyle, fiyat istikrarı alanında en yüksek performansı 

gösteren 3 ülkenin faiz oranı 2 puanı aşmayacaktır.  Son 2 yıl içinde, 

üye olan ülkenin parası diğer bir üye ülkenin parası karşısında devalüe 

edilmiş olmamalıdır. Bu kriterler ile Avrupa Birliği’ne üye ve aday 

ülkelerin ekonomik performanslarını değerlendirebilmeleri ve gerekli 

yasal düzenlemeleri belirlemeleri mümkündür. 

Performans kavramı, bir sürecin, eylemin veya kişinin belirlenen 

standartlar doğrultusundaki ekinliği, yetkinliği, beceriyi veya başarıyı 

gerçekleştirebilme kalitesini ifade etmektedir. İstenilen amaç ve 

hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, karlı ve ekonomik hizmetlerin 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği performans ölçümleri ile ortaya 

konmaktadır. Kısaca, performans ölçümü ülkelerin kaynaklarını ne 

derece etkin ve verimli kullandığını ifade etmektedir. 

Globalleşme ile birlikte artan rekabet ortamı ülkelerin kendilerini 

diğer ülkelerle karşılaştırmasını ve aralarındaki farkları tespit 

etmelerini kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Ekonomik göstergeler ile bu 

karşılaştırma yapılırken birçok gösterge dikkate alınmaktadır. Bu 

sebeple Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ülkelerin ekonomik 

performanslarını karşılaştırmak için daha uygun görülmektedir.  

AB kurucu üye ülkeleri ve Türkiye’nin ekonomik performanslarının 

karşılaştırılması, ülkelerin kendi durumlarını değerlendirebilmesi ve 

ekonomik göstergelerin önem derecelerinin belirlenmesi açısından 

önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, Avrupa Birliği kurucu üye ülkeleri ile Türkiye’nin 

2014-2018 yılları arası ekonomik göstergeleri Çok Ölçütlü Karar verme 

Yöntemleri olan Entropi ve Copras yöntemi yardımı ile analiz 

edilecektir. Çalışmada kullanılan ekonomik göstergeler; Kişi Başı 

GSYH, İşsizlik, İthalat, İhracat, Faiz Oranı, Cari Denge, Gelir Endeksi 

ve Tüfe’dir. 

Çalışmanın amacı, Entropi yöntemi ile ekonomik kriterlerin 

ağırlıklarını belirlemek, Copras yöntemi ile de ülkeleri ekonomik 

performanslarına göre sıralayarak en iyi finansal performansa sahip 

ülkeyi belirlemektir. Literatürde bu alanda bir çok çalışma mevcut 

olmasına rağmen sadece AB’nin kurucu üye ülkeleri ile Türkiye’nin 

ekonomik performanslarının karşılaştırıldığı bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu sebepten dolayı literatüre katkı sağlayacağı 

varsayılmaktadır. 
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2. Literatür taraması 

Literatürde Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye'nin karşılaştırıldığı 

birkaç çalışma bulunduğu gibi, çalışmada kullanılan yöntemlerle ve 

kurucu ülkelerle Türkiye karşılaştırılması yapılmamıştır. Ayrıca 

Entropi ve COPRAS yöntemlerinin farklı alanlarda çok kriterli 

problemlerin çözümünde kullanıldığı pek çok çalışma bulunmaktadır. 

Bu alanda yer alan belirli başlı çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.  

Kaya (2011) çalışmada AB üyeliğine aday ülkelerle AB üye 

ülkelerin Yaşam kaliteleri karşılaştırılarak sıralanmıştır. VIKOR 

yönteminin kullanıldığı çalışmada 2003, 2005 ve 2007 yılları için analiz 

yapılmıştır. 

Urfalıoğlu ve Genç tarafından 2013 yılında yapılan çalışmada AB 

ülkeleri ile üyeliğe aday toplam 32 ülkenin ekonomik performansları 

ELECTRE, TOPSİS ve PROMETHEE yöntemleriyle karşılaştırılmış, 

Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla, İhracat, İthalat, istihdam oranı, büyüme hızı 

ve enflasyon kriterleri kullanılarak ülke sıralamaları elde edilmiştir. 

Orakçı ve Özdemir(2017) yılında yapılan çalışmada Türkiye ile AB 

ülkeleri insani gelişmişlik düzeyleri eğitim, sağlık ve refah göstergeleri 

kullanılarak karşılaştırılmıştır. CRITIC tabanlı Gri İlişkisel Analiz ve 

Moora yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada farklı yöntemlere göre 

farklı sıralama değerleri elde edilmiştir.  

Özdağoğlu(2013), çalışmada, 38 farklı eksantrik pres alternatifinin 

anma tonajı yüksekliği, maksimum kapalı kalıp yüksekliği, strok ayarı, 

koç ayarı, motor gücü ve birim vuruş süresi değerlendirme ölçütleri 

açısından incelenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yapılan sıralamaya 

göre, en iyi alternatifin %100 performans indeks değerine sahip olan 38 

numaralı eksantrik pres model, en kötü alternatifin ise %41,04 

performans indeks değeri ile 3 numaralı eksantrik pres model olduğu 

görülmüştür. 

Madıc, Markovıc, Petrovıc, ve Radovanovıc(2014), bu çalışmada 

Copras yönteminin uygulanabilirliği ve kabiliyeti araştırılmış, ayrıca 

tedarikçi seçimi için karar verme problemi çözülmeye çalışılmıştır. 

Tarım ve inşaat ekipmanı üreten bir firma için Copras yönteminin 

metodolojisi verilmiş ve sonuçlar daha önceki yapılan çalışmalarda elde 

edilen verilerle karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, Copras 

yönteminin iyi bir potansiyele sahip olduğu görülmüştür. 

Aksoy, Ömürbek ve Karaatlı(2015), çalışmanın amacı, AHP temelli 

Multımoora ve Copras yöntemleri ile Türkiye Kömür İşletmeleri’ne ait 

sekiz işletmenin performanslarının değerlendirilmesidir. 2008-2012 
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yıllarını kapsayan bu çalışmada ele alınan kriterler; toplam satış, 

faaliyet karı, rezerv durumu, çalışan kişi sayısı, dekapaj miktarı, yatırım 

harcamaları ve üretim miktarı olmuştur. Yapılan analiz sonuçlarına 

göre, hem Multımoora hem de Copras yöntemi için en iyi performans 

gösteren işletmenin ELİ işletmesi olduğu görülmektedir. En düşük 

performanslı işletmeler ise, BLİ ve ILİ olarak belirlenmiştir.  

Sarıçalı ve Kundakcı(2016), çalışmada, tatil amaçlı otel alternatifleri 

AHP ve Copras yöntemleri ile değerlendirilmiştir. AHP yöntemi ile otel 

seçerken dikkate alınacak kriterlerin ağırlıkları belirlenirken Copras 

yöntemi ile de otel alternatifleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. AHP 

yöntemi sonucu elde edilen kriterlerin ağırlıkları; Erişkin bir Kişinin 

Günlük Konaklama Ücreti (0,16), Otelin Denize Olan Uzaklığı (0,35), 

Otelin Havaalanına Uzaklığı (0,03), Otelin Şehir Merkezine Uzaklığı 

(0,24), Oteldeki Havuz Sayısı (0,11), Otele Ait Plajın Uzunluğu (0,05), 

Oteldeki Alakart Restoran Sayısı (0,07) olarak bulunmuştur. Copras 

yöntemi ile de otel alternatifleri sıralandırılmış ve en iyi alternatif Side 

Oteli olarak belirlenmiştir.  

Uygurtürk ve Soylu(2016), çalışmada, Copras yöntemi kullanılarak 

Borsa İstanbul’da işlem gören girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının 

likidite ve karlılık performanslarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

2013-2015 dönemine ait mali tablolardaki bilgilerden yararlanılarak 

finansal oranlar hesaplanmış ve hesaplanan oranlar Copras yöntemi ile 

analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, RHEAG işletmesinin analiz 

dönemindeki tüm yıllarda düşük performans sergilemesinin yanı sıra 

EGYLO, EGCYO ve ISGSY işletmeleri de performans düşüşü 

göstermiştir. HDFGS ve VERTU işletmeleri ise önemli bir performans 

yükselişi sergilemiştir. Aynı yılda Özbek ve Erol(2016), bu çalışmanın 

amacı, depo yeri karar problemine çözüm bulmaktır. Çalışmada, çok 

kriterli karar yöntemlerinden olan AHS, BAT, COPRAS, VE MOORA 

yöntemlerinin bir arada ele alındığı bütünleşik bir model kullanılmıştır. 

AHS yöntemi ile ölçüt ağırlıkları belirlenmiş, BAT, COPRAS ve 

MOORA yöntemleri ile de karar seçenekleri sıralanmıştır. Yapılan 

analizlere göre her üç yöntem göre de en uygun depo yeri C seçeneği 

olarak belirlenmiştir. Her iki yönteme göre de daha az uygun bulunan 

seçenekler ise A ve B seçenekleri olmuştur.  

Ertuğrul ve Öztaş(2016), çalışmada, bireysel emeklilik sistemine 

katılmak isteyen kişiler için en uygun emeklilik planının seçilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda on alternatif ve beş kriter 

incelenmiş, COPRAS ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak sonuçlar elde 

edilmiştir. Yapılan analizler sonucu, her iki yöntemde de P9 isimli 

emeklilik planı ilk sırada yer alırken, P6 ve P8 emeklilik planlarının da 
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sıralamaları farklı olsa da ilk üçte yer aldığı görülmüştür. P2 ve P7 

emeklilik planları ise her iki yöntemde de son iki sırada yer almış, 

geriye kalan planların ise bir birine yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. 

Ve çalışmada kullanılan iki yönteme ait hesaplamaların tutarlı olduğu 

sonucuna varılmıştır.  

Şahin ve Öztel(2017), çalışmanın amacı, Türkiye ve BRICS 

ülkelerinin yaşanabilirlik düzeylerinin Copras yöntemi ile 

karşılaştırmalı analizinin yapılmasıdır. Çalışmada ele alınan endeksler, 

GSYİH, nüfus yoğunluğu, ortalama yaşam süresi, işsizlik oranı ve 

insani gelişmişlik endeksidir. Yapılan analizler sonucunda, Rusya, 

yaşanabilirlik seviyesi en yüksek ülke iken Güney Afrika sonunca ülke 

olmuştur. Ayrıca Çin 2.sırada, Türkiye ise 4.sırada yer almıştır.  

Özbek ve Erol(2017), bu çalışmada Aras ve Copras yöntemleri 

kullanılarak faktöring hizmeti almak isteyenler için en uygun faktöring 

şirketinin seçilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, İMKB’ nda işlem gören 

yedi şirketin 2013-2016 finansal verilerinden yararlanılmıştır. Bu 

şirketler, BSRFK, CRDFA, GARFA, HUZFA, SMRFT ve YKFKT’ 

dir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında her iki yönteme göre de 

GARFA’ nın en üst sırada, SMRFT’ nin ise en alt sırada yer aldığı 

görülmektedir. 

Ömürbek, Aksoy ve Akçakanat(2017), çalışmanın amacı, Entropi, 

Aras, Moora Ve Copras gibi Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri 

kullanılarak, aktif büyüklüklerine göre büyük ölçekli bankaların 

sürdürülebilirlik performanslarını karşılaştırmalı olarak 

değerlendirmektir. Çalışmada değerlendirilen bankalar; Halkbank, 

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve 

Yapıkredi Bankasıdır. Bankaların değerlendirilmesinde 

sürdürülebilirlik raporları ve faaliyet raporlarındaki verilerden 

yararlanılmış olup bu veriler; toplam aktif değişim oranı, nakdi krediler 

değişim oranı, toplam özkaynak değişim oranı, mevduat değişim oranı, 

sermaye yeterlilik oranı, toplam şube sayısı, toplam müşteri sayısı, 

toplam ATM sayısı, toplam çalışan sayısı, çalışan başına ortalama 

eğitim süresi ve kapsam 1 emisyonu ile kapsam 2 emisyonu 

kriterleridir. Elde edilen sonuçlara göre üç yöntemde de Ziraat Bankası 

ilk sırada yer almıştır. Yapıkredi Bankası, Aras yönteminde altıncı 

sırada yer alırken diğer iki yöntemde beşinci sırada yer almıştır. Garanti 

Bankası ise, Aras yönteminde beşinci sırada, diğer iki yöntemde altıncı 

sırada yer almıştır. Ziraat Bankası’nın ilk sırada yer almasında, sosyal 

faktör olarak kullanılan kriterlerin diğer bankalardan daha yüksek 

değerde olması, çevresel faktörler kapsamında ele alınan minimum 
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kriter değerlerinin daha düşük değerlerde olması ve ağırlık olarak 

çevresel faktörlerin daha etkili olması önemli rol oynamıştır.     

Bağcı ve Caba(2018), çalışmanın amacı, Menkul Kıymet Yatırım 

Ortaklıkları’nın 2010-2017 yılları arasındaki nakit düzeylerini 

karşılaştırmaktır. Çalışma kapsamında Borsa İstanbul’da faaliyet 

gösteren ve BİST MKYO Endeksi’ne kayıtlı 9 firmanın nakit durumları 

ele alınmıştır. Firmaların nakit düzeyleri Copras ve Entropi yöntemleri 

kullanılarak belirlenmiştir. İlk olarak Entropi yöntemi ile oranların 

ağırlıkları hesaplanarak her oranın önem derecesi tespit edilmiştir. 

Daha sonra Copras yöntemi ile MKYO’ların nakit seviyeleri 

belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, 2010 ve 2015 yıllarında Garanti 

Yatırım Ortaklığı, 2011 ve 2013 yıllarında Euro Kapital Yatırım 

Ortaklığı, 2012’de Oyak Yatırım Ortaklığı, 2014 ve 2017 yıllarında İş 

Yatırım Ortaklığı ve 2016 yılında ise Euro MKYO nakit düzeyi 

açısından en iyi firmalar olarak belirlenirken; 2010, 2011 ve 2016 

yıllarında Metro Yatırım Ortaklığı, 2012 yılında Garanti Yatırım 

Ortaklığı, 2013 ve 2015 yıllarında Atlas MKYO ve 2017 yılında ise 

Oyak Yatırım Ortaklığı yetersiz likit düzeyine sahip firmalar olarak 

belirlenmiştir.  

Topak ve Çanakçıoğlu(2019), çalışmada, Entropi ve Copras 

yöntemi kullanılarak Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat 

bankalarının finansal performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda çalışmada, sektörde aktif büyüklüğü açısından 

en büyük 11 bankanın 2017 dönemine ilişkin finansal tablolarından 

hesaplanan veriler kullanılmıştır. Çıktı faktörleri olarak; özkaynaklar, 

mevduatlar, personel giderleri, personel sayısı ve şube sayısı girdi 

faktörleri olarak kullanılırken, krediler, net faaliyet karı, aktif karlılık 

oranı ve özkaynak karlılık oranı seçilmiştir. Entropi yöntemi yardımıyla 

seçilen kriterlerin ağırlıkları belirlenmiş ve Copras yöntemi ile de 

bankalar performans açısından sıralanmıştır. Elde edilen sonuçlara 

göre, sektördeki büyük bankaların finansal performans değeri açısından 

en iyi performansa sahip bankalar olduğu belirlenmiştir.  

Zolfani ve Bahrami(2014), bu çalışmada İran'daki yüksek teknoloji 

endüstrilerinin önceliği olan karar ve politikaların belirlenmesi 

üzerinde durulmuştur. Çalışmada kriterleri ağırlıklandırmak için Swara 

yöntemi kullanılırken, kriterleri sıralandırmak için Copras yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışmada dört teknoloji endüstri incelenmiş olup bu 

endüstriler; Biyomedikal Mikro Elektromekanik Sistemler 

(BioMEMS), Nano Teknoloji, Biyoteknoloji ve Biyomedikal 

Mühendisliğidir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 

Nanoteknoloji’nin İran'daki önceliklerin başında geldiği görülmüştür. 
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Popovic vd.(2012), Bu çalışma, finansal analiz kriterlerine ve kesin 

olmayan verilerin kullanımına dayalı yatırım projeleri seçimini ele 

almaktadır. Önerilen modelde, alternatif proje performansları net ve 

aralık değerleri kullanılarak ifade edilmekte ve daha sonra mevcut olan 

en iyi proje COPRAS ve COPRAS-G yöntemleri kullanılarak 

seçilmektedir. Önerilen yaklaşımın uygulanabilirliğini ve etkililiğini 

göstermek için sayısal bir örnek verilmiştir. 

Zolfani vd., bu çalışmada Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve gri 

ilişkiler (COPRAS-G) yöntemiyle alternatiflerin karmaşık orantılı 

değerlendirmesine dayanan bir personel seçim sistemi önerilmiştir. 

Çalışmada ele alınan kriterler; Ürün ve hammadde özellikleri bilgisi, 

Deneyim ve eğitim durumu, İdari yönelim, Davranışsal esneklik, Risk 

değerlendirme yeteneği, Ödeme ve Takım çalışmasıdır. AHP yöntemi 

ile bu kriterlerin ağırlıkları belirlenmiş ve Copras-G yöntemi ile 

kriterler sıralanmıştır. Bu çalışmanın personel seçimi ve gelecekteki 

araştırmalar için bir model olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. 

3.Yöntem 

3.1. Entropi yöntemi 

Entropi kavramı, 1865 yılında Rudolph Clausius tarafından 

termodinamik alanında geliştirilen bir yöntem olarak literatüre girmiş 

ve ilk olarak fizik, matematik gibi mühendislik bilimlerinde 

kullanılmıştır(Bağcı ve Caba, 2018:71). 

Shannon, daha sonraki yıllarda Entropi kavramını, kesikli olasılık 

dağılımı ile açıklamış ve de belirsizliğin bir ölçüsü olarak 

tanımlamıştır(Ayçin ve Güçlü, 2020:294). Shannon, Entropi yöntemini 

1948 yılında bilgi teknolojilerine uyarlamış ve bilgi entropisi olarak 

kullanmaya başlamıştır(Bağcı ve Caba, 2018:71). 

Entropi yöntemi objektif yöntemler arasında değerlendirilen bir 

yöntemdir. Karar probleminde yer alan kriterlere ilişkin ağırlıklarının 

hesaplanmasında karar matrisindeki veriler yeterli olmakta ve herhangi 

bir sübjektif değerlendirmeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nedenle 

Entropi yönteminin uygulanabilirliği daha kolaydır(Ayçin ve Güçlü, 

2020:294). Entropi, gerçeği yansıtan ağırlıklandırma yöntemlerinden 

biri olmakla birlikte ortaya konulan probleme ilişkin maksimum 

belirsizlik ya da minimum belirliliği açıklamada kullanılan etkin bir 

yöntemdir. Bu yöntem sayesinde insan kaynaklı hatalar da ortadan 

kaldırılmaktadır(Korucuk, Akyurt ve Turpcu, 2019:703). 
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Entropi yöntemi aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır(Eş, 2008: 76-

77): 

Aşama 1: Karar matrisinin oluşturulması: 

                           K1          K2………….....….Kn 

                                                                                                                                              

A1 

A2 
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An 

 

Alternatifler: A = {Am | i= 1,2,…..m } 

Kriterler : K= {Kn | j= 1,2,…..n } 

Xij = i alternatifin j kriterine göre sahip olduğu değer 

Aşama 2: Karar matrisinin normalizasyonunun elde edilmesi 

Aşağıdaki eşitlik yardımı ile Normalizasyon işlemi yapılmaktadır: 
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Aşama 3: Ej değerinin hesaplanması: 
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Aşama 4: Dj belirsizliğinin hesaplanması 

jjj Ed  ,1      (3) 

Aşama 5: Kriterlerin ağırlık değerlerinin hesaplanması 

Aşağıdaki formül yardımıyla ağırlık değerleri elde 

edilmektedir(Ulutaş, 2019: 1558): 
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jW  (4) 

Entropi yöntemi yardımı ile kriterlerin ağırlıkları belirlendikten 

sonra farklı yıllara ilişkin AB kurucu üye ülkeleri ve Türkiye 

ekonomilerinin karşılaştırılmasında Copras yönteminden 

yararlanılmıştır. 

3.2. Copras yöntemi 

Copras Yöntemi(Complex Proportional Assessment), Vilnius 

Gediminas Teknik Üniversitesi araştırmacıları Zavadskas ve 

Kaklauskas tarafından 1996 yılında geliştirilmiş olan bir 

yöntemdir(Şahin ve Öztel, 2017: 77).  

Bu yöntem ile alternatiflerin önem ve fayda dereceleri belirlenerek 

alternatifler arasında sıralama yapılmaktadır(Ertuğrul ve Öztaş). Hangi 

kriterin ne kadar öneme sahip olacağı karar vericiler tarafından 

kriterlere ağırlık atanarak belirlenmektedir. Ayrıca, alternatifler analiz 

edilirken ikili karşılaştırma yapılmadığından alternatif sayısı fazla olsa 

dahi PROMETHEE ve ELECTRE yöntemlerinde yaşanan uzun işlem 

süreci sorunuyla karşılaşılmamaktadır(Ertuğrul ve Öztaş, 2016:168). 

Copras Yönteminin hesaplamaları, AHP ve TOPSİS yöntemlerine 

göre daha basittir ve kullanımı daha kolaydır. Nicel ve nitel kriterler 

değerlendirmeye tabii tutulmakta ve bu yöntem sayesinde maksimize 

ve minimize edilmek istenen değerler ayrı ayrı 

hesaplanabilmektedir(Şahin ve Öztel, 2017: 77). 

Copras Yönteminin diğer yöntemlerden üstün tarafı, alternatiflerin 

yarar derecelerini de göstermesidir. Bu sayede hangi alternatifin diğer 

alternatiflerden ne derece iyi veya kötü olduğu yüzde olarak 

görülmektedir (Aksoy, Ömürbek ve Karaatlı, 2015: 11). 
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Copras Yönteminin aşamaları aşağıdaki gibidir(Ömürbek, vd., 

2017:21-22): 

Aşama 1: Karar matrisinin oluşturulması 

Aşağıda görüldüğü gibi öncelikle karar matrisi oluşturulmaktadır. 

   

 

 

 

 

 

Aşama 2: Normalize edilmiş karar matrisinin oluşturulması 

Aşağıdaki formül yardımı ile Normalize Edilmiş Karar Matrisi elde 

edilmektedir. 
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Aşama 3: Ağırlıklandırılmış karar matrisinin oluşturulması 

Kriterlere ait ağırlık değerleri ile Normalize Karar Matrisinin ilgili 

sütunları çarpılarak Ağırlıklandırılmış Karar Matrisi elde edilmektedir. 

Bu aşamanın formüluzasyonu aşağıdaki gibidir: 

D’= djj= Xij*Wj                 (6)               

Aşama 4: Faydalı ve faydasız ölçütlerin hesaplanması 

Amaca ulaşmada daha yüksek değerler daha iyi durumları 

belirtiyorsa ölçütler faydalı ölçütler; daha düşük değerler  daha iyi 

durumları belirtiyorsa ölçütler faydasız ölçütler olarak ifade 

edilmektedir. 

Si+= ∑ 𝑑𝑗𝑗𝑘
𝑗=1       j=1,2,……..,k       (7) 

Si-= ∑ 𝑑𝑗𝑗𝑛
𝑗=𝑘+1    j=k+1, k+2, …….,n     

   (8) 

Faydalı Ölçütler Si+ , Faydasız Ölçütler ise Si- olarak ifade 

edilmektedir. 
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Aşama 5:Qi göreceli önem değerlerinin hesaplanması 

Q değerleri, her alternatif için göreceli önem değerini ifade 

etmektedir ve aşağıdaki formül yardımı hesaplanmaktadır: 

 Qi= Si+ +
∑ 𝑆𝑖−𝑚

𝑖=1

𝑆𝑖− .∑
1

𝑆𝑖−
𝑚
𝑖=1

                 (9) 

Hesaplamalar sonucu en yüksek göreceli önem değerini alan 

alternatif en iyi alternatif olarak belirlenmektedir. 

Aşama 6: En yüksek göreceli önem değerlerinin hesaplanması 

Aşağıdaki eşitlik yardımı ile en yüksek göreceli öncelik değerine 

ulaşılmaktadır: 

Qmax= {𝑄𝑖}∀𝑖 = 1,2, … . , 𝑚     (10) 

Aşama 7: Her bir alternatif için performans indeksi (pi) değerlerinin 

hesaplanması 

Pi değeri her bir alternatif için aşağıdaki formül yardımı ile 

hesaplanmaktadır: 

Pi= 
𝑄𝑖

𝑄𝑚𝑎𝑥
 × 100%      (11) 

Performans İndeksi en yüksek olan alternatif en iyi alternatif 

seçilmektedir. Performans İndeksleri büyükten küçüğe doğru 

sıralanarak alternatiflerin tercih sıralaması elde edilmektedir. 

4.Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde 2014-2018 yılları AB kurucu üye ülkeleri 

ile Türkiye’nin ekonomilerinin karşılaştırılmasında ve kriterlerin 

ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1: Çalışmada kullanılan alternatifler ve kriterler 

Alternatifler Kriterler 

A1 Almanya K1 İşşizlik(bin) 

A2 Belçika K2 Kişi Başı GSYH(dolar) 

A3 Fransa K3 mal ve hizmet ithalatı yıllık artış hızı % 

A4 Hollanda K4 mal ve hizmet ihracatı yıllık artış hızı % 

A5 İtalya K5 Faiz oranı % 

A6 Lüksemburg K6 Cari hesaplar(milyon) 
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A7 Türkiye K7 Gelir endeksi 

  K8 Tüfe değişimi(yıllık, %) 

Tablo 2: 2014 yılı karar matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

A1 2090 44934 4,3 4,8 1,1 317509 0,921 0,9 

A2 423 44856 5,9 5,2 1,1 42892 0,911 0,3 

A3 3032 41478 5,3 3,3 1,1 1497 0,899 0,5 

A4 660 51101 3,7 4,5 1,1 114797 0,927 0,001 

A5 3230 33667 3,9 2,6 1,1 78950 0,88 0,2 

A6 16 105659 19,9 16,4 1,1 42193 0,967 0,6 

A7 2853 13278 0,0001 8,2 9,9 0,0001 0,816 8,2 

Tablo 3: 2015 yılı karar matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

A1 1950 45521 5,8 5,5 0,9 315934 0,923 0,5 

A2 579 45174 3,9 3,7 0,9 33677 0,911 0,6 

A3 3054 41765 5,9 4,6 0,9 18184 0,9 0,001 

A4 614 51872 14,5 7,4 0,9 75815 0,929 0,001 

A5 3033 33959 6,5 4,3 0,9 52693 0,881 0,001 

A6 18 107235 3,4 4,7 0,9 30263 0,974 0,5 

A7 3057 13853 1,7 4,3 9,9 0,0001 0,8 8,8 

Tablo 4: 2016 yılı karar matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

A1 1774 46168 5,3 4,3 0,8 321928 0,925 0,6 

A2 553 45599 9,5 8,4 0,8 29496 0,913 2,1 

A3 2972 42055 4,9 3,7 0,8 14644 0,901 0,3 

A4 539 52727 0,001 3,6 0,8 89770 0,929 0,1 

A5 3009 34398 5,9 3,8 0,8 75264 0,884 0,001 

A6 18 107480 3,6 4,5 0,8 29807 0,973 0,3 

A7 3330 14063 5,7 0,0001 11 0,0001 0,824 8,5 

Tablo 5: 2017 yılı karar matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

A1 1621 46988 5,2 4,9 0,8 327802 0,928 1,5 

A2 525 46211 4,4 5,3 0,8 46764 0,917 2,1 

A3 2788 43002 3,9 3,9 0,8 24114 0,905 1 
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A4 438 53942 6,2 6,5 0,8 130758 0,936 0,001 

A5 2909 35029 6,2 6 0,8 91982 0,887 1,2 

A6 17 106520 0,6 0,7 0,8 43920 0,979 1,7 

A7 3454 14871 10,3 12 12,2 0,0001 0,832 11,9 

Tablo 6: 2018 yılı karar matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

A1 1471 47478 11,4 2,1 0,8 313816 0,929 1,7 

A2 495 47166 9,9 1,2 0,8 13395 0,919 2,1 

A3 2712 43664 9 3,5 0,8 1731 0,907 1,9 

A4 350 55023 11,1 3,7 0,8 119808 0,939 0,001 

A5 2757 35432 10,8 1,8 0,8 72270 0,89 1,1 

A6 15 110742 7,5 0,5 0,8 24078 0,98 1,5 

A7 3537 15069 0,001 7,8 12,2 0,001 0,833 20,3 

4.1. Entropi yöntemi ile kriterlerin ağırlıklandırılması 

2014 yılı karar matrisine Entropi yönteminde yer alan 1 numaralı 

formül uygulanarak elde edilen normalizasyon matrisi aşağıdaki tablo 

verilmiştir. 

Tablo 7: 2014 yılı Entropi yöntemi normalizasyon değerleri 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

A1 0,1698 0,1341 0,1 0,1066 0,0666 0,5310 0,1457 0,0841 

A2 0,0343 0,1339 0,1372 0,1155 0,0666 0,0717 0,1441 0,0280 

A3 0,2464 0,1238 0,1232 0,0733 0,0666 0,0025 0,1422 0,0467 

A4 0,0536 0,1525 0,0860 0,1 0,0666 0,1920 0,1466 9,34E-05 

A5 0,2625 0,1005 0,0906 0,0577 0,0666 0,1320 0,1392 0,0186 

A6 0,0013 0,3154 0,4627 0,3644 0,0666 0,0705 0,1529 0,0560 

A7 0,2318 0,0396 2,33E-06 0,1822 0,6 1,673E-10 0,1290 0,7662 

Normalizasyon matris değerlerine Entropi Yönteminin 2 numaralı 

formülü uygulanarak elde edilen Ej değerleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. Formülde yer alan k değeri 0,5138 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 8: 2014 yılı Entropi yöntemi Ej değerleri 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

0,8313 0,7349 0,7945 0,9007 0,7141 0,6739 0,9993 0,4585 
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Ej değerlerine Entropi Yönteminde yer alan 3 numaralı fomül 

uygulanarak elde edilen Dj değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 9: 2014 yılı Entropi yöntemi dj değerleri 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

0,8313 0,9286 0,7945 0,9007 0,7141 0,6739 0,9994 0,4585 

Entropi Yönteminde yer alan 4 numaralı fomül uygulanarak elde 

edilen kriter ağırlıkları(Wj) değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 10: 2014 yılı Entropi yöntemi wj değerleri 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

0,0891 0,1400 0,1085 0,0524 0,1510 0,1723 0,0003 0,2861 

2014 yılında, ağırlığı en yüksek kriter tüfe iken ağırlığı en düşük 

kriter gelir endeksi olmuştur. Ağırlığı en yüksek ikinci kriter ise cari 

denge kriteridir.  

Kullanılan kriterlerin ağılırlıklarını belirlemek amacıyla Entropi 

yönteminde yer alan tüm formüller 2014 yılı matrisine uygulandığı gibi 

diğer yılların karar matrislerine de uygulanmış ve elde edilen kriter 

ağırlıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 10: 2014-2018 yılları Entropi yöntemi wj değerleri 

Yıl K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

2015 0,0939 0,0413 0,0542 0,0073 0,1987 0,2016 0,0004 0,4025 

2016 0,0724 0,0295 0,0431 0,0452 0,4452 0,1427 0,0002 0,2216 

2017 0,1179 0,0427 0,0511 0,1134 0,2806 0,1719 0,0004 0,2221 

2018 0,1097 0,0386 0,0475 0,0774 0,2448 0,2260 0,0003 0,2557 

2015 yılı için ağırlığı en yüksek kriter yine tüfe iken, ağırlığı en 

düşük kriter gelir endeksi olmuştur. Ağırlığı en yüksek ikinci kriter ise 

yine cari denge çıkmıştır. 2016 yılına göre ağırlığı en yüksek kriter faiz, 

en düşük kriter gelir endeksidir. Ağırlığı en yüksek ikinci kriter ise 

tüfedir. 2017 yılına göre ağırlığı en yüksek kriter faiz, en düşük kriter 

ise gelir endeksidir. Ağırlığı en yüksek ikinci kriter ise tüfedir. 2018 

yılına göre ağırlığı en yüksek kriter tüfe iken, en düşük kriter gelir 

endeksidir. Ağırlığı en tüksek ikinci kriter ise faizdir. 
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4.2.Copras yöntemi ile ülkelerin sıralandırılması 

2014 yılı karar matrisine 5 numaralı formül uygulanarak elde edilen 

normalizasyon matrisi aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 11: 2014 yılı normalizasyon matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

A1 0,1699 0,1341 0,1000 0,1067 0,0667 0,5311 0,1457 0,0841 

A2 0,0344 0,1339 0,1372 0,1156 0,0667 0,0717 0,1441 0,0280 

A3 0,2464 0,1238 0,1233 0,0733 0,0667 0,0025 0,1422 0,0467 

A4 0,0536 0,1526 0,0860 0,1000 0,0667 0,1920 0,1467 0,0001 

A5 0,2625 0,1005 0,0907 0,0578 0,0667 0,1321 0,1392 0,0187 

A6 0,0013 0,3154 0,4628 0,3644 0,0667 0,0706 0,1530 0,0561 

A7 0,2319 0,0396 0,0000 0,1822 0,6000 0,0000 0,1291 0,7663 

Normalizasyon matrisine COPRAS uygulama aşamalarında yer alan 

6 numaralı formül uygulanarak elde edilen ağırlıklandırılmış matris 

değerleri aşağıda tabloda verilmiştir. 

Tablo 12: 2014 yılı ağırlıklandırılmış karar matrisi 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

A1 0,0169 0,0056 0,0121 0,0062 0,0112 0,1019 0,0001 0,0268 

A2 0,0034 0,0056 0,0166 0,0068 0,0112 0,0138 0,0001 0,0089 

A3 0,0245 0,0052 0,0149 0,0043 0,0112 0,0005 0,0001 0,0149 

A4 0,0053 0,0064 0,0104 0,0058 0,0112 0,0369 0,0001 0,0000 

A5 0,0261 0,0042 0,0110 0,0034 0,0112 0,0254 0,0000 0,0060 

A6 0,0001 0,0133 0,0560 0,0213 0,0112 0,0135 0,0001 0,0179 

A7 0,0230 0,0017 0,0000 0,0106 0,1010 0,0000 0,0000 0,2443 

Ağırlıklandırılmış karar matris değerlerine COPRAS yönteminin 7 

ve 8 numaralı formüller uygulanarak elde edilen faydalı ve faydasız 

ölçüt değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 13:  2014 yılı faydalı ve faydasız değerler 

 
Faydalı  

Değerler (S+) 

Faydasız  

Değerler (S-) 
1/ (S-) 

Almanya 0,01192 0,1689 5,9195 

Belçika 0,012429 0,0539 18,5415 

Fransa 0,009538 0,0659 15,1595 

Hollanda 0,012305 0,0638 15,6642 
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İtalya 0,007648 0,0795 12,5693 

Lüksemburg 0,034602 0,0987 10,1282 

Türkiye 0,012358 0,3682 2,7156 

Toplam ------ 0,8992 80,6980 

Alternatiflerin fayda ve faydasız değerlerine COPRAS 

algoritmasında yer alan 9, 10 ve 11 numaralı formüller uygulanarak 

elde edilen göreli önem değerleri(Qi) ve performans indeks 

değerleri(Pi) aşağıdaki tabloda verilmiştir.   

Tablo 14:  2014 yılı göreli önem ve performans indeks değerleri 

 Qi Pi Sıralama 

Almanya 429,5533 31,9262 6 

Belçika 1345,457 100 1 

Fransa 1100,041 81,7596 3 

Hollanda 1136,669 84,4820 2 

İtalya 912,0856 67,7900 4 

Lüksemburg 734,976 54,6265 5 

Türkiye 197,0697 14,6470 7 

Elde edilen tablo değerlerine göre 2014 yılında Belçika ilk sırada, 

Hollanda ikinci ve Fransa üçüncü olurken Türkiye son sırada yer 

almaktadır.  

2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait karar matrislerine COPRAS 

yönteminin uygulama aşamaları uygulanarak alternatiflerin 

sıralanmasında kullanılan Pi değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 15: 2015-2018 yılları performans indeks değerleri 

 
2015 

Pi 

2016 

Pi 

2017 

Pi 

2018 

Pi 

Almanya 27,05 49,86 32,49 22,77 

Belçika 82,35 67,67 74,15 84,56 

Fransa 94,96 85,74 70,04 65,50 

Hollanda 73,37 90,03 75,01 55,87 

İtalya 74,28 75,58 50,86 47,37 

Lüksemburg 100 100 100 100 

Türkiye 9,53 7,62 11,64 10,48 
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2015 yılında çalışmada kullanılan kriterler dikkate alınarak elde 

edilen sıralamada listenin ilk sırasında Lüksemburg yer alırken, Fransa 

ikinci  Belçika üçüncü ve Türkiye ise son sırada yer almaktadır. 

2016 yılında elde edilen indeks değerlerine bakıldığında 

Lüksemburg en iyi ekonomik performansa sahip olmuş ve bu ülkeyi 

sırasıyla Hollanda, Fransa ve İtalya takip etmiştir. Türkiye 7,62 

değeriyle bu yılda da son sırada yer almıştır.  

2017 yılına göre ekonomik göstergelere göre en yüksek puana sahip 

ülke Lüksemburg iken bu yılda Hollanda, Belçika ve Fransa birbirine 

yakın değerlerle listenin basamaklarında yer almaktadır. 2017 yılında 

en düşük performans değerine sahip ülke ise Türkiye olmuştur. 

2018 Yılında elde edilen indeks değerlerine göre Lüksemburg diğer 

yıllarda olduğu gibi en yüksek ekonomik performansa sahip olmuştur.  

Bu yılda 84,56 değeriyle Belçika ikinci,  65,50 değeriyle Fransa üçüncü 

ve 10,48 değeriyle Türkiye sonuncu olmuştur. 

5. Sonuç 

Ülkelerin ekonomilerinin değerlendirilmesinde birçok kriter dikkate 

alındığı için Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden 

yararlanılabilmektedir. Bu çalışmada Entropi ve COPRAS 

yöntemlerine başvurulmuştur. 2014-2018 yılları arası Avrupa Birliği 

kurucu üye ülkelerine ve Türkiye’ ye ait bazı kriterler ile ilgili veriler 

elde edilmiştir. Bu kriterler; işsizlik, kişi başı gsyh, ithalat, ihracat, faiz, 

cari denge, gelir endeksi ve tüfe’dir. 

Ülkelerin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında tüfe, faiz 

ve cari denge kriterleri önem arz etmektedir. Kriter ağırlıklarını 

belirlemede Entropi yöntemi kullanılmış ve elde edilen ağırlıklar yıllara 

göre farklılık göstermiştir. Entropi yöntemi, bir değişken içerisindeki 

değişime bakarak kritere önem sayısı atayan bir yöntemdir. Değişimi 

fazla olan kriterin ağırlığı yüksek çıkmaktadır. Bu sebeple 2014, 2015 

ve 2018 yıllarında ağırlığı en yüksek kriter tüfe olarak belirlenirken 

2016 ve 2017 yıllarında faiz olarak belirlenmiştir. Ayrıca tüm yıllar için 

ağırlığı en düşük kriter ise gelir endeksi olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada, ülkelerin ekonomik performansları Copras Yöntemine 

göre şu şekilde sıralanmıştır: 2014 yılı için, Belçika> Hollanda> 

Fransa> İtalya> Lüksemburg> Almanya> Türkiye; 2015 yılı için, 

Lüksemburg> Fransa> Belçika> İtalya> Hollanda> Almanya> Türkiye; 

2016 yılı için, Lüksemburg> Hollanda> Fransa> İtalya> Belçika> 

Almanya> Türkiye; 2017 yılı için, Lüksemburg> Hollanda> Belçika> 
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Fransa> İtalya> Almanya> Türkiye; 2018 yılın için de, Lüksemburg> 

Belçika> Fransa> Hollanda> İtalya> Almanya> Türkiye’dir.  

Sonuçlar incelendiğinde 2014 yılı hariç tüm yıllarda Lüksemburg ilk 

sırada Türkiye son sırada yer almıştır. Fakat 2014 yılında ilk sırada 

Belçika yer almaktadır. Bunun sebepleri, Belçika’nın 2014 yılı işsizlik 

oranının diğer yıllara göre daha az olması, ihracat oranının diğer yıllara 

oranla daha yüksek olması ve tüfe oranının diğer yıllara oranla daha az 

olmasıdır. Belçika bu sebeplerden dolayı 2014 yılında diğer ülkelere 

karşı üstünlük sağlamış ve ilk sırada yer almıştır. Lüksemburg 

ekonomisinde ise genel olarak tüm yıllarda işsizlik en düşük kriter iken, 

kişi başına gsyh en yüksek kriter olmuştur. Bu sebeple Lüksemburg 

çalışmada ele alınan son dört yıldaki en iyi ülke olarak belirlenmiştir.  

Türkiye'nin tüm yıllarda listenin en sonunda yer almasının 

nedenlerine bakıldığında tüm yıllarda özellikle faiz ve enflasyon 

değerlerinin diğer ülkelere göre çok yüksek olmasıdır. Kullanılan 

Entropi yönteminde kriterlerin ağırlık değeri belirlenirken kriter içi 

dağılıma bakıldığından tüm ülkelerde bu iki kriter değerleri birbirine 

yakın ancak Türkiye ile çok büyük farklılık bulunduğundan bu kriterler 

karar sürecinde en önemli kriterler olarak hesaplanmıştır. Bu 

değerlendirme ile yıllarda Türkiye diğer Avrupa Birliği kurucu ülkeleri 

ile karşılaştırıldığında son sırada yer almaktadır. Karşılaştırılan ülkeler 

arasında Türkiye bulunmaması durumunda bu kriterin önem dereceleri 

çok daha düşük olacaktır.  Yıllara göre yapılan değerlendirmelerde 

Türkiye'nin sıralamada sonlarda yer almasının nedeni olarak da ilk iki 

kriter kadar olmasa da bir diğer önemli unsur ise gayrı safi yurt içi hası 

değerleridir. Türkiye'de ortalama değerlerin diğer ülkelere göre 3-4 kat 

geride olmasıdır. İhracat ve ithalat arasındaki makasın daralması 

Türkiye için ümit verici bir gelişme olsa da diğer kritik kriterlerdeki 

büyük farklılık sıralamada alt değerlerde kalmasına sebep olmuştur.  
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1. Giriş 

İnternet ve internet bazlı teknolojiler, finansal inovasyonu 

hızlandırmada önemli bir araç haline gelmiştir. İnternet bazlı teknolojilere 

bağlı olarak ortaya çıkan finansal inovasyona; internet bankacılığı, mobil 

bankacılık, dijital cüzdan ve ödeme sistemleri gibi çok sayıda örnek 

verilebilir. İnternet bazlı finansal inovasyon örneklerinden biri de 

taraflararası borç verme piyasasıdır. Taraflararası borç verme (peer-to-peer 

lending; P2P) piyasası, web bazlı bir platform aracılığıyla, borç almak 

isteyenlerin ve borç (kredi) vermek isteyenlerin bir araya geldiği bir 

piyasadır (Xiao vd., 2018: 825). Bu piyasanın finansal inovasyon 

kapsamında değerlendirilmesinin nedeni ise, bankalar gibi geleneksel 

kredi kurumlarını aradan çıkarması, borçlular ile borç verenleri doğrudan 

eşleştirmesidir. Bu eşleştirme, taraflararası borç verme platformu olarak 

ifade edilen bir web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Böylece, fon ihtiyacı 

olan bireyler, girişimciler veya işletmeler, bir bankadan kredi talebinde 

bulunmak yerine, bir platform aracılığıyla doğrudan fon fazlası olan 

yatırımcılardan borç alabilme imkânına sahip olmaktadırlar. 

Taraflararası borç verme, aslında kitlesel fonlamanın bir türüdür. 

Kitlesel fonlama, “fon ihtiyacı olanların, standart finansal aracılar 

olmadan, interneti kullanarak çok sayıda kişiden nispeten küçük tutarlı 

katkılar toplayarak kültürel, sosyal ya da kâr amaçlı projelerini veya 

girişimlerini finanse etme çabası” olarak tanımlanabilir (Beaulieu vd., 

2015: 3). Kitlesel fonlama, fon ihtiyacı olan bireylerin ve girişimcilerin 

projelerini veya girişimlerini finanse etmek için internet üzerinden 

doğrudan halka açık çağrı yapmalarına olanak sağlamaktadır (Beier ve 

Wagner, 2016: 3584). Platformların web siteleri üzerinden ya da sosyal 

ağlar üzerinden bu çağrıyı alan potansiyel fon sağlayanlar ise, fon 

arayanların platformun web sitesindeki projelerini inceleyip istedikleri 

projelere platform aracılığıyla katkıda bulunabilmektedirler. Bireylerin 

veya girişimcilerin ihtiyaç duydukları fonu ailelerinden, arkadaşlarından 

ya da yakın çevrelerinden istemeleri bilinen en eski fonlama yöntemi 

olarak ifade edilebilir. Kitlesel fonlamada ise, bireyler bu sınırlı sayıdaki 

(aile, arkadaş gibi) gruptan gerek borç gerekse özsermaye şeklinde fon 
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talep etmek yerine, çok daha fazla kişiden, yani “kitlelerden” (halktan) fon 

talep etmektedir. Böylece, fon arayanlar, interneti ve kitlelerin gücünü açık 

ve şeffaf bir şekilde fon elde etmek için kullanmış olmaktadırlar. 

Kitlesel fonlamanın, dört temel türü bulunmaktadır. Bunlar; bağış bazlı 

kitlesel fonlama, ödül bazlı kitlesel fonlama, pay (özermaye) bazlı kitlesel 

fonlama ve borç bazlı kitlesel fonlamadır (Nesta, 2012: 2). Bağış bazlı 

kitlesel fonlama, sosyal veya hayır amaçlı projeler için kitlelerden 

(halktan) para toplanması ve söz konusu sosyal/hayır amaçlı projelerin 

finanse edilmesidir. Destekçiler, herhangi bir karşılık (maddi/maddi 

olmayan bir ödül, faiz, oy hakkı, gelirden pay alma hakkı gibi) beklemeden 

“bağış” adı altında bu tür projelere para vererek katkıda bulunmaktadırlar. 

Ödül bazlı kitlesel fonlama, fon talebinde bulunan bireyin veya 

girişimcinin, projesine destek olacak potansiyel destekçilere, projenin 

başarıyla finanse edilmesi durumunda yerine getireceği çeşitli ödüller vaat 

ettiği bir fonlama türüdür. Bu fonlama türü, insanların projelere katkıda 

bulunmalarına ve karşılığında finansal olmayan ödüller almalarına imkân 

vermektedir. Genellikle yapılan katkı tutarı arttıkça, alınan ödülün de 

büyüdüğü basamaklı bir ödül yapısı kullanılmaktadır. Ödüllere örnek 

olarak; isme özel teşekkür e-postası göndermek, proje ekibiyle yemek 

yemek, proje kapsamında düzenlenecek organizasyon için bilet 

göndermek, proje kapsamında üretilecek üründen öncelikli satın alma 

hakkı vermek vb. verilebilir. Pay bazlı kitlesel fonlamada, ödül bazlı 

fonlamadan farklı olarak, proje sahibi veya girişimci, potansiyel 

destekçilere sağlayacakları katkı karşılığında, proje kapsamında kurulacak 

olan veya mevcut durumda kurulu olan girişimin paylarını, dolayısıyla 

kardan pay alma ve/veya oy hakkı vermektedir. Bu fonlama türünde, 

girişimciler, özsermaye şeklinde fon etmiş, diğer bir deyişle, 

projelerine/girişimlerine ortak bulmuş olmaktadırlar. Borç bazlı kitlesel 

fonlamada ise, fon ihtiyacı olan bireyler veya girişimciler, potansiyel fon 

sağlayanlardan borç (kredi) talebinde bulunmakta ve karşılığında onlara 

faiz ve aldığı anaparayı geri ödemeyi taahhüt etmektedirler.  

Borç bazlı kitlesel fonlama, “taraflararası borç verme” olarak da ifade 

edilmekte ve kitlesel fonlamanın en hızlı büyüyen, işlem hacmi en yüksek 

türünü oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, borç bazlı kitlesel 

fonlamaya ya da diğer adıyla taraflararası borç verme piyasasına ilişkin 

genel bir bilgi sunarak ve değerlendirme yaparak özellikle yeterli kaynak 

olmayan Türkçe literatüre katkıda bulunmaktır.  

2. Taraflararası borç vermenin tanımı ve ortaya çıkışı 

Kitlesel fonlamasının borca dayalı versiyonu olan taraflararası borç 

verme, fon ihtiyacı olan bireylerin teminatsız veya kefilsiz kredi almak için 

web bazlı bir kitlesel fonlama platformuna başvurmaları ve platform 

tarafından başvurular kabul edilirse, “halktan” borç para toplamaları, daha 

80



 

 

sonra faiziyle birlikte geri ödemeleridir (Freedman ve Nutting, 2015:13). 

Taraflararası borç verme, geleneksel bir finansal kurumun aracılığı 

olmaksızın doğrudan bireyler arasında gerçekleşen bir “finansal değişim” 

olarak da tanımlanabilir (Omarini, 2018: 31). Diğer bir ifadeyle, 

taraflararası borç verme, borçluların ve borç verenlerin arada banka gibi 

bir aracı finansal kurum olmadan, web bazlı bir platformda buluştuğu bir 

borç verme sürecidir (Sukmaningsih, 2018: 15).  

“Peer-to-peer” ifadesi, Türkçeye “eşler arası” olarak çevrilebilir. 

Buradaki “eşler arası” ile kastedilen bireylerdir. Dolayısıyla, “bireyler 

arası” olarak da Türkçeye çevrildiği görülebilmektedir. Bu piyasa, ilk 

olarak bireylerin birbirilerine borç vermesi mantığı üzerine çıkmış 

olmasına karşın hem borç alan hem de borç veren tarafında sadece bireyler 

olmayıp, işletmeler ve finansal kurumlar da piyasanın önemli birer 

oyuncusu haline gelmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada “eşler/bireyler arası” 

kavramı yerine, “taraflararası” kavramının kullanılması tercih edilmiştir. 

Özellikle borç verenler tarafında, sigorta şirketleri, bankalar gibi finansal 

kurumların “yatırımcı” olarak piyasaya girmeleriyle beraber, bu piyasa 

“pazaryeri borç verme piyasası” (marketplace lending market) olarak da 

ifade edilmeye başlanmıştır (Freedman ve Nutting, 2015: 15; Davis ve 

Murphy, 2016: 38). Çünkü gerçek kişileri ve/veya küçük işletmeleri 

kapsayan “peer-to-peer lending” kavramı, kurumsal yatırımcıların 

piyasaya girmesi nedeniyle, piyasayı tanımlamak için yetersiz kalmıştır 

(BIS ve FSB, 2017:17; P2P Report: India & Global 2019-20, 2020: 5).      

İnsanlar, yüzyıllar boyunca borç para almakta ve/veya vermektedirler. 

Bu açıdan bakıldığında, borç alma/verme yeni bir finansman modeli 

değildir. Taraflararası borç vermenin yeni bir finansman modeli olarak 

ortaya çıkmasının nedeni, fon ihtiyacı olan ve bu fon ihtiyacını borç olarak 

finanse etmek isteyen bireylerin, bir web sitesi (platform) aracılığıyla, çok 

sayıdaki kişiden (kitlelerden/halktan) borç para talep etmesi, bu açık 

çağrıyı gören ve borç vermek isteyen kişilerin de küçük tutarlar şeklinde 

borç vermeleridir. Burada, kitlesel fonlamanın mantığı gereği, fon ihtiyacı 

olan birey tarafından talep edilen borç tutarı (örneğin 10.000 TL) belirli 

dilimlere ayrılmakta (örneğin 100 dilim, dolayısıyla kredinin her bir 

diliminin değeri 100 TL), çok sayıdaki kişi bu dilimleri alarak (örneğin 100 

kişi x 100’er TL = 10.000 TL) borç vermektedir. Burada, borç verenler, 

borçlunun borcunu ödeyememe riskini almış olmaktadırlar, fakat kredi çok 

sayıdaki kişi tarafından küçük tutarlar şeklinde finanse edildiği için, borç 

verenlerin riski düşmektedir. Taraflararası borç vermede temel unsur, 

borçluyu ve borç vereni bir araya getiren web bazlı çalışan kitlesel fonlama 

platformlarıdır. Dolayısıyla, taraflararası borç vermeyi 21. yüzyılda yeni 

bir iş modeli olarak ortaya çıkaran internet ve internet bazlı teknolojiler 

olmuştur (Omarini, 2018: 31). Günümüzdeki kitlesel fonlama mantığıyla, 

ilk taraflararası borç verme platformu 2005 yılında İngiltere’de ve ardından 
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2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kurulmuştur. 

Sonrasında bu model, kısa sürede Avrupa ülkelerine ve diğer ülkelere 

yayılmış ve benzer birçok platform kurulmuştur (Röthler ve Wenzlaff, 

2011: 12; Xiao vd., 2018: 825).   

3. Taraflararası borç verme piyasasının gelişimi ve büyüklüğü 

Fintech (finansal teknoloji), finansal hizmetlerin sunulmasında 

teknolojinin kullanılmasıdır. Diğer bir ifadeyle, finansal hizmetler ve 

teknolojinin gelişen kesişimi olarak da tanımlanabilir (Omarini, 2018: 32). 

Taraflararası borç verme piyasası da bir fintech ürünü olarak 2000’li 

yılların ortasında ortaya çıkmıştır.  

İlk taraflararası borç verme platformu olan Zopa, 2005 yılında 

İngiltere’de kurulmuştur. Zopa, kurulduğu yıldan 2020 yılına kadar, 

yaklaşık yarım milyon borçluya 5 milyar £’dan fazla borcun verilmesine 

ve yatırımcılarının (borç verenlerin) 250 milyon £’dan fazla faiz geliri elde 

etmesine aracılık etmiştir. Zopa, 2020 yılının Haziran ayında bankacılık 

lisansı alarak dijital bir banka da kurmuştur (www.zopa.com). İngiltere’de 

Funding Circle UK, Ratesetter, Assetz Capital, ThinCats, Kuflink, Lending 

Crowd, Capital Rise gibi yirmiye yakın platform faaliyet göstermektedir. 

İngiltere’de taraflararası borç verme piyasasının büyüklüğünün 2020 yılı 

itibariyle 4,8 milyar $ olduğu tahmin edilmektedir 

(https://thepaypers.com).  

ABD’nin ilk taraflararası borç verme platformu olan Prosper, 2005 

yılında kurulmuş ve 2006 yılının Şubat ayında faaliyetine başlamıştır. 

Prosper, 2006 yılından 2020 yılına kadarki süreçte, 1 milyondan fazla 

kişiye 17 milyar $’dan fazla borcun verilmesine aracılık etmiştir 

(www.prosper.com). Günümüzde, dünyanın en büyük taraflararası borç 

verme platformlarından biri olan Lending Clup, ABD’de 2007 yılında 

kurulmuştur. Lending Clup, kurulduğu yıldan 2020 yılına kadar, 3 

milyondan fazla kişiye 50 milyar $’dan fazla borcun verilmesine aracılık 

etmiştir (www.lendingclub.com). Lending Club ve Prosper, ABD’de 

taraflararası borç verme piyasasının yaklaşık %93’üne hakimdirler 

(https://p2pmarketdata.com). ABD’de bu iki platformun dışında, 

Peerform, Upstart, Funding Circle, Payoff gibi taraflararası borç verme 

platformları da faaliyet göstermektedir. 2020 yılı itibariyle ABD’nin 

taraflararası borç verme piyasasının büyüklüğünün 32 milyar $ olduğu 

tahmin edilmektedir.   

Çin’de ilk taraflararası borç verme platformu, 2007 yılında kurulan 

PPDAI Group olmuş ve bunu çok sayıda platformun kuruluşu izlemiştir. 

Çin’de taraflararası borç verme platformu sayısı; 2010 yılında 15’e, 2012 

yılında 148’e, 2014 yılında 1.854’e ve 2015 yılında tarihinin en yüksek 

seviyesi olan 3.844’e ulaşmıştır (www.statista.com). Büyük kamu 

bankalarının küçük ve büyüyen işletmeleri ihmal etmesi, yüksek nüfus ve 
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verilen kredilerin cazip faiz getirisi, bu piyasanın büyümesinin arkasındaki 

nedenlerden bazılarıdır (P2P Report: India & Global 2019-20, 2020: 22). 

Bu hızlı yükseliş, suiistimalleri ve kötü uygulamaları da beraberinde 

getirmiş, birçok platform kapanarak yatırımcılarını mağdur etmiştir. Bu 

kötü ve/veya yasadışı uygulama örneklerinden en önemlisi, 2014 yılında 

kurulan ve 2015 yılının sonunda faaliyetine son veren Ezubao’dur. 

Ezubao’nun Ponzi şemasını kullanarak 900.000’den fazla yatırımcıdan 

9,14 milyar $ (59,8 milyar Yuan) topladığı tahmin edilmektedir (Reuters, 

2017). Taraflararası borç verme piyasasındaki en büyük skandal olarak 

tarihe geçen Ezubao olayından sonra, Çin 2016 yılından itibaren yasal 

düzenlemeler yaparak piyasayı kontrol altına almaya başlamıştır. Söz 

konusu yasal düzenlemelerin etkisiyle platformların sayısı da azalmaya 

başlamıştır. 2016 yılında 2.448 olan platform sayısı, 2018 yılında 1.021’e 

ve 2019 yılında 343’e kadar düşmüştür (www.statista.com). Çin’in 

taraflararası borç verme piyasasının büyüklüğü (işlem hacmi) 2010 yılında 

1,37 milyar Yuan iken, 2015 yılında 1 trilyon Yuan’a ve 2017 yılında 2,8 

trilyon Yuan’a çıkmıştır. Çok sayıda platformun kapanmasına paralel 

olarak işlem hacmi de azalmıştır. Piyasanın büyüklüğü 2018 yılında 1,8 

trilyon Yuan’a, 2019 yılında ise 965 milyar Yuan’a gerilemiştir 

(www.statista.com).  

Platform sayısının 2015 yılına, işlem hacminin 2017 yılına kadar hızla 

arttığı, sonrasında keskin düşüşlerin yaşandığı Çin, 2015 yılından itibaren 

dünyanın en büyük taraflararası borç verme piyasasına sahip olma 

özelliğini korumaktadır. Taraflararası borç verme piyasasının büyüklüğü 

açısından Çin’i ikinci sırada ABD, üçüncü sırada ise İngiltere izlemektedir. 

Sadece Çin ve ABD, global taraflararası borç verme piyasasının %95’ine 

sahiptir (Finextra, 2020). Piyasanın büyüklüğü (işlem hacmi) açısından ilk 

üç sırada bulunan Çin, ABD ve İngiltere’nin dışında, İsviçre, Almanya, 

İspanya, Kanada, Avustralya gibi ülkeler de gelmekle birlikte, İngiltere ile 

geri kalan bütün ülkeler toplam piyasanın sadece %5’ini oluşturmaktadır.   

Allied Market Research’e göre, 2019 yılında, global taraflararası borç 

verme piyasasının hacmi 67,9 milyar $’a ulaşmıştır ve 2020-2027 

yıllarında ortalama %29,7 oranında büyüyerek 2027 yılında 559 milyar $’a 

ulaşması beklenmektedir (www.alliedmarketresearch.com). Global 

Industry Analysts’in tahminine göre, global taraflararası borç verme 

piyasasının büyüklüğü 2020 yılında 120 milyar $ olacak ve 2020-2027 

yılları arasında yıllık ortalama %42,7 oranında büyüyerek 2027 yılında 1,4 

trilyon $’a ulaşacaktır (www.reportlinker.com). Geleneksel banka kredi 

piyasasıyla karşılaştırıldığında oldukça küçük bir işlem hacmine sahip olan 

taraflararası borç verme piyasasının büyümesini sürdürmesi ve geleneksel 

banka kredilerine alternatif ve rakip bir ürün olarak varlığını giderek 

pekiştirmesi öngörülmektedir (www.alliedmarketresearch.com).    
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4. Taraflararası borç verme piyasasında taraflar 

Taraflararası borç verme piyasasında üç temel taraf veya oyuncu vardır. 

Bunlar; borç alanlar (borçlular), borç verenler (yatırımcılar) ve 

platformlardır. Genel finansal sistemde veya her bir finansal ürün özelinde 

olduğu gibi, fon ihtiyacı olan borçlular ile fon fazlası olan borç verenler, 

bir piyasanın oluşması için gereken iki temel taraftır. Platformlar ise, bu 

iki temel tarafı bir araya getirme (eşleştirme) rolünü üstlenmekte birlikte, 

bunun dışında sundukları ilave hizmetler ve yerine getirdikleri 

fonksiyonlar ile sistemin işleyişinde çok önemli bir yere sahiptirler. 

4.1. Borç alanlar 

Taraflararası borç verme piyasasını kullanarak borç alanlar; bireyler ile 

küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Bireyler; eğitim, sağlık, tatil 

harcamaları gibi ihtiyaçlarını gidermek, arabasını yenilemek, ev tamiratı 

masraflarını karşılamak, borçlarını yeniden yapılandırmak gibi amaçlarla 

kredi talebinde bulunmaktadırlar. Fon ihtiyacı olan fakat geleneksel 

bankalardan kredi alamayan veya almak istemeyen küçük ve orta ölçekli 

işletmeler de taraflararası borç verme platformları aracılığıyla borç 

verenlerden kredi talebinde bulunabilmektedirler.  

Borçlu açısından, bir bankadan kredi almak yerine, taraflararası borç 

verme platformu aracılığıyla kitlelerden borç almak daha basit, daha hızlı 

ve daha ucuz olabilmektedir (Möllenkamp, 2017: 2). Platformun 

hizmetlerinin çoğu (başvurunun incelenmesi ve doğrulama, kredi riski 

değerlemesinin yapılması, kredinin verilmesi, tahsilat, raporlama vb.) 

otomatik olduğundan, bu krediler banka kredilerine göre daha ucuz 

olabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, düşük işlem maliyetleri platformun 7/24 

erişilebilir olmasının, azaltılmış bürokrasi ve dokümantasyon 

gereksinimlerinin ve basit ve şeffaf bir başvuru sürecinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlar maliyetlerin düşmesine yol açtığı için, 

platformlar bunu müşterilerine yansıtmaktadır (Freedman ve Nutting, 

2015:14; Lenz, 2016: 697; Teply ve Polena, 2020: 1). Hız, basitlik ve 

düşük maliyet avantajlarının dışında, yeterli ve/veya iyi bir finansal 

geçmişe sahip olmadıkları için bankalardan kredi alamayan bazı kişi ve 

küçük işletmeler de bu piyasayı kullanarak fon ihtiyaçlarını giderebilme 

imkanına sahip olmaktadırlar (Xiao vd., 2018: 825).  

Borç almak için platforma kredi başvurusunda bulunun her kişinin 

başvurusu kabul edilmemekte, belirli koşulları taşıması ve bazı bilgi 

ve/veya belgeleri sunması istenmektedir. Örneğin, dünyanın en büyük borç 

verme platformlarından biri olan Lending Club, yaklaşık %10’luk bir onay 

oranına sahiptir. Yani kredi için başvuranların sadece %10’unun başvurusu 

kabul edilmektedir (Freedman ve Nutting, 2015: 14). Dolayısıyla, kredi 

başvurusunun platform tarafından kabul edilmeme ya da başvuru platform 
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tarafından kabul edilse bile kredinin fon sağlayanlar tarafından finanse 

edilmeme olasılığı bulunmaktadır (Lenz, 2016: 697).  

4.2. Borç verenler 

Kitlesel fonlama platformlarında yer alan projelere fon sağlayanlar, 

içsel ve/veya dışsal motivasyonla para yatırmaktadırlar (Beaulieu vd., 

2015: 5; Ferreira ve Pereira, 2018: 2). İçsel motivasyon; başkasına yardım 

etme, projenin bir parçası olma, topluma faydalı olma gibi güdülerle 

herhangi bir karşılık (finansal/finansal olmayan) beklemeden fon 

sağlayanların projelere katkıda bulunmalarıdır. Dışsal motivasyon ise, fon 

sağlayanların herhangi bir karşılık (maddi/maddi olmayan ödül, finansal 

getiri gibi) beklentisiyle projelere katkıda bulunmalarıdır. Bağış bazlı 

kitlesel fonlamada, “bağış” adı altında para yatıranların temel motivasyonu 

içseldir. Ödül bazlı kitlesel fonlamada, fon sağlayanların motivasyonu hem 

içsel hem de dışsal olmakla birlikte, bazı projelerde veya bazı fon 

sağlayanlar açısından içsel motivasyon daha ön planda olabileceği gibi tam 

tersi de olabilmektedir. Pay bazlı ve borç bazlı kitlesel fonlama 

projelerinde de içsel ve dışsal motivasyonun bir kombinasyonu söz konusu 

olmakla birlikte, dışsal motivasyon daha ağırlıklıdır. Çünkü fon 

sağlayanlar, temelde finansal getiri (faiz, kâr payı, değer artış kazancı gibi) 

ve/veya ortaklık/oy hakkı elde etmek için kitlesel fonlama projelerine para 

yatırmaktadırlar (Nesta, 2012: 2; Pierrakis, 2019: 242). Dolayısıyla, borç 

bazlı kitlesel fonlamada ya da diğer adıyla taraflararası borç vermede, borç 

verenlerin temel amacı faiz getirisi elde etmektir. Bu nedenle, borç 

verenler “yatırımcı” olarak da adlandırılmaktadır. 

Fon ihtiyacı olan kişi ve/veya işletmelere borç verenler, bireysel veya 

kurumsal yatırımcılardır. Bu piyasa her ne kadar bireylerin birbirine 

doğrudan borç vermesi mantığı üzerine kurulmuş olmakla birlikte, kısa 

zamanda kurumsal yatırımcılar da piyasaya girmiş ve daha önce de ifade 

edildiği gibi, “pazaryeri borç verme” piyasası olarak ifade edilmeye 

başlanmıştır.  

Kurumsal yatırımcılar, genellikle, bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik 

fonları, hedge fonları, portföy/varlık yönetim şirketleri gibi finansal 

kurumlardır. Kurumsal yatırımcıların bu piyasayı kullanarak fon ihtiyacı 

olan kişi veya işletmelere kredi vermelerinin başlıca nedenleri, diğer 

piyasalarla karşılaştırıldığında nispeten daha yüksek bir faiz getirisi elde 

etmeleri, portföylerini çeşitlendirmiş olmaları, tüketici ve küçük işletme 

kredilerine erişim imkânı elde etmiş olmaları, bu ürünlerin (kredilerin) 

düşük volatiliteye ve diğer finansal varlıklarla düşük korelasyona sahip 

olmalarıdır (Quantrom, 2017: 1). Faiz oranları, borçlunun kredi notuna 

(riskine) ve kredinin vadesine göre, %5 ila %25 arasında değişmektedir 

Freedman ve Nutting, 2015: 14; Shore, 2017: 5). Yatırımcılar açısından, 

ödenen ücretler ve geri dönmeyen (temerrüde düşen) krediler dikkate 
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alındığında, yine platforma, kredi türüne, kredi riskine ve vadeye bağlı 

olarak, riske göre düzeltilmiş yıllık net getiri oranları %1 ila %10 arasında 

değişmektedir (Lenz, 2016: 694). Bu oranlar, ABD bazlı platformlar 

içindir. Dolayısıyla, piyasa faiz oranları, enflasyon, finansal sistemin 

gelişmişliği, fon arz ve talep koşulları gibi ülkeye özgü faktörlere bağlı 

olarak, borçlular açısından maliyet (faiz oranları) ve yatırımcılar açısından 

getiri oranları ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebilmektedir.       

Prosper ve Lending Club gibi bazı platformlar, bir kredinin dilimleri 

dışında, kurumsal yatırımcılar için “tüm kredi” seçeneğini de sunmaya 

başlamışlardır. Böylelikle kurumsal yatırımcılar, bir kredinin tamamını 

finanse edebilme imkanına sahip olmuşlardır. Örneğin, 2014 yılında, 

Lending Club ve Prosper tarafından verilen 3 milyar $’ın üzerinde kredinin 

yaklaşık %65’i kurumsal yatırımcılar tarafından “tüm kredi” olarak finanse 

edilmiştir (Mateescu, 2015: 14). 

4.3. Platformlar 

Taraflararası borç verme platformları, borç alanları ve borç verenleri 

online olarak bir araya getirmektedir. Platformun rolü sadece parayı 

toplamak ve borçluya transfer etmek değildir. Bunun dışında platformlar; 

kredi başvurularının ya da borç almak için platforma başvuranların 

değerlendirilmesi, başvurusu kabul edilenler için inceleme ve 

değerlendirme yapılarak kredi riskinin göstergesi olarak bir kredi notu 

tayin edilmesi, borçluların faiz ve anapara ödemelerinin takip edilmesi ve 

borç verenlere aktarılması, borç verenlere otomatik portföy 

oluşturma/çeşitlendirme imkanı sunulması, borçlulara borçlarını 

vadesinden önce kapatma imkanı sunulması, borç verenlere satın aldıkları 

kredileri vadesinden önce satma (ikincil piyasa) imkanı sunulması gibi 

birçok hizmeti ve fonksiyonu da yerine getirmektedirler (Omarini, 2018: 

32). Bu nedenle, platformlar taraflararası borç verme iş modelinin 

oluşturulmasında ve hem borçlular hem de borç verenler açısından 

sorunsuz bir şekilde çalışmasında kilit bir role sahiptirler (Beaulieu vd., 

2015: 4).  

Bankalar, temelde, mevduat olarak topladıkları fonları kredi olarak 

vererek, mevduat ve kredi faiz oranları arasında faiz marjından kâr elde 

etmeye çalışırlar. Bu faaliyetlerini yerine getirirken de faiz oranı riski, 

kredi riski ve likidite riski gibi çeşitli risklere maruz kalırlar. Buna karşın, 

taraflararası borç verme platformları, para toplayıp kredi vermezler ve söz 

konusu risklere de maruz kalmazlar (Lenz, 2016: 692). Platformlar, 

yatırımcıların doğrudan borçlulara borç vermesine aracılık etmekte ve her 

iki taraftan aldıkları ücret ve/veya komisyonlar da platformların gelirlerini 

oluşturmaktadır. Platformlar kendi sermayelerini platformlarındaki 

kredilere yatırarak ayrıca faiz getiri elde etmeye de çalışmazlar (Davis ve 

Murphy, 2016: 39).     
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Taraflararası borç verme platformları genellikle belirli kredi türlerinde 

uzmanlaşmışlardır. Örneğin, bir platform sadece işletme kredileri alanında 

uzmanlaşmış olabilir ve diğer diğer kredi başvurularını kabul etmeyebilir. 

Diğer bir platform, kredi kartı borçlarının yeniden finanse edilmesinde 

uzmanlaşmış olabilir. Platformların yoğunlaştıkları veya uzmanlaştıkları 

temel kredi türleri şunlardır (Mateescu, 2015: 3): 

• Tüketici Kredileri: Tüketici kredilerinin kapsamı oldukça geniştir. 

Örneğin; borç konsolidasyonu ve refinansman, ev yenileme, araba 

yenileme/satın alma, tatil, sağlık gibi amaçlarla kullanılan krediler bu 

gruba girmektedir. Bazı platformlar, birden çok tüketici kredisinde 

uzmanlaşmış iken, bazı platformlar otomobil kredisi gibi tüketici 

kredilerinin sadece bir türünde uzmanlaşmıştır.    

• Küçük İşletme Kredileri: Bazı platformlar sadece işletme kredilerine 

odaklanmakta ve yatırımcıların işletmelere doğrudan kredi vermelerine 

aracılık etmektedir.  

• Öğrenci Kredileri: Bazı platformlar öğrenci kredileri konusunda 

uzmanlaşmıştır. Bu tür kredilerin de temelde iki türü vardır. Bunlar; 

mevcut öğrenci borçlarının yeniden finansmanı ve lisansüstü eğitimi 

için verilen yeni kredilerdir.  

• Gayrimenkul Kredileri: Bazı platformlar sadece gayrimenkul 

kredilerinde uzmanlaşmıştır. Bu krediler genellikle gayrimenkul ile 

teminat altına alınmaktadır ve bu kredilere sadece “akredite/nitelikli 

yatırımcılar” yatırım yapabilmektedir. 

Bazı platformlar, gayrimenkul kredileri hariç, tüketici kredileri, işletme 

kredileri, öğrenci kredileri gibi birçok kredi türüne aracılık ederek daha 

geniş bir alanda faaliyet göstermeyi tercih edebilmektedir. Örneğin, 

dünyanın önde gelen platformlarından biri olan ABD kökenli Lending 

Club; eğitim, sağlık, tatil, borçların yeniden yapılandırılması, ev tamiratı 

gibi farklı amaçlarla 1.000 $ ile 40.000 $ arasında bireysel kredilerin ve 

5.000 $ ile 500.000 $ arasında küçük işletme kredilerinin verilmesine 

aracılık etmektedir (www.lendingclub.com). Sadece küçük işletme 

kredilerine odaklanan İngiltere kökenli Funding Circle, küçük ölçekli 

işletmelere, herhangi bir teminat/karşılık istemeden (sadece bireysel 

garanti istemekte) 50.000 £ ile 250.000 £ arasında kredinin verilmesine 

aracılık etmektedir. İşletmeler, bireysel garantiye ilave olarak işletme 

varlıklarını da teminat göstererek 1 milyon £’a kadar kredi 

alabilmektedirler (www.fundingcircle.com). 2005 yılında ABD’de kurulan 

Kiva ise, sosyal konulara odaklanan, kâr amaçlı olmayan ve faizsiz 

kredilerin verilmesine aracılık eden bir platformdur. Kiva; borç verenlerin, 

herhangi bir faiz getirisi beklemeden, projelerini hayata geçirmek veya iş 

kurmak isteyen genellikle dar gelirli kişilere borç vermelerine aracılık 

etmektedir. Dünyanın her tarafından borç verenler, Kiva’nın web sitesi 
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aracılığıyla istedikleri kişilere/projelere, minimum 25 $’lık dilimlerle borç 

verebilmektedirler. Borçlular, sadece anaparayı 6 ay ila 36 aylık bir zaman 

aralığında, aylık taksitlerle geri ödemektedirler. Kredilerin ortalama geri 

ödenme oranı %95,6’dır. Kiva, kurulduğu 2005 yılından 2020 yılına kadar, 

1,9 milyon kişinin (borç verenin), 3,6 milyon kişiye (borçluya), toplam 

1,47 milyar $ borç vermelerine aracılık etmiştir. Kiva, yapmış olduğu 

işbirlikleriyle 80’den fazla ülkede (Türkiye dahil) faaliyet göstermektedir 

(www.kiva.org).  

5. Taraflararası borç vermenin işleyişi 

Taraflararası borç verme, borç alanların ve borç verenlerin tüm kredi 

sürecini online olarak yürüttükleri bir sistemdir. Bu sistem taraflararası 

borç verme platformları tarafından sağlanmaktadır. Platformların borçlu ve 

borç veren arasındaki borç sermayesine aracılık ettiği süreç aşağıdaki 

şekilde ifade edilebilir (Kirby ve Worner, 2014: 9; Mateescu, 2015: 10; 

Lenz, 2016: 691; Davis ve Murphy, 2016:38; BIS ve FSB, 2017:12; 

Omarini, 2018: 33; Sukmaningsih, 2018: 16; Balyuk, 2019: 9): 

1. Taraflararası borç verme piyasasını (platformlarını) kullanarak 

kitlelerden (halktan) borç almak isteyen bireyler veya işletmeler, 

kredi türüne (tüketici kredisi, ticari kredi, gayrimenkul kredisi vb.) 

ve/veya kredi alma amacına (borç refinansmanı, eğitim masraflarını 

karşılamak, araba almak vb.) göre bir platforma üye olurlar. Üyelik, 

söz konusu platformun web sitesi üzerinden online bir form 

doldurularak yapılmaktadır. Üyelik sırasında, potansiyel borçlular 

platformun kendilerinden istedikleri bilgileri (isim, adres, kimlik 

bilgileri, yıllık gelir, hangi amaçla ne kadar kredi almak istedikleri 

gibi) verirler. Bireysel kredilerde, bazı platformlar, iki kişinin 

müşterek olarak kredi başvurusunda bulunmalarına da imkân 

vermektedir. Bu durumda, iki kişi, örneğin eşler, kredi başvurunda 

bulunabilmektedir. Bu üyelik ve kredi başvurusu sırasında, 

potansiyel borçlu, hak ve sorumluluklar, verilerin kullanımı, gizlilik 

vb. konulardaki koşulları (sözleşmeleri) okuduğunu ve kabul ettiğini 

beyan etmektedir. 

2. Potansiyel borçlular gibi, işlemin karşı tarafını oluşturacak olan 

potansiyel borç verenler de (yatırımcılar) kendilerinden istenilen 

bilgileri girerek ve yine kullanım koşulları, gizlilik gibi belirli 

koşulları (sözleşmeleri) okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan 

ederek platforma üye olurlar. Yatırımcıların hesaplarından paraların 

çekilebilmesi ve toplanan paraların borçluların hesabına 

aktarılabilmesi için hem yatırımcıların hem de borçluların geçerli 

banka hesaplarının olması ve banka hesap bilgilerini platformla 

paylaşmış olmaları gerekmektedir.   
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3. Potansiyel borçlu, üyelik sırasında veya mevcut durumda üye ise, 

almak istediği kredi tutarını, kredi alma amacını ve borcunu ödemek 

istediği vadeyi kredi başvurusunda belirtmektedir. Talep 

edilebilecek kredinin alt ve üst limitleri, vade seçenekleri (1 yıl, 3 

yıl, 5 yıl gibi) platforma göre değişkenlik gösterebilmektedir.  

4. Platform her kredi başvurusunu kabul etmemektedir. Örneğin, 

platform potansiyel borçlunun belirli bir kredi puanına sahip 

olmasını, resmi/düzenli bir gelirinin olmasını ön şart olarak 

koşabilir. Platform, üyelik sırasında verilen bilgilerin doğruluğunu 

ve asgari koşulları sağlayanların başvurularını kabul eder ve 

sonrasında kapsamlı bir değerlendirme aşamasına geçer. Bu 

değerlendirme aşamasında, platform potansiyel borçlu hakkında 

kredi skorlama/derecelendirme kuruluşlarından (Türkiye’de 

Findeks, ABD’de FICO, Almanya'daki SCHUFA gibi) bir kredi 

raporu talep edebilir. Bu rapor, potansiyel borçlunun ödeme 

geçmişi, mevcut borçluluk düzeyi, kullandığı kredi türleri, kredi 

geçmişinin uzunluğu gibi verilere göre hesaplanan bir kredi puanını 

ve ilave diğer bilgileri içerir. Platform, kredi raporundaki kredi 

puanı, ödeme geçmişi, ev sahipliği durumu gibi bilgilerin dışında, 

potansiyel borçluya ilişkin eğitim, meslek, yaş, cinsiyet, sosyal 

medya bilgileri gibi veri ve bilgileri de kullanarak, kredi riskinin 

göstergesi olarak potansiyel borçluya bir kredi notu tayin eder. Bu 

kredi değerlendirmesi ve sonrasında kredi notu atanması, yazılımlar 

tarafından otomatik olarak yapılır. Diğer bir deyişle, genellikle, 

kredi değerlendirmesini yapan, fiyatlandırmayı belirleyen ve 

platformun müdahalesi olmadan potansiyel borçlunun kredi 

başvurusunun kabul edilip edilmeyeceğine karar veren bir 

yazılımdır. Bu nedenle platformların geliştirdikleri ve/veya 

kullandıkları algoritmalar (yazılımlar) önemli bir yere sahiptir.  

5. Kredi değerlendirmesi yapılıp potansiyel borçluya bir kredi notu 

verildikten sonra, platform tarafından bu kredi notuna (riskine) 

uygun bir faiz oranı otomatik olarak belirlenir. Faiz oranı bazen 

borçlular ile borç verenler arasındaki bir açık artırmayla da 

belirlenebilir. Fakat faiz oranının platform tarafından belirlenmesi 

daha yaygın bir uygulamadır. Potansiyel borçlunun kredi riskine 

göre belirlenen bu faiz oranı, borçlunun kullanabileceği geleneksel 

bir kredinin faiz oranından daha düşük olabileceği gibi daha yüksek 

de olabilir. Potansiyel borçlu, kendine sunulan faiz oranını kabul 

ederek süreci devam ettirebilir ya da faiz oranını yüksek bularak 

kredi talebinde bulunmaktan vazgeçebilir.  

6. Potansiyel borçlunun platform tarafından kendisine sunulan faiz 

oranını kabul etmesi durumunda, platform, kredi talebini görünür 

hale getirir, diğer bir ifadeyle, kredi talebini yatırımcılara açar. 
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Yatırımcılar potansiyel borçlunun adı, yaşı, dini, cinsiyeti, adresi 

gibi özel bilgileri göremezler. Potansiyel borçlunun kullanıcı adı, 

platform tarafından verilen kredi notu, talep ettiği kredi miktarı, 

krediyi hangi amaçla kullanacağı, kirada veya kendi evinde oturup 

oturmadığı gibi bilgileri yatırımcılar görebilmektedir. Bunun 

dışında, paylaşılmasına izin verilmeyen kişisel bilgileri 

kullanmadan, potansiyel borçluların krediye neden ihtiyaç 

duyduklarını açıklayabilecekleri, meslekleri veya yaşam koşulları 

gibi kendileri hakkında bilgi verebilecekleri isteğe bağlı bir yazılı 

anlatım bölümü de olabilir. Sonuç itibariyle, yatırımcılar başta 

borçluların kredi notları olmak üzere, ikamet durumu (ev 

sahibi/kiracı), meslek, kredi alma amacı gibi bilgi ve verileri göz 

önünde bulundurarak yatırım yapıp yapmama (borç verip vermeme) 

kararını verirler. Daha önce ifade edildiği gibi, talep edilen kredi 

tutarı, platform tarafından belirlenen küçük dilimlere ayrılır ve 

yatırımcılar, potansiyel borçluya ait kredi dilimlerinden istedikleri 

kadar veya en fazla platformun belirlediği bir sayıda kredi dilimi 

(özellikle bireysel yatırımcıları çeşitlendirme yapmaya zorlamak 

için) satın alırlar. Bu aşamada, yatırımcılar, borçluları tek tek 

manuel olarak seçebilecekleri gibi, platformun sunduğu özel 

yazılımları kullanarak, kendi risk-getiri profillerine göre kredi 

dilimlerini otomatik olarak da seçebilirler. Yatırımcıların borçlu 

listelerinden herbir borçlunun temel özelliklerini (mesleği, yıllık 

geliri, borç/gelir oranı vb.) görebildiği, istediği borçluya istediği 

kadar borç verebildiği modele “aktif taraflararası borç verme modeli 

(active P2P lending model) denilmektedir. Yatırımcıların, 

borçluların spesifik özelliklerinden ziyade, sadece borçlu 

kategorilerinin ortalama özelliklerini görebildikleri ve belirli 

kriterlere göre seçim yaparak yatırım yapabildikleri modele de 

“pasif taraflararası borç verme modeli” (passive P2P lending model) 

denilmektedir.   

7. Kredinin yatırımcılar tarafından finanse edilmesi için belirli bir süre 

söz konusudur. Diğer bir ifadeyle, potansiyel borçlunun kredi 

başvurusu, belirli bir süre listede (görünür halde) kalmaktadır. Bu 

süre, platforma göre, genellikle 2 hafta ile 4 hafta arasında 

değişmektedir. Bazı platformlar, kullanıcılarına (borçlulara) süre 

seçenekleri (14 gün, 21 gün gibi) sunabilir. Kredi talebinin başarılı 

sayılması, diğer bir ifadeyle, borçlunun talep ettiği borcu alabilmesi 

için, listede kalma süresi içinde kredinin tamamının (%100’ünün) 

finanse edilmiş olması gerekmektedir. Kitlesel fonlamada bu kurala 

“ya hep ya hiç” (all-or-nothing) modeli denilmektedir. Örneğin, 14 

günlük listede kalma süresi içinde, bir potansiyel borçlunun 10.000 

TL’lik kredi talebinin %80’ni, hatta %95’i yatırımcılar tarafından 

finanse edilmiş olsa bile, kredinin tamamı finanse edilmediği için 
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borçlu istediği krediyi alamamış olmaktadır. Ancak kredi talebinin 

%100’ü finanse edilmiş ise başarılı sayılmakta ve kredi 

oluşturularak borçluya verilmektedir. “Ya hep ya hiç” modeli 

dışında, bazı platformlar “kısmi fonlama eşiği” modelini de (partial 

funding threshold) uygulayabilirler. Bu modelde, listede kalma 

süresinin bitiş tarihinde, talep edilen kredi tutarının yatırımcılar 

tarafından fonlanan yüzdesi belirlenen eşik sınırı (örneğin %75 gibi) 

geçmiş ise, kredi oluşturularak borçluya verilmektedir.  

8. Yatırımcılar tarafından yapılan yatırım tekliflerinin toplamı, talep 

edilen kredi tutarına ulaştığında (ya hep ya hiç modelinde) ya da eşik 

sınırı geçtiğinde (kısmi fonlama eşiği modelinde), platform 

yatırımcıların hesaplarından paraları çekerek toplar (kredinin 

oluşturulması) ve ardından toplanan tutarı borçlunun banka hesabına 

transfer eder. Burada, kullanılan iş modeline bağlı olarak ya borçlu 

ile yatırımcılar arasında kredi sözleşmesi yapılır (ayrıştırılmış hesap 

modeli) ya da yatırımcılara, borçlunun gelecekte faiz ve anaparayı 

ödeme konusundaki yasal taahhüdünü belgeleyen senet (note) verilir 

(senede dayalı model). Bu aşamada, platform her iki taraftan (borçlu 

ve yatırımcılardan) bir ücret alır. Toplanan nakdin ve senetlerin 

transferi, platformun ücretlerinin düşülmesinden sonra, karşılıklı 

olarak yapılır. Platform, yatırımcının parasını peşin olarak tahsil 

etmez veya kredi oluştuktan sonra parayı çekip borçluya vermek için 

bekletmez. Platformun her iki taraftan aldığı ücret, sabit tutarlı bir 

ücret veya alınan/verilen kredi tutarının belirli bir yüzdesi olabilir. 

Bunun dışında, borçlu, aylık ödemelerini zamanında ödemezse, bir 

gecikme ücreti ve yönetim gideri de öder. Ücretler platformun 

gelirini oluşturmakta olup, verilen hizmetlerin maliyetini ve genel 

işletme maliyetlerini karşılamaya yöneliktir. Bazı platformlar, 

yatırımcıların yatırım yaptıkları kredileri, bunları almak isteyen 

diğer yatırımcılara satabilecekleri ikincil piyasa imkânı 

sunmaktadır. Yatırımcı isterse ek bir ücret ödeyerek satın aldığı 

kredi dilimlerini ikincil piyasada satabilir.     

9. Kredi oluşturulup borçluya verildikten sonra, borçlu, genellikle 

aylık taksitler halinde borcunu geri öder. Platform, kredinin vadesi 

dolana kadar, faiz ve anapara ödemelerinin tahsil edilip yatırımcılara 

dağıtılması hizmetlerini yerine getirir. Borçlu, isterse herhangi bir 

ceza ödemesi olmadan borcunu vadesinden önce kapatabilir. Borçlu 

tarafından kredi geri ödemeleri düzenli olarak yapıldığı sürece, 

kredinin verilmesinden sonra ilave risk izleme (monitoring) 

yapılmaz. Bu nedenle, bazı borçlular fonları talep ettiklerinden farklı 

bir amaç için kullanabilirler. Örneğin, bir borçlu arabasını 

yenileyeceğini söyleyerek aldığı krediyi başka amaçla kullanabilir 

ve platformun bunu takip ve kontrol etme sorumluluğu yoktur. 
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Borçluların temerrüde düşmesi durumunda, platform, yatırımcılar 

tarafından üstlenilen kayıplardan sorumlu olmamakla birlikte, 

genellikle yatırımcılar adına ödeme tahsilatını düzenlemekle 

sorumludur. Bazı platformlar, temerrüde düşmüş kredilerin belirli 

bir miktarını (örneğin, %15 ila %30) geri almak için, yatırımcılar 

adına bir alacak tahsilat kurumuyla temerrüde düşmüş kredilerin 

satışına ilişkin bir sözleşme yapmaktadırlar. Bazı platformlar ise, 

kredilerin temerrüde düşmesi durumunda otomatik dava açma ve 

geri kurtarma süreçleri geliştirmişlerdir. Bu ikinci yöntemde, 

temerrüde düşmüş kredilerin geri dönüş oranları daha yüksek 

olmaktadır. Bazı platformlar, yatırımcılara kredi kayıplarının bir 

kısmını geri almaları için bir karşılık fonu mekanizması 

sunmaktadır. Karşılık fonu, borçluların ödediği faizlerden yapılan 

kesintilerle ve/veya platform tarafından ayrılan nakitle oluşturulan 

bir fondur. Garantinin kapsamı, tüm portföy veya portföyün bir 

kısmı için olabilir. Bazı platformlar sadece yüksek kredi notuna 

sahip krediler için karşılık fonu sunmaktadır. Karşılık fonu 

kapsamında kayıp karşılama oranı platforma, kredi türüne ve kredi 

riskine göre değişebilmektedir. Kayıp karşılama oranı, genellikle 

karşılık fonunun beklenen kayıplara oranlanmasıyla ifade 

edilmektedir. Dolayısıyla kayıp karşılama oranının %100 olması, 

karşılık fonunun beklenen kayıpların tamamını karşılamak için 

yeterli olduğunu göstermektedir.  

Yukarıda ayrıntılı olarak ifade edilen taraflararası borç verme süreci 

Şekil 1’deki gibi gösterilebilir.  

Şekil 1. Temel taraflararası borç verme süreci 

 

Kaynak: Davis ve Murphy, 2016: 38; Havrylchyk ve Verdier, 2018: 117. 

6. Taraflararası borç verme iş modelleri 

Taraflararası borç verme platformlarının aracılık ettiği, borçlular ile 

yatırımcılar arasındaki fonlama mekanizmasında kullanılan iş modelleri, 

düzenleyici kurallara olduğu kadar, platformların kendilerinin oluşturduğu 

ilkelere de bağlıdır (Kirby ve Worner, 2014: 16). Platformlar tarafından 
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kullanılan iki temel model bulunmaktadır. Bunlar; ayrıştırılmış hesap 

modeli ve senede dayalı modeldir.  

Müşteri bazında ayrıştırılmış hesap modelinde (client segregated 

account model), borçlu ile yatırımcılar platformun aracılığıyla 

eşleştirilmekte ve yine platformun aracılığıyla taraflar arasında sözleşme 

yapılmaktadır. Yatırımcılardan ve borçlulardan gelen tüm fonlar, 

platformun bilançosundan ayrılmakta ve yasal olarak ayrı bir müşteri 

hesabında izlenmektedir. Benzer şekilde, borçlu faiz ve anapara 

ödemelerini bu hesaba yapmakta ve platform tarafından bu tutarlar 

yatırımcıların banka hesaplarına aktarılmaktadır. Bu modelde, platformun 

başarısız olması (batması/kapanması) durumunda, borçlu ve yatırımcı 

arasındaki sözleşme geçerliliğini korumakta ve platformun alacaklılarının 

müşteri fonları üzerinde herhangi hakkı olmamaktadır (Kirby ve Worner, 

2014: 17; Lenz, 2016: 692). Platform da borçluların temerrüde düşmesi 

durumunda yatırımcılar tarafından herhangi bir alacağını talep etme 

riskiyle karşı karşıya kalmamaktadır (P2P Report: India & Global 2019-

20, 2020: 15). Şekil 2’de ayrıştırılmış hesap modeli görülmektedir.  

Şekil 2. Müşteri bazında ayrıştırılmış hesap modeli 

 

Kaynak: Kirby ve Worner, 2014: 17. 

Bazı ülkelerde yasal olarak sadece bankaların kredi verme yetkisi 

vardır. Diğer bir ifadeyle, taraflararası borç verme platformlarının 

doğrudan yatırımcılardan para toplayıp bunu borçluya kredi olarak 

vermelerinin önünde yasal engeller bulunmaktadır. Senede dayalı modelde 

(notary model) de platform, yatırımcılar ve borçlu arasında bir aracı görevi 

görmekte ve tarafları eşleştirmektedir. Yatırımcılar istedikleri kredilere 

teklif vermekte, talep edilen kredi tutarına ulaşıldığında borçlunun kredi 

talebi kabul edilmiş (başarılı) olmaktadır. Ancak, ayrıştırılmış hesap 

modelinde olduğu gibi, platform tarafından yatırımcılardan teklif ettikleri 

paralar toplanıp borçluya kredi olarak verilmek yerine, kredi bir banka 

tarafından oluşturulmakta ve borçluya verilmektedir (Kirby ve Worner, 

2014: 18; Omarini, 2018: 35). Banka, verdiği kredinin dilimleri 
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karşılığında senetler (notes) oluşturmakta ve platforma satmaktadır. 

Platform, yatırımcılardan topladığı parayla bu senetleri satın almakta ve 

satın aldıkları kredi dilimleri karşılığında yatırımcılara vermektedir. 

Borçlunun faiz ve anapara ödemeleri platform tarafından toplanmakta ve 

yatırımcılara aktarılmaktadır (Kafer, 2016: 4). Burada, borçlu ile yatırımcı 

arasında bir sözleşme imzalanması söz konusu olmayıp, sözleşme yerine 

alacaklılık hakkını gösteren bir senet verilmektedir. Senede dayalı model 

denilmesinin nedeni de bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Fakat bu 

modelin farklı uygulama biçimleri de bulunmaktadır. Örneğin, kredi 

oluşturulup borçluya verildikten sonra, çıkarılan senetler platforma 

satılabilmekte ya da doğrudan yatırımcılara satabilmektedir (BIS ve FSB, 

2017: 14; P2P Report: India & Global 2019-20, 2020: 16). Birçok ülkede 

“menkul kıymet” olarak kabul edilen bu senetler, kredi temerrüt 

(ödenmeme) riskini, krediyi veren bankadan yatırımcılara aktarmış 

olmaktadır. Bankalar verdikleri kredi tutarı üzerinden %0,5 ila %1,5 

arasında komisyon aldıkları için borçlular açısından maliyet artmaktadır 

(Lenz, 2016: 692). Ücret yapısı, ayrıştırılmış hesap modelinde olduğu 

gibidir. Yani, platform hem borçludan hem de yatırımcılardan yönetim 

ücreti almaktadır. Bu model, ABD, Almanya, Güney Kore gibi ülkelerde 

yaygın şekilde kullanılmaktadır (Kirby ve Worner, 2014: 18). 

7. Taraflararası borç verme piyasasında riskler 

Taraflararası borç vermenin borçlular ve yatırımcılar açısından çeşitli 

üstünlükleri olduğu kadar çeşitli riskleri de bulunmaktadır. Elbette her 

finansal enstrümana veya o piyasaya özgü riskler vardır. Burada önemli 

olan bu risklerin derecesi ve öngörülebilirliğidir. Yeni gelişmekte olan 

taraflararası borç verme piyasasına ilişkin temel riskler aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir:  

 Temerrüt Riski: Taraflararası borç verme piyasasında yatırımcıların 

maruz kaldığı en önemli risk borçlunun temerrüde düşme riskidir. 

Temerrüde düşme riski, borçlunun, faiz ve/veya anapara ödemelerini 

zamanında veya hiç yapamaması olasılığıdır. Kredilerin genellikle 

teminatsız olmaları, kurumsal yatırımcılar dışındaki borç veren bireysel 

yatırımcıların profesyonel olmamaları, bu piyasayı kullanarak borç 

alanların özellikleri, borçlu ile borç verenler arasındaki bilgi asimetrisi, 

platformların kredi başvurularını inceleme ve borçluları değerlendirme 

süreçleri gibi birçok faktöre bağlı olarak, bu piyasalardaki temerrüt riski 

geleneksel kredi piyasasına göre daha yüksek olabilmektedir. Örneğin, 

ABD’de Lending Club platformunun aracılık ettiği kredilerde 

temerrüde düşme oranı, düşük riskli borçlular için %1,5 civarında iken, 

en riskli borçlular için %10 civarındadır (Freedman and Nutting, 2015: 

14). Benzer şekilde Prosper platformu için söz konusu oranlar %1 ila 

%16,5 arasında değişmektedir (Barth, 2012). Taraflararası borç verme 
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platformları, bilgi asimetrisini azaltarak, daha iyi ön inceleme-

değerlendirme-izleme süreçleri kullanarak temerrüde düşme oranlarını 

düşürmeye çalışmaktadır (Kirby ve Worner, 2014: 5; Polena ve Regner, 

2016: 4; Davis ve Murphy, 2016:40).  

 Asimetrik Bilgi Sorunu: Kredi piyasalarında asimetrik bilgi, kredi 

verenler ile kredi alanlar arasındaki bilgi farklılığından, diğer bir 

deyişle, taraflar arasındaki bilgi eşitsizliğinden kaynaklanan bir 

durumdur. Asimetrik bilgi, ters seçim ve ahlak tehlike olmak üzere iki 

temel soruna yol açmaktadır (Erdoğan, 2008: 3; Yiğitbaş, 2015: 16; 

Kafer, 2016: 13). Ters seçim, kredi verenlerin, borçlu hakkında tüm 

bilgilere sahip olmaması veya borçluların eksik bilgi vermeleri 

nedeniyle yüksek riskli borçlulara kredi verilmesidir. Ahlaki tehlike ise, 

kredi verildikten sonra, borçlunun aldığı krediyi amacına uygun 

kullanmaması gibi kredinin geri ödenme olasılığını azaltacak 

davranışlarda bulunmasıdır. Geleneksel kredi piyasasında da asimetrik 

bilgi problemi olmakla birlikte, bankalar birçok veri kaynağını ve 

teminat alma, ön inceleme, izleme gibi yöntemlerle ters seçim ve ahlaki 

tehlike risklerini azaltmaya çalışmaktadırlar. Taraflararası borç verme 

piyasasında, borç verenler çoğunlukla kredi risklerini uygun bir şekilde 

değerlendirme uzmanlığına sahip olmayan bireysel yatırımcılardır. 

Borç verenler, doğal olarak, borçluların kredibilitesi hakkında 

borçluların kendileri hakkında olduğundan daha az bilgi ve veriye 

sahiptir. Borçlular, aldıkları kredileri beyan ettikleri amacın dışında 

kullanabilirler ve platformun bunu izleme imkânı yoktur. Bu gibi 

nedenlerle, borç verenler ters seçim ve ahlaki tehlike riskleriyle karşı 

karşıyadırlar. Taraflararası borç verme platformları asimetrik bilgi 

problemini azaltmak için, borçluların bazı bilgileri zorunlu olarak 

vermelerini istemekte, kredi değerlendirmesi yaparak borçlulara bir 

kredi notu vermektedirler (Polena ve Regner, 2016: 2; Kafer, 2016: 15). 

Yatırımcılar, borçluların beyan ettiği kredi kullanım amacı, yıllık gelir, 

borç/gelir oranı, ev sahipliği gibi bilgiler ile platformun borçlulara 

vermiş olduğu kredi notuna göre kararlarını vermeye çalışmaktadırlar 

(Davis ve Murphy, 2016: 40; Möllenkamp, 2017: 4).    

 Likidite Riski: Bazı taraflararası borç verme platformlarının ikincil 

piyasa imkânı sunmalarına karşın, bütün platformların bu imkânı 

sunmaması ve ikincil piyasaların yeterince gelişmemiş olması, likidite 

riskini ortaya çıkarmaktadır (Bijkerk, 2014; Davis ve Murphy, 2016: 

40).    

 Hile/Dolandırıcılık Riski: Taraflararası borç verme piyasası, 

dolandırıcılık ve kara para aklama amacıyla kullanılabilir (Xiao vd., 

2018: 827). Dolandırıcılar yatırımcılara yüksek faiz getirisi vaat ederek 

onlardan para toplayabilir (kredi alabilir), bu kredilerin faiz ödemelerini 
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ise diğer yatırımcıların verdikleri borçlardan karşılayabilirler. 

Dolandırıcılar, bu işlemleri tekrarlayarak büyük miktarda para 

toplayabilir, topladıkları para ile ortadan kaybolabilirler. Bu yapı, Ponzi 

şeması olarak da ifade edilmektedir. Kara para aklama olayında, 

dolandırıcılar “kirli” parayı aklamak için taraflararası borç verme 

platformlarını kullanarak birçok borç verme işlemi yapabilirler. “Kirli” 

parayı hiçbir yatırımcının teklif vermeyeceği son derece düşük bir faiz 

oranından kontrolleri altındaki diğer kullanıcılara kısa vadeli borç 

verirler. Daha sonra ödemelerini (faiz ve anapara) alarak paralarını 

temizlemiş olurlar. Diğer bir dolandırıcılık şekli de kredi 

sahtekarlığıdır. Kredi sahtekarlığında, dolandırıcılar mümkün 

olduğunca iyi kredi geçmişi uydurarak yüksek tutarda kredi almaya 

çalışabilirler (Xiao vd., 2018: 828).    

 Kurumsal Risk: Yatırımcılar, taraflararası borç verme platformunun 

kötü yönetim ve zarar etmesi nedeniyle kapanması ya da iflas etmesi 

riskiyle karşı karşıyadırlar. Platformun faaliyetlerini durdurması 

durumunda, yasal boşluklar, kayıtların eksik veya özenli tutulmaması 

gibi nedenlerle ödemelerin takibinde ve yatırımcılara aktarılmasında 

sorunlar çıkabilir (Davis ve Murphy, 2016: 40). Platformlar genellikle 

gelirlerini işlem hacminin belirli bir yüzdesine karşılık aldıkları 

ücretten elde etmektedirler. Bu nedenle bazı platformlar, işlem 

hacimlerini, dolayısıyla kârlarını artırmak için bazı yanlış 

uygulamaların (borçluların kredi değerlendirmesini doğru yapmamak, 

getiri oranlarını yüksek göstermek, kurumsal yatırımcılar daha yüksek 

tutarlı işlem yaptıkları için bazı kredi tekliflerini sadece onlara açmak 

gibi) içine girebilirler (Lenz, 2016: 696). Platformun çıkarı ile borçlu 

ve yatırımcıların çıkarları çatıştığı için bir temsilcilik problemi ortaya 

çıkmaktadır. Bununla birlikte, müşterileriyle güvene dayalı bir ilişki 

kurmak, itibarlarını korumak ve istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini 

sürdürmek isteyen platformlar söz konusu hususlara dikkat 

etmektedirler (Davis ve Murphy, 2016: 39).   

 Yeterli Şeffaflığın Olmaması: Bazı platformlar; işlem hacmi, borçlu-

yatırımcı sayıları, gerçekleşen getiri oranları ve temerrüde düşme 

oranları gibi verileri kamuoyuyla paylaşmak istemeyebilir veya bazı 

veriler üzerinde oynayabilirler (Bijkerk, 2014). Platform, olası riskler 

konusunda borçlulara ve yatırımcılara gerekli ve yeterli açıklamaları 

yapmayabilir (Kirby ve Worner, 2014: 5).  

 Yasal Düzenlemelerin Olmaması veya Yetersiz Olması: 

Taraflararası borç verme piyasasıyla ilgili yasal mevzuat, ortaya 

çıkabilecek sorunları ve taraflar arasındaki olası problemleri çözmek 

için yeterli olmayabilir. Örneğin, platformun kârını artırmak için kötü 

uygulamalar içine girmesi, veriler üzerinde oynaması, platformun 
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kapanması gibi durumlarda yasal olarak hangi yaptırımlar uygulanacak 

veya hangi süreçler izlenecektir? Bu gibi konularda yasal mevzuatın hiç 

olmaması veya yeterli olmaması yasal riske neden olmaktadır. 

Piyasanın sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak, şeffaflığı artırmak 

ve borçluları-yatırımcıları korumak için, bazı ülkeler mevcut yasalarını 

taraflararası borç verme kredilerine uyarlamaya çalışırken, bazı ülkeler 

de taraflararası kredilere yönelik spesifik düzenlemeler yapmaktadırlar 

(Davis ve Murphy, 2016: 41; BIS ve FSB, 2017:35).     

 Siber Saldırı Riski: Taraflararası borç verme platformlarının online 

doğası, platformları siber saldırı riskine karşı savunmasız hale 

getirmektedir (Kirby ve Worner, 2014: 5). Bir siber saldırı sonucunda, 

platformun işletim sistemine sızılabilir, borçluların ve yatırımcıların 

verileri çalınabilir.  

8. Sonuç 

Taraflararası borç verme piyasası, web bazlı teknolojilerin gelişmesine 

ve internetin kullanımının artmasına bağlı olarak, 2000’li yılların 

ortalarında ortaya çıkmıştır. Bireylerin birbirlerine borç vermeleri mantığı 

üzerine kurulan bu piyasa, hızla gelişerek, bireyler dışında işletmelerin de 

borç aldığı ve kurumsal yatırımcıların da borç verdiği bir piyasaya 

dönüştür. Bu piyasanın gelişmesini ve büyümesini sürdürmeye devam 

ettireceği, geleneksel kredi piyasasına alternatif bir piyasa olarak varlığını 

giderek güçlendireceği öngörülmektedir. Bu piyasa; borçlulara hız, 

kolaylık, basitlik ve düşük maliyet gibi fırsatlar sunarken, yatırımcılara da 

kredilere yatırım yapma, yüksek getiri elde etme gibi imkânlar 

sunmaktadır. Piyasa, taraflara sunduğu bu fırsatlar yanında, şeffaflık 

sorunu, asimetrik bilgi sorunu, likidite riski, temerrüde düşme riski gibi 

çeşitli riskleri de barındırmaktadır. Sistemin sağlıklı bir şekilde işleyişini 

sağlamak, riskleri azaltmak ve borçluları-yatırımcıları korumak için bazı 

ülkeler, özellikle taraflararası kredi piyasasının belirli bir büyüklüğe 

ulaştığı ülkeler, yasal düzenlemeler yapmaya başlamışlardır. Yasal 

düzenlemelerin yapılması; piyasanın düzenlenmesi ve denetlenmesi, 

piyasaya özgü risklerin azaltılması, piyasaya duyulan güvenin artması gibi 

açılardan büyük bir öneme sahiptir. Yasal düzenlemelerin yapılması, 

piyasanın gelişmesini engellemeyecek, tam tersine, daha sağlıklı ve hızlı 

bir şekilde büyümesini teşvik edecektir. Birçok ülkede uygulanan ve o 

ülkelerin mevzuatına girmeye başlayan taraflararası borç vermenin 

Türkiye’de uygulanabilirliği yoktur. Bunun nedeni yasal engellerdir. 

Dolayısıyla Türkiye’de de yasal altyapı hazırlanarak taraflararası borç 

verme platformlarının kurulmasının ve piyasanın gelişmesinin önü 

açılabilir.   
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Giriş 

Kredi, veren ve alan taraf için bir fırsat aynı zamanda da bir tehdit 

unsurudur. Veren taraf için, karşılığında faiz geliri, alan taraf için ise 

yatırım ve kar beklentisi içermektedir. Bankalar, para ve sermaye 

piyasalarında yer alan önemli finansal aracılardandır. Bu nedenle 

bankaların finansal piyasalarda yüklenmiş olduğu birçok görev ve 

sorumluluk vardır. Sorumluluklarından biri ve en önemlisi hem 

kendilerinin hem de müşterilerinin karşı karşıya kalabilecekleri riskleri 

belirlemek ve bunlara karşı önlemler alabilmektir.  

Bankalar, kredi talebinde bulunan ekonomik birimlerin taleplerini 

karşılarken karşı karşıya kalacakları finansal riskleri de dikkate 

almaktadırlar. Bu çalışmada bankaların bu riskleri nasıl minimum düzeye 

indirebileceği ile ilgili bir öneride bulunulmak amaçlanmıştır. Özellikle 

de bankaların, işletme bazında değil, mikro düzeyde hane halkının kredi 

taleplerini değerlendirirken bireylerin finansal okuryazarlık durumlarını 

dikkate almaları gerektiğini ifade etmekteyiz. 

Yirmi yıl öncesine göre finansal ürün ve hizmetlerin genişlemesi, bu 

genişlemeye bağlı olarak dağıtım kanallarının sayısının artması, bireyler 

açısından bilgi ve bu bilgilerin karar vermedeki etkinliğinin artırılması 

hususunda önem kazanmıştır. Bilgi, finansal okuryazarlık kavramının 

temelinde yer alan en önemli unsurdur. Birey tarafından ele alındığında 

finansal okuryazarlık, tasarruf, harcama, yatırım gibi kararlara temel ve 

farkındalık oluşturmaktadır. Bu sayılan üç finansal davranış içerisinde 

risk açısından birey adına en fazla öneme ve dikkate sahip olunması 

gereken finansal davranış harcama davranışıdır. Harcama davranışı 

birçok şekilde ifade ve ifa edebilir. Özellikle de sahip olunmayan, 

tasarruf edilmemiş, borç olarak sağlanmış bir paranın harcanması birey 

adına daha fazla dikkat gerektirmektedir. 

Kullanılan kredilerle ilgili yeterli finansal bilgiye sahip olmayan 

bireyler, finansal bilgi eksikliği nedeniyle bir süre sonra ekonomik sıkıntı 

yaşayabilmektedirler. Kredinin maliyeti olan faiz kavramının sorumluluk 

ve gereklilikleri ile ilgili günümüzde birçok kişinin yetersiz bilgiye sahip 
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olduğu gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak, faiz karşılılığında alınan 

borçların geri ödenmesi konusunda hem borçlandırmayı yapan bankaların 

hem de tüketicilerin bilgiyi arz ve talep etme noktalarında yetersiz 

kaldıkları söylenebilir. Finansal okuryazarlık düzeyi iyi olmayan bireyler 

bankalardan kredi talep edebilmekte, bankalar da müşterilerine yeterli 

finansal bilgiyi sağlamadan kredilendirme yapabilmektedirler. Her iki 

tarafın bilgiyi kullanma ve kullandırmadaki eksikliği nedeniyle özellikle 

de fon talep eden taraf mali zorluklar yaşayabilmektedirler. 

Kredi kuruluşları içinde başlıca bankalar, kredilendirme yaparken 

bireylerin kredi notuna bakarak kredi vermekte veya vermemektedirler. 

Kredi notu bireyin finansal davranışlarının sisteme yansıdığı bir 

derecelendirme şeklidir. Bankalar bu derecelendirmeyi somut verilerle 

oluşturmaktadırlar. 0 ile 1900 aralığında olan bu puan, bireyin borçlarını 

ödeme alışkanlıklarından yola çıkılarak hesaplanmaktadır. Bu puanlama 

ile ilgili, “kredi notu bireyin finansal bilgisini ve finansal yeterliliğini 

ortaya koyabiliyor veya yansıtabiliyor mu?” sorusu sorulabilir. 

Maddi gücü yüksek, borçlarını zamanında ve düzenli ödeyen 

müşterilerin kredibiliteleri bankalar tarafından yüksek belirlenmektedir. 

Fakat yüksek kredibiliteye sahip kişilerin bankalardan almış olduğu 

finansal varlığı doğru kullanıp kullanmayacağı bilinmemektedir. Bu 

nedenle kredi piyasalarında yer alan finansal aracılar, kredi 

kullandırılacak bireyle ilgili tam bir bilgiye sahip olmaları gereklidir. 

Bilgi eksikliği sorunu olarak adlandırılan asimetrik bilgi sorununa çözüm 

olabilecek bilgi kanallarından birisi, kişinin finansal farkındalığı yani 

finansal okuryazarlık seviyesidir. Ekonomik yönden bakıldığında 

bankalar açısından bilgi eksikliği ile ilgili problemi iki yönlü olarak ele 

almak gerekir. İlki, finansal okuryazarlık seviyesi düşük bireyler 

tarafından talep edilen kredinin kullanılması ve bilgi eksikliği nedeniyle 

kullanılan kaynağın faydasının artırılamaması, diğeri ise finansal 

okuryazarlık seviyesi iyi fakat kredi notu sebebiyle borç kullanamayan 

veya kullandırılamayan bireylerin finansal piyasalardan faydalamaması. 

Bilgi asimetrisinin yaygın olduğu, bireysel yatırımcıların riskleri ve 

belirsizlikleri azaltma kapasitelerinin kısıtlı olduğu, gelişmekte olan 

ülkelerde, bankalar bu sorunların üstesinden gelmek için, sağlam ve 

düzgün finansal bir sistem oluşturmalıdır. Ayrıca bu sistem bilgi ve 

beceri biriktirerek, piyasalardaki disiplini sağlayarak, borçluların gerekli 

fonlara nispeten daha düşük maliyetlerle erişebilmelerini sağlamalıdırlar 

(Suzuki vd., 2017:57). Kaynakların dağılımı ve kullanımı için gerekli 

önemi ve titizliği sergileyecek olan bankacılık sektörü sadece bankacılık 

odaklı bir finansal sistemin oluşmasına değil aynı zamanda ekonomik 

kalkınma için de önemli bir parametredir. 

 

102



 

Literatür Taraması 

 Bankacılık sisteminde, finansal okuryazarlık içerikli içsel 

derecelendirme uygulamaları ile ilgili çalışmalar literatürde ihmal edilen 

bir konu olmuştur. Bu alanda yapılan önemli uygulamalardan birisi 

İtalyan bankacılık sisteminde uygulamaya koyulmuştur. Bu sistemde, 

bankaların şeffaflığını artırmayı amaçlayan Pattichiari isimli bir banka 

konsorsiyumu oluşturulmuştur. Pattichiari Konsorsiyumuna giren 

bankalar, müşterilerine temel ekonomik kavramlar (örneğin, bileşik faiz, 

sabit/ esnek faiz oranları ve borç geri ödeme taksitlerini hesaplanması) ve 

cari hesap harcamaları hakkında daha şeffaf bilgiler sağlama durumunda 

kaldılar ( Fort vd., 2016:746).  

OECD kurallarına göre (OECD, 2013), etkili finansal eğitim 

programları şu uygulamaları yapmalıdır; 

- Erişmesi kolay formatlarda ve yerlerde materyal teklif etmek, 

- Tüketicilerin finansal kararlarını basitleştirmelerine yardımcı 

olmak,  

- Katılımcılara bireysel gelişmeleri takip etmek ve görselleştirmek 

için düzenli hatırlatmalar veya araçlar sunarak bilgi açığını azaltmak. 

Kredi piyasaları da dâhil olmak üzere finansal piyasaların 

bozulmasının ardındaki önemli bir faktör olumsuz seçimdir ( Goldstein 

ve Razin, 2013: 41). Stiglitz ve Weiss (1981), kredi sürtüşmelerinin bir 

nedeni olarak olumsuz seçimin yapıldığına işaret etmekte ve bunun 

nedeni olarak da borç verenlerin borçluların kalitelerini bilmemeleri 

olduğunu ifade etmişlerdir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, tüketici 

kredi piyasalarında asimetrik bilgi sorunlarının varlığını belgeliyor ve 

bunların ne kadar yıkıcı olduğunu gösteriyor (Miller, 2015: 47). Karlan 

ve Zinman (2009), çalışmalarında Güney Afrika’da benzersiz bir kredi 

piyasası alanı kullanmışlar ve örneklemlerindeki varsayılan hataların %7 

ile %16’sının asimetrik bilgiden kaynaklandığını tahmin etmişler. 

Einav ve diğ. (2013), yeni bir kredi puanlama sistemi geliştirerek, 

birinci sınıf araç kredileri için piyasadan alınan verilerin kullanılmasıyla 

borç verme sonuçlarının nasıl etkilediğini araştırmışlardır. Araştırmada 

potansiyel borçlulara kredi terimlerini sorarak bir kredi puanlama 

algoritması oluşturmuşlar ve bu uygulama ile kredi başına yaklaşık 1.000 

dolar civarında bir kar artışı sağlandığını tespit etmişlerdir. Kredi 

başvurularında, tüketiciler hakkındaki bilgiler etkin kredi tahsisinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Daha fazla bilgi vermenin borç alan 

hakkındaki bilgiyi iyileştirdiğini ve yüksek riskli krediler için varsayılan 

oranı önemli ölçüde azalttığını, ancak düşük riskli krediler üzerinde çok 

az etkisinin olduğunu söylemek mümkündür (Miller, 2015: 69). 
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Finansal piyasalar, sermaye ihtiyacı olan yatırımcılardan, etkin bir 

şekilde sermayeyi tahsis edebilmeleri için gerekli bilgilere ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu nedenle bilgi asimetrisinin yatırımcıların getirileri 

üzerindeki etkilerinin iyice araştırılması gereklidir (Derrien vd., 

2016:295).  Ackerlof  (1970), yeterli finansal bilginin bulunmamasının ya 

da sınırlandırılabilir olmasının, borç sağlayıcıların riski yeterli şekilde 

değerlendirmelerini kısıtlayarak olumsuz kredi kararı vermelerine neden 

olabileceğini ifade etmiştir. Bu nedenle etkili finansal kararların 

alınabilmesine yardımcı olabilmek, finansal bilginin kalitesini 

artırabilmek ve kredi verenlerin doğru analiz yapabilmelerini 

sağlayabilmek için finansal okuryazarlığa ihtiyaç vardır (Hussain vd., 

2018:3). 

Finansal okuryazarlık, finansal ürünlerin risk ve iadesi hakkında 

kullanıcılarına bilgi vermektedir. Finansal kaygılar hakkındaki bu 

bilgiler, riskin korunmasına ve finansal sistemlerde istikrarın 

korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, sağlam bir kalkınma politikası 

için, finansal okuryazarlık ve yatırım davranışı unsurları hakkında daha 

iyi bilgi sağlanması son derece önemlidir ( Bönte ve Filipiak, 2012). 

Finansal okuryazarlık, son yıllarda hükümetler, bankacılar, işverenler, 

topluluk çıkar grupları, finansal piyasalar gibi çeşitli grupların ilgisini 

çekmiştir. Yeni finansal ürünlerin geliştirilmesi, finansal piyasaların 

karmaşıklığı, politik demografik ve ekonomik değişkenlerdeki 

değişiklikler gibi faktörler nedeniyle finansal okuryazarlığın önemi 

artmıştır (Mian, 2014: 314). Finansal okuryazarlık her şeyden önce 

tüketicileri güçlendirme ve eğitmekle ilgilidir, böylece tüketiciler finans 

hakkında bir şekilde bilgi sahibi olurlar ve bu bilgileri, ürünleri 

değerlendirmek, bilinçli kararlar almak için kullanırlar. Tüketiciler, banka 

hesapları, tasarruf ürünleri, kredi, kredi seçenekleri, ödeme araçları, 

yatırımlar gibi  benzeri finansal ürünleri değerlendirmek ve 

karşılaştırmak için her zaman belirli bir finansal anlayış seviyesine 

ihtiyaç duyarlar ( Selvakumar vd., 2018:186). 

Yüksek finansal okuryazarlık düzeyi gençlerin rasyonel finansal 

kararlar almalarına izin verir ve finansal davranışlarını bankacılık gibi 

finansal piyasalarda etkiler. Uzun vadeli bir bakış açısıyla, finansal 

okuryazarlık hanehalklarının refahı, ulusal ve küresel ekonominin 

geleceği üzerinde etkili olacaktır ( Fraczek ve Klimontowicz, 2015: 77). 

Bankacılık Sektörü Riski, Kredi Derecelendirme Ve Finansal 

Okuryazarlık 

Riskin tanımını yaparken genelde beklentilerimizi ve olmasını 

istediklerimizi olumsuz etkileyen olası faktörlerden bahsederiz. Bu 

faktörleri beklentinin durumuna göre çeşitlendirmek mümkündür. 

Bilgisizlik, dikkatsizlik ve önemsememe bireyin elinde olan, geliştirip 
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değiştirebileceği, riskin oluşmasına sebep olan önemli aktörlerdir. Diğer 

taraftan tamamen çevresel faktörlere dayalı risk unsurları da mevcuttur. 

Bu çevresel faktörlere kimi zaman bireyler etki etmekte kimi zaman ise 

bunlar kendiliğinden gelişmektedirler. Bunlar içerisinde bilginin apayrı 

bir yeri vardır. Bilgi, belirsizliklere karşı insanlara yol gösterir ve 

istenmeyen sonuçların yaşanmaması için proaktif önlemler aldırır.   

Risk yönetimi, belirli bir riskin tanımlanması, analiz edilmesi ve 

ardından da yanıtlanması için kullanılan bir önlemdir. Doğada sürekli 

olarak uygulanması gereken bir olgu ve karar alma sürecinde bireylere 

yardımcı olan araçtır. İngiltere Yüksek Eğitim Fonu Konseyine göre risk 

yönetimi sadece kötü olayların olasılığını azaltmak için kullanılmamakta 

aynı zamanda iyi şeyler olma olasılığındaki artışı da kapsamaktadır 

(Kanchu ve Kumar, 2013:145). 

Özellikle ekonomik değeri olan faaliyetlerde ve faaliyet alanlarındaki 

risk’in bireyler üzerindeki etkisi daha çok hissedilmektedir. Bilhassa 

sermaye piyasalarının etkin bir parçası olan bankacılık sektöründe, iş ve 

dinamik çalışma ortamının karmaşıklığı dikkate alındığında risk yönetimi 

çok önemli hale gelmiştir.  Borçların geri ödenmesinde, varlıkların 

değerinde değişiklik yapılmasında veya teknolojik başarısızlık gibi 

nedenlerden dolayı bankalar çeşitli riskler ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Bunlardan ilk iki faktör, kredi ve piyasa riski olarak 

adlandırılırken, genel olarak bankalar piyasa riski hariç, kredi ve 

operasyon riski gibi tüm risklere sahiptirler (Kanchu ve Kumar, 

2013:146). 

Bankacılık sektörü olası risklerin önüne geçebilmek adına bireyleri 

kredi anlamında derecelendirmektedir. Bir şeyin veya bir kimsenin 

taşıdığı değer düzeyinin belirlenmesine, ortaya konulmasına 

derecelendirme denilmektedir (TDK, http://www.tdk.gov.tr).  Dolayısıyla 

kredi derecelendirme uygulaması fon talep eden borçlunun kredi riski 

hakkında, kredi derecelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmeleri 

kapsamaktadır (Seval, 2014:7). Bu sistem bireyin sahip olduğu, mevcut 

finansal davranışlarını ifade eden kredi itibarı olarak da ifade edilen 

kredibilitesini ölçmeyi amaçlamaktadır. 

Bankalar, Basel II Uzlaşı kapsamında müşterilerinin kredibilite 

oranlarını belirlemek amacıyla bir “İçsel Derecelendirme Sistemi” 

geliştirip, kendi faaliyetlerine yönelik oluşturulan veri kümesinden 

faydalanarak müşterilerini derecelendirmeye yönelik modeller 

oluşturabileceklerdir (Tatlıdil ve Özel, 2005: 49). Bankalar kredi 

derecelendirme sistemlerini yaptıkları tüm işlemsel aşamalarda 

kullanmaktadırlar, bu aşamalar şöyle sıralanabilir 

(http://www.jcrer.com.tr/); 
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- Müşteri değerlemesi 

- Kredi değerlemesi 

- Kredi ret kararı 

- Kredi tahsis kararı 

- Fiyatlandırma 

- Teminatlandırma 

- İzleme 

Kredi derecelendirmenin ilk aşaması müşteri değerlemesi ile 

başlamaktadır. Borç ve fatura ödeme alışkanlığı, kredi kullanım sıklığı, 

gelir gider dağılımı gibi finansal göstergeler müşteriler hakkında 

bankalara bilgi vermektedir. Bankalar mevcut sistem içerisinde 

müşterinin finansal durumunu bu göstergelere bakarak 

değerlendirmektedir. Bu veriler kredi verilirken dikkate alınması yeterli 

olabilir fakat bu kredilerin nerede ve nasıl kullanılabilecekleri hakkında 

finansal piyasalara çok bir bilgi sunmaz. 

Bankacılık sektörü için finansal piyasaların lokomotifi ve ekonomik 

sistemin önemli bir parçası tanımı kullanılıyorsa, bu sektör fon dağıtımı 

yaparken müşteri seçiminde daha dikkatli davranmalıdır. Finansal piyasa 

aktörleri öncelikli olarak kar hedefi dışına çıkarak genel ekonomik 

durumu dikkate almak kaydı ile kaynakların daha doğru dağıtılmasına 

imkân sağlaması gerekir. Örnek olarak bankalar, kredi kullanmak isteyen 

bir müşteriye krediyi nerede ve nasıl kullanacağı ile ilgili sorular 

sorabilir, bu kişilerden finansal ve ekonomik konularla ilgili bilgi talep 

edilebilir ve bütün bu bilgileri müşterinin finansal okuryazarlık seviyesi 

ile ilişkilendirebilir. 

Finansal okuryazarlık kavramı finansal bilgi, tutum ve davranış ile 

ifade edilmekte ve bireye ekonomik ve finansal konularda farkındalık 

kazandırmaktadır. Öznesi para olan tasarruf, yatırım ve harcama gibi 

finansal davranışların temelini oluşturmaktadır. Özellikle de bankacılık 

sektörünü etkileyen, müşterinin finansal risk durumunun daha net ortaya 

konulabilmesi adına bireyin finansal okuryazarlık seviyesinin bu sektör 

açısından dikkate alınması önem arz etmektedir. Temeli, finansal 

okuryazarlık seviyesi yüksek olan müşteriler tarafından oluşturulmuş bir 

bankacılık sistemi hem karşı karşıya kaldığı belirsizliklerle ilgili riskleri 

minimum seviyeye indirmiş olacak hem de elindeki kaynakların doğru 

dağılımını yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır. 
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Önerilen Model 

Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların büyük bir bölümü kendi 

bünyelerinde, bireysel olarak finansal okuryazarlık kavramı ile 

ilgilenmektedirler. Fakat bu ilgi müşterinin ilgisine bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Müşterilerin finansal anlamda bankacılık işlemleri ile ilgili 

bilgi sahibi olmaları kendi iradelerine bırakılmış ve yine kendileri 

tarafından bankaların hazırlamış oldukları bilgilendirme sayfalarından 

finansal konularla ilgili bilgiler alabilmektedirler. Burada üzerinde 

durulması gereken husus,  herkesin bu imkâna sahip olup olmadığıdır. 

Finansal piyasalardan faydalanan bireyler bu hizmetin varlığından 

haberdar mıdır? Ayrıca, bire bir eğitimle öğrenilen bilgi belirli bir yaşa 

gelmiş insan için çok etkili olur mu? Bu etkinin özellikle de birey adına 

birebir yaratılması gerekli midir? Finansal piyasaların, gelişmesi ve 

ekonomik sistemi olumlu etkilemesi adına bankaların bu soruları 

cevaplandırmaları önemlidir.  

Bahsedilen konu ekonomiyle ilgili ve genel ekonomik durumu 

yakından ilgilendiriyor ise yetkililerin bazı önemli konuları bireylere 

bırakmaması gerekir. Özellikle de bankacılık sektörü için bu durum 

aşılması ve anlatılması gereken önemli bir konudur. Özellikle,  müşteriler 

finansal anlamda daha fazla bilgiye sahip olduklarında bankacılık 

sektörünün olumsuz etkileneceği gibi bir izlenim yaratılmaktadır. 

Finansal bilgi, bilhassa da tüketiciler tarafından finansal ürünlerin 

kullanım miktarını azaltmaz tam aksine bu ürünlerin daha etkin ve daha 

doğru kullanılmalarına imkân sağlar. 

Öncelikle, bireysel anlamda finansal bilginin yeterliliğinden 

bahsedilecekse, bu bilginin bir şekilde bireylere ulaştırılması ve 

benimsetilmesi gerekir. Değişik ülkelerde örnekleri olduğu gibi 

Türkiye’de de sermaye piyasasında faaliyet gösteren tüm bankaların bir 

araya gelerek yatırım ve borçlanma araçları ile ilgili müşterilerine bire bir 

eğitim vererek bilgilendirilmelerinin sağlanması gerekir. Böylelikle 

finansal okuryazarlık seviyesi yüksek olan bireyler kullandıkları fonlar ve 

krediler yüzünden bu sektörü sıkıntıya uğratmayacak, bu fonları daha 

doğru yatırımlarda kullanılabilecekler ve en önemlisi de bankacılık 

sektörü için borçların geri ödenmesi konusundaki belirsizlik durumu 

ortadan kalkacaktır.  

Finansal fon arz ve talep eden tarafların birbirleriyle ilişkili yetersiz 

bilgiye sahip olmaları, asimetrik bilgi sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu 

durum finansal piyasalarda ters seçim ve ahlaki tehlike gibi iki temel 

sorunun ortaya çıkmasına ( Mishkin, 1992:164) ve neticesinde bankaların 

müşterilerine karşı kredi tayınlamasına gitmelerine neden olmaktadır. 

Finansal okuryazarlık, bireyler adına finansal ürünler hakkında bir 

farkındalığın oluşmasını sağlayarak ters seçim sorunun azaltılmasına 
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imkân sağlayacaktır. Ayrıca kullandırılan kredilerin kullanım faydası 

artacak ve ahlaki tehlike sorunları ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla da 

yeterli finansal bilgi ve finansal okuryazarlık seviyesine sahip olan 

bireylere, bankalar kredi tayınlaması gibi uygulamaları yapma ihtiyacı 

duymayacaklardır. 

Sonuç 

 Bilgi, bir problemin en önemli çözüm kaynağıdır. Bilgi her alanda 

olduğu gibi finansal piyasalarda yer alan finansal ürünlerin kullanım 

faydasını ve etkinliğini artıracak önemli bir anahtardır. Finansal 

piyasalarda meydana gelen en önemli sorunlardan birisi asimetrik bilgi 

problemidir. Bu problem piyasaların hem arz tarafının hem de talep 

tarafının performansını olumsuz etkilemektedir. 2008 yılında yaşanılan 

küresel krizin nedenlerine ve sonuçlarına bakıldığında finansal 

okuryazarlığın, finansal piyasalar için önemi bir kez daha 

anlaşılmaktadır. Özellikle de kredi piyasalarında, bankalar, müşterilerin 

finansal okuryazarlık durumlarını dikkate almalı,  kredibilite durumlarını 

buna göre belirlemelidir. En önemlisi de finansal ürünlerle ilgili olarak 

müşterilerine daha fazla bilgi aktarım kanalı sunmalıdırlar. 
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1. Giriş 

Yakın zamanda bilimde karmaşıklık teorisi veya karmaşıklık bilimi 

olarak adlandırılan yeni bir akım doğmuştur. Karmaşıklık teorisi Kuhn 

(1970) tarafından ortaya konmuş bilimsel devrimlerin özelliklerini 

göstererek bilimsel bir devrim olarak nitelenmektedir. Bu akımın odağında 

karmaşık sistemler bulunmaktadır. Karmaşık sistemlere doğada ve insan 

hayatında sıklıkla rastlanmaktadır. Örneğin toplum, ekonomi, canlılar, 

hayvan sürüleri ve beyin karmaşık sistemlerdir. Bu sayılanlarda bir bütün 

olarak sistem, bileşenlerinin bireysel olarak sahip olmadığı özellikler 

gösterebilmektedir. Bu özellikler sistemin bileşenleri arasındaki 

etkileşimlerden doğmaktadır. Örneğin bir sinir hücresi düşünme ve bilinç 

sahibi olma gibi bir özelliğe sahip değilken sinir hücrelerinden oluşan 

beyin bu özelliklere sahip olabilmektedir. Yine ekonomideki bazı olgular 

bireylerden değil ama bireyler arasındaki etkileşimlerden doğmaktadır. 

Örneğin Marx’a göre sermaye böyle bir olgudur. Buna göre sermaye 

dolaşımda doğmaktadır2.  

Karmaşık sistemler antik çağlardan beridir bilinmektedir. Ancak 

karmaşık sistemlerin bilimsel olarak çalışılması bilgisayar teknolojisinde 

yaşanan gelişmeler sayesinde yeni bir boyuta ulaşmıştır. Karmaşıklık 

teorisi birçok bilimsel alanda yeni anlayışlara yol açmıştır. İktisat da bu 

alanlardan biridir. Karmaşıklık teorisinin öncesine kadar iktisat biliminde 

analitik yöntem baskın olarak kullanılmıştır. Ancak analitik yöntemin 

karmaşık sistemleri ele almadaki yetersizlikleri ortaya çıkmıştır. Analitik 

yöntem, bir sistemi bileşenlerine ayırmakta ve bu bileşenleri birbirinden 

izole olarak analiz etmektedir. Bunun sonucu olarak bu yöntemde 

bileşenler arasındaki etkileşimler yitirilmektedir. Analitik yöntemin 

                                                             
1 Bu çalışmada Ünal (2010) ve Ünal (2016)’dan yararlanılmış olup ilave kaynaklarla geliştirilmiş ve 

yeni bazı teorik çıkarımlarda bulunulmuştur. Bu kapsamda; karmaşıklık teorisinin başlıca araçları olan 

ajan tabanlı modelleme ve benzetimlerin gerçekleştirilebileceği bir bilgisayar yazılımı olan NetLogo 

üzerine bir alt bölümde açıklamalarda bulunulmuştur. Ünal (2010) ve Ünal (2016)’dan elde edilen 

sonuçların dışında bu çalışmada ek olarak karmaşıklık yaklaşımı ile Marx’ın ortaya koyduğu 

düşüncelerin benzerlikler taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Şöyle ki Marx’ın sermayeyi bir ilişki olarak 

ele alması, karmaşık sistemlerin özeliklerinin yalnızca bileşenlerden değil ayrıca bileşenler arasındaki 

ilişkilerden kaynaklandığı söyleyen karmaşıklık teorisi ile uyumludur. Bunun dışında Marx’ın kriz 

teorisi, karmaşık sistemlerdeki yıkımlı olayları modelleyebilen karmaşıklık teorisi ile uyuşmaktadır. 
2 Marx’ın kavram kategorileştirmesi için bk. Marx (2004), Bozpinar (2020a) ve Bozpinar (2020b). 
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karmaşık sistemleri ele almadaki yetersizlikleri karmaşıklık teorisini 

gündeme getirmiştir. 

2. Karmaşıklık Kavramı 

Karmaşıklık kavramı farklı disiplinlerde farklı anlamlara gelmektedir. 

Bu bölümde Kolmogorov karmaşıklığı, hesapsal karmaşıklık, dilin 

karmaşıklığı, hesaplama makinelerinin karmaşıklığı, sistem 

dinamiklerinin karmaşıklığı ve hücresel otomatlarda karmaşıklık ele 

alınacaktır. 

Kolmogorov karmaşıklığı bir karakter dizisini bir algoritma ile 

oluşturmak için gerekli en küçük bilgisayar programının uzunluğu ile 

ölçülmektedir. Örneğin aşağıdaki gibi iki karakter dizisini ele alalım: 

İlk dizi: abcabcabcabcabcabcabcabcabcabc 

İkinci dizi: 23c3bc94238b972932wv23vr0956h 

İlk dizide “abc” ifadesi 10 defa tekrar edilmiştir. Bu diziyi üretmek için 

aşağıdaki gibi bir program yazılabilir: 

1. Adım: “abc” ifadesini yaz 

2. Adım: 1. adımı 10 defa tekrarla 

Ancak ikinci dizide belirli bir düzen bulunmamaktadır. Eğer bu diziyi 

bir bilgisayar programı ile üretmek istersek gerekli en kısa program dizinin 

uzunluğu kadar olacaktır. Eğer bir dizi rastgele ise Kolmogorov 

karmaşıklığı en yüksek olacaktır. Bir dizinin Kolmogorov karmaşıklığı 

dizinin sıkıştırılabilirlik miktarı olarak da tanımlanabilir. Bu bağlamda bir 

dizi bilgisayar programı ile sıkıştırılabiliniyorsa Kolmogorov karmaşıklığı 

düşük sıkıştırılamıyorsa Kolmogorov karmaşıklığı yüksektir. 

Hesapsal karmaşıklık bir problemin bilgisayarda hesaplanmasında 

gerek duyulan bilgisayar kaynaklarının miktarı ile ölçülmektedir. Bu 

bağlamda iki çeşit hesaplama karmaşıklığı söz konusudur.  

Birinci çeşit hesapsal karmaşıklık karar verilemez (undecidable) 

problemlerde meydana gelmektedir. Karar verilemez problemlerin kısıtlı 

bir sürede çözülebilmesi için bir algoritmanın ortaya konması mümkün 

değildir. Bu tür problemlere örnek olarak Hilbert’in 10. problemi ve durma 

problemi verilebilir. Ekonomide karar verilemez problemler kendi kendini 

referans verme bağlamında ortaya çıkmaktadır (Fontana, 2008).  

İkinci çeşit hesapsal karmaşıklık çok yüksek hesaplama maliyeti 

gerektiren problemlerde söz konusu olmaktadır. Bu problemlerin 

hesaplanması teoride mümkün iken pratik olarak imkansızdır. Böyle 

problemlerde gerekli hesaplama adımı evrendeki atom sayısından daha çok 

olabilir. Bu tür karmaşıklığa ekonomide optimizasyon problemlerinde 

rastlanmaktadır. Böylesi bir durumda matematiksel maksimizasyon 
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teknikleri ekonomide uygulanabilir olmaktan çıkmaktadır. Rasyonellik 

üzerine çalışmalar insanların karmaşık hesaplamaları 

gerçekleştiremeyeceğini göstermektedir (Fontana, 2008). 

Sonuç olarak birinci çeşit hesapsal karmaşıklık ontolojik, ikinci çeşit 

hesapsal karmaşıklık ise epistemolojiktir. 

Noam Chomsky biçimsel bir dili, söz konusu dilin alfabesinden 

sözcükler oluşturulmasında kullanılan kurallar kümesi olarak 

tanımlamaktadır. Biçimsel bir dil nihai semboller, ara semboller, üretim 

kuralları ve başlangıç ara sembolünden oluşan bir gramerle3 

tanımlanmaktadır. Chomsky biçimsel dillerin gramerlerini dört alt başlıkta 

sınıflandırmıştır. Bunlar: 

0. Tip: Kısıtlanmamış gramerler 

1. Tip: Bağlama duyarlı gramerler 

2. Tip: Bağlamdan bağımsız gramerler 

3. Tip: Düzenli gramerler 

Burada her gramer numarası kendinden küçük olan gramerlerin bir alt 

kümesidir. Tip numaraları arttıkça gramerlerin karmaşıklığı azalmaktadır. 

Chomsky’nin ortaya koyduğu bu biçimsel diller hiyerarşisi, hesaplama 

araçları ve doğrusal olmayan dinamik sistemlerle ilişkisi nedeniyle, 

ekonomik ve sosyal sistemlerin karmaşıklığının analiz edilmesinde anahtar 

bir öneme sahiptir (Albin ve Foley, 1998). 

Karmaşıklık düzeyleri farklılık gösteren dört farklı soyut hesaplama 

makinesi türü bulunmaktadır. Bunlar: 

1. Sonlu Otomat (Finite Automaton) 

2. Deterministik Olmayan Aşağı-itmeli Otomat (Nondeterministic 

Pushdown Automata) 

3. Doğrusal Olarak Sınırlanmış Otomat (Linear Bounded Automata) 

4. Turing Makinesi 

Yukarıdaki soyut hesaplama makinelerinin en basiti sonlu otomattır. 

Sonlu otomata ilk akla gelen örnek olarak hesap makinesi verilebilir. 

Ekonomi bağlamında bir ekonomik karar vericinin sahip olabileceği en 

düşük kapasiteli hesaplama aracı sonlu otomattır. Sonlu otomatlar 

tarafından işlenebilen diller Chomsky hiyerarşisindeki düzenli gramere 

sahip olan dillerdir. Deterministik olmayan aşağı-itmeli otomat bir belleğe 

sahip olduğu için sonlu otomattan daha karmaşıktır. Bu otomata sahip olan 

bir ekonomik karar verici sonlu otomata sahip bir karar vericiden daha 

                                                             
3 Bir gramer bir dilin alfabesinden dilin sözdizimine göre geçerli olan dizelerin nasıl oluşturulacağını 

tanımlamaktadır. Bu bağlamda gramer bir dilde cümleler üretmek için bir araç olarak düşünülebilir. 
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karmaşık bilgileri işleyebilir. Doğrusal olarak sınırlanmış otomatın 

karmaşıklığı ise hem sonlu otomattan hem de deterministik olmayan aşağı-

itmeli otomattan daha yüksektir. En yüksek karmaşıklığa ve hesaplama 

gücüne sahip soyut hesaplama makinesi ise Turing makinesidir.  

Durumu zaman içinde değişen sistemler dinamik sistemler olarak 

adlandırılmaktadır. Bir dinamik sistemin zaman içindeki değişimi 

matematiksel olarak fark denklemleri veya diferansiyel denklemleri ile 

ifade edilmektedir. Bu denklemler doğrusal veya doğrusal olmayan bir 

biçimde olabilir. Doğrusal olan denklemlerle ifade edilen sistemler 

doğrusal sistemler olarak, doğrusal olmayan denklemlerle ifade edilen 

sistemler doğrusal olmayan sistemler olarak adlandırılmaktadır. Bu tür 

sistemler bir dengeye yol açabilmektedir. 

Doğrusal sistemlerde girdi ve çıktı veya etki ile tepki arasında doğru 

orantı bulunmaktadır. Ancak girdi ve çıktı veya etki ile tepki arasında 

doğru orantının bulunmadığı sistemlere sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu tür 

sistemlerde küçük bir etki büyük tepkilere veya büyük bir etki küçük 

tepkilere yol açabilmektedir. Doğrusal dinamik sistemler dört farklı 

davranış sergileyebilmektedir: 

1. Kararlı salınımlar 

2. Üstel olarak büyüyen (patlayıcı) salınımlar 

3. Asimptotik kararlılık 

4. Sınırsız (patlayıcı) büyüme 

Doğrusal olmayan sistemlerin tahmini doğrusal sistemlere göre daha 

zordur. Ayrıca doğrusal olmayan sistemlerin analitik olarak incelenmesi 

de zordur. Doğrusal olmayan denklemlerin çözümünde nümerik yöntemler 

kullanılmaktadır. Doğrusal olmayan sistemler kaotik bir davranış 

sergileyebilmektedir. Kaotik sistemler determinist olmalarına rağmen 

uzun vadede kaotik sistemlerin tahmin edilmesi mümkün değildir. Bu tür 

sistemlerde başlangıç koşullarındaki küçük bir farklılık büyük sonuçlara 

yol açabilmektedir. Bu olgu “kelebek etkisi” olarak bilinmektedir.  

Doğrusal olmayan sistemler kaotik dinamikler sergileyebildiği gibi 

karmaşık dinamikler de sergileyebilmektedir. Karmaşık dinamikler 

gösteren sistemlerin matematiksel olarak ifade edilmesi zordur. 

Uyarlamalı karmaşık sistemler bu tür sistemlerdir. Canlılar bu tür 

sistemlere örnek olarak verilebilir. Bu tür sistemler daha önceden tahmin 

edilemeyen yeni davranışlar ve yapısal değişimler sergileyebilmektedir. 

Dinamik bir sistemle karşı karşıya olan rasyonel bir karar verici, 

davranışlarının sonuçlarını öngörmek için bir hesaplama makinesine 

ihtiyaç duymaktadır. Bu tür bir hesaplama makinesinin kapasitesi 

hesaplama maliyetleri ile alakalıdır.  
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Buna göre denge durumunu içeren evrensel çekiciye sahip bir dinamik 

sistem düzenli dillere ve sonlu otomata karşılık gelmektedir. Sonlu 

otomatın bir belleği bulunmadığı için hesapsal maliyeti düşüktür. Bu tür 

bir dinamik sistemle yüz yüze olan rasyonel bir karar verici çok az 

hesaplama kapasitesine ihtiyaç duymaktadır. Periyodik çekiciye sahip 

dinamik sistemlere karşılık gelen soyut hesaplama makinesi deterministik 

olmayan aşağı itmeli otomattır. Bu tür dinamik sistemlere karşılık gelen 

gramer ise bağlamdan bağımsız gramerdir. Kaotik çekiciye sahip dinamik 

sistemler ise bağlama duyarlı dillere ve doğrusal olarak sınırlanmış 

otomatlara karşılık gelmektedir. Eğer ekonomideki karar vericilerin Turing 

makinesine karşılık gelen bir karmaşıklığa sahip olduğu varsayılırsa bu 

durum kısıtlanmamış gramerlere karşılık gelmektedir.  

Bir hücresel otomat (cellular automata) bir hücreler ızgarasını ve bu 

hücrelerin sonlu sayıdaki durumlarını içeren kesikli ve doğrusal olmayan 

bir modeldir. Burada hücreler komşularıyla yerel olarak etkileşim içinde 

olmakta ve komşularının durumlarına göre hücrelerin durum değerleri 

değişmektedir. Hücresel otomatların evrimi basit kurallar çerçevesinde 

gerçekleşmesine rağmen, belirli bir başlangıç durumundan hücresel 

otomatın nasıl evrim geçireceğini ifade eden genel bir algoritma yazmak 

pek mümkün değildir. Wolfram (2002) çeşitli tek boyutlu hücresel 

otomatın evrimini ve ortaya çıkan örüntüleri incelemiş ve ilginç sonuçlar 

elde etmiştir. Buna göre Wolfram (2002) hücresel otomatların dört 

karmaşıklık düzeyinde sınıflandırılabileceğini ifade etmiştir.  

Birinci Tip Hücresel Otomatlar: Bu tür otomatlar bütün başlangıç 

durumlarından homojen ve tek biçimli bir duruma evrim geçirmektedir. Bu 

tür otomatlar tek bir kararlı denge durumuna sahip dinamik sistemlere 

benzemektedir. 

İkinci Tip Hücresel Otomatlar: Bu tür otomatlar bütün başlangıç 

durumlarından periyodik örüntülere evrim geçirmektedir. Bu tür otomatlar 

periyodik çekiciye sahip dinamik sistemlere karşılık gelmektedir. 

Üçüncü Tip Hücresel Otomatlar: Bu tür otomatlar periyodik olmayan 

karışık örüntüler sergilemektedir. Bu tür otomatlarda başlangıç 

durumundaki küçük bir değişikliğin etkisi zaman içinde büyümektedir. Bu 

tür otomatlar kaotik dinamik sistemlere ve bağlama duyarlı dillere karşılık 

gelmektedir. Bu tür otomatların zaman içindeki evrimini öngörmek zordur.  

Dördüncü Tip Hücresel Otomatlar: Bu tür otomatlar yayılan ve çoğalan 

düzensiz yapılar üretmektedir. Başlangıç durumundaki bir değişimin 

devamlı yayıldığı üçüncü tip hücresel otomatların aksine dördüncü tip 

otomatlarda başlangıç durumundaki bir değişimin sonuçları önce yayılıp 

genişleyebilir ancak daha sonra tekrar daralabilir. Bu otomatların da 

evrimini tahmin etmek zordur. Bu tür otomatlar kısıtlanmamış gramerlere 
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karşılık gelmektedir. Bu tür otomatlar “kaosun eşiğinde bir karmaşıklık” 

sergilemektedir (Albin ve Foley, 1998: 51). 

Yukarıdaki birinci ve ikinci tip otomatların zaman içindeki evrimini 

tahmin etmek kolaydır. Bunlarda başlangıç durumundaki küçük bir 

değişiklik zaman içinde sönümlenmektedir. 

Çeşitli bağlamlarda karmaşık düzeyleri arasındaki ilişkiler aşağıdaki 

Tablo 1’de özetlenmiştir: 

Tablo 1: Çeşitli bağlamlarda karmaşıklık düzeyleri ilişkileri 

Chomsky 

Hiyerarşisinde 

Diller 

Soyut 

Hesaplama 

Makinesi 

Hücresel 

Otomat Sınıfı 

Dinamik 

Sistem 

0. Tip: 

Kısıtlanmamış 

Gramerler 

Turing 

Makinesi 

4.Tip  

1. Tip: Bağlama 

Duyarlı Gramerler 

Doğrusal Olarak 

Sınırlanmış 

Otomat 

3.Tip Kaotik Çekicili 

Dinamik 

Sistemler 

2. Tip: Bağlamdan 

Bağımsız 

Gramerler 

Deterministik 

Olmayan Aşağı-

İtmeli Otomat 

2.Tip Periyodik 

Çekicili 

Dinamik 

Sistemler 

3. Tip: Düzenli 

Gramerler 

Sonlu Otomat 1.Tip Tek Evrensel 

Çekicili, 

Denge Durumu 

İçeren 

Sistemler 

Kaynak: Ünal (2010: 21) 

3. Karmaşık Sistemler 

Bir sistemin karmaşık mı yoksa basit mi olduğu yargısı sisteme olan 

bakış açısı ile değişebilmektedir. Farklı bakış açılarına göre karmaşıklık ve 

basitlik birbirini gölgeleyebilmektedir. Bir sistem, uzaktan bakıldığında 

basit ama yakından bakıldığında karmaşık olabilir. Buna örnek olarak bir 

bitki yaprağı verilebilir. Bazı sistemler ise karmaşık olarak görülmesine 

rağmen denklemlerle basit bir şekilde modellenebilmektedir. Buna örnek 

olarak ise içten yanmalı motor verilebilir. 

Cilliers (1998), karmaşık sistemlerin tipik özelliklerini aşağıdaki 

şekilde özetlemektedir: 

Karmaşık bir sistem çok sayıda bileşenden oluşur. Bu bileşenler 

birbirleri ile dinamik olarak etkileşim içindedir. Bu etkileşimler fiziksel bir 

nitelik taşıyabileceği gibi bilginin iletilmesi biçiminde de 

gerçekleşebilmektedir. Bu etkileşimler sırasında bileşenler diğer 
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bileşenleri etkiler ve onlardan etkilenir. Bu etkileşimler doğrusal olmayan 

biçimde olabilir. Bu durum etkiler ve tepkiler arasında orantısızlığa yol 

açabilir. Etkileşimler genellikle yerel ve kısa menzillidir. Bileşenler 

genellikle komşularıyla enerji, madde ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır. 

Etkileşimler genellikle döngüler içerir. Bir bileşenin davranışının etkisi 

doğrudan veya dolaylı olarak yine ona geri bildirilir. Bu geri bildirim 

negatif veya pozitif biçimde olabilir. Karmaşık sistemler genellikle açık 

sistemlerdir ve çevreleriyle etkileşim içerisindedir. Bu yüzden karmaşık 

sistemlerin sınırlarını belirlemek zordur. Karmaşık sistemler genellikle 

dengeden uzak bir durumda bulunur. Karmaşık sistemi çalışmaya devam 

edebilmesi için sürekli bir enerji akışı gereklidir. Denge bu tür sistemler 

için ölüm demektir. Karmaşık sistemlerin bir tarihi bulunmaktadır. 

Karmaşık sistemler zaman içinde evrim halindedirler. Karmaşık sistemin 

tarihi geleceğini belirler. Genellikle her bileşen sistemin bütünü konusunda 

bilgisizdir. Karmaşıklık yerel bilgi, enerji ve madde alışverişine tepki 

veren bileşenlerin zengin etkileşimlerinin bir sonucudur. 

Sutherland (1975) sistemlerin karmaşıklığını ve analitik olarak ele 

alınıp alınamayacağını üç alt boyutta incelemiştir. Bu boyutlar sistemin 

sahası, sistemin dinamikleri ve sistemin çevresidir. 

4. Kendi Kendine Organizasyon (Self-Organization) 

Karmaşık bir sistem yapısını geliştirebilmekte ve çevresindeki 

değişimlere uyarlayabilmektedir. Dışsal bir tasarımcının sistemi 

biçimlendirdiğini iddia etmek karmaşıklığın kökenini açıklamaz. Buradaki 

anahtar olgu kendi kendine organizasyon kavramıdır. Bu bağlamda 

karmaşık sistemin davranışını belirleyen merkezi bir aktör veya dışsal bir 

yaratıcı bulunmamaktadır.  

Cilliers (1998: 90) kendi kendine organizasyon kavramını aşağıdaki 

şekilde tanımlamaktadır: 

“Kendi kendine organizasyon kapasitesi, karmaşık sistemlerin 

çevreleriyle baş etmek için ya da çevrelerini maniple etmek için 

uyarlamalı ve kendiliğinden içsel yapılarını değiştirmelerini ve 

geliştirmelerini mümkün kılan bir özelliğidir.” 

Kendi kendine organize olan karmaşık sistemlere örnek olarak 

ekonomiler, toplum, hayvan sürüleri, beyin ve doğal dil verilebilir.  

Kendi kendine organize olan sistemlerde evrim ve uyarlama ne 

tamamen içsel ne de tamamen dışsal olarak belirlenmekte ama dışsal ve 

içsel etkilerin karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluşmaktadır.  

Cilliers (1998: 94) bir sistemin kendi kendine organize etme niteliğine 

sahip olması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiğini 

belirtmektedir: 
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1. Çok sayıda bileşen mikroskobik birimin var olması. 

2. Değişimin yerel etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkması. 

3. Birimler arasında rekabetin var olması. 

4. Belli birimler arasında iş birliğinin var olması. 

5. Etkileşimlerin doğrusal olmaması. 

6. Simetri kırılmalarının gerçekleşmesi. 

7. Sistemin dağıtık bir yapıda bulunması. 

Karmaşık sistemleri açıklamakta kullanılabilecek yararlı bir kavram 

Bak (1996) tarafından ortaya koyulan kendi kendine organize olan kritiklik 

olgusudur. Bak (1996) doğada rastlanılan birçok karmaşık davranışın, çok 

sayıda bileşen içeren sistemlerin kritik bir duruma evirilme eğilimi ile 

açıklanabileceğini savunmaktadır. Bu kritik durumda küçük bir olay sistem 

çapındaki büyük sonuçları tetikleyebilmektedir. Bak (1996), doğadaki 

değişimlerin birçoğunun düzgün bir evrim boyunca değil ama kırılmalar 

içeren yıkımlı olaylarla gerçekleştiğini iddia etmektedir. Bu bağlamda 

ekonomi de düzgün bir evrim geçirmekle kalmamakta ancak zaman zaman 

krizler yaşayabilmektedir4. Kendi kendine organize olan kritiklik 

paradigması, kendi kendine organize eden bir sistemin kendisini kaos ile 

katı düzenlilik arasındaki kritik bir noktada dengelemeye çalışacağını ifade 

etmektedir. 

Bilim ve özellikle de fizik Newtoncu mekanik paradigmadan hareketle 

gelişme göstermiştir (Heylighen, 2002). Ancak bu paradigma ile yaratıcılık 

ve yenilik açıklanamamaktadır. Bu tür bir paradigma ile karmaşık 

sistemlerin ve olguların açıklanması mümkün değildir.  

Kendiliğinden yeni yapıların ortaya çıkma olgusunun çeşitli örnekleri 

bulunmaktadır. Bu tür olgulara laboratuvarda da rastlanabilmektedir. 

Bunlara örnek olarak, mıknatıslanma, kristalleşme, Benard olgusu5 ve 

Belouzof-Zhabotinsky reaksiyonu6 verilebilir. Bütün bu olgularda 

herhangi bir dışsal etki olmadan yeni yapılar kendiliğinden belirmektedir. 

                                                             
4 İktisatta krizleri ele alan iktisatçılardan biri Marx’tır. 2008 Küresel Krizi’nin Marx’in kriz 

açıklamaları çerçevesinde incelendiği bir çalışma için bk. Bozpinar (2020a). Ayrıca ekonomik krizleri 

konjonktür teorileri çerçevesinde ele alan birçok iktisatçı bulunmaktadır. Karmaşıklık teorisinin 

yaklaşımı ile Marx’ın düşünceleri birbirleriyle örtüşmektedir. Marx’ın indirgemeci olmayan analizleri 

karmaşıklık teorisinin yaklaşımı ile benzeşmektedir. Marx’ın sermayeyi bir ilişki olarak açıklaması 

karmaşıklık teorisini çağrıştırmaktadır. Marx ortaya koyduğu kriz teorisi ile ekonomide ani 

değişimlerin ve yıkımlı olayların gerçekleşebileceğini öngörmüştür. Marx’ın bu teorileri doğadaki 

değişimlerin yalnızca düzgün bir evrim boyunca değil ayrıca yıkımlı olaylarla da gerçekleşebileceğini 

söyleyen karmaşıklık teorisi ile uyumludur. Ancak Marx’ın zamanında bilgisayar teknolojisi henüz 

gelişmediği için Marx, ajan tabanlı bilgisayar modelleri kullanmamıştır. 
5 Yatay bir düzlemde bir akışkan aşağıdan ısıtıldığında düzenli bir desene sahip konveksiyon hücreleri 

ortaya çıkmaktadır. Bu olguya Benard olgusu adı verilmektedir. 
6 Belouzof-Zhabotinsky reaksiyonu denge dışı termodinamiğin klasik örneğidir. Bu reaksiyonda 

doğrusal olmayan kimyasal bir salınım gözlenmektedir. 
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Bu tür olguları Newtoncu mekanik paradigma ile açıklamak mümkün 

değildir. 

Kendi kendine organize olan sistemlere örnek olarak ekonomideki 

piyasalar verilebilir. Bir piyasada malların ve hizmetlerin doğru 

miktarlarda üretilmesini ve doğru şekilde dağıtılmasını sağlayan sanki 

gizemli bir güç var gibidir. Heylighen (2002), Adam Smith’in zamanında 

“görünmez el” dediğine günümüzde “kendi kendine organizasyon” 

diyebileceğimizi ifade etmektedir. 

5. Ekonomide Karmaşıklık 

Karmaşıklıkla karşılaşılan önemli alanlardan biri de ekonomidir. 

Ekonomi çok sayıda bileşeni ve bu bileşenler arasındaki etkileşimleri 

içeren karmaşık bir sistemdir. Bu karmaşıklığına rağmen ekonomi yakın 

zamana kadar fizikteki gibi dengeye odaklanan basit denklemlerle 

modellenmeye çalışılmıştır. Karmaşıklık teorisinin gelişmesiyle 

ekonominin modellenmesinde yeni olanaklar ortaya çıkmıştır. 

Karmaşıklık teorisinin paradigması, neoklasik ana akımın 

paradigmasından ayrışmaktadır. Bu ayrışmanın hem ontolojik hem de 

epistemolojik yönleri bulunmaktadır. Karmaşıklık paradigmasına göre 

teorem-ispat biçimindeki indirgemeci ve tümdengelimsel bilimsel 

yaklaşım karmaşık sistemlerin modellenmesinde uygun değildir.  

Cilliers (1998: 6) ekonominin aşağıdaki nitelikleriyle karmaşık 

uyarlamalı bir sistem olduğunu belirtmektedir: 

Bir ekonomi birçok bireyden oluşmaktadır. Bu bireyler mallar ve 

hizmetleri elde edebilmek parayı değişerek, borç alıp vererek ve yatırım 

yaparak birbirleriyle etkileşim halindedir. Ekonomik ilişkiler değişken ve 

dinamik bir yapıya sahiptir. İlişkiler doğrusal olmayabilmektedir. 

Ekonomik bireyler öncelikle kendi yakınlarındaki bireylerle etkileşim 

içindedir. Bu yakınlık uzamsal olmak zorunda değildir. Bireyler eylemleri 

sonucu geribildirimler alabilmektedir. Ekonomi açık bir sistemdir. 

Dolayısıyla ekonominin sınırlarını belirlemek zordur. Ekonomi, sürekli 

olarak iklim koşullarından, bilim ve teknolojiden, politik sistemden, 

uluslararası ilişkilerden ve buna benzer birçok faktörden etkilenmektedir. 

Ekonomide malların, paranın ve bilginin devamlı bir akışı bulunmaktadır. 

Ekonomi hiçbir zaman denge durumunda değildir7. Ekonomi durgunluk 

zamanlarında bile durgun bir halde değildir. Ekonomideki her birey 

ekonomideki diğer bütün bireyler hakkında bilgi sahibi değildir. Bireyler 

sahip oldukları hâlihazırdaki yerel bilgiye göre davranır8.  

                                                             
7 Marx ekonomiyle ilgili bu dinamikliği vurgulamaktadır. Vurgusu kapitalist sistemin çelişkileri 

merkezindedir. 
8 Marx da neoklasik iktisadın kabulünün tersine bireylerin tam bilgiye sahip olmadığını düşünmektedir. 

Buradaki bilgisizlik Marx’ın analizinde karmaşıklığı çağrıştıracak şekilde sistemin karmaşık 
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Colander (2000) ekonomide, basitlik yaklaşımı ve karmaşıklık 

yaklaşımı olarak adlandırılabilecek iki temel yaklaşımın bulunduğunu ve 

yakın zamana kadar basitlik yaklaşımının baskın olduğunu ifade 

etmektedir. Colander (2000) bu durumu yakın zamana kadar basitlik 

yaklaşımının bilimdeki tek paradigmayı oluşturmasıyla açıklamaktadır. 

Ekonomik sistemin karmaşık bir sistem olduğu konusunda herhangi bir 

anlaşmazlık bulunmamaktadır. Sorun ekonominin basit yapısal 

denklemlerle mi yoksa karmaşıklığı dikkate alınarak mı modelleneceğidir.  

Karmaşık sistemler eskiden beri bilinmesine rağmen neden şimdi 

karmaşıklık teorisi adında yeni bir paradigmanın ortaya çıktığı sorulabilir. 

Bu sorunun yanıtı bilgisayar teknolojisinin hem yazılımsal hem de 

donanımsal olarak günümüzde ulaştığı düzeydir. Günümüzde karmaşık 

sistemlerin modellenmesinde ve açıklanmasında bilgisayarda 

gerçekleştirilen ajan tabanlı modeller ve benzetimler kullanılmaktadır.  

Ekonomide karmaşıklık teorisi, neoklasik teoriden farklılıklar 

göstermektedir. Montgomery (2000) bu farklılıkları aşağıdaki gibi 

özetlemektedir: 

1. Neoklasik teori doğrusallaştırmayı temel alırken, karmaşıklık teorisi 

ekonomik olgunun doğrusal olmayan niteliklerini vurgular. 

2. Neoklasik teori, kitlesel davranışın izole olarak ele alınan temsili 

bireyin davranışı incelenerek anlaşılabileceğini iddia ederken, karmaşıklık 

teorisi kitlesel davranışın bireyler arasındaki etkileşimler ele alınmadan 

anlaşılamayacağını öne sürmektedir. 

3. Neoklasik teori denge üzerine odaklanırken, karmaşıklık teorisi 

denge dışı durumları da ele almaktadır.  

4. Neoklasik teori rasyonel beklentileri benimsemişken, karmaşıklık 

teorisi beklenti oluşturma teorilerinin üzerinde durmaktadır. 

5. Neoklasik teori azalan getiriler varsayımını benimsemişken, 

karmaşıklık teorisi artan getirileri de göz önüne almaktadır. 

6. Neoklasik teori, daha önceki kararların şimdiki kararları 

kısıtlamadığı ve kurumların akışkan olduğu bir dünya kurgularken, 

karmaşıklık teorisi patika bağımlılığının, uyarlamalı evrimin ve kurumsal 

yapının üzerinde durmaktadır. 

7. Neoklasik teori, basit politika reçetelerine ulaşırken, karmaşıklık 

teorisinin önerdiği politika reçetelerinin içerikleri daha karmaşıktır.  

Ajan-Tabanlı Hesaplamalı İktisat (AHİ) (Agent-Based Computational 

Economics) ekonomileri, hesaplama yapabilen ve birbirleri ile etkileşim 

                                                             
karakterinden ortaya çıkmaktadır. Bu da ideoloji vasıtasıyla yanlış bilinç yaratılması yoluyla 

gerçekleşmektedir ki yabancılaşma kavramı çerçevesinde açıklanabilir. 
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halinde olan ajanlarla modellemeyi hedefleyen bir araştırma yöntemidir 

(Tesfatsion, 2002, 2003; Tesfatsion ve Judd, 2006). AHİ, karmaşıklık 

teorisinin iktisat bilimine yansıması olarak değerlendirilebilir. AHİ 

sayesinde ekonomi ve piyasalar birçok ajan içeren merkezi olmayan 

dağıtık sistemler olarak modellenebilmektedir. Bu araştırma alanının 

altında, otomatikleştirilmiş piyasalar, işletme ve yönetim, birleştirilmiş 

doğa ve insan sistemleri, ekonomi politikası, kurumların ve sosyal 

normların evrimi, finansal iktisat, endüstriyel organizasyon, iş gücü 

piyasaları, makroekonomi, piyasa tasarımı, ağ oluşumu ve evrimi, patika 

bağımlılığı ve teknolojik değişim gibi alt başlıklar bulunmaktadır. 

Ajan-tabanlı modeller ve benzetim şu biçimde yürütülmektedir. 

Araştırmacı ilk olarak hesap yapabilen ajanları tanımlamakta ve 

modellemekte, sonra bu ajanları bilgisayarda sanal bir dünyaya 

yerleştirmektedir. Ardından başlangıç koşulları ve parametreleri 

belirlenmektedir. Daha sonra benzetim çalıştırılmakta ve sanal dünyanın 

ajan etkileşimleri ile dış müdahale olmadan evrim geçirmesi 

sağlanmaktadır. Bu evrim esnasında ajanlar; öğrenme, uyarlama, madde 

ve bilgi alışverişi, diğer ajanlarla iletişim gibi eylemler 

sergileyebilmektedir.  

6. NetLogo Programı ile Benzetim 

NetLogo, Uri Wilensky tarafından tasarlanmış ve Northwestern 

Üniversitesinde ajan tabanlı modelleme ve benzetim için geliştirilmiş 

kendine has bir programlama diline sahip açık kaynak kodlu bir yazılımdır. 

NetLogo’da dört çeşit ajan tanımlanabilmektedir. Bunlar “turtles” 

(kaplumbağalar), “patches” (arsalar), “links” (bağlantılar) ve “observer” 

(gözlemci) olarak sıralanabilir. Kaplumbağalar NetLogo’nun dünyası 

içinde hareket edebilen mobil ajanlardır. NetLogo’nun dünyası arsalar 

ızgarasına bölünmüştür. Kaplumbağalar bu arsalar üzerinde hareket 

edebilmektedir. Arsa ajanlarının NetLogo dünyasında koordinatları 

bulunmaktadır. Bağlantılar iki kaplumbağa ajanını birbirine bağlayan 

ajanlardır. Gözlemci ajanın bir konumu bulunmamaktadır. Gözlemci ajan 

NetLogo’nun bütün dünyasını görebilmektedir. Gözlemci ajan diğer 

ajanlara talimatlar verebilmektedir.  

NetLogo programı daha önceden oluşturulmuş modelleri içeren bir 

model kütüphanesi ile birlikte gelmektedir. Bu model kütüphanesinde 

biyoloji, kimya, matematik, yerbilimi, sosyal bilimler ve ekonomi 

alanlarında modeller bulunmaktadır. NetLogo programının oldukça 

kapsamlı bir dokümantasyonu bulunmaktadır. Ayrıca NetLogo üzerine 

Wilensky ve Rand (2015)’in ve Railsback ve Grimm (2019)’in iki kitabı 

bulunmaktadır. Buna ek olarak NetLogo’nun aktif bir kullanıcı elektronik 

posta grubu bulunmaktadır.  
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NetLogo programı açıldığında üç sekme içeren bir pencere 

görünmektedir. Bunlar “Interface” (arayüz), “Info” (bilgi) ve “Code” (kod) 

sekmeleridir. Arayüz sekmesinde benzetim modelinin başlangıç 

parametrelerini ayarlamak için kullanılan kontroller ve benzetimin 

gidişatını izlemek için çeşitli göstergeler bulunmaktadır. Bilgi sekmesinde 

benzetim modelinin tanıtımı ve açıklaması bulunmaktadır. Burada modelin 

ne olduğuna, nasıl çalıştığına, nasıl kullanılacağına, modelde dikkat 

edilmesi gerekenlere ve modelde denenebileceklere dair bilgiler 

bulunmaktadır. Kod sekmesinde benzetim modelinin kaynak kodu 

bulunmaktadır. NetLogo’nun model kütüphanesinde bulunan “Bidding 

Market” modelinin arayüz, bilgi ve kod sekmeleri sırasıyla Şekil 1, Şekil 

2 ve Şekil 3’te gösterilmiştir. NetLogo’nun ayrıca işlevselliklerini arttıran 

çeşitli eklentileri bulunmaktadır. Örneğin R ve Python eklentileri 

sayesinde NetLogo, R ve Python ile iletişim kurabilmektedir. Bir sonraki 

bölümde bu program kullanılarak gerçekleştirilmiş modeller ve 

benzetimler sunulacaktır. 

7. İkili Müzayede Piyasası Benzetimi 

Bu bölümde Ünal (2018) ile Ünal ve Aladağ (2019) tarafından 

gerçekleştirilmiş ikili müzayede piyasası benzetimlerinden 

bahsedilecektir. Yazarlar ikili müzayede piyasası için ajan-tabanlı bir 

model kurmuşlar ve benzetimler gerçekleştirmişlerdir. 

Piyasa, alıcıların ve satıcıların mal alışverişi yapmak için bir araya 

geldikleri ortam olarak tanımlanmaktadır. Bütün piyasalarda, hangi satım 

veya alım tekliflerinin verilebileceğini ve fiyat tekliflerine göre alışverişin 

ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini belirleyen bir piyasa kurumu 

bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan piyasa kurumları müzayedelerdir. 

Müzayedelerde daha iyi fiyat tekliflerine alışverişte öncelik tanınmaktadır. 

Müzayedelerin piyasalarda kullanılmasının bağlıca nedeni yüksek bir 

dağıtım etkinliğine ulaşmaktır. Yalnızca alıcıların veya yalnızca satıcıların 

fiyat tekliflerine izin veriliyorsa bu müzayede tek taraflı olarak 

adlandırılmaktadır. Ancak hem alıcıların hem de satıcıların fiyat 

tekliflerine izin veriliyorsa müzayede iki taraflı müzayede veya ikili 

müzayede olarak adlandırılmaktadır. Deneysel çalışmalar ikili 

müzayedenin yüksek bir piyasa etkinliğine yol açtığını ortaya koymuştur 

(Smith, 1982). 

İkili müzayedeler tek taraflı müzayedelerden daha karmaşık bir piyasa 

kurumudur ve çoğunlukla oyun teorik bir çözümü elde edilememektedir. 

Ayrıca ikili müzayedeler üzerine teorik çalışmalar da sınırlıdır. Ajan 

tabanlı modeller ve benzetim ikili müzayedelerin modellenmesinde ve 

anlaşılmasında yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda Ünal (2018) ile 

Ünal ve Aladağ (2019) NetLogo programını kullanarak ikili müzayede 
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piyasası benzetimleri gerçekleştirmiştir. Yazarlar yedi ajan (strateji) türü 

tanımlamıştır: 

1. Sıfır zekâlı teklif stratejisi 

2. Son fiyat hedefleme stratejisi 

3. Ortanca fiyat hedefleme stratejisi 

4. En iyi alım ya da satım fiyatı hedefleme stratejisi 

5. Maliyet ya da değer hedefleme stratejisi 

6. Birinci bulanık mantık stratejisi 

7. İkinci bulanık mantık stratejisi 

Sıfır zekâlı teklif stratejisinde tacirler fiyat tekliflerini bütçe kısıtları 

çerçevesinde tamamen rastgele olarak vermektedir. Bu bağlamda tacirlerin 

bir zekâsı bulunmamaktadır. 2-5. stratejiler fiyat hedefleme stratejileri 

olarak adlandırılmaktadır. Bu stratejilerde tacirler bir hedef fiyat 

belirlemekte ve bu hedef fiyata belirli öğrenme oranı ile yaklaşmaktadır. 

6-7. stratejiler fiyat tekliflerini bir bulanık mantık çıkarsama modeli 

kullanarak belirlemektedir. İkinci bulanık mantık stratejisi birinci bulanık 

mantık stratejilerinden daha gelişmiştir. Gerçekleştirilen bir benzetimin 

NetLogo programı arayüzü Şekil 4’te gösterilmiştir. NetLogo programının 

“Behavior Space” aracı kullanılarak benzetimler birçok defa 

tekrarlanmıştır ve farklı stratejilerin yol açtığı etkinlik ortalamaları, fiyat 

standart sapma ortalamaları, satıcı kârları ortalamaları, alıcı kârları 

ortalamaları, fiyat ortalamaları, alışveriş miktarı ortalamaları, kâr dağılımı 

ortalamaları ve Smith’in alfa istatistiği ortalamaları karşılaştırılmıştır. Bu 

bağlamda en yüksek zekâya (karmaşıklığa) karşılık gelen ikinci bulanık 

mantık stratejisinin en yüksek performansa sahip olduğu gösterilmiştir.  

8. Sonuç 

Karmaşıklık teorisi bilimde yeni bir yaklaşım olmasına rağmen oldukça 

ilerleme sağlamıştır. Bu bağlamda yapılmış birçok bilimsel çalışma 

karmaşıklık teorisinin bilimsel bir moda olmadığını göstermektedir. Bu 

çalışmada karmaşıklık teorisi iktisat bilimi bağlamında ele alınmıştır. İlk 

olarak karmaşıklık kavramı çeşitli bilimsel disiplinlerde ele alınmış ve bu 

alanlardaki karmaşıklık düzeyleri arasındaki ilişkiler ortaya koyulmuştur. 

Ardından karmaşık sistemler ele alınmış ve karmaşık sistemlerin genel 

özellikleri özetlenmiştir. Daha sonra karmaşık sistemlerin önemli bir 

özelliği olan kendi kendine organizasyon olgusu üzerinde durulmuştur. 

Bak (1996) tarafından ortaya koyulan kendi kendine organize olan kritiklik 

olgusuna değinilmiş ve bu olgunun doğadaki değişimlerin birçoğunun 

düzgün bir evrim boyunca değil ama kırılmalar içeren yıkımlı olaylarla 

gerçekleştiğini açıklamakta kullanılabileceği belirtilmiştir. Ardından 

ekonomide karmaşıklık olgusu ele alınmış ve ekonominin neden karmaşık 
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bir sistem olduğu ortaya koyulmuştur. Karmaşıklık teorisi ile neoklasik 

teori arasındaki farklar vurgulanmıştır. Ekonomiyi hesaplama yapabilen 

ajanlarla modellemeyi hedefleyen Ajan-Tabanlı Hesaplamalı İktisat (AHİ) 

yönteminden bahsedilmiştir. Takip eden bölümde ajan tabanlı modelleme 

ve benzetimde popüler olarak kullanılan NetLogo programına 

değinilmiştir. Son bölümde ise Ünal (2018) ile Ünal ve Aladağ (2019) 

tarafından gerçekleştirilmiş ikili müzayede piyasası benzetimleri 

anlatılmıştır. Bu benzetimlerde hangi mikro tacir davranışlarının hangi 

makro piyasa çıktılarına yol açtığı gösterilmiştir.  

Karmaşıklık teorisi ekonomilerin modellenmesinde ve anlaşılmasında 

yeni fırsatlar sunmaktadır. Basit yapısal denklemlerle modellenemeyen 

birçok ekonomik olgu karmaşıklık teorisinin başlıca araçları olan ajan 

tabanlı modelleme ve benzetimlerle modellenebilmekte ve 

anlaşılabilmektedir. Bu bağlamda bu alanda yapılacak çalışmaların 

artacağı ve yararlı olacağı öngörülmektedir. 

Son olarak Marx’ın analiz yöntemi karmaşıklık teorisinin analiz 

yöntemlerini çağrıştırmaktadır. Yeni çalışmaların bu doğrultuda 

yapılmasının literatüre katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir.  

 

Şekil 1: “Bidding Market” modelinin arayüz sekmesi (Yazarın üretimi). 
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Şekil 2: “Bidding Market” modelinin bilgi sekmesi (Yazarın üretimi). 

 

 

Şekil 3: “Bidding Market” modelinin kod sekmesi (Yazarın üretimi). 
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Şekil 4: İkili müzayede benzetimi NetLogo arayüzü (Yazarın üretimi). 
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1. Giriş 

2001’de ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’ın Ekonomisti Jim 

O’Neill tarafından “Yükselen Ekonomiler” Brezilya, Rusya, Hindistan ve 

Çin’e atfen “BRIC” şeklinde gündeme getirilmiştir. Ancak bu ülkelerin 

uluslararası sistemde yeni bir denge unsuru olarak iş birliğine gidecekleri 

ve bir oluşum içinde yer alacakları düşünülmemiştir. Bu ülkelere Güney 

Afrika’nın da dâhil olmasıyla birlikte BRICS adını alan grup, günümüzde 

gelişmiş ülkeler tarafından yakından takip edilmektedir. Bu yeni oluşum 

zamanla bir iş birliği mekanizması tesis etme arayışına yönelerek 

uluslararası sistemde daha adil ve eşit koşulların hakim olduğu bir rekabet 

ortamının sağlanmasını hedeflemiştir (Dilek vd., 2018, s.9). Çalışmada 

BRICS ülkeleri ile Türkiye, BRICS-T kısaltması ile temsil edilmektedir. 

BRICS ülkeleri Dünya nüfusunun yüzde 43’ünü, Dünya ekonomisinin 

de yüzde 30’unu kapsamasından dolayı önem arz etmektedir (Battal & 

Akan, 2019, s.1). 2017 yılında BRICS-T ülkelerinin birbirleriyle ve Dünya 

ile yaptıkları ihracatın değerleri, tablo halinde karşılaştırmalı olarak 

aşağıda gösterilmiştir. 

                                                             
1 Bu çalışma, 18-20 Ekim 2019 tarihinde Safranbolu-Karabük’te düzenlenen 

“Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi”nde sunulan 

bildirinin genişletilmiş ve güncellenmiş halidir. 
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Tablo 1. 2017 yılı için BRICS-T ülkelerinin ihracat değerleri (x1.000 $) 

Ülkeler Brezilya Çin Hindistan Rusya 
Güney 

Afrika 
Türkiye Dünya 

Brezilya  47.488 4.657 2.737 1.510 1.820 217.739 

Çin 29.078  67.925 43.150 18.144 14.894 2.271.796 

Hindistan 2.873 12.492  2.140 4.074 4.923 295.847 

Rusya 2.032 38.904 6.456  204 18.206 359.152 

Güney 

Afrika 
404 8.666 4.139 35  456 88.268 

Türkiye 385 2.936 759 2.735 485  157.055 

Kaynak: Turgay Battal & Ercan Akan, (2019), BRICS Ülkeleri İle Türkiye’nin 

Performans ve Potansiyel Kriterleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Beykoz Akademi 

Dergisi, 7(1), s.6. 

BRICS ülkelerinin Dünya, ABD, AB ve Gelişmekte Olan Ekonomilere 

göre ekonomik büyüme oranları Grafik 1’de gösterilmiştir. Burada BRICS 

ile diğer ülkelerin 2008-2030 arasında Satın Alma Gücü Paritesi 

bakımından büyüme rakamları yer almaktadır. ABD ve AB’nin 2008-2017 

arasında yüzde 0,7 ve yüzde 0,6 oranlarındaki büyümeleri karşısında 

BRICS’in yüzde 5,4 büyüme oranı kaydettiği görülmektedir (Dilek vd., 

2018, s.10). Bu gelişmelere paralel olarak BRICS ülkelerinin dünya 

ekonomisinde önemli bir güç olacağı söylenebilir. 

 

Grafik 1: Satın alma gücü paritesi bakımından ekonomik büyüme oranları 

(%) ve BRICS ülkeleri (2008-2030) 

Kaynak: Şerif Dilek, Deniz İstikbal & Merve Yanartaş, (2018), Küresel Ekonomide Yeni 

Bir Güç Odağı: “BRICS”, SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 

Sayı:256, s.10. 

2. Literatür incelemesi 

Literatürde BRICS-T ülkelerinin ekonomik büyümesi üzerine yapılan 

çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir. 

Özşahin vd. (2016) tarafından yenilenebilir enerji tüketimi ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişki, BRICS-T ülkeleri için 2000-2013 

dönem verisi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada veri setinin analizi 

için Panel ARDL yöntemi kullanılmıştır. Ampirik analizlerde yenilenebilir 
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enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde pozitif yönlü 

bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Samargandi & Kutan (2016)’ın çalışmasında BRICS ülkelerinde 

ekonomik büyüme üzerinde özel kredi şoklarının etkisi belirlenmek 

amaçlanmıştır. Çalışma ile BRICS ülkelerinde ekonomik büyüme üzerinde 

özel sektör kredilerinin pozitif yayılma etkisinin olduğu, özellikle Çin ve 

Hindistan için bu durumun daha belirgin olduğu gözlemlenmiştir. 

Güney (2017), BRICS-T ülkelerinde ekonomik özgürlüğün ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Çalışmada 1990-2014 dönem 

verisi, panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Ampirik analizlerde 

ekonomik özgürlük düzeyinin yükselmesi ile ekonomik büyüme düzeyi 

arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 

gözlenmiştir. 

 Sökmen & Açcı (2017) tarafından BRICS-T ülkelerinde araştırma-

geliştirme harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının büyüme 

hızına etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada 1999-2015 dönem 

verisi, panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Ampirik analiz sonuçlarında 

araştırma-geliştirme harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun 

dönemli bir ilişkinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Wait vd. (2017) çalışmalarında finansal piyasaların gelişmesi ile 

ekonomik gelişme arasındaki ilişkiyi, BRICS ülkeleri ile BRICS dışındaki 

ülkelerle karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Ampirik analiz sonuçlarında 

özel sektör kredileri ile finansal derinlik seviyesinin yüksekliği, BRICS 

ülkelerinin ekonomik büyümesine katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

Yıldız (2017) tarafından BRICS-T ülkelerinin yüksek teknoloji 

ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada 

2005-2014 dönem verisi, panel veri yöntemi analiz edilmiştir. Ampirik 

analizlerde ileri teknoloji ihracatındaki artışın ekonomik büyümeyi arttırıcı 

bir etkisinin olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

Alper (2018), BRICS-T ülkelerinde politik istikrarın ekonomik büyüme 

üzerinde etkisini belirlemek amacıyla ülkelerin 1996-2016 dönem verisini 

panel veri yöntemiyle analiz etmiştir. Çalışmada politik istikrardaki %1’lik 

artışın ekonomik büyümeyi %1,27 arttırdığı belirlenmiştir. Ayrıca 

ekonomik büyüme ile işsizlik oranı, enflasyon oranı ve hükümet 

harcamaları arasında negatif; dışa açıklık arasında ise pozitif yönde bir 

ilişkili olduğu gözlenmiştir. 

Al-Jafari (2018), BRICS ülkelerinin doğrudan yabancı yatırımlar, bilgi 

ve teknoloji yatırımları, enflasyon oranı, ekonomik büyüklük ve özel 

sektör kredilerinin ekonomik büyümesi üzerinde etkisini belirlemek 

amacıyla panel veri analiz yöntemiyle 2000-2014 dönem verisini analiz 

etmiştir. Çalışma ile doğrudan yabancı yatırımların uzun vadede ekonomik 
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büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğu gözlenmiştir. Ancak bilgi 

ve teknoloji yatırımları, enflasyon oranı ve ekonomik büyüklük 

değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde negatif ve anlamlı etkisi 

olduğu belirlenmiştir. Kısa vadede ekonomik büyüme üzerinde ekonomik 

büyüklüğün negatif ve anlamlı bir ilişkisi olduğu, ancak diğer 

değişkenlerin ekonomik büyüme üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir 

ilişkisinin olduğu gözlenmemiştir. 

Erkişi (2018) tarafından BRICS-T ülkeleri için finansal gelişme ile 

ekonomik büyüme (GDP) arasındaki ilişki, 1996-2016 dönem verisinin 

analizi ile belirlenmesi hedeflenmiştir. Finansal gelişme değişkenleri; 

Morgan Stanley Capital International Index (MSCI), krediler (CREDIT), 

para arzı (BMONEY), dış ticaret (TRADE), finansal sektör kredilerinin 

milli gelire oranı (MBROAD) olarak belirlenmiştir. Ampirik analizlerde 

MSCI istatistiksel olarak anlamlı olup hem uzun hem de kısa dönemde 

GDP’yi olumlu yönde etkileyen tek değişken olduğu belirlenmiştir. 

BMONEY ve TRADE değişkenlerinin ise uzun vadede istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı, ancak kısa dönemde istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

gözlenmiştir. TRADE’nin kısa dönemde GDP’yi pozitif yönde etkilediği, 

BMONEY’yi ise negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. CREDIT’nin 

hem kısa vadede hem de uzun vadede istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

gözlenmiştir. MSCI'den GDP'ye, GDP’'den MBROAD'a, MSCI'dan 

TRADE'e ve MBROAD'dan TRADE'e doğru tek yönlü ilişki olduğu 

bulgusuna nedensellik testleri sonucunda ulaşılmıştır. MBROAD ve MSCI 

arasında ise herhangi bir nedensellik olmadığı, TRADE ve GDP arasında 

ise iki yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Oğuz (2018) tarafından BRICS ülkelerinde cari işlemler dengesi ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişki, panel eş-bütünleşme yöntemi ile 

analiz edilmiştir. Ampirik analizler için 1994-2017 dönem verisi 

kullanılmıştır. Çalışmada BRICS ülkeleri için cari işlemler dengesi ile 

ekonomik büyüme arasında bir ilişki olduğu tespit edilememiştir. 

Sağın (2018) çalışmasında BRICS-T ülkelerinin ekonomik gelişmesi 

üzerinde kısa vadeli yabancı sermaye akımlarının etkisini incelemiştir. 

Çalışmada ülkelerin 1994-2017 dönem verisi, ARDL yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Ampirik analizlerde kısa vadeli yabancı sermaye akımlarının 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ülkelere göre farklılık gösterdiği 

gözlenmiştir. 

Younsi & Bechtini (2018) tarafından BRICS ülkelerindeki ekonomik 

büyüme, finansal gelişme ve gelir eşitsizliği arasındaki nedensellik 

ilişkisinin belirlenmesi amacıyla 1995-2015 dönem verisi analiz edilmiştir. 

Çalışmada BRICS ülkelerinde ekonomik büyüme, finansal gelişme ve gelir 

eşitsizliği arasında ters U şeklinde bir ilişki olduğu gözlenmiştir. 
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Alancıoğlu & Şit (2019), BRICS ülkelerinin 2000-2016 dönem verisini 

kullanarak ekonomik büyüme ile toplam faktör verimliliği değişkenleri 

arasındaki ilişkiyi, LM Bootstrapt Eş-bütünleşme Testi ile incelemiştir. 

Ampirik analizlerde; ekonomik büyüme ile toplam faktör verimliliği 

değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Bu 

kapsamda BRICS ülkelerinde ekonomik büyüme için toplam faktör 

verimliliğinin önemli bir gösterge olduğu ifade edilmiştir. 

Altıner & Yavuz (2019) çalışmalarında BRICS-T ülkelerinin 1990-

2017 dönem verisini kullanarak ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiyi belirlemeyi hedeflemişlerdir. Çalışmada yalnızca Güney Afrika 

için ekonomik büyüme ile ihracat arasında çift yönlü ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Diğer yandan Hindistan, Güney Afrika, Rusya ve Türkiye için 

ekonomik büyümeden ihracata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 

olduğu gözlenmiştir. 

Dam & Şanlı (2019) tarafından BRIC-T ülkelerindeki ekonomik 

özgürlük faaliyetlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 

belirlenmesi için 1995-2016 dönem verisi, panel veri yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Ampirik analizlerde uzun dönem için parasal özgürlüklerin 

ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönde etkilediği, ancak ekonomik 

özgürlüğün yatırım ve işsizlik üzerinde negatif yönde etkilediği 

gözlenmiştir. 

Guru & Yadav (2019) tarafından BRICS ülkelerinin finansal gelişme 

ile ekonomik gelişme arasındaki ilişkisini belirlemek amacıyla 1993-2014 

döneminin bankacılık sektörü ile sermaye piyasası göstergeleri 

değişkenleri incelenmiştir. Araştırmada finansal gelişme ile makro 

ekonomik değişkenler arasında ülkelere göre farklılıklar olduğu tespit 

edilmiştir. 

Joy & Panda (2019) tarafından BRICS ülkelerinde borç bileşenlerinin 

karşılaştırmalı analizi hedeflenmiştir. Çalışmada 1980-2016 dönem verisi 

kullanılmıştır. Ampirik analiz sonuçlarında borç servisi, yurtiçi tasarruflar, 

sermaye kompozisyonu ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli 

güçlü bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir. 

Yenisu (2019), BRICS-T ülkelerinde işgücü verimliliği ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi belirlemeyi hedeflemiştir. Çalışmada ülkelerin 

2000-2016 dönem verisi, panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Ampirik 

analizlerde BRICS-T ülkelerinde işgücü verimliliği ile ekonomik büyüme 

arasında pozitif bir ilişki olduğu gözlenmiştir. 

Yıldırım vd. (2019), BRICS-T ülkelerinin ekonomik büyümesi ile 

enerji tüketimi arasındaki ilişkisini panel eş-bütünleşme yöntemiyle analiz 

etmiştir. Çalışmada 1990-2014 dönemi veri seti kullanılmıştır. Analizlerde 
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ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasında çift yönlü ilişki olduğu 

belirlenmiştir. 

3. Veri ve yöntem 

Çalışmada BRICS-T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika 

ve Türkiye) ülkeleri için 2002-2018 yıllarına ait ekonomik ve finansal 

veriler arasındaki istatistiksel ilişki, Panel Veri Analiz yöntemi ile test 

edilmiştir. Çalışmada Ekonomik Büyüme göstergesi olarak Gayrisafi 

Yurtiçi Hasıladaki yıllık değişim kullanılmış ve analizde “GDPG” olarak 

yer almıştır. Kredi büyümesi, “LOAN” ve Borç Servis Oranı ise “DR” ile 

analizde yer almıştır. Çalışma için veri seti, Uluslararası Ödemeler Bankası 

(Bank or International Settlements)’nın www.bis.org ve Dünya 

Bankası’nın https://data.worldbank.org internet adreslerinden 

sağlanmıştır. Araştırma değişkenleri için bilgiler, tablo halinde aşağıda 

gösterilmiştir.  

Tablo 2. Model değişkenleri 

Kısaltma Değişkenler Veri dönemi Kaynak 

Ekonomik 

büyüme (GDPG) 

Milli gelir 

değişimi (%) 
2002-2018 

https://data.worldb

ank.org               

Kredi büyümesi 

(LOAN) 

Kredi büyüme 

(%) 
2002-2018 www.bis.org 

Borç servisi (DR) 
Borç büyümesi 

(%) 
2002-2018 www.bis.org 

Araştırma için tahmin edilen ekonometrik model, (1) nolu eşitlikte 

gösterilmiştir. Model; 

𝐺𝐷𝑃𝐺𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽1𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2𝐷𝑅𝑖𝑡 + 𝘶𝑖𝑡                                                 (1) 

Modelde i. ülkenin t zamanındaki ekonomik büyüme, kredi büyümesi 

ve borç servis oranını temsil etmektedir. α, modeldeki sabit; β, değişken 

katsayısı ve 𝘶 ise hata terimini temsil etmektedir. Araştırma modelinde 

“GDPG” bağımlı değişken olarak ekonomik büyümeyi temsil eder. 

Bağımlı değişkenler ise kredi büyümesi “LOAN” ve borç servis oranı 

“DR” sembolü ile gösterilmektedir. 

Veri setinin panel regresyon denklemine göre tahmininde birim kök 

testleri, eş-bütünleşme ile Geliştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (Fully 

Modified Ordinary Least Squares-FMOLS) kullanılmıştır.  

FMOLS yönteminin analizde kullanabilmemiz için öncelikle seriler 

arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştıran panel eş-bütünleşme 

istatistiklerine ilişkin hipotezlerin %50 den fazlasının %95 güven 

aralığında kabul edilmesi gerekir. Panel eş-bütünleşme analizinin ön 
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koşulu ise analize konu serilerin farkları alındığında tamamının aynı 

seviyede durağan hale gelmesidir. 

Çalışmada ilk önce serilerin düzeyde durağan olmadığı panel birim kök 

testleri Augemented Dickey Fuller-Fisher (Maddala & Wu, 1999); Philip 

Perron-Fisher (Choi, 2001); Levin, Lin & Chu (2002); Im, Pesaran, & Shin 

(2003) uygulanarak gözlemlenmiştir. Daha sonra serilere fark işlemi ile 

dönüşüm uygulanmış ve tüm serilerin birinci farkları alındıktan sonra 

durağanlaştığı görülmüştür. Birim kök testlerinde hata terimlerinin 

birbirini izleyen değerleri arasındaki ilişkiyi ifade eden otokorelasyon 

sorununu ortadan kaldıran uygun gecikme uzunluğu, Schwarz bilgi 

kriterine göre seçilmiştir.  

Serilerin aynı seviyede, I(1)’de durağanlaştığı görüldükten sonra, 

orijinal veriler kullanılarak panel eş-bütünleşme testi yapılabilmektedir. 

Bu amaçla Pedroni ve Kao Eş-bütünleşme testleri ile eş-bütünleşmenin var 

olup olmadığı sınanmıştır. Pedroni 1997, 1999, 2000 ve 2004 yıllarında eş-

bütünleşme analizlerinde hetorejenliğe izin veren birkaç test önerisinde 

bulunmuştur (Asteriou ve Hall, 2007, s.373). Pedroni eş-bütünleşme testi, 

yalnızca dinamik ve sabit etkilerin panelin kesitleri arasında farklı 

olmasına izin vermesinin yanı sıra alternatif hipotez altında eş-

bütünleştirici vektörün yatay kesitler arasında farklılaşmasına da izin 

vermektedir (Güvenek ve Alptekin, 2010, s.181). 

Pedroni (1999) eş-bütünleşme denklemi aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛿𝑖𝑡 + 𝛽1i𝑋1𝑖,𝑡 + 𝛽2i𝑋2𝑖,𝑡 + ⋯ + 𝛽Mi𝑋𝑀𝑖,𝑡 + 𝘶𝑖𝑡        (2) 

   t=1,…., T=1,….,N,  m=1…..,M  

Denklemde yer alan T; gözlem sayısını, N; panelde yer alan yatay kesit 

sayısını, M; regresyon değişken sayısını temsil eder. Panelde N tane yatay 

kesit varsa, her M adet tahminciye N farklı denklem oluşturulacaktır. 𝛽1i +
𝛽2i … ise paneldeki yatay kesitlerin katsayılardır. 𝛼𝑖𝑡  yatay kesitler 

arasındaki farklılığa izin veren sabit etkiler parametresidir. Panelde yatay 

kesitler arasında deterministik trend varsa denklemde  𝛿𝑖𝑡 parametresi de 

yer alır. 

Kao (1999) eş-bütünleşme testi de eş-bütünleşme vektörleri arasında 

heterojenliğe izin vermekle birlikte bağımsız değişkenlerin içselliği 

varsayımını ihmal eder. Sonuç olarak hem Pedroni hem de Kao eş-

bütünleşme testlerinin sonuçlarına göre serilerin eş-bütünleşik olduğu, bir 

başka ifadeyle seriler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı teyit 

edilmiştir. 

Eş-bütünleşme testleri uygulandıktan sonra ekonomik büyüme (GDPG) 

ile Kredi Büyümesi (LOAN) ve Borç Servis Oranı (DR) arasındaki uzun 

dönemli ilişkinin asimptotik dağılımlı, nihai sapmasız katsayılarını 
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hesaplamak için Pedroni (2001)’nin geliştirdiği, yatay kesitler arasında 

geniş ölçüde heterojenliğe izin veren FMOLS yöntemi uygulanmıştır. 

4. Ampirik analizler 

Bu çalışmada, BRICS-T ülkelerinin 2002-2018 döneminde kredi ve 

borç servisinin ekonomik büyüme üzerinde istatistiki olarak anlamlı etkisi 

olup olmadığı panel veri analiz yöntemi ile doğrulanmaya çalışılmıştır. 

Ampirik analize konu olan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler aşağıda 

tabloda yer almaktadır. 

Tablo 3. Tanımlayıcı istatistikler 

 GDPG DR LOAN 

 Mean 5.032.921 1.128.333 2.661.977 

 Median 5.318.766 9.050.000 2.923.900 

 Maximum 1.423.139 2.730.000 9.870.000 

 Minimum -7.799.994 4.600.000 1.013.000 

 Std. Dev. 3.797.236 5.121.650 3.217.967 

 Skewness -0.534295 0.930287 0.858121 

 Kurtosis 3.648.804 3.212.337 2.338.246 

 Jarque-Bera 6.642.040 1.490.400 1.437.946 

 Probability 0.036116 0.000580 0.000754 

 Sum 5.133.580 1.150.900 27152.16 

 Sum Sq. Dev. 1.456.319 2.649.362 10458867 

 Observations 102 102 102 

Analize konu serilerin birbirleri arasındaki istatistiksel ilişkinin yönünü 

ve derecesini gösteren korelasyon matrisi aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 4. Değişkenlerarası korelasyon 

 GDPG DR LOAN 

GDPG  1.000000 -0.146390 -0.086241 

DR -0.146390  1.000000 -0.181039 

LOAN -0.086241 -0.181039  1.000000 

Serilerin durağan olup olmadığını test etmek amacıyla panel birim kök 

testleri (Levin ve Lin & Chu t-stat) ile tekli birim kök testleri (Im, Pesaran 

and Shin , ADF-Fisher, PP-Fisher) uygulanmıştır. 
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Tablo 5. Birim kök testleri 

Ekonomik büyüme (GDPG) Statistic I(1) Prob. I(1) 

Levin, Lin & Chu -7.89685***  0.0000 

Im, Pesaran and Shin -5.38760***  0.0000 

ADF – Fisher 46.9627***  0.0000 

PP – Fisher 107.871***  0.0000 
 

Borç büyümesi (DR) Statistic I(1) Prob. I(1) 

Levin, Lin & Chu -4.08295***  0.0000 

Im, Pesaran and Shin -2.39406***  0.0083 

ADF - Fisher  24.6570**  0.0165 

PP - Fisher  18.8653*  0.0918 
 

Kredi büyümesi (LOAN) Statistic I(1) Prob. I(1) 

Levin, Lin & Chu  -9.06634***  0.0000 

Im, Pesaran and Shin  -6.40232***  0.0000 

ADF - Fisher  53.0863***  0.0000 

PP - Fisher  75.0195***  0.0000 
***, **, * sırasıyla yüzde 1, 5 ve 10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. Uygun gecikme uzunluğu 

Schwarz bilgi kriterine göre seçilmiştir. LLC testinde Barlett Kernel metodu kullanılmış ve Bandwith 

genişliği Newey-West yöntemi ile belirlenmiştir. 

Seriler düzeyde durağan olmadığı için birincil farkları araştırılmış ve 

elde edilen bulgularda ekonomik büyüme, borç servisi ve kredi büyüme 

serilerinin birincil farklarının durağan oldukları I(1) görülmüştür. 

Tablo 6. Eş-bütünleşme testleri 

Pedroni panel Eş-bütünleşme 

(Within-dimension= Grup içi yaklaşım) Statistic 

Panel v -1.438274 

Panel rho 0.313884 

Panel PP -3.784641*** 

Panel ADF -3.444604*** 

(Between-dimension= Gruplar arası yaklaşım) Statistic 

Group rho 1.267944 

Group PP -6.091639*** 

Group ADF -4.150274*** 
 

Kao panel Eş-bütünleşme Statistic 

ADF -4.811296*** 

Residual variance 8.453245 

HAC variance 5.521976 
***, **, * sırasıyla yüzde 1, 5 ve 10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 
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Tablo 6 ‘dan görüldüğü gibi iki değişken arasındaki ilişki ile ilgili 

tahmin edilen (1) bir numaralı modelde Pedroni eş-bütünleşme testine göre 

seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisi yoktur şeklindeki H0 hipotezi dört 

testte reddedilmiştir. Dolayısıyla bu dört testte seriler arasında eş-

bütünleşme ilişkisi vardır şeklindeki alternatif hipotez olan H1 hipotezi 

kabul edilmiştir. Testlerin sonucu dikkate alındığında Pedroni eş-

bütünleşme testinin sonuçları değişkenler arasında eş-bütünleşme 

olduğunu gösterdiği belirtilebilir. Kao eş-bütünleşme testine göre de seriler 

arasında eş-bütünleşme yoktur şeklindeki H0 hipotezi %1 anlamlılık 

düzeyinde reddedilmiş, alternatif hipotez olan seriler arasında eş-

bütünleşme vardır hipotezi kabul edilmiştir. Her iki eş-bütünleşme 

sonuçları dikkate alındığında uzun dönemde ekonomik büyüme, borç 

servis oranı ve kredi büyüme değişkenleri arasında eş-bütünleşme olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır. 

Pedroni ve Kao Test Sonuçları serilerin eş-bütünleşik olduğunu 

doğruladığından, FMOLS yönteminden yararlanarak bağımsız 

değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi analiz edilebilir. FMOLS 

yöntemine göre değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkinin analiz 

sonuçları aşağıda tablo ile gösterilmiştir.  

Tablo 7. FMOLS panel regresyon sonuçları 

Dependent variable                        : GDPG 

Method                                            : Panel fully modified least squares                                                 

Date                                                 : 10/13/2019   Time: 22:35 

Sample (adjusted)                            : 2003 2018 

Periods included                              : 16 

Cross-sections included                   : 6 

Total panel (balanced) observations: 96 

Panel method                                   : Grouped estimation 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DR -0.712926 0.132756 -5.370187 0.0000 

LOAN -0.059222 0.020084 -2.948721 0.0042 

R-Squared -38.0849    

Adjusted    R-

Squared 

-44.22752    

Tablo 7 de FMOLS yöntemine göre elde edilen sonuçlar, borç servis 

oranı ve kredi büyümesinin ekonomik büyüme üzerinde negatif yönde ve 

istatistiki olarak anlamlı etkisinin olduğunu göstermektedir. Ekonomik 

büyüme üzerinde borç servis oranın negatif etkisi güçlü iken, kredi 

büyümesinin negatif etkisi zayıftır. 

136



 

5. Sonuç 

Bu çalışmada kredi ve borç servisinin ekonomik büyüme üzerinde 

etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Ampirik analizler için BRICS-T 

ülkelerinin 2002-2018 dönem verisi, Dünya Bankası ve BIS’den 

sağlanmıştır. Veri setinin analizi için Panel Veri Analizi kapsamında 

FMOLS yöntemi uygulanmıştır. Panel serilerinin birim kök testleri ve eş-

bütünleşme testlerine göre FMOLS Panel Regresyon sonuçları elde 

edilmiştir. 

Gelişmekte olan ülkeler, ekonomileri üzerinde ekstra bir yük oluşturan, 

ekonomik büyümede borçlanma problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Para basmak istemeyen ve vergi geliri düşük olan ülkelerin borçlanmaktan 

başka finansman alternatifi kalmamaktadır. Dış borçlanma, ülkelerin 

ekonomik büyümesini çoğunlukla negatif yönde etkilemektedir. Ancak 

özel sektör borçlanması da ekonomik büyüme üzerinde farklı şekilde etki 

edebilmektedir. Kamu borçlanması ile ekonomik büyüme arasında pozitif 

yönde, dış borçlanma ve özel sektör borçlanması ile ekonomik büyüme 

arasında ise negatif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ülkeler, 

ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkileyecek şekilde borçlanma 

politikaları uygulamalıdır (Hayaloğlu vd., 2017). Gelişmekte olan 

ülkelerin sürekli borçlanma ihtiyacı içerisinde olması finansal yapılarını da 

olumsuz etkilemektedir. Literatürde borç servis oranının ekonomik 

büyüme üzerindeki uzun dönemli etkisi negatif olmakla birlikte, 

borç/GSYIH oranının belirli bir seviyeyi aştığı durumlar için bu ilişkinin 

zayıfladığı görülmüştür (Reinhart & Rogoff, 2010). Bu çalışmada uzun 

dönemde BRICS-T ülkeleri için bu ilişkinin negatif olduğu 

gözlemlenmiştir. Ayrıca analiz dönemi için kredi genişlemesi ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkinin negatif ancak zayıf olduğu görülmüştür. 

Kaynakça 

Alancıoğlu, E., & Şit, M. (2019). BRICS ekonomilerinde toplam faktör 

verimliliği ile ekonomik büyüme ilişkisinin panel veri analizi: 2000-

2016 dönemi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 

11(20), 29-40. doi:10.20990/kilisiibfakademik.457238 

Al-Jafari, M. K. (2018). Determinants of economic growth in BRICS 

countries: A panel data analysis approach. International Journal of 

Accounting and Financial Reporting, 8(3), 29-38. 

doi:10.5296/ijafr.v8i3.13327  

Alper, A. E. (2018). BRICS-T ülkelerinde politik istikrar ve ekonomik 

performans ilişkisi üzerine bir analiz. Business and Economics 

Research Journal, 9(1), 49-56. doi:10.20409/berj.2017.88 

Altıner, A., & Yavuz, V. (2019). BRICS-T ülkelerinde ihracat ve 

ekonomik büyüme ilişkisi: Bootstrap panel nedensellik analizi. 

137



 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 938-944. 

http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3505 

Asteriou, D., & Hall, S. (2007). Applied Econometrics: A modern 

approach using Eviews and Microfit (Revisited Edition b.). Newyork: 

Palgrave Macmillan. 

Battal, T., & Akan, E. (2019). BRICS ülkeleri ile Türkiye’nin performans 

ve potansiyel kriterleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Beykoz 

Akademi Dergisi, 7(1), 1-35. 

doi:10.14514/BYK.m.26515393.2019.7/1.1-35 

BIS. (2019). Uluslararası Ödemeler Bankası. www.bis.org 

Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data. Journal of International 

Money and Finance, 20(2), 249-272. https://doi.org/10.1016/S0261-

5606(00)00048-6 

Dam, M. M., & Şanlı, O. (2019). Ekonomik özgürlüğün büyüme 

üzerindeki etkisi: BRIC-T ülkeleri üzerine bir panel ARDL analizi. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(4), 1027-

1044. https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/49762/426798 

DB. (2019). Dünya Bankası. https://data.worldbank.org 

Dilek, Ş., İstikbal, D., & Yanartaş, M. (2018). Küresel ekonomide yeni bir 

güç odağı: “BRICS”. Istanbul: SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum 

Araştırmaları Vakfı. 

Erkişi, K. (2018). Financial development and economic growth in BRICS 

countries and Turkey: A panel data analysis. Istanbul Gelisim 

University Journal of Social Sciences, 5(2), 1-17. 

Guru, B. K., & Yadav, I. S. (2019). Financial development and economic 

growth: Panel evidence from BRICS. Journal of Economics, Finance 

and Administrative Science, 24(47), 113-126. doi:10.1108/JEFAS-12-

2017-0125 

Güney, T. (2017). Türkiye ve BRICS ülkelerinde ekonomik özgürlüğün 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisi. International Review of 

Economics and Management, 5(2), 30-47. 

doi:10.18825/iremjournal.315949  

Güvenek, B., & Alptekin, V. (2010). Enerji tüketimi ve büyüme ilişkisi: 

OECD ülkelerine ilişkin bir panel veri analizi. Enerji, Piyasa ve 

Düzenleme, 1(2), 172-193. 

Hayaloğlu, P., Artan, S., & Demirel, S. K. (2017). Avrupa Birliği 

ülkelerinde kamu ve özel sektör borçlanması ve dış borçlanmanın 

ekonomik büyümeye etkileri. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum 

138



 

Dergisi, 6(16), 523-537. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/hakisderg/issue/33300/359320 

Im, K. S., Pesaran, M., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in 

heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. 

https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00092-7 

Joy, J., & Panda, P. K. (2019). Pattern of public debt and debt overhang 

among BRICS nations: An empirical analysis. Journal of Financial 

Economic Policy. doi:doi.org/10.1108/JFEP-01-2019-0021 

Kao, C. (1999). Spurious regression and residual-based tests for 

cointegration in panel data. Journal of Econometrics, 90(1), 1-44. 

https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00023-2 

Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. (2002). Unit root tests in panel data: 

Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 

108(1), 1-24. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00098-7 

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, 631-652. 

Oğuz, O. (2018). Cari işlemler dengesi ve büyüme ilişkisi: BRICS ülkeleri 

üzerine panel eşbütünleşme analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari 

İncelemeler Dergisi(Prof. Dr. Harun Terzi Özel Sayısı), 443-456. 

doi:10.18092/ulikidince.453480 

Özşahin, Ş., Mucuk, M., & Gerçeker, M. (2016). Yenilenebilir enerji ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişki: BRICS-T ülkeleri üzerine panel 

ARDL analizi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 

4(4), 111-130. 

http://www.siyasetekonomiyonetim.org/index.php/seyad/article/view/

480 

Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous 

panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and 

Statistics, 61, 653-670. 

Pedroni, P. (2001). Fully-Modified OLS for heterogeneous cointegrated 

panels. Advances in Econometrics, 15, 93-130. 

https://core.ac.uk/download/pdf/6223847.pdf (Erişim:13.10.2019) 

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). Growth in a time of debt. 

Massachusetts: National Bureau of Economic Research. 

Sağın, A. (2018). The impact of short-term foreign capital flows on 

economic growth: Analysis of BRICS-T countries. Turkish Journal of 

Business Ethics, 11(2), 359–376. 

doi:http://dx.doi.org/10.12711/tjbe.2018.11.2.0103 

139



 

Samargandi, N., & Kutan, A. M. (2016). Private credit spillovers and 

economic growth: Evidence from BRICS countries. Journal of 

International Financial Markets, Institutions & Money(44), 56-84. 

doi:dx.doi.org/10.1016/j.intfin.2016.04.010 

Sökmen, F. Ş., & Açcı, Y. (2017). BRICS-T ülkelerinde AR-GE 

harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi. Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 83-

100. http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/33603/372921 

Wait, C., Ruzive, T., & Roux, P. l. (2017). The influence of financial 

market development on economic growth in BRICS countries. 

International Journal of Management and Economics, 53(1), 7–24. 

doi:10.1515/ijme-2017-0002 

Yenisu, E. (2019). BRICS-T ülkelerinde işgücü verimliliği ve ekonomik 

büyüme ilişkisi: Panel veri analizi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi (KÜSBD), 9(1), 35-60. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/656934 

Yıldırım, D. Ç., Yıldırım, S., & Demirtas, I. (2019). Investigating energy 

consumption and economic growth for BRICS-T countries. World 

Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 16(4), 

184-195. doi:0.1108/WJSTSD-12-2018-006 

Yıldız, Ü. (2017). BRICS ülkeleri ve Türkiye’de yüksek teknoloji ihracatı 

ve ekonomik büyüme ilişkisinin panel veri analizi. Dumlupınar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(53), 26-34. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/30731/300028 

Younsi, M., & Bechtini, M. (2018). Economic growth, financial 

development and income inequality in BRICS countries: Evidence from 

panel granger causality tests. MPRA-Munich Personal RePEc Archive. 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/85182/ 

 

140



 
 

BÖLÜM 10 

TİCARİ ALACAK YÖNETİMİNİN NAKİT 

BÜTÇESİNE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Murat TURGUT* 

OSTİM Teknik Üniversitesi, Ankara 

 e-mail: drmuratturgut@gmail.com, Orcid no: 0000-0002-0401-4309 

Giriş 

Günümüzde artan teknoloji ve tüketim ile birlikte bazı işletmelerin 

hacmi büyümüş bazıları ise tarihe karışmıştır. Ayakta kalmayı başaran 

işletmelerin en önemli özelliklerinden birisi de nakit yönetimi ve ticari 

alacak yönetimini en iyi şekilde yapmalarıdır. Zira işletme elinde 

bulunan nakitlerin maliyeti, işletmeye yük getirirse ya da işletme elinde 

olan nakitler işletmelerin borçlarını ödemekte yetersiz kalırsa işletmeler 

zarar etmektedir. Bu nedenle işletmeler, elde para tutma ve tutmama 

arasındaki tercihi yapabilmek için birtakım analizlere ihtiyaç 

duymaktadırlar. BAT modeli ve Miller-Orr modeli bu analizi yapmada 

kullanılan yöntemler olmakla birlikte, bazı değişkenleri sabit kabul 

ettikleri için tek başlarına bu analiz için yeterli olmamakta ve 

ihtiyaçlara cevap verememektedirler. 

İşletmenin nakit bütçesi ve nakit politikasının belirlenmesinde kilit 

rol oynayan bileşen ise ticari alacak yönetiminin etkin şekilde 

yapılmasıdır. Zira işletmeler ticari alacaklarını garanti altına alırsa, 

geleceğe yönelik kararlarında daha sağlam şekilde hareket 

edebilmektedirler. İşletmeler ticari alacaklarını güvence altına almak 

için nakit iskontoları, alacağın ticari senede bağlanması ve faktöring 

şirketlerinden yararlanma gibi pek çok yönteme başvurmaktadırlar. Bu 

makalede işletmelerin başvurduğu bu yöntemler, nakit yönetiminde ve 

nakit bütçesi hazırlamada ticari alacak yönetiminin önemi gibi hususlar 

detaylı şekilde ele alınacaktır. 

Amaç: Bu araştırma, ticari alacak yönetiminin nakit bütçesi ve nakit 

yönetimi üzerindeki etkilerini inceleme amacıyla yapılmıştır. 

Kapsam: Çalışmanın kapsamı Türkiye’deki işletmelerdir. 

Yöntem: Bu çalışma, literatür taraması ve konu hakkında yapılan 

çalışmaların analiz edilerek karşılaştırılması şeklinde kaleme alınmıştır. 

141

mailto:drmuratturgut@gmail.com


 
 

Araştırmanın problemi: İşletmelerin gelir gider dengelerini iyi 

şekilde sağlayamamaları dolayısıyla nakit bütçesinin hazırlanması ve 

yönetimi noktasında çekilen sıkıntılar ana problemi teşkil etmektedir. 

1. Nakit bütçesi ve nakit yönetimi 

Nakit bütçesi, firma faaliyetlerinin nakit hacmi üzerine etkilerini 

gösteren bir çizelgedir. Nakit bütçesi, firmanın ödeme ve tahsilatları 

dikkate alınarak aylık olarak (gerekirse haftalık olarak) muhasebe yahut 

finansman birimince hazırlanmalıdır (Ercan ve Üreten, 2004: 64). Nakit 

bütçesi, işletmenin altı aylık ya da bir yıllık döneminde gerçekleşen 

nakit giriş ve çıkışlarının net bir şekilde görülmesini sağlayan bir 

çizelgedir. 

Nakit bütçesi, işletmenin cari dönem nakit gereksinimlerini 

planlaması konusunda yardımcı olmaktadır. Genel itibariyle nakit 

bütçesi, işletmenin nakit fazlası ve açıklarının belirlenmesinde önemli 

rol oynamaktadır. İlaveten nakit bütçesi, çalışma sermayesi 

yönetiminin de ayrılmaz bir parçasıdır. 

Zira nakit bütçesi, çalışma sermayesinin finanse edilmesi, likit 

değerlerin yönetimi gibi hususların kontrolüne de olanak sağlayan kısa 

vadeli likit değerlerin planlamasında da yararlanılan bir araçtır (Akgüç, 

1998: 77). Nakit bütçesi, nakit giriş çıkışı arasındaki farkları “net nakit 

akışı” olarak nitelendirecektir. Bu fark nakit girişinin nakit çıkışından 

daha fazla olması halinde firma lehine olacak iken; tam tersi bir 

durumda da firma aleyhine bir durum yaratacaktır. Sıfır değerli yahut 

artı değerli net nakit akışına sahip olan bir işletmenin elinde nakit 

bulundurma zorunluluğu bulunmazken, eksi değerli nakit akışına sahip 

olan bir işletmenin farkı kapatmak için finansman kaynağı sağlaması 

zorunlu hale gelmektedir. Örnek bir nakit bütçesinin genel yapısı Tablo 

1’de ele alınmıştır (Erol, 1999: 123) 

Tablo 1. Nakit Bütçesi Genel Yapısı 

  X GIDA SANAYİ A.Ş. DİREKT İŞÇİLİK GİDER BÜTÇESİ   

      

 Hazırlayan Birim:  Hazırlama Tarihi:   

       

HESAP NO GİDER TÜRLERİ GEÇEN 

YIL FİİLİ 

YILLIK 

PROG. 

ARTIŞ 

ORANI 
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720 DİREK İŞÇİLİK 

GİDERLERİ 

   

710.11 KUR.SEB.ESAS 

ÜRE. GİD. YERİ 

   

111 ESAS İŞÇİLİKLER    

116 İKRAMİYELER    

131 KIDEM 

TAZMİNATLARI 

   

132 İHBAR 

TAZMİNATLARI 

   

141 S.S.P. İŞVEREN 

PAYI 

   

142 T.T.F. İŞVEREN 

PAYI 

   

143 KONUT 

EDİNDİRME 

YARDIMI 

   

TOPLAM     

1.1. nakit bütçesinin öğeleri ve nakit bütçe döneminin 

belirlenmesi 

Nakit bütçesinin oluşturulmasında mühim olan beş bileşen vardır 

(Erol, 1999: 125) (Erol, 1999: 126).: 

- Bütçe dönemini saptamak, 

- Nakit giriş ve nakit çıkışları hakkında tahminde bulunmak, 

- Nakit bütçesini oluşturmak, 

- Borçlanma yatırım ve geri ödemeleri planlamak, 

- Nakit Bütçesini izlemek ve kontrol etmektir. 

Nakit bütçeleri genel itibariyle üç ay, altı ay ya da bir yıllık dönemler 

için hazırlanmaktadırlar. Nakit bütçesinin zaman dilimi ise işletmenin 

yaptığı işin niteliğine göre değişkenlik göstermektedir. Sezonluk 

çalışan bir işletmenin aylık bütçeler hazırlaması örnek olarak 

verilebilir. Tablo 2’de aylık nakit bütçesi örneği gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Aylık Nakit Bütçesi Örneği 

X GIDA SANAYİ A.Ş. SATIŞ GELİRLERİ BÜTÇESİ 

Hazırlayan Birim:                                                                                                                          

Hazırlama 

Tarih: 

BÜTÇE 

DÖNEMLERİ 

(AYLAR) 

TOPLAM OCAK ….. ….. ARALIK 

NAKİT 

GİRİŞLERİ 

X TL X TL …. …. X TL 

NAKİT 

ÇIKIŞLARI 

X TL X TL …. …. X TL 

POZİTİF VEYA 

NEGATİF NET 

NAKİT AKIŞI 

X TL X TL …. …. X TL 

+DÖNEM BAŞI 

NAKİT 

MEVCUDU 

(BANKA) 

X TL X TL …. …. X TL 

KÜMULATİF 

NAKİT MİKTARI 

X TL X TL …. …. X TL 

-ARZULANAN 

MİNİMUM 

NAKİT 

MEVCUDU 

X TL X TL …. …. X TL 

+NAKİT 

FAZLASI 

(YATIRILABİLİR 

NAKİT) 

X TL X TL …. …. X TL 

-NAKİT 

İHTİYACI 

(BORÇLANACA

K MİKTAR) 

X TL X TL …. …. X TL 
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*:İşletmede sürekli 

bulundurulacak 

nakit miktarı 

X TL X TL …. …. X TL 

1.2. Nakit bütçe döneminin belirlenmesi 

Nakit bütçe döneminin belirlenmesi firmanın yapısına ve yürüttüğü 

faaliyete bağlıdır. Mesela küçük çaplı bir firma, gelecek 6 ay için bir 

nakit bütçesi hazırlayabilmektedir. Firma sahibi ya da yönetici, 

işletmenin nakit kaynaklarını daha iyi analiz edebilmek ve daha verimli 

kullanmak için haftalık nakit bütçe dönemleri tercih edebilmektedir. 

Büyük ölçekli bir firma ise günlük, aylık ya da 3’er aylık nakit giriş 

çıkışlarını gösteren bütçeler hazırlayabilmektedir. 

Uzun ya da kısa vadeli planların yapılmasında başlangıç olarak satış 

tahminleri kullanılmaktadır. Nakit bütçesi, kısa vadeli planlamanın 

sacayaklarından birisidir ve üç kısımdan meydana gelmektedir. Bunlar; 

- Nakit girişleri tablosu, 

- Nakit çıkışları tablosu, 

- Finansal işlemler tablosudur. 

Nakit bütçesi, genel itibariyle yıllık dönemleri kapsamakla birlikte 

sliding scale (kayar) bir yapı sergilemektedir. Yani aylık, haftalık ya da 

günlük olarak düzenlenebilmektedir. Durağan bir yapıda olmayıp 

zamanın şartlarına göre yenilenebilmektedir. Nakit bütçesinde 

tahakkuk esası bulunmamakta ve yalnızca nakit giriş çıkış işlemleri 

görülmektedir. Nakit bütçesinin hazırlanma aşamasında nakit giriş-

çıkış tahminlerinin yanı sıra hedeflenen nakit bulundurma düzeyi 

yönetimi de yapılmaktadır. Buna göre işletme, dönemler bazında 

olması gereken nakit düzeyini belirlemekte ve nakit ihtiyacı ya da 

fazlası olduğu durumlarda hangi adımları izleyeceğini bütçelemenin en 

başında belirlemektedir. Belirlenmiş olan söz konusu unsurlara göre 

işletme, hedef nakit seviyesini istenilen seviyede tutmaya 

çalışmaktadır. 

1.3. Nakit yönetimi 

Nakit yönetimi; firmanın finansal sorunluluklarında sıkıntıya 

düşmeden, faaliyetlerinin verimliliğini azaltmadan, işletme değerini 

yükseltecek şekilde elinde bulundurulması gereken nakit düzeyinin 

saptanması ve istikrarlı şekilde yönetilmesidir (Gürbüz, 1984: 22). 

Keynes’e göre nakit bulundurmanın sebepleri ise (Keynes, 1939); 

-İşlem amacıyla 
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-İhtiyat amacıyla, 

-Spekülasyon amacıyla insanlar nakit bulundurmaktadır. 

Nakit yönetiminde işletmeye giren bütün nakitler ve işletmeden 

çıkan bütün nakitler göz önünde bulundurulmak mecburiyetindedir. 

Nakit yönetiminde işletme değerini maksimize etmek için çaba 

gösterilirken işletmeye olan nakit girişlerinin ivedilikle 

gerçekleştirilmesine dikkat edilmeli ve işletmeden nakit çıkışlarının 

olabildiğince ötelenerek gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Çağımızda bilişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak nakit 

yönetiminde kullanılan eski metotların yerini yenileri almış 

bulunmaktadır. Bu yeniliklere toplama bankacılığı ve posta kutusu 

sistemi örnek gösterilebilir (Haftacı, 2006: 24). Öte yandan ödemelerin 

ötelenmesiyle alakalı olarak poliçe kullanımı önemini yitirmekle 

birlikte çek hesabındaki farktan yararlanılmasında herhangi bir zahmete 

gerek kalmaksızın söz konusu uygulama bireysel hesaplara indirgenmiş 

bulunmaktadır. İşletmeler ve kişilerin maliyetlerini minimize etmek 

adına günümüzde elektronik fon transfer sistemi yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. 

Firmaların ellerinde bulunduracakları nakit miktarı; firma 

büyüklüğünü, firma faaliyetlerinin genel yapısını, firma 

organizasyonlarının merkezileşme durumlarını ve denetim 

fonksiyonlarını etkilemektedir. Nakit yönetiminin konusu, işletme için 

nakit eksikliklerinin yaratacağı olumsuzluklar ve nakit bulundurmanın 

sağlayacağı yararların etkilerinin saptanması ve işletme için en iyi 

tercihin yapılmasını sağlamaktır. Bu bakımdan işletmelerin, 

faaliyetlerini sekteye uğratmadan kendilerini idame ettirebilmeleri için 

uygun olan nakit düzeyinin saptanması büyük bir önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda işletmelerin optimum nakit düzeylerini belirleyebilmeleri 

için yararlı olan BAT Modeli ve Miller-Orr modeli aşağıda ele 

alınacaktır. 

1.3.1. Bat modeli 

BAT model, Baumal-Allais ve Tobin’in geliştirdiği klasik bir model 

olup nakit temin edilirken katlanılacak maliyetler ve firmanın nakit 

tutması durumunda katlandığı maliyetleri içermektedir (Erol, 1999: 

126). Söz konusu modele göre işletmenin nakit ihtiyacı bilinmekte ve 

işletmenin nakit giriş-çıkışlarının tahmin edilebilir düzeyde olduğu 

kabul edilmektedir (Ercan ve Ban, 2008: 45). 

Q = Nakit tutarını, 
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Q/2 = Ortalama nakit seviyesini, 

Mt = Senet alım ya da satımında yapılan işlem maliyetlerini, 

I = Ele alınan dönem içerisinde ihtiyaç duyulan nakit miktarını 

Mb = Nakit bulundurmanın fırsat maliyeti olarak kabul edildiğinde; 

Toplam maliyet = Toplam işlem maliyeti+ Toplam bulundurma 

maliyeti şeklinde ifade edilebilir. 

Örneğin BAT modeline göre işletmenin elinde bulundurması 

gereken yıllık nakit ihtiyacı 5.000.000 TL, tedarik başına katlanacağı 

işlem maliyeti 150 TL ve işletmenin nakit bulundurmasının fırsat 

maliyeti %25 ise; İşletmenin katlanacağı fırsat maliyeti= İşletme 

sermaye maliyeti (%25)× ortalama nakit düzeyi (Q/2) olacaktır. 

Böylece işletmenin ortalama bulunduracağı nakit düzeyi 

77.460/2=38.730 TL’dir. İşletmenin toplam işlem maliyetiyse yıl içinde 

kaç kez pazarlanabilir senetleri satacağının sayısı ve her işlemde 

katlanması gereken sabit işlem maliyetinin çarpılmasıyla 

bulunmaktadır. Örneğe göre işletme, 5.000.000 TL’lik nakit ihtiyacının 

teminini 77.460 TL’lik partilerle ve 64,5 kerede sağlayacaktır. İşlem 

maliyeti ise: (64,5 x 150)=9.682 TL olarak hesaplanacaktır. İşletmenin 

nakit yönetimi için katlandığı maliyetse; Toplam Maliyet = Fırsat 

Maliyeti + İşlem Maliyeti Toplam Maliyet = 9.682 + 9.682= 19.364 TL 

olarak hesaplanmaktadır. İşletmenin işlem maliyeti ve en uygun nakit 

sipariş miktarı için katlandığı fırsat maliyeti birbirlerine eşit olacaktır 

(Akdoğan ve Tenker, 2001: 23). 

1.3.2. Miller-Orr modeli 

Miller-Orr Modeline göre günlük nakit giriş-çıkışları tesadüfi bir 

seyir izlemektedir ve modelin dizaynı da bu çerçevede 

şekillendirilmiştir. Söz konusu modele göre nakit bakiye tutarı aşağı-

yukarı şekilde tesadüfi olarak belirli periyodlarda hareket etmekte ve bu 

hareketlerin ortalama değişimi “0” kabul edilmektedir. (Ercan ve Ban, 

2008: 66). Miller-Orr modelinde nakit düzeyinin alt ve üst sınırları 

belirlenmiştir. Nakit düzeyi bu alt ve üst düzeyler arasında olduğu 

müddetçe herhangi bir işlem yapılmamaktadır. 

H= en yüksek ve L= en düşük seviye kabul edilir ve ikisi arasında Z 

gibi bir düzeyin de bulunduğu kabul edilirse; nakit seviyesi H’ye 

ulaştığı anda H-Z aralığı kadar nakit para pazarlanabilen senetlere 

yatırılmaktadır. Böylelikle nakit seviyesi Z düzeyine kadar 

çekilmektedir. Nakit seviyesi L düzeyine indiğinde ise işletme, L-Z 
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aralığı kadar pazarlanabilir menkul kıymet satışı yaparak nakit seviyesi 

Z düzeyine çıkarılmaktadır. 

Miller-Orr Modelinin başlangıcını ise firmanın faaliyetlerini 

sürdürebileceği en düşük nakit seviyesi olan L noktasının saptanması 

oluşturmaktadır. Miller-Orr modeli BAT modeline ilaveten dönemin 

(gün/hafta/ay olabilir) nakit akımı varyansı bilgisine gereksinim 

duymaktadır. Mühim olan husus varyans ve faiz oranında kullanılan 

dönemlerin aynı zaman uzunluğunda olmasıdır. Bu modele göre Z 

seviyesinde toplam nakit maliyetleri en düşük seviyede olmaktadır. 

2. Ticari alacak yönetiminin nakit bütçesine etkisi 

2.1. Nakit yönetiminin etkinliğini arttırıcı tedbirler 

Nakit yönetiminin etkin olması, işlemler için gerekli olan nakit 

ihtiyacını belirlemesi ile orantılıdır. Nakit ihtiyacı zamana göre 

değişkenlik gösterdiği için finansal yönetici söz konusu ihtiyaçlara 

binaen gerekli minimum nakit bakiyesini, işletmenin tahsilat ve ödeme 

şekillerini göz önünde bulundurarak belirlemektedir (Şensoy, 2002: 

34). Nakit yönetimi hizmetlerinin kapsamı, nakit giriş ve çıkışlarını 

kontrol etmektir. İşletmenin nakit yönetimi; sermaye, nakit yatırımlar, 

alım-satım dahil olmak üzere şirket faaliyetlerinin sonuçlarına cevap 

verebilen nitelikte olmalıdır (Hoşcan, 1987: 21). Nakit yönetiminin 

etkinliğini sağlamak; nakit çıkışlarını ötelemek ve nakit girişlerini 

hızlandırmak ile mümkün olabilmektedir. İşlet menin, çalıştığı bankalar 

ile olan ilişkileri de nakit yönetiminde önemli bir yer tutmaktadır. Nakit 

ve nakit benzerlerinin yönetiminin verimliğini artırmak adına 

alınabilecek tedbirler şu şekildedir (Güvemli, 1997: 102): 

1) İşletme satış departmanının müşterilerin siparişlerini süratle 

karşılaması ve faturaların ivedilikle gönderilmesi, siparişler neticesinde 

işletmeye yapılacak ödemelerin tahsilatını hızlandıracaktır. 

Müşterilerden tahsilat yapılırken bankacılık sisteminin kullanılması, 

ödemelerin daha süratli yapılmasını ve işletmeye giren nakit hızının 

artmasını sağlayacaktır. 

2) İşletmeye giren ve çıkan nakitlerin eş zamanlı uyumunu 

sağlamak işletmeden nakit çıkışlarında çekilen nakit sıkışıklığının 

önüne geçecektir. 

3) İşletmeden nakit çıkışlarını, yapılan sözleşmeler ve yasalar 

ihlal edilmeden geciktirmek, işletmenin nakit bulundurma hususundaki 

tasarrufunu artıracaktır. İşletmenin nakit çıkışlarını kontrol altına almak 

için belli meblağların üzerindeki ödemelerin işletmenin yetkili kişileri 

onayı olmadan gerçekleştirilmemesi iyi bir çözüm yolu olacaktır. 
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Ayrıca doğru bilgi sağlamak adına, işlemlerin düzgün bir şekilde 

muhasebeleştirilmesi de büyük bir önem taşımaktadır. 

Firmaların nakit yönetimini sıkıntıya düşüren faktörler ise şöyledir: 

1) Genel itibariyle muhasebe işlemlerinin, firma para mevcudunu 

işletmede bulunan miktardan daha aşağıda göstermesi söz konusu 

olmaktadır. Bu durumun sebebi ise; bilanço tarihinde bankalarda 

işletmelerin hesabına henüz geçmemiş tahakkuk eden miktarların 

bulunması ve müşterilerin yaptığı havalelerin işletme hesabına henüz 

geçmemiş olmasıdır. 

2) Finans yöneticileri, işletmenin nakde ihtiyaç duyduğu an 

işletme mevcudunda nakidin olmasını, nakit yönetiminde etkinliğin 

sağlanmasından daha çok önemsemektedirler. Genellikle işletme finans 

yöneticileri de bu nüans üzerinden değerlendirilmektedirler. İşletme 

finans yöneticilerinin başarıları kaynak temini ile doğru orantılı olarak 

görüldüğü için, finans yöneticileri de başarılı görünmek adına 

gerekenden çok daha fazla işletmede nakit tutmakta ve işletmenin 

ihtiyaçlarının her zaman, hızla karşılanması için nakit varlığına büyük 

bir önem atfetmektedirler. 

3) Firmaların üst düzey yöneticilerinin finansal yönetimini 

karmaşık bularak ayrıntılarla ilgilenmek istememeleri dolayısıyla nakit 

yönetimini ikinci plana atmaları ve genellikle sadece firmanın faaliyet 

alanına yoğunlaşmaları, nakit yönetimini olumsuz etkilemektedir. 

İşletme nakit giriş çıkışlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık 

şekilde düzenli tutulması ve nakit bütçesinin hazırlanması, gerekli 

görülen hallerde özellikle büyük işletmelerde nazım hesaplardan 

yararlanılması verimli bir nakit yönetimi için faydalı olacaktır. Nakit 

bütçelerinin değişen şartlara anında cevap verebilecek şekilde 

hazırlanması, gelecekte meydana gelebilecek belirsizliklerin önüne 

geçilmesinde faydalı olacaktır. Böylece ihtiyaç amaçlı elde tutulan 

nakit tutarlarında da bir azalma sağlanacaktır. 

2.2. Alacakların yönetiminin nakit bütçesi yönünden amaçları 

Alacak yönetiminin nakit bütçesi bakımından iki amacı 

bulunmaktadır. Bu amaçlar, likit yapıyı korumak ve alacaklardaki 

yatırımı emniyet altına almak olarak ifade edilmektedir. 
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2.2.1. Likit yapıyı korumak 

Firmanın sermayesini meydana getiren bileşenler likit yapıda 

oldukları için kısa bir yaşam süreleri vardır. Bu sebepten ötürü alacak 

yönetimindeki ana gayelerden birisi de alacaklardan sağlanan nakit 

akışlarını kontrol altına almak ve likit yapıyı muhafaza etmektir (Kolb, 

1996: 34). 

Alacakların vadesinden sonra tahsil edilmesi, firmanın likit 

yapısında bozulmalara sebep olacaktır. Zira firmanın nakit, stok ve 

alacakları arasındaki akış; alacaklardan dolayı sekteye uğrayacaktır. 

Alacakların tahsil edilememesinden kaynaklanan bu akış bozukluğunu 

gidermek için ilave bir nakit kullanılacak ve işletme için bir finansman 

gideri meydana gelecektir. Bu durumda finansman yöneticisi kısa 

vadeli borç ihtiyacını minimize edecek şekilde kredi kabul etmeli ve 

tahsilatı derhal gerçekleştirmelidir (Türko, 1994: 33). 

2.2.2. Alacaklardaki yatırımı güvence altına almak 

Firmaların alacaklarına yaptıkları yatırım tutarları önemli 

meblağlara ulaşmaktadır. Şayet alacakların büyük kısmı zayıf 

nitelikteki hesaplarsa, yapılan mühim bir yatırım, olası zararlar 

nedeniyle büyük riskler barındırabilmektedir. Verimli kredi 

yönetimiyle ve etkin bir tahsilat politikasıyla yatırım riskleri minimize 

edilebilmektedir. Bu sebepten ötürü, alacakların yönetimi araçlarının 

içinde yatırımları güvence altına almak da vardır. 

2.3. Alacaklara yapılan yatırımların nakit politikasındaki yeri 

İşletme sermayesi yönetimi ihtiyacı; nakit giriş-çıkışlarındaki 

dengesizlikler ve üretim, satış, satın alma ve tahsilatın paralel şekilde 

gerçekleşmemesi gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkmıştır. (Güvemli, 

1997: 66). İşletme nakit bütçesinin, sezonluk hareketlerin etkisi ya da 

yönetimin politikaları neticesinde dalgalı bir seyir izlemesi, diğer 

kısmın değişmeyen sabit bir yatırım niteliği göstermesi; işletme 

sermayesi finansmanı için çeşitli alternatifler sunmaktadır. Nakit 

bütçesi yönetiminin en büyük problemi, alacaklara yapılan yatırımların 

finansmanının nasıl gerçekleştirileceği ve nakit bütçesine etkilerinin 

nasıl olacağı noktasında çıkmaktadır (Altuğ, 1988: 31). 

Alacaklara yapılan yatırımlar, geleceğin tahmin edilebilmesine bağlı 

olarak dağılım göstermektedir. Eğer işletme, satışların kesin olduğunu 

bilirse, alacaklara yapacağı yatırımları da kesin olarak bilecek ve elde 

edilen getiri, sermaye maliyetini hiçbir şekilde geçmeyecektir. Fakat 

satışlar kesin olarak bilinmezse alacaklara yapılacak yatırımlar da en 

düşük seviyede tutularak güvenlik payı da bu yatırımlara eklenecektir. 
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Alacaklara olan yatırımların içinde uzun vadeli kaynakların geniş bir 

yer tutması, işletmenin muhafazakâr bir nakit politikasına sahip 

olduğunun göstergesidir. İşletmenin kısa vadeli kaynak kullanımı; 

maliyet, esneklik ve risk bakımından önem teşkil etmektedir. 

Esneklikten kasıt, gelecekteki fon gereksiniminin geçici olması ve bu 

ihtiyacın nakit bütçesi sonuçları neticesinde belirlenmesi durumunda 

kısa vadeli kaynakların tercih edilmesidir. Maliyet bakış açısı ise; faiz 

haddinin uzun vadeli faiz haddinden daha düşük olması neticesinde 

firmanın kısa vadeli kaynakları kullanmayı tercih ederek sermaye 

maliyetinin minimize edebileceğini açıklamaktadır (Kolb, 1996: 11). 

Risk bakış açısı ise; uzun vadeli kaynak kullanım riskinin kısa vadeye 

göre daha az riskli olduğunu belirtmektedir. Çünkü kısa vadeli 

kaynakların faiz maliyetleri değişken bir yapıya sahipken uzun vadeli 

kaynakların faiz maliyeti sabittir. Enflasyon oranının artması esnasında 

kısa vadeli faiz hadlerinin artışı, riskin de yükselmesine neden 

olmaktadır. İlaveten varlık ve borçların vade yapıları paralel değilse, 

fazlaca alınan kısa vadeli kaynakların, işletmenin likidite probleminden 

ötürü geri ödenememesi işletmenin iflas etmesine neden olmaktadır 

(Kolb, 1996: 12). Bu sebepten ötürü alacaklara yapılacak olan 

yatırımların düzeyinin saptanması işletme sermayesi yönetimi için 

oldukça önemlidir. 

2.4. Enflasyonist ortamda alacakların yönetimindeki etkinliğin 

artan işletme nakit gereksinmesi üzerine etkisi 

Firmalar, alacaklarının yönetiminde verimliliği artırmak adına ticari 

birtakım sınırlamalar içinde tutarak ek finansman ihtiyaçlarını 

minimize edebilmektedirler. (Nalçacı, 1986: 41). Alacaklara yapılan 

yatırımların büyük meblağlara ulaşması, daha verimli bir alacak 

yönetimi ihtiyacını doğurmuştur. Alacakların yönetiminde verimliliği 

sağlamak adına alınacak tedbirler ise şöyledir: 

1) Kredi satış koşullarının, işletme açısından daha elverişli hale 

getirilmesi 

Firmaların alacaklarının meblağlarını belirleyen en mühim şey satış 

şartları ve kredili satışların firma satış hacmini genişletip 

genişletmediğidir. Buna karşın kredili satışların; alacakların tahsil 

edilememesi ihtimali, alacakların izlenmesinin getirdiği idari giderler 

ve alacaklara bağlanan fonların maliyeti olmak üzere üç mühim maliyet 

bileşeni bulunmaktadır. Bu hususta kabul gören kural ise; alacaklara 

yapılan yatırımların da tıpkı bir sermaye yatırımıymışçasına 

değerlendirilip ilave satışların firmaya getireceği fayda ve sermaye 

maliyetleri dikkate alınarak kredili satışlara devam edilmesi 
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gerektiğidir. Fakat firmalar piyasa şartları izin verdiği müddetçe, satış 

hacimleri içindeki peşin satışların oranını artırarak ve kredili satışların 

süresini kısaltarak kredi limitleri daraltılabilmekte, alacak devir hızını 

artırabilmektedirler. Alacak devir hızının yükselmesiyse nakit bütçesi 

ve nakit ihtiyacı için pozitif bir durumdur. 

2) Alacakların tahsilinde etkinliğin arttırılması 

Firmaların tahsilat politikaları ve alacakların tahsil servislerinin 

verimli şekilde çalışması, şüpheli ve normal ticari alacak tutarının 

azalmasına katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan alacakların tahsilinde 

katı davranmak da işletme satış hacminin daralmasına ve müşteri 

kaybına neden olacaktır. İşte tahsilat politikalarını oluştururken bu 

durumların hepsinin tek tek değerlendirilmesi ve politikaların bu 

şekilde oluşturulması gerekmektedir. Borçlarını vadesinde ödemeyen 

müşterilerin yakinen takip edilmesi, alacakların belirli periyotlar 

halinde gözden geçirilmesi ve buna binaen borçlarında temerrüde düşen 

müşterilerin ya da taksitlerini geciktiren müşterilerin kredi limitlerinin 

küçültülmesi, bu tip müşterilere kredili satıştan ziyade nakit satış 

politikası güdülmesi gibi politikalar alacak devir hızını yükseltecektir. 

3) Müşterileri erken ödemeye özendirecek önlemler uygulanması 

Firmalar peşin satışlara önem vererek, satışlarında nakit 

iskontolarına yer vererek müşterileri nakit alışverişe özendirmelidirler. 

Böylece alacaklara ayrılan kaynakların minimize edilmesi 

kolaylaşacaktır. Fakat firmalar, erken ödeme ve nakit iskontosu gibi 

yöntemleri uygularken fayda maliyet analizini iyi yapmalı, kredili 

satışlara harcayacağı kaynaklardan çok daha fazla iskontoya 

gitmemelidir. Aksi halde iskonto yoluyla da işletmenin zarar etmesi 

mümkündür. 

4) Müşteri açık cari hesaplarının ticari senetlerde dönüştürülmesi 

Müşterilerin açık cari hesaplarının; senet bono ya da poliçeye 

çevrilmesinin, alacakları ödeme aracı olarak kullanılması ve kolayca 

nakde çevrilmesi gibi avantajları bulunmaktadır. Firmalar, borçlulardan 

aldığı ticari senetleri bankalarda iskonto ettirerek vade süresini 

kısaltabilmekte ve bu senetleri ciro ederek firma borçlarının temlikini 

de sağlayabilmektedirler. İlaveten ticari senetleri takip etme yolu daha 

hızlı olup, alacağın da garanti altına alınması sağlanmaktadır. 
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2.5. Alacakların yönetiminde faktöring yönteminin 

kullanılması 

Faktöring; “faktör” ya da “faktöring şirketi” olarak isimlendirilen 

şirketlerin, kredili mal ya da hizmet satan firmaların söz konusu 

satışlardan doğan alacak haklarını satın alması işlemine verilen isimdir. 

Faktöring şirketlerinin firmalara sunduğu hizmetler ise; finansman, 

hizmet ve garanti olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir. (Bahşi, ve 

Zander, 1989: 14-16): 

Finansman: Bu hizmetle, alacak haklarını faktöringe devreden 

müşteri, bu alacakların tahsil edilmesini beklemeksizin ödeme 

almaktadır. Genellikle müşteriye, alacak tutarının %80’i peşin olarak 

verilmektedir. 

Hizmet: Faktöring şirketinin verdiği hizmet, firmanın alacaklarının 

takip edilerek tüm işlemlerin ve hukuki yolların izlenmesidir. Bu 

hizmetler arasında ihbar, ihtar çekilmesi, alacakların tahsil edilmesi, 

pazar araştırması yapılması ve gerekli bilgilendirmelerin müşterilere 

yapılması sayılabilir. 

Garanti: Faktöring şirketi, firmanın alacaklarını tahsil 

edememesinden doğan riskleri üzerine almaktadır. Alacakların tahsil 

edilememe riskini üstlenmesidir. Faktöring yönteminin alacakların 

yönetilmesindeki yararları ise şöyledir (Arı, 1993: 99-100): 

- Firmalar alacaklarını geç tahsil etme ya da hiç tahsil edememe 

risklerini faktöring şirketlerine devretmektedirler. 

- Firmaların, faktöring şirketinin alacaklarının %80’ini peşin 

olarak ödemesinden yararlanması, firmalara finansman kaynağı 

yaratmaktadır. 

- Faktöring, vadeli satışların vade sürelerini uzatarak firmanın 

satışlarını maksimize etmesine yardımcı olmaktadır. 

- Alacak yönetimi işiyle faktöring şirketi gibi uzmanlarca 

ilgilenilmesi hem zaman hem de maliyetten tasarruf etmek anlamına 

gelmektedir. 

- Faktöring şirketince muhasebe kayıtlarının tutulması ise satıcı 

firma açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. 

Tartışma 

İşletmelerin nakit bütçesini etkileyen ve oluşma-sına katkıda 

bulunan çeşitli etmenler mevcuttur. Kaleme alınan çalışma boyunca bu 

etmenlerden söz edilmiştir. Nakit bütçesi ve ticari alacak yö-netimi 
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arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için daha önce yapılmış 

çalışmaları analiz etmek yararlı olacaktır. 

Galimidi (2010: 49)’ye göre nakit bütçesi; 

I. Nakit bütçesine konu olan her bütçe dönemi sonunda 

işletmede bulunması umulan tahmini nakit varlığını, 

II. Firmanın tahmini nakit açığı ve nakit fazlasını, 

III. İşletmenin ek finansmana ihtiyaç duyup duymadığını, 

IV. Ek finansman ihtiyacı varsa bu ihtiyacın ne zaman ortaya 

çıkacağını ve hangi kaynaklardan sağlanabileceğini, 

V. İlave fonlara ihtiyaç duyulan süreyi belirlemek olarak 

tanımlanmaktadır.  

Galimidi’ye göre nakit bütçesi hazırlanırken ticari alacak ve ticari 

borçların ödeme zamanlarının paralel olması gerekmektedir. 

TSPAKB (2009: 26)’ye göre: Nakit bütçesi, işletmenin kısa vadeli 

finansman kararlarının alınabilmesi için kullanılan bir bütçedir. 

Finansman yöneticisi, gelecekteki nakidin kaynak ve kullanımlarına 

hâkim olmak mecburiyetindedir. 

Böylelikle firmanın gelecekteki nakit ihtiyacı tespit edilir ve nakit 

akış tahminleri bütçe yardımıyla izlenerek işletmenin performansı takip 

edilir. 

BTSO (2007: 21)’e göre nakit bütçesi düzenlemenin faydaları ise 

şöyledir: 

- Nakde ihtiyaç duyulan zaman önceden öngörülerek gereken 

tedbirler alınabilir. 

- Nakit fazlalıkları önceden saptanır ve kısa vadeli yatırımlara 

yönlendirilebilir. 

- Nakit iskontolarından yararlanmak için elde yeterince nakit 

bulundurulabilir. 

- İşletme borçları, gecikme olmaksızın ödenebilir. 

- Hammadde fiyatlarındaki olası artış ve azalışlardan korunarak 

üretimde süreklilik sağlanır. Meydana gelebilecek dalgalanmalardan 

korunarak, üretimde istikrar sağlanır. 

Lyroudi ve Mc Carty(1993)’e göre ise nakit dönüş süresi sektörler 

bazında incelendiğinde imalat, perakende, toptan satış ve hizmet 

sektöründe farklılık gösterdiği saptanmıştır. Kimi sektörde nakit dönüş 
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hızı yavaşken, perakende ve hizmet sektöründe ise bu süre 

kısalmaktadır. 

Shin ve Soenen (2000) ise nakit dönüş süresine ikame olarak net 

ticari dönüş süresi kavramını ortaya atmışlardır. Net ticari dönüş süresi 

ile karlılık arasında negatif bir ilişki bulan Shin ve Soenen daha kısa net 

ticari dönüş süresinin daha yüksek hisse getirisine yol açacağının altını 

çizmişlerdir. 

Lyroudi ve Lazaridis (2000) ise Yunanistan gıda sektörüne yönelik 

olarak yaptıkları çalışmaların sonucunda nakit dönüş süresi ile cari 

oran, likidite oranı ve karlılık oranları arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu saptamışlardır. 

Sonuç olarak yapılan araştırma ve çalışmalarda nakit bütçesi 

üzerinde fazlaca durulmasına karşın ticari alacak yönetiminin nakit 

bütçesi üzerine etkileri yeteri kadar dikkate alınmamış sadece 

işletmenin nakit ihtiyacı ve nakit fazlası gibi durumlarda nasıl hareket 

etmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Bu bağlamda, yapılan bu çalışmanın 

ticari alacak yönetiminin nakit bütçesi üzerine etkilerini rasyonel bir 

şekilde ortaya konulması amaçlanmış ve örneklerle desteklenmiştir. 

Sonuç 

Bir işletmenin ticari alacak yönetiminin işletme nakit bütçesine 

etkisi oldukça önemlidir. İhtiyat amaçlı elde nakit tutmalarının fırsat 

maliyeti ile verimli bir ticari alacak yönetimi yapmanın fırsat maliyeti 

arasında bir tercih yapmak zorunda kalan işletmeler; ticari alacak 

yönetimini yetkin bir şekilde yaparlarsa nakit bütçesi yönetiminde de 

aynı verimi sağlayacaklardır. 

Nakit yönetimi bir işletmenin sürekliliğinin sağlanması için oldukça 

önemli bir faktördür. İşletmeler finansman yöneticilerinin başarılarını, 

işletmenin ihtiyacı olduğu anda nakit bütçesine ulaşma kolaylığı 

bakımından değil, en iyi fırsat maliyetini seçerek verimli bir nakit 

bütçesi hazırlamak noktasında değerlendirmelidirler. Firmaların ticari 

alacak yönetimi yapmaları gelişen teknoloji ile hem kolaylaşmış hem 

de daha riskli hale gelmiştir. Çünkü bankacılık sistemlerinin gelişmesi, 

internet ortamından havalelerin yaygınlaşması, faktöring şirketlerinin 

varlığı gibi hususlar, alacak yönetimi için zaman ve maliyet tasarrufu 

sağlarken, artan enflasyonist baskılardan dolayı ellerinde nakit tutmak 

istemeyen müşterilerin nakit dışı ödeme yollarını ya da kredili alımları 

tercih etmesi, firma alacağının tahsili noktasında bir risk yaratmakla 

birlikte nakit akışını da yavaşlatmaktadır. Eğer işletmeler, müşterilerine 

nakit alıma özendirici politikalar uygularsa hem borçlarda temerrüde 
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düşmenin önüne geçecek, hem alacağını garanti altına alacak, hem de 

nakit akışını hızlandıracaktır. Fakat işletme nakit iskontosu ve erken 

ödeme iskontosu yaparken fayda maliyet analizini iyi yapması 

gerekmektedir. Firma bu analizi doğru şekilde yaparsa müşteri 

kapasitesi, satışları, kar marjı ve nakit akış hızı artış gösterecektir. 

Sonuç olarak işletmelerin nakit bütçesi ve nakit yönetimi, işletmeleri 

hayata bağlayan ana damarlardan biridir. Bu noktada etkin şekilde 

yapılan ticari alacak yönetimi de hem şirket risklerini azaltacak, hem 

nakit akışının devamlılığını sağlayacak ve hem de işletmelerin yanlış 

politikalar sonucunda iflas etmelerinin önüne geçecektir. 
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1. Giriş 

Vakıf bir malın ya da iradın sahipleri kendi arzusu ile kişisel iyeliğinden 

muayyen bir amaçla hayır hizmetine ebediyen özgülemesidir. Vakıf 

kuruluşlarının iki temel unsurunu “mal varlığı ve “gaye oluşturmaktadır. 

Vakıf kurumları insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile faaliyet 

göstermiştir. 

Vakıf kuruluşları toplumsal hayata elverişli olmasından kaynaklı asırlar 

boyunca gelişme göstererek devamlılığını sürdürmüştür. İlk çağlardan 

gelen yardımlaşma, dayanışma ve sosyal güvenlik gereksiniminin 

karşılanmasına yönelik uygulamalar ve kuruluşlar gelişme göstermiştir. 

Vakıf müesseseleri, toplum için zorunlu kimi kamusal hizmetleri 

üstlenerek büyük ölçüde tatbik etmiştir. Vakıf müesseselerinin sosyal 

yardım kurumları ve sadece insan kişiliğinin korunması ile sınırlı kalmayıp 

toplum ve devlet tümlüğünü sağlayarak, sosyal hayatı yaşanır bir duruma 

getirmiştir. 
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Vakıf sosyal ve kültürel bir kuruluş olmasının yanında ekonomik bir 

kuruluştur.  Bir kültür görünümü niteliğindeki hukukun karakteristik 

kuruluşlarından olan vakıflar hem “iyilik”, “adalet”, “hayır”  gibi 

özellikleri hem insan egosunun doyumu sayılan ölüm sonrası kaygısını 

tarihi bir olgu olarak göstermektedir.  

Yüzyıllar boyu İslâm kültüründe önemli yere sahip olduğu kesinlikle 

ifade edilebilir. Vakıf kuruluşlarının İslâm dünyasında güçlü bir role 

büründüğü de ek olarak çıkarılabilir. 

2. Osmanlı Devleti’nde Vakıf Müessesesi 

Vakıf kelimesi Arapça'da durdurmak, alıkoymak manasında kullanılıp, 

İslâm ülkelerinde dini öneme sahip olan toplumsal kuruluşların adıdır 

(Öztürk, 1991: 45). Bir başka tanıma göre VIII. yüzyılın ortalarından XIX. 

yüzyılın sonlarına kadar devam eden İslâm memleketlerinin sosyal, 

ekonomik ve kültürel yaşamlarında etkili ve önemli olan kuruluşlardır 

(Yediyıldız, TDV). Vakıf tanımları genel olarak incelendiğinde ortak 

özelliğin bir malın kamu hizmetine ayrılması ve o kuruma sosyal içerik 

kazandırması olduğu ortaya çıkmaktadır. Kuruma sosyal özellik 

kazandırması, kurumun kamuya yönelik çalışarak, kamu gereksinimlerini 

gidermeyi amaç edinmesi ve söz konusu kamu hizmetinden yararlanan 

kısmın insanlardan oluşmasıyla kurum ile toplum arasındaki ilişkiden 

meydana gelmektedir (Ertem, 2011: 26). 

Osmanlı Devleti'nde vakıflar, bir insanın yaşamı boyunca hatta 

ölümünden sonra da tüm ihtiyaçlarını karşılayan yardımlaşma ve 

dayanışmayı gerçekleştirmişlerdir (Ertem, 2011: 35). Vakıfların gelir 

kaynaklarını Vezirler, Sultanlar ve dönemin önde gelen devlet adamları 

tarafından karşılandığı bilinmektedir. Toplanan bu gelirlerin amaçları 

arasında ilk olarak vakıfların sağladığı hizmetlerin devamlılığının 

sağlanabilmesi, ikinci olarak da vakıfların yönetim ve personel giderleri 

için toplandığıdır (Bekci ve Apalı, 2019: 232). 

Vakıfların genel amacı insanların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu 

ihtiyaçların hangi seviyede olduğunu belirtebilmek için, vakıflar amaçları 

bakımından üç bölüme ayrılmıştır. Kamudan hiçbir beklentisi olmadan 

hizmet veren vakıflara hayri vakıf; hizmetin yanı sıra vakıf kazancının bir 

kısmından aile bireylerine ayrıldığı vakıflara, yan hayri vakıf; vakfın 

oluşturduğu yöntem ve kazancını kendisi veya aile bireyleri için ayırdığı 

vakıflara, aile ve ehli vakıf adı verilmektedir (Öztürk, 1993: 78). 

Vakıflarla ilgili ana öğelere özen ve saygı gösterildiğinde, toplumda 

vakıfların yeri büyüyecektir. O halde mülk sahibi bireylerin, sosyal 

hizmetlerin en alt seviyeye yayılmasındaki payı o oranda artacaktır 

(Gözübenli, 1995: 78). Osmanlıda vakıflar şehirlerde camii, hamam, 

çeşme gibi yapıların çevresine kurulmuştur (Bayartan, 2008: 169). 
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Hükmettikleri topraklarda daha önce İslâm’ın kurmuş olduğu vakıfları 

özenle korumakta ve kapsamını genişletmişlerdir (Genç, 2014: 10). 

İslam tarihinin ilk vakfının, 706 yılında Emevi hükümdarı olan 

Abdülmelik oğlu Velid tarafından, başkent Şam’da inşa edilen Ümeyye 

Camii için kurulduğu bilinmektedir. Vakıf ıstılahının da VIII. y.y. da 

kullanıldığı söylenebilir. Türklerde temel duyguların çok gelişmesi VIII. 

y.y. da ilk İslâm vakıflarının kurulmasıyla birlikte Türklerin İslâm 

Ülkelerinde yönetim ve söz sahibi olmalarına olanak sağlamıştır (Çağatay, 

1984: 18). 

Vakıf hizmetleri Yardım, Dayanışma, Sosyal Güvenlik, Ekonomik 

Hizmetler ve Genel Hizmetler olarak beş grupta incelenebilir (Gürsoy, 

2011: 11). Vakıflar Osmanlı Devleti’nde kamu faydasına yönelik 

gerçekleştirilen hizmetlerde kişilerin girişimi olarak şekil almıştır. 

Kentlerde yapılan bütün faaliyetler bireysel olarak gerçekleştirilmiştir 

(Bayartan, 2008: 171-172). Türklerde sosyal hizmet ve yardımlaşmanın 

çok eski geleneklerden geldiği ve İslamiyet ile birlikte güçlü bir şekilde 

yerleşerek, vakıflar ile toplumun gereksinimlerine ve sorunlarına çözüm 

üretilmiştir (Ateş, 1982: 55) 

Osmanlı illerine değer katan vakıfların, sosyal, kültürel, iktisadi ve idari 

yönden katkısı oldukça fazladır. Vakıf, kurulan yerleşim yerlerini kırsal 

görünümünden uzaklaştırarak farklı bir görünümde olmasını ve yerleşim 

yerinin merkezi egemenliğinin artmasında etkili olmuştur (Bayartan, 2008: 

172). 

3. Osmanlı Devleti’nde Vakıf Muhasebesi 

Osmanlı Devleti’nde vakıfların muhasebe ile ilişkisi iki taraflıdır. 

Bunlardan birincisi vakıfların kuruluşlarının ve işletilmelerinin 

muhasebesi, ikincisi ise vakıfların eğitime yönelik muhasebe 

çalışmalarının içinde yer almasıyla ilgilidir (Güvemli, 1995: 380). 

Edinilen bilgilere göre muhasebe ve denetim düzeninin şu şekilde 

ilerlediği görülmüştür: Vakıfların faaliyet gösterdikleri yerlerde 

muhasebesi ve muhasebecisi bulunmaktadır. Vakfın oluşumunda 

kullanılan belgelere göre oluşan gelir ve giderler muhasebeciler tarafından 

kayıt altına alınmaktadır. Vakıf senedinin uygun olup olmadığını kontrol 

eden ilk kişi vakfın faaliyet gösterdiği yerin kadısıdır (Güvemli ve 

Güvemli, 2016: 11). 

Vakıf bilgilerinin bulunduğu defterler çoğunlukla vakfiyeler, şeriye 

sicilleri, mühimmeler, ahkam ve şikayet defterleri, tahrîr defterleri, vakıf 

muhasebe defterleri ve müfredât defterinden oluşmuştur (Orbay, 2005: 

30).  Bu defterler incelendiğinde bazı hesap defterlerinin 8 veya 10 vakıf 

için kullanılmış olduğunu bu durumunda düzensizliği ve eksikliği 

oluşturduğu söylenebilir. Bazı hesap defterleri ise tek bir vakıf için 
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kullanılmıştır (Üker, 2012: 77).  Kullanılan defterlerin gelirler bölümü, 

hesapların ilgili olduğu cari yılda elinde bulundurduğu gelir kaynaklarının 

dökümünü ve bu kaynaklardan sağlanan gelirleri verdiği gibi ayrıca 

gelirlerin her birinin vakfın toplam gelirleri içindeki oranı ortaya 

çıkarabilmektedir. Giderler bölümündeki kayıtlardan ise vakfın gider 

kalemlerinin ne derece büyük olduğunu ve birbirine olan oranları elde 

edilebilmektedir (Orbay, 2005: 39). 

Vakıfların muhasebe kayıtlarından anlaşılacağı gibi vakfın faaliyet 

dönemlerinde çalışanlar gereksinimlere göre değişiklik gösterir. Vakıfların 

yıllık hesaplarında çalışanların ücretleri ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. 

Kayıtlarda muhasebecilerin devamlı olarak ücret alması küçük veya büyük 

vakıf fark etmeksizin muhasebecinin çalıştığını göstermiştir (Taş vd. 2014: 

108-109). 

Muhasebe kayıtları, beş ayrı bölümden oluşmaktadır; Birinci bölüm; 

vakıfların adlarının, nerede bulunduklarının, mütevellilerinin, hangi 

tarihlerde muhasebelerinin kayıt edildiğinin ve muhasebenin ne kadar 

süredir tutulduğunun bildirildiği metin kısmıdır. İkinci bölüm; vakfın gelir 

kaynağı ve elde ettikleri gelirlerin bulunduğu irâd olarak adlandırılan 

kısımdır. Üçüncü bölüm; vakıflarda yapılan masraf kalemlerine ödenen 

ücretlerin ve çalışan görevlilere ödenen maaşların bulunduğu masâif ve 

vazâif adı verilen kısımdır. Dördüncü bölüm; vakıflarda oluşan gelir 

fazlalıklarının ve bütçe açığının nasıl düzeltilebileceğine ilişkin notların 

bulunduğu kısımdır. Beşinci bölüm; vakıfların sahip oldukları nakit 

sermayeyi borç olarak verdikleri kişilerin kayıtlarının bulunduğu kısımdan 

oluşmaktadır (Durmuş ve Bektaş, 2017: 197). Muhasebe kayıtlarının 

bulunduğu bu bilgiler dönemin hem sosyo-kültürel hem de ekonomik 

özelliklerini yansıtması bakımından önem taşımaktadır (Durmuş ve 

Bektaş, 2017: 208). 

Vakıf muhasebeciliğinin çok zor ve karışık bir muhasebe ve kayıt 

yöntemine sahip olmamasının en önemli sebebi, devlet hudutları içinde 

fazla sayıya sahip olan vakıfların muhasebesini kayıt eden kişilerin vakıf 

görevlileri tarafından kolay bir şekilde anlaşılabilmelerinden 

kaynaklanmaktadır. Vakıf kayıtları yalın ve net olarak tutulmalıdır ki vakfı 

denetleyen ve onaylayan kişiler tarafından da anlaşılması gerekmektedir 

(Bekci ve Apalı, 2019:234). 

3.1.  Merdiven Yöntemi  

Merdiven yöntemi ilk olarak Abbasilerde (750-1258) yılları arasında 

kullanılmış olup, İlhanlılarda (1256-1353) yılları arasında gelişme 

göstererek devamlılığını Osmanlılara devretmiştir. Osmanlılarda (1299-

1922) yıllarında kullanılan devlet muhasebe kayıt yöntemidir (Ertaş vd., 

2017: 51). 500 yılı Osmanlılarda olmak üzere toplamda 1100 yıl kullandığı 

bilinmektedir (Aydemir ve Erkan, 2011: 111). İlhanlı Devleti'nin Risâle-i 
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Felekiyye’ de yer aldığı yöntemin adının Merdiban-ı paye olmasının 

nedeni, ana tutarın başa yazılarak ana tutarı oluşturan alt tutarların da 

merdiven basamağı şeklinde yazılmış olmasından kaynaklanmasıdır 

(Güvemli ve Güvemli, 2015: 21). Merdiven yönteminin devlet 

muhasebesiyle sınırlı kalmasının nedeni de özel kesim muhasebesinin 

gelişmemiş olması ve esnaf seviyesinde kalmış olması, ileri seviyede 

muhasebe isteğine gerek duyulmadığının sebepleri arasında gösterilir 

(Özerhan, vd. 2013: 91). Merdiven yöntemi XIX. yüzyılın ilk yarıyılına 

kadar devletin isteklerine göre gelişme göstermiştir (Çabuk ve Saygılı, 

2013: 171). Merdiven yönteminin temel özellikleri aşağıdaki gibidir (Elitaş 

vd. 2008: 182); 

- Devletçilik egemen olan ülkelerde devlet muhasebesi için 

kullanılmıştır. 

- Devletin gelirleri ve giderleri için vergi gelirlerinin toplanması ve 

harcanması esasına dayanır. 

-Vergi gelirlerinin eyaletlerden alınması her eyaletin toplam vergi 

gelirlerinin ve vergi türlerinin alt alta yazılarak toplanması şeklinde 

gerçekleştirilir. 

- Harcama türleri ve tutarlarının alt alta sıralanması esastır. 

-Sistemin muhasebenin tahakkuk esasına göre çalışması esastır. Ancak 

tahakkuk maddesi yapılmadan işlemlerin yürütüldüğü bilinmektedir. 

Tahakkuk tutarı başka bir yerde takip edilmektedir. 

- Sistem hem miktar ve hem de tutar yazmaya müsait bir yapıdadır. 

- Devletin bir yıllık gelirlerinin tek bir kayıt ile yapılmasını sağlar. 

Merdiven yöntemi tahakkuk esaslı muhasebe kayıt yöntemine sahiptir. 

Örneğin bir bölgeden alınacak olan vergi gelirlerinin yılbaşında 

belirlenerek, defter-i kebir hesabına da bu meblağ yazılırdı. Gerekli olan 

dönem içinde tahsilat yapıldıkça, yılbaşındaki toplam tutardan hesap 

edilirdi. Bir sonraki yılın bütçesi geçmiş yıl da gerçekleştirilen tahsilât 

tutarları ile belirlenirdi (Çabuk ve Saygılı, 2013: 170). 

Günümüzdeki çift taraflı kayıt sistemiyle merdiven yöntemi 

karşılaştırıldığında ortak özelliklerin olduğu görülür. Bunlar, yevmiye 

madde numarası, yevmiye başlangıç çizgisi, tarih, açıklama gibi unsurların 

kayıtlarda bulunmasıdır. Borçlu olan hesapların ve tutarlarının yevmiye 

maddesinin sol tarafına yakın kaydedilmesi ile alacaklı hesapların ve 

tutarlarının yevmiye maddesinin orta kısmına yakın kaydedilmesi de örnek 

olarak gösterilebilir (Aydemir ve Erkan, 2011: 127). 

1859 yılına kadar sürekli kullanılan merdiven yöntemi daha sonra özel 

sektörün ön plana çıkması ve yenilenme hareketlerinin belirmesiyle terk 

edilmiştir (Bekci ve Apalı, 2019: 233). Osmanlı Devleti'nde 500 yıl 

162



 

boyunca kullanılan merdiven yönteminin yazılı bir kaynağının 

olmamasının sebepleri arasında usta-çırak ilişkisiyle günümüze 

aktarıldığıdır (Güvemli ve Güvemli, 2015: 20). Vakıf ve devlet 

muhasebelerinde kullanılan merdiven yöntemiyle tutulmuş olan birçok 

muhasebe defterine arşivlerden günümüze kadar geldiği söylenebilir 

(Güvemli ve Güvemli, 2016: 10). 

3.2.  Siyakat Yazısı 

Sözlükteki kelime manasının anlatım biçimi, sözün gelişi, sözün sürekli 

birbirini takip etmesi, tarz, düzen, kural anlamlarına gelen siyak 

kelimesinden siyakat kayıtlarda okunması zor ve sanatsal özelliği 

bulunmayan yazı çeşididir (Serin, 2009, : 291). Osmanlı muhasebesinde 

siyakat yazısının kullanım amaçlarından önemli olan iki özelliği şunlardır; 

birincisi, herkes tarafından okunamaması sebebiyle devletin güvenlikli 

yazım çeşidinin olması, ikincisi ise fazla bilginin kısa sürede hızlı 

yazılmasıdır (Can ve Esen, 2010: 14).  

Siyakat yazısını kısaltmak için harfler birbirine bitişik ve küçük 

yazılmıştır. Gereksiz ayrıntılardan kaçınılmış, çoğu noktalı harflere nokta 

konulmamıştır. Siyakat yazısının yanında ayrıca rakamlarının da kendine 

özel yazı biçimleri olmuştur. Hint rakamlarının yerini Arapça sayı ve 

isimlerinin almasıyla harflerin uzunluğu giderilerek şifreli yazılmıştır. 

Divan rakamları adını siyakat-ı Arabl, erkarn-ı Arabiyye divanın mali ve 

muhasebe kayıtlarında kullanılmış olmasından almaktadır (Serin, 2009: 

292). 

Osmanlı İmparatorluğu’nda siyakat harf ve rakamları devlet 

muhasebesinde ve dış yazışmalarda kullanılmıştır (Güvemli ve Güvemli, 

2016: 10). 

Siyakat yazısı 800 yıl kadar Türk muhasebe sisteminde kullanılmasını 

İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nde muhasebenin, devlet 

muhasebesinde uygulanarak kalıcılaştırıldığı usta-çırak ilişkisi ile 

öğrenildiği bilinmektedir. 1850 yılından sonra çift yanlı kayıt sisteminin 

Türkiye’de kullanılmaya başlanması ve tercih edilmesiyle birlikte siyakat 

yazının kullanımına yavaş yavaş son verilmiştir. Çift yanlı kayıt sisteminin 

Türkçe’ye çevrilerek gelmesi, herkes tarafından anlaşılır olması nedeniyle 

Osmanlıca ile kayıt edilmiştir. Siyakat yazısı çift yanlı muhasebe 

sisteminin yerleşmesiyle uygulamalardan kalkmıştır (Güvemli, 1995: 93-

94).  

4. Literatür Taraması 

Vakıf muhasebeciliği ile literatürde farklı çalışmalara rastlamak 

mümkündür. Literatürde yer alan çalışmalardan bazıları örnek olarak 

aşağıda sıralanmıştır. 
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Öztürk (1991), çalışmasında vakıflar hakkında yapılan araştırmaların 

haricinde yeni bir yöntem kullanarak, Milletçe kültür ve eserlerimiz 

karşısındaki davranışların neler olduğuna ve istatistiki cetveller yardımıyla 

okurların dikkatini belirli noktalara çekmeyi ve düşündürmeyi 

amaçlamıştır. Yapılan araştırmaya göre Ahlât, Harput gibi kültür 

merkezlerinden olan Niksar’da da, diğer ilçeler ile kıyaslama 

yapılamayacak kadar fazla vakfın olduğu ancak Vakıflar İdaresinin bu 

vakıflara yeteri kadar sahip çıkamadığı ortaya çıkmıştır. Çalışmaya 5 

fihrist, 10 esas, 7 tercüme, 13 tevcih, 1 hayrat satış, 4 cilt meclis kararı, 2 

akar ve hayrat kütük defteri olmak üzere toplam 42 defter elden geçirilmiş, 

19 vakfiye incelemeye konu olmuştur. Tarih ve kültür varlıklarının Devlet 

tarafından korunmasına dair, eserleri koruma amacı ile Millet olarak bir 

millî kültür politikası meydana getirilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. 

Buluş (2009), çalışmasında Osmanlı Devleti’ndeki vakıfların Sivil 

Toplum Kuruluşlarında tarihsel olarak görülen fonksiyonların 

belirtilmesini, Osmanlı ve Orta Doğu’daki vakıf örneklerinden yola 

çıkarak sivil toplum düşüncesi ve Osmanlı vakıfları arasında bir 

karşılaştırmanın söz konusu olup olamayacağını araştırmayı amaçlamıştır. 

Sivil topluma yönelik kuramsal çalışmaların yapıldığı, sivil toplum 

hareketlerinde olması gereken gönüllülük, özerklik gibi ölçütler, Osmanlı 

vakıf uygulamalarında bir hayli gelişmiş olduğunu göstermiştir. Sivil 

Toplum Kuruluşları, devlet ile toplum arasında bir köprü kurmuş olursa 

vakıflar, devlet ile kişiler arasında gerçekleşen destek kurumu olarak 

değerlendirilebilir. Tarihsel süreç araştırıldığında Osmanlı’da vakıf 

geleneğinin çok güçlü bir şekilde temelinin atıldığı sonucuna varılmıştır. 

Ertem (2011), çalışmasında vakfın tarifini, fonksiyonu ve tarihi 

hakkında bilgilere değindikten sonra Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde 

açılan ve devamlılığını sürdüren vakıfların yardım, dayanışma ve güvenlik 

açısından fonksiyonlarını araştırmayı hedeflemiştir. Vakıfların İslam 

topluluklarında daha sık görüldüğü, hukuki, siyasi iktisadi ve kültürel 

açıdan incelendiğinde sosyal yönünün tesirinde olduğu görülmüştür. 

Ayrıca vakıfların kamu hizmetine ayrılması kuruma sosyal içerik 

kattığının bir göstergesidir. Eski Türkler ve Osmanlı Dönemi araştırmaları 

sonucunda vakıfların sosyal yardım ve sosyal güvenlik kurumu olduğu 

varsayımı doğrulanmıştır. 

Şensoy (2014), çalışmasında vakıf muhasebe defterlerinden hareketle, 

vakıflarda gerçekleştirilmesi düşünülen hizmetlerin sonucunu araştırmayı 

ayrıca vakıflarda çalışan kişilerin aldıkları ücretler ile nasıl bir 

yaşantılarının olduğunu, ne kadar bolluk içinde hayatlarını sürdürdüklerini 

araştırmayı ve okumayı amaçlamıştır. Osmanlı vakıf defterlerinin 

incelenmesi devletin, gelirlerinin ve giderlerinin korunması ve 

denetlenmesinde güvenilir bir kurum olduğunu asırlar boyunca gelişme 

göstererek devamlılığını sürdürmüştür. Vakıfların kurulması ile birlikte 

164



 

farklı bölgelerde iş imkânı olduğu ve vakıf muhasebesi kayıtlarında, 

merdiven yöntemi sisteminin kullanıldığı sonucuna varmıştır.  

Taş vd. (2014), çalışmalarında Osmanlı Devleti döneminde ki 

uygulamaları ve muhasebeye verilen önemi konu edinmiştir. Türklerin 

Anadolu’ya yerleşmeye başlamasıyla vakıfların kurulmaya başladığı ve 

zamanla çoğaldığı görülmüştür. Vakıfların uzun ömürlü olmasının sebebi 

muhasebe uygulamalarına verilen önemden kaynaklanmaktadır. Osmanlı 

devlet muhasebesinde merdiven yöntemi denilen devlet muhasebe 

yönteminden faydalanılmıştır. Merdiven yönteminin vakıflar 

muhasebesinde kullanılmış olmasının nedeni devlet büyüklerine ait olan 

vakıfların muhasebe raporları, devlet muhasebe çalışanları ile 

denetlenmesinden kaynaklandığına değinmiştir. 

Güvemli ve Güvemli (2016), çalışmalarında Osmanlı Devleti 

vakıflarının uzun süreli olmasının nedenlerini açıklamayı ve Osmanlı 

döneminde tutulan muhasebe defterlerinden elde edilen bilgilerle, 

muhasebe bilgisine hâkim olmayan araştırmacılara yardımcı olmayı 

amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda ise Osmanlı vakıflarının, uzun 

süreli olmasının birinci sebebi, vakıf muhasebe düzeninin olmasından 

kaynaklandığı ikincisi ise vakıfların para hareketliliğinde meydana 

gelebilecek usulsüzlüklerden dolayı hukuki düzeninin olmasıdır. 

Semiz (2016), çalışmasında Para vakıflarının ortaya çıkış aşamalarını 

ve işleyişini ele alarak değerlendirmeyi amaçlamıştır. Osmanlı Devleti’nde 

vakıf kültürünün önemli olduğu bilinmektedir. Büyük şehirlerde ve 

devletin batı bölgelerinde kurulmaya başlanan para vakıfları ilk ortaya 

çıkışında her ne kadar tartışma söz konusu olsa da daha sonra memleketin 

en ücra yerlerine kadar yayılmıştır. XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar 

olan sürede eğitim, din, sağlık, küçük esnaf ve sanatkârları desteklemek 

amaçlı ihtiyaç sahiplerine kredi verilerek topluma fayda sağmıştır.  Faizin 

yasak ve fazla rakamları gösterdiği dönemde kredi arzını yükselterek 

ekonomiye destek olmuştur. Vakıf paraları bir dönem devlet borçlarının 

ödenmesi için de kullanıldığına değinilmiştir. 

Durmuş ve Bektaş (2017), yapmış oldukları çalışmada vakıf muhasebe 

defterlerinin günümüz Türkçesi ile beş bölümünden bahsederek örnek 

vermeyi ve vakıflarla ilgili araştırma yapacak olan kişilere muhasebe kayıt 

defterlerinden faydalanmaya imkân sağlamayı amaçlamışlardır. Çalışmada 

vakıf muhasebesi kayıtları incelendiğinde metin, îrâd,  masârif ve vazâif, 

şerh ve zimem bölümlerinde muhasebenin kayıtlarının olduğu 

anlaşılmıştır. Vakıflarda verilen hizmetlerle ilgili finansal bilgilere ve 

kayıtların sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri taşıdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Sırım (2017), çalışmasında, Osmanlı döneminde bir finansman kaynağı 

olarak vakıfların göstermiş oldukları rol üzerinde durmuştur. Osmanlı’da 
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eğitim, sağlık hizmetleri, dini ve kültürel faaliyetlerin finansmanı vakıf 

yolu ile gerçekleştirilmiştir. Bundan dolayı vakıflar kâr amacı gütmeyen 

veya kâr payının az olması sebebiyle iktisadî açıdan yatırım cazip 

gelmediği için sosyal hizmet faaliyetlerinin finansmanında önemli bir role 

sahiptir. Eşitlikçi sosyal-iktisadî yapısı ile birlikte vakıf kuruluşlarının 

katkı ve yenilikleri ile geliştirerek uzun ömürlü olmasını sağlanmıştır. 

Asırlar boyunca gelişme göstermesinin yanı sıra mescid, türbe, ribat, tekke, 

medrese, mektep, köprü, sulama kanalı, suyolu, kervansaray, hastane gibi 

dinî, hayri kuruluşu vakıf kurumu yardımıyla oluşturulmuştur. Vakıfların 

kurulması birçok bölgede istihdam kaynağı sağlayarak, hizmetlerin 

yürütülebilmesi için çalıştırılan görevlilere de maaşlarının ödenmesi işlevi 

gerçekleştirilmiştir. Tehlikeli yerlerde güvenliğin sağlanması için kurulan 

derbentlerin bir bölümü büyük vakıflar ile sağlanmaktadır. Her hayır 

kuruluşunun bir vakfiyesi vardır. Bu vakfiyede kuruluşun faaliyetleri 

esnasında yapılacak olan giderleri karşılayacak olan yapı ve kurumları, 

kimlerin çalışacağını ve aldıkları ücretleri net bir şekilde gösterildiğine 

değinilmiştir. 

Akyüz, Tarihte büyük bir öneme sahip olan vakıf kavramının 

incelenmesi ve vakıf kuruluşlarındaki genel yapının araştırılmasını 

amaçlamaktadır. Osmanlı devletinde dini inançlarının yanı sıra 

geçmişinden gelen yardımlaşma duygusunun İslam’da ki karşılığı “Vakıf” 

kurumlarıdır. Bu yardım müesseseleri Osmanlı Devleti’nde hayri bir 

amaca sahip olmasının yanında devletin temelini oluşturan sistemin de adı 

olmuştur. Vakıflar, Osmanlının görkemli tarihinde devletin ve toplumun 

sorunları ve gereksinimleri karşılanırken günümüzde oluşan sosyal 

sorunlara karşı çözüm önerileri sunan bir yapıya sahiptir. Vakıfların 

geçmişi, kaynakları, özellikleri, işlevleri, esasları, kapsamı ve yapısı 

bakımından araştırılması günümüzde önemli olacağı sonucuna varmıştır. 

Literatürde yer alan vakıflar ile ilgili olan çalışmalar incelendiğinde 

kavramsal alan yazınlarının ağırlıkta olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak bu 

çalışmada yer alan belgenin kapsadığı yer ve zaman ile ilgili bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu yönü ile bu çalışma litratüre vakıflar hakkında katkı 

sağlayacaktır. 

5. 1282 Senesi Elazığ Vilayeti Vakıf Gelirleri 

Başbakanlık Osmanlı arşivlerinden elde edilen Evkaf Muhasebesi 

defterlerinden olan EV.d. 25148 defter nolu belgenin transkripsiyonu 

yapılmıştır. Belge ciltli ve 41*57 ebatlarında olup, dört varak olarak 

kayıtlanmıştır. 1297 R. (1882 H.) senesinin Kanunievvel-Şubat (Ocak-

Mart) aylarını kapsayan 3 aylık dönemde Elazığ vilayetinin vakıflarının 

gelirlerinin ve gelirlerin çeşitlerini göstermektedir. Defter, “Mamuretü’l-

Aziz vilayeti dâhilinde kain evkaf-ı şerifenin hazine-i evkaf-ı hümayuna 

aid varidatından iki yüz doksan yedi senesi Kanunıevveli iptidasından 
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Şubatı gayetine değin tahsil olunan varidatının enva’ ve miktarını 

mübeyyin defterdir- Kanunıevvel-Şubat sene” açılış kaydı ile 

başlamaktadır. Defterin devam eden kısımlarının ilk tablolaştırılmış hali 

tablo 1’deki gibidir. 

Tablo 1:1282 R. Senesi Elazığ İli Vakıflarının İcmali. 
Esami-i Hayrat ve evkaf 

 

İcmali Aslı Tahsili Senesi 

Krş Pr Krş Pr Krş Pr  

Evkaf-ı hümayundan(?) Mamuretü’l-azize 

muzaf Zerteriç(?) karyesi camiinin hitabet 

ve imamet cihetleri 

75  75 0 75 0 - 

Arabgir’de Osman Paşa vakfı şerifinden 62 16 62 16 62 16 - 

“”” vakf-ı mezkur 799 24 799 24 799 24 - 

Yekün 937 0 937 0 937 0 - 

Evkaf-ı  hümayundan(?) Palu kazasında 

Kasımiye vakfınadn 
- - 4375 0 4375 0 96 

“””” (….) Köy mezrası vakfı - - 1129 0 1129 0 97 

(….) ve Nedamet karyeleri vakfı - - 471 25 471 25 97 

(….) karyesi vakfı - - 286 35 286 35 97 

(….)  Kayı mezrası vakfı - - 1164 10 1164 10 97 

El-Aziz karyesi vakfı - - 190 30 190 30 97 

Dükkân önü Cami-i şerifine meşrut Hacı 

Halil Ağa vakfı 
- - 3 10 3 10 

An 

94 ila 

97 

Cami-i Kebir vakfı - - 131 10 131 10 

An 

93 ila 

97 

İmamete meşrut mezkûr cami-i şerif vakfı - - 50 25? 50 25? 

An 

88 ila 

97 

Dükkân önü cami-i şerifine meşrut Küçü? 

Mezrası vakfı 
- - 1472 10 1472 10 

An 

94 ila 

97 

Kolsuz Ahmed Ağa Mescid-i Şerifi vakfı - - 37 20 37 20 

An 

92 ila 

97 

Tevsik? Mezrası vakfı - - 1086 30 1086 30 97 

Ziyor?-ı Sagir karyesi vakfı - - 345 20 345 20 97 

Kuşçu karyesi vakfı - - 619 15 619 15 97 

Alaşa? Medresesi vakfı - - 250 0 250 0 

An 

94 ila 

97 

Küçük Ağa Medresesi vakfı - - 496 20 496 20 

An 

89 ila 

97 

Mezkûr Cami-i Kebir ve çeşmesi vakfı - - 0 0 10 0 97 

Hacı Hüseyin Ağa vakfı - - 21 5 21 5 

An 

89 ila 

97 

Kasımiye Vakfı - - 11951 0 2655 23 97 

Kayı karyesi vakfı - - 1312 15 495 0 97 

(…) ve Maksud Ali ve Hüseyin Karyeleri 

vakfı 
- - 2658 20 856 - 97 

Bahçecik ve beşaret karyeleri vakfı - - 1292 0 456 - 97 
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Habab? Ve Hanaz ve Tisni? Karyeleri 

vakfı 
- - 11194 30 725 30 97 

Cemşid Bey Vakfı - - 10959 30 913 10 97 

Gülşeker ve Nehar? Karyeleri vakfı - - 2634 10 1534 10 97 

Siverek kazasında Yakub Efendi vakfı - - 276 5 276 5 
96 ve 

97 

Câmi'-i Kebir İmametliği Vakfı - - 171 10 171 10 
96 ve 

97 

İsmail Efendi Vakfı - - 223 20 223 20 
96 ve 

97 

Feyzullah Ağa Medresesi Vakfı - - 97 10 97 10 
96 ve 

97 

Hasan Efendi Vakfı - - 213 5 213 5 
96 ve 

97 

Uğurluzade Vakfı - - 88 20 88 20 
96 ve 

97 

Hacı Bahaüddin Kütübhanesi Vakfı - - 125 0 125 0 
An 87 

ila 97 

Gülabi Bey Câmi'-i Şerifi vakfı - - 36 0 36 0 
96 ve 

97 

Hasan Çelebi Câmi'-i Şerifi vakfı - - 325 5 325 5 
96 ve 

97 

Zeyir Efendi Vakfı - - 48 10 48 10 
96 ve 

97 

Haliliye Câmi'-i Şerifi Vakfı - - 11 25 11 25 
96 ve 

97 

Yekün 21393 8 --- -- 21393 8 - 

Palu kazası ümerasından Hacı Tahir Bey 

zimmeti 
- - 1000 0 1000 0 95 

Palu kazasının mal sandığı deyni olub, 

sabık evkaf muhasebecisi Şakir Efendiden 

devr olunan 

- - 97871 30 10000 0 95 

Yekün 11000  98871 32 11000 0 - 

Ergani Sancağı mutasarrıfı ahmed Hamdi 

Efendinin Doksan yedi senesi mart 

maaşının öşrü olub Haremeyn ikramiyesi 

250  250 0 250 0 - 

( Yekün) 33580 2 
Nakl-

Şode 
    

Tablo 1’de Elazığ ilinin (Mamuratü’l Aziz Vilayeti) yerleşik olan 

vakıflarının isimleri, geçmiş yıllardan aktarılan gelirleri, aslının ne kadar 

olduğu ve bunun ne kadarının tahsil edildiği gösterilmektedir. Belgede yer 

alan bilgilerin tablolaştırılması sonrasında en fazla gelirin “Kasımıye 

Vakfına” ait olduğu ortaya çıkmaktadır. 11.951 kuruş olan vakfın geliri o 

yıla ait olmasının yanında tespit edilen gelirlerin sadece 2.655 kuruş 23 

paralık kısmı tahsile tabi olmuştur. Hiç geliri olmayan vakıflar olmasının 

yanında Dükkân önü Cami-i şerifine meşrut Hacı Halil Ağa Vakfı’nın 

geliri sadece 3 kuruş 10 para olarak muhasebeleştirilmiştir. Belge vakıf 

gelirlerinin muhasebe kayıtları gerçekleşirken üç bölümde yekûn ifadesi 

ile toplam alınmış ve cins-i meskûkâtı yani günümüz karşılığı ile paranın 

dökümünü, her bir paradan kaçar tane olduğu gösterilmiştir. Belgede 

birinci yekûn 937 kuruş ve bu kuruşların cins-i meskûkâtı 400 altılık, 300 

beşlik, 237 (…)’den oluştuğu, ikinci aşamada 21.393 kuruş 2 para olduğu 
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ancak kayıtlarda 21.393 kuruş 8 para olarak kaydedildiği görülmüştür. 

Cins-i meskûkâtın 1.200 beşlik, 350 altılıktan oluştuğu, üçüncü aşamada 

11.000 kuruş olduğu, cins-i meskûkâtının kaydedilmediği, vakıf icmaline 

göre 33.580 kuruş 8 para vakıfların toplam geliri olarak kayıtlanmış ancak 

belgenin kontrolü sonucunda 33.580 kuruş 2 para olduğu tespit edilmiştir. 

Bu kadar işlem yoğunluğu olan bir belgede 33.580 kuruş 2 para olması 

gerekirken 6 paralık bir sapmanın olması muhasebe kayıtlarında önemli bir 

farktır. Belgede yer alan muhasebe kayıtlarına göre gelirlerin toplamı 

98.871 kuruş olmasına rağmen bunun sadece 33.580 kuruşu tahsil 

edilebilmiştir. 

Belgede toplamda 39 vakıf olması ve genel olarak 97 senesinin gelirleri 

kayıt altına alınmasının yanında 87 yılına kadar geriden gelen en eski vakıf 

olan  “Hacı Bahaüddin Kütübhanesi Vakfı” kayıtlarının gelirleri de 

belgede muhasebeleştirilmiştir. “Arabgir(?)’de Osman Paşa vakfı 

şerifinden” mahlûlât muaccelatı denilen mirasçısı olmayan kişilerin evkafa 

ödenmesi gereken peşin ödeme tutarı 62 kuruş 16 para olarak 

kaydedilmiştir. “Evkaf-ı hümayundan(?) Palu Kazasında Kasımiye 

Vakfı”ndan  “Haliliye Câmi'-i Şerifi Vakfı”na kadar olan vakıfların 

“Ergani Madeni Sancağı”na ait olduğu kayıtlarda görülmektedir. Palu 

Kazası’nın mal sandığı deyni olub, sabık evkaf muhasebecisi Şakir 

Efendiden devr olunan 10.000 kuruş 95 senesinde kayıt edildiği 

gösterilmiştir. 

Belgede üçüncü yekûn ifadesinden sonra Ergani Sancağı mutasarrıfı 

(yöneticisi) Ahmed Hamdi Efendinin 97 senesi Mart ayı maaşının öşrü ve 

Haremeyn ikramiyesi olarak 250 kuruş kayıt edildiği görülmektedir. 

Defterin içerisinde yer alan muhasebe kayıtlarının geleneksel merdiven 

yöntemi kullanılarak hazırlandığı görülmüştür. 

Tablo 2: Mamuratü’l Aziz Vilayeti’nin Gelirlerinin İcmali. 

Açıklama 
İcmali 

(Yekün)  

Nev’-i emlak ve 

esami-i elviye 

- Kuruş Pr 
Mamuretü'l-aziz 

Vilayeti 

- 33.580 2 - 

Başkaca tanzim olunan cedvele imla olunan masarif 4.436 10 - 

- 29.143 32 - 

Tablo 2’de Mamuratü’l Aziz Vilayeti’nde 33.580 kuruş 2 para gelirin 

olduğu ancak 33.580 kuruş 8 para gelir kaydedildiği, 4.436 kuruş 10 para 

masraf yapılarak kalan gelirin 29.143 kuruş 32 para olduğu tespit 

edilmiştir. Belgede 29.143 kuruş 38 para toplam gelir kaydedilerek 6 

paralık sapmanın bu kısımda oluştuğu görülmektedir. 
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Tablo 3: Hazine-i Evkaf-ı Hümayuna İrsal Kılınan Ecnası. 

Açıklama (Suret-i İrsali) 
Sim-i Mecidiye 

Fi Beheri Kuruş 

  Kuruş Para 

20 Hazjiran sene 97 tarih ve iki numaralı 

inha mûcebince alel-hesap olarak 

Timurciyan Artin Ağa yediyle poliçeten 

irsal kılınan yirmi yedi bin üç yüz altmış 

beş kuruş otuz paradan 

6.156 - 19 - - 

Fi beheri - - Kuruş Para - 

100 kuruş 68 para - - 6.800 - 
Lira-yı 

Osmani 

19 kuruş  - - 1.520 - 
Sim-i 

mecidiye 

5 kuruş - - 1.680 - Altılık 

14 teşrinisani sene 97 tarih ve üç numaralı 

inha mûcebince alel-hesab olarak 

Timurciyan Artin Ağa yediyle poliçeten 

irsal kılınan 

10.000  10.000 - - 

Fi (…) 
- - 3.700 - Altılık 

- - 1.800 - Beşlik 

- - - 7.487 38 
Sim-i 

mecidiye 

- 12.987 38 12.987 38 - 

18 kanunısani sene 97 tarih ve dört 

numaralı inha mûcebince alel-hesab 

olarak Palulu Arpacıyan ve şeriki yediyle 

poliçeten irsal kılınan on beş bin kuruştan 

icra-yı mahsubu 

29.143 38 - - - 

Tablo 3’de 20 Haziran 97 tarihi 2 numaralı poliçeten Timurciyan Artin 

Ağa yediyle 27.365 kuruş 30 paradan 6156 kuruş irsal kılınmıştır. 14 

Teşrin-i Sâni (Kasım) ayı 97 senesine ait 3 numaralı poliçeten Timurciyan 

Artin Ağaya 6.800 kuruş, 1.520 Kuruş, 1.680 kuruş olmak üzere toplamda 

10.000 kuruş irsal kılınmıştır. 12.987 kuruş 38 paranın 18 Kânun-u Sâni 

(Aralık) ayı 97 senesine ait 4 numaralı inha mûcebince alel-hesap olarak 

Palulu Arpacıyan ve şeriki (ortak) yediyle poliçeten 15.000 kuruştan 

mahsubu gerçekleşmiştir. Belgede toplamda 29.143 kuruş 38 paranın irsal 

olduğundan bahsedilmektedir. 

Tablo 4: Mezkûr Poliçenin Suret-i Mahsub İcmali. 

Açıklama  Kuruş Para 

Mart 97 cetvelinde irsali lazım gelip muahharan irsal olunacağı beyan olunan 

meblağ olub, o gün mahsubunun icra buyurulması. 6.424 24 

Haziran 97 cetveline mahsûb kılınan 14.737 12 

Eylül 97 cetveline mahsûb kılınan  47 34 

İşbu cetvelde mahsubu icra kılınan 6.156 0 

TOPLAM 27.365 30 

Tablo 4’de mezkûr poliçenin suret-i mahsubunun 97 senesinin Mart 

ayına ait 6.424 kuruş 24 para muahharan (sonradan) irsal (göndermek) 

olunacağı söylenen meblağnın o gün hesaplanıp gönderildiği, Haziran 

ayında 14.737 kuruş 12 para, Eylül ayında 47 kuruş 34 para, 6156 kuruşun 
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mahsubu icra kılınmış, toplamda 27.365 kuruş 30 para mezkûr (sözü 

geçen) poliçe hesaplanmıştır.  

Belgenin devam eden kısmında azaların onayını gösteren mühürler 

görülmektedir. Mühürler;  “Emin-i Sandık Mühür Katib-i Vakf Mehmed 

(…)”, “aza (bu-dahi)”, “aza (bulunamadı)”, “memur-ı defter-i hakani 

(…)”, “muhasebeci-i evkaf es-Seyyid Yusuf Fehmi”, “Aza,(memuriyette 

olmadığı)”, “aza, (bulunamadığı)”, “Müdir-i Nafia (…..Rahman…. 

Osman)”, “(…..)” “Episkopos-ı millet-i Ermeni Agob”, “Mektubi Ahmed 

Fehim”, “defterdar (….)”, “Naib Mehmed Tevfik”, “Vali-i Vilayet 

Abdullah Musib” azalarına aittir. Buda defterlerin komisyon gibi 

onaylandığını göstermektedir.  

Belgenin devam eden kısmında “Mamuratü’l Aziz Vilayet-i dâhilinde 

kaim bi’l-cümle evkaf-ı şerifenin mahalli muhasebecisi Yusuf Efendi 

zamanı olarak geçen 97 senesi Kânun-u Evvel başı Şubat’ın sonuna kadar 

olan cedvel düzenlenmiştir. Üç mah zarfında bi’t-tanzim canib-i hazineye 

takdim olunan işbu cedvelin varidat-ı umumiye idaresince bade’t(?) -

tedkik  ol-babda yazılmış senet makbuzu ile 33.580 kuruş 2 para  gelirden 

mahsup edilmiş olunan 12.987 kuruş 32 para 18 Temmuz 97 tarihiyle 

teslim-i hazine olunub bi’l-mahsub bakiyyesi olan 20.192 kuruş 10 paranın 

badehu masarifat-ı umumiye idaresinden terkim olunancak masraf 

suretiyle irad ve masraf vechle mahsubu bi’l-icra iade olunmak üzere 

makbuz-ı mezkur şimdilik bi’t-tevkif işbu cedvel varidat-ı umumiye 

idaresine iade olunmuştur.” İfadesi yer almış ve belgenin bu kısmında da 

33.580 kuruş 8 para kaydedilerek 6 paralık bir sapma olduğu 

görülmektedir. 

Belgenin kapanış kaydında “Mamuratü’l Aziz Vilayet-i celilesiyle 

Ergani sancağı dâhilinde kain (var olan) evkaf-ı şerifenin 97 senesi 

Kanunuevvel’in başından Şubat’ın sonuna kadar üç mah zarfında 

vukubulan tahsilat ve sarfiyatı havi tanzim kılınan iki kıta irad ve masarif 

cedveliyle birkıta mahlul ve bir kıta da arazi memurluğundan bi’t-tanzim 

ita olunan daimi hasılat-ı vakfiye icmal cedveliyle sair senedat-ı makbuza 

leffen takdim kılınmış ve makbuzat ve medfuatın kemiyyat ve keyfiyatı 

cedavil-i mezkure mütalaasından anlaşılacağından ol-vechle ifa-yı 

muktezası mütevakkıf-ı re’y-i ali-i hazret-i nezaret-penahileri bulunmuş 

olmağın ol-babda emr uf erman hazret-i menlehü’l-emrindir.” ve Tarihinin 

“7 Cemaziyelevvel 99” yılında ve 15 Mart 98 yılında geçtiğinden 

bahsedilmiştir.   

En son Mamuratü’l Aziz Vilayet-i evkaf muhasebecisinin Seyyid Yusuf 

Fehmi kişisine ait olduğu belgede yer almaktadır. Aynı zamanda 11 C. 99 

senesine ait 2322? numaralı masraftır. Bu belgede varidat cetvelinin 

hazırlandığı beyan edilmiştir. 
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6. Sonuç  

Osmanlı Devleti’nde sosyal ve ekonomik hayatta önemli rol sahibi olan 

müesseselerin başında vakıflar gelmektedir. Vakıflar giderlerini, gelirleri 

ile karşılamakta idi. Bu kurumlara kuruluş aşamasında giderlerini 

karşılamaları için konusuna göre akar adı verilen gelir kaynakları tahsis 

edilirdi. Bu gelirlerin takibinin yapılması muhasebe kayıtları ile 

gerçekleştirilirdi. Muhasebe kayıtlarının yerine getirilirken kullanılan yazı 

biçimi siyakat, muhasebe sisteminin özünü ise merdiven yöntemi 

oluştururdu. Muhasebe kayıtları, taşrada çok yüksek eğitim seviyesine 

sahip olmayan muhasebeciler tarafından yerine getirilirdi. Muhasebeciler 

tarafından tutulan kayıtlar azalar, defterdarlar ve illerde valiler tarafından 

onaylanarak denetime tabi tutulmak üzere merkeze gönderilirdi. 

Vakıflar, vilayetlerde faaliyet sürdüren yaygın yapılardan olup bütün 

devlet topraklarında sistematik olarak devletin ileri gelenleri ile yerel 

bölgelerde söz sahibi olan varlıklı kişiler tarafından kurulmuştur. İşte bu 

vakıfların yaygın olarak bulunduğu vilayetlerden biri de Elazığ Vilayetidir.  

Bu çalışmanın konusunu vakıf muhasebeciliği oluşturmaktadır. Bu 

konu dâhilinde Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden elde edilen 25148 nolu 

defter özelinde vakıf muhasebeciliğinin incelenmesi ise çalışmanın 

amacını oluşturmuştur. Belgenin transkripsiyonu yapıldığında Elazığ 

Vilayeti’ne ait 1297 (R.) tarihli 3 aylık dönemde vilayet genelinde yer alan 

gelirlerin muhasebe kayıtları olduğu ortaya çıkmıştır. Bu belge muhasebe 

yönünden incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır; 

- Defterde yer alan vakıfların gelirleri icmal özelliği taşımaktadır. 

Yani her bir vakfın kayıtları bulundukları müessesede detaylı olarak 

olmasına rağmen bu belgede sadece gelirlerin toplamları bulunmaktadır. 

- Muhasebe kayıtları Osmanlı muhasebe kayıt yöntemi olan 

merdiven yöntemine göre hazırlanmıştır. Bütün gelirler alt alta 

kayıtlanmış, belirli aralıklarla ara toplamlar alınmış ve en son genel 

toplam alınmıştır. 

- Belge muhasebenin tam açıklama kavramı gereği, kayıtlarda bütün 

işlemlerin açıklamaları yer almıştır. 

- Muhasebenin bir diğer kavramı olan dönemsellik kuralına 

uyulmuş ve 3 aylık bir dönemde muhasebeleştirme işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. 

- Belgede bütün kayıtlar kuruş ve para ölçüsü ile kayıtlanmıştır. Bu 

da parayla ölçme kavramına uygun kayıtların varlığını ifade etmektedir. 

Belgenin transkripsiyonu sonucunda yapılan hataların çok büyük 

meblağlardan oluşmadığını 6 paralık bir sapmanın genel olarak bütün 

toplamlara yansıdığı görülmektedir. Belge kayıtlarının incelenmesi 

sonucunda 39 vakfın gelir sağladığı görülmektedir. Gelir toplamlarında 

oluşan tutarsızlıklar ele alındığında ise toplam gelirin 33.580 kuruş, 2 para 
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olması gerekirken belgede 33.580 kuruş, 8 para olarak kaydedilmiştir. 

Bahsedilen hesap hataları gözardı edildiğinde (belge verilerine göre) 

Mamuratü’l Aziz Vilayet-i 1297 yılı 3 aylık dönem varlıklarının toplamı 

98.871 kuruş 32 para olmasına rağmen bunun 33.580 kuruş 2 parası tahsil 

edilebilmiştir. Mamuratü’l Aziz Vilayeti’nde 33.580 kuruş 2 para gelirin 

olduğu ancak 33.580 kuruş 8 para gelir kaydedildiği, 4.436 kuruş 10 para 

masraf yapılarak kalan gelirin 29.143 kuruş 38 para olarak kaydedildiği 

ancak 6 paralık sapmanın bu kısımda da oluştuğu görülmektedir. Ancak 

bütün bu maddi tutarsızlıklar değerlendirilirken, dönemin teknolojik 

gelişmişliği gözönünde bulundurulması gereken önemli bir husus olarak 

değerlendirilmelidir. Belgede toplamda 29.143 kuruş 38 paranın irsal 

olduğundan ve 27.365 kuruş 30 para mezkûr (sözü geçen) poliçe 

hesaplandığından bahsedilmektedir. 

Kaynakça 

AKYÜZ, H., Bir Medeniyetin İz Düşümü “Vakıflar Ve Şehirler”, 

www.academia.edu/31957176/B%C4%B0R_MEDEN%C4%B0YET

%C4%B0N_%C4%B0Z_D%C3%9C%C5%9E%C3%9CM%C3%9C

_VAKIFLAR_VE_%C5%9EEH%C4%B0RLER_ 

ATEŞ, İ. (1982), Hayrî ve Sosyal hizmetler Açısından Vakıflar, Vakıflar 

Dergisi, 15, 55-88. 

AYDEMİR, O. VE ERKAN, M. (2011), Merdiven Kayıt Yöntemi ve 

Günümüz Muhasebe Sistemi,  Muhasebe ve Finans Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, (1), 110-128. 

BAYARTAN, M. (2008), Osmanlı Şehirlerinde Vakıflar ve Vakıf 

Sisteminin Şehre Kattığı Değerler,  Osmanlı Bilimi 

Araştırmaları, 10(1), 157-175. 

BEKCİ, İ. VE APALI, A. (2019), Aydın Sancağı Tire Kazasında Bulunan 

Vakıfların 1275 (H.) Tarihli Muhasebe Defteri,  Akademik 

Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 11(20), 231-245. 

BULUŞ, A. (2009), Sivil Toplum Kuruluşlarına Tarihsel Bir Örnek: 

Osmanlı Vakıfları, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (16), 21-36 

CAN, A. V. VE ESEN, S. (2010), Osmanlı Muhasebe Sistemi Ve 1530 

Yılına İlişkin Yapılan Kayıtların Işığında “Bir Osmanlı Livası: 

Prizren”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (ICAFR), 16, 

1-16. 

ÇABUK, A. VE SAYGILI, A. T. (2013), Osmanlı İmparatorluğu'nda XIX. 

Yüzyılın Ortalarında Devlet Muhasebesinde Merdiven Yönteminden 

Çift Yanlı Kayıt Yöntemine Geçiş,  Muhasebe ve Finans Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, (4), 168-196. 

173



 

ÇAĞATAY, N. (1984), Vakıf ve Tarihi Gelişimi, Vakıf Haftası Dergisi, 1, 

18-20.  

DURMUŞ, M. E. VE BEKTAŞ, İ. (2017), Osmanlı’da Muhasebe Usulü 

ve Vakıf Muhasebe Kayıtları Okuma Kılavuzu, PESA Uluslararası 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 196-209. 

ELİTAŞ, C., GÜVEMLİ, O., AYDEMİR, O., ERKAN, M., ÖZCAN, U. 

VE OĞUZ, M. (2008), Osmanlı İmparatorluğu’nda 500 Yıl Boyunca 

Kullanılan Muhasebe Yöntemi: Merdiven Yöntemi, Ankara. 

ERTAŞ, F. C., ALPASLAN, H. İ. VE AKDEMİR, Y. (2017), Anadolu 

Muhasebe Kayıt Kültürünün Doğuşu-1350-1500, Muhasebe ve Finans 

Tarihi Araştırmaları Dergisi, (13), 51-89. 

ERTEM, A. (2011), Osmanlıdan Günümüze Vakıflar, Vakıflar Dergisi, 36, 

25-66. 

GENÇ, M. (2014), Klasik Osmanlı Sosyal-İktisadi Sistemi ve Vakıflar, 

Vakıflar Dergisi, 42, 9-18. 

GÖZÜBENLİ, B. (1995), Sosyal Güvenlik Müessesesi Olarak 

Vakıflar,  Vakıf Haftası Dergisi, 12, 77-78. 

GÜRSOY, Ç. (2011), Şeyhü’l-İslâm Ömer Hüsâmeddin ve Kazasker 

Mehmed Vahid Efendilerin Para Vakıfları, Vakıflar Dergisi, 4, 167-

192. 

GÜVEMLİ, O. (1995), Türk Devletleri Muhasebe Tarihi Osmanlı 

İmparatorluğu’na Kadar, 1. Cilt, 2. Baskı, Süryay Sürekli Yayınları 

A.Ş., İstanbul. 

GÜVEMLİ, O. VE GÜVEMLİ, B. (2015), Osmanlı Devlet Muhasebesinde 

Kayıt Düzeni ve Defter Sistemi, Muhasebe ve Finans Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, (9), 18-42. 

GÜVEMLİ, O. VE GÜVEMLİ, B. (2016), Osmanlı Kayıt Kültüründe 

Vakıf Muhasebesi ve Devlet Muhasebe Sistemi, Vakıflar Dergisi, 46, 

9-21. 

ORBAY, K. (2005), Vakıfların Bazı Arşiv Kaynakları, Vakıflar Dergisi,  

XXIX, 27-41. 

ORBAY, K. (2014), Vakıf Muhasebesi Ve Kurumsal Etkinlik; Kayıt 

Sistemi, Defterler Ve Denetim, XVII. Türk tarih Kongresi, 15-17 Eylül 

2004, IV.Cilt-V.Kısım, Ankara. 

ÖZERHAN, Y., Erkan, M. ve Nazlıoğlu, B. (2013), Osmanlı Arşivinde 

Merdiven Yöntemi ile Yazılmış Muhasebe Defter ve 

Raporları, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (5), 88-

120. 

174



 

ÖZTÜRK, N. (1991), Vakıflar Arşiv Kayıtlarına Göre Niksar Vakıfları, 

Vakıflar Dergisi, 22, 45-68. 

ÖZTÜRK, N. (1993), Tarihte ve Bugün Vakıflar Eliyle Aileye Götürülen 

Hizmetler, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 3(3), 78-89. 

SEMİZ, Y. (2016), Osmanlı Devleti'nde Para Vakıfları, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 19(1), 89-

101. 

SERİN, M. (2009), Siyâkat, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 

37, 291-292 

SIRIM, V. (2017), Bir Finansman Kaynağı Olarak Vakıflar: Osmanlı 

Örneği, Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 4(6), 22-36. 

ŞENSOY, F. (2014), Muhasebe Defterlerinden Vakıfların Çok Yönlü 

Boyutlarını İzlemek-Bir Örnek XVIII. yy.,  Muhasebe ve Finans Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, (7), 76-103. 

ÜLKER, Y. VE TORAMAN, C. (2012), Osmanlı Devleti’nin Sosyal ve 

Ekonomik Hayatında Para Vakıflarının Rolü ve Muhasebe 

Uygulamaları, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2): 55-84. 

TAŞ, O., OĞUZ, M. VE EKİCİ, C. (2014), Türk Vakıf Kültürünün 

Devamlılığının Dayanağı: Muhasebe, Muhasebe ve Finans Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, (7), 104-123. 

YEDİYILDIZ, B. (2012), Vakıf, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, 12 Şubat 2020 tarihinde 

https://islamansiklopedisi.org.tr/vakif#2-tarih adresinden alındı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

https://islamansiklopedisi.org.tr/vakif#2-tarih


 

Ek-1 1297 Senesi Elazığ Vakıfları Gelirlerinin Muhasebe Kaydı 

Örneği 

 

 

176



 

 

 

 

 

177



 

BÖLÜM 12 

MARX VE İŞSİZLİK: KARMAŞIKLIK İKTİSADININ 

İZLERİ 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 

e-mail: cumalispontik@gmail.com, Orcid no: 0000-0001-8760-5253 

1.Giriş 

İktisat biliminde, J. M. Keynes öncesi (K. Marx ve Marxistler hariç) 

Klasik iktisatçıların tam istihdam kabullerinin bir sonucu olarak işsizliğin 

iktisadi bir sorun olarak görülmediği genel olarak söylenebilir. Bu 

dönemde Marx ve Marxistler hariç iktisatçılar net bir şekilde işsizliği 

çalışabilir kimselerin bilinçli tercihlerine dayandırarak açıklamışlar yani 

işsizliği kişilerin çalışmama yönündeki tercihi saymışlardır. 1929 Dünya 

Bunalımı ile tam istihdam varsayımı geçerliliğini yitirmiş ve bu dönemde 

Keynes’le birlikte gayri iradi işsizlik klasik iktisatçılar açısından da iktisadi 

bir sorun olarak kabul edilir hale gelmiştir. Keynes sonrası dönemde ana 

akım iktisatçılar arasında işsizlik Phillips Eğrisi üzerinden tartışılmıştır. Bu 

tartışma iktisat politikaları hedeflerinden tam istihdam ile fiyat istikrarı 

arasında bir çatışma bulunduğu yani bu iki hedefe aynı anda 

ulaşılamayacağı kabulü üzerinden yürütülmüştür. 

Marx ise işsizlik sorununa bakışıyla Keynes’i de dâhil edebileceğimiz 

ana akım iktisadi görüşteki iktisatçılardan tamamıyla farklıdır. Bu 

bağlamda Marx’ın işsizliği çözülmesi gereken bir iktisadi sorun ya da 

uğruna diğerlerinden vazgeçilmesi gereken bir iktisat politikası hedefi 

olarak gördüğü söylenemez. En net bir şekilde Marx’a göre işsizlik, 

kapitalist üretim tarzının sistemsel bütünlüğü içinde anlaşılabilecek yapısal 

özelliğinden kaynaklanan bir sorundur. 

Bu çalışmada Marx’ın işsizlik üzerine görüşleri incelenecektir. 

Çalışma, düşünürün “Kapital” başlıklı kitabının ağırlıklı olarak birinci cildi 

özelinde belirttiği görüşleriyle sınırlandırılmıştır. Ayrıca söz konusu 

“sınırlar”ın Karmaşıklık İktisadı ile teğet olduğu durumlar da kısaca ele 

alınmıştır. 

Çalışmada karşılaştırmalı yöntem ve kaynak tarama yöntemi 

kullanılmıştır. Bu kapsamda önce Karmaşıklık Bilimi’ne ilişkin kavramsal 

düzeyde genel bir bakış sunulup daha sonra Marx’ın işsizlik üzerine 

olduğunu kabul ettiğimiz açıklamaları ortaya koyulup, bu açıklamalar 

gerektiğinde konu üzerine yapılmış çalışmalarda belirtilen düşüncelerle 

karşılaştırılarak ve Karmaşıklık Bilimi ile teğet olduğu noktalardan 

değerlendirilerek bazı teorik çıkarımlarda bulunacaktır. 
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2. Karmaşıklık Bilimi: Kavramsal Düzeyde Genel Bakış 

Beyin, hayvan sürüleri, doğal diller, ekosistem gibi doğada örnekleri 

bulunan sistemler niteliksel olarak karmaşıktıri. Ekonomik yapılar da 

karmaşık nitelikte olmalarına rağmen basit yapısal denklemlerle yani fark 

denklemleri veya diferansiyel denklemlerle modellenmeye çalışılmıştır 

(Arthur, 1999; Faggini ve Lux, 2009; Gintis, 2006; Faggini ve Parziale, 

2014). Bu çalışmalar katı bir determinizm içermelerine bağlı olarak 

esasında karmaşık nitelik gösteren ekonomik yapılarda gerçekleşen evrim, 

yaratıcılık, uyarlama, öğrenme ve yenilikler gibi olguları 

açıklayamamışlardır. Bu eksikliği, Holland (1992)’ın belirttiği üzere 

karmaşık sistemlerin birbirleri ile dinamik bir biçimde etkileşim halinde 

olan birçok bileşenden oluşumuyla ilişkilendirmek mümkündür.  

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle birlikte söz konusu eksiklik 

ortadan kalkmıştır. Böylece karmaşık sistemlerin ele alınmasında ileri 

düzeyde bilgisayar teknolojisi imkânlarından yararlanan Karmaşıklık 

Teorisi veya Karmaşıklık Bilimi adı verilen yeni bir bilim dalı ortaya 

çıkmıştır. Bu bilim dalının temel sorunsalı karmaşık sistemlerin 

modellenmesi ve anlaşılmasıdır. Analitik yöntemin bir sistemi 

bileşenlerine ayırarak incelemesine bağlı olarak ortaya çıkan sistemin 

bileşenleri arasındaki ilişkilerin ve etkileşimlerin gözden kaçırılması 

şeklindeki eksikliğin Karmaşıklık Bilimi’nde söz konusu olmadığı 

belirtilebilir. 

Karmaşıklık Bilimi’nde karmaşık sistemlerin modellenmesinde 

kullanılan temel araçlar ajan tabanlı modelleme ve benzetimdir (Macal ve 

North, 2005). Ajan tabanlı modelleme ve benzetimde sistem hesaplama 

yapabilen ve birbirleri ile etkileşim halinde olan ajanlarla 

modellenmektedir. Bu prosedürde ilk olarak ajanların hesabi davranışları 

modellenmekte, daha sonra bu ajanlar bilgisayarda oluşturulan sanal bir 

ortama yerleştirilmektedir. Modelin yürütülmeden önce başlangıç 

parametreleri ve koşulları tanımlanmaktadır. Ardından model çalıştırılarak 

dış etki olmadan modelin kendi başına dinamik ajan etkileşimleri ile 

değişim geçirmesi sağlanmaktadır. 

Karmaşık sistemler bir bütün olarak bileşenlerinin sahip olmadığı 

özellikler ve davranışlar sergileyebilmektedir. Bu özellikler bileşenler 

arasındaki etkileşimlerden kaynaklanmaktadır. Bu olguya belirme 

(emergence) adı verilmektedir.  

Ana akım nitelikteki Neoklasik İktisadi Teori ekonomik bir sistemi 

açıklamak için sistem dinamiklerini ifade eden matematiksel denklemleri 

ortaya koymaya çalışmaktadır. Karmaşıklık Bilimi’nde ise ekonominin 

açıklanması için Epstein’ın (2006) önerdiği “üretken bilim” (generative 
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science) yöntemine başvurulmaktadır. Bu bağlamda ajan tabanlı 

modellerle makro bir olguyu açıklamak için o olguyu üreten mikro kurallar 

veya davranışlar araştırılmaktadır.  

Karmaşıklık Bilimi bağlamında Neoklasik İktisadi Teori çerçevesinde 

ekonomik yapılarda açıklanamayan iki özelliğin artan getiriler ve patika 

bağımlılığı (path dependence) olduğu belirtilmektedir. Artan getirilere 

teknolojilerin gelişmesinde rastlanmakta olup bu bağlamda eşit şansa sahip 

teknolojilerden birisi başlangıçta bir üstünlük elde ederse o teknoloji 

baskın hale gelmektedir (Arthur, 2000). Bu sayede böylesi süreçlerle 

ekonomide karmaşık yapılar ortaya çıkabilmektedir. Patika bağımlılığında 

ise geçmişte verilmiş kararlar geleceği etkilemektedir. Bu bağlamda 

ekonomik bir sistemin kendi tarihine bağlı olduğu belirtilebilir. 

Karmaşık sistemlerin bazı ortak özellikler taşıdığı kabul edilmektedir. 

Bunlardan biri kendi kendine organizasyondur (self-organization) 

(Heylighen, 2002). Bu bağlamda serbest piyasa ekonomisinde merkezi bir 

yönetici veya dışsal bir tasarımcı bulunmadığı ve iktisadi olguların 

kendiliğinden (spontane) ortaya çıktığı belirtilebilir (Horwitz, 2001). Bir 

diğer özellik, birbirleri ile dinamik etkileşim içinde çok sayıda bileşenden 

oluşmasıdır. Söz konusu etkileşimler fiziksel olabileceği gibi bilginin 

iletilmesi şeklinde de belirebilmektedir. Dahası etkileşimler boyunca 

bileşenler birbirlerini karşılıklı etkileyebilmektedir. Bunun dışında 

etkileşimlerin doğrusal olmayan bir görünüm sergileyebilmesine bağlı 

olarak etkiler ve tepkiler arasında bir orantısızlık ortaya çıkabilmektedir. 

Ayrıca etkileşimler genellikle yerel ve kısa menzilli olup bileşenler genel 

olarak komşularıyla enerji, madde ve bilgi alışverişi yapmaktadır. Dahası 

etkileşimler genellikle döngüler içermektedir, yani bir bileşenin etkisi 

pozitif veya negatif olarak geri bildirilmektedir. Başka bir özellik 

genellikle açık sistemler niteliğinde ve dolayısıyla çevreleriyle etkileşim 

içinde olmalarıdır. Buna bağlı olarak sınırlarının belirlenmesi 

güçleşmektedir. Bir diğer özellik genellikle dengeden uzak bir durumda 

bulunmalarıdır. Öyle ki dengenin, sistemin ölümü anlamına geldiği kabul 

edilmektedir. Bundan başka çalışmasını sürdürebilmesi için devamlı bir 

enerji akışının gerekliliğidir. Diğer özellikler şöyle sıralanabilir: Bir 

tarihlerinin bulunması, tarihlerinin geleceklerini belirlemesi, zaman içinde 

evrim geçiyor olmaları, genel olarak her bileşenin sistemin bütününü 

bilememesi ve yerel bilgi, enerji ve madde alışverişine tepki veren 

bileşenlerin zengin etkileşimlerinin birer sonucu olmaları (Ünal, 2010).  

Karmaşıklık Bilimi’nde ekonomik yapıların analizi için kullanılan 

temel araçlardan ajan tabanlı hesaplamalı iktisat (AHİ) (agent-based 

computational economics), söz konusu yapıları hesap yapabilen ajanlarla 

modellemeyi amaçlayan bir yöntemdir (Tesfatsion, 2002; Tesfatsion, 

2003; Tesfatsion ve Judd, 2006; Keleş ve Eren, 2014). Bu yöntemin 

kullanıldığı modellerde ajan davranışları ile sistem çıktıları 
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ilişkilendirilerek mikroekonomi ile makroekonomi arasında bağ 

kurulabilmektedir. Homojenlik, rasyonellik, temsili ajan ve homo 

economicus gibi varsayımlara ihtiyaç duyulmayan ajan tabanlı modellerde 

her bir ajanın bir hesaplama kapasitesi bulunduğu kabul edilmektedir. 

Böylece ajanlar tam bir rasyonelliğe değil sınırlı bir rasyonelliğe (bounded 

rationality) sahip olmaktadır (Simon, 1990; Conlisk, 1996; Rubinstein, 

1998). Rasyonellik üzerine yapılmış çalışmalar ekonomik ajanların ağır ve 

karmaşık hesaplamaları kaldıramayacağını ortaya koymuş olup ekonomik 

sistemlerde ajanların genellikle sistemin bütünü hakkında bir bilgiye sahip 

olmadığını ve kararlarını hâlihazırdaki yerel bilgiye göre verdiklerini 

göstermiştir. 

Başka bir husus ajan tabanlı modeller ve benzetimde ekonomik 

yapıların bir tür laboratuvar olarak görüldüğüdür. Laboratuvardaki 

kontrollü deneylere benzer şekilde ajan tabanlı modellemelerde belirli 

parametreler kontrol altında tutularak sistemin davranışları hakkında 

bilgiler elde edilmeye çalışılmaktadır.  

Karmaşıklık Bilimi’ne ilişkin yukarıda yer verilen açıklamalar konunun 

çerçevesinin çizilmesi bağlamında yeterli olacaktır. Bundan sonra 

çalışmanın konusunu oluşturan Marx’ın karmaşıklık teorisi bakımından 

yerinin ve işsizlik üzerine Karmaşıklık Bilimi’nde durum tespitinin 

yapılması uygun olacaktır. Öncelikle belirtilmelidir ki Marx’ın 

karmaşıklık teorisine olan eğiliminin yüksek olduğu kabul edilmektedir. 

Colander (2000) bu durumun, Marx’ın indirgemeci olmayan 

analizlerinden, Marx’ın sınıflar üzerine biçimsel analizinden ve bireylerin 

rasyonelliklerinin içinde bulundukları sosyal ortamla belirlendiği 

görüşünden kaynaklandığını ifade etmektedir. Marx’ın kavramsal 

çerçevesi aşağıda ayrı bir başlık altında ele alınmıştır.  

Karmaşıklık Bilimi literatüründe iş gücü piyasalarına ilişkin çeşitli 

sorunların ve bu arada işsizliğin ajan tabanlı modeller ve benzetimler 

kullanılarak ele alındığı görülmektedir. Böylece işçiler ve firmalar ajanlar 

olarak modellenmiş ve iş arama ve bulma süreci daha gerçekçi olarak ele 

alınabilmiştir. Bunun dışında iş arama ve bulma sürecinde sosyal ağların 

etkisi değerlendirilebilmiştir. 

Bu bağlamda gerçekleştirilen bazı çalışmaların kısaca belirtilmesi 

uygun olacaktır. Bergmann (1990), iş gücü piyasasının benzetimini 

yaparak işsizlik sigortası sisteminin işsizlik üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Goudet ve arkadaşları (2017), iş gücü piyasası için ajan-

tabanlı bir model kurmuşlar ve modellerini 2011 yılındaki Fransa’daki iş 

gücü piyasası ile kalibre etmişlerdir. Çalışmada duyarlılık analizleri 

gerçekleştirilmiş, dışsal makroekonomik değişkenlerin etkileri araştırılmış 

ve Fransa iş gücü piyasası karakterize edilmeye çalışılmıştır. Martin ve 

Neugart (2009), istihdam koruma kanunlarının iş gücü piyasasının 
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performansı üzerine etkisini göstermek üzere ajan tabanlı bir model 

geliştirmişlerdir. Çalışma sonucunda istihdam koruma sisteminin 

varlığının ve yaygınlaştırılmasının ortalama olarak istihdam performansını 

olumsuz etkilemeyeceği bulgulanmıştır. Neugart (2008), iş gücü piyasası 

politikalarının toplam etkisini değerlendirmek için ajan tabanlı bir model 

geliştirmiştir. Bulgularına göre işsizlerden istihdam edilenlerin oranı 

devlet tarafından finanse edilen eğitim ölçütleri ile artmaktadır. Böylece 

söz konusu çalışmada ajan tabanlı bir iş gücü piyasası modelinin, iş gücü 

piyasası politikası programlarının potansiyel iş değiştirme etkilerini 

detaylandırmak için kullanılabileceği gösterilmiştir. Tassier ve Menczer 

(2008) ise, bireylere odaklanan tavsiye üzerine bir işe alım modeli 

kurmuşlar ve sosyal ağ yapısının eşitsizlik üzerine etkisini ele almışlardır. 

Çalışmada çok rastgele (random) sosyal ağlar ile az rastgele sosyal ağlar 

işsizlik bağlamında karşılaştırılmıştır.  

Yukarıda sıralanan literatür çalışmaları göstermektedir ki Marxist 

kavramsallaştırmayı temel alan ajan tabanlı bir model bulunmamaktadır. 

Bu bağlamda böyle bir modelin ortaya koyulmasının yararlı olacağı 

aşikârdır. Bununla birlikte hem dünya hem de Türkiye iş gücü piyasasına 

ilişkin istatistiklerin ana akım iktisat kavramlarıyla ifade edildiği dikkate 

alındığında konunun araştırmacılarını meşakkatli bir süreceğin beklediğini 

söylemek mümkündürii. 

3.Marx’ın Kavramsal Çerçevesi: Genel Bir Bakış ve Karmaşıklık 

Bilimi Çağrışımları 

Marx’ın işsizlikle ilgili düşüncelerinin anlaşılabilmesi için öncelikle 

terminolojisinin genel hatlarıyla açıklanması gerekmektedir.  

Marx’ın düşüncelerinin merkezi, Emek Değer Teorisi’diriii. Genel 

olarak iktisadi anlamda değer “metaların mübadelesinde değişim oranını 

belirleyen ölçüt” olsa da Emek Değer Teorisi’ne göre metaların üretiminde 

kullanılan ve iş zamanı cinsinden ölçülen emek miktarı olarak 

tanımlanmaktadır. Burada iktisadi analiz yönünden önemli nokta, Marx’ın 

değer kavramsallaştırmasının diğer kavramsallaştırmalarında olduğu gibi 

bir bütün olarak iktisadi sistemin yani kapitalist sistemin analizine dönük 

olmasıdır. Böylece bir kavram, değer, tek başına ve diğer kavramlardan 

bağımsız bir şekilde analiz edilmemektedir; bütünsel bir bağlam 

değerlendirmesi söz konusudur. Bu tür bir bütünsel değerlendirme, iktisadi 

sistemi parçaları veya bireyleri arasındaki etkileşimleri de dikkate alarak 

değerlendiren Karmaşıklık Teorisi’nin yaklaşımını andırmaktadır. 

Karmaşıklık Teorisi’nde de her bir kavram diğer kavramlarla ilişki 

içerisinde ele alınmaktadır. Karmaşıklık Teorisi’nde bir sistem, 

bileşenlerinin bireysel olarak sahip olmadığı nitelikler 

sergileyebilmektediriv. Bu nitelikler bileşenler arası etkileşimlerden 

doğmaktadır. Bu yüzden karmaşık bir sistem bileşenleri izole olarak analiz 
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edilerek anlaşılamaz. Böylece Marx’ın, kapitalizmi bir karmaşık sistem 

olarak ele alarak analizlerinde her kavramı diğer kavramlarla ilişki 

içerisinde ele aldığı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte Marx’ın 

zamanında henüz bilgisayar teknolojisi gelişmiş olmadığı için, 

Karmaşıklık İktisadı’nın başlıca modelleme yöntemlerinden biri olan ve 

homojenlik varsayımına dayanmayan ajan tabanlı bir model kurmadığı 

belirtilebilir. 

Marx, analizine yöntemsel olarak fiili durumdan başlar. Böylece 

mübadele, meta ve sermaye-emek ilişkisi analizleri gerekli hale gelir. 

Nitekim Marx, Wagner’e Kenar Notları’nda şöyle demiştir: “İşin daha 

başında, ben ‘kavramlar’dan başlamıyorum. Dolayısıyla değer 

kavramından da başlamıyorum ve bu nedenle herhangi bir şekilde onu 

‘sunmak’ zorunda değilim. Benim başlangıç noktam, günümüz 

toplumundaki emeğin ürününün en basit toplumsal biçimidir ve bu da 

‘meta’dır. Benim analiz ettiğim budur ve ben ilk önce onu göründüğü 

biçimiyle analiz ediyorum.” (Mandel, 2008a: 40). Tekrarlayacak olursak 

meta analizi değer analizini ve bu da kullanım değerinin analizini 

gerektirmiştir. 

Aslında burada söz konusu olan diyalektik materyalizmde araştırma 

konusunun en önemli özelliğinin seçilmesi ve diğer özelliklerin sistematik 

bir biçimde bu özün temeli üzerinde yeniden yapılandırılmasıdır (Saad-

Filho, 2006: 27). Böylece sermaye-emek ilişkisinin, diyalektik 

materyalizme uygun olarak seçilmiş en önemli özellik olduğu ve diğer 

özelliklerin sistematik bir biçimde bu özün temeli üzerinde yeniden 

yapılandırıldığı görülmektedirv.  

Marx analizine, en basitinden, kullanım değerinden başlamıştır. İlk 

olarak, emeğin, kullanım değerinin tek kaynağı olmadığını kabul etmiştir 

(Foley, 1999: 90). Marx (2004: 52-3) bu konuda şöyle demiştir:  

“Bir şey, değere sahip olmadan da bir kullanım-değerine sahip olabilir. Bu, o şeyin insana 

yararlılığı emeğe bağlı olmadığı zaman söz konusudur. Hava, işlenmemiş toprak, doğal 

çayırlar ve otlaklar vb. böyledir. Bir şey, meta olmadan da, yararlı ve insan emeği ürünü 

olabilir. Gereksinmelerini kendi emeğinin ürünü ile doğrudan doğruya karşılayan kimse, 

gerçekte, kullanım-değeri yaratır, ama meta yaratmamıştır. Meta üretmek için, o kimsenin 

yalnızca kullanım-değerleri değil, başkaları için kullanım-değerleri, toplumsal kullanım-

değerleri üretmesi gerekir. (Ve salt başkası için üretmesi de yetmez… Bir ürünün meta 

olabilmesi için, kullanım-değeri olacağı başka bir kimseye, değişim yoluyla devredilmesi 

gerekir). En sonu, hiçbir nesne, yararlı bir şey değilse, değere sahip olamaz…”vi 

Böylece Marx, kullanım değeri gibi zamanının bilindik kavramının 

değeri ifade edemeyeceğini ortaya koymuştur.  

Marx’ın düşüncesine göre bir toplumun toplam emeği, üreticilerin 

kendilerini yeniden üretebilmeleri için zorunlu olan maddelerin 

üretimlerine dağılmak zorundadır. Bunu gerekli emek zamanı olarak 

adlandırmıştır. Bununla birlikte gelişmiş bir toplumda, üreticilerin 

kendilerini yeniden üretebilmeleri için gerekli asgari ihtiyaçlarının üretimi 
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işi tüm emek zamanı almaz. Eğer çalışanlar, kendilerini yeniden üretmeye 

gerekli olandan daha fazla çalıştırılırsa kalan emek zaman artı emek 

zamandır (Foley, 1999: 81)vii. 

Mübadelede, farklı nitelikteki kullanım değerlerinin belirli 

miktarlarının eşitliği söz konusudur. İki meta mübadele edilebiliyorsa, bu 

metaların özlerinde mevcut ve “ne biri ne de ötekisi olan üçüncü bir şeye 

eşit olması gerekir”. Marx (2004: 49-50), bu konuda şöyle demiştir:  

“Bu ortak ‘şey’, metaların geometrik, kimyasal ya da başka bir doğal özelliği olamaz. Bu 

gibi özellikler, ancak onlara bir yararlılık sağladıkları, onları kullanım-değeri haline 

getirdikleri zaman bizim için önemli olurlar. Ama metaların değişimi, kuşkusuz, kullanım-

değerinden tamamen soyutlanarak karakterize edilen bir iştir. Öyleyse, bir kullanım-değeri, 

ancak yeterli miktarda olmak kaydıyla, bir başka kullanım-değerinden farksızdır… 

…metaların kullanım-değerini bir yana bırakırsak, geriye ortak tek bir özellikleri, emek 

ürünleri olmaları özelliği kalır. …Emek ürününü, kullanım-değerinden soyutlarsak, aynı 

zamanda, onu kullanım-değeri yapan maddi öğelerden ve biçimlerden de soyutlamış oluruz; 

artık o masa, ev, iplik ya da herhangi yararlı bir şey değildir. Maddi bir şey olarak varlığı, yok 

olmuştur. Ve artık kendisine, bir doğramacının, duvarcının, eğiricinin ya da başka türden 

belirli bir üretici emeğin ürünü olarak bakılamaz. Ürünlerin yararlı nitelikleri ile birlikte, hem 

bunlarda şekillenmiş çeşit çeşit emeğin yararlı niteliğini, hem de bu emeğin somut biçimlerini 

yok etmiş oluruz; hepsinde ortak olandan başka bir şey kalmamıştır; hepsi de tek ve aynı tür 

emeğe, soyut insan emeğine indirgenmiştir. 

Şimdi de bu ürünlerin her birinden artakalan şeyi alalım; bu, her birinde, aynı düşsel bir 

gerçekten, türdeş insan emeğinin salt billurlaşmasından, harcanış biçimi ne olursa olsun, 

harcanmış emek-gücünden ibarettir. Bütün bu şeyler, şimdi bize şunu anlatıyorlar: Bunların 

üretimleri sırasında, insan emek-gücü harcanmıştır ve bunlarda insan emeği cisimleşmiştir. 

Hepsinde ortak olan bu toplumsal özün kristalleri olarak bakıldığında, bunlar değerdir-meta 

değeridir. 

…Bunun için, metalar değişildiklerinde, kendisini, değişim-değeri olarak ortaya koyan 

ortak öz, onların değeridir…” 

Değerin, emeğin niceliğiyle ölçüldüğünü, emeğin niceliğinin metanın 

üretiminde harcanan emek-gücü niceliğiyle ve bunun hafta, gün veya saat 

yani zaman ile ifade edildiğini belirten Marx, buna emek-zamanı demiştir. 

Bununla birlikte, emek, türdeş insan emeğidir, bir biçimli (uniform) emek-

gücü harcamasıdır. Dolayısıyla tembel ya da beceriksiz bir işçinin meta 

üretiminin fazla zaman alması, ürettiği metanın da o kadar değerli olduğu 

anlamına gelmez. Burada, emek-gücünün toplumsal ortalaması önemlidir. 

Her bir emek-gücü için Marx “toplumsal ortalama emek-gücü niteliğini 

taşıdıkları ve bu nitelikleri ile etkili oldukları sürece, birbirlerinin aynıdır; 

yani bir metaın üretimi için ortalama olarak gerekli ya da toplumsal olarak 

gerekli zamandan daha fazlasına gereksinme göstermedikleri sürece, biri 

diğerinin aynıdır.” der ve devam eder “Toplumsal olarak gerekli emek-

zamanı, bir malı, normal üretim koşulları altında, o sıradaki ortalama 

hüner derecesi ve yoğunluğu ile elde edebilmek için gerekli zamandır. 

…Buna bağlı olarak tek tek her meta kendi türünün ortalama örneği olarak 

kabul edilir.” (Marx, 2004: 51). Bu nedenle, bir metanın üretimi için 

gerekli olan emek-zamanı sabit tutulursa, o metanın değeri de sabit kalır. 

Bununla birlikte emek-zamanı, emeğin üretkenliğindeki her değişmeyle 

184



 

birlikte değişir. Bu üretkenlik çeşitli koşullar tarafından belirlenir. 

Bunlardan bazıları işçilerin ortalama beceri düzeyi, bilimin durumu ve 

onun pratikte uygulanma derecesi, üretimin toplumsal örgütlenmesi, 

üretim araçlarının boyutları ve etkililiği ve fiziksel koşullardır (Marx, 

2004: 52).  

Kullanım değerlerinin değişimine Marx meta dolaşımı demiştir. En 

basitinden meta dolaşımı metanın (M) satılması yani paraya (P) dönüşmesi 

ve bu parayla meta satın alınmasıdır. Başka bir deyişle meta dolaşımı 

satmak için satın almadır. Marx buna basit meta dolaşımı demiştir ve M-

P-M şeklinde göstermiştir. “Ama” diyor Marx “bu biçimin yanı sıra ondan 

tamamen farklı başka bir biçim görüyoruz: P-M-P, paranın metaya 

dönüşümü ve tekrar para halini alışı; ya da satmak için satın almak. Bu 

ikinci biçimde dolaşımını tamamlayan para, böylece sermayeye dönüşür, 

sermaye halini alır ve zaten aslında sermaye olma özelliğindedir.” (Marx, 

2004: 151). Buradan hareketle Marx (2004: 153-4), artı değeri şöyle 

tanımlamıştır:  

“Metaın basit dolaşımında, devrenin iki ucunda da aynı ekonomik biçim vardır. Bunların 

her ikisi de meta, ve eşit değerde metadır. Ama bunlar, …farklı nitelikte kullanım-değerleridir. 

Ürünlerin, toplum emeğinin cisimleştiği farklı maddelerin değişimi, burada hareketin temelini 

oluşturur. P-M-P dolaşımında durum farklıdır; salt bir yineleme olduğu için ilk bakışta 

amaçsız gibi görünür. Her iki uçta da aynı ekonomik biçim vardır. İkisi de paradır ve bu 

nedenle nitelikçe farklı kullanım-değerleri değildir; çünkü para, özel kullanım-değerlerinin 

içinde kaybolduğu metaların dönüşmüş biçiminden başka bir şey değildir. 100 sterlini pamuk 

ile değişmek ve ardından tekrar aynı pamuğu 100 sterlinle değişmek, parayı parayla, aynı şeyi 

aynı şeyle değişmenin yalnızca dolaylı bir yoludur ve saçma olduğu kadar amaçsız bir işlem 

gibi görünür. Para miktarı, birbirlerinden ancak büyüklükleri ile ayırt edilebilir. Demek ki, P-

M-P sürecinin özelliği ve eğilimi, her ikisi de para olduğu için, uçları arasındaki herhangi bir 

nitel farktan değil, yalnız bunların nicel farklarından ileri geliyor. Dolaşımdan, sonuçta, 

başlangıçta konulduğundan daha fazla çekilmiş oluyor. 100 sterline alınan pamuk, belki de 

100+10 ya da 110 sterline tekrar satılıyor. Bu sürecin doğru biçimi, bu nedenle, P-M-P`’dür 

ki, burada P`=P+∆P= İlk sürülen para, artı, bir fazlalık. İşte ilk değerinin üstünde bu artışa ya 

da fazlalığa ben ‘artı-değer’ diyorum…” 

Marx, artı değerin yaratılması ve dolayısıyla paranın sermayeye 

dönüşmesinin, ne metaların değerlerinin üzerinde satıldığını ne de bunların 

değerlerinin altında satın alındığını varsaymakla açıklanabileceğini 

belirtmiştir. Dahası, üreticilerin elde ettikleri artı-değerin kaynağının, 

tüketicilerin metalara değerinden fazla para ödemelerinden geldiğini ileri 

sürmenin “Meta sahipleri, satıcı olarak mallarını değerinden daha pahalıya 

satmak ayrıcalığına sahiptirler.” demekle aynı olduğunu ancak bu şekilde 

de bir adım bile ilerlenemeyeceğini ifade edip son noktayı koymuştur: 

“İstediğimiz kadar eğip bükelim, olgu değişmeden kalır. Eğer eşdeğerler 

değişilse, bundan artı-değer çıkmaz ve eğer eşdeğer olmayanlar değişilse 

gene artı-değer yoktur. Dolaşım ya da metaların değişimi, hiçbir değer 

doğurmaz.” Kendisi, bu nedenle tüccar sermayesi ve tefeci sermayesini 

inceleme dışında bırakmıştır (Marx, 2004: 164-6). Dolaşım dışında meta 

sahipleri yalnızca kendi metaları ile ilişki halindedirler. Elindeki metanın 

değerini ona yeni emek katarak artırabilir ama kendiliğinden büyüyen bir 
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değer yaratamaz. “İşte bunun için” diyor Marx “dolaşım alanı dışında, 

meta üreticisi, diğer meta sahipleri ile temasa gelmeden, değeri büyütemez 

ve dolayısıyla parayı ya da metaları sermayeye dönüştüremez.” (Marx, 

2004: 168). Bu durumda, P-M-P` devresi aslında açık olarak P-M-

(M+∆M)-P` şeklinde gösterildiğinde M üretime sokularak M+∆M’ye 

dönüşmüştür, diyebiliriz. Buradaki “üretime sokulması” ifadesine Marx 

“tüketilmesi” demiştir. Onun terminolojisinde kullanım değerleri tüketilir. 

O halde, “piyasada kullanım-değeri değer kaynağı olmak gibi özel bir 

niteliğe sahip bulunan ve bunun için de fiilen tüketimi bizzat emeğin 

maddeleşmiş şekli ve dolayısıyla da değer yaratacak bir meta” 

bulunmalıdır. Bu, emek kapasitesi ya da emek-gücüviii niteliği taşıyan özel 

bir metadır. Hiçbir meta piyasaya elini kolunu sallayarak gelemez, onları 

satıcıları getirir. Dolayısıyla da emek-gücünün de sahibi vardır. Emek-

gücü sahibi ile bunun alıcısı eşit haklara sahip kimseler olarak temasa 

geçerler. Emek-gücü belli bir süre için satılır. Zira eğer onu toptan ve 

süresiz satacak olursa, kendini satmış, kendini özgür bir insan olmaktan 

çıkartıp köleye, meta sahibi olmaktan çıkartıp meta haline dönüştürmüş 

olur (Marx, 2004: 171).  

4.Marx’ta İşsizliğin Kaynağı: Kapitalist Sistemin “Karmaşık” 

Yapısal Niteliği 

Kapitalist üretim tarzında iş gücü (emek-gücü) bir metaya dönüşmüştür 

(Mandel, 2008b: 134). Bütün metalar gibi, emek-gücünün de değeri vardır. 

Emek-gücünün değeri, üretimi için gerekli emek zamanı ile belirlenir. 

Meta değişiminin yeni bir değer yaratamaması probleminden hareketle, 

Marx’ın öncelikli araştırma projesinin artı değerin kaynağının Emek Değer 

Teorisi vasıtasıyla açıklanması olduğu belirtilmektedir (Foley, 1999: 96). 

Kapitalizmde sıra dışı bir şekilde para para yapmak için 

kullanılmaktadırix. Marx bunu sermayenin devri (circuit of capital) yoluyla 

açıklamıştır: 

M--C[LP,MP]…(P)…C’--M’=M+∆M 

Kapitalist belli miktarda bir parayı (M) üretim araçları (MP) ve emek-

gücü (LP) satın almada sermaye olarak kullanır, bunlar üretimde (P) yeni 

bir metanın (C’) oluşumunda birleştirilir ve bu yeni ürün kapitalistin 

yatırdığından daha büyük miktarda bir paraya (M’) satılır veya değerini 

gerçekleştirir (Foley, 1999: 96). Peki bu fazla nereden gelmektedir? 

Marx’ın bu soruya cevabı, kapitalistin satın aldığı metalar arasında, 

kapitalistin üretimde kullanırken değişim değeri yaratabilme özel 

niteliğine sahip özel bir meta bulunduğu şeklindedir. Eğer bu özel meta, 

kapitaliste, sahip olduğu yaratma gücü değerinden daha az bir maliyette 

ise, kapitalist artı değer veya kâr olarak bu fazlayı sahiplenme konumunda 

demektir. 
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Emek Değer Teorisi bize, değeri yaratanın emeğin harcanması 

olduğunu söyler. Böylece değer yaratıcı özel meta (special value-creating 

commodity) işçilerin üretim sürecinde kullanışlı iş yapabilme yeteneği yani 

onların emek-gücü olmalıdır. Marx, üretimde insan çabasının gerçek 

harcaması olan emek ile işçilerin kullanışlı iş yapabilme kapasitesi veya 

potansiyeli olan emek-gücü arasındaki ayrımı, kendisinin klasik ekonomi 

politiğin kavram takımına başlıca katkısı olarak değerlendirmiştir (Foley, 

1999: 97). Emek-gücünün değeri, ürettiği değerden küçükse kapitalist 

üretim fazlasını toplar; dolayısıyla bu artı değerin kaynağının 

açıklamasıdır. Emek-gücünün değeri, ücretin eşdeğeri emek zamandır. 

Marx, emek-gücünün değerini neyin belirlediği hususunda Ricardo ve 

Malthus’un anlayışını yakın bir şekilde takip etmiş ve yeniden üretim 

maliyetinin (geçimlik araçların değerinin) emek-gücünün değerinin 

belirleyicisi olduğunu ileri sürmüştür (Foley, 1999: 98).  

Emek-gücü, üretimde kendi değerinin eşdeğerini yeniden ürettiği gibi 

bir fazla da üretir. Bu durumda değişen sermayeninx değeri artmış olur. 

Değişen sermayenin değerindeki bu nispi artışa ya da artı-değerin nispi 

büyüklüğüne Marx “artı-değer oranı” adını vermiştir (Marx, 2004: 215). 

Marx, artı değer oranını merkezi oran olarak görmüştür çünkü bu oran, iş 

gününün işçilerin yeniden üretimi ile kapitalistlerin sahiplendiği artı değer 

arasında bölünümünü temsil etmektedir (Foley, 1999: 100). Bu oran, 

emek-gücünün sermaye ya da işçinin kapitalist tarafından sömürülme 

derecesinin tam ve kesin ifadesidir (Marx, 2004: 217).  

İş gününün bir günün tamamına eşit olamayacağını kabul eden Marx 

(2004: 230), iş gününü tanımlamamakla birlikte boyutundan ve 

sınırlarından bahsetmiştir: 

“…işgünü, değişmeyen değil, değişken bir niceliktir. … işgünü belirlenebilir ama, kendisi 

belirsiz bir şeydir. İşgünü sabit olmamasına karşın, akıcı bir niceliktir, öte yandan da ancak 

belli sınırlar içerisinde değişebilir. … bir asgari sınır elde ederiz; bu, günün, işçinin kendi 

yaşamını sürdürmek için zorunlu olarak çalışması gerektiği kısmıdır. Bununla birlikte, 

kapitalist üretime dayanan sistemde, …işgününün kendisi, hiçbir zaman bu asgariye 

indirgenemez. Öte yandan, işgününün bir de azami sınırı vardır, ve belli bir noktanın ötesinde 

uzatılamaz. Bu azami sınır, iki şeyle koşullanmıştır. Birincisi, emek-gücünün fiziksel 

sınırlarıyla. Doğal bir günün 24 saatinde, bir kimse, yaşamsal gücünün ancak belirli bir 

miktarını harcayabilir. … Günün bir kısmında bu gücün (sahibinin) dinlenmesi, uyuması; 

diğer kısmında beslenme, yıkanma ve giyinme gibi diğer fizik gereksinmelerini karşılaması 

gerekir. Bu salt fizik sınırlamalardan başka, işgününün uzatılması, moral sınırlamalar ile 

karşılaşır. İşçinin, entelektüel ve toplumsal gereksinmelerini karşılamak için zamana 

gereksinmesi vardır; bu gereksinmelerin büyüklüğü ile sayısını toplumsal ilerlemenin genel 

durumu (yani tarihsel koşullar) belirler” (Marx, 2004: 229). 

Böylece iş gününün boyutu ile asgari ve azami sınırlarından 

bahsedebiliriz. Asgari sınırını, işçinin günlük ortalama yaşamı için gerekli 

metaların (emek-gücünün günlük eşdeğerinin) üretiminde geçen emek-

zaman belirler. Azami sınırını işçinin doğal ihtiyaçları (beslenme, 

yıkanma, giyinme vb.) ile işçinin içinde bulunduğu toplumun moral 
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(sosyo-kültürel ihtiyaçlar ve gelenekler) ve tarihi koşulları (uygarlık 

düzeyi) belirler.  

Toplumsal iş bölümü noktasından bakıldığında, iş günü işçilerin 

kendilerini yeniden üretmeleri için gerekli geçimlik malların üretimi için 

zorunlu emek zamanı (gerekli emek zamanı) ile artı değerin üretimine 

tahsis edilmiş emek zamanı (artı emek zamanı) arasında bölünmüştür. 

Emek Değer Teorisi esas alındığında, zorunlu emek zamanın karşılığı, 

katma değerin ücret kısmına ve artı emek zamanın karşılığı katma değerin 

artı değer kısmına karşılık gelir. Eğer iş günü 8 saat, emek zamanın parasal 

ifadesi saat başına 40 birim para ve ortalama ücret saat başına 20 birim 

para ise, zorunlu emek zamanı 4 saat ve artı emek zamanı 4 saat olacaktır 

(Foley, 1999: 101). 

Değişmeyen sermayenin değişen sermayeye oranına Marx sermayenin 

organik bileşimi demiştir. Bu oran, kapitalizmin çelişkilerinden biridir. 

Kapitalist gelişme seviyesi ne kadar ilerlemişse, birikim o kadar artmış 

demektir yani “sermayenin organik bileşimi yani toplam sermayenin, 

makinelerin ve ham maddelerin satın alınması için sarf edilen kısmı o 

kadar büyüktür.” (Mandel, 2008b: 146). Başka bir deyişle, kapitalizm 

geliştikçe sermayenin organik bileşimi artar. Bu artış ölümcüldür; bu 

anlamda çelişkidir çünkü “kâr oranı da, Marx’ın sermayenin organik 

birleşimi (organic composition of capital) adını verdiği sabit sermayenin 

değişken sermayeye oranına bağlıdır” (Foley, 1999: 101). Bu bağlılığın 

formülasyonu şu şekilde olmaktadır (değişmeyen sermaye=c, değişen 

sermaye=v ve artı değer=s): 

Sermayenin organik bileşimixi= c/v 

Kâr oranıxii=s/(c+v) 

Artı değer (s) ile toplam yatırılmış sermaye arasındaki orana kâr oranı 

denir. s/(c+v) formülünde artı değer oranı (s/v), sabit olduğuna göre -ki 

belirli bir dönemde böyledir- sermaye birikimi yani paydanın (c+v) 

büyümesi sonucunda kâr oranı gittikçe düşecektirxiii. 

Kapitalizmde piyasa fiyatı en düşük verimliliğe sahip firmaya göre 

belirlendiğinden verimliliği yüksek firmalar piyasa fiyatı ile maliyetleri 

arasındaki farkın büyüklüğü ölçüsünde kâr elde etmektedirler. Dolayısıyla 

üretkenliklerini artırabilmek için firmalar sermayenin organik bileşimini 

artırmak yolunda çaba gösterirler. Bu çabalar sonucu makineli üretim 

gelişir ve söz konusu oran firma bazında yükselir. Bu, firmaların ortalama 

büyüklüklerinin genişlemesiyle sonuçlanan bir süreç olup sermayenin 

temerküzü ve yoğunlaşmasına yol açar. Artı değerin kaynağının değişen 

sermaye olduğu dikkate alındığında kâr oranı artı değerin (s) toplam 

sermayeye (c+v) oranı olduğundan “ortalama kâr oranının düşme eğilimi, 

kapitalist üretim tarzının bir gelişme yasasıdır.” (Mandel, 2008b).  
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Kapitalist üretimi daha kârlı hale getirmek için kapitalistler, işçileri 

zorunlu sosyal emek zamanından daha uzun çalıştırmaya kandırmanın 

yollarını bulmak zorundadırlar. Marx, iş gününün uzamasını mutlak artı 

değer (absolute surplus value) olarak adlandırmıştır (Foley, 1999: 103). 

Mutlak artı değerin doğal sınırları vardır. Uzun çalışma süreleri işçilerin 

enerjisini düşürür ve yorgunluk, dikkatsizlik ve kazalardan kaynaklı 

verimlilik düşüklüğü ortaya çıkar. Bu sınırlar belirginleştikçe, kapitalistler 

tarafından artı değeri artırmanın diğer yöntemleri uygulanır. İş gününün 

sınırına varılırsa, artı değeri artırmanın tek yolu daha düşük emek-gücü 

değeri olacaktır yani ücretler ile artı değer arasındaki bölüm çizgisi sola 

doğru kaydırılacaktır. Marx, bu kaymaya nispi artı değer (relative surplus 

value) der. Bu sadece, emeğin verimliliği, işçilerin tükettiği metaların 

emek cinsinden değerini düşürücü yolda artıyorsa mümkündür. Bu şartlar 

altında, işçilerin yaşam standardının somut bir seviyesi iş gününün daha 

küçük bir kısmıyla üretilebilir. Böylece artı değer artar. Artı değer oranı, 

işçilerin yaşam standardında emek verimliliği artışından daha küçük bir 

oranda artış olduğu sürece, artışa yönelecektir (Foley, 1999: 105).  

Marx (2004: 306) mutlak artı-değer ile nispi artı-değeri şöyle 

tanımlamıştır:  

“İşgününün uzatılmasıyla üretilen artı-değere, ben, mutlak artı-değer diyorum. Buna 

karşılık, gerekli emek-zamanının kısaltılması ve bunun sonucu, işgününün iki kısmının 

uzunluklarındaki değişiklikten doğan artı-değere, nispi artı-değer diyorum.” 

Gerekli emek zamanın kısaltılması yoluyla nispi artı değer artışı, 

emeğin üretkenliğinde bir artış olmaksızın gerçekleştirilemez. Bu ise, ya 

kullanılan araçlarda ya çalışma biçiminde ya da her ikisinde bir değişiklik 

olması dışında olanaksızdır. Emeğin üretkenliğinde bir artış, genellikle 

emek-sürecinde bir metanın üretimi için toplumsal olarak gerekli emek-

zamanının kısaltılması türünden bir değişikliği ve belli nicelikteki emeğe, 

daha fazla kullanım-değeri üretme gücünün sağlanmasını ifade eder (Marx, 

2004: 305). Emeğin üretkenliğindeki artışın kullanılan araçlarda değişiklik 

yoluyla gerçekleştirilmesi durumunu makineleşme, çalışma biçiminde 

değişiklik yoluyla gerçekleştirilmesi durumunu ise el birliği, iş bölümü ve 

emeğin yoğunlaştırılması ifade etmektedir. 

Emeğin yoğunluğunda artış, belli bir sürede, emeğin harcanmasında 

artış demektir. Bu nedenle, iş gününün uzunluğu aynı kalmak üzere, daha 

yoğun bir emekle geçen bir iş günü, daha az yoğun bir iş gününe göre, daha 

fazla üründe maddeleşir (Marx, 2004: 498). Tarihsel olarak iş gününün 

uzunluğu kanunla belirlendikten sonra, nispi artı değeri artırmak için, 

sermaye sahipleri makineleşmeye yönelmiştir. Marx, iş günü uzunluğunun 

kanunla belirlenmesi ile emeğin yoğunlaştırılması için öznel koşulların 

ortaya çıktığını belirtmiştir. Makineler, sermaye sahibinin elinde, belli bir 

sürede daha fazla emek sızdırabilmek için sistemli bir şekilde kullanılan 

araçlar halini almıştır. Nispi artı değeri artırabilmek için ya makinenin hızı 
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artırılır ya da işçiye çalıştıracağı daha fazla makine verilir (Marx, 2004: 

395). Emek aracı, makine şeklini alır almaz işçinin rakibi durumuna gelir 

(Marx, 2004: 412). Sermaye birikimi artarken değişen sermaye küçülen bir 

oranda büyür (Marx, 2004: 600-2):  

“…Birikimin belli bir teknik temel üzerinde, üretimi basit bir şekilde genişletme görevini 

yerine getirdiği duraklama dönemleri kısalır. Belli sayıda ek işçiyi emebilmek, ya da hatta 

eski sermayenin devamlı başkalaşımı nedeniyle, zaten işbasında olanların çalışmaya devam 

etmelerini sağlamak için, toplam sermeye birikiminin yalnızca hızlı olması yetmez, bu hızın 

her zaman artan oranda olması gerekir. Öte yandan, bu artan birikim ve merkezileşme, 

sermayenin bileşiminde yeni bir değişmenin, yani sermayenin değişmeyen kısmına oranla 

değişen kısmında daha hızlı bir küçülmenin kaynağı olur. Toplam sermayenin artış hızıyla 

birlikte giden ve bu artıştan daha hızlı hareket eden, değişen kısımdaki bu hızlı nispi küçülme, 

öteki kutupta ters bir şekil alır; işçi nüfusunda mutlak bir artış olduğu görüntüsünü verir ve bu 

artış her zaman, değişen sermayeden ya da iş sağlayan araçların kitlesindeki yükselmeden 

daha hızlı hareket ediyor gibidir. Ama aslında, bu nispi aşırı emekçi nüfusu, yani sermayenin 

kendisini genişletmesi için gerekli olandan çok daha fazla bir emekçi nüfusu, bu yüzden de 

bir artı-nüfusu kendi enerjisi ve büyüklüğü ile doğru orantılı olarak durmadan üreten şey, 

kapitalist birikimin ta kendisidir… 

Emekçi artı-nüfus, birikimin ya da kapitalist temele dayanan zenginliğin gelişmesinin 

zorunlu bir ürünü olduğu gibi, tersine olarak da, bu artı-nüfus, kapitalist birikimin kaldıracı 

ve hatta bu üretim biçiminin varlık koşulu halini de alır. Bu artı-nüfus, her an el altında 

bulunan yedek bir sanayi ordusu oluşturur ve bu ordu, tıpkı bütün masrafları sermaye 

tarafından karşılanarak beslenen bir ordu gibi, tümüyle sermayeye aittir. Fiili nüfus artışının 

sınırlarından bağımsız olarak bu artı-nüfus, sermayenin kendisini genişletme konusunda 

değişen gereksinmelerini karşılamak üzere, her zaman sömürülmeye hazır, bir insan 

malzemesi kitlesi yaratır…” 

Makineleşme, bir taraftan nispi artı değer üretimine yol açarken aynı 

anda kendi üretim maliyetlerini düşüren teknik yenilik veya organizasyon 

bulan kapitalist, normal üstü kâr sahibi olma konumuna geçer çünkü onun 

metasının fiyatı rakiplerinin yüksek maliyetlerince belirlenmektedir. Bu 

normal üstü kârlar, son dönemde bilgisayar ürünleri sektöründe görüldüğü 

gibi, çok büyük olabilir. Bununla birlikte, rakipler aynı veya benzeri 

maliyet azaltıcı metotları keşfedip kullandıkça zamanla avantaj kaybolur. 

İlgili üretim kolundaki tüm kapitalistler maliyetleri düşürür, rekabet meta 

fiyatlarını düşürmeye zorlar, giderek normal üstü kârlar ortadan kalkar. 

Yenilik yoluyla normal üstü kârlar arayışı, emek verimliliğinin artmasına 

yol açar ve nispi artı değeri artırır. Marx, kapitalizmin teknik ilerleyişini 

onun en derin içsel doğası olarak görmüştür (Foley, 1999: 107). 

Kapitalizmde bir taraftan nispi artı değeri artırabilmenin, diğer taraftan 

normal üstü kâr elde edebilmenin tarihsel görünümü makineleşmedir. 

İçerilmiş teknoloji görüntüsü içinde “emek aracı, makine şeklini alır almaz, 

bizzat işçinin rakibi olur.” (Marx, 2004: 412)xiv. Bu rekabet 

makineleşmenin emek tasarrufu sağlaması şeklinde ortaya çıkar. Emek 

tasarrufu Marx’ın “nispi artı-nüfus”, “emekçi artı-nüfus”, “artı nüfus”, 

“nispi aşırı emekçi nüfusu” ve “yedek sanayi ordusu” dediği işsizlerin 

ortaya çıkmasına yol açar. Başka deyişle iktisadi büyüme işsizlik 

yaratmaktadırxv.  
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Daha önce 2000’li yıllarda dünya ve Türkiye ekonomilerinde görülen 

iktisadi büyümenin işsizliğin düşmesine yol açmamasının literatürde 

istihdamsız büyüme kavramı çerçevesindeki tartışmanın Marx’ın 

perspektifinden açıklandığı Bozpinar (2010)’ın saptamalarının dışında 

yeni bazı değerlendirmelerde bulunulması mümkündür. Marx işsizlik 

özelinde, kapitalist sistem içinde ortaya çıkan iktisadi her sorunu sistemin 

yapısal bir çelişkisi olarak görmüştür. Dahası, Marx, iktisadi sorunları 

anaakım iktisatçılardan farklı olarak iktisat politikası araçları kullanılarak 

gidermek üzere modelleme yapmamıştır. Bunun dışında, Marx’a göre 

kapitalist sistemde birden çok iktisadi sorun eşanlı olarak mevcuttur ve 

birbirleriyle diyalektik etkileşim içindedir. Bu bağlamda istihdamsız 

büyüme yaşanırken yani işsizlik mevcutken aynı zamanda “kâr oranının 

düşme eğilimi yasası” da geçerlidir.xvi Böylece kapitalist sistemdeki 

iktisadi sorunların sistemsel niteliğinin Karmaşıklık İktisadı’nı 

çağrıştırdığı belirtilebilirxvii. 

Karmaşıklık İktisadı bağlamında Durkheim’ın bütünsel yaklaşım 

çerçevesinde kapitalist sistemin yol açtığı işsizlik sorunu ile ilgili olarak 

ortaya koyduğu açıklamaların belirtilmesi uygun olacaktır. Esasında 

Durkheim “kapitalizm” kavramını kullanmasa da üretim sürecinde 

sistemik adaletsizlik ile ahlaksızlığın iç içe olduğunu kabul eder. İşçiler 

örgütlü olmadığı için söz konusu iç içeliğin kendilerini içine düşürdüğü 

olumsuzlukların üstesinden tek başlarına gelemeyeceklerdir. Dolayısıyla 

örgütlülük gerekmektedir. Bu gereklilik ise esasında örgütlülük işlevini 

yerine getirecek toplumsal kurumun işlevini yerine getirememesine bağlı 

olarak ortaya çıkmıştır. Öyle ki toplumsal sürecin karmaşıklığı bağlamında 

söz konusu işlevin tekrar yerine getirilmesinin sağlanması için gerekli 

çözümü, toplum için hayati önemde kabul etmiştir aksi durumda bu, 

toplum için ölümcül olacaktır. Ortaya koyduğu çözüm ise organizmanın 

işlevsel olarak bir bütün olarak sağlığını koruyabilmesi için ilgili kurumun 

tesisi yani kapitalist sistemin yol açtığı adaletsizlik ve ahlaksızlığı toplum 

için ölümcül noktaya ulaşmadan dizginleyecek meslek örgütlerinin 

tesisidir:  

“…Aşırı büyümüş bir devletin disiplin altına almaya çabaladığı, çok sayıda 

örgütlenmemiş bireylerden oluşan bir toplum, gerçek bir toplumbilimsel çarpıklıktır. Çünkü 

ortaklaşa etkinlik, her zaman devletin tek bir organınca anlatıma kavuşturulamayacak ölçüde 

karmaşıktır. Ayrıca devlet bireylerin çok uzağındadır ve onlarla olan ilişkileri son derece 

dışsal ve son derece kesintili olduğu için, birey bilinçlerinin derinliklerine ulaşıp onları 

içerden toplumsallaştıramıyor. Bundan dolayıdır ki, insanların ortaklaşa yaşamı 

gerçekleştirmek üzere oluşturabildikleri tek ortamın devlet olduğu yerde, ondan kopmaları, 

birbirlerinde ayrılmaları ve bununla birlikte toplumun da aynı ölçüde dağılması kaçınılmazdır. 

Bir ulusun varlığını koruyabilmesi için, devlet ile bireyler arasında, bireyleri kendi etkinlik 

alanlarına güçlü bir biçimde çekebilecek ve onları böylece toplumsal yaşamın coşkun akışına 

katacak ölçüde onlara yakın olan bir dizi ikincil kümelerin bulunması gereklidir. Meslek 

kümelerinin bu işlevi yerine getirmeye ne denli elverişli olduğunu ve hatta yer şeyin onları 

buna yönelttiğini belirttik. Bu nedenle, onların yüz yıldan beri içinde bulundukları bu belirsiz 

ve örgütsüz durumdan çıkmalarının ne denli önemli olduğu anlaşılır…” (Durkheim, 2018: 50-

1). 
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Daha önce belirtildiği üzere Karmaşıklık Bilimi literatüründe iş gücü 

piyasalarına ilişkin çeşitli sorunlar ve bu arada işsizlik modellenerek ele 

alınmıştır. Bunların dışında literatür çalışmaları arasında saptayabildiğimiz 

kadarıyla Marxist kavramsallaştırmayı temel alan bir Karmaşıklık İktisadı 

modeli bulunmadığı belirtilebilir. Böylesi bir model sayesinde yararlı 

sonuçlar elde edileceği söylenebilir. Bununla birlikte hem dünya hem de 

Türkiye iş gücü piyasasına ilişkin istatistiklerin ana akım iktisat 

kavramlarıyla ifade edildiği dikkate alındığında konunun araştırmacılarını 

zorlu bir çalışma sürecinin beklediğini söylemek mümkündür. 

5.Sonuç 

Marx’ın “Kapital” başlıklı kitabının temel olarak birinci cildi özelinde 

işsizlik üzerine görüşlerinin incelendiği bu çalışmada bazı sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

İlk ve temel olarak Marx’ın, ana akım iktisatçılar gibi muhtelif iktisadi 

sorunlar ve bunlara ilişkin politika önermeleri üzerinde çalışmadığı 

belirtilebilir. Bu çalışmada işsizlik özelinde ortaya koyulduğu gibi Marx’a 

göre kapitalist sistem içinde iktisadi sorun olarak beliren her durum 

sistemin yapısal çelişkisidir. Herhangi bir şekilde sistemde beliren sorunu, 

sistemin bütünlüğünden ayrı bir şekilde değerlendirmek nihayetinde ana 

akım iktisadın iktisat politikaları çatışması şeklinde beliren açmazına 

götürecektir. Nitekim dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisinde 2000’li 

yıllarda görülen istihdamsız büyümeye ilişkin literatürde mevcut tartışma 

böylesi bir açmaz niteliğini taşırken Marx’ın kavramsallaştırdığı 

perspektiften ve geliştirdiği yöntemden konunun bütünsel bir 

açıklamasının bulunduğu anlaşılmaktadır. 

İkinci olarak kapitalist sistem içinde herhangi bir şekilde beliren 

iktisadi sorunun sistemsel niteliği Karmaşıklık İktisadı’nı 

çağrıştırmaktadır. Karmaşık sistemlerin varlığı yüzyıllardır bilinmektedir. 

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birliktedir ki bu sistemlerin ele 

alınmasında Karmaşıklık Teorisi adı verilen yeni bir paradigma ortaya 

çıkmıştır. Bu paradigmaya ilişkin literatürde iş gücü piyasalarına ilişkin 

çeşitli sorunların modellenerek ele alındığı görülmektedir fakat 

saptayabildiğimiz kadarıyla henüz Marxist kavramsallaştırmayı temel alan 

bir Karmaşıklık İktisadı modeli bulunmadığı belirtilebilir. Bu bağlamda 

Marx’ın kavram kategorileştirmesi çerçevesinde Karmaşıklık İktisadı 

bağlamında araştırmalar yapılmasının literatüre önemli katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. 

i Toplum da karmaşık bir yapıdadır. Karmaşıklık Bilimi’nin topluma uygulanmasında öncülü E. 

Durkheim’in ortaya koyduğu bütüncül (holistik) yaklaşım önem arz etmektedir. Durkheim, toplumu 

organik bir bütün şeklinde tanımlamakla toplumsal süreçler ile kurumları sistemin ihtiyaçlarına uygun 

olan işlevlerini temel alarak analiz etmiştir (Swingewood, 2014: 133-4). Böylece maddi dünyada 

düzenliliğin yanında düzensizliğin de bulunması gibi toplum hayatında da benzeri bir durum geçerlidir. 

Toplum, sahip olduğu kurumlarının işlevlerini yerine getirmesiyle bir organizmanın bütünlüğünü 
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devam ettirmesi gibi varlığını devam ettir. Durkheim (2015: 10-1) yöntemiyle ilgili şunları söyler: 

“…suçtan nefret edilmesi ve onun nefret edilecek bir şey olması olgusundan yola çıkan ortak kanı, 

hatalı olarak, onun büsbütün ortadan kalkması gerektiği sonucuna varır. Her zamanki basitçiliğiyle, 

tiksindiren bir şeyin herhangi bir nedenle yararlı olabileceğini anlamaz; oysa bunda hiçbir çelişki 

yoktur. Organizma içinde, düzenli yerine gelmesi bireysel sağlık açısından gerekli olan tiksindiri 

işlevler yok mudur? Acıdan nefret etmiyor muyuz? Oysa, acıyı tanımayacak bir varlık, bir hilkat 

garibesi olacaktır. Hatta bir şeyin normalliğiyle, yol açtığı itici duygular birbirine bağlı olabilir. Acı, 

sevilmemek koşuluyla, normal bir olgudur; suç, ondan nefret edilme koşuluyla, normaldir. Demek ki, 

yöntemimizde devrimci olan hiçbir şey yoktur. Hatta, bir anlamda, esas olarak tutucudur; çünkü 

toplumsal olguları ne kadar esnek ve yoğrulabilir olursa olsun, yine de mahiyeti keyfi olarak 

değiştirilemeyecek şeyler gibi ele alır. Onları, yalnızca, basit bir diyalektik yapay düzenin bir anda 

toptan allak bullak edebileceği zihinsel bileşimlerin ürünü olarak gören öğreti, bu yönteme göre, ne 

kadar tehlikelidir! Aynı biçimde, toplumsal hayatın, ideal kavramların mantıksal gelişimi olarak 

tasarlanmasına alışıldığı için, belki de, toplu evrimi mekân içinde belirlenmiş nesnel koşullara bağlayan 

bir yöntem kaba saba bulunacaktır ve bize maddeci denilmesi de mümkündür. Yine de, karşıt sıfata 

sahip çıksaydık daha doğru olurdu. Gerçekten de, spiritüalizmin özü, psişik fenomenlerin doğrudan 

organik fenomenlerden türeyemeyeceğine ilişkin şu fikre bağlı sayılmaz mı? Oysa yöntemimiz, 

kısmen, bu ilkenin toplumsal olgulara uygulanmasından başka şey değildir…” 
ii Türkiye ekonomisi için 1988-2006 dönemini kapsayan Marx’ın kavramsallaştırmasına uygun bir 

çalışma için bk. Karahanoğulları (2009). 
iii Ricardo’nun bıraktığı yerden hem eleştirerek hem de sahiplenerek fakat geliştirerek Emek Değer 

Teorisi’ni Marx devralır. Marx, kapitalizmde içsel teknolojik devinimlerden dolayı durgun durum 

dengesi olmayacağını fakat kapitalizmin kendi kendine başka bir üretim tarzına dönüşeceğini ileri sürer 

ve Malthus’un nüfus teorisini ve Ricardo’nun durgun durum teorisini, üretimin kapitalist şeklinin 

özgüllüğünü ve özellikle rekabet halinde bir sermayeler sistemini kapsayan teknolojik dinamizmi 

hesaba katmadıkları için eleştirir (Foley, 1999: 7). Marx’ı zamanının iktisadi bilgi birikiminin ötesine 

geçiren farklılığını ortaya koyan bu eleştirisini tarih ve felsefe çalışmaları sonucunda ileri sürdüğü 

tarihsel materyalizm teorisi (the theory of historical materialism) çerçevesinde yapmıştır. Teknolojik 

dinamizmi katarak ortaya koyduğu bu teoriyle Marx, zamanının ve zamanından önceki iktisatçıların 

kabul ettikleri statik iktisadi teorilerini yerle bir etmiştir. Marx (2011a: 39-40) “tarihsel materyalizm”in 

tanımı bağlamında şunları söyler: “…Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında, zorunlu, 

kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar; bu üretim ilişkileri, onların maddi üretici 

güçlerinin belirli bir gelişme derecesiyle örtüşür. Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi 

yapısını, belirli toplumsal bilinç biçimleriyle örtüşen bir hukuki ve siyasal üstyapının üzerinde 

yükseldiği somut temeli oluşturur. Maddi yaşamın üretim tarzı, genel olarak toplumsal, siyasal ve 

entelektüel yaşam sürecini koşullandırır. İnsanların varlığını belirleyen şey, bilinçleri değildir; tam 
tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır. Gelişmelerinin belirli bir aşamasında, 

toplumun maddi üretici güçleri, o zamana kadar içinde devindikleri mevcut üretim ilişkilerine ya da, 

bunların hukuki ifadesinden başka bir şey olmayan, mülkiyet ilişkilerine ters düşerler. Üretici güçlerin 

gelişmesinin biçimleri olan bu ilişkiler, onların engelleri haline gelirler. O zaman bir toplumsal devrim 

çağı başlar. İktisadi temeldeki değişme, kocaman üstyapıyı, çok ya da az bir hızla altüst eder. Bu gibi 

altüst oluşların incelenmesinde, daima, iktisadi üretim koşullarının maddi altüst oluşu ile –ki, bu, 

bilimsel bakımdan kesin olarak saptanabilir-, hukuksal, siyasal, dinsel, artistik ya da felsefi biçimleri, 

kısaca, insanların bu çatışmanın bilincine vardıkları ve onu sonuna kadar götürdükleri ideolojik 

biçimleri ayırdetmek gerekir. Nasıl ki, bir kimse hakkında, kendisi için taşıdığı fikre dayanılarak bir 

hüküm verilmezse, böyle bir altüst oluş dönemi hakkında da, bu dönemin kendi kendini 

değerlendirmesi gözönünde tutularak, bir hükme varılamaz; tam tersine, bu değerlendirmeleri maddi 

yaşamın çelişkileriyle, toplumsal üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çatışmayla açıklamak 

gerekir…”. Üretimde kullanılan üretim aletleri, üretim tecrübesi ve iş becerisi sayesinde bu üretim 

aletlerini kullanan ve üretimi sürdüren insanlar, hep birlikte toplumun üretici güçlerini teşkil ederler. 

Üretim biçiminin üretici güçlerden başka bir yanı da, üretim sürecinde insanın insanla olan ilişkileridir 

ki üretim ilişkileri olarak adlandırılır. Mülkiyet ilişkileri bu bağlamdadır. 
iv Kapitalist sistemde kişi başına gelir artışı olarak gösterilen durumda gerçekte bu artış gelir 

dağılımının üst dilimindekiler için alt dilimindekilerinden daha yüksek orandadır. Böylece sistemin  

ortalaması gerçeği yansıtmamaktadır.  
v Antik Çağ’da diyalektik, muhatabın iddiasındaki çelişkileri ortaya koyup bu çelişkilerin üstesinden 

gelmek yoluyla gerçeğe ulaşma usulü demekti. Antik Çağ’da, düşüncedeki çelişkileri ortaya 

çıkarmanın ve karşıt görüşlerin çatışmasının, gerçeğe ulaşmada en iyi yöntem olduğunu kabul eden 

filozoflar olmuştur. Düşüncenin bu diyalektik yöntemi, sonraları doğa olaylarını da kapsar duruma 

gelmiştir; doğadaki olayları sürekli bir hareket ve değişme içinde gören, doğadaki gelişmeleri, 

doğadaki çelişkilerin gelişmesi sonucu olarak ve doğadaki karşıt güçlerin birbirlerini karşılıklı 
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etkilemelerinin sonucu kabul eden, doğanın diyalektik kavranması biçiminde gelişmiştir. Doğa 

olaylarına yaklaşışı, onları inceleme ve anlama yöntemleri diyalektik, doğa olaylarını yorumlayışı, bu 

olayları kavrayışı ve teorisi materyalist olduğundan, bu dünya görüşü, diyalektik materyalizm adını 

almıştır.  
vi Burada “emek süreci”nin açıklanması uygun olacaktır. Marx’a göre, tarihsel koşullarından 

soyutlandığında emek süreci temel olarak insanla doğa arasında bir ilişkidir. İnsan, ihtiyacı olan şeyleri 

yani kullanım değerlerini üretirken doğayla olan bu ilişkisini kendisi kontrol eder. Üretici olarak insan 

yapacağı işi hem ortaya çıkaracağı ürün açısından hem de üretimin süreci açısından önceden kafasında 

planladığı emek süreci sonunda tüm yeteneklerini kullanarak bir kullanım değeri yaratır ve bundan 

tatmin olur. İnsan emek süreci içinde doğa ile birlikte kendini, kişiliğini, yeteneklerini ve bilincini de 

dönüştürür. Emek sürecinde üç temel öğe vardır: Bir amaca yönelik insan eylemi-emek, işin nesnesi-

üretilecek olan şey ve üretim araç ve gereçleri. Tarihi olarak baktığımızda ise, emeğin bu üç öğesinin 

birbiriyle ilişkiye geçiş biçiminin düzenlenmesi üretim tarzlarına göre değişiklikler göstermekle 

kalmamış, aynı üretim tarzı içinde de zamanla büyük değişikliklere uğramıştır. Emek sürecinin üretici 

insanın yaratıcılığını potansiyel olarak ortaya çıkarabileceği bir alan olmaktan çıkması kapitalizmin 

gelişmesi ile birlikte olmuştur çünkü kapitalizmde üretici insan için üretimin amacı kullanım değerleri 

üretmek değil, kapitalistin (sermayedarın) piyasada kârlı olarak satabilmesi için mübadele değerleri 

(meta) üretmektir. Sermayedar emek sürecinin çeşitli unsurlarını satın alıp bir araya getirir ve işçileri 

belirli bir örgüt yapısı içinde diğer unsurlar üzerinde çalıştırır (Ansal, 1996: 8). Başka bir deyişle emek 

süreci, soyut olarak, ihtiyaç için kullanım değeri üretilmesi işidir. Bu işi tek bir kimse de yapsa ilkel 

insanın toplu avlanmasında olduğu gibi birden fazla kimse de yapsa sonuç değişmez. Üretim için, 

insanoğlu her zaman önceden tedarik edilmiş üretim araçları (bir ağacın yüksekteki dallarından meyve 

düşürmek için bir sopa bile olsa) ile doğal kaynağa (örneğimizde bizatihi ağaca) ihtiyaç duymuştur 

(Foley, 1999: 90). Tarihsellikten soyutlamayı bırakıp somut olarak kapitalizme geçtiğimizde, emek 

sürecinde işin nesnesi (üretilecek olan şey) ile üretim araç ve gereçleri işi yapanın olmaktan 

(mülkiyetinden) çıkmakla kalmayıp üretilmiş şeyde işi yapanın paydaş hale geldiği görülmektedir. 

Bunu gören Marx için, Emek Değer Teorisi bir değişim değeri kaynağı teorisidir ve dolayısıyla değişim 

için üretim yani meta üretimi ile sınırlanmış bir teoridir (Foley, 1999: 90).  
vii Ayrıca, kapitalizmde üretim araçlarının ortak olduğu kabulü geçerli de değildir. Gerekli emek 

zamanı, geçimlik malların üretimlerine dağılır. Kapitalizmde, üretim araçlarında ortaklık (mülkiyet) 

olmadığından, bunların amortismanının karşılanmasına emekçinin kapitalistle birlikte katılması yani 

zorunlu emek zamanından fazla (artı emek zamanı) çalışması ve yine üretilen geçimlik malların ham 

maddeleri kapitaliste ait olduğu için bunların değerine eşit fazladan (artı emek zamanı) çalışması 

gerektiğini bir an düşünebiliriz. Bu düşünce, işin yapıldığı yerin de kapitaliste ait olduğu eklenerek 

genişletilebilir. Bununla birlikte düşüncenin doğru olduğu sonucuna varılmış ise, tarihi boyutundan 

soyut davranılarak hem ham maddelerin hem de üretim araçlarının önceki tarihlerin emek ürünleri 
olduğu gerçeği görülmeyerek yüzeysel (vulgar, bayağı) davranılmış demektir. 
viii Emek-gücü ya da emek kapasitesi sözünden, insanın kendisinde bulunan ve hangi türden olursa 

olsun bir kullanım-değeri üretirken harcadığı zihinsel ve fiziksel yetilerin toplamı anlaşılmalıdır (Marx, 

2004: 171). 
ix Paranın kendi değeri, burada her zaman sabit kabul edilmiştir (Marx, 2004: 517). 
x Marx, yatırılan sermayenin emek-olmayan kısmına (nonlabor component of capital outlays) 

değişmeyen sermaye (constant capital), ücret kısmına değişen sermaye (variable capital) adını 

vermiştir. Bunları sırasıyla c ve v ile göstermiştir. Artı değeri ise s ile göstermştir. c+v metanın toplam 

maliyetidir. Metanın toplam satış fiyatı, sermayenin devri içinde ∆M gösterimi yerine s harfi ile 

gösterilen artı değeri de içerir. Böylece ortalama bir metanın tüm değeri c+v+s olmaktadır (Foley, 

1999: 99). Değişmeyen sermaye üretim araçları olup; Marx (2004: 209) “sermayenin üretim araçları, 

hammadde, yardımcı malzemeler ve iş aletlerince temsil edilen kısmı” şeklinde tanımlarken, Mandel 

(2008b: 146) sermayenin “makinelerin, binaların, hammaddelerin, yardımcı maddelerin satın 

alınmasında kullanılan kısmı” şeklinde tanımlamıştır. Sermayenin bu kısmı; “üretim süreci sırasında 

nicel bakımdan değer değişimine uğramaz”, “kendi değerinin, üretim süreci boyunca, işlenmiş 

ürünlere aktarılması suretiyle korunmuş olanıdır.”. Değişen sermaye emek-gücü olup; Marx 

“piyasada kullanım-değeri değer kaynağı olmak gibi özel bir niteliğe sahip bulunan ve bunun için de 

fiilen tüketimi bizzat emeğin maddeleşmiş şekli ve dolayısıyla da değer yaratacak bir meta” dediği 

emek-gücünün, üretim sürecinde bir değer değişimine uğradığını, kendi değerinin eşdeğerini yeniden 

ürettiği gibi, bir fazlalığı yani artı değeri de ürettiğini, dolayısıyla sermayenin bu kısmının durmadan 

değişmeyen bir büyüklükten değişen bir büyüklüğe dönüşmesi nedeniyle söz konusu adı verdiğini 

belirtirken (Marx 2004: 209), Mandel sermayenin diğer kısmıyla satın alınan emek-gücünün 

kullanılmasıyla üretilen artı-değer tarafından çoğaltılan sermaye olduğu için, değişen sermaye 

denildiğini belirtmiştir (Mandel, 2008b: 146).  
xi Kavramın ayrıntıları için bk. Marx (2004: 584-5). 
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xii Kavramın ayrıntıları için bk. Marx (2011b: 43-9, 50-1). 
xiii Kapitalist sistemde bu düşüş “kâr oranının düşme eğilimi yasası” olarak adlandırılmıştır. Ayrıntılar 

için bk. Marx (2011b: 188-205). 
xiv Makineleşme, emek tasarrufu sağlar fakat bu hep böyle olacaktır diyemeyiz. Burada kapitalist kâr 

elde etme güdüsüyle hareket etmektedir. Nitekim Marx (2004: 146) şöyle demektedir: “Makineler satın 

almak, kapitaliste göre, ancak bu amaçla yatırılan sermaye, tıpkı işgücünün satın alınması için yatırılan 

sermaye gibi, kâr getirdiği oranda, ‘üretici bir masraftır’. Aksi halde, bir tek makine bile satın almazdı.”  
xv İktisadi büyümenin işsizlikle birlikte ortaya çıktığı iktisadi görünüm iktisat literatüründe istihdamsız 

büyüme kavramı çerçevesinde tartışılmaktadır. Bu konudaki literatürün geniş bir şekilde incelendiği 

bir çalışma için bk. Bozpinar (2010). 
xvi 2008 Küresel Krizi’nin bu yasa bağlamında açıklandığı bir çalışma için bk. Bozpinar (2020). 
xvii Karmaşıklık teorisi üzerine temel çalışmalar için bk. Arthur ve arkadaşları (1997), Colander (2000), 

Foster (2005) ve Durlauf (2012). Karmaşıklık iktisatçılarına göre iktisadi sistemin bir bütün olarak ele 

alınması gerekmektedir. Bu tür sistemlerde parçaların mikro özellikleri ile sistemin bütünsel davranışı 

arasında bağ kurabilmek için ajan tabanlı modelleme ve benzetim kullanılmaktadır (Ünal, 2018; Ünal 

ve Aladağ, 2019). 
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Giriş 

17. yüzyılla birlikte gerileme dönemi başlamış ve Osmanlı Devleti’nin 

mali durumu çeşitli sebeplerle bozulmalar göstermiş, iç ve dış 

borçlanmalar başlamıştır. Alınan borçlar bir süre düzenli olarak ödense de 

zamanla borçlar ödenemeyecek kadar çoğalmıştır. Osmanlı Devleti’nin 

borçlarını ödeyememesi üzerine ise yabancı devletler tarafından bir 

komisyon oluşturulmuştur. Duyun-u Umumiye adı verilen komisyonun 

amacı Osmanlı Devleti’nin ödeyemediği borçlarını tahsis etmektir. Bu 

çalışmada Osmanlı Devleti’nin ekonomik olarak içinde bulunduğu süreç, 

Duyun-u Umumiye’nin kurulma nedenleri ve kuruluş süreci, gelirleri, 

faaliyet alanları incelenmiştir.  Duyun-u Umumiye’nin Osmanlı Devleti’ne 

verdiği zararlar tarihsel süreçte değerlendirilmiştir. 

Osmanlı Devleti Ve Dış Borçlar 

Osmanlı Devleti kurulduğu tarihten itibaren üç yüzyıl fetih politikası 

izlemiş ve savaşları gelir kaynağı olarak kabul etmiştir. Ekonomisi tarıma 

dayanan (Yaşa, 1981: 35), loncalar şeklinde örgütlenmiş, gelişmiş el 

zanaatları üretimi olan, tarihi İpek ve Baharat yolları güzergâhında 

olmasıyla canlı bir ticari hayata sahip olan (Eldem, 1999: 13), 16. Yüzyıla 

gelindiğinde en güçlü dönemini yaşayan Osmanlı Devleti’nin, sonraki 

yüzyıllarda gücünü kaybederek iflas aşamasına gelmesini hem içte hem de 

dışta meydana gelen gelişmelerle açıklamak mümkündür (Anbar, 2009: 

20).  

Gerileme dönemi ile birlikte mali sıkıntılar başlamıştır (Çelik, 2007: 

78). Batı’da Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri ile bilim ve 

teknikte yaşanan gelişmeler (Yaman, 1998: 1-2) ve merkantilizm, Osmanlı 

Devleti’nin artık fetih politikasını uygulayamayacak olması gibi dış 

gelişmelerin yaşanması (Anbar, 2009: 20) ve 1850’lerde, kâğıt para 

ihracında başarısız olunmuş ve büyük bir darboğazın eşiğine gelinmiştir 

(Tabakoğlu, 2000: 194). Yerli sermaye birikiminin yetersiz olması ve yerli 

üreticinin rekabet gücünün olmaması, ülke pazarının yabancıların eline 

geçmesi Osmanlı ekonomisinde borçlanma döneminde görülen diğer 

sorunlardır (Şeker, 2007: 9-10). Sanayi Devrimi ile farklılaşan ürünler ile 
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zanaatlara dayalı olarak üretilen ürünler çok az alanda rekabet edebilmiş, 

birçok alanda gerilemiş ya da tümüyle yok olmuştur. Ulaşımın kolay 

olması sebebiyle, ilk olarak İstanbul ile Anadolu’nun kıyı bölgeleri, daha 

sonra ise demiryollarının geçtiği iç bölgeler, ithal mallarının rekabetinden 

etkilenmiştir (Pamuk, 2005: 224). 

17. yüzyıldan sonra sık sık değişen padişahların cülus bahşişleri, 

kazanılamayan savaşların giderleri, bozuk para siyaseti gibi sebeplerle 

mali düzende bozulmalar meydana gelmiş, bütçe sürekli açık vermiştir. 

19’uncu yüzyılda askeri ve idari teşkilatta oluşturulmak istenen yenilikler 

de hazinenin durumunu kötüleştirmiştir. Bunlara ek olarak devletin gelir 

kaynakları da azalmıştır. Gülhane Hatt-ı Hümayun’u ile başlayan vergi 

sisteminin merkezileştirilmesi çalışmaları da başarılı olmamıştır. Bütün bu 

dengesizlikleri ve olumsuzlukları devlet, iç borçlarla, Galata’nın Rum, 

Ermeni, Levanten bankerlerinden yaptığı yüksek faizli borçlanmalarla 

karşılamaya çalışmıştır. Sürekli mali bunalımlar karşısında hükümete çıkış 

yolu olarak dış borçlar tavsiye edilmiş, Osmanlı Devleti nezdinde bulunan 

İngiltere büyükelçisi Sir. St Canning, 1850’de Sultan Mecid’e yapılması 

gereken reformlar hakkında verdiği raporda, Batı’dan borç alınmasının 

uygun olacağını bildirmiştir (Blaisdell, 1979: 1). 

Müslüman bir devletin, Hristiyan devletlerden borç para almasının 

uygun olmadığı, milletin şeref ve haysiyetine dokunacağı, cihan 

imparatorluğu için onur kırıcı olacağı, birçok Şeyhülislam fetvasında yer 

almıştır. (Yılmaz, 2002: 190). 

Başlangıçta itibar meselesi kabul edilen, Batılı devletlerden borç para 

almamaya çalışan devlet, Kırım Savaşı’nda, 1854 yılında, Londra’da 

bulunan Palmer & Co. ve Paris’te bulunan Gold Schmit et. Ass. Şirketleri 

ile 3.000.000 sterlin borç anlaşması yapmıştır (Öner, 2005: 338). Böylece 

Osmanlı Devleti, ilk borçlanmasını Kırım Savaşı (1853-1856) için 

yapmıştır (Kazgan, 2004: 22). Savaşın gerektirdiği olağanüstü harcamalar, 

imparatorluğun mali kaynaklarını tüketmiştir. Aslında bu borçlanmanın 

tamamı beş milyon idi. Hükümet bunun üç milyonunu almış bulunuyordu. 

Bu paranın bir kısmı da Zeytinburnu fabrikasının teçhizatı için 

harcanmıştı.  

1855 yılında yapılan ikinci borçlanma yapıldı. Mısır vergisi ile Şam ve 

İzmir gümrüklerinin geliri karşılık gösterilmek üzere gerçekleştirilen bu 

borç alımı, beş milyon sterlin tutarında idi. Bu para da Kırım Savaşı 

sırasında harcanan harp masrafları olarak sarf edilmişti. Para, İngiliz ve 

Fransız devletlerinin kefaleti ile alınmış olduğundan, çıkarılan tahviller, 

Avrupa borsalarında büyük ilgi görmüştür. 1858 yılında Londra’dan 

yapılan yine beş milyon sterlinlik borç, İstanbul gümrük gelirleri karşılığı 

olarak alınmıştır. 1860 yılında sadrazam Fuad Paşa’nın borç alma 

teşebbüsü akim kalmış ve bu tarihte Osmanlı borçlarının toplamı 
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774.000.000 frangı bulmuştur. 1862 yılında, Sultan Abdülaziz’in 

saltanatının ilk yıllarında, Londra‘da Ottoman Bank’tan sekiz milyon 

sterlinlik bir borç alımı daha yapılmış ve tütün, tuz evrakı-ı sahiha gelirinin 

bir kısmı karşılık gösterilmiştir. Bundan sonra değişik miktarlarda 1863, 

1865, 1869 ve 1870 yıllarında beş defa daha borçlanma yapılmıştır. 

(Çabuk, 1999: 303-304). Osmanlı Devleti’nin, 1854 -1875 yılları arasında 

geçen 21 senede dış borçları sürekli artış göstermiş, 15 dış borç sözleşmesi 

imzalanmış ve devletin bütçe gelirleri o yıl ödenmesi gereken borçlar için 

yeterli olmadığından bütçe açık verir duruma gelmiştir (Sayar, 1977: 191). 

Osmanlı Devleti’nin iç borçları harici kurumlar ile Galata Bankerlerinin 

verdiği kısa vadeli borçlardan oluşmaktaydı (Falay, 2000: 82). 

Kurumlar, %58 kazançla tahvil ihraç ederken Osmanlı devleti için sürekli 

büyük zararlar ortaya çıkıyordu. Çünkü bu kurumların seçim hakkı olup bu 

hak ne zaman değişikliğe uğrasa, anlaşma şartları da değiştiriliyor ve bu 

hep hükümetin zararına, tahvil ihraç edenlerinse büyük kazanç 

sağlamalarına yol açıyordu. Bu arada mali işleri yöneten Galata Bankerleri, 

Paris’e yerleşerek zengin malikâneler yaptırıyorlardı. 1865-1875 yıllarını 

kapsayan dönemde hükümete borç vermek amacıyla İstanbul’da birçok 

kredi kurumu kurulmuştur. Bu kurumlardan birisinin 1869 yılının 19 

Ağustos’unda piyasaya çıkardığı yirmi bin hisse için 957.000 müracaat 

olmuştu. Bu hisselere gerçekten de yüksek faizler ödenmiş, 1875 yılındaki 

faiz ödemelerinin durdurulması, pek çok kişiyi rahatsız etmiştir. (Çabuk, 

1999: 306).  

6 Ekim 1875’de Sadrazam Mahmud Nedim Paşa tarafından devlet 

bütçesinin vadesi gelmiş borçlarının faiz ve amortisman ödemelerini 

yapamayacağı dair yayımlattığı beyannameye kadar, alınan borçların 

faizleri ve anapara taksitleri birkaç ay gecikse de ödenmiştir. (Sağlam, 

2007: 31). Ödemelerin yapılamayacak olması Osmanlı tahvillerinin 

değerini düşürmüş altının kâğıt para karşılığını artırmıştır. Ayrıca 

bankalarda da bunalımlara sebep olmuştur (Ekinci, 2008: 281). Alınan bu 

karar Osmanlı devletinin Avrupa’daki mali itibarına çok büyük darbe 

vurmuş, Balkanlar’daki ayaklanma hadiselerinden sonra toplanan İstanbul 

konferansında, Osmanlı devletine yükletilmek istenen ağır şartlar ve 

Rusya’nın savaş hazırlıkları, devlet için büyük bir bunalımı hızla ortaya 

çıkarmıştır (Çabuk, 1999: 306). 

Rüsum-u Sitte İdaresi Ve Muharrem Kararnamesi 

1875 yılında Osmanlı hükümeti iki yüz elli milyon İngiliz lirasına 

yükselen dış borçlarının yıllık masraflarını karşılayamaz hale düşmüştür 

(Blaisdell, 1979: 1). Üretilen malların kalitesiz, salgın hastalıkların çok 

fazla olduğu, açlığı önlemek amacı ile halka yapılan devlet yardımlarının 

zorunlu ve vergi tahsilinin çok zor olduğu bu dönemde, Bosna-Hersek’deki 

isyanın büyümesiyle savaş giderleri artmış, hükümet borçların yarısını 
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ödemeyi, diğer yarısını ise beş yıllık süreçte Ramazan Tahvilleri ile 

değiştireceğine dair kararnameyi (Narin, 2009: 51) Mahmud Nedim Paşa 

Abdülaziz’i ikna ederek imzalatmış böylece Babıâli’nin kararı padişahın 

da onayıyla yayınlanmıştır. 6 Ekim 1875 tarihli Osmanlı hükümetinin 

deklarasyonu borsa, bankalar ve bankerler tarafından yorumlanırken çeşitli 

farklara neden olduğu gerekçesiyle Osmanlı hükümeti ilgili hükümleri 

daha açık anlatan bir bildiri yayınlamıştır. Bildiriye göre; 

 Bu günden itibaren iç ve dış borçların faiz ve anapara taksitlerinin 

ödemesi beş yıl süreyle ve yarı yarıya yapılacaktır. 

 Kuponların yarısı yine nakit olarak ödeme tarihinde ödenecek;  %5 

oranındaki faizli tahvillerle karşılanacaktır. 

 Taksitlerin birinci yarısı ve ikinci yarısı için toplam gümrük 

gelirleri; tütün gelirleri, tuz gelirleri ve mısır vergisi hâsılatı 

karşılık ve garanti olarak tutulacak; bunlar yeterli olmadığı 

durumlarda koyun vergisi hasılatından da faydalanılacaktır. 

 Bu beş yılın sonunda %5 gelir sağlayan ve kuponların ikinci yarısı 

karşılığı olan tahvillerin tamamı ödenmemiş ise, vadesi en yakın 

dış borçların tamamen ödenmesinden sonraki vadeye kadar 

uzatılabilecek, garanti ve karşılıklar da bu iş için kullanılacaktır. 

Ancak bu karşılıklardan %5 amortisman ve anapara ödemelerini 

teşkil eden miktar düşüldükten sonra geriye kalan meblağ 

kullanılacaktır (Kazgan, 1985: 693). 

Devlet bu durum karşısında, bu harici borçlar için tuz, tütün, ağnam 

gelirinin bir kısmını karşılık göstererek, yıllık üç yüz elli bin liralık bir 

ödeneği her yıl Bank-ı Osmani vasıtasıyla Avrupa sendikalarının emrine 

hazır bulunduracağını ilan etmiştir. Ayrıca bu tahsisatın teferruatı için 

Bank-ı Osmani’yi ve bu bankanın Londra ve Paris komitelerini İstanbul’a 

davet etti. Ancak o sırada 93 Harbi başlamış olduğundan bu konuda bir 

çalışma yapılmamıştır. Öte yandan 1877 yılında Rus savaşının masraflarını 

karşılamak amacıyla Londra’dan beş milyon sterlinlik bir borç alımı daha 

yapılmıştır. Savaştan hemen sonra, Paris’te bulunan İngiliz ve Fransız 

komitesi İstanbul’a gelerek, mevcut borçların tasnifiyle, %5 faizli yeni 

tahvillerin değiştirilmesi ve bazı gelirlerin özellikle bu borçlara karşılık 

gösterilmesini istemiştir. Ancak bu tekliflere Osmanlı devlet adamları 

yanaşmamıştır. Berlin Kongresinde harici borçların da bir düzene 

konulması kararlaştırıldığından, hükümet, Bank-ı Osmani ve Galata 

bankerleri ile görüşmelere başlamış, 22 Kasım 1879 tarihinde anlaşma 

yapılmıştır (Çabuk, 1999: 310). Bu anlaşma 1879 Kararnamesi olarak 

bilinmektedir. 15 maddeden oluşan kararnamede; müskirat (alkollü 

içecek), pul, İstanbul civarındaki deniz ürünleri vergisi, Edirne-Samsun-

Bursa ipek öşrü, tömbeki ve tütün tekeli olmak üzere altı verginin 

toplanması ve işletme hakkı 10 yıl boyunca Osmanlı Bankası’na ve Galata 
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Bankerleri’ne bırakılıyordu. Bu amaçla kararnamede belirtilen borçları 

ödemek için kurulan yönetime de Rüsum-ı Sitte İdaresi adı verilmiştir 

(Narin, 2009: 51).   

Tahsis edilen vergileri devlet adına toplayacak ve alacaklılara dağıtacak 

olan Rüsum-u Sitte İdaresi istediği kadar personel istihdam edebilecek ve 

masraflar Rüsum-u Sitte gelirlerinden karşılanacaktı. Maliye Nezareti’ne 

bağlı çalışacak olan Rüsum-u Sitte İdaresi devletin, Osmanlı Bankası ve 

Galata Bankerleri’ne olan borcunu belirli bir kaynağa dayandırarak 

Duyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulmasının altyapısını oluşturmuştur. 

Rüsum-u Sitte İdaresi Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödemesi 

konusundaki iyi niyetinin bir göstergesidir. Alacakların belirli bir kaynağa 

dayandırılması yerli alacaklıları memnun etmiştir. Ancak Avrupalı 

alacaklar durumdan memnun olmamışlardır. (Önsoy, 1999: 145). 

Bu anlaşmaya göre Rüsum-ı Site idaresi on yıl görev yapacaktır. 

Osmanlı hükümeti de, içte ve dışta daha uygun şartlarla bir anlaşma yaptığı 

zaman bu mukaveleyi feshedebilecektir (Çabuk, 1999: 310). Galata 

Bankerlerine özel imtiyaz sağlayan ve iyi performans sergileyen Rüsum-u 

Sitte İdaresi’ne, Fransız ve İngiliz hükümetleri ile borç tahvil sahipleri 

itiraz etmişler (Kömürcan, 1948: 58) ve hükümeti protesto etmeleri üzerine 

Babıali, 23 Ekim 1888 günü Avrupa devletlerine gönderdiği bir notada dış 

borçların geri kalanlarını yeniden ödemeye başlamak için bir çözüm 

bulmak üzere hükümetle doğrudan doğruya görüşmelerde bulunacak 

temsilciler tayin edilmesini istemiştir. Fransa, 1881 Ocağında M.Valfrey, 

İngiltere de, Robert Bourke’yi biraz gecikerek İstanbula’a gönderdi. Daha 

sonra, Baron Mayr Avusturya’yı, Mancardi İtalya’yı, Herr Primker de 

Almanya’yı temsil etmek üzere İstanbul’a geldiler. Ağustos ve Eylül 

aylarında, bu alacaklı temsilcileri ile yapılan uzun müzakerelerden sonra, 

20 Aralık 1881’de Osmanlı borçlarının ödenmesine ilişkin bir anlaşma 

imzalandı (Çabuk, 1999: 310).  Hicri 28 Muharrem 1299’da yayımlanan 

kararname, Osmanlı tarihinde ‘Muharrem Kararnamesi’ olarak anılmakta 

ve Düyun-ı Umumiye’nin kuruluşuna ait esasları ihtiva etmekte idi 

(Pamuk, 2009: 22-23).  

Duyun-u Umumiye İdaresi 

Muharrem Kararnamesinin 15. maddesince Rüsum-u Sitte İdaresi 

yerine Duyun-u Umumiye-i Osmaniye İdare Meclisi kurulacaktır. Merkezi 

İstanbul’da olan bu komisyon İngiliz ve Hollandalı borç verenler, Fransız, 

Alman, Avusturyalı, İtalyan, Osmanlı ve bir de mümtaz sivil tahvil 

sahiplerini temsil eden 7 üyeden oluşacaktır. Üyelik süresi 5 yıl idi ve 

üyeler yeniden seçilebilecekti. Üyelerin her birinin bir oyu vardı ve 

kararlar çoğunluk oyuyla verilecekti. 

Bu meclisin her yıl hazırlayacağı bütçe hükümet tarafından 

onaylanacak her ay ve her altı ayda bir hesap çıkarılarak yılsonunda da bir 
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bilanço şeklinde hükümete sunulacaktır. Hükümetin bir komiseri, yönetim 

kurulu toplantılarında hazır bulunacaktır. 

Bu komisyon Osmanlı Devleti’nin mali haklarını zedeleyen, 

hükümranlık haklarına gölge düşüren ve mali yapısını kontrol altına alan 

uluslararası bir yönetim biçimidir (Blaisdell, 1979: 11). Devlet içinde 

devlet olan Duyun-u Umumiye, kendi memurlarını istediği gibi tayin 

etmek serbestisine sahipti. 5000 kişilik kadro bu suretle oluşturulmuştur 

(Dayar ve Küçükaksoy, 2009: 35-36). Bu sayı 1912’de 9.000 kişi olmuştur 

(Yılmaz, 1996: 54). Bu komisyon kamu gelirlerinin tahakkuk ve tahsili ile 

ilgili kararlar alıp, tüzükler çıkarıyor, kendine bağlı örgütler kuruyor, tahsis 

ettiği gelirlerin dışında topladığı paraları başka alanlarda da 

kullanabiliyordu (Işık vd. 2005: 22).  

Duyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulmasıyla Avrupa kapitalistleri, 

İstanbul’a yerleşerek kurdukları yabancı şirketleri faaliyete geçirdiler. 

Bursa’da ipek sanayini, Zonguldak’ta kömür madenlerini işletmeye 

başladılar. Tütün ürettiler, İstanbul’da elektrik, havagazı, su işletmelerini 

kurdular. Şarap, bira ve diğer alkollü içkilerin üretimini yaptılar. Balık avı 

ve balıkhane yönetimini örgütlediler. Tuz yataklarını işleterek bunların 

ihracatına yönelik çalışmalar yaptılar. Böylece Osmanlı Devleti’nin iflası 

ve yabancı egemenliğine girişi de hızlanmıştır (Blaisdell, 1979: 11). 

Duyun-u Umumiye İdaresi’nin Faaliyetleri Ve Sonuçları 

1882’de Duyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulmasıyla, 1875’den beri 

Türkiye’ye geçici olarak sırtını çevirmiş olan Avrupa sermayesi, yeniden 

Yakın Doğu’da karlı iş alanları aramaya başlamıştır. Fakat Avrupa 

bankacıları yalnız Osmanlı hükümetinin verdiği güvenceye dayanan işler 

istemiyorlardı. Bu yüzden Düyun-u Umumiye Konseyi’nin de kendi 

girişimleriyle ilgilenmesini sağlamaya çalıştılar. 

1888’de Osmanlı Hükümeti, Haydarpaşa’dan itibaren 120 kilometresi 

inşa edilmiş olan demiryolunun Ankara’ya kadar uzatılması için 

Berlin’deki Deutsche Bank’a bir imtiyaz verdi. Düyun-u Umumiye 

Konseyi demiryoluna asgari bir gelir sağlamak ve tahsis edilmiş olan 

devlet gelirlerini Deutsche Bank hesabına toplamak sorumluluğunu 

üstlendi. Anadolu demiryolu şebekesinin genişletilme projesi ve Bağdad 

demiryolu gibi Deutsche Bank’ın diğer girişimleri için de Konsey sonra 

aynı sorumluluğu kabul etti. Konsey, Fransızların inşa ettikleri İzmir-

Kasaba, Selanik-İstanbul hatlarıyla Suriye’deki Fransız demiryolu 

şebekesi için de aynı görevi kendi üzerine aldı. Bu yatırımlar, Fransız ve 

İngiliz sermayeli Osmanlı Bankası’nca gerçekleştirilmişti. Konsey böylece 

demir yollarına verilen güvencenin yönetimi konusunda tarafsız hareket 

ediyordu. Osmanlı Bankası ve Deutsche Bank’ın aracılığıyla sağlanmış 

borçların çoğuna Duyun-u Umumiye tarafından denetlenen devlet gelirleri 

teminat olarak gösterilmişti. Gerek demiryolu inşaatında olsun, gerek yeni 
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borçların ihracında olsun, Duyun-u Umumiye Konseyi, bir taraftan bu iki 

bankaya diğer taraftan da Osmanlı Hükümetiyle daima işbirliği içinde 

olmuştur.  

Osmanlı Bankası ve Deutsche Bank işbirliğinde bulunarak Duyun-u 

Umumiye Konseyi ile Osmanlı Devleti’ni sömürmeye çalışan Avrupa 

sermaye sahiplerine destek olmuştur. Duyun-u Umumiye İdaresi Batı 

iktisadi nüfuzunun daha güçlü diğer araçlarına, düzenli çalışan ve etkin bir 

destek sağlama işlevini yerine getirmiştir (Blaisdell, 1979: 11). Böylece 

devlet ekonomik açıdan batılı güçlerin vesayeti altına girerek yarı sömürge 

haline gelmiştir. Demiryolları ile daha kolaylaşan bu sömürgecilik 

politikası yerli sanayinin çökmesine neden olmuştur (Aktaş, 2006: 345). 

Yabancılara tanınan imtiyazların sürekli olarak artırılması, Osmanlı 

Devleti’ni sömürgeci Batılı Devletlere ucuz hammadde üreten bir pazara 

dönüştürmüştür (Eldem, 1994: 12-14). Ticareti ellerinde tutan azınlıklar 

ise yerli tüccarın önünde engel teşkil etmişlerdir. Tarımda modernleşme ve 

tohum ıslah çalışmaları yapılamamıştır. Bu sebeple de yeterince ürün 

alınamamış ve köylünün durumu kötüleşmiştir
 
 ( Müderrisoğlu, 1990: 54-

55).  

İtalya, Osmanlı Devleti’ne karşı Trablusgarp Savaşı giderleri için 

Duyun-u Umumiye İdaresi’nden kaynak tahsis etmiştir. Böylece Türk 

halkından toplanan vergilerle Türk halkına savaş açılmıştır, savaş Türk 

halkının vergileri ile finanse edilmiştir (Işık vd. 2005: 22).  

Düyun-u Umumiye İdaresinin istihdam politikası, idarenin Müslüman 

çalışanlarına güvenmediğini ortaya koymaktadır. Duyun-u Umumiye 

İdaresi Müslümanlardan aldığı işleri Hristiyan Osmanlılara vermesiyle, 

etnik ve dinsel Osmanlı cemaatleri arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine 

sebep olmuştur. Böylece, Duyun-u Umumiye İdaresi’nin uyguladığı 

istihdam politikaları Osmanlı Devleti’nin çok uluslu, çok dinli ve çok etnik 

yapılı toplumsal yapısının parçalanmasına neden olmuştur (Quartert, 2000: 

17). 

Osmanlı Devleti’nin maliyesinin ve gelir kaynaklarının ülke genelinde 

denetimi elinde tutan kuruluşun zamanla Maliye Nezareti’nden daha etkin 

bir konuma geldiği görülmektedir. Kurulduğunda, Duyun-u Umumiye’nin 

devlet gelirlerinden aldığı pay %17 iken 1912 yılına gelindiğinde bu pay % 

31.5 olmuştur (Çımat, 2002: 26). 

Duyun-u Umumiye idaresiyle dış borçların azalması beklenirken 

borçlar artmıştır. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle milli bir 

sanayi ve ekonomi anlayışı uygulanmak istense başarı sağlanamamıştır 

(Minibaş, 2004: 17).              

Duyun-u Umumiye İdaresi’nin bir yabancı mali denetim örneği 

olmadığı anlaşılmaktadır. İdarenin kurulmasına sebep olan kanun, 
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uluslararası bir anlaşma niteliğinde olmadığı gibi diplomatik bir akit bile 

değildir. Konseyde beş muhalif millet temsil olunuyordu. Ancak bu 

delegeler kendi hükümetleri tarafından atanmamışlardı: gayrı resmi bir 

niteliğe sahip olan tahvil hamilleri cemiyetlerini temsil etmekteydiler. 

Bununla beraber, Muharrem Kararnamesinde yer alan muğlak yaptırımlar 

Avrupa devletlerini gerektiğinde belirli vecibelere dayanmasa bile duruma 

göre müdahaleye serbest bırakıyordu. Konsey Türk mali siyasetini gerek 

kendisi için ve gerek ilgilendiği girişimciler için en elverişli olabilecek 

şekilde yönlendirecek kadar nüfuzluydu (Blaisdell, 1979: 14-15). 

Duyun-u Umumiye İdaresi Osmanlı Devleti’nin siyasi ve mali açıdan 

iflasına neden olan bir kurumdur. Türk ekonomisinin endüstrileşmesini ve 

Türk sermayesinin gelişmesini engelleyen Duyun-u Umumiye İdaresi 

Lozan Antlaşması ile kaldırılmıştır (Işık vd. 2005: 23). 

Osmanlı Devleti, Duyun-u Umumiye’nin kaldırılmasının ardından da 

borç almayı sürdürmüştür. Alınan dış borçlarla bir önceki borçlanmanın 

taksiti ödenmiş geçici bir refah sağlanmıştır ancak bu durum yeni 

borçlanmalara sebep olmuştur (Hiç, 1994: 45-47). 

 Cumhuriyet yönetimi Duyun-u Umumiye’yi tanımamıştır ancak 1933 

yılında imzalanan Paris Antlaşması ile 1912 yılından önceki borçların %62 

sini, 1912 yılından sonraki borçların ise %72’sini ödemeyi kabul etmiştir. 

Böylece 1854 yılında başlayan 100 yıllık Osmanlı Devleti’nin dış 

borçlanma süreci 1954 tarihinde sona ermiştir. (Işık vd. 2005: 23). 

Sonuç 

Osmanlı Devleti’nin çeşitli nedenlere bağlı olarak mali durumunda 

meydana gelen kötüleşmeler ekonomisini sürekli açık verir bir pozisyona 

sürüklemiştir. Bu açıkları kapatmak için de yabancı kaynaklardan yüklü 

miktarlarda borçlar alınmıştır. Ancak alınan bu borçlar da yatırımlar için 

kullanılmamış, borçların nasıl ödeneceği konusu hiç düşünülmemiştir. Bu 

kötü yönetimler sonucunda borçlar ödenememiş ve gittikçe büyüyen 

faizler altında Osmanlı Devleti çaresiz kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin 

borçlarını tahsil etmek için Duyun-u Umumiye adlı idare kurulmuş ve 

borçların ödenmesi için bazı kaynaklara el konulmuştur. Duyun-u 

Umumiye ile borçlar ödenme süreci başlamış ancak bu arada Osmanlı 

Devleti’nin yabancı kuvvetler tarafından sömürgeleştirilmesi süreci de hız 

kazanmıştır. Duyun-u Umumiye İdaresi aynı zamanda Osmanlı 

Devleti’nin siyasi ve mali bakımdan çökmesine neden olan bir kurum 

olmuştur. Bütün bu olumsuzlukların yanı sıra milli ekonominin 

endüstrileşmesini ve milli sermayesinin gelişmesini de engellemiştir.  

Son Osmanlı Devleti borcu 25 Mayıs 1954 tarihinde ödenerek 1854 

Kırım Savaşı’yla başlayan dış borç yükü tam bir asır sonra sona ermiştir. 
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1.Giriş 

Türkiye ekonomisi, rekabet kurallarının uygulandığı, özel sektörün 

ekonomide öncü, kamunun ise düzenleyici rol üstlendiği, serbest dış 

ticaret politikalarının benimsendiği, mal ve hizmetlerin birey ve kurumlar 

arasında el değiştirebildiği serbest piyasa ekonomisidir. Son 30 yılda, 

Türkiye ekonomisi nispeten yüksek enflasyon seviyeleri yaşamış ve 

istikrarsız bir büyüme sergilemiştir. Yüksek enflasyonla beslenen yüksek 

ve yükselen reel faiz oranlarına ek olarak, büyük bütçe açıkları ve buna 

bağlı yükselen, diğer bir ifadeyle enflasyon sarmalı Türkiye’de kronik bir 

hal almıştır. Kamu sektöründe görülen yüksek bütçe açıkları, siyasi 

istikrarsızlık, yüksek kamu kesimi borçlanma gereği nedeniyle yüksek 

reel faiz oranları ve risk primi, döviz kurundaki dalgalanmalar, petrol 

fiyatı artışları ve kalıcı enflasyonist beklentiler enflasyonu daha da 

tetiklemiştir. 

Bir ülkenin makroekonomik performansının değerlendirilmesinde 

ağırlıklı olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasılada (GSYH)’deki büyüme oranı 

dikkate alınmaktadır. Ancak tek bir değişken yerine farklı değişkenlerin 

belli ağırlıklardaki ortalamasından meydana gelen bir endeksin baz 

alınması oldukça sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Çünkü bir ülkede 

büyüme hızla gerçekleşirken işsizlik, enflasyon ve cari açıkta yükselişler 

görülebilmektedir. Bu bağlamda, tek bir değişkene bakarak ülke 

ekonomisi hakkında yorum yapmak zordur. Ekonominin geneli hakkında 

değerlendirmede bulunabilmek için cari işlemler ve ödemeler dengesi, 

işsizlik oranı, enflasyon oranı, faiz oranı, yatırım ve tasarruf oranı gibi 

çeşitli makroekonomik değişkenleri araştırmak gereklidir.  

Günümüzde ortaya çıkan olağanüstü gelişmelerle birlikte dünya 

genelinde yer alan tüm ülkelerde büyüme yavaşlamış ve durgunluk süreci 

başlamıştır. Küresel sistemde beklentilerin bozulmasına bağlı ekonomik 

değişimler söz konusu olmuştur. Ekonomiler daralmaya ve kırılganlıklar 

artmaya başlamıştır. Türkiye’de kronik bir hal almış olan yüksek 

enflasyon, yüksek işsizlik ve yüksek oranda cari açığı azaltabilmek için 

ülkenin potansiyelini değiştirmek gerekmektedir. Bunun için yapısal 
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reformlar uygulanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu dönüşümü 

yapmadan sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmek mümkün değildir. 

Ekonomi gelişmedikçe, gelir ve refah yükselmemekte, böyle bir 

ekonomide yaşam şartlarının iyileşmesi ve eğitimin kalitesinin artması 

olanaksız olmaktadır.  

Dünyada küresel rekabetin artmasına bağlı olarak rekabetin temeli de 

bilgi üretimi odaklı olmaktadır. Ülkelerin hiçbiri kültürel, sosyal, 

ekonomik farklılıklar nedeniyle sektörlerin tamamında rekabet üstünlüğü 

elde edememekte, ancak belirli sektörlerde başarı göstermektedir. 

Ülkelerin uluslararası rekabetçiliğinin ağırlıklı olarak döviz kuru, faiz 

oranları gibi makroekonomik göstergeler ile ölçek ekonomileri ve işgücü 

maliyetlerine bağlı olduğu görüşü yaygın olarak kabul edilmektedir 

(Porter, 1990: 73). Küresel rekabet gücü karşılaştırmaları Türkiye’nin 

gelişmişlikten uzakta olduğunu, bu anlamda alınması gereken çok yol 

olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, dünyada belirginlik kazanmakta 

olan bilgi ekonomisine geçiş sürecinin gerektirdikleri göz önüne alınarak 

uzun vadeli politikaların sağlanması ve titizlikle yürütülmesi 

gerekmektedir.         

Türkiye’nin rekabet gücünü temel makroekonomik göstergeler 

aracılığıyla analiz etmek amacıyla hazırlanan bu çalışmada, Türkiye’nin 

güçlü ve zayıf yönleri makroekonomik verilerle ortaya konulmuş, rekabet 

gücü araştırılmış ve dünya genelinde daha üst sıralarda yer alması için 

uygulanması gereken politikalarla alınması gereken önlemler üzerinde 

durulmuştur. 

2. Küresel Rekabet Gücünün Ölçülmesi 

Rekabet gücü, firmaların, endüstrinin, bölgenin ya da ülkenin küresel 

rekabette diğerlerine oranla daha fazla gelir ve istihdam düzeyindeki 

üretim gücü olarak ifade edilebilir. Farklı bir anlatımla, bir ülkenin, 

ürettiği malların diğer ülkelerin ürettiği mallarla fiyat, kalite, güvenilirlik 

gibi kavramlarda rekabet edebilir seviyede bulunması demektir (Demir, 

2001). 

Küreselleşen yeryüzünde uluslararası rekabet hızla değer 

kazanmaktadır. Günümüzde rekabet gücü uluslararası platformda 

başarının ve yüksek performansın temel belirleyicisi haline gelmiştir. 

Rekabet gücü arttıkça ülkelerin gelir ve refah seviyeleri de artmaktadır. 

Bir ülkenin rekabet gücünü etkileyen çeşitli unsurlar söz konusudur. 

Ekonominin genel durumu, siyasi istikrar, sosyal güvenlik sistemi, 

eğitim, sağlık, istihdam seviyesi, döviz kurları, ulaşım, finansal sistem ve 

uluslararası gelişmeler gibi çok sayıda faktör rekabeti etkilemektedir 

(Kaldırımcı, 2003). 
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Rekabet gücü literatürde sıklıkla firma, endüstri ve uluslararası çapta 

olmak üzere üç farklı şekilde tanımlanmaktadır (Kesbiç ve Ürüt, 2004). 

Bu çalışmada Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün niteliği 

araştırıldığı için uluslararası rekabet gücü ele alınacaktır.  

Uluslararası rekabet gücü, bir ülkenin, serbest ve eşit piyasa 

şartlarında, bir taraftan uzun vadede bireylerinin reel gelirini 

yükseltirken; diğer taraftan, uluslararası piyasaların şartlarına ve 

standartlarına uygun nitelikte mal ve hizmetleri piyasaya sunabilme 

becerisidir. Uluslararası rekabet potansiyelinin yükseltilmesi, verimlilik 

performansına ve yüksek reel ücretleri içinde barındıran ekonomik 

alanlara ülke kaynaklarının aktarılması yetisine dayalıdır. Rekabet gücü, 

yalnızca dış dünyaya mal pazarlama ve dış ticaret dengesini oluşturma 

becerisi olmayıp, ayrıca bir ülkenin gelir ve istihdam seviyesini 

yükseltme ve hayat şartlarında sürekli artışlar sağlayabilme ve 

uluslararası pazarlardaki payını yükseltebilme becerisidir (Aktan ve 

Vural, 2004). 

Dünyada ülkelerin rekabet edebilme seviyelerini belirleyen iki 

kuruluştan birincisi Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü 

(International Institute for Management Development-IMD), ikinci ise 

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF)’dur. Her 

ikisinin de küresel rekabet başarısına ilişkin yayınladıkları araştırmalar 

bilimsel unsurlara dayanmakta ve genel kabul görmektedir. Uluslararası 

Yönetim Geliştirme Enstitüsü’ne göre, rekabet gücü bir ülkenin 

sürdürülebilir biçimde katma değer yaratmasını destekleyen koşulları 

oluşturma becerisine bağlıdır. Firmaların rekabet gücünü net bir şekilde 

ölçmek mümkün olmadığı için rekabet gücünü etkileyen unsurlar tespit 

edilerek ölçülür. Firmaların rekabet edebilmelerini sağlayan çevre 

şartlarını sağlayabilme ve sürdürebilme seviyelerine bağlı olarak ülkeler 

analiz edilmekte ve analiz sonuçlarına göre ülkeler sıralanmaktadır. 

Ülkelerin rekabet güçleri yalnızca GSYH ve verimlilik seviyeleri temel 

alınarak belirlenemez. Firmalar politik, sosyal ve kültürel faktörlerden de 

etkilendikleri için ülkeler firmaların rekabet edebilirliklerini artıracak 

yapısal, kurumsal projeleri ve politik koşulları oluşturmak zorundadır 

(Kırankabeş, 2006). 

Diğer taraftan Dünya Ekonomik Forumu her sene Global Rekabet 

Raporu adı altında rapor sunmaktadır. Bu raporda “Global Rekabet 

İndeksi” adında bir indeks aracılığıyla ülkelerin küresel rekabet gücü 

bakımından kaçıncı sırada yer alacağı öngörülmektedir. Rekabet Gücü, 

ekonomik refahı artırması ve hayat şartlarını kolaylaştırması için ihtiyaç 

duyulan ekonomik güç biçiminde nitelendirilmektedir. Rekabet gücü 

ülkelerin gelecek yıllardaki büyüme yeteneğini açığa çıkarmaktadır 

(Yalın Enstitü Derneği, 2006). 
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Global rekabet indeksi incelediği ülkelerin başarılı ve başarısız 

yönlerini belirlemektedir. Analiz ülkelere ilişkin kamu kesimi tarafından 

öne sürülmüş veriler ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından oluşturulan 

anket çalışmalarına dayanmaktadır. Anket çalışması analiz içeriğinde yer 

alan her ülkenin ortalama 80 firmasına uygulanmaktadır. Anket esas 

olarak makroekonomik çevre, teknolojik değişim, beşeri sermaye (eğitim, 

sağlık, işgücü vb.), altyapı olanakları, kamu kurumları (kontrat ve yasalar 

olarak), kamu kurumları (yıpranma ve ortaya çıkan problemler olarak), iç 

pazarda rekabet, şirket uygulamaları ve stratejileri alanlarında oldukça 

fazla soruyu kapsamaktadır (Kırankabeş, 2006).  

Tablo 1: Türkiye’nin Küresel Sistem İçindeki Yeri (1990-2019) 

TÜRKİYE  1990 2000 2005 2010 2018 2019 

GSYH 

(Milyar USD) 207 273 501 772 771 744 

Küresel 

Sıralamada 

Yeri 19 20 17 17 19 20 

Kişi Başına 

Gelir (USD) 3.736 4.219 7.278 10.476 9.405 8.958 

Küresel 

Sıralamada 

Yeri 49 64 60 62 72 76 

Kaynak: Word Economic Forum, IMF. 

Türkiye’nin küresel sistem içindeki yeri araştırılırken genellikle birkaç 

temel makro gösterge baz alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Tablo 1’de 

Türkiye’nin küresel sistem içindeki yeri 1990-2019 dönemi için GSYH 

ve kişi başına düşen gelir açısından incelenmiştir. IMF ve Dünya 

Ekonomik Forumu verilerine göre 2005-2019 döneminde Türkiye GSYH 

düzeyini yalnızca 243 milyar dolar yükseltebilmiştir. Döviz kurlarının 

düştüğü yıllarda GSYH suni bir şekilde yükselmiş, kurların yükselişe 

geçtiği 2017-2019 döneminde de suni bir şekilde azalmıştır. Buna bağlı 

olarak Türkiye’nin küresel çapta sıralaması gerilemiştir. 

Tablo 1’e göre 2001 krizi biterken iyileşen Türkiye ekonomisi, 

yürürlüğe giren IMF programı ve yüksek tutarda doğrudan yabancı 

sermaye girişiyle birlikte istikrara kavuşmuş ve sıralamada 17’nci sıraya 

gelmiştir. Ancak, son yıllarda ekonomide ortaya çıkan yavaşlamayla 

birlikte geriye düşmeye başlamıştır. 2018 yılında GSYH’ye göre 19’uncu 

sırada yer alan Türkiye, 2019 yılında gerileyerek 20’nci sıraya düşmüştür. 

Kişi başına düşen gelir bakımından Türkiye 1990 yılında küresel 

sıralamada 49’uncu sırada iken 2019 yılında 76’ıncı sıraya kadar 

düşmüştür.  
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     3. Temel Makroekonomik Verilerle Türkiye Ekonomisi 

Türkiye’nin küresel çaptaki performansı değerlendirilirken temel 

göstergeler dikkate alınmakta ve böylece farklı değişkenlere bakılarak 

ülke ekonomisi hakkında yorum yapılmaktadır. Ekonominin geneli 

hakkında değerlendirmede bulunabilmek için cari işlemler ve ödemeler 

dengesi, işsizlik oranı, enflasyon oranı, faiz oranı, yatırım ve tasarruf 

oranı gibi çeşitli makroekonomik değişkenleri araştırmak gerekmektedir. 

Tablo 2: Türkiye’nin Temel Makroekonomik Göstergeleri  

(2000-2019) 

YILLAR 

GSYH 

(MİLYAR 

USD) 

KİŞİ 

BAŞINA 

GELİR 

(USD) 

BÜYÜME 

(%) 

İŞSİZLİK 

(%) 

TÜFE 
BÜTÇE 

DENGESİ/

GSYH (%) 

CARİ 

DENGE/ 
DIŞ 

BORÇ 

(MİLYAR 

USD) (%) 
GSYH 

(%) 

2000 265 4.229 6,6 6,5 39 -7,7 -3,7 118,6 

2001 197 3.084 -6 8,4 68,5 -11,6 1,9 113,6 

2002 238 3.581 6,4 10,3 29,8 -11,2 -0,3 129,6 

2003 312 4.968 5,9 10,1 18,4 -8,6 -2,5 144,1 

2004 404 5.961 9,4 10,8 9,3 -5 -3,7 161 

2005 499 7.304 8,9 10,6 7,7 -1 -4,6 170 

2006 548 7.906 7,3 10,2 9,6 -0,6 -6,1 207,7 

2007 677 9.656 5 10,3 8,4 -1,8 -5,9 249,5 

2008 663 10.931 0,9 11 10,1 -1,8 -5,7 280,4 

2009 645 8.980 -4,8 14 6,8 -5,3 -2,2 268,4 

2010 748 10.560 8,9 11,9 6,4 -3,6 -6,2 292 

2011 730 11.205 10,7 9,8 10,5 -1,3 -9,7 304 

2012 877 11.588 4,7 9,2 6,2 -1,9 -6,1 339 

2013 951 12.480 8,9 9,7 7,4 -1 -6,8 392,3 

2014 934 12.112 5 9,9 8,2 -1,1 -5 405,1 

2015 855 11.019 5,9 10,3 8,8 -1 -3,8 399,4 

2016 861 10.883 3,2 10,9 8,5 -1,1 -3,8 408,2 

2017 851 10.616 7,4 10,9 11,9 -1,5 -5,5 453,3 

2018 789 9.693 2,9 12,3 20,3 -1,9 -3,5 446 

2019 749 9.093 0,5 13,5 11,5 -2,9 1 445 

Kaynak: TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB. 
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Tablo 2’de Türkiye’nin temel makroekonomik göstergeleri 2000-2019 

dönemi için yer almaktadır. 2000’de 265 milyar dolar olan GSYH 

seviyesi, 2019 yılında artarak 749 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Her ne kadar yıllara bağlı olarak gelir seviyesi artış eğiliminde olsa da 

büyüme azalmıştır. Türkiye’de büyüme oranı 2000 yılında %6,6 iken 

2019 yılında %0,5 düzeyine gerilemiştir. İşsizlik oranı ise 2000 yılında 

%6,5 iken 2019 yılında %13,5 seviyesine yükselmiştir. Bu oranın 

yaşanan son gelişmelerle birlikte 2020 yılında %30’lara yükselmesi 

öngörülmektedir. Tablo 2, kişi başına düşen gelir seviyesi açısından 

değerlendirildiğinde, özellikle 2013 yılı sonrasında satın alma gücünün 

ciddi anlamda azaldığı göze çarpmaktadır. 2000-2003 döneminde çift 

haneli olan enflasyon rakamları yıllara bağlı olarak zaman zaman tek 

haneli düzeylere gerilese de 2016 yılından sonra enflasyonun tekrar çift 

haneli rakamlara yükseldiği ve bu anlamda kronik bir hal aldığı 

görülmektedir. Diğer taraftan Tablo 2’ye göre cari denge ve bütçe 

dengesinin GSYH’ye olan oranı yüzdesel olarak 2000-2019 döneminde 

sürekli açık vermiştir. Ülkemizde tıpkı enflasyon gibi kronikleşmiş bir 

cari açık ya da bütçe açığı söz konusudur.  Dış borçların aynı dönemde 

ciddi oranda artış gösterdiği açıkça görülmektedir. 2000 yılında 118 

milyar dolar olan dış borç seviyesi 2019 yılında 445 milyar dolar 

seviyesine yükselmiştir.  

     4. Dünya Ekonomisinde Büyüme 

Dünya ve Türkiye ekonomik bakımdan çok güç koşulların oluştuğu 

bir 2019 yılı yaşamıştır. Gerek küresel gerekse ulusal düzeyde ekonomik 

yavaşlama ortaya çıkmıştır. Bu durum, bazen ekonomik içsel 

dinamiklerdeki enerji azalışından bazen de uygulanan hatalı ekonomi 

politikalarından doğmuştur. Dünyanın giderek artan büyümeyi 

karşılamakta sıkıntıya düşmesi, küresel gelir eşitsizliğinin hızla 

yükselmesi, küreselleşmenin tersine dönmesine yol açan politikaların 

yürürlüğe girmesi, savaşların ortaya çıkması küresel durgunluğu 

tetiklemiştir. IMF verilerine göre dünya ekonomisinin büyüme düzeyi 

2010 yılından sonraki dönemin en düşük büyüme düzeyidir. Dünya 

ticaret hacmindeki yükseliş de aynı şekilde yavaşlamıştır. Çok uzun bir 

süredir dünya üretiminin üstünde seyreden ve büyümeyle birlikte refahı 

da artıran küresel ticaret hacmi yükselişinin bir noktadan sonra bu 

yükselişi karşılayamadığı ve küreselleşme hızının azaldığı açıkça 

görülmektedir. 

Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerde yükselen işsizlik ve 

yoksullukla birlikte yükselen toplumsal hareketlilik kapitalist sistemin 

eleştirilmesine neden olmuştur. Oluşan bu durum krizin daha da 

derinleşmesini engellemek için sistemin yeniden kurulmasına ilişkin 

bekleyişleri tetiklemiştir. Dolayısıyla, 2019 yılında değişime uğrayan 

yalnızca ekonomiler değil, ayrıca kapitalist sistemdir. Küreselleşmede 
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yaşanan tersine dönüş, uluslararası ticareti olumsuz yönde etkilemiş, 

ülkeler arasındaki ticaret savaşlarının artacağı yönündeki beklentileri 

güçlendirmiştir (EBSO, 2020). 

Dünya ekonomisi, küreselleşmenin yaygınlaştığı 1990 sonrası 

dönemde, 1997-1998 döneminde ve 2008-2009’da ciddi krizlerle 

karşılaşmıştır. 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin sancıları 

halen sürmekte ve durgunluk belirtileri ortaya çıkmaktadır. Küresel çapta 

ortaya çıkan bu durgunluğun ne kadar devam edeceği uygulanan ekonomi 

politikalarının yanı sıra küresel siyasi gelişmelere de bağlıdır. Bu 

bağlamda, dünya ekonomisi açısından belirsizlikler, riskler, kaygılar ve 

güvensizlikler özellikle reel açıdan ciddi düzeyde artmıştır (EBSO, 

2020). 

Tablo 3: Küresel Gelirde Gelişmeler 

YILLAR 
BÜYÜME 

(%) 

KÜRESEL GELİR 

(TRİLYON DOLAR) 

1980 2,0 11,0 

1990 3,3 23,3 

2000 4,7 33,7 

2010 5,3 65 

2017 3,8 80,3 

2018 3,6 84,9 

2019 2,9 86,6 

1980-1989 3,2 14 

1990-1999 3,1 28,6 

2000-2009 3,9 46,6 

2010-2019 3,8 77,2 

1980-2019 3,5 41,6 

1990-2019 3,6 50,8 

Kaynak: IMF. 

Küresel hasılanın gelişimini yıllar ve dönemler itibarıyla gösteren 

Tablo 3’e göre, 2019’da küresel gelir ortalama %2,9 seviyesine 

yükselmiş ve 86,6 trilyon dolar seviyesine gelmiştir. Kırk yıllık zaman 

zarfında küresel gelir 75,5 milyar trilyon dolar yükselmiştir. Fakat 

2019’da gerçekleşen büyüme seviyesi tüm dönem ortalamalarının altında 

kalmıştır. Tablo 3’teki yıllık ve dönemsel veriler gözlendiğinde küresel 

hâsıla artışının azalma eğilimine girdiği görülmektedir. Dolayısıyla, 

dünya ekonomisinin daha çok büyümesi yönünde bir beklenti ticaret ve 

kur savaşları da dikkate alınırsa oldukça düşük seviyededir. 
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Tablo 4: Dünya Ekonomisinde Büyüme 

GÖSTERGE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Büyüme 

                  

(%) 

Dünya 4,3 3,5 3,5 3,6 3,5 3,3 3,8 3,6 2,9 

Gelişmiş 

Ülkeler 
1,7 1,2 1,4 2,1 2,3 1,7 2,4 2,3 1,7 

ABD 1,6 2,2 1,8 2,5 2,9 1,6 2,4 2,9 2,3 

Japonya -0,1 1,5 2 0,4 1,2 0,6 1,9 0,8 1 

Euro Bölgesi 1,6 -0,9 -0,3 1,4 2,1 1,9 2,5 1,9 1,2 

Almanya 3,9 0,4 0,4 2,2 1,7 2,2 2,5 1,5 0,5 

Fransa 2,2 0,3 0,6 1 1,1 1,1 2,3 1,7 1,3 

İtalya 0,6 -2,8 -1,7 0,1 0,9 1,1 1,7 0,9 0,2 

İngiltere 1,6 1,4 2 2,9 2,3 1,8 1,8 1,4 1,3 

İspanya -1 -2,9 -1,7 1,4 3,6 3,2 3 2,6 2 

Gelişmekte 

Olan Ülkeler 
6,4 5,4 5,1 4,7 4,3 4,6 4,8 4,5 3,7 

Çin 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,7 6,8 6,6 6,1 

Rusya 5,1 3,7 1,8 0,7 -2,3 0,3 1,6 2,3 1,1 

Arjantin 6 -1 2,4 -2,5 2,7 -2,1 2,7 -2,5 -3,1 

Brezilya 4 1,9 3 0,5 -3,6 -3,3 1,1 1,1 1,2 

Hindistan 6,6 5,5 6,4 7,4 8 8,2 7,2 6,8 4,8 

Türkiye 11,1 4,8 8,5 5,2 6,1 3,2 7,5 2,8 0,2 

Küresel 

Gelir 
73,3 74,7 76,8 78,9 74,8 75,8 80,2 84,9 86,6 

(Trilyon 

Dolar) 

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu. 

Tablo 4’e göre, 2019 yılında küresel çapta en fazla üretimi 

gerçekleştiren Çin %6,1 ve Hindistan %4,8 düzeyinde büyüme 

gerçekleştirmiştir. Her iki ülke de son yılların en düşük oranlı büyümesini 

sergilemiştir. Aynı yıl Türkiye %0,2 düzeyinde büyüme göstermiş olup 

Türkiye ekonomisi durgunluk ve ekonomik anlamda gerileme ile karşı 

karşıya kalmıştır. Büyüme bakımından gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler arasındaki etkileşim günümüzde daha da belirginleşmektedir. 

Tablo 4’teki verilere dikkatle bakıldığında dünya ekonomisinin 2011-
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2019 döneminde ciddi oranda küçüldüğü ve Türkiye’nin büyüme hızının 

gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 5: Başlıca Ülkelerde GSYH  (Milyar Dolar) 

ÜLKE 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2005 

ABD 13.036 14.991 18.224 18.714 19.518 20.581 21.438 8.402 

ÇİN 2.308 6.065 11.225 112.221 12.061 13.367 14.140 11.832 

JAPONYA 4.754 5.700 4.388 4.926 4.860 4.971 5.153 398 

ALMANYA 2.847 3.401 3.361 3.467 3.664 3.951 3.862 1.014 

HİNDİSTAN 833 1.707 2.103 2.290 2.651 2.718 2.935 2.101 

B. KRALLIK 2.527 2.454 2.896 2.668 2.640 2.828 2.743 215 

FRANSA 2.197 2.646 2.438 2.471 2.591 2.780 2.706 508 

BREZİLYA 891 2.207 1.800 1.794 2.052 1.867 1.846 955 

KANADA 1.172 1.616 1.556 1.530 1.650 1.711 1.731 556 

RUSYA 818 1.635 1.356 1.281 1.578 1.656 1.637 818 

G. KORE 934 1.143 1.466 1.500 1.623 1.720 1.630 694 

İSPANYA 1.157 1.433 1.200 1.237 1.316 1.427 1.397 240 

ENDONEZYA 311 754 861 934 1.014 1.021 1.111 801 

HOLLANDA 685 847 765 783 833 914 901 216 

TÜRKİYE 501 771 858 862 852 771 743 243 

İSVİÇRE 408 582 680 671 680 705 714 306 

ARJANTİN 198 424 642 556 643 518 444 245 

YUNANİSTAN 247 300 196 195 203 217 213 -34 

Kaynak: IMF. 

Tablo 5’te yer alan IMF verilerine göre, Türkiye GSYH’si 2019 

yılında 243 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Türkiye’nin 

dünya sıralamasındaki yeri gerilemiştir. GSYH’nin gelişimi açısından 

Amerika listede en üst sırada yer alırken, Yunanistan en son sırada 

bulunmaktadır. Diğer taraftan, küresel çapta üretim ve gelir dengesizliği 

oldukça yüksek düzeydedir. 

Dünya çapındaki ekonomik gelişme sıralamasında son dönemde en 

başarılı ilerlemeyi Çin ve Hindistan’ın gerçekleştirdiği dikkat çekmekte 

olup 2005-2019 döneminde Çin’in GSYH’si 11,8 trilyon dolar ve 

Hindistan’ın GSYH’si ise 2,1 trilyon dolar artmıştır. Söz konusu başarıyı 

korumaları durumunda, Amerika’nın Çin’in, Almanya’nın da 

Hindistan’ın gerisinde kalması olasıdır (EBSO, 2020). 
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Tablo 6: Başlıca Ülkelerde Kişi Başına GSYH (Dolar) 

ÜLKE 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

İSVİÇRE 55.113 74.884 82.510 80.628 80.763 83.161 83.716 

ABD 44.025 48.402 56.786 57.900 60.000 62.868 65.111 

HOLLANDA 42.054 51.165 45.302 46.164 48.800 53.227 52.367 

İSVEÇ 43.076 52.606 51.126 51.598 53.411 54.355 51.242 

FİNLANDİYA 39.075 46.387 42.575 43.573 45.947 49.737 48.868 

ALMANYA 35.020 42.380 41.160 42.115 33 47.1 43 

KANADA 36.438 47.626 43.625 42.440 45.216 46.289 46.212 

FRANSA 36.056 42.178 37.937 38.348 40.108 42.952 41.761 

JAPONYA 37.223 44.673 34.568 38.804 38.342 39.303 40.846 

İTALYA 31.935 35.654 30.152 30.823 32.194 34.320 32.946 

G.KORE 19.402 23.086 28.731 29.295 31.576 33.319 31.431 

İSPANYA 26.529 30.800 25.849 26.681 28.380 30.732 29.961 

YUNANİSTAN 22.624 26.973 18.115 18.111 18.898 20.317 19.974 

RUSYA 5.720 11.447 9.262 8.723 10.751 11.289 11.163 

ÇİN 1.765 4.523 8.166 8.115 8.676 9.580 10.098 

ARJANTİN 5.163 10.412 14.894 12.772 14.587 11.657 9.887 

TÜRKİYE 7.277 10.475 10.915 10.816 10.551 9.404 8.958 

BREZİLYA 4.814 11.326 8.845 8.751 9.925 8.958 8.796 

ENDONEZYA 1.403 3.717 3.367 3.605 3.884 3.870 4.163 

HİNDİSTAN 746 1.422 1.639 1.761 2.013 2.037 2.171 

Kaynak: IMF. 

Ülkelerin büyüme düzeyi GSYH seviyesi ile belirlenirken refah 

seviyeleri kişi başına düşen gelirle belirlenmektedir. Tablo 6’da görülen 

seçilmiş ülkelere ait verilere 2005-2019 dönemi için bakıldığında İsviçre 

ve Amerika’nın listede üst sıralarda yer aldığı gözlenmektedir. Bu 

ülkeleri, Avrupa’nın ve Doğu’nun ileri ülkeleri izlemektedir. Türkiye ise 

2019 yılı itibarıyla 8.958 dolar seviyesindeki kişi başına düşen gelir ile 

küresel çapta oldukça düşük gelire sahip olup sıralamada oldukça aşağıda 

yer almaktadır. Sonuç olarak, Türkiye kişi başına düşen gelirde küresel 

sıralamada ortalama olarak 86. sıraya gerilemektedir.  

Tablodaki verilerden Türkiye’de kişi başına düşen gelirin 2019 yılında 

2015 yılına oranla 1.680 dolar arttığı görülmektedir. Yunanistan’da kişi 

başına düşen gelirin 2019 yılında gerilemesinin sebebi oldukça yüksek 

düzeydeki dış borçlanma ve bu borçların doğru alanlara aktarılamaması 

nedeniyle oluşan borç krizidir. Kişi başına düşen gelir açısından dünya 
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ülkeleri ile Türkiye karşılaştırıldığında, Türkiye’nin listenin sonlarında 

yer aldığı görülmektedir. 

     5. Dış Denge, Döviz Kurları, Bütçe ve Faizler 

Türkiye’nin rekabet gücünün küresel çapta değerlendirilmesinde 

dikkat çeken diğer göstergeler de dış denge, döviz kurları ve faizlerdir. 

Konuyu daha iyi inceleyebilmek amacıyla seçilmiş ülkelere ilişkin cari 

denge verileri Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: Seçili Ülkelerde Cari Denge (Milyon Dolar) 

ÜLKE 1980 1990 2000 2010 2016 2017 2018 2019 

Arjantin -2.572 4665 -9.144 -1.623 -15.105 -31.598 -27.479 -5.357 

Brezilya -12.806 -3.784 -24.793 -75.823 -24.230 -7.234 -14.511 -22.316 

Çin _ _ 20.431 237.810 202.202 195.116 49.091 147.710 

Fransa -4.174 -9.868 36.071 -16.653 -11.500 -18.700 -16.200 -13.700 

Almanya -15.214 50.054 -34.208 192.252 293.800 295.800 289.500 269.100 

Yunanistan -2.191 -3.536 -7.835 -34.143 -3.261 -4.863 -7.698 -6.434 

İtalya -16.950 -21.692 0.645 -72.636 47.500 50.700 52.000 57.000 

Japonya -10.750 44.709 130.651 220.986 197.900 202.000 175.300 172.100 

Rusya _ _ 43.382 67.452 24.469 32.430 113.455 93.908 

İspanya -5.300 -18.053 -26.272 -56.245 27.900 24.300 13.200 12.800 

Türkiye -3.090 -2.624 -9.920 -44.615 -33.138 -47.346 -27.157 -4.388 

İngiltere 3.244 -36.665 -39.907 -82.932 -139.301 -88.100 -109.100 -94.700 

ABD 2.315 -78.964 -403.451 -431.265 -428.300 -439.600 -491.000 -539.500 

Kaynak: IMF. 

   Tablo 7’de dünya ekonomisi bakımından önem arz eden bazı 

ülkelere ilişkin cari denge verilerine 1980-2019 dönemi için yer 

verilmiştir. 2019 yılında cari fazla veren başlıca ülkeler Almanya, Rusya, 

Japonya, İtalya ve Çin olmuştur. Amerika, 539 milyar dolar seviyesindeki 

cari açıkla en yüksek oranda cari açık görülen ülke olma pozisyonunu 

2019 yılında da korumuştur. Türkiye cari denge performansı açısından 

dünya ülkeleriyle karşılaştırıldığında her yıl verdiği bütçe açıkları ile 

listede son sıralarda yer almaktadır.  

2019’da döviz kurlarının gelişimi incelendiğinde Arjantin, İngiltere, 

Güney Afrika ve Endonezya haricindeki bütün ülke paralarının dolara 

karşı değer kazandığı gözlenmektedir. 2018 yılında Japon Yeni haricinde 

tüm ülkelerin parasının ise dolara karşı değerini yitirdiği göz önüne 

alındığında, 2019’da iyileşmenin olduğu gözlenmektedir. Bu tablonun 

oluşmasında 2019’da faiz yükselişinden vazgeçip faizi aşağıya çekmeye 

218



uğraşan Amerikan Merkez Bankası’nın da etkisi olduğu hatırlanmalıdır. 

Amerikan Merkez Bankası’nın bu görevi üstlenmesinde, dış ticarette kur 

avantajlarından faydalanmayı amaçlayan hükümetin faiz indirim 

baskısının da etkili olduğu söylenebilir (EBSO, 2020). 

Dünya ekonomisinde küresel çaptaki düşük oranlı büyümeye bağlı 

borç krizi beklentisi her geçen gün artmaktadır. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin bir kısmı borçlanarak tüketim eğilimine girmiş olup kamu 

borçlarındaki yükseliş devam etmektedir. 2019 yılı sonunda en yüksek 

faizle borçlanan ülkeler sıralamasında Türkiye (%12) ilk sırada yer 

almakta, Arjantin (%11), Güney Afrika (%8,3) ve Endonezya (%7) 

Türkiye’yi takip etmektedir. Türkiye’de yüksek faizle borçlanmanın 

arkasında yatan temel unsur istikrarsız bütçe dengesi ve yüksek 

enflasyondur. 

    6. Nüfus ve İstihdamdaki Gelişmeler 

Teknolojideki hızlı ilerleme nedeniyle üretimde emek gücü azalmakta, 

üretim ve işsizlik yükselmeyi sürdürmektedir. Gelişmiş ülkelerde genç 

nüfus oranı azalırken, talepteki artış da azalmakta, gelişmekte olan 

ülkelerdeyse genç nüfus oranı ve talep artmakta, gelir seviyesi 

azalmaktadır. Böylece gelir ve tüketim dengesizliği oluşmaktadır. Çin ve 

Hindistan dünya genelinde 2015-2019 döneminde nüfusun en yoğun 

olduğu ülkelerdir. Çin ve Hindistan’ın haricinde aynı dönemde nüfus artış 

hızı en fazla olan ülkeler Güney Afrika (%22,8), Türkiye ve Endonezya 

(%20), Meksika (%17,4) ve Arjantin (%16,6) olarak belirlenmiştir. Yine 

aynı dönemde nüfusu azalan ülkeler Japonya, Portekiz, Yunanistan ve 

Polonya olmuştur (IMF, 2019).           

2005-2019 döneminde İsviçre ve Türkiye dışındaki ülkelerin tümünde 

2019 yılında istihdam artışı yaşanmıştır. Türkiye bu anlamda dünya 

ülkeleri sıralamasında işsizliğin en fazla oranda görüldüğü ülkeler 

arasında yer almaktadır.  
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Tablo 8: Seçili Ülkelerde İşsizlik Seviyeleri (%) 

ÜLKE 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Arjantin 11,5 7,7 6,4 8,4 8,3 9,1 10,5 

Brezilya 11,3 8,4 8,2 11,2 12,7 12,2 11,6 

Kanada 6,7 8,0 6,8 7,0 6,2 5,7 5,6 

Çin 4,1 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,7 

Fransa 8,8 9,2 10,3 10,1 9,3 9,1 8,5 

Almanya 11,0 6,8 4,5 4,1 3,7 3,3 3,1 

Yunanistan 10,0 12,6 24,8 23,5 21,4 19,2 17,7 

Endonezya 11,1 7,1 6,1 5,5 5,4 5,2 5,1 

Japonya 4,3 5,1 3,3 3,1 2,7 2,3 2,3 

G. Kore 3,7 3,6 3,5 3,6 3,6 3,7 4,0 

Hollanda 5,8 5,0 6,8 6,0 4,8 3,7 3,2 

Rusya 7,1 7,3 5,5 5,4 5,1 4,7 4,5 

G. Afrika 24,6 24,8 25,3 26,6 27,4 27,1 27,8 

İspanya 9,1 19,8 22,1 19,5 17,1 15,2 13,8 

İsveç 7,5 8,5 7,3 7,0 6,6 6,2 6,4 

İsviçre 3,7 3,4 3,1 3,2 3,1 2,4 2,7 

Türkiye 9,4 11,1 10,2 10,8 10,8 11,0 13,7 

B. Krallık 4,7 7,8 5,3 4,8 4,3 4,1 3,7 

ABD 5,1 9,5 5,2 4,8 4,3 3,8 3,6 

ORTALAMA 8,1 8,4 8,5 8,4 8,0 7,3 7,3 

Kaynak: IMF. 

Tablo 8’de küresel çapta işsizliğin boyutu ele alınmaktadır. Tablodan 

açıkça görüleceği üzere, seçili ülkeler içinde 2019 yılında en fazla işsizlik 

oranı Güney Afrika (%27,8), Yunanistan (%17,7), İspanya (%13,8) ve 

Türkiye (%13,7)’de tespit edilmiştir. İspanya ve Yunanistan 2019’da 

işsizlik seviyesini düşürmede başarı sağlarken, Güney Afrika ve 

Türkiye’de bu durumun tersine işsizlik oranı yükselmiştir. Türkiye, aynı 

zamanda, 2019 yılında işsizlik düzeyi en fazla seviyede artan ülke olarak 

göze çarpmaktadır. Küresel çapta ortaya çıkan ekonomik durgunluğa 

rağmen 2019 yılında özellikle gelişmiş ülkelerde işsizlik oranının 

yükselmesine ilişkin bir sorun görünmemektedir.  
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     7. Enflasyondaki Gelişmeler 

Enflasyon, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin savaştığı temel bir 

sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde görülen enflasyon 

deneyimlerinden %2-3 oranını aşmamak koşuluyla enflasyonun 

ekonominin canlılığı bakımından yararlı olabileceği söylenebilmektedir. 

Ne var ki, gelişme sürecindeki ülkeler, yalnızca ekonomik anlamda değil, 

politik ve kültürel sebeplerle de enflasyon sorununu aşmada başarı 

gösterememektedir. Bu bağlamda, enflasyon kavramını ülke bazında 

incelemek gerekmektedir.  

Tablo 9: Başlıca Ülkelerde Ortalama Tüketici Enflasyonu (%) 

ÜLKE 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

ARJANTİN 9,5 10,4 _ _ 25,6 34,2 54,3 

BREZİLYA 6,8 5,0 9,0 8,6 3,3 3,6 3,7 

KANADA 2,1 1,7 1,1 1,3 1,5 2,1 2,0 

ÇİN 1,7 3,2 1,3 2,0 1,5 2,1 2,2 

FRANSA 1,8 1,6 0,1 0,2 1,1 2,1 1,1 

ALMANYA 1,8 1,1 0,6 0,3 1,6 1,8 1,4 

YUNANİSTAN 3,4 4,6 -1,1 0,0 1,1 0,7 0,5 

HİNDİSTAN 4,3 10,4 4,8 4,4 3,5 3,3 3,3 

G.KORE 2,8 2,9 0,7 1,0 1,9 1,5 0,4 

HOLLANDA 1,5 0,9 0,2 0,1 1,3 1,6 2,4 

RUSYA 12,6 6,7 15,4 7,0 3,6 2,8 4,6 

G.AFRİKA 3,3 4,2 4,5 6,2 5,2 4,5 4,3 

İSPANYA 3,3 1,7 -0,5 -0,2 2,0 1,6 0,6 

İSVEÇ 0,7 1,8 0,6 1,1 1,8 2,0 1,6 

İSVİÇRE 1,1 0,6 -1,1 -0,3 0,4 0,8 0,5 

TÜRKİYE 8,1 8,5 7,6 7,7 11,0 16,2 15,6 

B. KRALLIK 2,1 3,2 0,0 0,6 2,6 2,4 1,7 

ABD 3,3 1,5 0,1 1,2 2,0 2,3 1,7 

Kaynak: IMF. 

Tablo 9’daki 2019 yılı enflasyon değerleri incelendiğinde, Türkiye ve 

Arjantin’in oldukça kötü, yani enflasyonu azaltmada en başarısız ülkeler 

olduğu tespit edilmektedir. Türkiye ve Arjantin haricindeki ülkelerin hiç 

birinde tüketici enflasyonu %5 oranını geçmemektedir.  Arjantin’in 

yaşamış olduğu ekonomik krizler göz önüne alındığında, seçili ülkeler 

arasında enflasyon konusunda başarı sağlayamayan ülkenin sadece 
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Türkiye olduğu dikkat çekmektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin küresel 

çapta ortaya çıkan enflasyon oranlarına uyum sağlayabilmesi için, 

enflasyon seviyesini  %3-5 seviyesine çekmesi zorunlu olmaktadır. 

     8. Tasarruf ve Yatırım Oranları 

Ülkelerin ekonomik anlamda ilerlemelerinin ana faktörlerinden biri 

olan tasarruf ve yatırım oranlarının gelişimi ülkeden ülkeye oldukça 

büyük farklılıklar içermektedir. Tablo 10’da başlıca ülkelerin tasarruf 

seviyeleri değerlendirilmektedir. 

Tablo 10: Başlıca Ülkelerde Tasarruf Seviyeleri (%) 

ÜLKE 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Arjantin 21,3 17,2 14,2 16,2 13,7 15,6 17,2 

Brezilya 18,6 18,2 14,3 13,5 14,6 14,5 14,4 

Çin 46,6 51,7 47,4 45,8 46,2 45,1 44,4 

Fransa 22,8 21,2 22,2 22,1 22,5 22,8 22,7 

Almanya 24,1 25,7 28,5 28,6 28,7 29,1 28,7 

Yunanistan 14,7 7,1 8,6 9,1 10,1 9,5 10,7 

Hindistan 33,4 33,6 31,1 29,5 29,1 29,1 29,2 

Endonezya 23,5 33,5 32,0 32,0 32,1 31,3 31,6 

Japonya 28,2 25,1 27,1 27,3 28,1 28,0 27,8 

G. Kore 33,7 35,0 36,6 36,6 36,8 35,7 34,5 

Hollanda 27,4 27,1 28,7 28,4 31,3 31,4 31,0 

Rusya 29,0 25,2 27,3 25,3 26,1 29,8 28,8 

G. Afrika 15,1 18,0 16,2 16,2 16,2 14,3 14,4 

İspanya 22,4 19,5 21,5 22,6 22,8 22,8 23,1 

İsviçre 37,3 38,4 34,2 32,4 30,1 32,8 32,7 

Türkiye 22,8 21,2 24,7 24,4 25,4 27,1 25,6 

B. Krallık 15,3 12,3 12,2 12,0 13,8 13,2 13,0 

ABD 18,1 15,3 20,1 18,5 18,5 18,3 18,4 

Kaynak: IMF. 

Tablo 10’da seçilmiş ülkelere ait tasarruf oranları yer almaktadır. 

Buna göre 2019 yılında en fazla tasarruf seviyesine sahip olan ülkeler 

sırasıyla Çin (%44,4), Güney Kore (%34,5) ve İsviçre (%32,7) olmuştur. 

Ekonomileri oldukça kırılgan olan sık sık krizlerle karşı karşıya kalan 

Arjantin (%17,2), Brezilya (%14,4), Güney Afrika (%14,4) ve 

Yunanistan’da (%10,7) tasarruf düzeyleri oldukça düşüktür. Ekonomisi 

söz konusu ülkelerle benzerlik gösteren Türkiye’de 2016 yılında 

yürürlüğe giren milli gelir revizyonundan önce tasarruf seviyesi %14’ün 

altına inmiş, revizyondan sonra ciddi ölçüde artmıştır (EBSO, 2020). 
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Türkiye’nin %25,6 seviyesindeki tasarruf seviyesini daha fazla 

yükseltmesi zorunludur. Ancak tüketim toplumuna dönüşmüş olan 

ülkemizde bu yükselişi sağlamak oldukça zor görünmektedir.   

Ülkenin ilerlemesi ve hızlı büyümesinin arkasında yatan temel 

faktörlerden biri yurtiçi tasarruflardır. Dolayısıyla yurtiçi tasarruflarda 

artışı sağlayacak ekonomi politikaları uygulanmalıdır. 

 

Tablo 11: Başlıca Ülkelerde Yatırım Seviyeleri (%) 

ÜLKE 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Arjantin 18,8 17,6 17,1 19,1 18,7 21,0 18,4 

Brezilya 17,1 21,8 17,3 15,0 15,0 15,3 15,6 

Çin 41,0 47,8 44,6 44,1 44,5 44,7 43,3 

Finlandiya 24,5 21,5 20,8 22,0 23,0 23,8 23,7 

Fransa 22,4 21,8 22,6 22,5 23,3 23,4 23,2 

Almanya 19,4 20,1 20,0 20,1 20,6 21,7 21,7 

Yunanistan 22,1 17,0 10,1 11,4 12,4 13,1 13,8 

Hindistan 34,6 36,4 32,1 30,1 30,8 31,2 31,2 

Endonezya 28,5 32,8 34,1 33,8 33,6 34,4 34,4 

Japonya 24,6 21,3 24,0 23,3 23,8 24,3 24,5 

G. Kore 32,5 32,6 29,5 30,1 32,3 31,3 31,3 

Hollanda 20,4 20,1 22,4 20,4 20,5 20,6 21,1 

Rusya 18,5 21,1 22,3 23,4 24,1 22,6 23,1 

G. Afrika 18,2 19,4 20,8 19,1 18,7 17,8 17,5 

İspanya 30,0 23,4 20,3 20,3 21,1 21,8 22,1 

İsviçre 24,0 23,8 23,1 23,0 23,4 22,5 23,2 

Türkiye 27,0 27,0 28,3 28,1 31,0 29,5 25,5 

B. Krallık 17,3 15,7 17,1 17,2 17,1 17,1 16,3 

ABD 23,3 18,6 21,1 20,3 20,5 21,0 21,1 

Kaynak: IMF. 

Tablo 11’de seçilmiş ülkelere ilişkin yatırım düzeyleri yer almaktadır. 

Tabloya göre bir önceki tablodaki tasarruf seviyeleri yüksek olan 

ülkelerin yatırım seviyelerinin de aynı şekilde fazla olduğu 

gözlenmektedir. Çin, Endonezya, Güney Kore ve Hindistan gibi son 

dönemde büyümeleri yüksek olan ülkelerin bu başarıyı yüksek oranlı 

yatırım seviyesine bağlı olarak ede ettikleri sonucuna ulaşılmaktadır.  

Türkiye, tasarruf ve yatırım oranları düşük bir ülke konumundadır. Bu 

sebeple, Türkiye’nin elindeki kaynakları daha verimli kullanarak 
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makroekonomik politikalar ve eğitim temelli büyüme stratejisini 

oluşturması gerekmektedir.  

Başlıca ülkelerin tasarruf-yatırım seviyelerine (milli gelirden tasarruf 

ve yatırımlara ayrılan paylar arasındaki farklara)  yüzdesel olarak 

bakıldığında cari dengesi fazla veren ülkelerde tasarruf oranının daha 

yüksek, açık veren ülkelerde ise tasarruf oranının daha oranda 

gerçekleştiği görülmüştür. Buna göre tasarruf seviyesi en fazla olan 

ülkeler Hollanda, İsviçre, Almanya, Rusya ve Japonya iken harcama 

düzeyi oldukça yüksek olan ülkeler ise sırasıyla, Birleşik Krallık, Güney 

Afrika, Yunanistan ve Endonezya’dır. Türkiye, yıllardır tasarruf açığı ve 

dolayısıyla cari açık veren ülkelerin başında yer almaktadır.  

9. Küresel Rekabet Gücündeki Değişimler 

Yeni dünya düzeninde artan ticaret ve rant savaşları rekabet anlayışını 

farklılaştırmış, rekabet, piyasa hacmindeki küçülmeye bağlı olarak daha 

çok artmıştır. Yüksek rekabet gücüne sahip olan ülke konumunda olmak 

zorlaşmıştır. Bu anlamda en fazla kabul gören gösterge Dünya Ekonomik 

Forum’un hazırladığı Küresel Rekabetçilik Endeksi’dir. Dünya 

ekonomisinde ve üretim alt yapısında ortaya çıkan değişimler nedeniyle 

Küresel Rekabetçilik Raporunda güncelleme yapılmış esneklik, hız, 

yenilik ve beşeri sermaye gibi unsurları kapsayan göstergeler ön planda 

tutularak ülkelerin rekabet gücüyle birlikte küresel çaptaki sıralamaları 

belirlenmiştir.  

Tablo 12: Farklılaşan Küresel Rekabet Endeksi Sıralamasında İlk 10 

Ülke 

ÜLKE 

2019 (141 

Ülke) 

2018 (140 

Ülke) 2017 (140 Ülke) 

Amerika 2 1 1 

Singapur 1 2 2 

Almanya 7 3 3 

İsviçre 5 4 4 

Japonya 6 5 8 

Hollanda 4 6 5 

Hong Kong 3 7 7 

İngiltere 9 8 6 

İsveç 8 9 9 

Danimarka 10 10 11 

Türkiye 61 61 58 

Kaynak: WEF. 
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Güncellenen Küresel Rekabet Endeksi’nde ilk 10 sırada bulunan 

ülkeler ve Türkiye’nin konumu Tablo 12’de belirtilmiştir. 2019 yılı 

sıralamasına göre Amerika birinci olurken, Singapur, Almanya, İsviçre ve 

Japonya Amerika’yı takip etmektedir. Yeni endekse göre Türkiye’nin 

sıralamada kaçıncı sırada yer aldığına dikkat edildiğinde 2017 yılında 58., 

2018 yılında 61. ve 2019 yılında tekrar 61. sırada yer aldığı 

gözlenmektedir. Yeni Küresel Rekabet Endeksi’ne göre Türkiye’nin 

sıralamada gerilediği açıkça görülmektedir.  

Tablo 13: Küresel Rekabetçilik Endeksi ve Türkiye 

KATEGORİ 

 

REKABETÇİLİK 

ENDEKSİ 

BİLEŞENİ 

 

141 ÜLKE 

İÇİNDE 

TÜRKİYE'NİN 

SIRALAMASI 

(2019) 

 

140 ÜLKE 

İÇİNDE 

TÜRKİYE'NİN 

SIRALAMASI 

(2018) 

 

140 ÜLKE 

İÇİNDE 

TÜRKİYE'NİN 

SIRALAMASI 

(2017) 

 

ETKİNLEŞTİRİCİ 

ÇEVRE 

 

Kurumsal 

Yapılanma 

 

71 71 76 

Altyapı 49 50 48 

Bilgi ve informasyon 

teknolojileri 69 71 70 

Makroekonomik 

ortam 129 116 104 

BEŞERİ SERMAYE 
Sağlık 42 48 48 

Yetenekler 78 77 76 

PİYASALAR 

Mal piyasası 78 76 50 

Emek piyasası 109 111 114 

Mali Yapı 68 65 60 

Pazar Hacmi 13 13 14 

İNOVASYON 

EKOSİSTEMİ 

İş dünyasının 

hareketliliği 75 76 85 

Yenilikçilik yeteneği 49 47 47 

GENEL SIRA 61 61 58 

Kaynak: WEF. 

Tablo 13 gözlendiğinde 2019 yılı itibarıyla Türkiye’nin rekabet gücü 

sıralamasında gerilemesinde makroekonomik ortam ve işgücü piyasası 

şartlarının oldukça etkili olduğu görülmektedir. Günümüzde bir ülkenin 

rekabet gücünü ölçmede en önemli unsurlardan olan teknoloji 

bakımından Türkiye’nin yer aldığı 69. sıra ve 49. sırada yer aldığı 

inovasyon yeteneği, gelecek açısından umut vermektedir. Tablodan 

Türkiye’nin özellikle yatırımlar, eğitim ve üretim alanlarında önemli 

ekonomik yapısal reformlara gereksinimi olduğu gözlenmektedir. 
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10. Sonuç 

Türkiye, gelişmeye devam eden ve dolayısıyla ekonomisinde bir 

takım ciddi sorunları içeren ülke konumundadır. Fakat son dönemde 

ekonomide ortaya çıkan problemlerin ve makroekonomik göstergelerde 

oluşan olumsuz gelişmelerin ekonomi haricindeki unsurlardan da 

kaynaklanıyor olması, çözümün yalnızca ekonomik politikalarla ya da 

uygulamalarla gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Bir başka anlatımla, 

ekonominin içsel unsurlarıyla birlikte politik, sosyal ve kültürel 

alanlardaki gelişmeler de ekonomik problemlerin ortadan kaldırılmasını 

güç hale getirmektedir.  

Uluslararası para ve sermayeleri ile küresel ekonomideki kırılganlık 

dünya piyasalarını derinden etkilemektedir. Özellikle Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülke ekonomileri yabancı yatırımcıların ülkelerini terk 

edeceği endişesiyle önlemler almaktadır. Türkiye ekonomisinin içinde 

bulunduğu birçok olumsuzluklar mevcuttur. Makroekonomik göstergeler 

ve ekonominin dışa bağımlılığı dikkate alındığında ekonominin 

kırılganlığının son derece yüksek olduğu gözlenmektedir. Son 30 yıldır 

yüksek seyreden enflasyonla savaşan Türkiye’de bütçe açıkları ve 

enflasyonist bekleyişler enflasyonu daha fazla tetiklemektedir. Yıllardır 

kamu sektörü gelirleri, giderlerinden geride kalmakta ve kamu açıklarına 

sebep olmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’de ödemeler dengesi cari 

açıkları istikrarsızdır. Oysa istikrarlı bir ekonomide cari denge düşük 

oranda cari açık ya da fazla vermektedir. Ayrıca, Türkiye ekonomisinde 

firmalar ve ulusal seviyedeki kaynak dağılımı niteliği uzun dönemli ve 

sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirememektedir. Öte yandan ekonomi 

emek gücünden yeterli seviyede faydalanamamaktadır. Hizmet 

sektöründe yer alan işgücü, yaşlı nüfustaki yükselmeyi ve giderek artan 

oranda kırsal kesimden şehirlere göçün artışını karşılayabilecek kadar 

güçlü bir biçimde büyümemektedir. Bu nedenle Türkiye küresel rekabette 

işgücü oranı açısından yetersiz kalmaktadır.  

Türkiye ekonomisinin önünü tıkayan bir diğer sorun, tasarruf ve 

yatırımların düşük olmasıdır. Döviz açıkları, finansman sektörünün 

verimsizliği, reel sektörle finans sektörü arasındaki kopukluk, 

ekonomideki verimliliğin yetersizliği, teknolojik gerilik gibi diğer 

problemler de rekabet gücünü kısıtlayan ana faktörlerdir. Türkiye için 

küresel çapta en iyi durumda olan gösterge borç stokunun düşüklüğüdür. 

Bu durum rijit mali politikalar, yapısal reformlar, bankacılık sektörüne ait 

düzenlemelerle ortaya çıkan bir sonuçtur. Ancak bütçe açıkları ve kısa 

vadeli borçların yükselişi bu durumu tersine çevirebilecek yapıdadır. Bu 

bağlamda, Türkiye’de genel olarak yenidünya düzeninin gereksinimleri 

göz önüne alınarak tekrar yapılanma ya da yenilikçi reformları uygulama 

ihtiyacı oldukça yüksektir. Küresel çapta önem kazanan bilgi 
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ekonomisinin gerektirdikleri göz önüne alınarak uzun vadeli stratejilerin 

oluşturulması ve uygulanması son derece önemlidir.  

Türkiye’nin rekabet gücünün farklılaştığı, fakat farklılaşan rekabet 

gücünde dışa bağımlılığın da sürdüğü gözlenmektedir. Bu görüntü 

Türkiye’nin ithalata bağlı bir ihracatçı süreç içinde bulunduğunu 

göstermektedir. Sürdürülebilir bir büyüme ve yüksek katma değerin 

yaratılabilmesi için yerli girdi kullanım seviyelerini yükseltecek bir kur 

ile teşvik politikasının uygulanması gerekliliği açıkça ortadadır. 

Günümüzde yaşanan teknolojik devrim bilgiyi ekonomik gücün temeli 

noktasına taşımıştır. Dünya ticaretinin oldukça yüksek düzeyini sağlayan 

gelişmiş ülkeler, sermaye yoğun üretim tekniğini benimsemiş olan 

ülkelerdir. Küresel rekabet yarışı bu ülkeler arasında olmaktadır. 

Dolayısıyla, gelişmiş ülkelerle birlikte küreselleşme sürecinde yer almak 

ve yarışa katılabilmek bugün en önemli ekonomik gelişim 

göstergelerinden biri olmaktadır. Türkiye gibi gelişmesi devam eden 

ülkeler için uluslararası rekabet seviyesini yükseltmenin, hızlı 

kalkınmayla gerçekleştirilebileceği görülmektedir.  

Türkiye, tutarlı ekonomik politikalarla, kalkınma düzeyini arzulanan 

seviyeye yükselttiği, enflasyon ve işsizliği tek rakamlı düzeylere kalıcı ve 

istikrarlı bir şekilde düşürdüğü, üretimi artırıp, gelir dağılımı 

adaletsizliğini düşürebildiğinde rekabet seviyesi orta düzeylerde olan 

ülkeler arasında olması olası görünmektedir. Küreselleşen yeryüzünde 

ekonomi uluslararası büyük bir rekabet yarışına sahiptir. Bu yarışta ancak 

bireye ve teknolojiye odaklanan, bilgi yoğun sanayiye bağlı ekonomik 

politikalar uygulayan ülkeler yerini alabilirler. Türkiye, bu hususlara 

önem verip, bu hususları yerine getirdiği, sistem tercihini doğru yapıp, 

istikrarlı ve başarılı yönetildiği zaman küresel rekabet sıralamasında daha 

iyi konuma gelecek ve daha üst sıralara taşınacaktır. 
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1. Giriş 

Büyüme ve işsizlik arasındaki ilişki iktisat yazınında sürekli araştırılan 

ve incelenen konulardan birisi olmuştur. İktisadi büyüme ile bir ülke 

sınırları içerisinde üretilen mal ve hizmet miktarındaki reel artış ifade 

edilmektedir. Yatırım, üretim ve büyümedeki artışın sonuçlarından birisi 

de elbette ki istihdam da meydana gelen artıştır. Bir ülke nüfusu içerisinde 

genellikle 15-64 yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus diğer bir 

ifade ile aktif nüfus denir. Aktif nüfus ise işgücü ve işgücünde olmayanlar 

olarak ifade edilmektedir. 15-64 yaş arasında bulunan ve ücret karşılığı bir 

işte çalışanlara istihdam edilenler, çalışma çağında olmakla beraber cari 

ücret düzeyinde iş arama faaliyetinde bulunup bulamayanlara ise işsiz 

denilmektedir.  

Tanımlamalardan da açıkça görüleceği üzere üretim, yatırım ve iktisadi 

büyümede meydana gelen artışın, işgücü içerisinde yer alan istihdamın 

artmasına işsizlerin ise azalmasına neden olması beklenmektedir. Bununla 

birlikte her ne kadar teorik olarak bu ilişki iktisat bilimi içerisinde 

varsayılmış olsa da uygulamada sonuçlar birbirinden farklı çıkmaktadır. 

Teori ve pratik arasındaki bu farklılık iktisatçılar arasında işsizlik ve 

büyüme arasındaki ilişkinin sürekli araştırılmasının temel kaynağı 

olmuştur.  

Büyüme ve işsizlik arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışan pek çok 

teori ve çalışma var olmakla beraber iktisat literatüründe bu konuya ilişkin 

en öne çıkan teorilerden biri Arthur Okun tarafından 1962 yılında ABD 

ekonomisine ilişkin araştırmaları sonucu ortaya atılan Okun yasasıdır. 

Arthur okun iktisadi büyüme ile işsizlik arasındaki ters yönlü ilişkiyi 

incelemiştir. Okun yasası olarak literatürde yer edinen teori farklı ülkelerde 

farklı zamanlarda farklı araştırmacılar tarafından sürekli test edilmiş ve 

edilmeye de devam etmektedir.  Bu çalışmada da işsizlik ve büyüme 

arasındaki ilişki okun yasası temelinde Türkiye için ampirik olarak test 

edilmeye çalışılmaktadır. Çalışma girişin ardından teorik çerçeve başlığı 
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altında işsizlik ve büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesini, literatür 

başlığı altında konuya ilişkin yapılmış çalışmalardan elde edilen bulgulara 

yönelik özetleri, ampirik model başlığı altında Türkiye için bir model 

denemesini ve sonuç başlığı altında genel bir değerlendirmeyi 

içermektedir.  

2. Teorik çerçeve 

İktisat biliminde işsizlik ve büyüme arasındaki ilişkiye yönelik 

çalışmaların başında kabul edilen Okun yasası ABD ekonomisine yönelik, 

işgücüne katılım, çalışma süresi ile verimlilikteki değişimleri temel alarak 

işsizlik oranı ile potansiyel GSYH arasındaki ters yönlü ilişkiyi kanıtlamış 

ve teori olarak ortaya çıkmıştır (Holmes ve Silverstone, 2006:293).  

Okun kanunun iki temel yöntemle uygulanışı bulunmaktadır. Birinci 

yöntem GSYH açığının ortaya çıkaracağı işsizliği ele alır. GSYH açığı 

potansiyel GSYH ve reel GSYH arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. 

Bu yöntemi Okun şu şekilde ifade etmektedir (Göçer, 2015:3); 

∆𝑢 = 𝑎 + 𝑏 ∗ (𝐺𝑆𝑌𝐻 𝑎ç𝚤ğ𝚤)    (1) 

Birinci yöntemde kullanılan GSYH açığı için gerekli olan potansiyel 

GSYH’yi tespit etmenin zorluğu nedeniyle GSYH büyüme oranı ve işsizlik 

oranının birinci farklarını alarak analiz eden ve aşağıda belirtilen ikinci 

yöntem ortaya konulmuştur.  

∆𝑢 = 𝑎 − 𝑏 (
∆𝑌

𝑌
)                     (2) 

Birinci yöntemde yaşanan zorluğu aşmak için Okun potansiyel büyüme 

yerine ortalama büyüme oranını kullanmış ve aşağıdaki 3 nolu denklemi 

elde etmiştir.  

∆𝑢 = 𝑎 + 𝑏 ∗ (𝑔 − 𝑔′)           (3) 

3 nolu denklemde yer alan g’ ortalama büyüme oranını ifade etmekte 

olup (g – g’) ortalama büyüme oranından sapmayı ifade etmektedir. Bu 

model Okun (1962) tarafından tahmin edilmiş ve aşağıdaki sonuca 

ulaşılmıştır.  

∆𝑢 = −0.5 ∗ (𝑔 − 2.25)   

Okun tarafından elde edilen bulgular ABD ekonomisinde ortalama 

büyüme olan 2.25’in üzerinde gerçekleşen her %1’lik büyümenin işsizlik 

oranında %0,5 düzeyinde bir azalış meydana getirdiği anlamına 

gelmektedir.  

Okun tarafından elde edilen bulgular 1960-1970 arası dönemde ABD 

başta olmak üzere Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde yaşanan 

gelişmelere bağlı olarak ampirik kanıtları destekleyici sonuçlar ortaya 

koymuştur. Bu dönemde OECD üyesi olan belirtilen ülkelerde ortalama 
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%3,5 düzeyinde bir büyüme gerçeklemiş işsizlik oranlarında da %3-4 

arasında bir düşüş yaşanmıştır. 1980 yılların başlarında Almanya ve 

Fransa’da %9’lara yaklaşan bir işsizlik ve %2’nin altına inen bir büyüme 

görülmeye başlanmıştır. 1990’lı yılların başlarında ABD’de büyüme 

oranlarının %3,5’e yaklaşması ve işsizliğin %5’lere gerilemesi Okun 

yasasını destekleyici sonuçlara örnek teşkil etmektedir (Üzar ve Akyazı, 

2018:466).  

Okun tarafından kanıtlanan ve yasalaşan teoriye ilişkin 1970-1990 arası 

dönem başta olmak üzere bugünde pek çok destekleyici sonuç elde 

edilmekle birlikte işsizlik ve büyüme arasındaki ilişkinin giderek 

zayıfladığına ilişkin kanıtlar ve araştırmalarda giderek ön plana çıkmaya 

başlamıştır. 1980 sonrası tüm dünyada kendisini hissettiren neo-liberal 

iktisat politikaları ve beraberinde gelişen ekonomik ve finansal 

entegrasyonlar büyümenin kaynağını daha fazla sorgulanır olmasına neden 

olmuştur.  

Son 20 yıldır dünya ekonomisinde yaklaşık iki kat büyüme görülmesine 

rağmen işsizlik oranlarında beklenen azalmanın gerçekleşmemesi, işsizlik 

ve büyüme arasındaki ilişkinin zayıfladığının en önemli göstergelerinden 

biridir (Barışık, Çevik ve Çevik, 2010:1). Bu zayıflamanın temel 

sebeplerinden biri son 20-30 yıllık dönemde görülen üretim tekniklerinde 

yaşanan gelişmeler ve buna bağlı olarak emek verimliliğindeki artışlar ile 

entegrasyon ve serbestleşme hareketlerinin sonucunda ortaya çıkan finans 

temelli büyüme hareketleridir. İstihdam yaratmayan büyüme olarak ifade 

edilen bu tür çalışmalar daha çok teknolojik gelişme temelli ve finans 

temelli açıklamalara odaklanmaya başlamışlardır.  

3. Literatür özeti 

Okun yasasına ilişki literatürde yapılmış pek çok çalışma mevcuttur. 

Literatürde yapılan çalışmalarda işsizlik ve büyüme arasında bir ilişkinin 

varlığına veya Okun yasasının geçerliliğine yönelik çalışmalarda 

yapılmıştır. Prachowny (1993) ABD için, Weber (1995) ABD için, Moosa 

(1999) ABD için, Apel ve Jansson (1999) ABD, Kanada ve İngiltere için, 

Viren (2001) OECD ülkeleri için, Marinkow ve Geldenhuys (2007) Güney 

Afrika için, Pierdzioch vd. (2013) G-7 ülkeleri için, Göçer (2015) Türkiye 

için, yapmış oldukları çalışmalarda okun yasasını destekler nitelikte 

işsizlik ve büyüme arasında ters yönlü ilişki olduğuna yönelik sonuçlar 

elde etmişlerdir. Yapılan çalışmalarda ilişkiye ilişkin farklı katsayılar elde 

edilmiştir.  

Genellikle nedensellik sınamasına dayalı ilişkinin varlığına yönelik 

bulgu edenlere Lee (2000) 16 OECD üyesi ülke için, Ceylan ve Şahin 

(2010) Türkiye için, Ball vd. (2015) G-7 ülkeleri için, Dixon vd. (2017), 

20 OECD üyesi ülke için, Üzar ve Akyazı (2018) 34 OECD ülkesi için, 

yapmış oldukları çalışmalar örnek olarak gösterilebilir.  
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Literatürde yer alan ve işsizlik ile büyüme arasında ilişki olmadığına 

veya Okun yasasının doğrulanamadığına yönelik bulgular elde eden 

çalışmalara örnek olarak ise Yılmaz (2005) Türkiye için, Perman ve Tavera 

(2007) AB ülkeleri için, Barışık vd. (2010) Türkiye için, Demirgil (2010) 

Türkiye için, Durech vd (2014) Slovakya ve Çek Cumhuriyeti için, Zanin 

(2014) 32 OECD üyesi ülke için, Altunöz (2015) Türkiye için yaptıkları 

çalışmalar gösterilebilir.  

4. Ampirik analiz 

4.1. Veri Seti 

Çalışmada 2005 1. çeyreğinden 2020 1. çeyreğine kadar olan dönem 

için işsizlik oranları ve büyüme verisi kullanılmıştır.  Okun yasası 

çerçevesinde bağımlı değişken işsizlik oranları arası fark, bağımsız 

değişken ise ortalamadan arındırılmış büyüme olarak alınmıştır. Analiz 

dönemindeki ortalama çeyreklik büyüme % 1,22 olarak hesaplanmış. Tüm 

büyüme değerlerinden ortalama büyüme çıkarılarak ortalamadan 

arındırılmış büyüme verisi elde edilmiştir. Değişkenler; 

Değişken Tanım Sembol 

İşsizlik 
t dönemindeki işsizlik oranı ile t-1 dönemindeki 

işsizlik oranı arası fark. 
u 

Büyüme 
Ortalamadan arındırılmış büyüme oranı (büyüme-

1,22) 
y 

4.2. Bulgular 

Araştırma dönemi Dünya ekonomisi açısından 2008 finansal krizinin 

Türkiye açısından ise gezi olayları ile darbe girişiminin yaşandığı çalkantılı 

yılları içerdiğinden seriler analiz edilirken kriz etkileri dikkate alınacaktır.  

Şekil 1 incelendiğinde 2008 yılının ikinci çeyreğinden itibaren büyüme 

rakamlarının düzeyinde 4 çeyrek süren bir kırılmanın olduğu 

görülmektedir. Aynı dönem için işsizlik oranlarının artan bir trende girdiği 

sonrasında ise düzeyinde bir azalmanın olduğu görülmektedir. 
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Şekil 1: İşsizlik ve Büyüme (2005 1Ç – 2020 1Ç)  
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Serilerin şekillerinde gözlemlenen kırılmaların varlığı için Bai (1997) 

ve Bai Perron (1998, 2003a) testleri kullanılacaktır. Bu testler çok sayıda 

ve tarihi bilinmeyen kırılmaların varlığını tespitine imkân sağlamaktadır. 

Kırılma testine sadece kesim noktasının olduğu regresyon modeli en küçük 

kareler yöntemi ile tahmin edilerek başlanır. Bu denklem esas alınarak 

kırılma testi sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 1: Kırılma Testi sonuçları 

Test türü 
Kırılma 
Sayısı 

y u 
Kritik 
değer F 

istatistiği 

Ölçekli F 

istatistiği 
Ağırlıklandırılmış 

F istatistiği 

F 

istatistiği 

Ölçekli F 

istatistiği 

Ağırlıklandırılmış 

F istatistiği 

Ardışık olarak  
L+1'e karşılık L 

adet kırılma 

0 - 1 1,594 1,594   3,309 3,309   8,58 

Tüm alt 

dönemler için 
ardışık kırılma 

testi  

0 - 1 1,594 1,594   3,309 3,309   8,58 

1 den M adede 
kadar global 

belirlenmiş 
kırılma 

1 1,594 1,594 1,594 3,309 3,309 3,309 8,58 

2 1,915 1,915 2,276 20,021* 20,021** 23,792* 7,22 

3 2,679 2,679 3,857 13,416* 13,416 19,313 5,96 

4 3,234 3,234 5,561 12,250* 12,250 21,063 4,99 

5 2,558 2,558 5,613 8,010* 8,010 17,578 3,91 

L+1’e karşılık L 
adet global 

belirlenmiş 
kırılma 

0 - 1 1,594 1,594   3,309 3,309   8,58 

1 - 2 8,843 8,843   29,975* 29,975   10,13 

2 - 3 4,372 4,372   0,725 0,725   11,14 

3 - 4 3,728 3,728   1,681 1,681   11,83 

4 - 5 0,221 0,221   0 0   12,25 

*%5 hata payı ile anlamlı, **en yüksek değerler, UDmax ve WDmax kritik değerleri sırasıyla 8,88 ve 9,91 

İlk iki ardışık test de l adet kırılmaya karşı l+1 adet kırılmanın olup 

olmadığı Bai (1997) ve Bai Perron (1998) metodolojsine dayalı olarak 

sürdürülür. Parametrenin değiştiği nokta kırılma noktası olarak kabul 

edilir. Aralarındaki fark ilk yöntemde ortaya çıkan l+1 periyodun her 
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birinde tek tek kırılma olabileceğine göre test yapılırken, ikinci yöntemde 

ise hata terimlerinin kareleri toplamını en çok düşüren kırılma noktasına 

göre l+1 adet kırılma için test yapılmaktadır. Sıfır hipotezinin 

reddedilemediği noktada test sonlandırılır. Tablodaki ilk iki testin 

sonuçlarına göre her iki seri için de sıfır hipotezi reddedilememekte yani 

serilerde bir kırılma yoktur.  

Tablodaki diğer iki testte ise öncelikle hata terimlerinin kareleri 

toplamını minimum yapan l adet kırılmanın olduğu durum tespit edilir. İlk 

testte sıfır kırılmaya karşı bu l adet kırılma test edilirken, ikincide ise l adet 

kırılmaya karşı hata terimleri kareleri toplamını en fazla düşüren l+1 adet 

kırılma test edilir. Bu testlere göre ise büyüme serisi için bir kırılma tespit 

edilememiştir. İşsizlik serisi için F istatistiği kritik değerler ile 

karşılaştırıldığında 3. teste göre 5 adet, 4. teste göre ise 2 adet kırılma tespit 

edilmektedir. İşsizlik serisi için verilen 3. test sonuçlarındaki ölçekli 

ağırlıklandırılmamış ve ağırlıklandırılmış F istatistiklerinin en yüksek 

değerleri sırsıyla UDmax kritik değeri olan 8,88 ve WDmax kritik değeri 

olan 9,91’den büyük olduklarından yine 2 kırılmanın olduğu sonucuna 

varılmaktadır. Test istatistiğinin dağılımı standart değildir fakat Bai ve 

Perron (2003b) çeşitli kırılma sayıları ve bağımsız değişken sayılarına göre 

kritik değerleri vermişlerdir.  

Son olarak kırılma sayısının belirlenmesinde bilgi kriterlerinden de 

yararlanılır. Yao (1998) Schwarz kriterinin Lui, Wu ve Zidek  (1997) ise 

geliştirilmiş bir Schwarz kriterinin kırılma sayısının belirlenmesinde 

kullanılabileceğini göstermişlerdir. Tabloda Schwarz ve Lui, Wu ve Zidek  

(1997) bilgi kriterleri verilmiştir. Büyüme serisi bu iki kritere göre de bir 

kırılma içermemektedir. İşsizlik serisi Schwarz kriterine göre 2 kırılma 

içerirken LWZ kriterine göre kırılma içermemektedir.  

Tablo 2: Serilerin Kırılma Testleri 

  

Kırılma 

Sayısı 

y u 

Schwarz LWZ Schwarz LWZ 

Bilgi kriterine göre 

0 1,474* 1,518* -1,139 -1,094* 

1 1,569 1,704 -1,061 -0,926 

2 1,620 1,846 -1,141* -0,914 

3 1,699 2,017 -1,026 -0,706 

4 1,806 2,217 -0,907 -0,493 

5 1,938 2,445 -0,774 -0,264 

* En küçük değer 

Tüm test ve bilgi kriterlerine göre büyüme serisinde bir kırılma tespit 

edilmezken işsizlik serisinde 2 ya da 5 kırılma olduğu görülmektedir. 
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Dolayısıyla işsizlik serisi için yapılacak durağanlık testi kırılmalı birim kök 

testi olacaktır.  

Durağanlık mertebesinin tespiti için sıfır hipotezleri birbirinin tersi olan 

Dickey ve Fuller (1979) ve Kwiatkowski Phillips Schmidt ve Shin (1992) 

testleri kullanılacaktır. Tablo 3’te Büyüme serisi için verilen ADF testi 

sonuçlarına göre serinin durağan olmadığını söyleyen sıfır hipotezi %1 

anlamlılık düzeyinde reddedilirken, KPSS testi sonuçlarına göre ise serinin 

durağan olmadığını söyleyen sıfır hipotezi reddedilmemektedir. ADF ve 

KPSS test sonuçlarının birbirini doğruladığı görülmektedir ve büyüme 

serisi düzeyde durağandır.  

Tablo 3: Büyüme Serisi İçin Durağanlık Testi Sonuçları 

*** 0,01 anlamlılık düzeyi    

Perron (1989)’a göre ortaya çıkan 4 kırılmalı birim kök test denklemine 

ilişkin elde edilen test istatistikleri tabloda verilmiştir. Bu verilere göre 

İşsizlik serinin ilk farkının %1 hata payı ile durağan olduğu söylenebilir. 

İşsizlik serisinin düzey değerlerinin durağanlık testleri ise birbirinden 

farklılaşmaktadır. İlk ve son test istatistiklerine göre serinin durağan 

olmadığını ifade eden sıfır hipotezi %10 hata payı ile reddedilmekte iken 

diğer iki teste göre sıfır hipotezi reddedilmemektedir.  

Tablo 4: İşsizlik Serisi İçin Durağanlık Testi Sonuçları 

Test  

denklemi 
Kırılma 

Test istatistiği 

Düzey İlk Fark 

Sabitli Sabitte  -3,625711*  - 7,858446*** 

Sabit ve 

trendli 

Sabitte  -3,823314 -7,782588*** 

Kesim noktası ve trendde  -4,274346 -8,207056*** 

Trende  -4,293388* -7,949668*** 

Büyüme serisinin düzeyde durağan I(0), işsizlik serisinin ise 4 test 

denkleminin ikisine göre %10 hata payı ile düzeyde durağan I(0) diğer iki 

teste göre ise düzeyde durağan olmadığı görülmektedir. İşsizlik serisinin 

dört test denkleminden elde edilen sonuçlara göre ilk farkının durağan 

olduğu görülmektedir. Test sonuçlarına göre işsizlik serisinin durağanlık 

mertebesinin 2’den küçük olduğu söylenebilir fakat düzeyde ya da ilk 

farkta durağanlığı noktasında bir kesinlik yoktur. Bu durumda Pesaran ve 

Test denklemi ADF KPSS 

Trend ve sabit yok -7,258676***  

Sabit -7,197124*** 0,082169 

Sabit ve trend -7,133544*** 0,072991 
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Shin (1999) ve Pesaran v.d. (2001) takip edilerek ARDL modellemesi ve 

sınır testi yapılacaktır.  

Modelin ARDL ve sınır testi ile incelenmesinden önce Granger 

nedensellik testi yapılacaktır. Test süreci Toda-Yamamoto (1995)’ya göre 

sürdürülecektir.  

Ek Tablo-1’de verilen LR testi ve 4 kriter VAR modeli için uygun 

gecikme uzunluğunu 1 olarak vermektedir. Buna rağmen Ek Tablo-2’de 

verilen Otokorelasyon testi sonuçlarına göre % 5 hata payı ile 

otokorelasyonun ortadan kalktığı gecikme uzunluğu 4 olarak bulunmuştur. 

Ayrıca bu gecikme uzunluğu ile VAR modelinde stabilite de sağlanmış 

olmaktadır. (Ek Grafik 1)  

Nedenselliğin yönünü belirlemek için yapılacak Granger nedensellik 

testinde uygun gecikme uzunluğunun 4 olarak bulunduğu bu model esas 

alınır. Bu VAR modeline en yüksek durağanlık mertebesi (1) kadar 

modeldeki değişkenlerin gecikmeleri dışsal değişken olarak eklenerek 

Granger nedensellik testi denklemleri oluşturulur. Ek Tablo 3’te verilen 

Grnager nedensellik testi sonuçlarındaki ilk satıra göre İşsizlik büyümenin 

Granger nedeni değildir şeklindeki sıfır hipotezi reddedilemezken ikinci 

satırda verilen sonuçlara göre, büyüme işsizliğin Granger nedeni değildir 

şeklindeki sıfır hipotezi %5 hata payı reddedilmektedir.  

Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ARDL ve Sınır testinde 

modelinin bağımlı değişkeni işsizlik olmalıdır. Sonuçlar Okun yasası ile 

de uyumlu gözükmektedir.  

ARDL modelleri arasından seçim Schwarz kriterine göre yapılmıştır. 

Schwarz kriterine göre uygun bulunan ARDL(1,1) modeli aşağıda 

verilmiştir. Parantez içindeki sayılar t istatistikleridir. 

1 10,018 0,379 0,109 0,094

      (0,392)  (3,833)      (-4,651)   (-3,515)                                                    

t t t tu u y y    
 

Sonuçlar incelendiğinde büyümenin cari dönemi ve bir gecikmeli 

dönemine ilişkin değişken katsayılarının ikisinin de Okun yasasına uygun 

şekilde eksi işaretli olduğu ve tüm değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmektedir. Modelin hata terimlerine ilişkin 24 gecikmeye 

kadar Ek tablo-4’te verilen değerler incelendiğinde ARDL(1,1) modelinde 

otokorelasyon olmadığı görülmektedir.  
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Tablo 5: Sınır Testi 

F test istatistiği 
Kritik Değer 

Anlamlılık I(0) I(1) 

25,21252 

10% 4,04 4,78 

5% 4,94 5,73 

2,50% 5,77 6,68 

1% 6,84 7,84 

Sınır testi tablosunda verilen 25,213 olarak bulunan F test istatistiği %1 

hata payındaki üst sınır değerinden büyük olduğundan uzun dönem ilişkisi 

olmadığını söyleyen sıfır hipotezi reddedilmektedir. Değişkenler 

arasındaki uzun dönem ilişkiyi gösteren koentegrasyon denklemi ise 

aşağıdaki gibi elde edilmektedir.  

0,327

        (-5,72)                                                    

t tu y 
 

Denkleme göre büyümede meydana gelecek %1’lik bir artışın işsizliği 

uzun denemde %0,327 oranında azaltacağı söylenebilir.  

Kısa dönem ilişkiyi veren hata düzeltme denklemi aşağıdaki gibi ortaya 

çıkmaktadır.  

1 10,018 0,203 0,109 0,621

         (0,392) (-5,782)     (-4,651)     (-6,278)                                                    

t t t tu y y u      
 

Hata giderme denklemindeki hata giderme teriminin katsayısı 

beklentiye uygun bir şekilde eksi işaretli olarak -0,621 ve istatistiksel 

olarak anlamlı tahmin edilmiştir. Elde edilen bu katsayıdan yola olarak 

meydana gelecek bir şokun etkisinin yaklaşık 5 ayda (1,61*3=4,8) ortadan 

kalkacağı söylenebilir.  

5. Sonuç 

İşsizlik ile büyüme arasındaki ilişki literatürde uzun yıllardan beri 

araştırılan konuların başında gelmektedir. Amerikalı iktisatçı Arthur Okun 

tarafından ABD’de yapılan bir çalışmadan elde edilen işsizlik ile büyüme 

arasındaki ters yönlü ilişki literatürde Okun Yasası olarak yer almıştır. 

Okun (1962) tarafından ortaya atılan ve kanun veya yasa adını alan teori 

tarihsel süreçte farklı dönem ve farklı ülkeler için farklı metodolojilerle 

teste tabi tutulmuştur. Yapılan çalışmalar Okun tarafından ortaya atılan 

teoriyi destekler nitelikte ilişkiler ortaya koymakla beraber, seriler arasında 

ilişki olmadığını ileri süren çalışmalarda literatürde fazlasıyla yer 

almaktadır. 
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Okun tarafından ortaya atılan teoriyi Türkiye için 2005 1Ç – 2020 1Ç 

arası dönem için incelemek amacıyla yapılan bu çalışmanın ampirik 

analizlerinden elde edilen bulgular teoriyi destekler niteliktedir. Kırılma 

testleri, durağanlık testleri ve nedensellik ilişkisine dayalı gerçekleştirilen 

analizde hem kısa hem de uzun dönemde işsizlik değişkeninde negatif 

değerlere ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle büyümede meydana gelen artış 

işsizlikte azalışa neden olmaktadır. Fark alma modeline gerçekleştirilen 

analizden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; büyümede meydana 

gelecek %1’lik bir artışın işsizliği uzun dönemde %0,327 oranında 

azaltacağı söylenebilir. Hata düzeltme modeline göre işsizlikte meydana 

gelen bir şokun yaklaşık 5 ay gibi bir sürede ortadan kalkacağı çalışmadan 

elde edilen diğer önemli bulgulardan biridir. Çalışmadan elde edilen 

bulguların literatürde iki değişken arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya 

koyan çalışmalar ile uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Ek: Tablo ve Grafikler 

Tablo -1 VAR Modeli Gecikme Uzunluğu 

Gecikme LR FPE AIC SC HQ 

0 - 1,089 5,761 5,834 5,789 

1   37,810**   0,609*   5,179*   5,398*   5,264* 

2 4,414 0,645 5,236 5,601 5,377 

3 2,114 0,715 5,338 5,849 5,535 

4 6,319 0,723 5,346 6,003 5,600 

5 5,380 0,744 5,369 6,172 5,680 

* en düşük değer, **0,05    

 

Tablo 2 Otokorelasyon Testi 

Gecikme LM Olasılık 

1 4,707629 0,3186 

2 2,483349 0,6476 

3 5,506103 0,2392 

4 8,498688 0,0749 

5 5,861401 0,2097 

6 4,554972 0,3361 

7 0,82214 0,9355 

8 7,552602 0,1094 

 

Grafik -1: Karakteristik Kökler 
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Tablo 3 Granger Nedensellik testi 

Bağımlı 

değişken Test değişkeni 

Ki-kare test 

istatistiği 
Olasılık 

TS DU 1,930397 0,7486 

DU TS 11,72012 0,0196 

 

Tablo 4 ARDL Denklemi Otokorelasyon 

Gecikme AC   PAC  Q  Olasılık 

1 -0,020 -0,020 0,025 0,874 

2 -0,047 -0,048 0,166 0,920 

3 0,073 0,071 0,504 0,918 

4 -0,173 -0,174 2,459 0,652 

5 0,069 0,075 2,777 0,734 

6 -0,124 -0,153 3,813 0,702 

7 -0,021 0,017 3,843 0,798 

8 0,206 0,156 6,831 0,555 

9 0,015 0,060 6,848 0,653 

10 -0,066 -0,103 7,165 0,710 

11 0,131 0,142 8,457 0,672 

12 -0,127 -0,120 9,698 0,642 

13 -0,151 -0,150 11,485 0,570 

14 -0,054 -0,069 11,715 0,629 

15 -0,004 0,074 11,716 0,700 

16 0,095 -0,009 12,474 0,711 

17 -0,066 -0,066 12,850 0,746 

18 -0,178 -0,207 15,624 0,619 

19 0,067 0,004 16,030 0,655 

20 -0,030 -0,031 16,113 0,710 

21 -0,069 0,025 16,568 0,737 

22 0,137 0,114 18,395 0,682 

23 0,080 0,133 19,032 0,699 

24 -0,075 -0,175 19,616 0,718 
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BÖLÜM 16 

AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİNDE KÜRESELLEŞME 

VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Galip Afşın RAVANOĞLU 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman/Türkiye 

e-mail: afsinravanoglu@kmu.edu.tr, Orcid no: 0000-0001-5485-4384 

1. Giriş 

Küreselleşme ülkelerin, toplumların ve bireylerin birbirleriyle daha 

etkileşime girdikleri, hiç kimsenin kendisini soyutlamayacağı bir süreç 

olarak göze çarpmaktadır. Ülkeler arasında küreselleşme derinleştikçe, 

birbirlerine daha bağımlı hale gelmekte, dış ticaret artmaktadır. Ancak aynı 

zamanda küreselleşmeden gelişmiş ülkelerin daha fazla faydalandıkları, 

gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki gelir uçurumunun daha 

da arttığı gözlemlenmektedir.  

Küresel ticaretten daha fazla pay alabilmek için, ülkeler yakın 

ilişkilerde oldukları özellikle komşu ülkeler bölgesel örgütler kurarak 

ekonomik etkinliklerini arttırma yoluna gitmektedir. Sovyetler Birliğinin 

dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve 

Kırgızistan, Rusya’nın girişimleriyle Avrasya Ekonomik Birliğini 

kurmuşlardır. Birliğin temel amacı üye ülkeler arasında her türlü mal, 

hizmet ve sermayenin serbest dolaşımının sağlanması ve ekonomik 

bütünleşmenin gerçekleşmesi olarak belirlenmiştir.  

Bu çalışmada Avrasya Ekonomik Birliğinde ekonomik küreselleşme ile 

gelir dağılımı arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma altı 

bölümden oluşmaktadır. Çalışmada giriş bölümünden sonra ikinci 

bölümde küreselleşmeye yöneltilen eleştiriler ve küreselleşme indeksi 

anlatılmıştır. Üçüncü bölümde Avrasya Ekonomik Birliği’nin 

kuruluşundan bahsedilerek, Avrasya Ekonomik Birliğinde ekonomik 

küreselleşme ve gelir dağılımının genel seyri açıklanmıştır. Dördüncü 

bölümde küreselleşme ve gelir dağılımıyla ilgili ampirik çalışmaların özeti 

verilmiştir. Beşinci bölümde ise panel veri analizi yardımı ile incelendiği 

analiz bölümü yer almaktadır. Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri olan 

ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ve Rusya Federasyonuna ait 

2001-2017 dönemini kapsayan gini indeksi, ekonomik küreselleşme 

endeksi (KOF) verileri kullanılmıştır. Ayrıca modele kontrol değişken 

olarak nüfus değişim oranı, doğrudan yabancı yatırımların gayrisafi yurtiçi 

hasıla içinde payı, kişi başı milli gelir, toplam işgücündeki işsizlik oranı 

verileri eklenmiştir. Altıncı bölümde ise sonuç kısmı bulunmaktadır.  
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2. Küreselleşme 

Küreselleşme kavramı literatürde tartışılan oldukça eski bir kavram 

olmasına rağmen üzerinde anlaşılmış bir tanımı bulunmamaktadır. 

Küreselleşme ile ilgili literatürde pek çok tanım bulunmaktadır. Bunlardan 

bir kaçı şu şekildedir: Küreselleşme kavramı iktisadi, siyasi, sosyal ve 

kültürel alanlarda ortak değerlerin, yerel ve ulusal sınırları aşması ve 

dünyada benimsenmesidir (Aktan, 1999,  119). Neoklasik iktisatçılar 

ulusal ekonomilerin küreselleşmesiyle birlikte milli gelirde artışın 

gerçekleşeceğini öngörmektedirler (Potrafke, 2015,509). Mal, hizmet ve 

sermayenin önündeki engellerin kaldırılarak, serbest bir şekilde 

dolaşımının sonucunda ülkeler arasında ekonomik bütünleşmenin 

sağlanması ve karşılıklı bağımlı hale gelinmesi olarak ifade edilebilir 

(Kıvılcım, 2013, 221). Küreselleşme kısaca ulusal ekonomilerin dünya 

piyasalarına katılma süreci olarak tanımlanabilir. 

2.1. Küreselleşmeye Yönelik Olumlu ve Olumsuz Görüşler 

Küreselleşme kavramına temelde iki yakıştırma yapılmaktadır. Sürece 

olumlu yaklaşanlar küresel köy tanımlaması kullanmaktadırlar. Bu tanım 

iletişim ve ulaşım kanallarının yaygınlaşması sonucunda dünyanın her 

yerine rahatça ulaşılabilen, tüm olan bitenin rahatça takip edilebildiği ve 

herkese etki edilebilen bir köy kadar küçülmesi şeklindedir. Sürece 

olumsuz yaklaşanlar ise, küresel yağma demektedirler. Küresel köyün 

temelde yağma sistemine hizmet eden bir terim olduğunu 

belirtmektedirler. Küresel yağma sisteminde sistemin hegemon gücün 

çıkarlarını savunduğunu ve sömürü düzeninin devamının sağlandığını 

anlatırken, küreselleşirken gelir dağılımında adaletin sağlanamadığından 

bahsetmektedirler (Akbulut, 2018, 55). Küreselleşmenin yıkıcı 

etkilerinden etkilenmemek için ülkeler bazı önlemler almak zorunda 

kalmaktadırlar (Arslandere ve Sayın, 2020,751). Bu önlemler ülke içi 

ekonomiyi koruma amacı güderken, aynı zamanda dış ticaretin de 

azalmasına neden olabilmektedir. 

Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi adına II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

pek çok adım atılmıştır(Arslandere ve Kutbay,2019,106). Bu bağlamda 

neoliberal küreselleşmenin kurumsal yapısını oluşturan Dünya Ticaret 

Örgütü, Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar küreselleşme 

sürecinin derinleşerek dünyanın pek çok coğrafyasına nüfuz etmesinde 

etkin rol oynamışlardır.  

1980’lerden sonra artan küreselleşme süreci, küreselleşme sonucunda 

büyüyen gelirin ülkeler arasında ve aynı zamanda ülke içinde eşit bir 

şekilde dağıtımıyla ilgili tartışmalar süreklilik kazanmıştır (Konukman ve 

Çiftçi,2008, 60). Dünya nüfusunun en zengin %8’lik kısmı dünyadaki tüm 
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gelirin yarısına sahipken, geriye kalan toplam nüfusun %92’lik kısmı ise 

gelirin kalan yarısına ulaşabilmektedir (Ar, 2015, 190). Küreselleşme 

süreciyle birlikte ülkelerin finans merkezleri büyüyen gelirden daha 

yüksek pay alırken, merkezden uzaktaki bölgelerin gelirden aynı şekilde 

faydalanamadığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla küreselleşmeden belirli 

bir kesimin faydalandığı ve ülkelerde gelirin daha da eşitsiz dağıtıldığı 

söylenebilir. Örneğin ABD’de nüfusun en zengin % 5’inin gelir içindeki 

%14,5 iken 1990’da %25’ten fazladır (Baş, 2009, 59).   

2.2. Küreselleşme İndeksi 

Ülkelerin küreselleşme düzeylerinin ölçülmesi için geliştirilen bazı 

indeksler bulunmaktadır. Bunların arasında en yaygın olarak kullanılanı 

İsviçre Ekonomi Enstitüsünün her yıl düzenli olarak yayınladığı KOF 

küreselleşme indeksi gelmektedir. 

Tablo 1: KOF Küreselleşme İndeksi (De Facto) 

E
k

o
n

o
m

ik
 K

ü
re

se
ll

eş
m

e 
(%

3
3

,3
) 

Ticari 

Küreselleşme 

(%50) 

Hizmet Ticareti (%38,5) 

Mal Ticareti (%45,1) 

Ticari Ortak Çeşitliliği (%16,4) 

Finansal 

Küreselleşme 

(%50) 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

(%27,3) 

Portfolyo Yatırımları (%16,9) 

Uluslararası Borçlar (%25,7) 

Uluslararası Rezervler (%3,2) 

Uluslararası Gelir Ödemeleri 

(%26,9) 

S
o

sy
al

 K
ü

re
se

ll
eş

m
e 

(%
3

3
,3

) 

Kişiler Arası 

Küreselleşme 

(%33,3) 

Uluslararası Telefon Trafiği (%20) 

Transferler (%21,8) 

Uluslararası Turizm (%21,2) 

Uluslararası Öğrenciler (%20,4) 

Göç (%16,4) 

Bilgisel 

Küreselleşme 

(%33,3) 

Kullanılan İnternetin Bant Genişliği 

(%43,2) 

Uluslararası Patentler (%23,6) 

Yüksek Teknoloji ihracatı (%33,2) 

Kültürel Mal ticareti (%28) 
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Kültürel 

Küreselleşme 

(%33,3) 

Kişisel Hizmetlerin Ticareti (%24,3) 

Uluslararası Ticari Markalar 

(%11,1) 

McDonald Restoranları (% 20,9) 

İKEA Mağazaları (%15,7) 

P
o

li
ti

k
 K

ü
re

se
ll

eş
m

e 
(%

3
3

,3
) 

Elçilikler 

(%36,2) 

 

BM Barış 

Gücü 

Misyonuna 

Katılım (%26,1) 

 

Uluslararası 

Hükümet Dışı 

Organizasyonlar 

(%33,3) 

Kaynak: KOF İsviçre Ekonomi Enstitüsü 

Tablo 2: KOF Küreselleşme İndeksi (De Jure) 

E
k

o
n

o
m

ik
 

K
ü

re
se

ll
eş

m
e
 

(%
3

3
,3

) 

Ticari 

Küreselleşme 

(%50) 

Ticari Düzenlemeler (%25,8) 

Ticari Vergiler (%25,3) 

Tarifeler (%25,4) 

Ticari Anlaşmalar (%23,5) 

Finansal 

Küreselleşme 

(%50) 

Yatırım Kısıtlamaları (%32,2) 

Sermaye Hesabı Açıklığı (%38,7) 

Uluslararası Yatırım Anlaşmaları 

(%29,1) 

S
o

sy
al

 
K

ü
re

se
ll

eş
m

e 

(%
3

3
,3

) 

Kişiler Arası 

Küreselleşme 

(%33,3) 

Telefon Abonelikleri (%40,6) 

Seyahat Özgürlüğü (%32,4) 

Uluslararası Havaalanları (%27) 

İletişimsel 

Küreselleşme 

(%33,3) 

Televizyon Erişimi (%35,7) 

İnternet Erişimi (%42) 

Basın Özgürlüğü (%22,3) 

Cinsiyet Eşitliği (%26,2) 
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Kültürel 

Küreselleşme 

(%33,3) 

Beşeri Sermaye (%41,2) 

Sivil Özgürlükler (%32,6) 

P
o

li
ti

k
 

K
ü

re
se

ll
eş

m
e 

(%
3

3
,3

) 
Uluslararası 

Organizasyonlar 

(%36) 

 

Uluslararası 

Antlaşmalar 

(%33,6) 

Antlaşmalarda 

Ortak Çeşitliliği 

(%30,4 

Kaynak: KOF İsviçre Ekonomi Enstitüsü 

Tablo 1 ile Tablo 2’de KOF Küreselleşme İndeksinin hesaplanmasında 

kullanılan değişkenlerin yüzdelik ağırlıkları verilmiştir. De facto ve De 

jure olarak hesaplanan ağırlıkların daha sonra ortalamaları alınarak son hali 

oluşturulmaktadır. Analizde kullanılan ekonomik küreselleşme indeksi de 

facto ekonomik küreselleşme indeksi ile de jure ekonomik küreselleşme 

indeksinin ortalaması elde edilerek veriye dâhil edilmiştir. KOF 

küreselleşme indeksi bütün indeks türlerinde de facto ve de jure olarak 

bütün ülkeleri içerecek şekilde her yıl liste olarak hazırlanmaktadır.  

3. Avrasya Ekonomik Birliği 

Küreselleşen dünyada ülkeler özellikle yakın ekonomik, kültürel ve 

siyasi ilişkiler içerisinde oldukları genelde komşu ülkelerle bir araya 

gelerek bölgesel ekonomik birlikler kurmaktadırlar. Bunun en geniş ve en 

başarılı örneği olarak Avrupa Birliği ön plana çıkmaktadır. Sovyetler 

Birliğinin dağılmasından sonra Rusya eski birlik ülkelerini bir araya 

getirmek için pek çok çabaya imza atmıştır. Avrasya Ekonomik Birliği de 

bu çabaların bir sonucu olarak 2010 yılında Rusya, Kazakistan ve Belarus 

arasında imzalanan anlaşmayla kurulmuştur. 2014 yılında ise birliğe 

Ermenistan ve Kırgızistan’da üye olmuşlardır. Birliğin amacı üye ülkeler 

arasında tam ekonomik birliğin kurularak her türlü mal, hizmet ve 

sermayenin serbest hale gelmesi olarak belirlenmiştir (Tüfekçi, 2016,165).  
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Grafik 1: Avrasya Ekonomik Birliği Ülkelerinde Ekonomik 

Küreselleşme (KOF Ekonomik Küreselleşme İndeksi) 

Kaynak: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-

globalisation-index.html 

Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri arasında ekonomik 

küreselleşmenin en yüksek olduğu ülke olarak Ermenistan ön plana 

çıkmaktadır. 2001-2017 dönemi boyunca Ermenistan sürekli olarak birinci 

sıradaki yerini korumuştur. Daha sonra Kırgızistan, Belarus, Rusya ve 

Kazakistan gelmektedir. Birliğin en güçlü ekonomileri olan Kazakistan ve 

Rusya ekonomik küreselleşme indeksinde birliğin en az küreselleşen 

ülkeleri konumundadır.  

Tablo 3: Dünya’da ve Avrasya Ekonomik Birliğinde Ekonomik 

Küreselleşme Sıralaması (2017) 

Sıra Ülke İndeks 

1 Singapur 97,77 

2 İrlanda 64,65 

3 Lüksemburg 94,06 

4 Hollanda 93,06 

5 Malta 91,74 

6 Belçika 90,08 

7 Macaristan 88,75 

8 Birleşik Arap Emirlikleri 88,06 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

Ermenistan Belarus Kazakistan

Kırgızistan Rusya

248

https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html


 

9 Mauritius 88,1 

10 Estonya 87,54 

65 ermenistan 68,21 

93 Kazakistan 59,94 

105 Belarus 57,93 

107 Kırgızistan 57,28 

125 Rusya 52,06 

Kaynak: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-

globalisation-index.html 

Tablo 3’te dünya ve Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkelerinin 

ekonomik küreselleşme indeksleri verilmiştir. Ekonomik olarak dünyayla 

en fazla entegre olan ülkenin ermenistan (65) olduğu görülmektedir. 

Kazakistan 93., Belarus 105., Kırgızistan 107. ve son olarak Rusya 125. 

sıradır. Avrasya Ekonomik Birliği üyelerinin dünyayla olan ekonomik 

entegrasyonda başarılı olduğunu söylemek güçtür. Birliğin en büyük ve en 

güçlü ülkesi olan Rusya ekonomik küreselleşme indeksindeki sıralaması 

oldukça çarpıcıdır.   

 

Grafik 2: Avrasya Ekonomik Birliğinde Gini İndeksi 

Kaynak: World Bank Data 

Dünya Bankası verilerinden derlenen Avrasya Ekonomik Birliği üye 

ülkelerinin Gini indeksi verileri Grafik 2’de verilmektedir. Gini indeksi 

gelir dağılımında eşitsizliği göstermektedir. Gini indeksi 100’e yaklaştıkça 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

Ermenistan Belarus Kazakistan

Kırgızistan Rusya

249

https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html


 

eşitsizlik, 0’a yaklaştıkça eşitlik artmaktadır (Karaçor v.d., 2017, 235). 

Birlik üyeleri arasında gelir dağılımında eşitliğin en bozuk olduğu ülke 

olarak Rusya ön plana çıkmaktadır. Gelir dağılımında eşitliğin en iyi 

olduğu ülke ise Belarus konumdadır. Rusya’dan sonra ermenistan gelir 

dağılımının en bozuk olduğu ülkedir. ermenistan’da 2009’dan itibaren 

sürekli olarak gelir dağılımının daha da bozulduğu gözlemlenmektedir. 

4. Literatür 

Deaton ve Paxson 1997 yılında Tayvan, Tayland, Birleşik Krallık ve 

Amerikayı kapsayan çalışmalarında, nüfus artış hızındaki düşüşler 

sonucunda, nüfusun daha yaşlı hale gelebileceğini, dolayısıyla gelir 

dağılımında eşitsizliğin artabileceğini ortaya koymuşlardır. 

Lin 2003 yılında 1985-2001 döneminde Çin’de gelir eşitsizliği ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, ekonomik 

büyümenin gelir eşitsizliğinin azaltılmasında etkili olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. 

Baten ve Fraunholz 2004 yılında yayınladıkları çalışmalarında, 1950-

2000 dönemi Latin Amerika ülkelerinde küreselleşme ile gelir eşitsizliği 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Ticari açıklığın en yüksek olduğu 1950-

1979 döneminde gelir eşitsizliği de aynı şekilde en yüksek olduğu dönem 

olarak tespit etmişlerdir. 

Yue 2011 yılında 1980-2002 döneminde Güney Kore’de gelir 

eşitsizliği, ekonomik büyüme ve enflasyon arasındaki ilişkiyi incelediği 

çalışmasında, uzun dönemde gelir eşitsizliği ile ekonomik büyümenin eş 

bütünleşik olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Bergh ve Nilsson 2011 yılında yayınladıkları 1988-2007 döneminde 

100 ülkede ekonomik ve sosyal küreselleşme ile yoksulluk arasındaki 

ilişkiyi panel veri analizi yardımıyla inceledikleri çalışmalarında, 

küreselleşmenin yoksulluğu azalttığına dair bulgulara ulaşmışlardır. 

Yanar ve Şahbaz 2013 yılında 102 gelişmekte olan ülkeyi 2010 yılı 

itibariyle yatay kesit analizi ile inceledikleri çalışmalarında, 

küreselleşmenin yoksulluğu ve gelir eşitsizliğini azalttığı sonucuna 

ulaşmışlardır. 

Agyemang 2014 yılında 1990-2010 dönemi Sahra altı, Güney ve Doğu 

Asya ve Latin Amerika ülkelerinde ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği 

arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yöntemi yardımıyla incelediği 

çalışmasında, ekonomik büyümenin Sahra altı ülkelerinde gelir 

eşitsizliğini azalttığını, ancak Latin Amerika ülkelerinde arttırdığı tespit 

etmiştir. 

Artan ve Kalaycı 2014 yılında 63 üst ve orta üst gelir grubu ülkede 

1995-2005 dönemini incelemişlerdir. Çalışmada dış açıklık, demokrasi ve 
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gelir dağılımı arasındaki ilişki panel veri analizi yardımıyla araştırılmıştır. 

Sonuç olarak dışa açıklığın (küreselleşmenin) gelir dağılımında eşitsizliği 

azalttığı, doğrudan yabancı yatırımların gelir dağılımında eşitsizliği 

arttırdığını belirlemişlerdir. 

Ak ve Altıntaş 2016 yılında 1986-2012 döneminde Türkiye’de gelir 

eşitsizliği ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceledikleri 

çalışmalarında, kişi başına milli gelir artışının gelir eşitsizliğini önce 

azalttığını ilerleyen dönemde ise arttırdığını tespit etmişlerdir. 

Haq v.d. 2017 yılında 1980-2014 döneminde 44 ülkeyi panel veri 

analizi yardımıyla inceledikleri çalışmalarında, küreselleşme ile gelir 

eşitsizliği arasında ilişki bulamamışlardır.  

Bükey ve Çetin 2017 yılında 1980-2014 döneminde Türkiye’de gelir 

dağılımına etki eden faktörleri en küçük kareler yöntemiyle inceledikleri 

çalışmalarında, küreselleşmenin gelir dağılımını bozduğunu 

belirlemişlerdir. Sonuç olarak cari işlemler dengesindeki bir birim artış 

Gini katsayısını 0,53 birim arttırdığını tespit etmişlerdir. 

Mohanty 2017 yılında 1993-2012 döneminde 115 ülkeyi kapsayan 

çalışmasında, küreselleşmenin gelişmiş ülkelerde gelir dağılımında 

eşitsizliği azalttığını ancak az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise bu 

durumun tam tersi bir şekilde gelir dağılımında eşitsizliği arttırdığını tespit 

etmiştir.  

Çakmak ve Tosun 2017 yılında 2002-2013 dönemi 25 ülke için 

hazırladıkları çalışmalarında, kişi başına düşen gelir arttıkça gelir 

eşitsizliğinin azaldığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Eroğlu v.d. 2017 yılında 2004-2011 döneminde 21 OECD ülkesini 

kapsayan çalışmalarında, sosyal yardım harcamaları, eğitim harcamaları, 

dışa açıklık, yaşlı nüfus ve eğitime katılım ile gelir dağılımı eşitsizliği 

arasında negatif ilişki bulunmuşken, işsizlik ve nüfus artışının gelir 

eşitsizliğini daha da arttırdığı tespit edilmiştir. 

Deyshappria 2018 yılında yayınladığı çalışmasında 1990-2016 

döneminde 119 Sahra altı ülkede küreselleşme ve yoksulluk arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Sonuç olarak küreselleşmenin yoksulluğu azalttığı 

sonucuna ulaşmıştır. 

Demir ve Altıntaş 2018 yılında 1984-2007 döneminde gelişmekte olan 

ülkelerde küreselleşme ve doğrudan yabancı yatırımların, gelir eşitsizliği 

üzerindeki etkisini panel FMOLS ve panel DOLS yöntemleri ile 

inceledikleri çalışmalarında, doğrudan yabancı yatırımların gelir 

eşitsizliğini arttırırken, küreselleşmenin gelir eşitsizliğini azalttığını tespit 

etmişlerdir. 
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Abakumova ve Primierova 2018 yılında 1995-2016 dönemi Ukrayna 

için ARDL sınır testi yardımıyla yaptıkları çalışmalarında, küreselleşme 

ile gelir eşitsizliği arasında pozitif yönlü korelasyon ilişkisi bulmuşlardır. 

Uzonwanne Nijerya’da 1981-2016 dönemini kapsayan 2018 yılında 

yayınladığı çalışmasında, küreselleşmenin yoksulluğu arttırdığını tespit 

etmiştir. 

Sensenbrenner 2018 yılında OECD ülkelerinde küreselleşme ve gelir 

eşitsizliği arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sonuç olarak ticari küreselleşme, 

teknoloji ve eğitime erişimin gelir eşitsizliğini azalttığını, kamu 

harcamalarının ise gelir eşitsizliğini arttırdığına dair bulgulara ulaşmıştır. 

Khyareh 2018 yılında 1995-2016 döneminde 13 gelişmiş ülkeyi 

incelediği çalışmasında, küreselleşmenin gelir dağılımında eşitsizliği 

arttırdığını tespit etmiştir. 

Dorn v.d. 2018 yılında 1970-2014 döneminde 140 ülkeyi kapsayan 

çalışmalarında, gelişmiş ülkelerde küreselleşme ile gelir dağılımı arasında 

ilişki bulamamışlarken, çoğu orta ve doğu Avrupa ülkelerinde ve Çin’in de 

dahil olduğu pek çok geçiş ekonomisinde küreselleşme ile gelir eşitsizliği 

arasında pozitif yönlü ilişki tespit etmişlerdir.  

Alper ve Oktayer 2019 yılında yapmış oldukları, 100 ülkeyi içeren 

1990-2017 yılları arası dönemi kapsayan çalışmalarında ekonomik 

küreselleşmenin fakirliği istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönde 

etkilediğini tespit etmişlerdir. Sonuç olarak ticari küreselleşme ile fakirlik 

arasında ilişki bulunamamışken, finansal küreselleşmenin fakirliği 

arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Umair ve Awan 2019 yılında 1972-2017 döneminde Pakistan’da ARDL 

sınır testi yardımıyla inceledikleri çalışmalarında, ticari açıklık, doğrudan 

yabancı yatırımlar ve GSYİH yoksulluğu azaltırken, nüfus artışının ise 

yoksulluğu arttırdığına dair bulgulara ulaşmışlardır. 

Yücel ve Altıntaş 2019 yılında yayınladıkları 1980-2014 dönemi 16 

gelişmekte olan ülke ile 16 gelişmiş ülkeyi kapsayan,  küreselleşme ve 

doğrudan yabancı yatırımların gelir eşitsizliğine etkilerini inceledikleri 

çalışmalarında, ekonomik küreselleşme ve doğrudan yabancı yatırımların 

gelir eşitsizliğini azalttığını tespit etmişlerdir. Ancak sosyal ve politik 

küreselleşmenin ise gelir eşitsizliğini arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Özcan ve Özmen 2019 yılında 1994-2005 döneminde 7 yükselen 

ekonomiyi panel veri analizi yardımıyla inceledikleri çalışmalarında, Şili 

ve Romanya’da küreselleşmenin gelir dağılımında eşitsizliği daha da 

arttırdığını tespit etmişlerdir. 

Akbakay ve Barak 2020 yılında 1994-2014 döneminde 13 yükselen 

ekonomiyi panel veri analizi yardımıyla inceledikleri çalışmalarında, 
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ekonomik küreselleşmenin gelir eşitsizliğini arttırdığı sonucuna 

ulaşmışlardır. 

5. Analiz 

Bu çalışmada Avrasya Ekonomik Birliğinde küreselleşmenin gelir 

dağılımına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla veri mevcudiyetine göre 

aşağıda belirtilen 5 Avrasya Ekonomik Birliği ülkesi verileri kullanılmıştır. 

 Ermenistan 

 Belarus 

 Kazakistan 

 Kırgızistan 

 Rusya Federasyonu 

Yukarıda belirtilen ülkeler için veri mevcudiyetine göre 2001-2017 

dönemine ilişkin 

 Gelir dağılımı göstergesi olarak Gini endeksi, (GINI) 

 Ekonomik küreselleşme endeksi (KOF) 

 Nüfus değişim oranı, yüzde (NUFUS) 

 Doğrudan yabancı yatırımların gayrisafi yurtiçi hâsıla içinde payı, 

yüzde (DYY) 

 Kişi başı milli gelir, 2010 sabit fiyatlarla ABD Doları (GSYH_PC) 

 Toplam işgücündeki işsizlik oranı, yüzde (ISSIZLIK) 

değişkenleri alınmıştır. Burada değişkenler arasında yer alan kişi başı 

milli gelir değişkeninin logaritması alınarak ilgili analiz yapılmıştır. 

Çalışmada, zaman serisi ve yatay kesit modellerine göre daha geniş veri 

seti sunması, bu bağlamda daha güvenilir tahminler vermesi ve bireysel 

heterojenliği kontrol altına alma avantajları nedeniyle panel veri modeli 

kullanılmıştır. 

Panel veri modellerinde, yalnızca bireylere veya hem bireylere hem de 

zamana göre verilerde meydana gelen farklılığın modele dahil edilme 

şekline göre farklı modellerden söz edilebilir. Bu modeller Sabit Etkiler 

Modeli (SEM) ve Rassal Etkiler Modeli (REM) olmak üzere iki ana gruba 

ayrılmaktadır. 

Panel veri analizlerinde, sabit etki veya rassal etki modellerinden 

hangisinin kullanılacağı önemli bir sorundur. Kullanılacak model ise 

bireylerin etkiler ile açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkiye bağlıdır. 

Gujarati (2003) çalışmasında, bireylerin etkiler ile açıklayıcı değişkenler 
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arasında ilişkinin olmadığı durumlarda rassal etkiler modelinin, ilişkinin 

bulunduğu durumlarda ise sabit etkiler modelinin kullanılması gerektiğini 

önermiştir. Diğer taraftan, yatay kesit bileşeni büyük bir yığından 

geliyorsa, bireylerin etkiler ile açıklayıcı değişkenler arasında ilişkinin 

olmaması beklenir. Dolayısıyla bu tür durumlarda rassal etkiler modeli 

daha uygun olur. Yatay kesit bileşeni örneklemin tamamını kapsayacak bir 

yığından geliyorsa, sabit etkiler modelinin, rassal etkiler modeline göre 

daha uygun olduğu söylenebilir. 

Kamu harcamalarının gelir dağılımına etkisinin araştırılması için 

kurulacak panel veri modelinde, tüm serilerin durağan olması 

gerekmektedir. Bu amaçla yapılacak panel birim kök testleri modelde 

yatay kesit bağımlılığının var olup olmamasına bağlı olarak 

farklılaşmaktadır. Bu nedenle öncelikle modelde yatay kesit bağımlılığının 

var olup olmadığı Breusch Pagan 1980 yatay kesit bağımlılık testi ile test 

edilmiş ve sonuçlar Tablo 4’de belirtilmiştir. 

Tablo 4: Yatay Kesit Bağımlılık Testi 

Test Katsayı p-değeri 

Breusch Pagan Yatay Kesit 

Bağımlılık Testi 

14.7900 0.1400 

Tablo 4’de panel veri modeline ilişkin yatay kesit bağımlılığı test 

sonuçları yer almaktadır. Breusch Pagan yatay kesit bağımlılık testi 

sonucunda katsayı 14.7900 olarak ve bu katsayıya ilişkin p-değeri 0.1400 

olarak hesaplanmıştır.  Panel veri yapısında zaman boyutu, T, 17 

olduğundan ve bu zaman boyutu panel birim sayısından, N, 5'den büyük 

olduğundan T>N koşulu sağlanmaktadır. Bu durumda Breusch Pagan 

Yatay Kesit Bağımlılık Testi yatay kesit bağımlılık testi daha tutarlı 

sonuçlar vermektedir.  Sonuçta p değeri 0.05'den büyük olduğundan yatay 

kesit bağımlılığının olmadığı  

H0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur 

boş hipotezi %95 güven aralığında reddedilmeyerek modelde yatay 

kesit bağımlılığının olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Modelde yatay kesit bağımlılığının olmamasından kaynaklı panel birim 

kök testleri arasında yatay kesit bağımlılığını dikkate alan birinci 

jenerasyon testlerinden Im, Pesaran ve Shin panel birim kök testi (IPS) 

sabitli ve trendli olarak modeldeki bağımlı ve bağımsız değişkenlere 

uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 5’de belirtilmiştir. 
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Tablo 5: IPS Panel Birim Kök Testi 

Değişkenler  

IPS Sabitli IPS Trendli 

Test istatistiği p-değeri Test istatistiği p-değeri 

GINI -0.8757 0.1906 -2.1289 0.0166 

KOF 0.0234 0.5093 -0.5400 0.2946 

D_KOF -6.3743 0.0000 -3.8858 0.0001 

NUFUS -1.6513 0.0493 -2.1889 0.0143 

DYY -2.9343 0.0017 -2.2398 0.0126 

GSYH_PC -3.0133 0.0013 1.4799 0.9306 

Tablo 5’de çalışmada kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere 

uygulanan IPS panel birim kök testi sonuçları sabitli model ile sabitli ve 

trendli model için gösterilmiştir. Buna göre modelde kullanılan değişkenler 

arasında yer alan KOF değişkeni dışındaki tüm değişkenlerin düzeyde 

durağan olduğu tespit edilmiştir. KOF değişkeninin ise birinci sıra farkı 

alınarak (D_KOF) ilgili değişken durağanlaştırılmıştır. 

Değişkenlerin durağanlık durumlarının tespit edilmesi sonrası sabit 

etkiler modeli ve rassal etkiler kurularak uygun model Hausman (1978) 

testi ile seçilmiştir.  

Çalışmada kullanılan serilere ilişkin panel birim kök testleri yapıldıktan 

sonra model oluşturma aşamasında sabit etkiler modeli ile rassal etkiler 

modeli arasında seçim yapmak için Hausman testi kullanılmıştır. Bu 

amaçla 

H0: Birey etkileri rassaldır. 

Ha: Birey etkileri sabittir. 

hipotezleri test edilmiştir. Sonuç olarak ilgili test istatistiği yaklaşık 0 

p-değeri ile 120.30 olarak hesaplandığından boş hipotez %95 güven 

düzeyinde reddedilmiştir. Dolayısıyla analizin devamında sabit etkiler 

modeli kullanılmıştır. 

Çalışmada kurulan sabit etkili panel veri modeli sonuçları Tablo 6’de 

belirtilmiştir. 
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Tablo 6: Panel Veri Modeli Sonuçları 

GINI 

Standart Model Düzeltilmiş Model 

Katsayı 

Std. 

Hata p-değeri Katsayı 

Std. 

Hata 

p-

değeri 

D_KOF 0.0853 0.1279 0.5070 0.0853 0.1683 0.6200 

NÜFUS -0.9642 0.8502 0.2610 -0.9642 0.5206 0.0840 

DYY 0.0009 0.0907 0.9920 0.0009 0.0885 0.9920 

GSYH_PC -12.0830 4.1835 0.0050 -12.0830 3.9045 0.0070 

ISSIZLIK -0.0151 0.1301 0.9080 -0.0151 0.1987 0.9400 

sabit 76.0388 15.1308 0.0000 76.0388 15.0694 0.0000 

R2 0.3010   0.3010   

F-Test 6.0300  0.0001 40.8200  0.0000 

Wald Test 35.1900  0.0000    

Wooldridge 

Test 0.9850  0.3772    

Breush 

Pagan 

Yatay Kesit 

Bağımlılık 

Testi 15.6000  0.1118    

Tablo 6’de Avrasya Ekonomik Birliğinde küreselleşmenin gelir 

dağılımına etkisinin araştırılmasına yönelik kurulan panel veri modeli 

sonuçları yer almaktadır. Bu kapsamda ilk olarak klasik standart hatalar 

kullanılarak oluşturulan panel veri modeli sonuçları standart model olarak 

belirtilmiştir.  

Buna göre F test sonuçlarına göre standart ve düzeltilmiş modellerin 

bütünsel olarak anlamlı olduğu söylenebilir. Buna ek olarak modellerdeki 

açıklayıcı değişkenlerdeki değişimlerin bağımlı değişkendeki değişimlerin 

%30.1'ini açıkladığı belirtilebilir.  

Standart modelde Wald testi sonuçlarına göre değişen varyans sorunu 

olduğu Tablo 3'de gösterilmektedir. Diğer taraftan Wooldridge testi 

sonuçlarına göre kurulan standart modelde otokorelasyon ve Breusch 

Pagan yatay kesit bağımlılık testi sonuçlarına göre ise yatay kesit 

bağımlılık sorunun olmadığı söylenebilir. Değişen varyans sorununun 

çözümü için robust standart hatalı model kullanılarak model yeniden 

tahmin edilmiştir.  
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Değişen varyans sorunları çözülmüş modelde NUFUS ve GSYH_PC 

değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu kapsamda ele 

alınan dönemde Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri için nüfus değişim 

oranının ve kişi başı milli gelirin gelir dağılımına etkisinin negatif olduğu 

söylenebilir. Nüfus değişiminin %1 artması durumunda gini katsayısının 

0.9642 ve kişi başı milli gelirin logaritmasının 1 birim artması durumunda 

ise gini katsayısının 12.0830 azalacağı söylenebilir. 

6. Sonuç 

Küreselleşme sonucunda ülkeler arasında ekonomik ilişkiler sürekli 

olarak artış göstermekte ve ülkeler birbirlerine daha bağımlı hale 

gelmektedir. Ancak artan ticaret sonucunda ortaya çıkan gelir artışından 

bütün ülkeler eşit şekilde faydalanamamakta ve hatta ülke içinde gelir 

gruplarına olan etkisi de farklı oranlarda olmaktadır. Gelişmiş ülkeler ile 

az gelişmiş ülkeler arasında gelir eşitsizliği daha da artmaktadır. 

Dolayısıyla küreselleşmeye olan eleştirilerde yoğunlaşmaktadır.  

Başını Rusya’nın çektiği eski Sovyet ülkelerinin oluşturduğu Avrasya 

Ekonomik Birliği bölgesel bir örgüt olarak küresel pazarda yerini almak ve 

aralarında ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için kurulmuştur.  

Çalışmada Avrasya Ekonomik Birliğinde ekonomik küreselleşme ile 

gelir dağılımı arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda 

Avrasya Ekonomik Birliğinde ekonomik küreselleşme ile gelir dağılımı 

eşitsizliği arasında ilişki bulunamamıştır. Bu durum literatürde Haq’ın 

(2017) yaptığı çalışmayla benzer sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir. 

Nüfus artışının gelir dağılımı eşitsizliği azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Literatürde Deaton ve Paxson’un (1997) yaptığı çalışmada da belirttiği 

gibi, nüfus artışın düşük olduğu ülkelerde, nüfusun yaşlanması nedeniyle 

nüfusa yani iş gücüne katılacak her birey gelir eşitsizliğini azaltmaktadır. 

Avrasya Ekonomik Birliğin’de nüfus artışına bakıldığı zaman Kazakistan 

ile Kırgızistan’da nüfus artmakta iken, Rusya, Belarus ve Ermenistan’da 

ise nüfus artışı neredeyse yok denebilecek bir seviyededir. Birliğin en 

önemli ülkesi Rusya özelinde incelendiği zaman Sovyetler Birliği 

dağıldığında Rusya’nın nüfusu 147 milyon iken, eski Sovyet 

coğrafyasından çok önemli miktarda göç almasına rağmen bugün bu rakam 

145 milyon civarındadır. Ayrıca Rusya’da işsizlik her yıl sürekli olarak 

düşüş göstermektedir (%5). Dolayısıyla Rusya’nın nüfusunun artmaması, 

nüfusunun yaşlı olması ve üretimde yer almaması sebebiyle, emeğin 

artması durumunda gelir eşitsizliği alabilecektir.  

Son olarak analiz sonucunda kişi başına milli gelirin artması 

durumunda gelir dağılımının eşitsizliğinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu 

durum literatürde Lin (2003), Agyemang (2014), Ak ve Altıntaş (2016), 
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Çakmak ve Tosun’un (2017) yaptıkları çalışmalarla uyumlu sonuçlara 

ulaşıldığını göstermektedir.  

Sonuç olarak Avrasya Ekonomik Birliğinde gelir dağılımının daha adil 

bir şekilde gerçekleşebilmesi için ekonomik büyümenin süreklilik 

kazanması gerektiği söylenebilir.  

Kaynakça 

Abakumova, J., & Primierova, O. (2018). Economic Growth, 

Globalization And İncome İnequality: The Case Of Ukraine. 18th 

International Scientific Conference Globalization and Its Socio-

Economic Consequences University of Zilina, Faculty of Operation and 

Economics of Transport and Communications, Department of 

Economics 10th – 11th October 2018 

Agyemang, E. (2014). Economic growth, income inequality and poverty 

reduction: a regional comparative analysis (Doctoral dissertation, 

Lethbridge, Alta.: University of Lethbridge, Dept. of Economics). 

Ak, M. Z., & Altıntaş, N. (2016). KUZNETS’İN TERS U EĞRİSİ 

BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE 

EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1986-2012. Maliye Araştırmaları 

Dergisi, 2(3). 

Akbakay, Z., & Barak, D. (2020). Yükselen Piyasalarda Ekonomik 

Küreselleşme Ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat 

ve İşletme Dergisi, 16(1), 17-34. 

Akbulut, M. U. F. (2018). Küreselleşme Süreci Ve Bölgesel Kalkınma 

Ajansları. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, 2(1), 54-63. 

Aktan, C. C. (1999). Müdahaleci Devletten Sınırlı Devlete, Yeni Türkiye 

Yayınları, Ankara. 

Alper, B., & Oktayer, A. (2019). Globalızatıon And Poverty: A Panel 

Evıdence From Worldwıde Countrıes. Economıc Growth Publıc 

Fınance & Game Theory, 11. 

Ar, K. N. (2015). YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA GELİR EŞİTSİZLİĞİ 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Journal of Entrepreneurship & 

Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 10(2). 187-202 

Arslandere, M. & Kutbay, H.. (2019). Dış Tı̇carette Hızlandırıcı ve 

Kolaylaştırıcı Bı̇r Unsur Olarak Serbest Tı̇caret Anlaşmaları 

Kapsamında AB ile Gümrük Bı̇rlı̇ği, Bı̇r Fırsat mı Yoksa Bir Engel mı̇?. 

Vergi Raporu, 27(234), 103-125. 

Arslandere, M. & Sayın, A. A. (2020). Dış ticarette antrepoların güvenli 

ve etkin yönetilmesi kapsamında kamera sistemi uygulamaları. Turkish 

258



 

Studies - Economy, 15(2), 749-766. 

https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41603 

Artan, S., & Kalaycı, C. (2014). Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde 

Dışa Açıklık, Demokrasi Ve Gelir Dağılımı İlişkisi. SGD-Sosyal 

Güvenlik Dergisi, 4(2), 69-88. 

Awan, A. G., & Umair, A. (2019). Impact of Globalization on Poverty in 

Pakistan. Global Journal of Management, Social Sciences and 

Humanities Vol, 5(4), 624-644. 

Baş, K. (2009). Küreselleşme ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği. Journal of the 

Cukurova University Institute of Social Sciences, 18(1). 49-70 

Baten, J., & Fraunholz, U. (2004). Did Partial Globalization İncrease 

İnequality? The Case Of The Latin American Periphery, 1950–2000. 

CESifo Economic Studies, 50(1), 45-84. 

Bergh, Andreas & Nilsson, Therese, Globalization and Absolute Poverty – 

A Panel Data Study (2011). IFN Working Paper No. 862, Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2363784 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2363784  

Breusch, T.S.,& Pagan, A.R. (1980). The Lagrange Multiplier Test And İts 

Applications To Model Specification İn Econometrics. The Review of 

Economic Studies, 239-253. 

Bükey, A. M., & Çetin, B. I. (2017). Türkiye’de Gelir Dağılımına Etki 

Eden Faktörlerin En Küçük Kareler Yöntemi ile Analizi. Maliye 

Araştırmaları Dergisi, 3(1). 

Çakmak, A. İ., & Tosun, B. (2017). Ekonomik Büyüme-Gelir Dağılımı 

İlişkisi: Kuznets Hipotezinin Seçilmiş Ülkeler Üzerine Araştırılması. 

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (33), 33-44. 

Deaton, A. S., & Paxson, C. H. (1997). The effects of economic and 

population growth on national saving and inequality. Demography, 

34(1), 97-114. 

Demir, D., & Altıntaş, H. (2018, April). Küreselleşme, Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği Arasındaki İlişki: Dinamik Panel Veri 

Yaklaşımı. In Proceedings of 4 th SCF International Conference on 

“Economics and Social Impacts of Globalization” and “Future Turkey-

European Union Relations (p. 84). 

Deyshappria, R. (2018). Globalization-Poverty Nexuses: Evidences From 

Cross-Country Analysis. Empirical Economic Review, 1(1), 24-48. 

Dorn, F., Fuest, C., & Potrafke, N., Globalization and Income Inequality 

Revisited (February 05, 2018). CESifo Working Paper Series No. 6859, 

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3143398  

259

https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41603
https://ssrn.com/abstract=2363784
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2363784
https://ssrn.com/abstract=3143398


 

Eroğlu, N., Altaş, D., Turgut, Ü. N., & ULU, M. İ. (2017). OECD 

Ülkelerinde Sosyal Yardım Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi: 

Panel Veri Analizi. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(3), 

335-354. 

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2003). Basic Econometrics 

(ed.). Singapore: McGrew Hill Book Co. 

Haq, M., Badshah, I., & Ahmad, I. Does Globalization Shape Income 

Inequality?. 1-28 

Hausman, J. A. (1978). Specification Tests İn 

Econometrics. Econometrica: Journal Of The Econometric Society, 

1251-1271. 

https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-

globalisation-index.html erişim tarihi: 04.09.2020 

Im, K.S., Pesaran, M.H., & Shin, Y. (2003). Testing For Unit Roots İn 

Heterogeneous Panels. Journal of econometrics, 115(1), 53-74. 

Karaçor, Z., Konya, S., & Küçüksucu, M. (2017, October). Kriz 

Aralıklarında Gelir Dağılımı Meselesine Dair Bir Projeksiyon: Türkiye 

Ekonomisi Örneği. In ICPESS (International Congress on Politic, 

Economic and Social Studies) (No. 2).  231-251 

Khyareh, M. M. (2018). Globalization, İncome İnequality And Income 

Distribution: New Evidences From Developed Countries. İktisat 

Politikası Araştırmaları Dergisi, 5(1), 87-106. 

Kıvılcım, F. (2013). Küreselleşme Kavramı Ve Küreselleşme Sürecinin 

Gelişmekte Olan Ülke Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Sosyal ve 

Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 219-230. 

KOF İsviçre Ekonomi Enstitüsü 

Konukman, A., & Çiftçi, C. (2008). Küreselleşmenin Gelir Dağılımı 

Üzerindeki Etkileri. Ekonomik Yaklaşım, 19(Özel Sayı), 59-83 

Lin, B. Q. (2003). Economic growth, income inequality, and poverty 

reduction in People's Republic of China. Asian development review, 

20(2), 105-124. 

Mohanty, S. (2017). Economic Globalization and Income Inequality: 

Cross-country Empirical Evidence. Institute for Social and Economic 

Change. 

Özcan, G., & Özmen, İ. (2018). Küreselleşme Yükselen Ekonomilerde 

Gelir Dağılımını Etkiler Mi?. Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 35-52. 

260

https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html


 

Potrafke, N. (2015). The Evidence On Globalisation. The World 

Economy, 38(3), 509-552. 

Sensenbrenner, Nicolas, Globalization and Income Inequality: An 

O.E.C.D. Analysis (May 2, 2018). Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=3206799 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3206799  

Tüfekçi, Ö. Bölgesel İşbirliklerinin Türk-Rus İlişkilerine Etkisi: Traceca 

ve Avrasya Ekonomik Birliği Örnekleri. Türk-Rus İlişkileri, 159-172 

Uzonwanne, M. C. (2018). Economic Globalization And Poverty 

Reduction: A Nigerian Perspective. Journal of Economics and Political 

Economy, 5(3), 410-423. 

World Bank Data 

Yanar, R., & Şahbaz, A. (2013). Gelişmekte olan ülkelerde 

küreselleşmenin yoksulluk ve gelir eşitsizliği üzerindeki etkileri. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 

8(3), 55-74. 

Yue, H. Y. (2011). Income inequality, economic growth and inflation: a 

study on Korea. International Journal of Economics and Research, 

2(5), 14-21. 

Yücel, D., & Altıntaş, H. (2019). Küreselleşme, doğrudan yabancı 

yatırımlar ve gelir dağılımı üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Erciyes 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (53), 1-22. 

261

https://ssrn.com/abstract=3206799
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3206799


 

 

BÖLÜM 17 

KÜRESELLEŞME VE KOVİD-19 PANDEMİSİ 
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 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayan 

Koronavirüs veya yaygın kullanımı ile Kovid-19 pandemisi insanlığı ve 

küreselleşme kavramını derinden etkilemektedir. Tarihsel süreçte daha 

önce de salgın hastalıklar, dünya üzerinde ciddi olumsuz sonuçlar 

doğurmuştur. Ancak Kovid-19 dünyanın birbiriyle entegre olduğu sürecin 

zirvesinde yüksek bulaşıcılık hızı ile bu salgınlardan ayrılmaktadır. 

Bugüne kadar ki hiçbir salgında sınırlar, ekonomiler, insan hareketleri bu 

kadar engellenmemiştir. Bununla birlikte küreselleşmenin bu kadar yoğun 

olduğu bir dönem de olmamıştır. İnsanlığın yaşam mücadelesinde Kovid-

19 küreselleşme tarihinin en etkili ve yaygın küreselleşen olgusu olmuştur. 

Küreselleşme kavramı bu pandemi sonucunda bir dönüşüm sürecine 

girmiştir. Ancak bu değişimin boyutunu anlamak bu süreçte oldukça 

zordur. 

Bu çalışmanın amacı; Kovid-19 pandemisi sonrasında küreselleşme 

sürecinin nasıl bir seyir izleyeceği ve bu süreçte dünyada ekonomik ve 

politik olarak gerçekleşecek dönüşümü analiz etmektir. Bu çalışmada 

kullanılan yöntem konuyla ilgili henüz çok kapsamlı olmayan literatürdeki 

ikincil verilerin kullanılmasına dayanmaktadır. 

1. Küreselleşmenin kısa tarihi 

Birçok uzman küreselleşme sürecindeki değişimi 2008 finansal 

krizinden sonrasına tarihlemektedir. Ancak Avusturya eski başbakanı 

Kevin Rudd’un ifade ettiği gibi Kovid-19 ile birlikte dünya “Anarşi Çağı” 

na girmiştir (Rudd, 2020). 2008 yılında başlayan küresel çaptaki finansal 

ekonomik kriz, küreselleşmenin lider ülkesi olan ABD’de Trump’ın 

başkan seçilmesiyle korumacı politikalara dönmesi ve Çin ile Ticaret 

savaşlarını başlatması küreselleşmeyi olumsuz yönde etkilemeye 

başlamıştır (Koçakoğlu & Özaydın, 2020). Kovid-19 pandemisi bu süreci 

hızlandıran bir katalizör olmaya başlamıştır. Pandemi sonucunda küresel 

tedarik zincirleri kopmuş, hava taşımacılığı neredeyse tamamen 

durmuştur. Ülkeler pandeminin etkisini azaltmak için, sınırlarını 

kapatmaya, vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya, askeri ve 

polisi önlemler almaya başlamıştır. Dünya ekonomisinin kan damarları 

olan finansal piyasalarda on yıllardır görülmeyen şiddette dalgalanmalar 

başlamış, faiz oranları hiç olmadığı kadar düşük seviyelere inmiştir. Petrol 
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piyasalarında başlayan fiyat savaşları finans piyasalarında, belirsizlikleri 

daha da arttırmıştır (Albulescu, 2020). 

Devletler virüsle mücadele önlemlerini devreye sokmaya başlayınca, 

yalnızca sınırlar değil, iş yerleri de kapanmaya başlamıştır. Fabrikaların 

yanı sıra lokanta, kafe, "fast food" restoranlar, alışveriş merkezleri on 

binlerce çalışanı işten çıkartmaya başladılar. İşsizlik, ailesine bakamama, 

evinin kirasını, konut kredisi taksitini, kredi kartı taksitini ödeyememe 

riskiyle yüz yüze bir nüfus aniden ve büyük bir hızla bu süreçte hızla 

artmaya başlamıştır (Jones, Daniele , & Brown, 2020). 

Ancak küreselleşme sürecindeki değişimler 2008 finansal krizi veya 

Kovid-19 pandemisi sonrası ilk kez gerçekleşen gelişmeler değildir. 

Küreselleşmenin tarihine bakıldığında bu tür süreçlerin birçok kereler ve 

etkili bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Bu açıdan küreselleşmenin 

tarihine kısaca bakmak, içinde bulunduğumuz süreci anlamak açısından 

önemlidir. Bunun yanında, ekonomistlere göre küreselleşmenin tarihsel 

kökenini anlamak bu değişim süreçlerinin ne kadar zamandır devam 

ettiğini tanımlamadan sonucun “iyi veya kötü bir şey” olarak 

değerlendirilmesini mümkün kılmadığı için önemlidir (When did 

globalization start, 2013). 

Küreselleşme teriminin ilk olarak kullanılması konusunda farklı 

görüşler yer almaktadır. Kavram ilk olarak Kanadalı sosyoloji profesörü 

Marshall Mcluhan (McLuhan, 1994) tarafından 1960’lı yıllarda 

kullanılmıştır. Piketty (Piketty, 2015) 1870-1914 yılları arasını “ilk” 

finansal ve ticari küreselleşme olarak adlandırırken, 1970-1980 yılları 

arasını ise “ikinci küreselleşme” dönemi olarak adlandırır. 

İş bölümü ve bunun sonucunda üretim hacminin artması uzmanlık 

arayışına ve ticaretin daha da genişlemesine yol açmıştır. Bu arayış ise 

zamanla bu faktörlerin birbirleriyle entegre olmasına yol açmıştır. Bu 

işlem aslında insanlık tarihi kadar eskidir (Rennen & Martens, 2003). 

“Avcılar” ve “çobanlar” arasındaki ilkel iş bölümleri, köylerin ve ticaret 

ağlarının daha geniş uzmanlıklar içerecek şekilde genişlemesiyle 

büyümüştür. Sonunda yayları ve okları yapmak için, evler inşa etmek için 

marangozlar ve giysi yapımı için terziler ortaya çıkmıştır. Köyler, 

kasabalar, ülkeler ve kıtalar üretemedikleri şeyler için mal alım satımına 

başladıkça uzmanlaşma ve ticaret artmış ve pazarlar daha entegre hale 

gelmiştir. Bu süreç küreselleşmenin sanıldığından çok daha eski kökleri 

olabileceğini göstermektedir (O'Rourke & Williamson, 2000). 

Adam Smith Milletlerin Zenginliği (Smith, 2011) kitabında Yerli 

Amerikalıların Avrupalı tüccarlar tarafından keşfedilmesi ile yeni bir iş 

bölümünün ve ticaretin başladığını bu yüzden kıtalar arasındaki 

entegrasyonun 1492’de Kolomb’un Amerika’yı keşfetmesine dayandırır. 
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Kapitalizm ve önceki ekonomik sistemler arasındaki fark hesaba 

katılırsa küreselleşmenin tarihsel olarak kapitalizmin ortaya çıkışından 

önce konumlandırılması imkânsız olur. Örneğin Hollandalı ve İngiliz 

sömürgeci ticaret şirketlerinin ilk küresel ticaret ağlarının kurulması ve 

genişlemesi bir yeniden yatırım, özel mülkiyet ve ticari sigorta sistemi 

olmadan mümkün olmazdı. Bu varsayım çizgisi takip edildiğinde, 

küreselleşmenin gelişim öncesi safhasında gözden kaçan iki tarihi 

(anahtar) dönüm noktası saptanabilir Bunlardan ilki kolonyalizmin 

başlangıcını simgeleyen Amerika’nın keşfidir. İkinci tarihsel dönüm 

noktası olarak, kapitalizmin erken bir tarihte dünyanın ekonomik sistemi 

haline gelmesini simgeleyen ilk çok uluslu kuruluş olan Hollanda Doğu 

Hindistan Şirketi’nin (VOC) ortaya çıkması olarak tanımlanabilir  (Bayly, 

2014). 

Mikroçiplerin daha da ileri inovasyonları ve kullanımları internet ve 

diğer bilgisayarlı iletişim sistemlerinin ortaya çıkmasına ve küresel çapta 

kullanılmasına yol açmıştır. Daha da önemlisi bilgisayar teknolojisinin ve 

mikroçiplerin icadı küresel finansal sermaye piyasasının donanımı olarak 

işlev göstererek küresel veri ağlarının kurulmasını mümkün kılmıştır. 

Küreselleşmenin şu anki safhası, bilgisayarın icadı ve geniş çaplı kullanımı 

ile nitelendirilmektedir (The semiconductor industry and the power of 

global, 2018). 

1.1. Hiper küreselleşme dönemi ve küresel tedarik zinciri 

Günümüzde birçok ekonomist için küreselleşmenin var olan sürümü 

1990’lı yıllarda başlayan ve hiper-küreselleşme olarak adlandırılan, 

üzerinde tartışılan ve dönüşümü eskiye nazaran dünyayı daha çok etkileyen 

sürümdür. 1990'lı yılların başından bu yana firmalar, küresel değer 

zincirlerini kullanarak üretim süreçlerini organize etmişlerdir. Üretimi 

maliyetlerin en düşük olduğu bölgelere taşımak ve konteyner 

taşımacılığının gelişmesi ulaştırma maliyetlerinde devrimsel düşüşlere yol 

açmıştır (Subramanian & Kessler, 2014). 

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ), son 30 yılda dünyadaki üretim miktarı 

artmaya başlamış ve artan bu ürünlerin organize bir şekilde dağıtılması 

KTZ kavramını ortaya çıkarmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde 

yaşanan gelişmeler ve dünya çapında ticari faaliyetlerin önündeki 

engellerin kalkmasıyla birlikte firmalar farklı bölgelerde farklı maliyetler 

ile üretim yapmaya başlamıştır.  Bu tür üretim parçalanması, ara malların 

ve hizmetlerin zincir boyunca birkaç kez sınırları aştığı ve genellikle 

birçok ülkeden birden fazla kez geçtiği anlamına gelir (Ignatenko, Faezeh, 

& Borislav, 2019). 

Çin’in 80’li yıllardan itibaren ideolojik anlamda pragmatik bir yaklaşım 

belirlemesi sonucunda kapitalist dünya ile entegresyonu ve 2001 yılında 

264



 

 

Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olması ortaya “küresel tedarik zinciri” 

kavramının önemini artırmıştır. 1990'dan 2008 küresel krizine kadar geçen 

dönemde Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) dünya ticaretindeki büyümenin 

%60' ını oluşturduğu bu dönem hiper-küreselleşme dönemi olarak 

adlandırılmıştır (Timmer & Vries, 2018). 

1.2. 2008 finansal krizi ve küreselleşmenin dönüşümü 

KTZ’lerin damga vurduğu bu dönem 2008/2009 küresel krizinde bir 

anda durmuş ve gerilemeye başlamış ve ardından toparlanmakla birlikte 

2011 yılından itibaren durgunluk dönemine girmiştir. Grafik 1 de KTZ’ 

lerin büyüme ve durgunluk süreci görülmektedir. 

 

Grafik 1: Küresel tedarik zinciri’nin gelişimi 2000-2014 arası  

 Kovid-19 pandemisinin 2019 yılı sonunda dünya gündemine girmesiyle 

birlikte KTZ’lerin ve gerileme süreci oldukça belirginleşmiştir. Bunun 

sonucunda KTZ’lerin küresel ölçekte belli noktalardan bölgesel ölçekte 

daha çok alana yayılması tartışmaları başlamıştır (Kılıç & Marin, 2020). 

2. Kovid 19 sonrası küreselleşme 

 Ekonomiyi kapatmak bir lambayı kapatmaya benzemez ekonomiyi 

kapatmak daha çok nükleer bir reaktörü kapatmaya benzer. Dikkatli ve 

yavaşça kapatmazsanız patlar (John Cochrane) 

 Pandemi kelimesi Yunanca da Pan “bütün” ve demon “halk” 

kelimelerinden oluşur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere 2019 yılının 

(Dictionary, 2020) Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi bütün 

insanları ve bununla birlikte dünya ekonomisi ve siyasetini derinden 

etkilemektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere 

küreselleşme süreci artık yeni bir döneme girmiştir. 
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 Salgının Çin’de Aralık ayında bir anda ortaya çıkması ve Çin’i 

etkilemesi sonucunda KTZ’ler büyük oranda zarar görmüş ve bu da dünya 

ekonomisinde birçok sorunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ancak 

pandeminin Çin’i bu derece etkilemesine rağmen özellikle başta ABD 

olmak üzere birçok Batılı ülke salgını ciddiye almamışlardır. Bunun 

sonucunda bugün ülke bazında bile yüz binlerle ifade edilen ölümler ve 

sosyal hayatın izolasyonu ile birlikte dünya ekonomilerinde derin resesyon 

beklentileri ortaya çıkmıştır. Resesyon beklentilerinin en önemli dayanağı 

pandeminin ortaya çıkardığı belirsizliktir. IMF bünyesinde dünya 

çapındaki bu belirsizliğin derecesini ölçmek amacıyla oluşturulan Dünya 

Belirsizlik Endeksi (WUI), pandemi sürecinde tarihin en yüksek noktasına 

çıkmıştır. IMF Araştırma Departmanı Başkan Yardımcısı Davide Furceri, 

Kıdemli Araştırmacısı Hites Ahir ve Stanford Üniversitesi Ekonomi 

Bölümü Profesörü Nicholas Bloom tarafından oluşturulan Küresel 

Belirsizlik Endeksi, IMF’nin Ekonomist İstihbarat Birimi’nin hazırladığı 

ülke raporlarında kullanılan “belirsizlik” kelimesi üzerinden 

hesaplanmaktadır.  Endeks, 143 ülkenin 1996’dan, 34 gelişen ve çok 

gelişmiş ekonominin 1955’ten bu yana kayıtlarını tutmaktadır. 11 Eylül 

saldırıları, SARS salgını, Körfez savaşları, 2008 krizi ve Lehman 

Brothers’ın çöküşü, Avrupa’nın sınır krizi, El Nino gibi kasırgaların yol 

açtığı felaketler ve bunların yol açtığı ekonomik sorunları ele almaktadır. 

Ayrıca, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı, ABD Başkanlık seçimleri, 

ABD-Çin arası ticaret savaşları gibi birçok siyasi olay endeksin en belirgin 

kırılma noktalarını oluşturmaktadır. 2008 ile 2012 yılında avro bölgesi 

borç krizi arasında %200 artmıştır (Ahir, Bloom , & Furceri , 2018).  

Grafik 2: Dünya Belirsizlik Endeksi 

 

 Grafik 2 yakın geçmişteki bazı pandemilerin dünya ekonomisinde 

yarattığı belirsizlikler görülmektedir. Kovid 19 pandemisi bu anlamda şu 

ana kadar ki en yüksek orandır. Örneğin SARS pandemisinde bu endeks 
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değeri 4.40 iken, 2020 Kovid-19 pandemisinde bu değer 13,46 ya 

çıkmıştır. 

 Bu belirsizlik ve KTZ’lerin uğradığı zararların sonucunda pandemi 

sürecinde dünya ekonomisi çok ciddi problemlerle karşılaşmıştır. Şekil 1 

de görüleceği üzere Kovid 19’un etkilemediği hemen hemen hiçbir sektör 

yoktur.  Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkardığı kriz diğer krizlerden 

oldukça farklıdır. Öncelikle MERS ve Ebola pandemilerinin aksine Kovid 

19 tam anlamıyla küresel pandemi özelliği göstermektedir. Kovid 19 

sadece az gelişmiş ülkeleri değil gelir grubu ayırmadan tüm ülkeleri 

etkilemektedir. Küresel ekonominin en fazla entegre olduğu süreçte 

pandemi ile birlikte faiz oranları tarihin en düşük seviyelerine inmiştir. 

Yine bunlara ek olarak ilaç, tekel ürünleri gibi ürünlerde bile %20 lere 

yakın düşüş vardır (Fernandes, 2020). 

Şekil 1: Kovid 19’den en çok etkilenen sektörler 

 

Ülkelerin Kovid-19 ile mücadele yöntemleri “tersine küreselleşme” 

(de-globalization) eğilimlerini güçlendirmektedir. Sınırların kapatılması, 

sıkı izolasyon politikaları bu durumu güçlendirmektedir (Balsa vd. 

2020:3).  Kovid -19’un yarattığı şok dalgası sadece ekonomilerin arz-talep 

dengesini değil aynı zamanda işsizlik ve verimlilik gibi çok önemli 

ekonomik problemleri de birlikte getirmektedir (Fornaro & Wolf , 2020).  

İktisat literatüründe siyah kuğu kavramı, ekonomiyi etkileme 

potansiyeli yüksek ancak olması imkânsız olarak kabul edilen olayları 

tanımlamada kullanılan bir tabirdir. Kovid-19 pandemisi günümüzün siyah 

kuğusudur. Kovid 19 pandemisi 2008-2009 krizi ile karşılaştırıldığında 

bazı açılardan benzer bazı açılardan ise çok farklı oldukları görülecektir. 
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Hükümetler 2008-09 krize karşı ekonomik birimlere gelir sağlamak için 

para ve maliye politikalarına sarılmışlardır. Ancak pandemi sürecinde 

tüketimi özendirmeye yönelik tedbirler uygulanmak bir yana sosyal 

hayatın yavaşlatılması için yapılan kısıtlamalar; otellerin, restoranların, 

kafelerin kapatılması, seyahat yasakları, zorunlu olmayan perakende 

ticaretin yasaklanması gibi önlemler var olan ekonomik tabloyu daha da 

kötüleştirmiştir. Bu dönemde zihinlerde oluşan en önemli soru 

“Küreselleşme öldü mü?”  sorusu olmuştur (Nicolaa, ve diğerleri, 2020). 

Küreselleşme ölmemiştir ancak Kovid 19 sonrasında süreç ekonomik 

ve siyasi açılardan dönüşüme uğramaktadır. Kovid-19 ile başlayan süreç 

sonucunda küreselleşme kavramı yapısal anlamda değişikliklere 

uğrayacaktır. Ancak bu dönüşüm aslında Kovid-19 ile başlamamıştır. 2008 

finansal krizi ile küresel dönüşümün asıl başlangıç noktası olmakla birlikte 

Kovid 19 pandemisi, bu dönüşümü hızlandırmıştır. 

Kovid 19 sonrasında dünyada beklenen küresel değişimleri ekonomik 

ve politik olmak üzere iki başlık altında toplayabiliriz. Ekonomik açıdan, 

küreselleşmenin bileşenleri olarak adlandırabileceğimiz sermaye, finans, 

mal ve hizmetlerin sınırlar arasındaki akışının 2008 krizi sürecinden 

itibaren başlayan gerilemesinin daha hızlanacağı buna karşın artan 

dijitalleşmeye bağlı bilgi akışı ile insan hareketlerinin artması 

beklenmektedir. Kısacası küreselleşmenin terkibinde bulunan bileşenlerin 

ağırlığı değişecektir. Öte yandan, belirli merkezlerde toplanan KTZ’lerin 

pandemi sırasında ortaya çıkan riskler de göz önüne alındığında daha 

bölgesel bir yapıya dönüşmesi beklenmektedir. Dünyanın fabrikası olarak 

anılan Çin ve buna bağlı KTZ’lerin önümüzdeki süreçte tek bir merkezde 

değil birçok merkezde oluşması yönünde eğilim olduğu görülmektedir. 

Politik açıdan bakıldığında, küreselleşme sürecinde II. Dünya 

savaşından sonra başlayan ve 1990 da Sovyet bloğunun yıkılmasıyla 

zirveye çıkan küresel ABD hegemonyası yerini başta Çin’in alacağı çok 

katmanlı küresel çok kutuplu bir dünyaya bırakacağı düşünülmektedir. 

Pandeminin Çin’de başlamasına rağmen alınan önlemlerle küresel 

ekonomide yükselen bir Çin göreceğiz. Çin’in yükselmesi ve pandemi 

sürecinde ortaya çıkan başarılı mücadele sürecinin özgürlükçü, otoriter 

yönetimler tartışmasını alevlendirmesi Kovid 19’un beklenen politik 

sonuçları arasındadır. 

2.1. Ekonomik açıdan dönüşüm 

Krizin başlamasıyla birlikte küresel mal ticaretinde büyük bir düşüş 

yaşanmıştır. Grafik 3 de görüldüğü gibi Kovid 19’un getirdiği belirsizlik 

ve KTZ’lerin uğradığı zarar yüzünden mal ve hizmet ticareti keskin bir 

biçimde düşmüştür. İyimser senaryoya göre bile eski duruma dönüş zaman 

alacaktır. 2020 yılında dünya ticaretinin %13-32 arasında düşmesi 
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beklenmektedir. Mal ticareti 2019 yılında pandemi öncesinde zaten 

yavaşlama eğilimindeydi. 2018 yılına göre dünya mal ticareti %3 oranında 

düşerek 18.89 trilyon dolar olarak gerçeklemiştir (WTO, 2020). 

Grafik 3: 2000-2020 arası dünya mal ticareti 

 

Pandemi sonrasında, kısa dönemde ticari fuarlar yeni müşteri bulmada 

eski önemlerini kaybedeceklerdir. Teknoloji eskiye nazaran daha büyük 

rekabet avantajları sunacaktır.  Dünya seyahat ve turizm konseyine göre 

küresel GSMH içerisinde turizm ve seyahat faaliyetleri %10.4 oranında yer 

tutmaktadır. Kovid 19’un vurduğu en önemli sektörlerden biri seyahat ve 

turizm olmuştur. 

Asya Gelişim Bankası’nın Nisan 2020 de yayınladığı verilere göre, 6 

aylık süreçte küresel ekonomideki kayıplar 8.8 trilyon doları bulabilir. Bu 

oran küresel GSMH’nin %9.7’sine eşittir. Gerekli önemlerin alınması 

halinde bile bu tutar 5,4 trilyon dolar olacaktır ki bu tutar küresel 

GSMH’nin % 5.9’una eşittir (Asian Development Outlook, 2020). 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) raporuna göre; bütün dünyada 

2020 yılının ikinci çeyreğinde Kovid 19’den kaynaklanan işgücü toplam 

işgücünün %10.7 sine tekabül etmektedir. Bu oran haftada 48 saat çalışma 

sistemi baz alındığında 305 milyon kişilik iş anlamına gelmektedir. 

Başlangıçta Asya- Pasifik bölgelerinin çok kötü etkileneceği düşünülse de 

pandeminin merkezinin değişmesi ile diğer bölgelerin de etkileneceği 

belirtilmiştir. Pandemi erkek ve kadın istihdamını farklı şekillerde 

etkilemiştir. Sağlık ve bakım hizmetlerin sektörünün yaklaşık %75’i 

kadınlardan oluşmaktadır. Bundan dolayı pandemi sürecinde etkilenen 

çalışanların içinde kadınlar önde gelmektedir. Bununla birlikte temizlik ve 

diğer bazı sektörlerde sosyal mesafe kuralları ve kişisel kaygılar yüzünden 
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en çok iş kaybına uğrayanlar yine kadınlar olmuştur. Genç nüfus içerisinde 

eğitim alırken çalışanların altıda biri pandemi sonrasında işlerini 

kaybederken, geri kalanların çalışma saatleri %23 oranında azalmıştır. 

Pandemi sürecinin eğitimlerini tamamlayamamış ve işten çıkarılmış 

“karantina jenerasyonu” yaratma kaygısı belirginleşmektedir (ILO, 2020). 

Eğitim alanında da Kovid 19 pandemisinin ciddi etkileri görülmektedir. 

UNESCO’nun verdiği bilgilere göre; 25 Mayıs 2020 itibarıyla bir 

milyardan fazla öğrenci pandemi yüzünden eğitiminde aksaklık 

yaşamaktadır. Bu rakam dünyadaki öğrencilerin yaklaşık %68’ini 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte 144 ülkede eğitim kurumları tamamen 

kapanmıştır (UNESCO, 2020). 

Kovid 19 Birleşmiş Milletler öncü Kalkınma Ajansı tarafından 

desteklenen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını da etkilemektedir. 

Ocak 2016’da yürürlüğe giren ve takip eden 15 yıl boyunca Birleşmiş 

Milletler Öncü Kalkınma Ajansı tarafından 170’ten fazla ülke ve bölgede 

çalışmaları vasıtasıyla amaçların uygulamaya konulması için oluşturulmuş 

hedeflerdir. Bu hedefler; iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, 

yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi hedeflere 

odaklanmıştır. Buna göre; kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve kayıt dışı 

çalışanlar da dâhil olmak üzere toplumun en savunmasız kesimleri 

pandemiden en sert şekilde etkilenecektir. Diğer yandan, çevre üzerindeki 

etkinin kısa vadede olumlu olması muhtemeldir, çünkü krizin getirdiği 

ekonomik aktivitedeki sert düşüş birçok alanda CO2 emisyonlarını ve 

kirliliği azaltmıştır. Ülkeler, sürdürülebilir kalkınma taahhütlerini yerine 

getirmede pandemi yüzünden ağrı kalmaktadırlar. Ayrıca, krizden sonra da 

bu taahhütlerini yerine getirmezlerse hedeflenene iyileştirmeler 

aksayacaktır (BM, 2020). 

Ekonomik açıdan Kovid 19’un küreselleşme sürecinde yol açacağı 

değişiklikleri iki başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar; küreselleşme 

bileşenlerinin ağırlığının değişmesi ve KTZ’lerin bölgeselleşme eğilimine 

girmesidir. 

2.1.1. Küreselleşme bileşenlerinin ağırlığının değişmesi 

Mal ve hizmet ticareti, sermaye akımları, dijitalizasyon ve insan 

hareketleri olarak tanımlanabilecek küreselleşme bileşenlerinin 

küreselleşmedeki ağırlıkları özellikle 2008 finansal krizinden sonra hızla 

değişmeye başlamıştır. Kovid 19 pandemisi bu değişimi hızlandırmıştır. 

Üretim ve ticaret mutlak anlamda artmaya devam etse de küresel tedarik 

zincirleri içindeki payları azalmaktadır. 

Dünyanın en büyük kargo taşıyıcılarından olan DHL’nin oluşturduğu 

DHL Küresel Bağlantılılık Endeksi (DHL Global Connectedness Index) 

aslında bu durumun yeni olmadığını ortaya koymaktadır. DHL Küresel 
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Bağlantılılık Endeksi küreselleşmenin bileşenleri olarak sınırlar arası mal 

ticareti, sermaye akımları, bilgi akışı ve insan hareketleri kriter alınarak 

hazırlanmaktadır. DHL Bağlantılılık endeksine göre küreselleşme 2015 

yılından itibaren yavaşlamaya başlamıştır. Buna göre ticaret ve sermaye 

akımları küresel çapta azalmaya giderken bölgesel bazda artmaya 

başlamıştır. Buna karşın dijitalleşme ve bilgi akışı ile insan hareketleri 

2015 yılından itibaren küresel çapta daha fazla artmaya başlamıştır. Bu 

yeni süreçte mal, hizmet, bilgi ve insan hareketlerinin serbestçe dolaşması 

anlamına gelen küreselleşme de mal ve hizmetlerin oranı azalırken yeni tür 

küreselleşme bilgi ve insan hareketlerinin artması yönünde değişmektedir 

(DHL, 2020). 

UNCTAD raporuna göre Doğrudan Yabancı Sermaye akımları 2019-

2020 sürecinde pandeminin kontrol altına alınma veya alınamama 

senaryolarına göre yüzde 5-15 arasında azalma gösterecektir (UNCTAD, 

2020). 

Grafik 4: OECD Kovid 19 sonrası doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları 

 

Doğrudan yabancı yatırımların 2020 yılında hükümetlerin Kovid- 19 

pandemisine karşı alacakları tedbirlerle azalacağı beklentilerinin 

sonucunda en iyi senaryoya göre bile %30 oranında düşmesi 

beklenmektedir. Bu düşüş gelişmekte olan ülkelerde çok daha fazla 

oranlarda olacaktır. Bunun nedeni, gelişmekte olan ülkelerde doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları daha çok pandeminin en fazla etkilediği 

hammadde ve yarı mamul üretimine dayalı imalat sanayisinde 

kullanılmasıdır. Gelişmiş ülkelerde ise doğrudan yabancı sermaye 

pandeminin daha az etkilediği sektörlerde kullanılmaktadır. Hükümetlerin 

salgın sonrasında kendi ülkelerindeki yerli firmaları destekleme yönünde 

bir eğilime gireceklerdir. Bununla birlikte doğrudan yabancı sermaye 
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akımları son beş yılda zaten bir azalma eğilimine girmişlerdir (OECD, 

2020). 

Dijitalleşmenin sonucu olarak hızlı bir sanalleşme eğilimi görülmüştür 

bu anlamda eğitim bu eğilimin en fazla hissedildiği alanlardan biri 

olmuştur. Okullar ve üniversiteler eğitim yöntemlerini çok hızlı bir şekilde 

uzaktan eğitimler, konferanslar ve sınavlar yapacak şekilde 

dönüştürmüşlerdir (Tian, Zheng, & Chao, 2020). 

İnsan hayatı dijitalleşmektedir. Nüfusun ve hükümetlerin çoğu 

dijitalleşmeyi bir ihtiyaç olarak benimsemektedirler. Bu süreç bazı 

fırsatları ve tehditleri de beraberinde taşımaktadır. Hükümetler artık 

vatandaşlarını çok rahat bir şekilde kimlikleri üzerinden takip 

edebileceklerdir ki bu totaliter rejimlere yol açabilir. Ancak bunun yanında 

insanlar artık sanal yolla sınırları rahatlıkla aşmaktadırlar. İnternet ağları 

daha önce hiç olmadığı kadar ülkelerin sınırlarını ve yasaklarını ortadan 

kaldıran özgür bir ortam sunmaktadırlar  (Auzan, 2020). 

Dijitalleşmenin sonucu olarak, uluslararası bilgi akışları 2001 yılından 

itibaren yaklaşık olarak 55 kat artış göstermiştir. Kişi başına düşen internet 

geniş bant aralığı bu süreçte yine büyük sıçrama göstermiştir. 2005 yılında 

kabaca uluslararası internet trafiği %11 iken bu oran 2017 yılına 

gelindiğinde %26'’ya yükselmiştir. Uluslararası internet trafiği her ne 

kadar yerel internet trafiğinden daha az oranda olsa da hızla artışını 

sürdürmektedir. Burada en büyük etken dijitalleşmedir. 2016 yılında e- 

ticaretin %15’i uluslararası alanda gerçekleşmiştir. Facebook ve Twitter 

gibi sosyal medya uygulamalarında uluslararası iletişimin oranı sırasıyla 

%20 ve %57 oranında farklı ülkeler arasında gerçekleşmektedir.  İnternet 

teknolojilerinin gelişmesiyle 2001 yılında toplam telefon görüşmeleri 

içinde uluslararası telefon görüşmelerinin oranı %2 iken bu oran 2017 

yılına gelindiğinde %7 ye çıkmıştır. Whatsapp, wechat, Skype gibi 

programlar sayesinde ucuzlayan uluslararası görüşmeler hızlıca 

artmaktadır. Uluslararası görüşme trafiğinin Kovid 19 pandemsi sürecinde 

telefon ve sosyal medya üzerinden yapılan aramaların %60 oranında arttığı 

görülmektedir (Davies, 2020). 

Kovid 19 sadece yeni sosyal dinamikleri değil aynı zamanda dijital 

dönüşüm projeleri ile ticareti de şekillendirmeye başlamıştır. Zoom, Skype 

gibi sohbet programları bu süreçte oldukça değer kazanmışlardır. Uzaktan 

eğitim süreçlerinde bu programların kullanılması, kişiler ve gruplar 

arasında toplantı yapmaya imkân veren bu programlar sayesinde özellikle 

bulut teknolojileri üreten firmalar için fırsatlar doğurmuştur. Bunun sonucu 

olarak bulut teknolojilerine olan talep artmıştır (Strielkowksi & Wang, 

2020) 
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2.1.2. KTZ’lerin bölgeselleşmesi 

2008 finansal krizi ile başlayan ve Kovid 19 pandemisi ile oldukça 

hızlanan bu dönüşüm sürecinde KTZ’lerin küresel çapta belirli 

merkezlerden ziyade bölgesel olarak yeniden yapılanacağı 

öngörülmektedir.  Özellikle elektronik ve otomotive sanayinde oldukça 

karmaşık küresel KTZ’leri bu dönemde çok ciddi zararlar görmüştür. 

Tedarik zincirleri deprem, tsunami vb gibi doğal felaketler sonucunda 

zaman zaman bozulmalar yaşayabilirler. Bunlardan farklı olarak salgınlar 

tedarik zincirlerini üç şekilde etkilerler. Bunlar, zincirdeki bozulmanın 

uzun dönemli belirsizlikler yaratması, salgının geniş insan popülasyonunu 

etkilemesi ve lojistik altyapısı ile birlikte arz ve talepte eş zamanlı meydana 

gelen aksamalara yol açmasıdır. Bunlardan dolayı, salgınlar diğer tedarik 

zinciri aksamalarının aksine önce küçük bir alanda başlar ancak çok hızlı 

bir şekilde büyük alanlara yayılırlar. Dolayısıyla bu hız ve geniş çevre 

tedarik zincirleri üzerinde de oldukça büyük etkiler bırakır. Şirketler 

pandeminin yarattığı bu belirsizlik yüzünden nasıl davranacakları 

konusunda zamanla önlemler almaya çalışırlar  (Ivanov, 2020). 

Pandeminin yarattığı kriz; dünya çapında mal, hizmet, sermaye ve insan 

akımlarının serbestçe yapılmasının inkâr edilemeyecek faydalar 

doğurmakla birlikte üretim alanında belirli merkezlere bağlı olmanın 

getirdiği risklerin artık göz ardı edilemeyeceği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

Bu risk pandemi sürecinde dünya çapında birçok ürünün Çin’de fabrikalar 

kapandıktan sonrasında bazı ürünlerin tedarikinde sorunlar çıkınca 

anlaşılmıştır. İnsanlar salgın durumlarında belirli üretim merkezlerine 

bağlı kalmanın ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlarla karşılaşmışlardır. 

Ülkeler arasında fiziksel temasın en az olduğu ve sınırların kapalı olduğu 

durumlarda ara mal ve temel mal ihtiyaçlar karşılanamamıştır. Böylece 

üretim merkezlerinin küresel çapta belirli merkezlerde toplanması – ki son 

30 yılda bu nokta Çindir- yerini bölgesel üretim merkezlerine bırakmaya 

başlayacaktır. Şirketler artık pandemi dönemlerinde KTZ’nin sekteye 

uğrayabileceğini ve ihtiyaçların farklılaşabileceğini görmüşlerdir. Sigorta 

şirketleri gelecekte yapacakları sigorta teminatlarında yeni risk unsurlarını 

hesaba katmaya başlayacaklardır (Di Mario, 2020). Örneğin, salgın 

ABD’ye yayılınca ilaç sanayisinde kullanılan ham maddelerin %72 sinin 

ve bunların içerisinde sadece antibiyotiklerin %97 sinin Avrupa Birliği, 

Hindistan ve Çin’den tedarik edildiği anlaşılmıştır. Fransa ve Almanya gibi 

küreselleşmeye eklemlenmiş ülkeler sadece ülkelerine girişleri 

yasaklamamışlar aynı zamanda salgın sırasında gereken başta maske 

olmak üzere birçok malzemenin ihracatını da yasaklamışlardır. Kısaca 

söylemek gerekirse her ülkenin kendisi için savaştığı bir ortamda 

uluslararası dayanışma fikri büyük zarar görmüştür (Fontaine, 2020). 
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KTZ’ndeki değişimin tek sebebi pandemi sürecinde ortaya çıkan 

problemler değil aynı zamanda küresel talebin de gelişmekte olan ülkelere 

kaymasıdır. KTZ’nin temel ülkesi olan Çin’de tüketicilerin ciddi talep 

artışı küresel tüketimi azaltmakla birlikte bölgesel bir artışa sebep 

olmaktadır (Ivanov, 2020). 

Bu gelişmelerin sonucu olarak, şirketler devlet destekleriyle tek bir 

tedarik noktasına bağlı kalmak yerine sayıca daha çok ve bölgesel tedarik 

zincirleri inşa edeceklerdir. Özellikle otomasyona bağlı ve sermaye yoğun 

üretimin olduğu sektörlerde bu dönüşüm daha kolay olacaktır. Bununla 

birlikte, ekonomik entegrasyonlar devam edecektir ancak bu iş birlikleri 

küresel çapta değil bölgesel bazda oluşacaktır. Bölgesel grupların diğer 

bölgesel entegrasyonlarla iş birlikleri görülecektir. Örneğin AB’nin Güney 

Kore ve Japonya ile özel ticari anlaşmaları vb. 

2.2. Politik açıdan dönüşüm 

Büyük krizler genellikle öngörülemeyen büyük sonuçlar doğurmuştur.  

1929 Büyük Buhranı izolasyon politikalarına yol açmış, milliyetçilik ve 

faşizmin ortaya çıkmasıyla II. Dünya savaşının patlamasına yol açmıştı. 

2008 finansal krizi dünyada yeni lider tiplerinin ortaya çıktığı popülist 

politikalara yol açmıştır. Bazı ülkeler Kovid 19 krizinde başarılı olmuş 

bazıları ise başarısız kalmışlardır. Fukuyama’ya göre; bu başarı veya 

başarısızlık rejim türleri ile ilgili değildir. Devletin kapasitesi, halkın 

devletine güveni ve liderlik bu üç etken devletlerin pandemi ile 

mücadelesinde aldıkları sonuçları belirlemiştir. Ayrıca pandeminin siyasi 

sonuçları dünyanın geleceği açısından ekonomik sonuçlardan daha önemli 

olabilir. İnsanlar bir süreliğine fedakâr bir biçimde hükümetlerin salgınla 

mücadelelerine destek verebilirler ancak bu destek sonsuz olmayacaktır 

(Fukuyama, 2020). 

Salgından önceki küreselleşme dönemi, neo liberal politikalarca 

şekillendirilmiş ve liderliğini Batı dünyası ve özellikle ABD tarafından 

yürütülmüştür. Ancak yeni dönem küreselleşme sınırların daha kontrollü 

olduğu, daha muhafazakâr bir karakter taşırken liderliği Çin tarafından 

yapılacak bir dönem olacaktır  (Beeson, 2020). 

Kovid 19 pandemisi dünya siyasetinde bazı sonuçlara yol açacaktır. 

Son kırk yılda yaptığı büyük ekonomik atılımlar sonucunda dünyanın en 

büyük ekonomilerinden biri olan Çin siyaset arenasında yükselen güç 

olacaktır. Bununla birlikte pandemi sonrasında yönetim biçimlerine 

yönelik değişen algıların getireceği yeni bir siyasi anlayışın hâkim olacağı 

düşünülmektedir. 

2.2.1. Çin’in yükselişi 

1978 yılından sonra Deng Xiaoping’in Reform ve Açıklık politikası ile 

Çin, dünyanın fabrikası olmaya başlamıştır. 2001 de Çin’in Dünya Ticaret 
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Örgütü’ne üyeliğinin ardından Çin dünya ekonomisi içindeki ağırlığını 

arttırmıştır. Bugün dünyanın en büyük ticaret merkezi ve ABD’nin 

ardından GSMH açısından en büyük ekonomisi haline gelmiştir. 

Günümüzde Asya’dan Afrika’ya ve Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya 

kadar uzanan ekonomik ve siyasi bağlantıları sayesinde Çin ABD ve 

Batı’nın içine kapandığı dönemde küreselleşme döneminin yeni lideri 

olacaktır. Karşılıklı kazan kazan, karşılıklı saygı ve karşılıklı öğrenme 

prensipleri ile ortaya konan Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki altyapı 

inşaatları ile Çin küreselleşmenin bu yeni dönemini yönetecektir. Pandemi 

bu yeni küreselleşme sürecine geçişi hızlandırmıştır. Kovid-19 krizine 

müdahale ederken gösterdiği başarıdan dolayı, Çin modelinin daha etkili 

olduğuna ilişkin düşünceler, yalnızca Çin'e ekonomik ve siyasi olarak 

bağımlı ülkelerde değil, Batı ülkelerinde de gittikçe artmaya başlamıştır. 

Dahası, Çin salgınla mücadele ederken tıbbi malzeme ve doktor sıkıntısı 

çeken zengin ve gelişmiş Batı ülkelerine, acil tıbbi malzeme yardımı 

yapmış ve doktor göndermiştir. Maske diplomasisi olarak adlandırılan bu 

süreçte Çin, her lider adayı ülke gibi, mali ve finansal alanda ihtiyacı olan 

ülkelere yardımlarda bulunmuş ve Kovid-19 mücadelesinde sorunu 

çözmeye yardımcı olmaya çalışmaktadır. Maske diplomasisi Çin’in 

yumuşak güç çalışmalarının yeni bir türü olarak ortaya çıkmış ve özellikle 

İran gibi pandemi sürecinde ABD’nin yaptırımlardan vazgeçmediği 

ülkelere yaptığı tıbbi yardımlarla takdir toplamıştır (Cabestan, 2020).  

Çin’in Kovid-19 ile mücadelesinde ülke içinde başarılı olmasından 

sonra Çin, ülkesindeki tek parti sisteminin pandeminin alt edilmesinde Batı 

demokrasilerinden daha başarılı olduğu yönünde propaganda çalışmalarına 

hız vermiştir. Bunun yanında, Çin hızlıca diğer ülkelere yardım etmeye 

başladı. Özellikle küresel kuzey’ in önemli aktörlerinden biri olan İtalya’ya 

yaptığı maske, tıbbi teçhizat ve teknik yardımlar Almanya ve Fransa’nın 

İtalya’dan sakladıkları maske ve diğer tıbbi araçlar düşünüldüğünde çok 

anlamlıdır (Ghiretti, 2020). 

İspanya, Macaristan ve Sırbistan gibi Avrupa ülkeleri de pandemi 

sürecinde Çin’in “maske diplomasisi” nden kendilerine gelen yardımları 

öne çıkarmış ve zengin Avrupa ülkelerinin bu süreçteki duyarsızlığından 

şikâyet etmişlerdir. Macaristan Çin’in pandemi sürecindeki 

yardımlarından sonra 2.3 milyar dolarlık demiryolu inşa projesi imzalamış 

ve AB müktesebatında yer alan şeffaflık kurumunu 10 yıl süre ile gönüllü 

olarak rafa kaldırdığını bildirmiştir (Bayer, 2020). 

Çin’in bu alandaki yardımları sadece AB, İran gibi ülkelerle sınırlı 

kalmamıştır. Cezayir, Burkina Faso, Etiyopya, Senegal vb. ülkeler 

pandemi sürecinde ciddi tıbbi malzeme ve teknik destek almışlardır. 

Alibaba ve Huawei gibi Çin devlerinin ABD dâhil yaptıkları maske 

yardımları ve Huawei’nin iletişim konusundaki destekleri bu dönemde öne 
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çıkan yardımlar olmuştur. Bunların sonucunda Huawei şirketinin sahibinin 

kızı olan Weng Wanzhou’nun davasındaki Çin tarafının olumlu beklenti 

içerisine girmesi Kanada ve Çin arasındaki ilişkilerin seyri açısından 

önemlidir (Kolga, Shahrooz, & Majumdar, 2020). 

2.2.2. Değişen siyasi algılar 

Uluslararası liberal düzen şimdiden bazı darbeler almaya başlamıştır. 

Fiziksel ve psikolojik sınırlar artık eskisine nazaran daha sertleşmiştir. 

Ülkeler daha içe kapanma eğilimindedirler. Otoriter ülkelerde bile 

hükümetlere bu konuda baskı artmaktadır. Çin de Uygur toplumu ve diğer 

küçük azınlıklarla birlikte Hindistan’da artan milliyetçilik bu gelişmenin 

göstergeleridir (Oba, 2020). 

Gelecek yıllarda pandemi ABD'nin göreceli düşüşüne, liberal 

uluslararası düzenin sürekli erozyonuna ve tüm dünyada faşizmin yeniden 

dirilmesine yol açabilir. Milliyetçilik, soyutlanma, yabancı düşmanlığı ve 

liberal dünya düzenine yönelik saldırılar yıllardır artmaktadır ve bu eğilim 

sadece salgın tarafından hızlandırılacaktır. Macaristan ve Filipinler'deki 

hükümetler krizi kendilerine acil durum güçleri vermek için kullandılar ve 

onları demokrasiden uzak tutacak bir araç olarak kullanmaya 

başlamışlardır. Doğu Asya'nın durumu yönetmede Avrupa ya da ABD'den 

daha iyi bir performans göstermesi nedeniyle küresel güç dağılımı doğuya 

doğru kaymaya devam edecektir. Her ne kadar pandemi Çin ve Pekin'de 

ortaya çıksa da Çin krizden en azından göreceli olarak yararlanacaktır 

(Fukuyama, 2020).   

Fetzer (Fetzer, ve diğerleri, 2020) yaptıkları çalışmaya göre; salgın, her 

yerde mevcut kurumlara ışık tutmuştur, böylece bu kurumların 

yetersizliklerini ve zayıflıklarını ortaya çıkardı. İnsanlar ülke 

yönetimlerinin aldıkları önlemleri yeterli bulmamaktadır. Fiziksel ve 

moral motivasyon anlamda ortaya çıkan bu eksikliklerin salgının uzun 

sürmesi halinde daha kötüleşeceği beklenmektedir. Salgın sadece 

zenginler ve yoksullar arasında değil ülkeler arasındaki uçurumu 

derinleştirecektir. Pandemi küresel bir politik stres testi olmuştur. 

Yetenekli, meşru hükümetleri olan ülkeler göreceli olarak iyi gelecekler ve 

onları daha da güçlü ve daha dayanıklı hale getirecek reformları 

benimseyerek gelecekteki performanslarını kolaylaştırabilirler. Devlet 

kapasitesi zayıf veya liderliği zayıf olan ülkeler, yoksullaşma ve 

istikrarsızlık olmasa da durgunluğa girecek sorun yaşayacaktır. 

Sonuç 

Küreselleşme süreci tarih boyunca sürekli bir dönüşüm içerisindedir. 

1990’lı yıllarda kavramsal olarak da günlük hayatımıza yerleşmiştir. 2008 

finansal krizi küreselleşme sürecinde yeni bir dönüm noktası olmaya 

başlamıştır. Kovid 19 pandemisi ile ortaya çıkan ekonomik ve siyasi 

276



 

 

gelişmeler sonucunda “küreselleşmenin sona erdiği” gibi tartışmalar ortaya 

çıkmıştır. 

Ancak yaşadığımız süreç bize küreselleşmenin ölmediğini ancak 2008 

finansal krizi ile birlikte ciddi bir dönüşüm sürecinde olduğunu ve Kovid 

19 pandemisinin bu süreci hızlandırdığını göstermiştir. 

Ekonomik olarak KTZ’lerin başta Çin olmak üzere belli merkezlerde 

toplanmasının ortaya koyduğu çeşitli problemler özellikle Kovid 19 

pandemisi sonrasında iyice su yüzüne çıkmıştır. Bu yüzden pandemi 

sonrasında KTZ’lerin daha bölgesel bir yapıya dönüşeceği görülmektedir. 

Küreselleşme bileşenlerinin ağırlıklarının yine pandemi sonrasında son 

hızla değişeceği ve dijitalleşmeye bağlı olarak bilgi aktarımı ve insan 

hareketlerinin küreselleşme içerisinde mal ve hizmetler ile sermaye 

akımlarından daha fazla yer alacağı görülmektedir. 

Siyasi açıdan bakıldığında Çin’in küresel ekonomi içerisindeki 

yükselişinin pandemi sonrasında siyaset arenasında da belirginleşeceği 

görülmektedir. Ayrıca pandeminin ülkelerin yönetim şekilleri ve düşünce 

dünyasında bazı değişimlere yol açması da pandeminin kaçınılmaz 

sonuçlarından biri olacağı açıktır. 
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Giriş 

Doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini açıklamaya çalışan 

birçok teori mevcuttur. Bu teoriler, doğrudan yabancı yatırımların ortaya 

çıkması için sistematik bir çerçevenin geliştirilmesine yönelik önemli 

adımlar olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte, her birinin, her tür 

doğrudan yabancı yatırımları açıklayabilecek genel bir teori olarak hizmet 

etme kapasitesi tartışmalarda yerini korumaktadır (Demirhan ve Masca, 

2008). Araştırmacılar doğrudan yabancı sermaye akımlarının tüm 

ülkelerde özellikle de gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınmanın 

temel faktörlerinden biri olduğunu savunmaktadır. 1980'den itibaren 

gelişmekte olan ülkelere yönelik doğrudan yabancı yatırım girişi önemli 

ölçüde artmış ve diğer sermaye akımlarıyla karşılaştırıldığında doğrudan 

yabancı yatırımlar, gelişmekte olan ülkelere net kaynak akışlarının en 

büyük bileşeni olmaya devam etmektedir. Bu ülkelerde hükümetler, 

doğrudan yabancı yatırımların ekonomik kalkınmaya yardımcı olacağına 

inanmakta ve bu yatırımların yaratacağı potansiyel ekonomik kalkınmadan 

yararlanmak amacıyla yatırımcı ilgisini çekmek için çeşitli politikalar 

tasarlamakta ve yatırım teşvikleri yoluyla doğrudan yabancı yatırımları 

ülkeye çekmeyi amaçlamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, artan doğrudan 

yabancı yatırımların kendi ülkelerine gelmesi için önemli girişimlerde 

bulunmaktadır. Ancak bu ülkelerin ekonomik büyümelerini hızlandırmak 

için daha fazla sermaye girişine ihtiyaçları bulunmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelerden biri olan Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında 

stratejik bir konuma sahip bir ülkeden beklenebilecek önemli derecede 

doğrudan yabancı yatırım girişlerini çekemediği görülmektedir 

(Dumludag, 2009; Kumari ve Sharma, 2017).  

Grafik 1 Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların gayrisafi 

yurtiçi hasılasının yüzdesi olarak ve Grafik 2 doğrudan yabancı 

yatırımların miktar olarak seyrini göstermektedir. 
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Grafik 1: Türkiye’ye Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
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Grafik 2: Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Milyar USD)
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Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların 2000’li yıllara kadar 

önemli düzeyde bir artış kaydedemediği görülmektedir. 1970’den 2000 

yılına gelinceye kadar doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’nin gayrisafi 

yurtiçi hasılasının %0.62 seviyesine 1989 yılında geldiği görülmektedir. 

2000 yılından sonra doğrudan yabancı yatırımların geçmiş yıllara kıyasla 

önemli derece arttığı ve bu bariz artışın doğrudan yabancı yatırımların 
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Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının %3.65’ine 2006 yılında geldiği 

görülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı 1970-2019 döneminde Türkiye’de brüt sermaye 

oluşumunun doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde herhangi bir etkisinin 

olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Brüt sermaye oluşumunun etkisinin 

araştırıldığı bu çalışmada Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımları 

belirleyen diğer faktörlerin neler olduğu ARDL yöntemiyle tespit edilmeye 

çalışılmaktadır. 

Literatür 

Ülkeler arasında doğrudan yabancı yatırımları belirleyen faktörlerin 

ampirik analizlerinde çeşitli ekonometrik modeller kullanılmaktadır. 

Ülkeler arasında meydana gelen doğrudan yabancı yatırım hareketleri ile 

ilgili birçok çalışmada, temel olarak ülkeler arasındaki belirli ekonomik 

anlaşmazlıklar, ülkelerin ekonomik büyüklüğü, ülkeler arasındaki coğrafi 

mesafeler için vekil değişkenleri kontrol eden çekim modelleri 

kullanılmıştır (Blonigen ve Piger, 2014). Doğrudan yabancı yatırımların 

ekonomi üzerindeki etkileri açısından Neoklasik Büyüme Modeli’nde 

teknolojik ilerleme ve işgücü büyümesinin dışsal olduğu kabul edilmekte 

ve doğrudan yabancı yatırımların yalnızca yatırım oranını artırarak kişi 

başına gelir büyümesinde bir artışa yol açacağı ve bunun uzun vadeli 

büyüme üzerinde etkisinin olmadığını vurgulamaktadır. 1980'lerdeki Yeni 

Büyüme Teorisi ise teknolojik ilerlemeyi modelde içsel olarak 

değerlendirmekte ve doğrudan yabancı yatırımların ev sahibi ülkede 

teknoloji transferi ve yayılma yoluyla büyüme oranı üzerinde uzun vadeli 

etkiye sahip olduğunu kabul etmektedir (Hsiao ve Hsiao, 2006; Bilgili vd., 

2012). 

Wang ve Swain (1997) Macaristan ve Çin'e yabancı sermaye girişini 

belirleyen faktörleri analiz etmektedir. Ev sahibi ülke pazarlarının 

büyüklüğünün yabancı sermaye yatırımları için olumlu bir rol oynadığı 

görülürken, maliyetlerde artış ve siyasi istikrarsızlığın yatırım girişlerini 

olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Düşük maliyetli işgücü ve para 

birimindeki değer kaybının belirli bir ülkeye ne kadar yabancı sermaye 

girişi olacağını ortaya koyan önemli faktörler arasında yer aldığı 

vurgulanmaktadır. 

Billington (1999) yedi sanayileşmiş ülke ve İngiltere'nin 11 

bölgesinden oluşan çok bölgeli bir model kurarak doğrudan yabancı 

yatırımlar için ülke veya bölge seçimini belirleyen faktörleri analiz 

etmektedir. Ülke düzeyinde, piyasa büyüklüğü değişkenleri olarak 

kullanılan gelir ve büyüme, işsizlik, ev sahibi ülke ithalatının düzeyi ve 

belirli politika değişikliğinin (kurumlar vergisi ve faiz oranları) önemli 

belirleyiciler olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bölgesel düzeyde ise nüfus 
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yoğunluğu, birim işgücü maliyetleri ve işsizliğin en etkili faktörler 

arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Cheng ve Kwan (2000) Çin’in 29 bölgesinde doğrudan yabancı 

yatırımların belirleyicilerinin etkilerini tahmin etmektedir. Büyük bölgesel 

pazarların, bölgesel altyapının iyi olmasının ve ayrıcalık tanıyan 

politikaların doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde olumlu bir etkisi 

olduğunu, ancak ücret maliyetinin olumsuz bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. Love ve Lage-Hidalgo (2000) basit bir doğrudan yabancı 

yatırım modeli geliştirmiştir. Yurt içi talep ve görece faktör maliyetlerinin 

doğrudan yabancı yatırım akışlarını etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Erdal ve Tatoglu (2002) doğrudan yabancı yatırımların lokasyonla 

ilişkili belirleyicilerinin ampirik bir analizini yapmaktadır. Elde edilen 

bulgular pazar büyüklüğünün, ekonominin dış ticarete açıklığının, ülkenin 

fiziki altyapısının ve ülke pazarının çekiciliğinin Türkiye’ye gerçekleşen 

doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde olumlu etkisinin olduğunu ortaya 

koyarken döviz kuru istikrarsızlığının doğrudan yabancı yatırımlar 

üzerinde olumsuz etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Deichmann vd. (2003) politika uygulamalarına bağlı olarak, çokuluslu 

şirketlerin Türkiye’de bölge seçim kararlarını etkileyen faktörlerin neler 

olduğuna odaklanmaktadır. Koşullu bir logit modelinin kullanıldığı 

çalışmada kümelenme, finans piyasalarının derinliği, beşeri sermaye ve 

kıyı şeridine erişimin yatırım yapılacak konum üzerinde etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır. 

Yapraklı (2006) doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini ortaya 

çıkardığı çalışmasında ülkenin dışa açıklık düzeyi ve gayrisafi yurtiçi 

hasılasının doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde pozitif bir etkisinin 

olduğunu tespit ederken döviz kuru, dış ticaret açığı ve işgücü 

maliyetlerinin doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde negatif bir etkiye 

sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Anıl vd. (2011) 107 firma ve 169 tesisle yapılan anket ve görüşmeler 

çerçevesinde , doğrudan yabancı yatırımlar için yer seçimini etkileyen beş 

önemli faktörün olduğunu tespit etmiştir. Bunlar, yeni pazarlarda varlık 

kazanmak, pazara daha hızlı giriş sağlamak, kaliteyi sürdürmek, yatırım 

için daha hızlı geri ödeme sağlamak ve ölçek ekonomileri oluşturmaktır. 

Her faktörün birden fazla belirleyicisi bulunmaktadır. Bu faktörlerin 

işleme özgü maliyetler, üretim verimliliği, pazar geliştirme ve kalite 

kontrol ve finansal uygulanabilirlik olduğu vurgulanmaktadır. 

Bilgili vd. (2012) Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırım 

hareketlerini incelemektedir. Doğrudan yabancı yatırımların temel 

belirleyicilerinin Markov Rejim Modelleri aracılığıyla belirlendiği 

doğrusal olmayan farklı formlarda modeller kullanarak doğrudan yabancı 
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yatırımların dinamikleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Türkiye'de 

doğrudan yabancı yatırımların dinamikleri, gayrisafi yurtiçi hasıla, 

alternatif enerji fiyatları, ihracat ve ithalat, işgücü maliyeti endeksleri, ülke 

riskleri verileri kullanarak araştırmaktadır. Sonuçlar, doğrudan yabancı 

yatırım büyümesinin gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi, Türkiye ülke risk 

endeksi ve ihracat büyümesi ile pozitif, işgücü maliyeti ve ithalat ile negatif 

korelasyonlu olduğunu göstermektedir. 

Uzgören ve Akalin (2016) Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı 

yatırımlar ile cari açık, kişi başına düşen reel gelir, işgücü verimliliği, kişi 

başına düşen vergi miktarı ve faiz oranı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. 

Elde edilen bulgular işgücü verimliliğinin doğrudan yabancı yatırımlar 

üzerinde negatif bir etkisinin olduğunu ortaya koyarken kişi başına düşen 

reel gelirin etkisinin ise pozitif olduğunu göstermektedir. Zengin vd. 

(2018) Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımları etkileyen faktörleri 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Analiz sonuçları cari açık sorununun 

Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımları negatif yönde etkilediğini 

göstermektedir.  

Erdal (2018) Türkiye'de sektörel doğrudan yabancı yatırım ile 

makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Türkiye'ye 

doğrudan yabancı sermaye akımlarının özelliklerinin dikkate alındığı 

çalışmada makroekonomik değişken olarak reel döviz kuru, reel gayrisafi 

yurtiçi hasıla, ekonominin dışa açıklığı ve reel faiz oranı seçilmiştir. 

Ampirik sonuçlar, ekonominin uluslararası pazarlara açıklığının 

Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım girişlerinde önemli bir değişken 

olduğunu göstermektedir. 

Yöntem, veri ve ampirik bulgular 

Değişkenlerin düzey değerlerinde durağan olması OLS tahminlerinin 

sapmasız ve tutarlı tahminler üretmesine olanak sağlarken değişkenlerin 

birinci farkında durağan olması değişkenler arasında bir eşbütünleşme 

ilişkisinin olabileceğini göstermektedir. Johansen eşbütünleşme testinin 

uygulanabilmesi için değişkenlerin hepsinin I(1) entegrasyon derecesine 

sahip olması beklenmektedir. Johansen eşbütünleşme testi, değişkenler 

farklı entegrasyon derecesine sahipse veya değişkenlerin hepsi aynı 

dereceden durağan değilse uygulanamamaktadır. Gecikmesi dağıtılmış 

otoregresif model (ARDL) hem durağan olmayan zaman serileri hem de 

farklı entegrasyon derecesine sahip zaman serileri için geçerli olan sıradan 

en küçük kareler tabanlı bir modeldir. ARDL modelleri ekonometride uzun 

zamandır kullanılsa da, son dönemde Pesaran vd. (2001) çalışmalarıyla 

değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkilerinin incelendiği yöntem 

olarak popülerlik kazanmıştır. Bu modelde, genelden özele bir modelleme 

çerçevesinde uygun modelin tespit edilebilmesi için yeterli sayıda gecikme 

alınmaktadır. 
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ARDL model yaklaşımını göstermek için aşağıdaki basit model ele 

alınabilir; 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑡 + 𝛿𝑧𝑡 + Ɛ𝑡                                                                                 (1) 

Dinamik bir hata düzeltme modeli (ECM), basit bir doğrusal dönüşüm 

yoluyla ARDL modelinden türetilebilmektedir. Hata düzeltme modeli 

uzun dönemli bilgi kayıplarının olmamasını dikkate alarak kısa dönem 

dinamiklerini uzun dönem denge ile bütünleştirmekte ve durağan olmayan 

serilerden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek sahte regresyon ilişkisi gibi 

sorunlardan kaçınmayı sağlamaktadır. 

ARDL modelinin hata düzeltme modeli biçimi şu şekilde yazılabilir; 

∆𝑦𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛽𝑖

𝑝

𝑖

∆𝑦𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿𝑖

𝑝

𝑖

∆𝑥𝑡−𝑖 + ∑ Ɛ𝑖

𝑝

𝑖

∆𝑧𝑡−𝑖 + ʎ1𝑦𝑡−1

+ ʎ2𝑥𝑡−1 + ʎ3𝑧𝑡−1 + 𝑢𝑡                                                     (2) 

Denklemindeki 𝛽, 𝛿 ve Ɛ modelin ilk bölümü kısa dönem dinamiklerini 

temsil etmektedir. Modelin ikinci bölümünde belirtilen ʎ𝑠 ise uzun 

dönemli ilişkiyi temsil etmektedir. Denklemdeki boş hipotez ʎ1 + ʎ2 +
ʎ3 = 0 ve bu da uzun dönemli ilişkinin olmadığı anlamına gelmektedir 

(Shrestha ve Bhatta, 2018). 

Çalışmada kullanılan değişkenler ve değişkenlere ait açıklamalar Tablo 

1 ‘de sunulmuştur. Türkiye’nin 1970-2019 dönemine ilişkin verileri dünya 

bankası veri tabanından elde edilerek kullanılmıştır. 

Tablo 1: Kullanılan Değişkenler 

Değişkenler Açıklamalar 

fdi Doğrudan yabancı yatırımlar, net sermaye girişleri 

(GSYİH'nin %) 

gcf Brüt sermaye oluşumu (GSYİH'nin %) 

inf Enflasyon, GSYİH deflatörü (yıllık %) 

ive Sanayi katma değeri (GSYİH'nin %) 

opn ihracat ve ithalatın toplamı ((GSYİH'nin %) 

pop Nüfus artışı (yıllık%) 
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Değişkenlere ilişkin ADF ve Phillips-Perron birim kök test sonuçları 

Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

 

Tablo 2: Birim Kök Test Sonuçları 

 

PP Birim 

Kök 

Testi 

Düzey Birinci Fark 

Sabit Sabit ve 

Trend 

Sabit Sabit ve 

Trend 

t-istat. t-istat. t-istat. t-istat. 

fdi -2.031 -2.961 -11.711 -11.441 

Prob. 0.273 0.154 0.000 0.000 

gcf -2.190 -3.941 -9.519 -9.475 

Prob. 0.213 0.018 0.000 0.000 

inf -2.270 -2.587 -9.436 -12.167 

ADF 

Birim Kök 

Testi 

Düzey Birinci Fark 

Sabit Sabit ve 

Trend 

Sabit Sabit ve 

Trend 

t-istat. t-istat. t-istat. t-istat. 

fdi -2.139 -3.560 -5.704 -5.631 

Prob. 0.231 0.044 0.000 0.000 

gcf -2.295 -3.941 -8.509 -8.469 

Prob. 0.178 0.018 0.000 0.000 

inf -2.461 -2.736 -6.616 -6.678 

Prob. 0.131 0.227 0.000 0.000 

ive -4.239 -1.886 -6.877 -6.880 

Prob. 0.002 0.647 0.000 0.000 

opn -1.056 -3.464 -5.955 -3.903 

Prob. 0.726 0.055 0.000 0.022 

pop -3.242 -2.007 -1.601 -2.767 

Prob. 0.025 0.579 0.473 0.218 
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Prob. 0.186 0.288 0.000 0.000 

ive -2.070 -1.868 -6.876 -6.880 

Prob. 0.257 0.656 0.000 0.000 

opn -0.788 -3.037 -7.342 -7.170 

Prob. 0.814 0.133 0.000 0.000 

pop -1.145 -1.658 -2.064 -1.971 

Prob. 0.691 0.755 0.260 0.602 

Bold olarak işaretlenen değerler %5 düzeyindeki anlamlılıkları göstermektedir. 

Eşbütünleşme testlerinin uygulanabilmesi için serilerin aynı dereceden 

durağan olması gerektiği kısıtlamasını Pesaran vd. (2001) sınır testi 

yaklaşımını geliştirerek ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Böylece 

serilerin aynı dereceden durağan olmayan hallerinin de kullanılabildiği 

ARDL modellerinde, hem bağımlı değişken hem de açıklayıcı 

değişkenlerin gecikmeleri modelde kullanılabilmektedir. Bağımlı değişken 

I(1) bağımsız değişkenlerin ise I(0) ve I(1) olduğu belirlenmiştir. 

Grafik 3 Hannan-Quinn kriteri çerçevesinde en uygun modelin 

belirlendiği ARDL modelini göstermektedir. 

Grafik 3: ARDL model seçimi 
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Çalışmada model seçimi Hannan-Quinn kriteri çerçevesinde seçilmiş 

ve maksimum gecikme uzunlu ise 4 olarak belirlenmiştir. Böylece 

ARDL(2, 2, 3, 4, 4, 3) modelinin en uygun model olduğu ve bağımlı 

değişkenin 2 gecikmesinin modelde kullanılması gerektiği belirlenmiştir. 

Seçilen modele ilişkin istikrar koşullarının sağlanması gerekmektedir. 

Tablo 3 belirlenen modelin istikrar koşullarına uygun olup olmadığını 

gösteren otokorelasyon ve değişen varyans testlerine ilişkin sonuçları 

göstermektedir. 

Tablo 3: Otokorelasyon ve Değişen Varyans Testleri 

Breusch-Godfrey Serisel Korelasyon LM Testi 

F-istat. 1.621979     Prob. F(4,17) 0.2145 

Breusch-Pagan-Godfrey Değişen Varyans Testi 

F-istat. 0.400824     Prob. F(24,21) 0.9836 

Seçilen modelde otokorelasyon ve değişen varyans sorununun olmadığı 

belirlenmiştir. 

Grafik 4 parametre istikrar koşulunun sağlanıp sağlanamadığına ilişkin 

sonuçlar sunmaktadır. 

Grafik 4: Parametre İstikrar Koşulu 
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Serilerin parametre tahminlerinin güven aralığı sınırları içerisinde 

olduğu ve istikrar koşullarını sağladığı sonucuna ulaşılmaktadır. 
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Tablo 4 değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin tespit 

edilebilmesi için hesaplanan F değerinin alt ve üst değer aralıklarının hangi 

bölgesinde kaldığını göstermektedir. 

Tablo 4: Sınır Testi Sonuçları 

Sınır Testi 

k F-istat. 5.182 

5 Alt Değer Üst Değer 

Anlamlılık I(0) I(1) 

10% 3.012 4.147 

5% 3.532 4.8 

1% 4.715 6.293 

Hesaplanan F istatistik değeri %5 anlam düzeyinde üst değerin üzerinde 

olduğu için değişkenler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi 

olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Tablo 5: Uzun Dönem Model Tahmin Sonuçları 

Uzun Dönem Katsayılar 

Değişkenler Katsayı Std.Hata t-istat. Prob. 

GCF 0.218913 0.083008 2.6372 0.0154 

INF 0.001146 0.004917 0.2331 0.8179 

IVE -0.24825 0.071706 -3.4621 0.0023 

OPN 0.050527 0.037472 1.3484 0.1919 

POP -3.35441 0.939263 -3.5713 0.0018 

Uzun dönem katsayılar incelendiğinde Türkiye’de doğrudan yabancı 

yatırımları etkileyen faktörler arasında brüt sermaye oluşumu, enflasyon, 

sanayi katma değeri, dışa açıklık ve nüfus değişkenleri olarak belirlenirken 

brüt sermaye oluşumunun doğrudan yabancı yatırımları pozitif etkilediği 

belirlenmiştir. Diğer taraftan nüfusun yıllık büyüme hızındaki bir artışın 

doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisinin olumsuz olduğu 

belirlenmiştir. Dışa açıklık oranının doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde 

pozitif bir etkisi olduğu ancak istatistiki olarak bunun anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir. 
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Tablo 6: Kısa Dönem Model Tahmin Sonuçları 

Kısa Dönem Katsayılar 

Değişkenler Katsayı Std.Hata t-istat. Prob. 

C 5.914708 0.936515 6.315657 0.000 

@TREND -0.07793 0.012447 -6.26109 0.000 

D(FDI(-1)) 0.199345 0.111286 1.791285 0.088 

D(GCF) 0.04306 0.022342 1.927276 0.068 

D(GCF(-1)) -0.10216 0.035538 -2.87457 0.009 

D(GCF(-2)) -0.11469 0.029332 -3.91 0.001 

D(INF) -0.00403 0.002702 -1.49224 0.151 

D(INF(-1)) -0.00108 0.002526 -0.42633 0.674 

D(INF(-2)) -0.00817 0.002588 -3.15872 0.005 

D(IVE) 0.122397 0.041114 2.976976 0.007 

D(IVE(-1)) 0.168014 0.051236 3.279196 0.004 

D(IVE(-2)) 0.155265 0.046493 3.339525 0.003 

D(IVE(-3)) 0.138073 0.041771 3.30549 0.003 

D(OPN) 0.017845 0.01321 1.350848 0.191 

D(OPN(-1)) -0.02591 0.012831 -2.01941 0.056 

D(OPN(-2)) -0.02985 0.012671 -2.35547 0.028 

D(OPN(-3)) -0.05569 0.013691 -4.06757 0.001 

D(POP) -13.0494 2.174951 -5.99984 0.000 

D(POP(-1)) 11.06549 2.203693 5.021342 0.000 

ecm(-1)* -0.58902 0.094935 -6.20449 0.000 

Buradan elde edilen olasılık değerleri t sınır dağılımına uymadığı için 

güvenilir değildir. Bu yüzden t dağılımına ilişkin bir sınır testinden elde 

edilen t değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden kısa dönem hata 

düzeltme modeli için sınır testine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

291



 

Tablo 7: Kısa Dönem Hata Düzeltme Modeli Sınır Testi 

t-istat. Anlamlılık I(0) I(1) 

Değeri 10% -3.13 -4.21 

-6.20449 5% -3.41 -4.52 

 1% -3.96 -5.13 

Elde edilen bulgular hata düzeltme katsayısının negatif ve istatistiki 

olarak anlamlı olduğu göstermektedir. Kısa dönem analiz sonuçları hata 

düzeltme mekanizmasının etkin bir şekilde çalıştığını göstermektedir. Kısa 

dönemde oluşan bir dengeden sapmanın yaklaşık 1.5 dönem sonra uzun 

dönem dengesini tekrar sağladığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Sonuç 

Gelişmekte olan birçok ülkeye yapılan sermaye yatırımlarının birincil 

kaynağı doğrudan yabancı yatırımlar olmuştur. Türkiye’de gelişmekte olan 

ülkeler içerisinde ülkeye doğrudan yabancı yatırımları çekmenin yollarını 

aramıştır. Ancak sahip olduğu stratejik konuma rağmen 2000’li yıllara 

kadar önemli düzeyde doğrudan yabancı yatırımları çekebildiği 

söylenemez. 2000’li yıllarda ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımları bir 

miktar artırmayı başarmış olsa da özellikle son dönemde doğrudan yabancı 

yatırımların azaldığı görülmektedir. Bu çalışmada doğrudan yabancı 

yatırımların belirleyicileri ortaya çıkarılırken brüt sermaye oluşumunun 

doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen 

uzun dönemli bulgular nüfustaki yıllık artışın ve sanayi katma değerinin 

doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte ülkenin dışa açıklığının doğrudan yabancı 

yatırımlar üzerindeki etkisi pozitif olmasına rağmen istatistiki olarak bu 

ilişkinin anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Uzun dönemde brüt sermaye 

oluşumunun doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde pozitif bir etkisinin 

olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar brüt sermaye oluşumunun doğrudan 

yabancı yatırımların önemli bir belirleyicisi olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte elde edilen kısa dönem sonuçları hata düzeltme 

mekanizmasının etkin bir şekilde işlediğini ve kısa dönem dengesinde 

meydana gelen sapmaların geçici olduğunu ve bu sapmaların 1.5 dönem 

sonra uzun dönem dengesini sağlayacak şekilde dengeye geldiğini 

göstermektedir. Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi daha yüksek 

brüt sermaye oluşumuyla sonuçlanacaktır. Daha yüksek brüt sermaye 

oluşumu beraberinde daha fazla doğrudan yabancı yatırımların ülkeye 

girişini hızlandıracaktır. Bu nedenle, Türkiye’nin daha iyi yatırım ortamı 

yaratmak ve daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmek için politikalar 

geliştirmesi ekonomik büyüme için kritik derecede önemli ve yararlı bir 

politika olacaktır. 
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GİRİŞ 

Kredi riskinin fiyatlandırılmasına yönelik çalışmaların başlangıcı 

1970’li yıllara kadar uzanmaktadır. 1995 yılında JP Morgan Chase 

tarafından geliştirilen Kredi Temerrüt Swapları (Credit Default Swap; 

CDS) 1997 yılının ikinci yarısında Asya krizinin başlamasıyla Gelişmekte 

olan Dünya piyasalarında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

CDS’ler, kredi türevleri içerisinde en yaygın kullanılan ve en çok ihraç 

edilen finansal kontratlar içerisinde birinci sırada yer almaktadır 

(Kılcı,2019:76). Bu anlamda önemli ölçüde yaygınlaşan CDS, kredi borcu 

olan ülke ve şirketin borçlarını ödeyemez hale gelmesi (temerrüt düşmesi) 

durumunda referans varlıkta oluşacak zarara karşı belli bir miktarı CDS’i 

satan tarafa düzenli aralıklarla ödemeyi garanti altına alan ve koruma 

sağlayan türev bir araç şeklinde tanımlanabilir (Ural ve Demirelli, 2015: 

172).  CDS şirketleri, borçlu ülkenin borçlarını ödeyememe, iflas ya da 

moratoryum ilan etmesine karşı alacaklı tarafın alacağını garanti altına alan 

bir sözleşme düzenler, bu sözleşmenin fiyatı borçlu ülkenin CDS primi 

olarak adlandırılır.  

Küresel pazarlarda yatırım kararı veren yatırımcılar riskleri azaltmak, 

doğru ve karlı yatırım yapmak için en az maliyetle ve en güvenilir kararları 

vermek zorundadırlar. Bu bağlamda doğru ülkede yatırım yapmak için son 

dönemlerde en çok kullanılan değerlendirme faktörlerinin başında, yatırım 

yapılacak ülkenin kredi risk primleri ve ülke kredi notları yer almaktadır 

(Kırca ve Diğ., 2018:406). 

Buradan hareketle kredi riskini dengeleyen, finansal piyasa hakkında 

bilgi veren ve ülke risk pirimi göstergesi olarak kabul edilen kredi temerrüt 

takası (Credit Default Swap, CDS) primlerine etki eden makro 

göstergelerin belirlenmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda çalışmada sanayi üretim endeksi, enflasyon, cari açık, döviz 
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kuru, borsa kapanış endeksi ve gelişmekte olan piyasa tahvil getirisi 

göstergeleri (EMBI) bağımsız değişken olarak belirlenmiştir. Ayrıca 

küresel ölçekte meydana gelen etkileri ölçmek için ise, ABD politika faizi, 

para politika belirsizliği, petrol fiyatı, oynaklık endeksi çalışmaya dahil 

edilmiştir. 2008-2019 dönemine ait aylık verilerin kullanıldığı çalışmada 

logit modelden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ele alınan 

dönemde Türkiye’de CDS spread’lerinin makro belirleyicileri olarak 

borsa, büyüme ve EMBI elde edilmiştir. 

1. KAVRAMSAL ARKA PLAN 

Küresel bağlamda menkul kıymet piyasaları iki grupta incelenmektedir. 

Birinci grupta menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı, nakit veya spot 

piyasalar yer alırken, ikinci grupta ise türev piyasalar yer almaktadır. Türev 

piyasalar ileri tarihli teslimatı yapılacak bir finansal varlığın, bugünden 

değerlendirilmeye alındığı piyasalardır Bu piyasalarda işlem gören 

sözleşmelere finansal türev ürünler ismi verilmektedir (Gözgör, 2008: 4). 

Yatırımcıların piyasa risklerini en aza indirmek amacıyla kullandıkları 

finansal türev araçları forward, opsiyon, futures, ve swap sözleşmelerinden 

meydana gelmektedir. Kredi türevleri; kredi riskini hedge etmek (riskten 

koruma) amacıyla ortaya çıkmış popülerliği artan finansal kontratlardır. 

Kredi türevleri; Kredi Temerrüt Swapları (Credit Default Swaps), 

Teminatlı Borç Senetleri (Collateralized Debt Obligations), Toplam Getiri 

Swapları (Total Return Swaps), Krediye Dayalı Tahviller (Credit Linked 

Notes), ve Kredi Spread Opsiyonlarıdır. (Credit Spread Options) (Erdil, 

2008: 3).  

Gelişmekte olan ülke ekonomileri dış piyasalara ihraç edeceği 

bonoların temerrüde düşme durumunda riski ortadan kaldırmak, koruma 

(hedging) sağlamak amacıyla kredi türev sözleşmeleri kullanırlar. IMF 

raporuna göre dünya piyasalarında en fazla türev kontratlar Meksika, 

Brezilya, Venezüella, Türkiye ve Rusya tarafından ihraç edilen tahvillere 

yönelik yapılmaktadır (Savaşman, 2010: 22-23).   

Devletlerin kredi risk oranı küresel finansal piyasalarda yatırım yapan 

yatırımcıların borç portföylerinin risk çeşitlendirmesini etkileyen önemli 

bir faktördür. Bu yüzden yatırımcılar için devlet kredi riskini doğru analiz 

etmek oldukça önemlidir (Longstaff ve Diğ,2011:75) Diğer taraftan 

ülkelerin borç ödeme kabiliyeti, uluslararası piyasalarda oldukça önemli 

bir makroekonomik göstergedir.   Bununla birlikte, borç ödeme kabiliyeti 

ekonomik ve finansal krizlere karşı ülkenin ekonomik direncini de 

göstermektedir. Bu bağlamda, özellikle gelişmekte olan ülkelerde makro 

istikrarın sağlanmasında ve risk primini etkileme noktasında borç oranı, 

dış ticaret hadleri gibi makro değişkenlerin hareketliliği ve büyüklüğü 

önem arz etmektedir (Mendoza, 1995). Bu bağlamda borç oranı ile finansal 

kırılganlık arasında negatif ilişkinin olduğunu ifade eden birçok çalışma 
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bulunmaktadır. Benzer şekilde döviz kurunda ki hareketliliğinde olumsuz 

etkisinin olduğunu vurgulayan çalışmalar da bulunmaktadır. Kılcı (2019) 

söz konusu ilişkiyi çalışmasında döviz kurlarındaki ani ve hızlı 

yükselişlerin borçlu ülkelerin kredi risk göstergesini olumsuz etkilediğini 

vurgulamıştır (Kılcı, 2019:1). 

Aynı zamanda kavramsal değerin bir yüzdesi olarak hesaplanan CDS 

spread’leri düzenli ve periyodik bir ödemeyi ifade eder (Ural ve Demirelli, 

2015: 172).  CDS spread’leri sahip olduğu avantajlar nedeniyle kredi riski 

göstergesi olarak tahvil spread’lerinin yerini almış ve yatırımcılar 

tarafından daha fazla dikkatli izlenmektedir (Günay ve ShI, 2016: 122-

123).  

Diğer taraftan CDS primleri, ülkelerin ekonomik krizden çıkış sürecine 

aydınlatıcı bilgiler sunduğu göz önünde bulundurulduğunda, ekonomik ve 

finansal krizlerin süresi ve şiddetinin, finansal piyasalarda yansımanın 

nasıl olacağı konusunda aydınlatıcı bilgiler verdiği söylenebilir. Bu 

manada, kriz sürecine giren ülkelerin CDS primleri yükselmekte 

dolayısıyla kredi maliyet oranı artmaktadır. Dolayısıyla finansal süreçte 

başlayan olumsuzluklar siyasi iktidarlara sirayet etmekte, başta dış 

yatırımcılar olmak üzere menkul kıymet borsalarından hızlı bir çıkış 

yaşanmakta, ülke parasına karşı güven azalmaktadır (Kuzu ve Diğ., 2019: 

358). Bu durum ise özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde 

durumun daha da derinleşmesiyle sonuçlanabilir. 

Son yıllarda, dünyanın birçok yükselen piyasa ekonomilerinde 

makroekonomik göstergeler iyiyi işaret etmesine rağmen borç krizlerinin 

bu yükselen piyasaları kesin temerrütler veya büyük çaplı çok taraflı 

kefaletle bertaraf edilen önemli temerrütler şeklinde olumsuz etkilediği 

düşünülebilir. Bu bağlamda yaşanan olumsuzlukların sistemik bir şekilde 

küresel dünya ekonomisine sirayet etmesi önemli sonuçlar 

doğurabileceğinden, sorunun üstesinden gelmeye yönelik politikaların 

geliştirilmesi uluslararası ekonomi gündeminde öncelikli tartışılan konular 

arasında yer almaktadır. Benzer şekilde devlet borç sözleşmelerinin 

yeniden tasarlanması, düzenli borç ödemelerinin oluşturulmasını 

sağlayacak mekanizmaların kurulması borç krizlerini önceden tahmin etme 

olanağı sağlayacağı için ülke ekonomileri açısından hayati derecede önem 

arz etmektedir. Bu doğrultuda hareket ettiğimizde, politika oynaklığını 

azaltmak, bir ülkenin kredi itibarını iyileştirmesinin anahtarı gibi 

görülmektedir. Bunun yanı sıra kriz beklentisi ve erken önleme hayati 

önemini koruyor (devam ettirmekte) (Catão & Sutton, 2002: 4). 

Ülke kredi riski açısından iç dinamiklerin yanı sıra küresel ölçekli 

hareketliliğin de risk primi açısından önem arz ettiği ifade edilebilir. Bu 

bağlamda, ABD' de faiz oranlarının artması,  ABD ve Çin arasında ticaret 

savaşının ortaya çıkması, Afrika, Ortadoğu, Suriye, Libya, Mısır ve son 
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dönemde Akdeniz’de artan siyasal çalkantılar (Parasal Gelişmekte Olan 

Piyasa Ekonomileri İçin Döngü (EMEs) kredi risk primi üzerindeki baskıyı 

artırmıştır. Aynı yıl Türkiye ile ABD arasında yaşanan papaz krizi 

diplomatik sıkıntılara neden olmuştur. Yaşanan gerginlik Türk Lirasının 

ABD doları karşısında hızlı bir değer kaybına yol açmış, bu durum 

Türkiye’de faiz oranlarının yükselmesine ve uluslararası piyasalarda CDS 

primlerinin artması ile sonuçlanmıştır (Duvan ve Sarıkaya, 2018: 1248). 

Bu çerçevede verilen örnekler de hem yerel dinamiklerin hem de küresel 

dinamiklerin risk primleri üzerinde etki doğurabileceğini gösterir 

niteliktedir. 

Bütün bunların yanı sıra CDS risk primlerinin birçok avantajı da 

bulunmaktadır. Birincisi, CDS risk primi, dayanak varlığın temerrüt 

riskinin nispeten saf bir fiyatlandırmasıdır. İkincisi, kısa vadede CDS risk 

primlerinin kredi koşullarındaki değişikliklere daha hızlı tepki verme 

eğiliminde olduğunu göstermektedir. Son olarak, takas oranlarının 

üzerindeki farklar olarak belirtilen CDS risk priminin kullanılması, hangi 

vekilin risksiz oranlar olarak kullanılacağına dair kafa karışıklığını 

önleyebileceği söylenebilir (Ural ve Demirelli, 2015: 172). 

2. LİTERATÜR 

2008 küresel krizi sonrasında birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 

merkez bankalarının temel hedeflerini ekonomik ve finansal istikrarın 

bilirlikte sağlanacağını ilan etmeleri risk primleri üzerine yapılan çalışma 

sayısının artmasıyla sonuçlanmıştır. Bu bağlamda birçok makro ekonomik 

gösterge ile ilişkisi olduğu vurgulanan çalışmalara bu başlık altında yer 

verilecektir.   

Galil Koresh ve Diğ. (2013) çalışmalarında 2002 ve 2013 yılında 

ABD’de 718 firmanın veri tabanlarını incelenmişlerdir. Yapısal modellerin 

kullanıldığı çalışma sonucunda firma değişkenlerinin piyasa değişkenlerini 

açıklayıcı güce sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada üç açıklayıcı 

değişkenin diğer değişkenlerden daha iyi performans gösterdiği 

görülmüştür. Stok iadesi, stok iadesi değişikliğindeki oynaklık ve 

medyandaki değişim derecelendirme sınıfında CDS’lerin yayıldığı 

belirlenmiştir. Ayrıca derecelendirmelerin yapısal model değişkenleri 

kontrol edildikten sonra bile CDS’de enine yapısal varyasyonun yayıldığı 

görülmüştür. 

Bir diğer çalışmada, Günay Samet ve Yanlin Shı (2016) çalışmalarında 

2001 ve 2014 yılları arasında gelişmekte olan pazarlardan Türkiye, Güney 

Afrika, Brezilya ve Rusya’da CDS yayılımlarının uçuculuğundaki uzun 

bellek bağımlılığını analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda CDS 

yayılımında DFA testleri uzun sürenin önemli etkisinin olduğunu ortaya 

koymuştur. Yazarlar, volatilitedeki uzun hafızanın büyüklüklerini 

karşılaştırdıklarında Türkiye'de daha büyük olduğunu belirlemişlerdir. 
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Değiştirilmiş ICSS testleri Güney Afrika CDS'leri için potansiyel yapısal 

kırılmalar olabileceğini göstermiştir. Etkileri kontrol etmek için A-

FIGARCH ve TV-FIGARCH modelleri kullanılmış yapılan araştırmalar 

sonucunda FIGARCH modelinin tahminleriyle benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. 

Jorge A. Chan-Lau ve Yoon Sook Kim (2004) ise, çalışmalarında 

gelişmekte olan piyasalarda hisse denge fiyat ilişkileri ve krediler 

arasındaki fiyat keşfi incelenmiştir. Çalışma sonucunda gelişmekte olan 

ülkelerde CDS ve tahvil yayılımının ortaya çıkan çeşitli baskılara rağmen 

yakınsadığı görülmüştür. Fakat çalışmada çoğu ülkede tahvil ve CDS 

piyasaları ile hisse senedi piyasaları arasında denge fiyat ilişkisi 

bulunamamıştır. Fiyat keşfinin ABD ve Avrupa’da ampirik bulguların 

aksine karışık olduğu görülmüştür. 

Francis A. Longstaff, Jun Pan, Lasse H. Pedersen ve Kenneth J. 

Singleton (2011), çalışmalarında 26 gelişmiş ve az gelişmiş ülkede kredi 

temerrüt takas verilerini kullanarak egemen kredi riskini incelemişlerdir. 

Çalışmada egemen spread’lerin öncelikle ABD hisse senetleri ve yüksek 

getirili faktörler tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, 

egemen spread’lerin oynaklık riski primi ile önemli ölçüde ilişkili olduğu 

tespit edilmiştir. Egemen CDS verilerinin (egemen tahvil verileri yerine) 

kullanılmasının önemli bir avantajı, egemen CDS piyasasının genellikle 

karşılık gelen egemen tahvil piyasasından daha likit olması ve bunun 

sonucunda kredi marjlarının ve getirilerinin daha doğru tahminini ortaya 

çıkarmıştır. Çalışmada kredi riskinin öz kaynak getirilerinden çok küresel 

makroekonomik faktörlerle bağlantılı olduğu görülmüştür. 

Akdoğan ve Gülenay (2013) çalışmalarında CDS-bond temelindeki 

ayarlama deseni doğrusal olmayan modelleme teknikleri kullanılarak 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda uzun dönemde CDS ve tahvil getirisi 

spread’leri arasındaki denge ilişkisi tespit edilmiştir. Sonuçlar, varlıkların 

likidite yapısı ile varlıkların hızı arasında pozitif bir ilişki olduğunu ayrıca 

CDS-tahvil bazındaki sapmanın ortadan kaldırılma eğiliminde olduğunu 

göstermiştir. 

Erdem, Geraldo ve Youngsoo (2012) çalışmalarında CDS ve tahvil 

piyasaları arasındaki dinamik ilişki değerlendirilmiştir. 2001-2007 yılları 

arasında Temerrüt Takası (CDS) ve tahvil piyasaları arasındaki ilişki 30 

gelişmekte olan pazarda araştırılmıştır. Çalışma sonucunda tahvil 

piyasalarının fiyat keşif sürecinde önemli rol oynadığı belirlenmiştir.  

Haibin (2006) ise çalışmasında kredi türevlerinin gelişiminin etkisini 

incelemiştir. Kredi riskinin fiyatlandırılması ve CDS'nin spread'lerin tahvil 

piyasasındaki fiyatlarla nasıl etkileşime girdiği üzerine belirlemek 

amacıyla yapılan çalışmada tahvil piyasasında kredi riskinin 

fiyatlandırılması karşılaştırmıştır. Zhu, paritede kısa vadede önemli ölçüde 
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sapma olabileceğini sapmanın temel sebebin de iki değişkenin kredi 

değişimlerine farklı koşul ve tepkiler göstermesinden 

kaynaklanabileceğini belirtmiştir. Yazar yaptığı analizlerde sapmanın 

büyük ölçüde CDS premisinin daha yüksek duyarlılığından 

kaynaklandığını belirlemiştir.  Ayrıca, kredi koşullarındaki değişikliklerin 

bir iş günü içinde fiyat tutarsızlıklarının yalnızca %10'unun 

kaldırılabileceğini göstermiştir. 

Baki (2014), çalışmasında Euro Bölgesinde hazine bonosu spreads 

genişlemesine sebep olabilecek faktörler araştırılmıştır. Çalışmada 2008-

2012 yılları arasında Euro Bölgesi 5 ülkede üç aylık veriler kullanılarak 

panel veri analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda Borç krizinin temel sebebi 

olan kamu bütçe açıkları ve spreadler arasında pozitif yönlü bir ilişki 

belirlenmiştir. Ayrıca FED, faiz oranının spreadlerin genişlemesinde etkili 

olduğu VIX global değişkenin ise spreadlerin genişlemesinde etkili 

olmadığı görülmüştür. Çalışma sonucunda Borç krizinin ana nedeni olan 

kamu bütçe açıkları ve spreadlar arasında pozitif yönde ilişkinin 

yakalanması çalışmanın en önemli bulgusudur.  Yazar, spreadlerin kendi 

gecikme değeri ile pozitif ve istatistiki olarak anlamlı çıkması borç krizinin 

kendi kendini beslediği ve güvensizlik sorunun devam etmesi durumunda 

spreadlerinde artmaya devam edeceği biçiminde yorumlamıştır. 

Bir başka çalışmasında, Baki (2019), çalışmasında 2008-2014 dönemi 

Türkiye ekonominde kısa vadeli sermaye hareketlerinde etkili olabilecek 

itici ve çekici faktörler analiz edilmiştir. Yapılan ekonometrik çalışma 

sonucunda MPS, EMBI, FED ve VIX iten (küresel) faktörler, CDS, 

TR10Y ve REER çeken (yurt içi) faktörler olarak kısa ve uzun dönemde 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca VAR modelinde itici faktörlerin 

Türkiye için kısa vadeli sermaye hareketlerinin temel belirleyicileri olduğu 

görülmüştür. 

Bünyamin ve Diğ. (2018) çalışmalarında CDS primleri ile 

makroekonomik belirleyicileri arasındaki ilişkiler, Literatürde kırılgan 

beşli (Brezilya, Endonezya, Türkiye, Güney Afrika ve Hindistan) olarak 

ifade edilen ülkeler için araştırılmıştır. Hindistan’a ait yeterli verilerin 

olmadığı gerekçesi ile çalışmaya dâhil edilmezken 2006 Q4-2017 Q4 

dönem aralığında çalışmaya dâhil olan dört ülkede CDS primleri ile 

kamusal borç, büyüme, faiz oranı,  döviz cinsinden tahvil getirileri, cari 

denge, ve reel kur ilişkisi incelenmiştir.  Çalışmanın neticesinde CDS 

primleri yalnız ülkelerin iflas riskini değil aynı zamanda CDS 

sözleşmelerinin likiditesini ve bir takım küresel faktörlerin etkisini de 

yansıttığı belirtilmiştir. 

Bozkuş (2018) ise, çalışmasında Türkiye’nin risk primlerini temsil eden 

CDS’ler ile döviz kurları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi yüksek frekanslı 

zaman verilerine dayalı olarak analiz etmiştir. PCS Modelinin ampirik 
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bulgularına göre, Türkiye'deki USD kur oynaklığı ekonominin önemli bir 

risk göstergesi olarak kabul edilebileceği Dolar kur dalgalanmasında artış 

olduğunda borçlanma maliyetini Türkiye'de artıracağı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Mert ve Demireli (2015) çalışmalarında beş ülke (Çin, Türkiye, Rusya, 

Brezilya ve Güney Afrika) CDS getirilerinde farklı hata dağılımlarının yol 

açtığı oynaklık yapılarını tespit etmek için bir dizi ekonometrik model 

çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Çalışma neticesinde finansal piyasalarda 

yaşanan asimetrik etkileri tespit etmek için, finansal zaman serilerindeki 

çarpıklık ve basıklık özelliklerini birlikte inceleyen çarpık Student-t 

dağılımlı APGARCH modelinin en uygun tercih olabileceği şeklindedir. 

Ancak her pazarın iç dinamiklerinin farklı olmasından dolayı CDS iadeleri 

için pozitif şokların daha yüksek sonuçlara yol açtığı görülmüştür. 

Turguttopbaş (2013), çalışmasında küresel finansal değişkenler ile cds 

spreadleri arasındaki ilişki Rusya, Kore, Yunanistan, Brezilya, Türkiye ve 

İspanya ülkeleri için araştırmıştır. Çalışma sonucunda yazar, küresel 

finansal piyasalardaki risklerin kredi risk algısını etkilediği ayrıca yurtiçi 

ekonomik durumun cds'lerin spreadleri üzerinde önemli etkileri olduğunu 

belirtmiştir. 

Kırca ve Diğ., (2018) çalışmalarında 2015 M12 - 2018 M06 döneminde 

BRICS+T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye) 

aylık bazda sanayi üretim endeksi (IPI) ve enflasyon (CPI) değişkenlerinin 

CDS’ler  üzerindeki etkisi araştırılmıştır.. Çalışma neticesinde CPI’in CDS 

üzerine anlamlı bir etki yaratırken, IPI’nin CDS üzerindeki etkisi anlamsız 

bulunmuştur. Yazarlar Hindistan, Türkiye, Çin ve Güney Afrika IPI’nin 

CDS’i etkilediğini IPI’deki artışın Türkiye, Çin ve Hindistan’ı negatif 

etkilediğini tespit etmişlerdir. Güney Afrika ise bu negatif etkilenmeden 

ayrışan (etkilenmeyen) ülke olmuştur. CPI’deki artışların ise Rusya 

Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika CDS’lerini pozitif etkilediği, 

Hindistan’da bu etkileşimde ayrışan ülke olmuştur. 

Varlık ve Varlık (2017) ise, çalışmalarında 29 Ocak 2008 – 14 Ekim 

2016 sürecinde iş günü verileri kullanılarak Türkiye’de beş yıllık CDS risk 

priminin oynaklığı araştırılmıştır. GARCH-M modelinin kullanıldığı 

çalışma sonucunda CDS serilerinde GARCH etkisinin olduğu ve modelin 

istikrarlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca CDS şoklarındaki kalıcılık 

etkisinde azalmaların olduğu, yeni CDS oynaklığında uzun sürecin etkili 

olduğu, CDS oynaklığındaki artışların CDS ortalama getirilerini etkilediği 

görülmüştür.  Yazarlar ABD’nin on yıllık Hazine tahvil faizlerinin ve VIX 

endeksi gibi dışsal baskınlık problemini yansıtan değişkenlerin CDS’de 

oynaklığı artırdığını belirlemişlerdir. 

Catão, L, ve Sutton, B. (2002) “Sovereign Defaults the Role of 

Volatility” çalışmalarında 1970-2001 yılları arasında 25 gelişmekte olan 
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ülkede volatilite ve kredi riski arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışma 

neticesinde daha yüksek makroekonomik oynaklığa sahip ülkelerin 

temerrüde düşmeye daha yatkın olduğu ve bu oynaklığın bir kısmının da 

politika oynaklığından kaynaklandığını belirtmişlerdir. Dolayısıyla, 

politika oynaklığını azaltmak, bir ülkenin kredi itibarını iyileştirmenin 

anahtarı gibi görmüşlerdir. 

3. YÖNTEM 

Logit model, iki şıklı hale getirilmiş bağımlı değişken ile birden fazla 

bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi modelleyen bir tahminci olarak ifade 

edilebilir. Diğer bir ifadeyle, EKK yönteminden farklı olarak en çok 

benzerlik yöntemini kullanan, olasılık kurallarına göre sınıflama yapabilen 

ve bağımlı değişkene ait tahmin değerlerini olasılık olarak verebilen bir 

model olarak tanımlanabilir (Tarı, 2012: 250-252). Söz konusu modelde 

bağımlı değişken 0 ve 1 şeklinde kategorik hale getirilirken, bağımsız 

değişken benzer şekilde kukla değişken olabileceği gibi sürekli değişken 

(işsizlik, büyüme vb.) şeklinde de olabilir. 

Diğer taraftan kukla değişken hale getirilmiş bağımlı değişkeninin EKK 

yöntemiyle tahmin edilmesine kıyasla logit model birkaç avantaja sahiptir. 

Bu avantajlar sırasıyla doğrusal modellerde karşılaşılabilecek olan değişen 

varyans ve hata terimlerinin normal dağılmaması sorunudur 

(Uğurlu,2010). Bu bağlamda logit model, doğru modelin kurulmasında 

önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca logit model, en doğru şekilde 

gözlemleri ait oldukları gruplara atayarak, gözlemlerin risk faktörlerini ve 

yapılarını belirleyebilen model oluşturmaktadır (Aksaraylı, 2011: 24). 

Birikimli dağılım fonksiyonundan elde edilen logit model aşağıdaki gibi 

gösterilebilir (Demirci ve Astar, 2011:123). 

Pi=E(Y=1/Xi)=
1

1+e-(β
1
+β

2
Xi)

      (1) 

Pi; bağımsız değişkeninin (Xi) alacağı değere göre bireyin seçim yapma 

olasılığını göstermektedir. Bu denklem, çözülmesi için aşağıdaki adımlar 

izlenir. 

𝑍𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖       (2) 

olduğunda, 

𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−𝑍𝑖       (3) 

3 numaralı denklemde 𝑒−𝑍𝑖 ifadesi yalnız bırakıldığında; 

𝑒𝑍𝑖 =
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
     (4) 
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elde edilir. Denklem 4’de yer alan eşitliğin her iki tarafının logaritması 

alındığında; 

𝐿𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = 𝑙𝑛(𝑒𝑍𝑖) = 𝑍𝑖          (5) 

denklemi elde edilir. Denklemde yer alan  𝐿𝑖 ifadesi fark oranı 

logaritmasını göstermektedir. Ayrıca Li X ile doğrusal ilişki içindeyken, Pi 

0 ile 1 aralığında değer alır.  

Kurulacak olan modele ait değişkenlerin seçim yöntemlerinden olan 

ileri ve geriye doğru eleme yöntemlerinden bu çalışmada ileri doğru 

yöntemi tercih edilmiştir. Söz konusu yöntemde ilave edilen değişken 

model uyumunu artırmayıncaya kadar modele yeni değişkenler ilave edilir. 

Bu çalışmada da ana modele ilave olarak sırasıyla farklı makro göstergeler 

ilave edilerek ilerlenmiştir.   

4. VERİ SETİ VE BULGULAR 

CDS’ nin makro belirleyicilerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye için 

2008-2019 dönemini kapsayan aylık veriler kullanılmıştır. Makro 

değişkenlere ait veriler TCMB’nin veri merkezinden derlenirken, CDS 

değişkenine ait veri seti investing.com internet adresinden elde edilmiştir. 

Ayrıca ABD faiz oranı Federal Reserve Economic Data, para politikası 

belirsizliği Economic Policy Uncertainty, oynaklık verisi Yahoo Finance 

internet adreslerinden elde edilmiştir. Çalışmada CDS verisine ait seviye 

değerlerinden ziyade CDS’lerin yayılım değerleri dikkate alınmıştır Galil 

vd. (2013:272) çalışmasında olduğu gibi CDS yayılımları aşağıdaki 

denklem yardımıyla hesaplanmıştır. 

∆𝐶𝐷𝑆𝑡 = 𝐶𝐷𝑆𝑡 − 𝐶𝐷𝑆𝑡−1   (6) 

Logit modelde bağımlı değişkenin kategorik olması gerektiğinden, 

bağımlı değişken yukarıda yer alan denklem sonucunda CDS yayılım 

hızında azalma meydana gelmişse 1, artış meydana gelmişse 0 olacak 

şekilde modele uyumlu hale getirilmiştir.  

∆𝐶𝐷𝑆𝑡 < 0 𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑌𝑡 = 1 

∆𝐶𝐷𝑆𝑡 > 0 𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑌𝑡 = 0 

CDS yayılım hızlarının açıklayıcısı olarak birçok çalışmada yer alan 

makro göstergelerin başında büyüme değişkeni gelmektedir. Çalışmada 

aylık veriler ile çalışıldığından Galil vd.(2013), Chen vd. (1986) yer alan 

yöntem yardımıyla büyüme değişkeni, aylık bazda sanayi üretim endeksi 

alınarak aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır. Formülde yer alan IP 

sanayi üretim endeksini göstermektedir. 

𝑀𝑃𝑡 = 𝑙𝑜𝑔(𝐼𝑃𝑡) − 𝑙𝑜𝑔(𝐼𝑃𝑡−1)       (7) 
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Döviz kurunun CDS spread’leri üzerindeki etkisini belirlemek için ise 

Dolar ve Euro aylık verileri eşit ağırlıklandırılarak kur sepeti 

oluşturulmuştur. Diğer makro değişkenler ise sırasıyla cari işlemler açığı, 

enflasyon, politika faizi, borsa kapanış endeksi şeklindedir.  

Cari işlemler açığının çalışmaya dâhil edilmesinde, söz konusu açığın 

finansmanı için kullanılan yabancı sermayenin temin edilmesi veya 

yükümlülükleri bağlamında herhangi bir risk oluşturma olasılığının 

bulunmasıdır. Benzer şekilde enflasyonda yaşanan hareketlilik piyasada 

belirsizlik algısını etkileyebileceğinden risk primleri üzerinde etkisi 

olacağı beklenmektedir. Diğer taraftan enflasyonun kontrol edilmesinde 

kullanılan araçlar arasında yer alan politika faizi de risk primleri üzerinde 

etkili olacağı düşünülmektedir. İlaveten sermaye hareketliliğinin de önemli 

bir paya sahip olan borsanın da risk primleri üzerinde etkili olacağı 

düşünülmektedir.  

Yukarıda ifade edilen makro değişkenlerin yanı sıra EMBI, oynaklık 

endeksi, petrol fiyatı, ABD politika faizi, para politikası belirsizliği 

değişkenleri de çalışmaya dâhil edilmiştir. Söz konusu değişkenlerin 

çalışmaya dâhil edilmesinde Türkiye’nin yabancı sermaye ihtiyacının fazla 

olması ve ifade edilen değişkenlerin yabancı sermaye akışını 

etkileyebileceği düşüncesi yatmaktadır.   

EMBI yüksek faiz veren ülke ile düşük faiz veren ülke arasındaki getiri 

farkını gösteren bir endekstir. Söz konusu endeks özellikle kısa vadeli 

yatırımlarda stratejinin belirlenmesinde önem arz etmektedir. Buradan 

hareketle, iki ülke arasında faiz getirisi farkının artması yüksek faiz veren 

ülkeye doğru daha fazla sermayenin girmesiyle sonuçlanabilir. Dolayısıyla 

da sıcak para ile söz konusu endeks arasında pozitif bir ilişkiden söz 

edilebilir (Demirel; 2019,473).  

Bir diğer değişken olan oynaklık endeksi, S&P borsa endeksinin 

oynaklığını ifade etmektedir. Söz konusu endekste meydana gelen düşüş 

gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde risk primlerinin düşmesiyle 

sonuçlanabilir. Diğer bir ifadeyle gelişen ekonomilere sermaye girişinin 

artmasıyla sonuçlanabilir. Dolayısıyla oynaklık endeksi ile sıcak sermaye 

girişi arasında ters yönlü bir ilişkiden söz edilebilir.  

Küresel ölçekte sermaye hareketliliğini etkileyecek bir diğer faktör ise 

FED politika faizi kararıdır. Politika faizinin artırılacağı yönünde ortaya 

çıkan bilgiler küresel risk primlerini etkileyebilir. Diğer bir ifadeyle 

politika faizinin yükseleceği beklentisi sermaye akışını tersine 

seyretmesiyle sonuçlanabilir. Dolayısıyla sermaye hareketliliği ile ters 

yönlü bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. 

EMBI, oynaklık endeksi ve ABD politika faizinin çalışmaya dâhil 

edilmesinde söz konusu değişkenlerin sermaye hareketliliği üzerinde olası 
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etkilerinin bulunmasıdır. Buradan hareketle Türkiye gibi sermaye 

hareketliliğinin olduğu bir ülkede yaşanan bu yönlü hareketliliğin CDS 

spread’leri üzerinde etkisinin varlığının ortaya çıkarılması önem arz 

etmektedir.  

Yukarıda yer alan denklem 6’daki ifadeye göre kategorik hale getirilen 

CDS değişkenin bağımlı değişken olduğu model kurulmadan önce sahte 

ilişkiden kaçınmak için öncelikle değişkenlerin durağanlıklarına 

bakılmıştır. Değişkenlerin durağanlık sınamaları ADF ve PP birim kök 

testleriyle yapılmıştır. Söz konusu testlere ait sonuçlar tablo 1’de 

gösterilmektedir.  

Tablo 1. Birim Kök Test Sonuçları 

  ADF PP 

  SABİT 

SABİT 

TREND SABİT 

SABİT 

TREND 

BORSA -0,9836 -4,0408* -0,9111 -3,3618*** 

DBORSA -12,7698 -12,7353* -12,7704* -12,7341* 

MP -3,9605* -4,0181* -40,4488* -39,5543* 

EMBI -2,3482 -2,7943 -2,3030 -2,8646 

DEMBI 

-

11,3741* -11,3336* -11,4480* -11,40003* 

ENF -6,9831* -7,6573* -8,9955* -9,2504* 

TRFAİZ 

-

2,8800** -3,1426 -2,0776 -2,3520 

DTRFAİZ -3,8005* -4,3825* -11,2575* -11,18880* 

SEPET 1,7353 -0,6106 1,2543 -1,0174 

DSEPET -6,5646* -7,0584* -7,9176* -7,9397* 

OYNAKLIK -3,5356* -4,5649* -3,5356* -4,6756* 

PETROL -2,4853 -2,6585 -2,0971 -2,3450 

DPETROL -8,2100* -8,1808* -8,0587* -8,0238* 

ABDFAİZ -2,4516 -4,3262* 

-

2,6466*** -4,5474* 

POLBEL -2,2735 -2,6502 -5,0512* -5,3561* 

CA 

-

13,4341* -13,3910* -13,4357* -13,3930* 

Not: ADF birim kök testinde Akaike Bilgi Kriteri kullanılmıştır. PP 

testinde ise Newey-West Bandwidth kullanılmıştır. Tabloda yer alan 

*,**,*** işaretleri sırayla %1, %5,%10 düzeyini göstermektedir.  
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Tabloda yer alan bilgiler incelendiğinde borsa, embı, trfaiz, Sepet ve 

petrol değişkenleri birinci farkları aldığında durağan hale gelmektedir. 

Diğer taraftan mp, enf, oynaklık, abdfaiz, polbel ve ca değişkenleri ise 

kendi düzey değerlerinde durağan oldukları elde edilmiştir. Elde edilen 

bulgulardan sonra öncelikle tüm değişkenler aynı modele dâhil edilerek 

sonuçlar incelenmiştir. Daha sonrasında ise birinci modelde anlamsız olan 

değişkenler teker teker modele dâhil edilerek muhtemel etkileri 

araştırılmıştır. Ayrıca tüm modellere ait model sınama testleri de 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ise Tablo 2’de gösterilmektedir.  
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Tablo 2. Model Sonuçları 
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Tabloda yer alan bilgiler incelendiğinde model sınama test sonuçlarına 

göre, tabloda yer alan tüm modellerin olasılık değerleri 0,05’den küçük 

elde edilmiştir. Ayrıca logit modellerde kullanılan uyum iyiliğini gösteren 

Hosmer-Lemeshow test değeri de benzer şekilde tüm modeller için 

uyumun iyi olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle test değerinin 

olasıık değerinin 0,05’den büyük olması modelin verilere uyum gösterdiği 

işaret etmektedir. Diğer taraftan tüm modellerde değişkenlere ait 

katsayıların birlikte anlamlılığının ölçüldüğü Wald test sonuçları da tüm 

modeller için anlamlı elde edilmiştir. Bir diğer ifadeyle katsayılar sıfırdan 

farklı olduğu görülmüştür. Logit modeller de bir diğer gösterge olan LR 

istatistiği de tüm modeller için anlamlı çıkmıştır. Başka bir ifadeyle 

modelin uygun model olduğu söylenebilir. 

Kurulan tüm modellerin R2 değerlerinin %50’nin altında olduğu 

görülmektedir. Bu durum standart regresyon modellerinde modelin 

açıklama gücü olarak yorumlanan R2 değerinin logit modellerde farklı 

hesaplanmasıyla açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle logit modellerde R2 

değeri varyansa dayanmayıp benzerlik değerindeki değişikliğe göre 

hesaplanmaktadır (Çağlayan, Astar;2010,9).  

Tüm değişkenlerin yer aldığı Model 1 incelendiğinde borsa, embi, mp 

ve enf değişkenlerinin modelde anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer 

değişkenler ise istatistiki açıdan anlamsızdır. Borsa değişkenine ait katsayı 

pozitif olarak elde edilmiştir. Modelde düşüşler başarı (1 olarak kategorik 

hale getirildiğinden) olarak kabul edildiğinden ve tabloda yer alan katsayı 

değerleri 1 ve 0 olarak kategorik hale getirilen birin sıfıra oran olasılığını 

yansıttığı düşünüldüğünde katsayının pozitif olması olasılık olarak 1’in 

artması şeklinde yorumlanabilir. Bu durumunda borsanın artması CDS 

spread’lerini azaltmaktadır şeklinde ifade edilebilir. Benzer şekilde Hancı 

(2014) yılındaki çalışmasında borsa ile CDS arasında negatif ilişkiyi elde 

etmiştir. 

Çalışmada kullanılan bir diğer makro gösterge olan MP değişkenine ait 

katsayı istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif olarak elde edilmiştir. Bir diğer 

ifadeyle MP değişkeni ile CDS spread’leri arasında ters yönlü bir ilişki elde 

edilmiştir. Buradan hareketle sanayi üretim endeksinde meydana gelen bir 

artışın CDS spread’leri üzerinde azalışa neden olduğu ele alınan dönem 

için ifade edilebilir.  

İki ülke arasındaki faiz getirisi farkı olarak ifade edilebilen EMBI 

değişkenine ait katsayı istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif olarak elde 

edilmiştir. Türkiye’nin faiz politikasının diğer ülkelere kıyasla yüksek 

olduğu gerek yatırımlar gerekse bütçe dengesinin sağlanmasında yabancı 

sermaye ihtiyacı olduğu göz önünde bulundurulduğunda makro dengeler 

için bir risk taşıdığı düşünülebilir. Diğer taraftan riskten kaçınma arttıkça 

EMBI artması beklendiğinden CDS ile negatif yönlü bir ilişki içerisinde 
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olması beklenebilir. Söz konusu negatif ilişkiyi çalışmasında elde eden 

Turguttopbaş (2013), özellikle gelişmekte olan ülkelerde kriz sonrası 

dönemde EMBI ile CDS arasında güçlü negatif ilişki olduğunu ifade 

etmiştir. 

Makro denge anlamında bir diğer değişken olan enflasyon oranı 

modelde pozitif ve anlamlı elde edilmiştir. Fakat modelden faiz oranı veya 

döviz sepetinin çıkarılmasıyla söz konusu ilişkin istatistiksel açıdan 

anlamsız hale geldiği görülmüştür. Bu durumun, Türkiye’de enflasyonun 

bir anlamda döviz kuru ile ilişkilendirilebileceği veya enflasyonun kontrol 

altına alınmasında aktif olarak kullanılan faiz politikası ile açıklanabilir. 

Bir diğer anlamla enflasyonun nedeninin iyi belirlenmesi gerektiği 

vurgulanabilir. Bu çerçevede kurulan modellerde enflasyon değişkeninin 

anlamsız çıkması bu şekilde açıklanabilir. Ayrıca ilişki elde edilen 

modellerde elde edilen ilişkinin zayıf olması da dikkat çekmektedir. Elde 

edilen sonucu benzer şekilde Brandorf ve Holmberf (2010) yılındaki 

çalışmasında enflasyonun CDS üzerinde en zayıf etkiye sahip değişken 

olduğunu vurgulamışlardır.  

Uluslararası sermaye hareketliliğinin etkisini göstermek amacıyla 

modellere dâhil edilen oynaklık endeksi, ABD politika faizi, ABD para 

politikası belirsizliği göstergeleri kurulan modellerin tamamında istatistiki 

açıdan anlamsız çıkmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde sonuçların 

daha önceki çalışmalarla benzerlik ve farklılıklarının olduğu görülmüştür. 

Bu durumun ele alınan dönem aralığı veya analiz yöntemindeki farklılıklar 

ile açıklanabilir.   

5. SONUÇ 

Küresel ölçekte ülkelerin makro performanslarının 

değerlendirilmesinde daha sağlıklı sonuçların elde edilmesini sağlayan, 

ülke risk göstergelerinden birisi olan CDS primlerine verilen önem son 

yıllarda giderek artmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada Türkiye’nin 

risk primlerini etkileyen faktörler diğer çalışmalardan farklı olarak logit 

model yardımıyla araştırılmıştır. Yapılan yazın taraması sonucunda etkisi 

olabileceği düşünülen bağımsız değişkenler küresel faktörler ve yerel 

dinamikler şeklinde sınıflandırılmıştır. Küresel faktörler olarak, EMBI, 

ABD politika faizi, ABD para politikası belirsizliği, oynaklık endeksi 

olarak ifade edilebilir. Bu göstergelerin seçiminde küresel ölçekte sermaye 

hareketliliğini etkileyen faktörler olarak düşünülmesi ve Türkiye’nin 

yabancı sermaye ihtiyacı yatmaktadır. Yerel dinamikler ise, büyüme (mp), 

enflasyon, cari işlemler açığı, döviz kuru, politika faizi ve borsa 

şeklindedir.  

Ele alınan dönem içerisinde Türkiye’de CDS spread’leri ile borsa, mp 

değişkenleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. 

Diğer bir ifadeyle ekonomik büyümenin sağlanması, borsa getirisinin 
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artması CDS spread’leri açısından olumlu bir etki doğuracağı söylenebilir. 

Diğer taraftan söz konusu yaşanan olumlu durumun borçlanma maliyetleri 

açısından da olumlu etki yapacağı ifade edilebilir. Analiz sonucunda elde 

edilen negatif yönlü ilişki Alexander ve Kaeck (2008) ile Akyol ve Baltacı 

(2018) çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir. Türkiye’de giderek kronik 

hale gelen cari işlemler açığı ile CDS spread’leri arasında istatistiki açıdan 

anlamlı bir ilişki ise elde edilememiştir. Elde edilen bu sonuç Kantar 

(2020) ve Yılmaz ve Ünlü (2018) ile benzerlik göstermektedir. Bunun yanı 

sıra diğer çalışmalardan farklı olarak politika faizinin modellerde anlamsız 

çıkması kısa vadeli sermaye hareketliliği ile açıklanabilir. Yabancı para 

cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve piyasanın döviz 

ihtiyacının sağlanmasında son yıllarda sıklıkla kullanılan swap 

işlemlerinin artması olası döviz ihtiyacını kısa vadede karşıladığı 

düşünülebilir. Fakat bu noktada swap işlemleri ile sağlanan döviz 

girdisinin uzun vadeli etkisinin iyi planlanması gerekliliği 

unutulmamalıdır. 

Küresel faktör olarak düşünülerek çalışmaya dâhil edilen faktörler 

arasında yer alan oynaklık endeksi istatistiki açıdan anlamsız olarak elde 

edilmiştir. Elde edilen bu sonuç Pu ve Zhao (2012) çalışmasıyla benzerlik 

göstermektedir. Pu çalışmalarında, enflasyon ve oynaklık endeksi ile CDS 

arasında ilişkinin olmadığını vurgulamışlardır. Diğer küresel değişkenler 

olan ABD politika faizi, ABD para politikası belirsizliği, petrol fiyatı ile 

CDS arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır.  

Araştırma çerçevesinde kullanılan logit model yapılan sınama testleri 

neticesinde anlamlı bulunmuştur. Bu anlamda analizin diğer çalışmalardan 

farklı olarak logit model yardımıyla yapılması da çalışmanın özgünlüğünü 

artırmaktadır.  Bu çerçevede ele alınan dönemde Türkiye için CDS’nin 

belirleyicileri, borsa, EMBI, ekonomik büyüme (mp) olduğu ifade 

edilebilir. Ayrıca literatüre katkı açısında son yıllarda yapılan swap 

işlemlerinin etkisi de konu bağlamında bundan sonraki çalışmalarda 

araştırılabilir.  
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Giriş 

Hükümetlerin; iktisadi, mali ve sosyal alanlarda yerine getirmek 

durumunda oldukları görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve 

sorumlulukların yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan finansman 

kaynağının en önemli bölümünü ise vergiler karşılamaktadır. Vergi, 

geçmişten günümüze kadar devletler için kamu ihtiyaçlarının 

finansmanında kullanılan en önemli araç olmuştur. Vergiler, mükellefler 

nezdinde uygun zaman, yer, şartlar altında alınması açısından önem 

taşımaktayken, hükümetler nezdinde ise yeterli miktarda tahsili açısından 

önem taşımaktadır. Çünkü hükümetler, vergilerden yeterli miktarda 

tahsilat sağlayamadıklarında toplumlar için gerekli olan eğitim, sağlık, 

güvenlik ve altyapı gibi temel hizmetleri yeterli düzeyde 

sunamayabileceklerdir. 

Hükümetlerin vergilerden beklenen optimum hasılatı sağlayabilmesi, 

işlevsel bir vergi sistemlerinin oluşması ile mümkün olabilmektedir. 

İşlevsel bir vergi sistemini oluşturabilmeleri ise vergileme ilkeleri ile 

yakinen ilişki içerisindedir. Vergileme ilkeleri, vergiden beklenen 

fonksiyonların gerçekleşebilmesi için vergilerin tekniğinde, seçiminde ve 

uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususları ifade etmektedir. 

Zamana, mekâna ve topluma göre farklılık gösterebilen vergileme 

ilkeleri, bir vergi sisteminin içerisinde yer alması gereken ve önemini her 

geçen gün artıran bir kavram olmaktadır. Bu sebepledir ki, vergileme 

ilkeleri günümüzde maliye ilmi içerisinde sık sık incelenen ve üzerinde 

önemle durulan bir konu olmuştur. Nitekim bir vergi sisteminden beklenen 

                                                             
 Bu çalışma, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Maliye Anabilim Dalında 

hazırlanan ve 2020 yılında kabul edilen “Adam Smith’in Vergileme İlkeleri 

Çerçevesinde Vergiye Gönüllü Uyumun Analizi: Kocaeli Örneği” konulu yüksek 

lisans tezinden türetilmiştir. 
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faydanın sağlanabilmesi, vergileme ilkelerinin vergi sistemine nüfuz etme 

derecesi ile ilişkilidir.  

Vergi sisteminin aksayan yönlerinin belirlenmesinde ve vergi mevzua  

tının revize edilebilmesinde öncelikli olarak vergileme ilkelerinin 

bilinmesi ve bu ilkeler doğrultusunda değerlendirmelerin yapılabilmesi, 

alınan kararların sağlıklı olabilmesi açısından önem arz etmektedir.  

Vergileme ilkelerinin tarihsel seyri incelendiğinde; İbni Haldun, 

Adolph Wagner, Haller ve F. Neumark gibi önde gelen yazarların 

vergileme ilkeleri hakkında çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmuş 

çalışmalarının olduğu görülmektedir. Adam Smith de bu konuda 

çalışmalar yapmış ve vergileme ilkelerini dört başlık altında sınıflandırarak 

incelemiştir. Vergilemenin klasik ilkeleri olarak da nitelendirilebilen bu 

ilkeler günümüzde halen geçerliliğini koruyan temel vergileme ilkeleridir. 

Bu ilkeler: adalet, uygunluk, belirlilik ve iktisadilik ilkeleri olarak 

literatürdeki yerlerini almışlardır. 

Bir vergi sisteminden beklenen fayda; bir taraftan vergileme ilkelerine 

bağlı iken, diğer taraftan ise vergiye gönüllü uyum derecesine bağlı 

olmaktadır.  Vergi sisteminin işlevselliği ve sorunsuz bir şekilde 

devamlılığı vergileme ilkeleri ile ilişki içerisindedir. Vergi sisteminden 

umulan optimum hasılatın elde edilebilmesi ise bireylerin vergiye karşı 

sergiledikleri gönüllü uyumları ile yakından ilişkilidir. Bu bakımdan vergi 

sistemlerinin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesinde vergileme 

ilkeleri önem arz etmekteyken, bu sistemden sağlanacak olan optimum 

hasılat için vergiye gönüllü uyum önem arz etmektedir. Nitekim vergi 

sitemi ile alakalı olan bu iki değişken, birbirleri ile koordineli olarak 

hazırlanması durumunda elde edilen fayda artabilecektir.  

1. Vergileme İlkeleri ve Geçmişten Günümüze Gelişimi 

Her devletin, vatandaşlarının toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla üstlenmiş olduğu çeşitli görevleri ve faaliyetleri bulunmaktadır. 

Devletler bu görevlerini ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için çeşitli 

gelirlere ihtiyaç duymaktadırlar. Günümüzde, devletlerin toplumsal 

ihtiyaçları yerine getirmek için gereksinim duyduğu gelirlerin en önemli 

kaynağı ise vergilerdir. 

Vergi; devletin, toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla yaptığı 

harcamaları finanse edebilmek için, toplumu oluşturan birey ve 

kurumlardan, ödeme güçleri doğrultusunda, karşılıksız olarak ve zorla 

aldığı ekonomik değerlerin bütününü ifade etmektedir (Pehlivan, 2013: 

87). Tanımından da anlaşılabileceği üzere vergileme zorunluluğa 

dayanmaktadır. Bu durumda kişisel tutumları ne olursa olsun bireyler bazı 

ödemeleri yapmaya zorunlu bırakılmışlardır. Zorunluluğa dayanan bu 

niteliğinden dolayı verginin tahsili, bireylerin tavır ve davranışları ile 
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ekonominin işleyişi üzerinde kayda değer etkiler yaratmaktadır. Toplumsal 

hedeflere ve amaçlara ulaşılmak isteniyorsa vergi yapısına ve seçimine 

dikkat edilmesi gerekmektedir (Edizdoğan, 1994: 137). 

Vergiciliğin anayasası olarak kabul edilen vergileme ilkeleri “münferit 

vergilerin gerek kapsamı, gerekse yapılarının belirlenmesi bakımından 

uyulması gereken normları ifade etmektedir” (Turhan, 1998: 190). 

Nadaroğlu ’na göre (2000: 299) vergileme ilkeleri; vergiden beklenen 

fonksiyonların gerçekleşebilmesi için vergilerin tekniğinde, seçiminde ve 

uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususları ifade etmektedir. 

Vergiden beklenen fonksiyonlar mali, iktisadi ve sosyal olmak üzere üçlü 

bir sınıflandırmaya tabi tutulabilmektedir. Bu fonksiyonlardan en önemlisi 

ise devlet bütçesinden yapılan harcamaları finanse etmek olan, verginin 

mali fonksiyonudur. Fakat günümüzde vergi, ekonomik ve sosyal bir dizi 

amaçlara ulaşabilmek için de etkin araçlardan biri olarak kullanılmaktadır. 

Yakın geçmişe sahip vergileme ilkeleri üzerine yapılan araştırmalar ve 

tasnifler genellikle, eski literatürden ilke bakımından çok farklı olmamakla 

birlikte, eski ilkelerin bir bakıma geliştirilmiş ve zamanın şartlarına göre 

uyarlanmış şekilleridir. Zira objektif bir olay olarak görülen vergi bile hem 

niteliği hem de işlevi bakımından değişim gösterdikten sonra, ideolojik bir 

niteliğe sahip olan vergileme ilkelerinin değişmemesi 

düşünülememektedir (Edizdoğan, 1994: 138).  Vergi kavramı ile birlikte 

vergileme ilkeleri de zaman içinde değişime uğramıştır. Vergileme 

ilkelerinin bu dinamik niteliği, bahsedilen özelliğini halen sürdürmektedir. 

Bu nedenle dün olduğu gibi bugün de ekonomistlerin ve yazarların, fikir 

ve görüşlerinde önem arz edebilecek farklılıklar olabilmektedir. Vergileme 

ilkelerinin zamanla değişmesi, iktisadi ve sosyal anlayışta meydana gelen 

değişiklikler ile de oldukça yakından ilişkilidir (Nadaroğlu, 2000: 299). 

Mali literatürde vergileme ilkelerinin ilgi odağı haline gelmesi ve 

tartışılması, özellikle Adolph Wagner ve Adam Smith tarafından ileri 

sürülen normlar ve kuralların ortaya atılması ile başlamış ve bu alana 

yönelik ilgi gittikçe yoğunlaşmıştır. Günümüzde halen vergi politikası ve 

vergileme tekniğinin kısmen temeli niteliğinde olan bu vergileme ilkeleri 

modern mali literatürde H. Haller ve F. Neumark tarafından geliştirilerek 

bilimsel yönden gerekçelendirilmiştir (Turhan, 1998: 190). 

Vergileme prensipleri ile ilgili yapılan çalışmalar ve incelemeler maliye 

ilminin ortaya çıktığı döneme kadar uzanmaktadır (Eker, 1996: 141). Orta 

Çağ’dan itibaren günümüze kadar geçen süre içinde vergileme 

prensiplerine ilişkin fikir ve görüşlere birçok yazarın eserinde rastlamak 

mümkündür. Ortaya atılan bu görüşlerde, bağımsızlık ile egemenlik ya da 

birey ile toplum arasındaki ilişki perspektifinden, vergi ödeme vazifesi 

veya vergi ödeme gücünün saptanmasına oldukça somut bir şekilde yer 

verildiği görülmektedir (Musgrave, 1959: 61). İngiltere’de Büyük 
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Özgürlük Fermanı’nın (1215) ilanından itibaren, Haklar Bildirgesi (1628) 

biçiminde süregelen gelişmeler, hükümdarların vergileme konusundaki 

bazı yetkilerinin parlamentoya devri ile neticelenmiştir. Bu gelişmelere 

istinaden vergilemenin ulusal iradeye ve gereklere dayandırılması ilkesi 

oluşmaya başlamıştır. Verginin başlangıçta güttüğü yardım amacından 

“zorunlu” bir niteliğe bürünmesi ve devletin egemenlik hakkını dayanak 

göstererek bireylerin elde ettiği kazançlara ortak olma haline gelmesi 

neticesinde, devletin vergilendirme hakkına belirli ölçütler ve sınırlar 

getirme sorunu önem kazanmıştır (Gökbunar, 1998: 3). 

15. yüzyıldaki vergi ve vergi politikasına hâkim olan görüş,“ vergi, 

mükellefin rızası ile alınmalıdır, alınmadığı takdirde esasını tabi hukuktan 

alan mülkiyet hakkına aykırı düşer” şeklindedir. Hâkim olan bu temel 

düşünce üzerinde ilk vergi teorisini oluşturan Bodin, verginin kanuni ve 

adil olması prensiplerini ilk kez bilimsel perspektiften belirlemiştir 

(Herekman, 1998: 5). 

Şekil 1: Önemli yazarlar tarafından yapılan vergileme ilkeleri tasnifleri 

 
Kaynak: Kamu Maliyesi (Edizdoğan, Çetinkaya ve Gümüş 2017:237).  

Vergileme prensipleri konusunda, 17. yüzyıl ve sonrasındaki süreçte 

pek çok iktisatçı tarafından çeşitli fikirler ve görüşler ortaya atılmıştır. 
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ve tartışılmaya başlanılması, A. Smith ve Wagner tarafından ortaya atılan 

ilke ve kurallar ile mümkün olabilmiştir. 1776 yılında Adam Smith’in 

kaleme aldığı “Milletlerin Zenginliği” adlı eserinde özellikle üzerinde 

durduğu “adalet”, “uygunluk”, “belirlilik” ve “iktisadilik” prensipleri 

halen geçerliliğini korumaktadır. Gerek hazinenin menfaatlerini 

gözetmesi, gerekse de mükellefin çıkarlarını gözetmesi bakımından bu dört 

temel prensip, “Vergilemenin Dört Temel Direği” ve “Mükelleflerin 

Hukuk Beyannamesi” niteliğinde kabul edilmektedir (Sayar, 1975: 99). 

Yukarıda şekilde verilen maliye literatüründe önemli bir yer edinmiş 

yazarların, farklı türlerde vergileme ilkeleri öne sürdükleri görülmektedir. 

Esasen öne sürülen ilkelerin temeli, bahsedilmiş olan tarihsel gelişmelere 

dayanmakla birlikte zamanın değişen ve gelişen şartlarına göre uyum 

sağlamış hallerini yansıtmaktadır.  

Adam Smith’ten sonra vergileme ilkelerine olan ilgi azalmamış, aksine 

artmıştır. J.R. Mc. Culloch, J.B. Say ve J.S. Mill gibi önemli isimler, 

vergileme ilkeleri üzerinde önemle durmuşlardır. İlerleyen süreçte ise 

Mazzola, Sax, Wicksell, Lindahl, Viti De Marco, F.Y. Edgeworth, H. 

Dalton ve A.C. Pigou, W. Gerloff, H.M. Groves, J.F. Due, F. Neumark gibi 

ünlü iktisatçılar/maliyeciler vergileme ilkeleri ile yakından ilgilenmişlerdir 

(Edizdoğan, 1994: 138).  

2. Vergileme İlkelerinin Tasnifi 

Vergileme ilkeleri ile ilgili birçok yazar tarafından geçmişten 

günümüze çeşitli tasnifler yapılmıştır. Yapılan bu tasnifler, vergilemenin 

hedefleri ve vergi yönetimi çerçevesinde; mali, iktisadi, sosyal ve idari 

olarak sınıflandırılabilmektedir.  

Şekil 2: Vergileme ilkelerinin tasnifi 

 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 
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Mali vergileme ilkeleri; verimlilik ve esneklik ilkelerinden 

oluşmaktadır. Vergilemede verimlilik ilkesi, toplanan vergi gelirlerinin 

kamu harcamalarını karşılama oranı ile ölçülmektedir  (Önder v.dğr., 1993: 

30). Esneklik ilkesi ise ekonomideki belli koşullara göre, vergi gelirlerinin 

azalıp çoğalabilmesini ifade etmektedir (Aksoy, 2011: 224). 

İktisadi vergileme ilkeleri; tarafsızlık ve iktisadi etkinlik ilkelerinden 

oluşmaktadır. Tarafsızlık ilkesi, devlet aracılığıyla toplanan vergilerin, 

mükelleflerin ve diğer ekonomik birimlerin karar ve tercihlerini 

etkilemeyecek düzeyde ve nitelikte olmasıdır (Aktan, 2002: 5). İktisadi 

etkinlik ilkesi, bir vergi sisteminin, yüksek ekonomik faaliyet seviyesini 

desteklemenin ve teşvik etmenin yanı sıra kaynakların optimal olarak 

tahsisini de sağlaması gerektiğini savunan bir ilkedir (Gökbunar, 1998: 8). 

Sosyal vergileme ilkeleri, toplumda sosyal adaletin oluşturulmasında 

oldukça önemli bir yere sahiptir. Modern devletler, vergi sistemlerini 

sosyal amaçlı vergileme ilkeleri çerçevesinde oluşturmaktadır (Gökbunar, 

1998: 8). Genellik ilkesi, toplumu oluşturan herkesin, vergisini ödeme 

gücüne göre ödemesi gerektiğini, herkesten vergi alınmasını, herhangi bir 

ayırma ve kayırma yapılmamasını, vergilemede din, dil, ırk, mevki vb. gibi 

özelliklerin dikkate alınmamasını ifade etmektedir (Orhaner, 2000: 150). 

Sosyal vergileme ilkelerinden bir diğeri adalet ilkesidir. Vergi adaleti, 

yüzyıllardan beri üzerinde tartışılan önemli vergileme ilkelerinden biri 

durumundadır. Söz konusu kavram, tarihsel süreç içerisinde çok farklı 

şekillerde değerlendirmelere tabi tutulmuş, fakat herkesin kabul ettiği bir 

şekilde sınırlarını belirleme imkânı halen bulunamamıştır. Çünkü vergide 

adalet kavramı; ülkelere, toplumlara, toplumu oluşturan birey ve gruplara, 

mekâna ve zamana göre farklı anlamlarda yorumlanabilmektedir. Bu 

sebeple vergi adaleti; kesin, her yerde ve her zaman belirli kıstaslara 

dayanmamaktadır. Ayrıca vergi adaleti kişiden kişiye değişebileceği gibi 

aynı kişi için dahi mekân ve zamana bağlı olarak değişiklik 

gösterebilmektedir. Bu değişikliğin sebebi, toplumu oluşturan bireylerin 

ya da birey gruplarının; siyasi, sosyal, iktisadi ve hatta ahlaki görüşlerinde 

zaman içinde önemli değişikliklerin meydana gelebilmesidir (Aksoy, 

2011; Sheffrin, 1993). 

Vergide adaleti kesin olarak sağlamak mümkün olmasa da bazı 

uygulamalarla vergi adaletine yaklaşmak mümkün olabilmektedir. Bahsi 

geçen uygulamalardan bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

 Bir ülkede yaşayan fertlerin mümkün olabildiğince kendi ödeme 

güçleri ile orantılı olmak üzere kamu giderlerinin finansmanına 

katılarak, 

 Vergi kaçakçılığı ve çifte vergileme önlenerek, 
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 Bir kişinin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli asgari tutar 

verginin dışında tutularak, 

 Vergilendirme aşamasında yükümlünün şahsi ve ailevi 

özelliklerine dikkate alınarak, 

  Devletin, çağın ekonomik, mali, sosyal ve idari şartlarına uygun 

vergi reformları yapılarak, vergilemede adalete 

yaklaşılabilmektedir (Orhaner, 2000: 149). 

Vergilemede eşitlik ilkesi ise, ödeme gücü benzer nitelikte olan 

bireylerin benzer vergilendirme şartlarına tabi olmasını, ödeme gücü farklı 

olan bireylerin ise farklı vergilendirme şartlarına tabi olmasını ifade 

etmektedir (Pehlivan, 2013: 151). 

Vergilemenin sosyal amacına hizmet eden bir diğer ilke olan ödeme 

gücü ilkesi, gelir dağılımında adaletin sağlanması ile ilişkilidir. Vergi 

yükünün vergi mükellefleri arasında adil olarak paylaştırılmasını ve 

vergilemede mükellefin ödeme gücünü esas alan bir ilkedir (Eker ve 

Bülbül, 2016: 168). Ödeme gücü ilkesine göre vergilendirme, belirli bir 

fayda veya karşılık göz önüne alınmaksızın, kamu hizmetleri için her 

bireyin kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayacak ekonomik miktarın 

üstünde sahip olduğu gelir ve servetine göre, vergi yüküne iştirasını ifade 

etmektedir (Turhan, 1993: 329). 

Sosyal vergileme ilkelerinden sonuncusu fayda ilkesidir. Bu ilkenin özü 

“fayda” kavramı üzerine kuruludur (Eker ve Tüğen, 1994: 160). 

Vergilemede fayda yaklaşımına göre, kamu malları için ödenecek olan 

vergi, söz konusu mallardan elde edilen faydalarla orantılı olmak suretiyle 

belirlenmelidir (Hınes, 2000: 483). Söz konusu ilkeye göre fertler, kamu 

mallarından elde ettikleri faydalarla orantılı bir şekilde 

vergilendirilmelidirler (Erdem vd., 2003: 98). 

Vergileme ilkelerinin idari tasnifi kapsamındaki ilkeler, vergi 

kanunlarında mükellefe sağlanması ve sunulması gerekli kolaylıklardan ve 

vergisinin tahsilini kolaylaştırıcı nitelikteki ilkelerden oluşmaktadır 

(Gökbunar, 1998: 13). Bu kapsamda belirlilik ilkesi, mükellefler tarafından 

ödenecek olan verginin zamanının, miktarının ve ödeme biçiminin açık ve 

kesin bir şekilde mükellefler tarafından bilinmesi gerektiğini ifade 

etmektedir (Edizdoğan v.dğr., 2017: 238). İdari vergileme ilkeleri arasında 

yer alan tasarruf ilkesi ise verginin devlete olan maliyetinin mümkün 

olduğunca düşük olmasını ifade etmektedir (Gökbunar, 1998: 14). 

Diğer bir idari ilke vergilemede kolaylık ilkesi, diğer vergileme 

ilkelerini de içine alan daha kapsamlı bir ilkedir. Söz konusu ilkeye göre, 

verginin ödeme zamanı, şekli, yeri ve tutarı kesin ve belli olmalıdır. Ayrıca 

vergi ile ilgili yasal düzenlemeler, mükellefler tarafından rahatça 

anlaşılabilecek ve uygulanabilecek şekilde hazırlanmalıdır (Aktan, 1990: 
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45). Verginin açıklığı ilkesi, vergilendirme kapsamına giren bütün 

hususların gerek vergi idaresi gerekse yükümlüler tarafından açık ve kesin 

suretle, yanlış yorumlamalara fırsat vermeyecek şekilde düzenlenmesi 

gerektiğini ifade etmektedir (Eker ve Bülbül, 2016: 173). 

Vergilemede kanunilik ilkesi, “vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin 

ancak yasama organı tarafından ve kanunla konulabileceğini, 

değiştirilebileceğini ve kaldırılabileceğini” ifade etmektedir (Edizdoğan 

v.dğr., 2017: 263). 1982 Anayasası’nın 73. maddesinin dördüncü 

fıkrasında “vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla 

konulur, değiştirilir veya kaldırılır” ifadesi kanunilik ilkesinin önemini 

vurgulamaktadır. Vergilemede istikrar ilkesi, “vergi ile ilgili olarak 

vergilendirme tekniği konusunda yapılan düzenlemelerin sık sık 

değiştirilmemesini, düzenli olmasını” ifade etmektedir (Edizdoğan v.dğr., 

2017: 262). Vergi kanunları ve bu kanunlara uygun olarak çıkartılan 

yönetmelik vb. hükümlerinin sadece uzun zaman aralıklarıyla ve genel 

reformlar çerçevesinde değiştirilmesi gerekir (Eker ve Bülbül, 2016: 173).   

İdari vergileme ilkeleri arasında son sırada yer alan ilke vergi 

tedbirlerinin tutarlılığı ve bütünlüğüdür. Vergi sistemlerindeki tutarsızlık 

ve çelişkiler sistemin rasyonalitesini ve hakkaniyete uygunluğunu 

zedeleyebilmektedir. Vergi sistematiği, yeni bir vergi konulurken, vergi 

konusunda mevcut hükümlerin birbirleriyle uyumlu olmasını, kanun 

maddeleri arasında çelişki ve çatışmaların bulunmamasını ifade 

etmektedir” (Tekir, 1987: 57). 

3. Vergiye Gönüllü Uyum  

Dünya üzerinde mevcut olan tüm sistemlerin temelinde “insan” ögesi 

yer almakta veya sistemler insan odaklı olmak mecburiyetindedir. Her 

sistemde olduğu gibi vergi sisteminin temelinde de insan öğesi 

bulunmaktadır (Akbulut, 2003: 2). İnsan faktörüyle alakalı olması 

sebebiyle, vergilemede oldukça önemli mevzulardan birisini sosyal ve 

psikolojik boyut oluşturmaktadır. Vergilemede başarılı olabilmek, sadece 

bazı teknik düzenlemelerin yapılması ile mümkün olamamaktadır. Teknik 

düzenlemelere ilaveten, mükelleflerin vergiye bakış açısını etkileyen 

etmenlerin bilinmesi de önem arz etmektedir. Vergi mükelleflerinin 

vergiye bakışlarının bilinmesi, vergileme sürecinde daha sağlıklı ve etkin 

bir sistemin oluşmasını sağlayabilecektir (İpek ve Kaynar, 2009: 173). 

3.1. Vergi Uyumu 

“Batı literatüründe, vergi mükelleflerinin vergi idaresine çok fazla iş 

düşmeden, kendi rızaları ile doğru beyanda bulunmalarını sağlayan 

faktörler ve bunların mükelleflerin beyanlarına etkileri konusunda yapılan 

çalışmalar genel olarak “Tax Compliance” adı altında yürütülmektedir” 

(Batırel, 1996, Aktaran: Kumluca, 2003: 92). 

321



 
 

Vergi uyumu; vergi beyannamelerinin verildiği dönemde yürürlükteki 

vergi kanunları, yargı kararları ve yönetmeliklere uygun olarak 

hazırlanmasını, vergi yükümlülüğünün beyannamede eksiksiz bir şekilde 

belirtilmesini ve beyannamenin süresinde ilgili yerlere verilmesini ifade 

etmektedir (Roth v.dğr., 1989: 2). Başka bir tanıma göre vergi uyumu; 

vergi ile ilgili gerekli bilgilerin zamanında açıklanması, vergi 

mükelleflerinin yükümlülüklerini kendiliğinden yerine getirmesi ve 

yaptırım olmadan vergilerini zamanında ödemeleri şeklinde ifade 

edilmektedir (Silvani ve Baer, 2000: 198). 

Vergi uyumu konusundaki ilk araştırmalar Allingham ve Sandmo 

(1972) ile Srinivasan (1973)’nın çalışmalarıyla başlamıştır. İlk 

çalışmalarda vergi uyumuna, genellikle beklenen fayda teorisi 

kapsamında, yükümlülerin vergi uyumsuzluğu durumunda yakalanma 

korkusuyla vergilerini ödeyecekleri varsayımıyla yaklaşılmıştır (Tunçer, 

2001: 2). Daha sonra yapılan çalışmalar; Grasmick ve Bursik (1990), 

Casey ve Scholz (1991); fertlerin vergiye uyum kararlarındaki 

farklılıkların denetim ihtimali ve cezalarla ilişkili olduğu beklenen fayda 

ve kayıplar ile tek başına açıklanamayacağını ortaya çıkarmıştır. Bu 

anlamda denetim ihtimali ve cezaların yanı sıra; , vergi ahlakı, vergi 

oranları, vergi afları ve vergi yönetiminin etkinliği gibi çeşitli ekonomik 

ve psikolojik faktörlerin yükümlülerin vergi uyumu ile ilgili kararlarının 

ve tutumlarının belirlenmesinde inceleme kapsamına alınmıştır (Tunçer, 

2001: 2). 

Mali literatürde vergiyi gönüllü ödeme veya ödememe konusunu 

açıklayan iki teori bulunmaktadır. Bu teoriler; Rasyonel tercih yaklaşımı 

ve Ahlaki duygular teorileridir (Aktan, 2006: 126). Rasyonel tercih 

teorisinin temeli ‘homo economicus’ insan modeline dayanmaktadır. Bu 

modele göre, insan doğası gereği kendi faydasını maksimize edici, içsel 

maliyetlerini ise minimize edici tercih ve kararları benimsemektedir. Bu 

bağlamda fertler, olanakları ölçüsünde az vergi ödemeyi veya hiç vergi 

ödememeyi tercih edecek bir tutum ve davranış sergilemektedirler (Aktan, 

2006: 126). 

Vergiyi gönüllü olarak ödeme ya da ödememeyi açıklayan diğer bir 

teori ahlaki duygular teorisidir. Bu teoriye göre fertlerin vergilerini ödeme 

ya da ödememe konusundaki tercihleri üzerindeki tek etken, kişisel çıkar 

ve kişisel faydasını maksimize etmek değildir. Fertlerin vergilerini 

ödeme(me) hususundaki davranış ve tutumlarını belirleyen etkenlerin 

başında psikolojik algı gelmektedir. “Tutumsal model” olarak da bilinen 

bu teori, konuyu sadece psikoloji ve etik çerçevesinde değerlendirmektedir 

(Aktan, 2006: 130). 

3.2. Vergi Uyumsuzluğu  
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Vergi uyumsuzluğu, vergi yükümlülerinin mevcut vergi mevzuatına 

göre yükümlülüklerini eksiksiz, tam veya zamanında yerine getirmemeleri 

olarak ifade edilmektedir. Vergi uyumsuzluğu, sadece vergi 

yükümlülüğünün düşük seviyede gösterilmesini değil aynı zamanda 

yüksek gösterilmesini de kapsamaktadır. Vergi yükümlülüğünün kasıtlı 

olarak düşük gösterilmesi, Vergi Ceza Hukuku’nda cezai yaptırımlarla 

engellenmeye çalışılmaktadır. Fakat vergi uyumsuzluğu kasten 

yapılabileceği gibi yanlış anlama, bilgi eksikliği, dalgınlık ve benzeri 

kasıtsız sebeplerle de ortaya çıkabilmektedir (Tunçer, 2001: 2). 

3.3. Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler 

Devlet eliyle gerçekleştirilen vergi toplama faaliyetleri esnasında, birey 

ve devlet arasında psikolojik yönlü gizli bir direnç geçmişten günümüze 

var olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bu durum bazen vergi ödemeyi 

etkileyen psikolojik etmenler olarak incelenmekte bazen de gönüllü uyum 

veya gönüllü uyumsuzluk olarak ele alınmaktadır (Gökbunar ve Çetin, 

2010: 101). Vergi uyumu; ekonomik, sosyal ve psikoloji gibi çok yönü 

bulunan karmaşık yapıya sahip bir olgudur. Vergiye gönüllü uyumu 

etkileyen etmenler oldukça çeşitli olmakla birlikte ülkeden ülkeye de 

farklılıklar göstermektedir. Mükelleflerin vergi uyumu konusundaki 

davranışları ve tutumları ekonomik, sosyolojik, psikolojik, demografik, 

etik, yönetsel, kültürel ve siyasal gibi çok çeşitli faktörlerin etkisi altında 

bulunmaktadır (Herschel, 1978: 232).  
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Şekil 3: Vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörler 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 

 

•Serbest Piyasa Koşulları ve Rekabet 
Ortamı

•Mükellefin Ödeme Gücü

•Gelir Düzeyi

•Kayıt Dışı Ekonomi

•İstikrarsız Ekonomik Yapı

Ekonomik ve Mali 
Faktörler

•Aile Ölçeği

•Eğitim Düzeyi

•Yaş, Cinsiyet, Medeni Hal ve Meslek

•Sosyal Çevre

Sosyal ve Demografik 
Faktörler

•Dini İnanç

•Gelenek ve Göreneklere Bağlılık
Ahlaki Faktörler

•Vergi Bilinci

•Diğer Yükümlünün Davranışları

•Vergi Gelirlerinin Yerinde Kullanılması

Psikolojik Faktörler

•Yükümlünün Siyasi Düşüncesi

•Devlet Yönetimine Duyulan Güven
Siyasi Faktörler

•Vergi Oranı

•Vergi Denetimi

•Vergi İdaresi ile Yükümlü İlişkisi

•Vergi Sisteminin Yapısı

•Vergi Cezalarının Caydırıcılığı

•Mali Aflar

Vergi Denetimi İle 
İlgili Faktörler
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 Ekonomik ve Mali Faktörler 

Vergiye gönüllü uyumu etkileyen ekonomik ve mali faktörlerden ilki, 

serbest piyasa koşulları ve rekabet ortamlarıdır. Günümüzün serbest 

rekabet ve ticaret koşulları altında, mükelleflerin ekonomik varlıklarını 

devam ettirebilme savaşı önemli bir mücadeledir. Serbest piyasa 

koşullarının oldukça zor olan mücadelesinde maliyetlerini düşürebilmenin 

çarelerini arayan mükellefler, rekabet güçlerini daha da azaltacağı için 

kaliteyi düşüremeyecek, mamul girdi fiyatlarını azaltamayacak ve satış 

fiyatlarını artıramayacaktır. Bütün bu iktisadi sarmalın sonucunda ise, 

devlet tarafından mükelleflere yüklenen vergi tazyiki daha da artacak ve 

mükellefler vergilerini gerçek tutarından az ödeme veya hiç ödememe 

arayışına girebileceklerdir (Biberoğlu, 2006: 31). 

Mükellefin ödeme gücü, vergilemeye gönüllü uyumu etkileyen 

ekonomik ve mali faktörlerden bir diğeridir. Ödeme gücü; gelir, servet ve 

tüketim harcamaları gibi göstergeler baz alınarak, fertlerin parasal 

nitelikteki ödeyebilme yeteneğini ortaya çıkaran bir terimdir. Vergileme 

açısından ödeme gücüne ulaşmak için en çok tercih edilen gösterge gelirdir 

(Aktan ve Çoban, 2006: 139). Mükellefler, üzerlerine düşen vergi 

borçlarını ödedikleri zaman gelirlerinde bir daralma meydana gelmektedir. 

Oluşan bu daralmaya karşı, mükellefler tüketimlerini ya da tasarruflarını 

azaltarak tepki vermektedirler. Bu tepkiyi gerçekleştirirken de olası bir 

refah kaybı yaşamamak için öncelikle kendilerine en az fayda sağlayan 

tüketimlerinden veya tasarruflarından vazgeçmektedirler (Çataloluk, 2008: 

217).  

Vergiler, gelir grupları açısından ele alındığında yüksek gelirli 

kesimde; lüks tüketim ve tasarruflarından, düşük gelirli kesimde ise 

zorunlu tüketime ayrılan fonlardan oluştukları görülmektedir. Buradan 

hareketle, düşük gelir grubundaki bireylerin vergi yükü, yüksek gelir 

grubundaki bireylere kıyasla ağırlaşmakta ve sübjektif yük artmaktadır. 

Eğer toplumda zorunlu tüketimini karşılamakta zorlanan daha da düşük 

gelirli bir kesim varsa, o zaman mükelleflerin vergiye karşı gösterdikleri 

tepkiler daha da sert bir yapıya dönüşebilmektedir. Bu sebeple mükellefler 

arasında oluşan vergi yükü bakımından aynı tür vergilere farklı dilimlerde 

yer alan gelir grupları arasında farklı tepkiler oluşabilmektedir (Çataloluk, 

2008: 217). 

Kayıt dışı ekonomi, küreselleşmeyle birlikte, gelişmiş ve gelişmekte 

olan ekonomiler için önemli bir problem olarak görülmekte ve 

makroekonomik boyutlarıyla önem arz etmektedir (Yazıcı, 2008: 108). 

Kayıt dışılık alanında uluslararası araştırmalar yapan ve çalışmalar yürüten 

Schneider’e göre ise kayıt dışı ekonomi; GSMH (Gayri Safi Milli Hâsıla)’ 

ya katkıda bulunan GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla)’ ya eklenmesi 

gereken, ancak kayıt dışı olan tüm ekonomik faaliyetlerin bütününü ifade 
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etmektedir (Buehn ve Schneider, 2011: 141). Bir ülkede kayıt dışı 

ekonominin varlığı, birçok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Kayıt 

dışı ekonominin var olduğu bir ekonomide, firmalar arasında haksız 

rekabet oluşmakta ve yabancı sermayenin yatırım amacıyla ülkeye girmesi 

mümkün olamamaktadır. Kayıt dışı ekonomi, ülke ekonomisine uyumlu 

mali politikaların tespitini güçleştirmekte ve kararların etkili bir şekilde 

alınmasını engellemektedir (Külekçi, 2011: 59). 

 Sosyal ve Demografik Faktörler 

Mükelleflerin aile yapıları ile vergiye karşı gösterdikleri tepkiler 

arasında kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. Aslında temel etken, aile içinde 

kişi başına düşen gelir seviyesidir. Mükellefler, aile içinde kişi başına 

düşen gelirle orantılı bir şekilde, vergi kaçırma veya vergi kaçırmama 

kararını verebilmektedirler. Bu durumda, kişi başına geliri düşük olan bir 

yükümlünün, kişi başına geliri yüksek olan başka bir yükümlüye göre vergi 

kaçırma olasılığı daha yüksek seviyede olabilecektir (Külekçi, 2011: 69). 

Mükelleflerin eğitim seviyeleri ile uyum arasındaki ilişkiyi açıklayan 

temel iki görüş bulunmaktadır. Birinci görüş, verilen eğitim vergi 

uyumunu düşüreceği yönünde iken, ikinci görüş, eğitimin vergi uyumunu 

artıracağı yönündedir. Richardson’a göre eğitim, vergiye uyumu düşürücü 

bir etkiye sahiptir. Yaptığı bir çalışmada eğitim seviyesi ile vergi uyumu 

arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Bulgulardan 

hareketle, gelişmekte olan ülkelerde mükelleflerin eğitim seviyeleri 

arttıkça vergiye karşı uyum derecelerinin azalacağı yorumu 

yapılabilmektedir (Richardson, 2006: 153). 

Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu üzerinde, hangi meslek grubuna 

ait oldukları da etki yaratabilmektedir. Bazı meslekler nitelikleri gereği, 

vergiyi başkasına yansıtmaya elverişlidir veya mükellefler daha çok 

çalışmayı tercih ederek vergiye karşı tepki verebilmektedir. Bazı 

mesleklerde ise vergiyi başkasına devretmek oldukça zahmetlidir veya 

mükellefler geliri zor şartlarda elde ettikleri için çalışmamayı tercih 

edebilmektedir (Çataloluk, 2008: 221). 

Yaş, mükellefin vergi uyumu konusunda etki yaratabilen önemli bir 

faktördür. Vergi uyumu ile yaş arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda 

hem pozitif hem de negatif yönde ilişkiler elde edilmiştir. Çalışmaların 

bazılarında gençlerin, bazılarında ise yaşlıların vergi uyumsuzluğu 

sergiledikleri ortaya çıkarılmıştır. Fakat yapılan çalışmaların çoğunda 

vergi uyumsuzluğu sergileme potansiyelinin gençlerde daha fazla olduğu 

tespit edilmiştir (Külekçi, 2011: 71). 

Bireylerin cinsiyetleri ve medeni halleri de vergiye uyumlarını 

etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. ABD’de yapılmış olan ampirik 

bir çalışma sonucunda, erkeklerin kadınlara kıyasla, evli çiftlerin ise 
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bekârlara kıyasla daha fazla vergi kaçırma eğiliminde oldukları 

saptanmıştır (Çelikkaya ve Gürbüz, 2006: 125).  

Bireylerin vergiye karşı davranışlarını ve tepkilerini etkileyen bir başka 

etmen yaşamlarını sürdürdükleri sosyal çevreleridir. İnsan hem 

çevresinden etkilenen, hem de çevresini etkileyen bir varlıktır. Şöyle ki bir 

mükellefin yaşamını sürdürdüğü çevredeki insanların vergiye karşı isteksiz 

ve tepkili olduğunu varsayarsak, belki de vergiye karşı olumlu tavır 

sergileyen ya da tarafsız olan mükellef de zamanla etki altına girecek ve 

tutumunda değişiklik olabilecektir. 

 Ahlaki Faktörler 

Vergiye gönüllü uyumu önemli ölçüde etkileyen ahlaki faktörlere dâhil 

olan önemli etkenlerden ilki, dini inançlardır.  Din ve ahlak kavramlarının 

birbirleriyle yakın ilişki içinde oldukları genellikle kabul gören bir 

gerçektir. Ahlaki normların, büyük çoğunluğunun temel dayanağı ise 

dindir. İster semavi dinler isterse diğer dinler, toplumların ahlaki 

normlarının şekillenmesinde önemli birer dayanak olmuş ve birçok ahlak 

kuralı dini motifler çerçevesinde emredilmiştir. Bu sebeple, ahlak gibi 

soyut ve sonradan edinilen bir olguyu ele alırken, dini inanışların üzerinde 

önemle durmak gerekmektedir (Güngör, 2000: 115). 

Vergi uyumunu etkileyen ahlaki faktörlerden ikincisi, gelenek ve 

göreneklere olan bağlılıktır. Toplum içinde bazı davranış ve tutumlar 

erdem olarak nitelendirilmektedir. Erdemli davranış, toplumun büyük 

çoğunluğunun kabul ettiği ve içinde; din, inanç, gelenek ve görenek 

bulunduran aynı zamanda bütün bu ahlaki etmenlerin önerdiği 

davranışların bütününden oluşmaktadır (Şenyüz, 1995: 33). 

 Psikolojik Faktörler 

Vergiye gönüllü uyumu etkileyen psikolojik faktörlerden birisi, vergi 

bilincidir. Vergi bilinci seviyesinin artması ya da azalması gibi durumlarda 

etkilenen vergiye gönüllü uyum, ülkelerin üzerinde durmaları gereken 

önemli bir husustur. Vergi bilinci, devletin üstlenip gerçekleştirmekle 

yükümlü olduğu kamu hizmetleri için, toplumdaki fertlerin elde ettikleri 

gelirlerden veya servetlerinden, kanunlarda belirtilen; esas, usul ve 

oranlara göre katkıda bulunmaları gerektiğinin farkına varma, bilme ve 

hatırlama kabiliyetine sahip olmalarını ifade etmektedir (Ömürbek v.dğr., 

2007: 104). 

Toplum tarafından benimsenmeyen ve özümsenmeyen hiçbir şey kalıcı 

bir nitelik kazanamamaktadır. Vergi konusunda da durum değişmeyecek 

olup, öncelikle mükellefiyet ve vatandaşlık arasındaki bağın kurulabilmesi 

ve verginin temel vatandaşlık vazifeleri arasında yer aldığı olgusuna 

yönelik bir eğitim anlayışının benimsenmesi gerekmektedir. 
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Geleceğimizin her anlamda iyi şartlara sahip olabilmesinin anahtarı olan 

nesillerin, eğitimi ve bu eğitim esnasında verilecek vergi bilincinin önemi 

kavratılmadığı sürece, vergi kayıp ve kaçakçılığı engellenemeyeceği gibi 

kayıt dışı ekonominin de kayıtlara aktarılma imkânı bulunmayacaktır 

(Aydemir, 1995: 45). 

 Siyasi Faktörler 

Bireylerin vergiye karşı tutum ve davranışlarını etkileyen ve dolayısıyla 

vergiye gönüllü uyum seviyelerini değiştiren siyasi faktörlerden ilki, devlet 

yönetimine duydukları güvendir. Vatandaşların devlet ile ilgili fikirleri ve 

görüşleri, vergiye karşı tutum ve tavırları üzerinde belirleyici rol 

oynamaktadır. Bireyler devlet yönetiminin kötü olduğu veya toplanan 

vergilerin israf edildiği hissine kapılırlarsa, vergi ödemekten 

kaçınabilecektir. Vergi hususunda devletin adaletli davranmadığı, 

mükellefin haksız bir şekilde çok vergi ödediği görüşünün kabul görmesi 

durumunda ise vergi vermemenin haklılık kazanmasına hatta verginin 

reddine ulaşarak hükümet karşıtlığına sebep olunabilecektir (Çataloluk, 

2008: 219). 

Yükümlülerin sahip oldukları siyasi düşünceleri ve aidiyet duyguları, 

vergiye gönüllü uyumları üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Bir ülkedeki 

siyasi partiler, seçmene sunmuş oldukları program ve projeler ile iktidara 

geldiklerinde uygulayacakları politikaların oylanmasını sağlamaktadır 
(Tosuner ve Demir, 2009: 5). Ülkeyi yöneten iktidarın aldıkları kararların 

bir bölümü, vergilere ve harcamalara yöneliktir. Bir bireyin oy verdiği 

partinin iktidar olması durumunda, o partiye oy vermemiş başka bir bireye 

kıyasla vergisel kararlara uyumu daha kolay olabilmektedir. Çünkü insan 

psikolojisi açısından, destek verilen partinin programlarını savunmak 

oldukça doğal bir davranıştır. Buna karşılık, iktidar olan partiyi 

desteklemeyen bireyler, muhalif görüşlerin de etkisiyle hükümetin 

kararlarına karşı çıkma eğilimi göstermektedir. Bu sebeple, vergisel 

olaylar ve kararlar karşısında sergilenecek tutum ve davranışın şiddetinin 

belirlenmesi açısından siyasal iktidarın kabulü oldukça önem taşımaktadır 

(Tosuner ve Demir, 2009: 6). 

 Vergi Yönetimi ile İlgili Faktörler 

Bireylerin vergiye karşı tutum ve davranışlarının en önemli 

belirleyicisi, hissettikleri vergi yükünün derecesidir. Vergi yükünün 

derecesini belirleyen faktör ise vergi oranlarıdır. Bu nedenle bireylerin 

psikolojik tutumlarını belirlemede, vergi oranlarının önemli bir işleve 

sahip olduğu söylenebilmektedir (Biberoğlu, 2006: 67). 

Vergi denetimi, vergiye gönüllü uyumu şekillendiren vergi yönetimi ile 

ilgili olan faktörlerden bir diğeridir. Yapılan vergi denetimlerinin temel 

amacı, vergi yükümlülerinin kanunlara uygun hareket etmesini 
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sağlamaktır. Mükelleflerin vergi denetimine tabi olacaklarını bilmeleri ve 

her an denetimin olabileceğini düşünmeleri, onları yasalara uygun hareket 

etmeye yöneltmektedir. Vergi denetim faaliyetleri, kanunlara uygun 

davranmayan; vergisini süresi içinde ve doğru bir şekilde ödemeyenler 

açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır (Biberoğlu, 2006: 70). 

Vergileme neticesinde karşılaşılan maddi ve psikolojik boyutlu 

sorunlar ve tepkiler karşısında etkin ve başarılı bir maliye politikası için 

gerekli olan hususların başında vergi tekniği gelmektedir. Bu açıdan 

vergileme tekniği, vergilemenin amacına zarar verecek şekilde 

düzenlenmemelidir (Biberoğlu, 2006: 75). Vergi mevzuatı, vergi 

uygulaması esnasında, hem mükellef hem de vergi idaresi açısından zorluk 

yaratmayacak şekilde düzenlenmelidir. Vergi mevzuatı, açık, kolay 

anlaşılır, sade ve aksi yoruma yer vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. 

Bireyler, basit olmayan bir mevzuata karşı keyfi uygulamalara 

yönelebilmekte, isteyerek veya istemeyerek vergi kayıplarına neden 

olabilmektedir (Çataloluk, 2008: 224). 

Mükellefleri kanuna uygun davranmaya yöneltmek ve vergi ödemeyi 

etkin bir hale getirmek için uygulanacak para cezalarının miktarı oldukça 

önem arz etmektedir. Bu konuda yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. 

Yapılmış olan bazı çalışmalarda, yüksek miktardaki para cezaları ve 

denetimlerin uyumu artırdığı gözlemlenmişken, bazılarında ise para 

cezaları ile gönüllü uyum arasında ilişki kurulamamıştır (Kirchler v.dğr., 

2008: 215). 

Vergi affı uygulamalarının yükümlülerin vergi uyumu üzerindeki 

etkisi, afların niteliğine, uygulanmanın öncesinde ve sonrasında alınan 

tedbirlere ve bu tedbirlerin başarısına bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir (Tunçer, 2001: 4). Vergi afları vergisini süresinde ve 

eksiksiz olarak ödeyen dürüst mükellefler açısından adaletsiz bir 

uygulamadır. Çünkü vergi afları, ödemeleri gereken vergiyi faizsiz bir 

şekilde kullanıp daha sonra aynı tutarda vergi ödeyenleri ödüllendirirken, 

kendi isteğiyle vergisini süresinde ödeyenler ile stopaj usulü ile vergisini 

ödeyenleri cezalandırmaktadır. Ek olarak, vergi ile ilgili ödevlerini yerine 

getirmeyen yükümlülerin affedildiğini gören dürüst yükümlüler de 

zamanla onlar gibi hareket edebilmektedir (Güner, 1998: 263). 

4. Vergiye Gönüllü Uyum ile Vergileme İlkeleri İlişkisi 

Ülkemizde kamu gelirleri içerisinde en büyük pay vergilere aittir. 

Devletin gelirleri arasında önemli bir yere sahip olan vergilerden beklenen 

fayda, temel olarak vergi sisteminin yapısı ile vergi mükelleflerine bağlı 

olabilmektedir. Vergi sisteminin işlevselliği ve sorunsuz bir şekilde 

devamlılığı vergileme ilkeleri ile ilişki içerisindedir. Vergi sisteminden 

umulan optimum hasılatın elde edilebilmesi ise bireylerin vergiye karşı 

sergiledikleri gönüllü uyumları ile yakından ilişkilidir. Bu bakımdan vergi 
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sistemlerinin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesinde vergileme 

ilkeleri önem arz etmekteyken, bu sistemden sağlanacak olan optimum 

hasılat için vergiye gönüllü uyum önem arz etmektedir. Nitekim vergi 

sitemi ile alakalı olan bu iki değişken, birbirleri ile koordineli olarak 

hazırlanması durumunda elde edilen fayda artabilecektir. Bu bölümde 

vergileme ilkelerinin “dört temel direği” olarak bilenen Adam Smith’in 

vergileme ilkeleri çerçevesinde, vergiye gönüllü uyum ilişkisi 

değerlendirilecektir. 

4.1. Adalet İlkesi ve Vergiye Gönüllü Uyum 

Adalet ilkesi kamu harcamalarının finansmanına, bireylerin ödeme 

güçleri doğrultusunda, ödeme güçlerine en yakın oranda katkıda 

bulunmasını öngören bir ilkedir. İlkenin öne sürdüğü en önemli argüman, 

bireylerden vergi alınırken, ödeme güçlerinin dikkate alınmasıdır. 

Bireylerin ödeme güçlerinin en önemli göstergesi ise gelirleridir. Bireyler 

geliri,  fiziki emek veya sermayeleri üzerinden elde edebilmektedir. Birey 

gelir elde etmek için yoğun bir emek harcayabileceği gibi kolay bir şeklide 

de elde edebilmektedir. Neticede elde ettiği kazanç, birey için önem arz 

edecek, zorunlu ve karşılıksız olarak devlete vergi yoluyla yaptığı 

ödemelerde isteksiz tavır sergileyebilecektir. Vergilerin, bireyler için 

karşılıksız bir ödeme niteliğinde olmasının yanı sıra bir de adalet ilkesi 

gözetilmeksizin toplanması durumunda ise vergiye gönüllü uyumları 

olumsuz şekilde etkilenebilecektir.  

4.2. Belirlilik İlkesi ve Vergiye Gönüllü Uyum 

Bireylerin ödeyecekleri verginin; miktarı, oranı, zamanı gibi çeşitli 

unsurları önceden bilmesini ifade eden belirlilik ilkesi de bireylerin vergiye 

karşı gönüllü tavır sergilemeleri üzerinde etkili olabilecektir. Bireyler vergi 

ödediklerinde harcanabilir gelirlerinde bir azalma meydana gelecektir. 

Harcamalarını ise bu azalma ile orantılı olarak planlamak ve yürütmek 

isteyeceklerdir. Bireyler belirlilik ilkesi gereğince, ödeyecekleri verginin 

miktarı, zamanı vb. bilgilere önceden sahip olmayı ve bu doğrultuda 

ekonomik ve bütçesel plan yapmayı tercih edeceklerdir. Bu bağlamda ne 

zaman, ne kadar vergi ödeyeceğini önceden bilmeyen bireylerin vergiye 

gönüllü uyumları azalabilecektir. 

4.3. Uygunluk İlkesi ve Vergiye Gönüllü Uyum 

Vergilemede uygunluk ilkesi bireylerden vergi alınırken, onlar için en 

uygun; zaman, yer ve mekânda alınması gerektiğini öne sürmektedir. 

Bireyler; Motorlu Taşıt Vergisi, Emlak Vergisi gibi yüksek miktarlı 

vergilerle karşı karşıya kalabilmektedir. Söz konusu vergilerin tahsil 

aşamasında bireylere çeşitli uygun koşulların sağlanamaması durumunda 

bireyler mali olarak sıkıntıya düşebilecektir. Verginin zorunlu bir ödeme 

olması, bireylerin vergiyi bir yük olarak hissetmelerine sebep 
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olabilmektedir. Yük olarak hissettikleri ödemenin uygun şartlar altında 

alınmaması ise bireylerin vergiye karşı tutumları olumsuz yönde 

etkileyecektir. 

4.4. İktisadilik İlkesi ve Vergiye Gönüllü Uyum 

İktisadilik ilkesi, verginin tarh ve tahsil masraflarının olabildiğince 

düşük seviyede olmasını ifade etmektedir. Aynı zamanda halkın cebinden 

çıkan tutar ile devletin hazinesine giren tutar arasındaki farkın düşük 

olması gerektiği anlamı taşımaktadır. Bireylerin vergi ödemeleri 

neticesinde, tasarruf veya yatırım kararları etkilenmektedir. Ekonomik 

feragatte bulunduğu ve yük olarak hissettiği vergi ödemelerinin, ödediği 

tutara yakın bir tutarda hazineye girmesi, bireyin kendisini iyi hissetmesini 

sağlayabilecekken, tersi durumda ise kendisini kötü hissedebilecektir. 

Ödediği vergi tutarının çok altında bir tutarın hazineye girdiğini gören 

bireyin, hissettiği vergi yükü de artabilecektir. Bu bağlamda devletin 

kamusal hizmet sunumu için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyabileceğini 

düşünebilecek ve vergiye karşı bakış açısı olumsuz yönde değişebilecektir.  

Sonuç 

Bir vergi sisteminden beklenen fayda; bir taraftan vergileme ilkelerine 

bağlı iken, diğer taraftan ise vergiye gönüllü uyum derecesine bağlı 

olmaktadır.  Vergi sisteminin işlevselliği ve sorunsuz bir şekilde 

devamlılığı vergileme ilkeleri ile ilişki içerisindedir. Vergi sisteminden 

umulan optimum hasılatın elde edilebilmesi ise bireylerin vergiye karşı 

sergiledikleri gönüllü uyumları ile yakından ilişkilidir. Bu bakımdan vergi 

sistemlerinin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesinde vergileme 

ilkeleri önem arz etmekteyken, bu sistemden sağlanacak olan optimum 

hasılat için vergiye gönüllü uyum önem arz etmektedir.  

Vergileme ilkelerinin “dört temel direği” olarak bilinen ve tasnifi Adam 

Smith’e ait olan “adalet, uygunluk, belirlilik ve iktisadilik” ilkeleri 

bireylerin vergi uyumları üzerinde etki yaratabilmektedir. Bireylerin 

vergiyi, karşılıksız ve zorunlu olarak ödemeleri, vergiyi yük olarak 

hissetmelerine neden olabilmektedir. Yük olarak hissettikleri vergileri 

öderken üzerinde gönüllülük gösterip göstermemeleri üzerinde birçok 

faktör etki yaratmakta ve bu faktörler; adalet, belirlilik, uygunluk ve 

iktisadilik ilkeleri çerçevesinde yorumlanabilmektedir. Bireyler vergi 

öderken, kendilerinden adil ve uygun şartlarda vergi alındığını 

düşünmeleri durumunda uyumları artabilecektir. Ödeyecekleri vergiyi 

önceden bilmeleri ve kendi ekonomik planlarını yapabilmeleri de vergi 

uyumlarını yükseltebilecektir.  

Hükümetler vergi sistemlerini oluştururken, söz konusu ilkeler 

çerçevesinde hareket etmelidir. Zira vergi, devlet için en önemli gelir 
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kalemidir. Bu kalemden sağlayabileceği fayda ise mükelleflerin uyumları 

ile artabilecektir. 

Kaynakça 

Akbulut, A. (2003). “Tax Compliance (Vergiye Gönüllü Uyum)”. Vergi 

Dünyası Dergisi, 266, 89-97. 

Aksoy, Ş. (2011). Kamu Maliyesi. 4. Baskı. İstanbul: Filiz Kitabevi.  

Aktan, C. C. (1990). “Vergilerin Tahsilinde Temel İlkeler”. Maliye 

Yazıları Dergisi, 24, 44-56. 

Aktan, C. C. (2006). “Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergi Ahlakı”. 

Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi. Ed. Coşkun C.  

Aktan Dileyici, D. ve Vural, İ. Y. Ankara: Seçkin Yayınları. 

Aktan, C. C. ve Çoban, H. (2006). “Vergileme Ekonomisi ve Vergileme 

Psikolojisi Perspektifinden Vergiye Karşı Tutum ve Davranışları 

Belirleyen Faktörler”. Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi. 

Ed. Coşkun C. Aktan, Dilek Dileyici ve İstiklal Y. Vural. Ankara: 

Seçkin Yayınları. 

Aktan, C. C. (2002). “Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması ve 

Yoksulluk Sorununun Ortadan Kaldırılması İçin Vergi Sistemi Nasıl 

Dizayn Edilmeli?”. Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Hak-İş 

Konfederasyonu Yayını, 1-22. 

Buehn, A, ve Schneider, F. (2011). “Shadow economies around the world: 

Novel insights, accepted knowledge and new estimates”, International 

Institute of Public Finance, 19(1), 139-171. 

Aydemir, Ş. (1995). Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi: Vergisel Ağırlıklı 

Uzlaşma Önerisi.  İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği 

Yayınları. 

Biberoğlu, E. (2006). Türkiye’de Gönüllü Vergi Uyumu. Yüksek Lisans 

Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Çataloluk, C. (2008). “Vergi Karşısında Mükelleflerin Tutum ve 

Davranışları”. Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, (20), 213-228. 

Çelikkaya, A. ve Gürbüz, H. (2006). “Mükelleflerin Vergiye Gönüllü 

Uyumunu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Bir Alan Çalışması”, İktisat 

İşletme ve Finans Dergisi, 21(247), 122-139. 

Edizdoğan, N. (1994). Kamu Maliyesi II, Kamu Gelirleri ve Vergi Teorisi. 

Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları. 

 

332



 
 

Edizdoğan, N., Çetinkaya, Ö. ve Gümüş, E. (2017). Kamu Maliyesi. Bursa: 

Ekin Yayınevi. 

Eker, A. (1996). Kamusal Maliye. İzmir: Doğuş Matbaası. 

Eker, A. ve Bülbül, D. (2016). Kamu Maliyesi. Ankara: Gazi Kitabevi. 

Eker, A. ve Tüğen, K. (1994). Kamu Maliyesine Giriş. İzmir: Takav 

Matbaası. 

Erdem, Metin, Şenyüz, Metin ve Tatlıoğlu, İsmail (2003). Kamu Maliyesi. 

3. Baskı Bursa: Ekin Kitabevi. 

Gökbunar, A. R. (1998). “Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme”. Celal 

Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 1(4), 177-201. 

Gökbunar, R. ve Çetin, G. (2010). “Mükellef Hakları ve Vergiye Gönüllü 

Uyum: Manisa Merkez İlçe Anket Uygulaması”, Vergi Dünyası 

Dergisi, 346, 100-113. 

Güner, A. (1998). “Vergi Afları -Vergiye Uyum İlişkisi Üzerine”. Prof. Dr. 

Salih Şanver'e Armağan, Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve 

Uygulama Merkezi, 261-271. 

Güngör, E. (2000). Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk. 3. Baskı. İstanbul: 

Ötüken Neşriyat Yayınları. 

Herekman, A. (1998). Kamu Maliyesi II. Ankara: Sevinç Matbaası. 

Herschel, F. J. (1978). “Tax Evasion and Measurement in Developing 

Countries”. Public Finance, 33(3), 232-268. 

Hınes, J. R. (2000). “What is Benefit Taxation?”. Journal of Public 

Economics, 75(3), 483-492. 

İpek, S. ve Kaynar, İ. (2009). “Vergiye Gönüllü Uyum Konusunda 

Çanakkale İline Yönelik Ampirik Bir Çalışma”, Yönetim ve Ekonomi: 

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 

1(16), 173-190. 

Kirchler, E.,  Hoezl, E. ve Wahl, I. (2008). "Enforced Versus Voluntary 

Tax Compliance: The “Slippey Slope” Framework". Journal of 

Economic Psychology, 29, 210-225. 

Kumluca, İ. (2003). “Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler”. Vergi 

Sorunları Dergisi, 180, 91-97. 

Külekçi, C. (2011). Türkiye’de Vergi Mükelleflerinin Vergiye Gönüllü 

Uyumunu Belirleyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Manisa: Celal 

Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

333



 
 

Musgrave, R. A (1959). The Theory of Public Finance -A Study in Public 

Economy. London: Mc. Graw-Hill Book. 

Nadaroğlu, H. (2000). Kamu Maliyesi Teorisi. 11.Baskı. İstanbul: Beta 

Basın Yayın Dağıtım. 

Orhaner, E. (2000). Kamu Maliyesi. Ankara: Gazi Kitabevi. 

Ömürbek, N., Çiçek, H. G., Çiçek, S. (2007). “Vergi Bilinci Üzerine Bir 

İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları”. 

Maliye Dergisi, 153, 102-122. 

Önder, İ., Türel, O., Ekinci, N. ve Somel, C. (1993). Türkiye’de Kamu 

Maliyesi, Finansal Yapı ve Politikalar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları. 

Pehlivan, O. (2013). Kamu Maliyesi. Trabzon: Celepler Matbaacılık.  

Richardson, G. (2006). “Determinants of Tax Evasion: A Cross Country 

Investigation”. Journal of International Accounting, Auditing and 

Taxation, (15), 150-169. 

Roth, J. A., Scholz, John T. ve Witte, A.D. (1989). Taxpayer Compliance 

Volume 1 An Agenda for Research. Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press. 

Sayar, N. (1975). Kamu Maliyesi Cilt 1, Kamu Gider ve Gelir Prensipleri. 

İstanbul: İ.İ.T.A Nihat Sayar, Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları. 

Silvani, C. ve Baer, K. (2000). “Vergi İdaresi Reform Stratejisinin 

Planlanması: Tecrübe Ve İlkeler”, Çev: Özgür Saraç. Türk İdare 

Dergisi, 426, 189-220. 

Şenyüz, D. (1995). Vergilendirmede Yükümlü Psikolojisi. Bursa. 

Tosuner, M. ve Demir, İ. Ç. (2009). “Vergi Ahlâkının Sosyal ve Kültürel 

Belirleyenleri”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 1-15. 

Tunçer, M. (2001). “Vergi Aflarının Vergi Uyumuna Etkisi”. Uludağ 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1-2 (19), 1-7. 

Turhan, S. (1993). Vergi Teorisi ve Politikası. 5. Baskı. İstanbul: Filiz 

Kitabevi. 

Turhan, S. (1998). Vergi Teorisi ve Politikası. İstanbul: Filiz Kitapevi. 

 

334



BÖLÜM 21 

YOLSUZLUK VE DEMOKRASİNİN KAMU 

HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD 

ÜLKELERİ İÇİN BİR ANALİZ 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KUTBAY 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman/Türkiye 

e-mail: hkutbay@kmu.edu.tr, Orcid no: 0000-0002-8819-1846. 

1. Giriş 

Kamu maliyesi alanındaki araştırmacılar arasındaki tartışmalı 

konulardan birini kamu harcamalarının belirleyicilerini tahmin etmek 

oluşturmaktadır. Zira kamu harcamalarının sürekli artış gösterdiğini ve bu 

artışı “Kamu Harcamalarının Artış Kanunu” olarak sosyal bir kanuna 

bağlamayı gerekli kılan maliyecilerin aksine, kamu harcamalarının 

artışının kanuna bağlanacak kadar sürekli artış göstermediğini, kısa ve 

uzun dönemde farklılıklar gösterebildiğini ve kamu harcamalarındaki 

artışın ülkeden ülkeye değişebildiğini belirterek kamu harcamalarındaki 

artışı farklı sebeplere bağlayan maliyeciler de bulunmaktadır (Ay, 2015). 

Kamu harcamalarındaki artışı açıklamaya ilişkin ilk çalışma Alman 

ekonomist Adolph Wagner tarafından 1883 yılında İngiltere, Kuzey 

Amerika, Japonya, İsviçre ve Prusya gibi o dönemin gelişmekte olan 

ülkeleri özelinde yapılmış olup Wagner, kamu harcamalarının sürekli 

artışını sanayileşme sürecinin getirmiş olduğu ekonomik ve sosyal 

gelişmeler neticesinde özel sektör tarafından yerine getirilemeyen adalet, 

savunma, güvenlik, telekomünikasyon, ulaşım, bankacılık vb. bazı 

hizmetler dolayısıyla devletin üstlenmiş olduğu görevlerin artmasına 

bağlamıştır  (Akdoğan, 2009).    

Kamu harcamalarındaki sürekli artışı devlet faaliyetlerindeki artışa 

bağlayan Wagner, kamu harcamalarındaki artış hızının milli gelirdeki artış 

hızından daha yüksek olduğunu da belirtmiştir (Pehlivan, 2019). Martin ve 

Lewis (1956), kamu harcamalarının daha çok devletin rolü kavramıyla 

belirlendiğine inanmakta iken W.W. Rostow da Wagner’in düşüncesini 

desteklemekte olup kamu harcamalarındaki artışı, ekonomik gelişmeye ve 

bu gelişmenin devlet faaliyetlerini artırmasına bağlamaktadır. Wagner’in 

kamu harcamalarının sürekli artışının bir kanun niteliği taşıdığını gelişmiş 

ülkeler için savunan H. C. Adams ise kamu harcamalarındaki artışın her 

ülke için farklı olabileceğini vurgulamıştır (Erdem vd., 2017). S. Fabricant 

(1952), Wagner ve Adams’ın kamu harcamaları artışını bir kanun olarak 

savunmalarını inceledikleri ülkelerin sayısını yetersiz bulduğundan yersiz 

ve zamansız olarak belirtmiştir. 
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Wagner tarafından öne sürüldüğü gibi kamu harcamalarındaki artışın 

var olduğunu ancak bu artışın sürekli olmadığını savunan Peacock- 

Wiseman (1967) ise, kamu harcamalarının belirleyicisini ekonomik krizler 

ve savaş gibi olağanüstü dönemlere bağlamışlar ve bu dönemlerde kamu 

harcamalarında bir sıçrama olduğunu, olağanüstü şartların kalkmasına 

rağmen harcamaların eski seviyesine düşmediğini belirtmişlerdir. F. Nitti, 

kamu harcamalarındaki artışın küçümsenmeyecek derecede olduğunu 

ancak bu artışın Wagner’in belirttiği nedenlerden değil genel itibariyle 

savunma, savaş ve uluslararası gerginliklerden kaynaklandığını ifade 

etmiştir. R. Musgrave ve H. Dalton da, Nitti gibi kamu harcamalarındaki 

artışın en önemli sebebinin askeri harcamalar olduğunu savunurken, askeri 

harcamalar toplam kamu harcamaların dışında tutulduğunda Wagner’in 

iddia ettiği gibi kamu harcamalarındaki artışın sürekli olmayacağını 

belirtmişlerdir. W. J. Baumol, kamu harcamalarının artışını, devlet 

faaliyetlerindeki artış ve olağanüstü dönemler haricinde verimlilik esası 

çerçevesinde, kamu kesiminin sermaye yoğun üretim teknikleri yerine 

emek yoğun üretim tekniklerini tercih ederek birim maliyetlerin yüksek 

olmasına bağlamaktadır (Ergen ve Yavuz, 2017).  

Kamu harcamalarının belirleyicileri arasında kentsel sektör 

büyümesinin etkili olduğunu savunan olduğu (Thorn 1977) gibi ekonomik 

faaliyeti yeniden dengelemek için hükümetin herhangi bir müdahalesi 

gerektiğinde (örneğin enflasyonla mücadelede maliye politikasını kullanan 

hükümet, enflasyon arttığında kamu harcamalarını azaltarak karşılık 

verirken; işsizliğin payı arttığında ise kamu harcamalarını artırma 

eğilimindedir) kamu harcamalarının değişebildiğini de savunan olmuştur 

(Neck ve Schneider 1988). Kamu harcamalarının ekonomik, demografik 

ve sosyal değişkenlerin yanı sıra gelir tarafından belirlendiği de öne 

sürülmüş olup kamu harcamalarının belirleyicileri olarak belirtilen bu 

değişkenler ( savaşlar, bireylerin hayat standartlarının yükseltilmesi, devlet 

anlayışındaki ekonomik, sosyal ve siyasi değişmeler neticesinde oluşan 

kamu hizmetlerindeki yaygınlaşma ve yoğunlaşma) kamu harcamalarının 

gerçek artış nedenleri olarak da bilinmektedir (Tayeh ve Mustafa, 2011). 

Bu çalışmada ise kurumsal bir değişken olan yolsuzluk ve politik bir 

değişken olan demokrasinin kamu harcamalarını nasıl etkilediği 

araştırılmıştır. Uluslararası Şeffaflık Örgütü ve Dünya Bankası tarafından 

yolsuzluk, resmi yetkilerin kamu yararına karşı kullanılması veya kamu 

gücünün özel kazançlar için kötüye kullanılması olarak tanımlanmaktadır 

(Hashem, 2014). Yolsuzluğun bir sonucu olarak üretim maliyetinin 

artması, yerli ve yabancı yatırımların azalması, ulusal kaynakların yetersiz 

tahsis edilmesi, toplumdaki eşitsizlik ve yoksulluğun artması veya karar 

alma sürecindeki belirsizlikler gelmekte olup gelişmekte olan ülkeler de 

dâhil olmak üzere tüm dünya ülkelerinde yolsuzluk, hükümetin etkinliği 

için zararlı olarak kabul edilmektedir. Nitekim yolsuzluk, bütçe dengesini 
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sınırlamakta, hükümet harcamalarının etkinliğini düşürmekte ve bütçenin 

münferit bütçe işlevleri arasındaki tahsisini de bozmaktadır (Delavallade, 

2006). 

Devlet bütçesinin oluşturulması ve uygulanması, geniş ve karmaşık 

karar alma yönetiminden geçtiğinden, hükümet harcamalarının kapsamı ve 

tahsisine ilişkin kararların çeşitli yolsuzluk biçimleri için çok uygun olması 

kuvvetle muhtemeldir. Hükümetlerin her zaman vatandaşlarının çıkarına 

en iyi şekilde hareket etmediği bir dünyada, yozlaşmış politikacıların, 

büyük rüşvet vermenin ve onları gizli tutmanın daha kolay olduğu alanlara 

daha fazla kamu kaynağı harcamalarının beklenebileceği belirtilmektedir 

(Mauro, 1998). Daha doğrusu, politikacılar ve yetkililer, rüşvetin 

(yolsuzluğun) etkisi altında, oligopol piyasalarda üretilen yüksek 

teknolojili mallara harcanan kamu harcamalarının oranını artırma 

eğilimine sahip olup oligopol piyasa yapısı, rüşveti ortaya çıkarmadaki 

yüksek zorluğun garantisini ifade etmektedir. Çünkü yüksek teknolojiye 

sahip inovasyon ürünleri piyasalarındaki fiyatlar kolayca 

karşılaştırılamamakta ve söz konusu olan daha yüksek kâr beklentisi 

nedeniyle politikacıların ve bürokratların daha yüksek rüşveti kabul 

etmelerini sağlayabilmektedir (Jajkowicz ve Drobiszová, 2015). Neticede 

devletlerin varoluşlarından itibaren onlara eşlik eden en olumsuz 

fenomenlerden biri olan yolsuzluk, yönetim sürecini bozabilmekte, çeşitli 

yanlış hedeflerin belirlenmesine ve kamu harcamalarının yapısını deforme 

ederek belirlenen önceliklerden sapmalara neden olabilmektedir. 

Dolayısıyla, kamu harcama yönetim sisteminde yolsuzluğun yayılması, 

kamu harcamalarındaki öncelikleri genel olarak toplum için olumlu 

sonuçlar oluşturanlardan, kamu görevlileri için kişisel avantajlar üretenlere 

kaydırabilmektedir. Bu nedenle, sabit miktarda kaynak verildiğinde, 

üretilen kamu mallarının hacmi azalma eğiliminde olup bu da kamu 

harcamalarının verimliliğinin düşmesine neden olmaktadır (Malyniak, 

2019a). 

Kamu harcamalarının etkinliğini artırmak ise modern dünyanın en 

önemli öncelikleri arasında yer aldığından yolsuzluk ile kamu 

harcamalarının verimliliği arasındaki bağımlılığın doğasını anlamak 

önemlidir. Zira yolsuzluğun kontrol edilememesi veya yolsuzluk algılama 

endeksinin yükseltilememesi (yolsuzluğun azaltılması) toplumun kamu 

hizmetlerinden memnuniyetinin azalmasına ve kamu hizmetlerinin 

sunumunun maliyetinin artmasına yol açmaktadır. Arz edilen kamu 

mallarının tahmini değerindeki azalma ve kamu malları tedarikinin 

maliyetlerindeki artış, kamu harcamalarının azalan etkinliğini doğrudan 

belirleyebildiğinden ve yurtiçi yatırım, doğrudan yabancı yatırım ve 

ekonomik yönden birçok olumsuz sonuçlara neden olarak ciddi bir 

kalkınma zorluğu ortaya çıkaran yolsuzluk, hem gelişmiş hem de gelişen 

ülkeler için önemli bir endişe haline gelmiştir (Arif vd., 2019). 

337



Yolsuzluk gibi ülkelerin demokratik seviyeleri de kamu harcamalarını 

etkileyebilmektedir. Düşük gelirli grupların siyasi süreçte yer almasına izin 

veren demokratik ülkelerde, bu grupları (işsizler, hastalar, yoksullar, 

yaşlılar vb.) destekleyen ve dolayısıyla eşitliği teşvik etme eğiliminde olan 

politikalar uygulanmakta iken  demokratik olmayan bir rejim altında ise 

seçmenlerin önemli bir kısmı karar alma sürecinin dışında tutulduğundan, 

kamu sektörünün boyutu ve yeniden dağıtım harcamalarının miktarı 

demokratik ülkelere kıyasla daha düşük gerçekleşebilmektedir (Profeta 

vd., 2011). Nitekim kamusal karar alma süreçleri gerçekleştirilirken, 

kaynakların kamu ve özel sektör arasında dağılımının seçmenlerin 

tercihine göre belirlendiği demokrasiyle yönetilen ülkelerde seçmenler 

kendilerine en fazla kamusal hizmet sunmayı taahhüt eden siyasi partileri 

seçerken, politikacılar ise karını maksimize etmek için tüketicilerin 

ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan girişimciler gibi seçmenlerin 

isteklerine cevap verebilmek adına kamu harcamalarını artırmaktadırlar 

(Ay, 2015; Ulutürk, 2011). Bu durum kamu tercihi yaklaşımı veya 

maksimizasyon yaklaşımı olarak da ifade edilmekte olup demokratik bir 

rejim altında seçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için hükümet 

harcamalarının artması muhtemeldir. Her ülkedeki siyasi sistem, harcama 

programlarının boyutu, kapsamı ve kompozisyonunda önemli bir rol 

oynamakta olup demokratik ülkelerde hükümet harcamaları otokrasilere 

kıyasla çok daha fazladır (Pavlos, 2018). Çoğunluk oyunu benimseyen 

demokratik bir sistemde, maliye politikası seçimleri medyan seçmen 

tarafından yapılmakta ve seçmenler kamu malları üreten ve gelirleri 

yeniden dağıtan artan harcamalar talep ettiğinden medyan seçmen 

kendisine net bir pozitif sonuç veren harcama düzenlemesi için oy 

verecektir (Günaydın, 2004). Bu yüzden demokrasi ile kamu harcamaları 

arasında pozitif bir ilişkinin olması beklenilmektedir. 

Çalışma ele alınan değişkenlerden yolsuzluk endeksi, Kaufmann vd. 

(2003) tarafından sunulan altı yönetişim göstergesinden biridir. Yolsuzluk 

endeksi, kamu iktidarının özel kazanç için ne ölçüde kullanıldığına dair 

algıları göstermektedir. Ülkelerdeki yolsuzluk düzeyinin değerlendirilmesi 

–2.5 ila +2.5 arasında değişmektedir. Bir ülkedeki yolsuzluk algılama 

endeksindeki değer ne kadar yüksek ise yolsuzluğun o derece düşük 

olduğunu göstermektedir. Yolsuzluk algıla endeksinin düşük olması yani -

2.5’e doğru yaklaşması ise o ülkede yolsuzluğun yüksek olduğuna işaret 

etmektedir.  

Ülkelerin demokrasi düzeylerine ilişkin veriler ise, The Economist 

Intelligence Unit – EIU (https://www.eiu.com) tarafından derlenen 

Demokrasi Endeksinden alınmıştır. Demokrasi Endeksi, 0 ila 10 arasında 

değişen 5 kategoride gruplandırılmış 60 göstergeye dayanarak 

hesaplanmaktadır. Elde edilen hesaplamalar neticesinde ise ülkeler 0-10 

arasında aldıkları puanlara göre 4 gruba ayrılmaktadırlar (EIU,  2019). 
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Demokrasi endeksinin hesaplanmasında değerlendirilen kategoriler ve 

ülkelerin demokrasi seviyesinin belirlenmesinde kullanılan puanlama 

sistemi Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Tablo 1. Demokrasi endeksi 

Kategoriler Demokrasi Grupları 
Demokrasi 

Endeks Sınırları 

Seçim süreci ve çoğulculuk 

* Sivil özgürlükler 

* Hükümetin işleyişi 

* Politik kültür  

* Politik katılım 

Tam demokrasi 10 ≥ s > 8 

Kusurlu demokrasi 6 < s ≤ 8 

Hibrit rejim 4 < s ≤ 6 

Otoriter rejim s ≤ 4 

Kaynak: EIU, 2019: 51-52. 

2019 yılı için 167 ülke kapsamında yapılan hesaplamalar neticesinde 

bölgelerin hangi demokrasi türünde yer aldığı ise Tablo 2’de belirtilmiştir. 

Tablo 2. Bölgeler arasında demokrasi 

Ülke 

sayısı 

Demokrasi 

endeks ort. 

Tam 

demokrasiler 

Kusurlu 

demokrasiler 

Hibrit 

rejimler 

Otoriter 

rejimler 

Kuzey Amerika 

2 8.59 1 1 0 0 

Batı Avrupa 

21 8.35 15 5 1 0 

Doğu Avrupa 

28 5.42 0 12 9 7 

Latin Amerika ve Karayipler 

24 6.13 3 14 4 3 

Asya ve Avustralasya 

28 5.67 2 14 5 7 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

20 3.53 0 2 3 15 

Sahra-altı Afrika 

44 4.26 1 6 15 22 

Kaynak: EIU, 2019: 23. 

EIU (2019) raporuna göre Tablo 2’de belirtilen bölgelerde OECD 

ülkeleri “tam demokrasiler” olarak sıralanan ülkeler arasında hâkim olup 

bu durum ekonomik kalkınma seviyesinin demokratik kalkınma üzerinde 

bağlayıcı değilse de önemli bir kısıtlama olduğunu göstermektedir. 

2. Literatür  

Küresel bir sorun olup farklı ülkelerde değişen derecelerde mevcut olan 

ve halkın özel kazançlar için kamu gücünün kötüye kullanılması olarak 

tanımlanan yolsuzluk, yurtiçi yatırımlar, doğrudan yabancı yatırımlar, 
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ekonomik büyüme, hükümet harcamalarının büyüklüğü ve bileşimi 

üzerinde bir takım etkiler doğurmakta olup bu çalışmada yolsuzluğun 

kamu harcamaları üzerindeki etkilerini ele alan çalışmalar Tablo 3’de 

belirtilmiştir.      

Tablo 3. Yolsuzluğun kamu harcamaları üzerindeki etkisine yönelik 

yapılan çalışmalar 

Y
az

ar
  Çalışmanın 

Kapsamı, Veri 

Seti ve Yöntem 

Kullanılan 

Değişkenler 
Bulgular 

D
el

av
al

la
d

e 
(2

0
0

6
) 64 ülke (51 

gelişmekte olan 

ve 13 gelişmiş) 

için 1996-2001 

dönemi verileri 

kullanılarak 

EKK 

yapılmıştır 

Kamu 

harcamaları alt 

bileşenleri, 

yolsuzluk 

endeksi, kentsel 

nüfus oranı, 0-

14 arasındaki 

nüfus oranı, 

nüfusun 

bağımlılık oranı 

(15 yaş 

altındaki 

çocuklara ve 

yaşlılara göre 

çalışma 

çağındaki 

nüfus),  

kişi başına 

düşen GSYH, 

toplam 

işgücünün 

yüzdesi olarak 

askeri personel 

ve kamu borcu 

Yolsuzluğun, eğitim, sağlık 

ve sosyal koruma 

harcamalarını azalttığını; 

savunma, yakıt ve enerji, 

kültür ve kamu hizmetleri ve 

düzen harcamalarını ise 

artırdığını belirlemiştir. 

Ayrıca kamu harcamalarının 

ulaştırma ve haberleşme, 

tarım ve imalata ayrılan 

kısımlarının ise yolsuzluktan 

etkilenmediğini tespit 

etmiştir. Kişi başına GSYH, 

savunma, yakıt ve enerji 

harcamaları regresyonlarında 

anlamlı ve pozitif, sosyal 

koruma harcamalarında ise 

negatif katsayıya sahiptir. 

Kentleşme oranı, ulaşım, 

tarım, imalat vb. harcamalar 

üzerinde önemli ve negatif; 

sosyal koruma 

harcamalarında ise pozitif bir 

etkiye sahiptir. Bağımlılık 

oranının kültür harcamaları 

üzerinde önemli ve olumsuz 

bir etkisi vardır. İşgücü 

nüfusu içindeki askeri 

personel yüzdesi ne kadar 

yüksekse, savunma 

harcamalarının payı da o 

kadar yüksektir. 15 yaşa altı 

çocukların eğitim 

harcamaları üzerindeki etkisi 

pozitif ve anlamlıdır. 
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B
ağ

d
ig

en
 v

e 
D

ö
k

m
en

 (
2

0
0

6
) 

Türkiye için 

1982–2003 

dönemi verileri 

kullanılarak En 

Küçük Kareler 

Yöntemi tercih 

edilmiştir 

Reel GSYH, 

toplam kamu 

harcamaları, 

eğitim 

harcamaları, 

sağlık 

harcamaları, 

savunma 

harcamaları, 

yatırım 

harcamaları ve 

yolsuzluk 

algılama 

endeksi 

Yolsuzluk algılama endeksi 

ile toplam kamu harcamaları 

ve kamu harcamalarının alt 

bileşenleri arasında aynı 

yönde nedensel bir ilişkinin 

olduğunu belirlemişlerdir. 

Yolsuzluk algılama 

endeksindeki 1 birim artışın 

yatırım harcamalarını %0.24, 

sağlık harcamalarını %0.06 

ve eğitim harcamasını %0.33 

oranında pozitif ve anlamlı 

bir şekilde artırdığını 

belirlemişlerdir. Savunma 

harcamaları ve toplam kamu 

harcamalarını ise pozitif 

ancak anlamsız etkilediğini 

tespit etmişlerdir. 

D
em

ir
 (

2
0

0
9

) 

Ege Bölgesi 

için yüz yüze 

anket tekniği 

sonucu elde 

edilen veriler 

ordered probit 

regresyon 

modeli ile 

analiz 

edilmiştir 

Kamusal 

harcamaların 

algılanması, 

kurumsal 

kalite, 

yolsuzluk 

endeksi, gelir 

düzeyi, mali 

bağlantı, vergi 

yükü,  denetim, 

adalet algısı, 

yaş, cinsiyet, 

eğitim düzeyi, 

meslek grubu 

ve medeni 

durum 

Eğitim faktörü ile kamusal 

harcamaların algılanma şekli 

arasında anlamlı bir sonuç 

elde edilmiştir. Kurumsal 

kalite algısı ile kamusal 

harcamalardaki savurganlık 

algısı arasında negatif, 

yolsuzluk ile kamusal 

harcamalardaki savurganlık 

algısı arasında ise pozitif bir 

ilişki tespit edilmiştir. Mali 

bağlantı ile kamusal 

harcamalarda savurganlık 

algısı arasında negatif bir 

ilişkinin olduğu, subjektif 

vergi yükü ile kamusal 

harcamalardaki savurganlık 

algısı arasında ise pozitif bir 

ilişki belirlenmiştir. Kamusal 

harcamaların denetim algısı 

ve adalet algısı ile kamusal 

harcamalardaki savurganlık 

arasında ise negatif ilişkinin 

olduğu belirtilmiştir. 
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H
es

sa
m

i 
(2

0
1

0
) 

26 OECD 

ülkesi için 

1996-2008 

dönemi 

verilerini 

kullanarak 

panel veri 

analizi 

yapılmıştır 

Toplam kamu 

harcamalarının 

payı olarak on 

harcama türü, 

yolsuzluk 

algılama 

endeksi (0 ila 

10 arası olup 10 

yüksek 

yolsuzluğu 

ifade 

etmektedir), 

kamu borcu, 

devlet 

tahvillerinin 

faiz oranı, 

işsizlik oranı, 

reel GSYH 

büyüme oranı, 

yaşa bağımlılık 

oranı, kentsel 

yoğunluk payı, 

nüfus 

yoğunluğu 

Yolsuzluğun artmasıyla 

birlikte sağlık harcamalarının 

ve çevre koruma 

harcamalarının payının 

arttığını tespit etmiştir. 

Ayrıca yolsuzluğun 

artmasıyla birlikte sosyal 

koruma ve rekreasyon, kültür 

ve din harcamalarının ise 

paylarının düştüğünü 

belirlemiştir. Diğer kamu 

harcama bileşenleri ile 

yolsuzluk arasındaki ilişkiyi 

ise anlamsız belirlemiştir. 

Kamu harcamalarının 

tahsisindeki bir bozulmanın, 

hükümetin hedeflerini yerine 

getirmede başarısız olmasına 

yol açacağından yolsuzlukla 

mücadelenin uluslararası 

kurumların ve karar alıcıların 

gündeminde üst sıralarda yer 

alması ve bunun gelişmekte 

olan ülkelerle sınırlı 

kalmaması, diğer ülkeler 

özelinde olması gerektiğini 

de ifade etmiştir. 

H
as

h
em

 (
2

0
1
4

) 13 Arap 

ülkesini 2003-

2008 dönemi 

verileri 

kullanılarak 

EKK 

yapılmıştır 

Yolsuzluk 

algılama 

endeksi, eğitim, 

sağlık ve 

savunma 

harcamaları 

GSYH’ye 

oranı,  toplam 

devlet 

harcamaları 

yüzdesi olarak 

eğitim ve sağlık 

harcamaları 

Yolsuzluk algılama endeksi 

bir birim arttığında 

(yolsuzluk azaldığında); 

eğitim, sağlık ve savunma 

harcamalarının GSYH’ye 

oranının sırasıyla 1.12, 1.06 

ve 0.006 birim arttığını tespit 

etmiştir. Ayrıca yolsuzluk 

algılama endeksindeki bir 

birimlik artışın toplam devlet 

harcamalarının yüzdesi 

olarak devletin eğitim ve 

sağlık harcamalarını sırasıyla 

1.64 ve 1.43 birim arttırdığını 

belirlemiştir. 
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Ja
jk

o
w

ic
z 

v
e 

D
ro

b
is

zo
v

á 
(2

0
1

5
) 

21 OECD 

ülkesinin 1998-

2011 dönemi 

yıllık verileri 

kullanılarak 

havuzlanmış 

panel veri 

analizi 

yapılmıştır. 

Yolsuzluk 

algılama 

endeksi, kişi 

başına GSYH, 

vergi 

gelirleri/GSYH, 

kentsel nüfus 

/toplam nüfus 

ve kamu 

harcama 

grupları/toplam 

kamu 

harcamaları 

Yolsuzluk algılama endeksi 

arttığında, devletin savunma 

ve genel kamu hizmetleri 

harcamalarının azaldığını; 

eğitim, sağlık, eğlence, 

kültür ve din için yapılan 

harcamalarının ise arttığını 

belirlemişlerdir. Diğer kamu 

harcama türleri ile yolsuzluk 

algıla endeksi arasındaki 

ilişkinin ise istatistiki olarak 

anlamsız olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

M
al

y
n

ia
k

 v
d
. 

(2
0

1
9

a)
 

Demokratik 

gelişme 

düzeyine göre 

166 ülke ele 

alınmış olup bu 

ülkeler 4 gruba 

ayrılmıştır. 

2004-2017 

dönemi verileri 

kullanılarak 

panel veri 

analizi 

yapılmıştır 

Kamu 

harcamaları, 

yolsuzluk 

algılama 

endeksi ve 

demokrasi 

endeksi 

Yolsuzluk ve kamu 

harcamaları verimliliği 

arasında güçlü bir ilişki 

olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Yolsuzluk 

algısındaki bir birimlik 

artışın basit doğrusal 

regresyon modelinde 0.931 

birim ve çoklu regresyon 

modelinde 0.807 birim kamu 

harcamaları verimliliğinde 

marjinal bir artışa yol açtığını 

belirlemişlerdir. Ayrıca 

yolsuzluğun kamu 

harcamaları üzerindeki 

etkisinin bir ülkedeki 

demokrasi düzeyine bağlı 

olarak değiştiğini de 

göstermişlerdir. Düşük 

demokrasi düzeyine sahip 

ülkelerde, yolsuzluktaki bir 

birim azalmanın kamu 

harcamalarının verimliliğini 

0.923 birim artırdığını; 

yüksek demokrasi düzeyine 

sahip ülkelerdeki 

yolsuzluktaki benzer bir 

azalmanın ise kamu harcama 

verimliliğini 0.682 birim 

arttırdığını belirlemişlerdir. 
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M
al

y
n

ia
k

 v
d

. 
(2

0
1

9
b

) 

165 ülkenin 

2004-2017 

dönemi için 

EKK analizi 

yapılmıştır 

Yolsuzluk 

kontrol 

endeksi, kamu 

harcamaları ve 

demokrasi 

endeksi 

Ülkeleri demokrasi 

seviyesine göre ayırmışlar ve 

yolsuzluk seviyesinin 

düşürülmesinin neden 

olduğu kamu harcama 

etkinliği tahminindeki en 

büyük artışın (0,912) otoriter 

ülkelerde, en düşük 

verimlilik artışın (0,771) ise 

tamamen özgür demokratik 

ülkelerde gerçekleştiğini 

belirlemişlerdir. 

A
ri

f 
v

d
. 

(2
0

1
9

) 

Yüksek, orta ve 

düşük gelirli 

bölgeleri 

kapsayan 97 

ülkenin 1997-

2015 yılları 

arasındaki 

veriler 

kullanılarak 

Sistem 

Genelleştirilmiş 

Moment 

Yöntemi tercih 

edilmiştir 

Yolsuzluk (0; 

yüksek, 6 ise 

düşük 

yolsuzluğu 

ifade 

etmektedir), 

askeri 

harcamalar, kişi 

başına GSYH, 

iç ve dış 

çatışmalar, 

yatırımlar, 

devletin mal ve 

hizmet 

kullanımı 

Yüksek gelirli ülkelerde 1 

birim yolsuzluk azalışının 

askeri harcamaları yüzde 

0.133 oranında artırdığını,  

orta ve düşük gelirli 

ülkelerde ise yolsuzluk ve 

askeri harcamalar arasındaki 

ilişkinin pozitif ancak 

anlamsız olduğunu tespit 

etmişlerdir. Yüksek gelirli 

ülkelerde hükümet yatırım ve 

tüketimlerinin askeri 

harcamalar üzerindeki 

etkisini pozitif ve anlamlı, 

kişi başı GSYH’nın negatif 

ve anlamlı, çatışmaların ise 

pozitif ancak anlamsız 

etkilerinin olduğunu tespit 

etmişlerdir. Orta ve düşük 

gelirli ülkelerde ise 

çatışmaların ve hükümet 

tüketimlerinin askeri 

harcamalar üzerindeki 

etkisini pozitif ve anlamlı, 

kişi başı GSYH’nın pozitif 

ve anlamsız, hükümet 

yatırımlarının ise negatif ve 

anlamsız olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Politikaların oluşturulmasında ve hükümetin öncelikleri aracılığıyla bir 

ülkenin refahını belirleyen diğer bir önemli faktör ise demokrasi derecesi 

olup bir ülkenin demokrasi derecesi, vatandaşların bir ülkedeki kamu 
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politikalarını ve kararlarını ve bu sayede hükümetin önceliklerini etkileme 

imkânlarını belirlemenin bir yoludur. Bu öncelikler daha sonra kamu 

harcamalarının hem boyutu hem de bileşimi yoluyla ortaya çıktığından, 

demokrasi ve kamu harcamaları arasındaki ilişki, farklı rejim türlerinin 

harcamalarına farklı şekilde öncelik verip vermediğini ve nasıl öncelik 

verdiğini anlamak için önemli bir değişken olup demokrasi ve kamu 

harcamaları arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar Tablo 4’de belirtilmiştir. 

Tablo 4. Demokrasinin kamu harcamaları üzerindeki etkisine yönelik 

yapılan çalışmalar 

Y
az

ar
  Çalışmanın 

Kapsamı, Veri 

Seti / Yöntem 

Kullanılan 

Değişkenler 
Bulgular 

P
ro

fe
ta

 v
d

. 
(2

0
1
1

) 

Asya, Latin 

Amerika ve 

Yeni AB 

Üyelerinin 

1990-2005 

dönemi 

verilerini sabit 

etkiler modeli 

altında EKK 

yöntemi ile 

incelemişlerdir 

Demokrasi 

endeksi (Polity 

IV ve sivil 

özgürlükler), 

toplam kamu 

harcamaları, 

kamu 

harcamalarının 

alt bileşenleri, 

işçi başına 

GSYH, ticari 

açıklık, kamu 

borcu, tarımın 

katma değer 

üzerindeki payı, 

kadınların 

işgücüne katılma 

oranı, ortaokula 

kaydolma, 

yaşlıların toplam 

nüfus içindeki 

payı 

Demokrasi ile toplam kamu 

harcamaları arasında pozitif 

ilişki; demokrasi ile 

savunma harcamaları 

arasında ise daha az belirgin 

ters U ilişkisi tespit 

etmişlerdir. Kadınların 

işgücüne katılma oranı ile 

yaşlıların toplam nüfus 

içerisindeki paylarının 

toplam kamu harcamaları 

üzerindeki etkilerini pozitif 

ve anlamlı, diğer 

değişkenlerin ise anlamsız 

olduğunu belirlemişlerdir.  

Farklı dünya alanlarını ayrı 

ayrı ele aldıklarında ise, 

siyasi değişkenlerin özellikle 

yeni AB ülkelerinde önemli 

olduğunu, Latin Amerika'da 

bu politik değişkenler ile 

farklı harcama kalemleri 

arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığını ve Asya'da 

demokrasi ile toplam 

hükümet harcamaları ve 

sosyal koruma arasında ve 

sivil özgürlükler ile sağlık 

harcamaları arasında hafif ve 

anlamlı bir ilişki olduğunu 

tespit etmişlerdir.  
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R
ie

d
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e 

S
o

m
m

er
st

ei
n

 (
2

0
1

3
) 

15 Post-

Sovyet 

devletlerinin 

1991-2011 

dönemi 

verilerini 

panel veri 

analiz yöntemi 

ile 

incelemişlerdir 

Kamu 

harcamaları, 

eğitim, sağlık ve 

askeri 

harcamalar, 

demokrasi 

endeksi 

(polity2), kişi 

başına GSYH, 

kişi başına 

GSYH artışı, 

yaşlı nüfus oranı, 

kentsel nüfus 

Kontrol değişkenler ile 

yapılan analiz neticesinde 

Bölgede demokrasi ve kamu 

harcamaları arasında pozitif 

bir ilişki belirlemişlerdir. 

Eğitim ve sağlık hizmetleri 

harcamaları ile demokrasi 

arasında ise anlamlı bir ilişki 

olmadığını ancak demokrasi 

ve askeri harcamalar 

arasında olumlu bir ilişki 

bulunduğunu tespit 

etmişlerdir. Yani demokrasi 

derecesindeki bir artış daha 

yüksek kamu harcaması ve 

askeri harcamalara yol 

açmaktadır. 

K
o

te
ra

 v
e 

O
k

ad
a 

(2
0
1

7
) 

125 ülkenin 

1972-2010 

dönemi 

verilerini 

kullanarak 

panel veri 

analizi 

yapılmıştır 

Toplam kamu 

harcamaları ve 

alt bileşenlerinin 

GSYH içindeki 

payları, 

demokrasi 

endeksi, kişi 

başına reel 

GSYH, 0-14 yaş 

arasındaki 

nüfus/toplam 

nüfus, 

65 yaş ve üstü 

nüfus/toplam 

nüfus, toplam 

nüfus, 

ticaret açıklığı, 

gelir eşitsizliği, 

enflasyon 

Demokratikleşmenin toplam 

harcamalar üzerinde önemli 

bir etkisi olmamakla birlikte, 

sağlık ve eğitim 

harcamalarını artırdığını ve 

savunma harcamalarını 

azalttığını belirlemişlerdir. 

Ayrıca, demokratikleşmenin 

zamanla değişen etkisi göz 

önünde bulundurulduğunda, 

savunma harcamalarının bir 

rejim değişikliğinden hemen 

sonra azalmaya başladığını, 

sağlık harcamalarının orta ve 

uzun vadede arttığını, rejim 

değişikliğinden önce ise bu 

harcamalarda önemli ölçüde 

değişiklik olmadığını tespit 

etmişlerdir. Kontrol 

değişkenlerden ise nüfus 

artışının toplam kamu 

harcamalarını artırdığını 

diğer değişkelerin ise toplam 

kamu harcamaları 

üzerindeki etkisini anlamsız 

olarak belirlemişleridir.   
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P
av

lo
s 

(2
0

1
8

) 

61 ülkenin 

1993- 2012 

yılları verileri 

kullanılarak 

OLS sabit 

etkiler 

regresyonu 

Arellano-Bond 

(GMM) ve 

2SLS sabit 

etkiler 

regresyonları 

yapılmıştır 

Bölgesel 

demokratikleşme 

endeksi, kamu 

mal ve 

hizmetlerinin 

üretimine 

yönelik hükümet 

harcamaları, 

sağlık, eğitim ve 

sosyal koruma 

harcamaları, kişi 

başına GSYH, 

ticari açıklık, 

nüfus, gelir 

eşitsizliği 

Demokrasinin kamu malları 

ve kamu hizmetleri üretmek 

için kullanılan devlet 

harcamalarını ve eğitim 

harcamalarını artırdığını 

belirlemiştir. Afrika ve Orta 

Doğu ülkelerini içermeyen 

veri kümesi ile yapılan 

analiz neticesinde de 

sonuçları aynı fakat 

niceliksel olarak daha büyük 

bulmuştur. Bunu da daha 

zengin demokrasilerdeki 

bireylerin ve firmaların daha 

yoksul olanlara kıyasla 

üretkenliği ve üretimi 

artırmak, eşitsizliği azaltmak 

ve yabancı sermayeyi 

çekmek için hükümet 

harcamalarını daha etkin 

kullandıklarına bağlamıştır. 

L
ai

p
ra

k
o

b
su

p
 (

2
0

1
9

) 

Güneydoğu 

Asya 

ülkelerinin 

1995-2014 

dönemi 

verilerini sabit 

etkiler modeli 

altında EKK 

yöntemi ile 

incelemiştir 

Demokrasi, 

nüfus artışı, reel 

GSYH artışı, 

yıllık ortalama 

çalışma saatleri, 

işgücü 

tazminatı/GSYH, 

kamu sağlık 

harcamalarının 

toplam sağlık 

harcamaları ve 

toplam kamu 

harcamaları 

içerisindeki 

payları 

Demokrasi bir birim 

artığında, kamu sağlık 

harcamasının toplam sağlık 

harcaması içerisindeki 

payının %6.16 azalmakta, 

hükümetin halk sağlığı 

harcamalarının toplam 

hükümet harcamaları 

içindeki payı ise %2,50 

düşmektedir. Nüfus artışının 

sağlık harcamasının toplam 

sağlık harcaması içerisindeki 

payı ile hükümetin halk 

sağlığı harcamalarının 

toplam hükümet harcamaları 

içindeki payını negatif 

etkilediği; yıllık ortalama 

çalışma saatleri ile reel 

GSYH artışların ise pozitif 

etkilediğini belirlemişlerdir. 

İşgücü tazminatı/GSYH 

oranındaki değişimi ise 

anlamsız tespit etmiştir. 
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3. Analiz  

Demokrasi ve yolsuzluğun kamu harcamaları üzerinde etkisinin var 

olup olmadığı 36 OECD ülkesine ait 2010-2018 yılları arası veriler 

kullanılarak panel veri analiz yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmada bağımlı 

değişken olarak Kamu Harcamaları (KH), bağımsız değişkenler olarak ise 

Demokrasi Endeksi (DE) ve Yolsuzluk Algılama Endeksi (YAE)  

kullanılmıştır. Çalışmada, kamu harcamaları verisi Dünya Bankası 

(https://data.worldbank.org/indicator) web adresinden, yolsuzluk algılama 

endeksi Dünya Bankası'nın Dünya Çapında Yönetişim Göstergeleri 

(Worldwide Governance Indicators - WGI) 

(http://info.worldbank.org/governance/wgi) veri tabanından elde 

edilmiştir. Çalışmada demokrasi ve yolsuzluğun kamu harcamaları 

üzerindeki etkilerini tespit edebilmek için model (1) Stata 15.0 programı 

kullanılarak tahmin edilmiştir. 

 𝐾𝐻it = β0 + β1. DEit + β2. YAEit + 𝑢𝑖𝑡 

Yukarıda modelde yer alan 𝑖; çalışmada ele alınan ülkeleri, 𝑡 ise zamanı 

göstermekte olup verilere ilişkin özet istatistikler Tablo 5’de belirtilmiştir. 

Tablo 5. Verilere ilişkin özet istatistiki değerler 

 KH YAE DE 

Ortalama 34,38 1,22 8,16 

Standart Hata 0,54 0,05 0,05 

Ortanca 35,50 1,41 8,05 

Standart Sapma 9,66 0,81 0,96 

Örnek Varyans 93,36 0,66 0,92 

Basıklık -0,65 -0,91 0,98 

Çarpıklık -0,21 -0,43 -0,57 

Aralık 45,89 3,33 5,56 

En Küçük 16,34 -0,93 4,37 

En Büyük 62,23 2,40 9,93 

Toplam 11140,30 393,96 2642,56 

Say 324 324 324 

Modelde ele alınan değişkenlerin durağanlıklarının uygun testlerle 

tespit edilebilmesi için öncelikle seriler arasında yatay kesit bağımlılığının 

tespit edilmesi ve buna göre birinci veya ikinci nesil birim kök testlerinden 

hangisinin uygulanacağının belirlenmesi gerektiğinden; öncelikle yatay 

kesit bağımlılığının varlığı Breusch-Pagan LM, Pesaran scaled LM ve 

Pesaran CD testleri ile incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 6’da 

belirtilmiştir. 
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Tablo 6. Yatay kesit bağımlılık test sonuçları 

Testler Katsayı d.f. Olasılık 

Breusch-Pagan (1980) LM 1814.065 630 0.0000 

Pesaran (2004) scaled LM 33.35727  0.0000 

Pesaran (2004) CD 16.75551  0.0000 

Breusch-Pagan LM, Pesaran scaled LM ve Pesaran CD testlerinin 

olasılık değerleri 0.000 olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen bu olasılık 

değerleri 0.01’den küçük olduğundan yatay kesit bağımlılığının olmadığı 

boş hipotezi reddedilerek modelde yatay kesit bağımlılığının olduğu 

sonucuna varılmıştır. Modelde yatay kesit bağımlılığı söz konusu olduğu 

için ikinci nesil panel birim kök testlerinden Pesaran (2007) panel birim 

kök testi modeldeki bağımlı ve bağımsız değişkenlere uygulanmış ve elde 

edilen sonuçlar Tablo 7’de belirtilmiştir.  

Tablo 7. Pesaran 2007 panel birim kök testi 

Değişkenler t-istatistiği p-değeri 

KH -3,10 0,00*** 

YAE -2,63 0,00*** 

DE -2,07 0,04** 
Not: *** ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 

Birim kök test sonucunda serilerin düzeyde durağan olduğu yani I(0) 

oldukları belirlendikten sonra seriler arasındaki ilişkiyi tahmin edebilmek 

için sabit etkiler (FEM), havuzlanmış en küçük kareler (POL) ve rassal 

etkiler modelinden (REM) hangisinin uygun olduğunun belirlenmesi 

amacıyla F, LM ve Hausmann testleri kullanılmış olup çalışma için hangi 

modelin seçileceğine ilişkin karar Tablo 8’deki sonuçlara göre 

belirlenmiştir.  

Tablo 8. F, LM ve Hausmann test sonuçları 

F: Pooled ve Fixed Hipotezler Karar 

F(35, 286) 90.53 𝐻0 : µİ = 0 Havuzlanmış EKK modeli 

uygundur. 𝐻1 : µİ ≠ 0 Sabit etkiler 

modeli uygundur 

FEM 
p-değeri 0.0000 

Breusch-Pagan LM:  

Pooled ve Random 
Hipotezler Karar 

chibar2(01) 1065.02 𝐻0 : µİ = 0 Havuzlanmış EKK modeli 

uygundur 𝐻1 : µİ ≠ 0 Tesadüfi etkiler 

modeli uygundur 

REM 
p-değeri 0.0000 
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Hausmann: Random 

ve Fixed 
Hipotezler Karar 

Chi2(4) 0.26 H0: [E(αi ⁄ xi )= 0] birim ve zaman 

etkileri tesadüfidir. Hı: [E(αi ⁄ xi ) ≠ 

0] birim ve zaman etkileri sabittir 

REM 
p-değeri 0.8760 

Uygun modelin belirlenmesi için yapılan testler neticesinde; F testinde, 

sabit etikler modelinin uygun olduğu;  Breusch-Pagan LM testinde, rassal 

etkiler modelinin uygun olduğu belirlenmiştir. Bu iki model arasında seçim 

yapabilmek için ise Hausman testi yapılmış olup neticesinde rassal etkiler 

modelinin uygun olduğuna karara verilmiştir. Uygun model rassal etkiler 

olarak belirlendiği için rassal etkiler modelinde, değişen varyans ve 

otokorelasyon sorunlarının varlığının da sınanması gerekmektedir. Bunun 

için değişen varyansın varlığı Levene (1960) - Brown (1974) ve Forsythe 

(1974) testi ile otokorelasyonun varlığı ise Baltagi Wu LBI testi, Bhargava, 

Franzini ve Narendranathan (1982)’nın Durbin Watson Testi ve Lagrange 

Çarpanı (LM) ve düzeltilmiş Lagrange Çarpanı (ALM) testleri ile sınamış 

olup sonuçlar Tablo 9’da belirtilmiştir. 

Tablo 9. Değişen varyans ve otokorelasyon testleri 

Levene, Brown ve Forsythe Testi 

W0  =  6.7291904   df(35, 288)     Pr > F = 0.00000000 

W50 =  5.3004456   df(35, 288)     Pr > F = 0.00000000 

W10 =  6.7291904   df(35, 288)     Pr > F = 0.00000000 

Bhargava, Franzini ve Narendranathan 

(1982)’nın Durbin Watson Testi 

Baltagi-Wu (1999)’nun Yerel 

En İyi Değişmez testi 

0.55562901 1.0792871 

RE, Two Sided: ALM(Var(u)=0)   =   714.92 Pr>chi2(1)   =  0.0000 

RE, One Sided: ALM(Var(u)=0)   =   26.74 Pr>N(0,1)   =  0.0000 

Serial Correlation: ALM(lambda=0)    =  18.78 Pr>chi2(1) =  0.0000 

Joint Test: LM(Var(u)=0,lambda=0) = 1083.80 Pr>chi2(2) =  0.0000 

Modelde değişen varyans sorununun var olup olmadığı Levene, Brown 

ve Forsythe’nin test istatistiklerinin (W0, W50 ve W10) olasılık 

değerlerine; otokorelasyon sorununun olup olmadığı ise Lagrange ve 

düzeltilmiş Lagrange Çarpan (LM ve ALM) testlerinin olasılık değerlerine 

göre belirlenmiş olup olasılık değerleri 0.00 olarak hesaplandığı için 

modelde değişen varyans ve otokorelasyon sorunlarının varlığı tespit 
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edilmiştir. Ayrıca Durbin Watson ve Yerel En İyi Değişmez testlerinin 

değerleri de eşik değer olarak kabul edilen 2’den küçük olduğu için 

(0.55<2, 1.07<2) otokorelasyon sorununun olmadığını belirten sıfır 

hipotezinin reddedilmekte ve modelde otokorelasyon sorununun var 

olduğu aynı şekilde kabul edilmektedir (Vergil ve Bahtiyar, 2017). 

Yolsuzluk ve demokrasinin kamu harcamaları üzerindeki etkisini 

tahmin etmek için oluşturulan modelde yatay kesit bağımlılığı, değişen 

varyans ve otokorelasyon sorunları tespit edildiği için bu sorunlar altında 

tutarlı sonuçlar verebilen Driscoll-Kraay Standart Hatalı yöntem tercih 

edilmiş ve elde edilen sonucalar Tablo 10’da belirtilmiştir.  

Tablo 10. Driscoll-Kraay standart hatalı model tahmini 

Değişkenler  Katsayı Std. Hata p-değeri 

YAE 1.36877 1,008 0.212 

DE 0.1572851 0.757 0.084* 

Sabit terim 37.33077 4.416 0.0000*** 

Not: * ve *** sırasıyla %10 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 

Yolsuzluk algılama endeksi ve demokrasi seviyesinin kamu 

harcamaları üzerindeki etkisinin tahmin edildiği Driscoll-Kraay Standart 

Hatalı Model sonuçlarına göre yolsuzluk algılama endeksinin kamu 

harcamaları üzerindeki etkisi pozitif ancak istatistiki olarak anlamsız tespit 

edilmişken demokrasinin kamu harcamaları üzerindeki etkisi ise pozitif ve 

anlamlı tespit edilmiştir.   

Sonuç 

Yolsuzluk algılama endeksi ile kamu harcamaları arasındaki ilişkinin 

pozitif ve negatif olabilme ihtimali devlet bütçesinin oluşturulması ve 

uygulanmasının geniş ve karmaşık karar alma yönetimine bağlı 

olabilmektedir. Demokrasi ise kamusal karar alma süreçleri 

gerçekleştirilirken izlenen politikalara göre kamu harcamalarını 

etkileyebilmektedir. Zira maksimizasyon yaklaşımı kapsamında 

seçmenler, kendilerine en fazla kamusal hizmet sunmayı taahhüt eden 

siyasi partileri seçerken, politikacılarda seçmenlerin isteklerine cevap 

verebilmek adına kamu harcamalarını bir araç olarak 

kullanabilmektedirler. Bu çalışmada, yolsuzluk algılama endeksi ve 

demokrasinin kamu harcamaları üzerindeki etkisi 36 OECD ülkesine ait 

2010-2018 yılları arası veriler kullanılarak panel veri analiz yöntemi ile 

araştırılmıştır. Kurulan modelde yatay kesit bağımlılığı, değişen varyans 

ve otokorelasyon sorunları tespit edildiği için bu sorunlar altında bile 

dirençli tahminler yapabilen Driscoll-Kraay Standart Hatalı yöntem 
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uygulanmış olup yolsuzluk algılama endeksi ve demokrasi seviyesinin 

kamu harcamaları üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Yolsuzluk algılama 

endeksi ile kamu harcamaları arasındaki ilişki pozitif ancak istatistiki 

olarak anlamsız belirlenmiş olup bu sonuç Bağdigen ve Dökmen (2006) 

çalışmasıyla uyumludur. Jajkowicz ve Drobiszová (2015), Malyniak vd. 

(2019a) ve Arif vd. (2019) çalışmaları da yolsuzluk algılama endeksi ve 

kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi pozitif tespit etmişlerdir. Ancak bu 

çalışmalar genellikle kamu harcamalarının alt bileşenlerini kullanarak 

analiz yaptıkları için sonuçlar bazı kamu harcamalarında anlamlı tespit 

edilmiştir. Demokrasi ve kamu harcamaları arasındaki ilişki ise pozitif ve 

istatistiki olarak anlamlı tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç Profeta vd. 

(2011), Riedel ve Sommerstein (2013) ve Pavlos (2018) çalışmaları ile 

uyumludur. Elde edilen sonuçlar itibariyle bu çalışmanın da literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

Çalışmanın kısıtlarını ise tam demokrasiler olarak sıralanan ülkeler 

arasında hâkim olan OECD ülkesinin seçilmesi, kamu harcamalarının bir 

bütün olarak ele alınması, ülkeleri demokrasi seviyesine göre farklı ülke 

grupları için ayrı analizler yapılmaması ve zaman olarak 2010-2018 yılları 

arası verilerin kullanılması oluşturmaktadır. Bu açıdan yapılacak yeni 

çalışmalarda ülkeler demokrasi seviyesine göre belirlenebilir, zaman 

aralığı daha geniş alınabilir, farklı bir yolsuzluk endeksi kullanılabilir ve 

kamu harcamalarının alt bileşenleri için farklı modeller kullanılabilir. 

Çünkü Malyniak vd. (2019a) ve Malyniak vd. (2019b) çalışmalarında 

düşük demokrasi düzeyine sahip ülkelerde, yolsuzluktaki bir birim 

azalmanın, kamu harcamalarının verimliliğini yüksek demokrasi düzeyine 

sahip ülkelerdeki kamu harcama verimliliğinden daha fazla arttırdığını 

belirlemişlerdir. Bu durum aynı zamanda demokrasi seviyesinin yüksek 

olduğu ülkelerde yolsuzluğunda düşük olacağı anlamına gelmektedir. 

Ayrıca bazı çalışmalarda yolsuzluğun kamu harcamalarının alt 

bileşenlerini farklı şekillerde etkilediği de belirtilmiştir.  
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1. Giriş 

2008 krizi hem yaşandığı yıllarda hem de izleyen yıllarda dünyaya ve 

Türkiye’ye ekonomik ve sosyal anlamda ciddi zararlar vermiştir. Bu 

zamana kadar birçok ekonomik kriz yaşanmıştır. Ancak 2008 krizi 

küreselleşme ile beraber artan finansallaşma ile doğrudan ilgilidir. 

Dolayısıyla etkileri de tek bir ülkeyi veya tek bir yılı kapsamamaktadır. 

Aslında ülkeler tarafından yanlış anlaşılan ve yanlış uygulanan 

politikaların ve izlenen ideolojilerin de etkisi çok büyüktür. 

2008 krizi, Türkiye’de ekonomik büyümeyi durdurmuş, işsizlik 

oranlarını artırmış ve cari açıkların artmasına sebep olmuştur. Ülkemizdeki 

makroekonomik göstergelerin krizden bu kadar olumsuz etkilenmesinin 

sebebi kırılgan olması ile ilgilidir. Bu kırılganlığın sebebi ise üretime 

dayalı bir ekonominin yetersiz olması ile açıklanabilir. Üretimdeki karı 

düşük bulup finansal araçlara yönelen sermaye sahipleri ülkeden ülkeye 

yayılarak bu politikaların kalıcı hale gelmesine sebebiyet vermiştir. Bu 

durum ise en çok Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere zarar vermiştir.  

Türkiye’nin hem kendi kendine hem de dışarıya bağlı olarak yaşadığı 

ekonomik krizler söz konusudur. Çalışmamızda 2008 yılında yaşanan tüm 

dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen kriz incelenmiştir.  Öncelikle 2008 

Krizi’nin nedenleri, süreci finansallaşma ve Türkiye ekonomisi 

bağlamında ele alınmış ve sonrasında krizin Türkiye’de etkileri grafikler 

yardımı ile gösterilmeye çalışılmıştır. 2008 krizini ve diğer krizleri tek bir 

nedene bağlı olarak değerlendirmek doğru değildir. Süreçle beraber 

izlenen para ve maliye politikaları, hükümet politikaları ve yaklaşımları, 

ilerleyen teknoloji ve tüm bunlarla beraber artan borçlar, buna bağlı olarak 

da finansallaşma ve sistemin izlediği yollar aslında krizin altında yatan 

gerçekleri bize göstermektedir.  
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2. 2008 Krizinde Finansallaşma ve Ekonomik Etkisi 

Türkiye ekonomisini etkisi altına alarak uzun yıllar finansal anlamda 

inişli çıkışlı dönemlere sebebiyet veren 2008 krizi aynı zaman da krizden 

çıkmak için dış borçlanmalara sebebiyet vermiştir. Bu bölümde finansal 

süreç, borçlanmalar ve etkileri değerlendirilecektir. 

2.1. 2008 Krizinde Türkiye’de Finansallaşma 

2008 krizi, kapitalizmin sistematik istikrarsızlıklarının birikiminin 

sonucu patlak veren uzun bir zincirin son halkasıdır. Kapitalizmin yaklaşık 

600 yıllık tarihi boyunca birçok defa küresel boyutta krizler yaşanmıştır. 

Fakat kapitalizmin küresel genişleme ve kriz süreçleri hiçbir zaman basit 

bir dalgalanmadan ibaret olmamıştır. Bu kriz dalgasını bundan önceki tüm 

kriz süreçlerinden ayıran çok önemli bir olgu söz konusudur. Mevcut 

küresel kriz, insanlık tarihinde paranın hiçbir altın ya da değerli madenin 

standardına bağlı olmadığı hayali değerlerin hüküm sürdüğü bir 

finansallaşma sürecine denk gelmiştir (Yeldan, 2009, s. 11-12). Dünyada 

sermayenin akışkanlığı artmış ve hızı çok yükselmiştir. Sermayenin 

üretmek yerine parasal oyunlarla kar sağlama olanakları artmıştır. Gerçek 

üretime dayanmayan karlar yükselişe geçmiştir (Hepaktan ve Çınar, 2011, 

s156). 

2008 krizini diğer krizlerden ayıran en önemli özelliği, küresel bir kriz 

olmasının yanında üretime bağlı olmayan finansal araçların çok yaygın 

olması ile beraber, finansallaşma sürecidir. Bu krizde gerçek üretimin kar 

oranlarını düşürdüğünü düşünen ve buna bağlı finans alanına yani üretim 

gerektirmeyen alanlara kayan sermaye grubunun izlediği stratejiler ve ona 

destek veren hükümet politikaları ciddi rol oynamıştır. 

Kapitalizm 1970’lerin ortalarında yapısal bir krize girmiştir. 1970 

öncesi dönemde üretim artıkça sermaye birikimi yoğunlaştıkça kar 

oranlarında bir azalma meydana gelmekteydi. Biriken sermaye, yeni 

yatırımları gerçekleştirmek için çok daha yüksek karlara ihtiyaç 

duymaktaydı. Fakat bu karlılık, içinde bulunduğu ulusal Pazar ile sınırlı 

kalmaktaydı (Yeldan, 2009, s. 11-28). Bu kriz neoliberal politikalarla ile 

aşılmaya çalışıldı. Başka bir taraftan, Sovyetler Birliği’nin çöküşü, sınıflar 

arasındaki güç dengesini kapitalizmine lehine doğru kaydırmıştı. Kar oranı 

düşen sektörler, bu sorunu çözmek için emek gücü maliyetinin ve 

örgütlenmenin daha az olduğu Asya’ya, Güney Kore’ye,1990’dan sonra 

ise Çin ve Hindistan’a kaydırıldı (Çakır, 2015, s. 6). Dolayısıyla bu 

dönemde kapitalist ekonomiler karlarını artırmak için ucuz emek arayışına 

girdiler. Ya bulundukları yerdeki emeği kullanıp daha az ödeyeceklerdi ya 

da bir örgütlenme söz konusu ise başka yerlerde bunu arayacaklardı. Bu 

süreç tabi ki küreselleşmeyi, ülkelerin birbiri ile entegrasyonunu artırdı. 
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Karlılığı düşen sermayenin dışarıdaki ucuz emek gücüne gitmesinden 

başka düşünülen başka bir çözüm yolu işçi başına düşen sermayeyi 

azaltmaktır. Bu yol borçlardaki artış ve karlardaki düşüş sonucunda 

yaşanan firma iflasları aracılığıyla oluşmaktadır. Sermayenin 

değersizleşmesi, sermayenin düşük üretkenlikte çalışan kesimlerinin 

iflaslar sürecinde, üretimden ayrılmasıyla üretkenliğin artırılmasına 

sebebiyet vermekteydi. Bireysel karını artırmaya çalışan her kapitalist, 

rekabet etmek maksadıyla üretkenliği artırarak, yeni teknolojilere yönelir 

ve makineleşmeyi artırır. Ücretlerin düşmesi ve üretken olmayan 

sermayenin atılması yani sermayenin değersizleşmesi kar oranını 

yükseltici etkiye sahiptir (Uymaz, 2011, s13-20). 

Bu durum üretim düşüşü ile işsizlik artışı şeklinde olumsuz bir 

gelişmedir. Bu sebeple kriz dönemlerinde şirketleri korumaya yönelik 

politikalar uygulanmaktadır. Ancak bu söz konusu durumun sadece 

ertelenmesine neden olmaktadır. Kısacası, üretken olmayan firmaların 

üretimden çekilmesi ile üretkenlik artırılmakta, sürece devam eden 

firmaların, işçi başına maliyetleri düşmekte ve iflas edenlerin sabit 

sermayelerini ucuza sağlama olanakları oluşmakta ve yine iflas eden 

firmalar nedeniyle artan işsizlikte ücretler de düşebilmektedir. İşte bu 

gelişmeler sabit sermayenin değerinin düşmesine, ücretlerin azalmasına ve 

ortalama kar oranlarının yükselmesine imkân tanımaktadır. Böylelikle 

aslında krize bağlı olarak oluşan iflaslar, bu sefer de krizin ötelenmesinin 

bir aracı olabilmektedir. 

Krizin aslında tek bir olayla açıklanamaması, o zamana kadar izlenen 

politikalar, biriken ekonomik ve ideolojik sorunların etkisini uzun yıllar 

boyunca sürdürmesi ile ilgili bir durumdur. İzlenen neoliberal politikaların, 

yapılan özelleştirmelerin, küreselleşmeyle beraber gelişmekte olan 

ülkelerin kalkınma politikalarını bırakıp dışa bağımlı bir hale gelmesi, bu 

sürecin uzaması da aslında 2008 krizinin hala hissedilmesinin 

sebeplerindedir. 

Bardağı taşıran son damla mortgage kredileri ve bunun patlamasıdır. 

Ekonominin durgunluğa girmesi, faiz oranlarını düşürmeye zorlamıştı ve 

faiz oranları %1’e kadar düşürüldü. Böylece borçlanma hem bankalar hem 

de hane halkları için kolaylaştı. Geniş yoksul kesimler de sisteme dâhil 

edilmeye başlandı. Ancak yoksullar ödemede sıkıntı yaşıyorlardı. Kolay 

para peşinde koşan yatırımcılar, piyasayı daha akışkan hale getirmek yani 

daha kırılgan hale getirmek istiyorlardı. Bu sebeple adına sub-prime denen; 

peşin ödemesiz, kefilsiz vs. şekilleri altında hane halklarına tekrardan 

sunuldu. Bu şekilde mortgage senetlerine daha fazla yatırım yapmak 

istiyorlardı. Yatırım bankaları, yüksek kar sağlamak için sub-prime denen 

bu en riskli kredileri seçmişlerdi. Dolayısıyla bu durum büyük bir kredi 

balonunun oluşmasına sebep oldu. Mortgage kredilerinin geri 

ödemelerinde aksaklıklar olunca, ipotekli evlere el konuldu ve satışa 
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çıkarıldı. Bu durum artınca ve sürekli bir hal alınca ev fiyatları düşmeye 

başladı. Borçlar ödenemedi ve o sırada konut kredilerini ödemekte olan 

aileler de konut fiyatlarının düşmesi sebebiyle bu ödemeleri yapmanın 

gereksiz olduğunu düşündü. Dolayısıyla bazılarının evlerine el konuldu. 

Bazıları da evlerini satışa sundu. 2008 krizindeki patlama işte bu 

koşullarda yaşandı (Çakır, 2015, s. 11-12). 

Lapavitsas’a göre, konut kredileri yaygınlaşıp büyüdükçe sermaye 

kazançları birikmeye başladı. Aslında finans sektörü üretimle bir bağlantı 

içinde girmeden çok yüksek miktarlarda kar sağlayabilmekteydi. 

Dolayısıyla 2008 Büyük Resesyonu aslında kar oranlarındaki düşüşün 

değil, konut kredisi ve menkul kıymetleştirilmiş borçlarda ortaya çıkan 

finansal krizin bir sonucudur (Durmuş, 2018). 

Özetle, küreselleşen ekonomide 2008 krizi, kapitalizmin finansallaşma 

sürecinin doğrudan bir ürünüdür. Kapitalist ülkelerde sermaye, artık kar 

oranlarını devam ettirebilmek için finansal spekülasyonun sanal rantlarına 

bağımlıdır (Yeldan, 2009, s. 11-28). Gerçek üretime bağlı olmayan bu 

durumun ise, birikerek bir yerde patlak vermemesi kaçınılmazdır. 

Yeni düzenlemeler veya denetleyici kurumların oluşturulması gibi 

girişimler, krizin aşılması için öne sürülen fikirlerdir. Ancak bu durum 

finans âleminin karlılığını engelleyeceği için, küresel kapitalizmin 

mantığına uymamaktadır. Kriz sonrasında neoliberal yaklaşımın 

savunduğu, serbest piyasanın dengeli ve istikrarlı bir ekonomi yaratacağı 

ve her türlü devlet müdahalesinin kaynak israfına neden olacağı fikrinin 

geçersizliği ortaya çıkmıştır (Hepaktan ve Çınar, 2011 s. 156-158). Son 

yaşanan pandemi döneminde görüldüğü gibi neoliberal politikalar, böyle 

zamanlarda ekonomiye ciddi zarar vermektedir. Tüm dünyada 

makroekonomik değişkenler olumsuz etkilenmektedir. Tüm ülkelerde 

devletin sosyal fonksiyonlarını ön plana çıkarması sosyal harcamalarını 

artırması ve ekonomik değişkenleri olumlu yönde değiştirmek için 

ekonomiye müdahale etmesi şarttır. 

Turgut Özel Türkiye’de neoliberal politikaların Türkiye’deki 

uygulayıcısıdır. Özelleştirmeler, eğitimin, sağlığın, kamu hizmetlerinin 

piyasalaştırılması hem dünyada hem de ülkemizde bu döneme damgasını 

vuran ve bugün de devam eden uygulamalardır. Kısaca neoliberalizm 

dedikleri şey aslında, sermayenin işçi sınıfına karşı tüm dünyada saldırıya 

geçmesidir. İşte 1970’lerin ortalarında kar oranlarının düşmesine bağlı 

yaşanan durgunluk sermaye birikiminin yavaşlamasına sebebiyet 

vermiştir, bu da sistemi bugünkü krize sürüklemiştir (Çakır, 2015, s. 9). 

2.2. Türkiye’de Dış Borçlanma  

Gelişmekte olan ülkelerde dış borç önemli sorunlardan biridir. Bu 

ülkelerdeki iç tasarruf yetersizliği, gerekli yatırımların yapılamaması, 
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düşük ihracat gelirleri ve dolayısıyla döviz sıkıntısı bu ülkelerin dış borç 

gereksinimini doğurmuştur. Dış borçların olumsuz etkilerinden 

kurtulabilmenin yolu, alınan dış borçların yüksek getiri sağlayacak alanlara 

aktarılmasıdır. Dış borçlarla büyüme ve enflasyon arasındaki ilişki uzun 

yıllardır ele alınmaktadır. Yapılan çalışmaların ortak özelliği, dış borçların 

yatırıma ayrılmasıyla büyümenin sağlanabileceği üzerine kurulmuştur. Dış 

borçların yatırıma ayrılmasıyla elde edilen getiri, dış borç maliyetinden 

yüksek olduğu müddetçe borçlanan ülkede milli gelirde bir artış 

gözlemlenecektir. Ülkelerin borç stokundaki artışlar büyümeyi 

azaltmaktadır ve ülkeleri enflasyonist sürece sokmaktadır. Çünkü aşırı 

borçlanmayla borçların geri ödenmesi ülkelerde sorunlara yol açmaktadır. 

Yüksek borçlar kamunun makroekonomik dengeyi sağlamasını 

zorlaştırarak, yatırım ve tasarrufların borç ödemelerine gitmesine neden 

olmaktadır. Bu da büyümeyi azaltmaktadır. (Kamacı, 2016, s. 167). 

Dış borçların süreklilik kazanması durumu, bütçe açıklarının artmasına 

sebebiyet verir. Enflasyon da bütçe açıklarının artan bir fonksiyonudur. Dış 

borçlar enflasyonist etkilere sebep olduğu gibi, deflasyonist etkileri de 

sebep olabilmektedir. Ülkelerin, aldıkları borcu başka bir borçla finanse 

etmesi durumunda, anti-enflasyonist etkiler ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca 

borçların ödenmesi aşamasındaki sermaye çıkışları ekonomik daralmalar 

meydana getirmektedir.  Her iki durumda dış borçlanmaların piyasa da 

oluşan denge fiyatları üzerinde bozucu etkileri söz konusudur (Yenipazarlı 

ve Demir, 2019, s, 3).  

Borçlanmanın ekonomi üzerinde deflasyonist etkide bulunacağı 

görüşünü savunanların başında E. R. Rolph gelmektedir. Rolph’a göre, 

borç miktarındaki yeni bir artış, eski borçların fiyatını ve dolayısıyla para 

değerini etkilemektedir. Bu şekilde borçlanma ile eski borçların fiyatı 

düşmekte ve borcun verimi artmaktadır. Böylece kamu borçlarının artması 

özel harcamaları dolayısıyla harcamaların azalmasına yol açacağından 

deflasyonist etkiler yaratmaktadır (Klein, 1994, s56). 

Devlet borçlanmasına karşı olan Klasik anlayış, başvurulan dış 

kaynakların dolaşımdaki para miktarını arttırması sebebiyle enflasyona 

neden olacağını savunmaktadır (Buchanan, 1958: 31). Borçlanmadan yana 

olan Keynesyen iktisat anlayışı ise ancak tam istihdam durumunda 

borçlanmaya gidilmesinin, ekonomilerde enflasyonist süreç yaratacağını 

savunmaktadır (Pattillo et al., 2002, s. 34). Ekonomilerdeki fiyat 

istikrarsızlarını, yanlış uygulanan para politikaları olduğunu düşünen 

Monetarist anlayış, kamu açıklarından kaynaklanan yüksek borçların, borç 

yükü hafifletilmeye çalışılırken enflasyon artışına sebep olduğu görüşünü 

savunmaktadır (Stoneman, 1975, s. 21). 
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2.3. 2008 Krizi Türkiye Dış Borçlanma ve Ekonomik Etkileri 

2008 Küresel krizinin yarattığı durgunluk ve çöküntü sürecinin 

Türkiye’yi etkilememesi söz konusu olamazdı. Türkiye 2001 krizi 

sonrasında uluslararası piyasalardan kaynaklanan büyük bir finansal 

genişleme yaşamıştı ve ucuz kredi imkânı bulmuştu. Cari işlem açıkları 

artan Türkiye bu açıkları, yüksek faizlerin cazibesiyle Türkiye’ye akmakta 

olan sıcak para ve özelleştirmeler ile sağlanan kaynaklarla kapatmaya 

çalıştı. Bu dönemde Türkiye’de dış borçlar hızla yükseldi (Yeldan, 2009, 

s. 11-28). 

Türkiye’de 2000 yılında %43,6 olan Dış Borç Stoku\GSYİH oranı 2001 

yılında yüzde 56,5 oranına çıkmıştır. 2019 yılına kadarki en yüksek 

borçlanma oranı 2001 yılındadır. Bu süreçten sonra borçlanma oranlarında 

azalış olsa da finansallaşma süreciyle toplam rakamlardaki artışlar devam 

etmiştir. 2001 ve 2009 arası dalgalanmalar yaşanmış 2008 yılında %36,1; 

2009 yılında ise bu oran %41,5’e çıkmıştır. 2011 yılından sonra dış borç 

stokunun GSYİH’ya oranı sürekli artış göstermiştir (www.ımf.org.tr). 

2008 krizi hem Türkiye’de hem de dünyada ekonomik büyümeyi 

durdurmuş, işsizliği artırmış ve krizi takip eden yıllarda dış ticaret açığını 

artırmıştır. Uluslararası sermaye bu süreçte risk almaktan kaçınmış, 

Türkiye’ye olan yabancı sermaye girişi azalmış ve buna bağlı olarak son 

yıllarda büyük oranda dış kaynağa bağlı bir gelişim gösteren büyüme hızı 

yavaşlamıştır. Durgunluk sebebiyle başta Avrupa pazarından olmak üzere 

ürünlerimize olan talep azalmıştır. Yabancı portföy yatırımlarının 

Türkiye’den çıkması ve daha güvenilir gördükleri dövizi tercih etmeleri 

sonucunda, döviz kurunda anlık ve ani yükselmeler söz konusu olmuştur 

(Hepaktan ve Çınar, 2011 s. 164-168) 
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Grafik. 1 Türkiye’nin GSYH Değişim Oranı (2000-2018) 

Grafik 1 2000 ile 2018 yılları arasındaki GSYİH değişim oranlarını 

göstermektedir. Kriz dönemlerinde büyüme değişim oranlarının diplere 

indiği görülmektedir. 2000 yılında % 6,64 olan bu oran 2001’de -%5,66 

olarak ciddi bir düşüş göstermiştir. 2001’den 2005 yılına kadar yükseliş 

göstermiş olup 2007 yılında % 5,030, 2008 yılında ise % 0,84 ve 2009 

yılında -% 4,70’ e kadar düşmüştür. Sonrasında yine ekonomik faktörlere 

bağlı dalgalanmalar yaşansa da genel olarak düşme eğilimindedir. 2017 

yılında %7,47’e; 2018 yılı % 2,82’e ve 2019 yılında % 0,24’e kadar 

düşmüştür.  
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Grafik. 2 Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi ve İşsizlik Oranı (2000-2018) 

Grafik-2 2000-2019 yılları arasındaki cari işlemler dengesinin 

GSYİH’ya oranını ve aynı yıllardaki işsizlik oranlarını göstermektedir. 

Genel olarak bakıldığında, büyüme rakamları düştükçe oluşan 

durgunluğun işsizliği artırmakta olduğu görülmektedir. 2008 yılında cari 

dengede bir iyileşme söz konusu iken 2009 yılından sonra oluşan açığın 

giderek derinleştiği görülmektedir. 2007-2008 ve 2009 yılında ki işsizlik 

oranlarının artış gösterdiği yine grafik 2’de göstermektedir (2007; %9,18, 

2008; 10,2 ve 2009; 13,5). İşsizlik oranları 2012 yılından itibaren sürekli 

artış göstermiştir. Ancak büyüme ve cari işlemler dengesinde 

dalgalanmalar oluşmuştur.  
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Grafik. 3 Türkiye’nin (1989-2019) Yılları Arası Brüt Dış Borç 

Stoku GSYH (%)  

Grafik 3 1989-2019 yılları arasında gerçekleşen borç stokunu 

göstermektedir. Özellikle 2001 krizinde yaşanan borç stoku %50’nin 

üzerine çıkarken 2008 krizinde dış borç stoku %30’larda olmuştur. 2001 

yılında ki artıştan sonra 2004 yılı ve sonrasında düzenli olarak düşüşe 

geçen dış borç stoku 2010 yılında özellikle 2008 krizinden sonra ciddi 

artışı görmüştür. %40 seviyelerine çıkan oranların 2019 yılına gelene kadar 

iniş ve çıkışlarında ilk kez 2001 krizinden sonra %60’lara dayandığı 

görülmektedir.  

3. Sonuç ve Değerlendirme 

2008 Krizi hem dünyaya hem de ülkemize etkisi uzun süren zararlar 

vermiştir. Grafik 1 ve grafik 2’den de görüldüğü üzere 2008 krizinin 

etkileri hala devam etmektedir. 2008 krizinin olumsuz etkilerini 

azaltabilmek için sermayenin finansal sektörler yerine üretime 

kaydırılması gereklidir. Türkiye üretime dayalı bir büyüme politikası 

izlemelidir.  Krizlerden fazla etkilenen ülkelerden biri olmamızın sebebi, 

ülkemizde üretimin az olması ve dışa bağımlı olan ekonomi yapısıdır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan kalkınma politikaları tekrar 

uygulanmalı ve ekonomide devletin rolü artmalıdır. Eğer dış ülkelere 

ihtiyaç duymadan kendi üretimimizi yapabilirsek kriz süreçlerini, olağan 

üstü durumları daha kolay atlatabiliriz.  

Finansallaşmanın ve neoliberal politikaların artması üretime ve ülke 

ekonomisine ciddi zararlar vermiştir. İçinde bulunduğumuz süreç de devlet 

müdahalesi içeren politikalara yönelmemiz gerektiğini göstermektedir. 

Dolayısıyla bunu sağlayabilmek için faydasını uzun vadede 

görebileceğimiz sağlık ve eğitim harcamaları artırılmalı, emeğin hakkının 
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gözetildiği üretime dayalı politikalar oluşturulmalıdır. Böylelikle hem 

refah seviyesi yükselecek hem de ekonomik anlamda güçlenecek ve 

uluslararası düzeyde yaşanan sorunlardan daha kısa sürede ve daha az 

zararla kurtulmuş olacağız. 
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1. Giriş  

Devletin ekonomiye müdahalesi maliye politikası araçları içinde yer 

alan vergiler ve kamu harcamaları yoluyla gerçekleşmektedir. Vergiler 

mükelleflerden hükümetlere doğru gerçekleşen bir kaynak transferini; 

kamu harcamaları ise hükümetlerden halka doğru yapılan bir kaynak 

aktarımını ifade etmektedir. Çalışmanın bir cephesini teşkil eden vergi 

harcamaları kavramının vergiler kapsamında mı yoksa kamu harcamaları 

kapsamında mı olduğu bu çerçevede sorunsal olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Vergilerin toplanıp daha sonra kamu bütçesinden doğrudan 

harcamalar yoluyla kullanılması ile vazgeçilen vergi gelirlerinin vergi 

harcaması olarak belli kesimlere sunulmasının ekonomik etkileri aynıdır. 

Ancak vergi harcamaları ile doğrudan kamu harcamalarını ayıran temel 

özellik mali saydamlık algısına dayanmaktadır. Asimetrik bilgi sorunu 

temelinde ülkeler, vergi harcamalarının bilgi, belge ve raporlarını 

doğrudan kamu harcamalarının aksine seçmenler ve halk ile 

paylaşmamayı seçebilmektedirler.   

Çalışmanın diğer cephesinde yer alan mali saydamlık ise tarafsız, net 

ve tam bilginin kamu kesiminin gerek idari gerek politik gerekse 

ekonomik ve mali alanlarında kullanılıp kullanılmamasına dayanan takdir 

yetkisi dâhilinde bir sorumluluk duygusudur. İradi dokusu, ülkenin 

hükümet politikalarına ve ulusal düzeyde birincil hukuk kaynaklarının 

kapsamına bağlı olarak bir gerekliliğe dönüştürülebilmektedir. Diğer 

taraftan bir sorumluluk olması ise mali saydamlık kavramının hesap 

verebilirlik kavramıyla birlikte anlamlandırılmasını ortaya koymaktadır. 

Bu bağlamda çalışma, vergi harcamalarının mali saydamlık ve hesap 

verilebilirlik kavramları ile incelenmesi açısından kamu maliyesi alanında 

önem arz etmekte ve ulusal/uluslararası maliye yazınındaki boşluğu 

doldurmaya yönelik de bir katkı sunmaktadır. Çalışmanın maliye 

yazınına diğer katkısı ise, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Uluslararası 
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Bütçe Ortaklığı (IBP) gibi kuruluşların ortaya koyduğu bazı endekslerin 

ve kodların detaylarında vergi harcamaları ile mali saydamlık arasındaki 

ilişkinin somutlaştırılabilmesine imkân tanımasıdır.  

Çalışmanın ilk bölümünde; vergi harcamalarının tanımı ve 

unsurlarına, vergi harcamalarının kamu maliyesi içindeki yerine ve vergi 

harcamalarının mali etkilerine yer verilmektedir. İkinci bölümünde; aynı 

metodolojik sıralama devam ettirilerek mali saydamlık kavramı, açıklık 

ve hesap verilebilirlik kavramları ile ilişkileri, mali saydamlığın kamu 

maliyesi içindeki konumu ve mali etkileri ele alınmaktadır. Üçüncü 

bölümde ise vergi harcamaları ile mali saydamlık arasındaki kavramsal 

ilişkiye yer verilerek, Türkiye için durum değerlendirmesi yapılmaktadır. 

2. Vergi harcamaları kavramına genel bakış   

Temel amacı gelir toplayarak kamu harcamalarını finanse etmek olan 

vergi sistemin diğer amaçları arasında vergi yükünün adil dağılımını 

gerçekleştirmek, vergi düzenlemelerinde uyumlaştırmalar sağlamak, 

ekonomik ve mali etkinliği sağlamaya yönelik destekler vermek yer 

almaktadır. Bazı durumlarda hükümetler, vergi harcamaları ile farklı 

amaçlar için belirli mükellefler veya faaliyet konularından elde edecekleri 

potansiyel vergi gelirlerinden vazgeçmeyi seçmektedirler. Çalışmanın bu 

bölümünde vergi harcamalarının tanımları ve unsurları, kamu maliyesi 

içindeki yeri ve mali etkileri detaylandırılmaktadır.  

2.1. Kavramsal çerçevede vergi harcamaları 

Literatürde vergi harcamalarını basit ve her yönüyle kapsayan tek bir 

tanım mevcut değildir. Hükümetlerin sosyal ve ekonomik hedeflere 

ulaşmak için doğrudan kamu harcamalarına alternatif olarak sunduğu tüm 

vergisel ayrıcalıklar vergi harcamaları kapsamında değerlendirilmektedir. 

Bu bağlamda vergi harcamaları; her türlü verilen muafiyet, istisna, 

kesinti, vergi borcundan düşme gibi vergi gelirini azaltmaya yönelik 

araçları kapsamaktadır. Vergi harcamaları, mevcut vergi sisteminden 

belirli bir sapma veya değişiklik yaratan farklı kalemleri bünyesine dâhil 

etmektedir (Bratić, 2006: 115). Dolayısıyla vergi harcamaları, belirli bir 

vergi mükellef grubuna tanınan ve devletin gelirlerinin azalmasıyla 

sonuçlanan mali ayrıcalıklar olup, genel kabul edilen düzenlemelerden 

sapmaları ifade etmektedir (Wyszkowski, 2010: 4).  

Vergi harcamalarının tanımlanması, kapsamı ve ölçülmesinde 

ülkelerin vergi sistemlerinin vergi harcamalarını nasıl tanımladığı 

oldukça önem arz etmektedir. Bunun altında yatan temel neden ise vergi 

harcamalarının söz konusu ülkenin vergi yapısından kaynaklı sapmalar 

ile ilişkisinden kaynaklanmaktadır (Carroll vd., 2011: 492). Vergi 

harcamalarının nasıl yapılandırıldığı ile vergi sisteminin yapısı, vergi 

harcamalarından kimlerin yararlanacağını ve vergi gelirlerinin ne kadar 
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azalacağını etkilemektedir (Marples, 2015: 1). Bu nedenle her ülkedeki 

vergi sistemine göre vergi harcamaları listesi ve tanımları farklılıklar 

gösterebilmektedir.  

Vergi harcamalarının sahip olması gereken hususlardan birisi, vergi 

tahsilatından vazgeçilmesi; diğeri ise vergi harcamalarının belirli sosyal 

ve ekonomik amaçlar temelinde yapılmasıdır (Saraç, 2010: 264-265). 

Belirli bir grup mükellefi ya da bazı sektörleri çeşitli sosyal ve ekonomik 

amaçlarla desteklemek için kullanılan vergi harcamalarının hükümetlerin 

vergi gelirlerinde azalış yarattığı bilinmektedir. Vergi gelirlerinin 

azalması, tahsilattan vazgeçilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Öte yandan 

vergi harcamalarının sosyal ve ekonomik amaçlarının açık ve net olması 

da oldukça önemli bir konudur. Vergi harcamalarında amaçların açık, 

doğru ve net bir şekilde ortaya konulmaması görünmez olan bu 

harcamalara dair var olan sıkıntıları daha da artırabilmektedir.  

2.2. Vergi harcamalarının kamu maliyesindeki yeri 

Vergi harcamaları doğrudan kamu harcamalarının ikamesi olarak 

değerlendirilmesi yönüyle ve bütçe politikalarının içinde yer alarak şeffaf 

işleyen bir maliye politikasının altyapısını oluşturmada kilit rol olmasıyla 

kamu maliyesi yazınında önemli bir alan teşkil etmektedir. Bu iki 

çerçevede vergi harcamalarının kamu harcamalarıyla ve kamu bütçesi ile 

ilişkisi kamu maliyesinin temeline denk düşmektedir. 

2.2.1. Vergi harcamaları ve kamu bütçesi ilişkisi 

Vergi harcamalarının bütçe sürecine dâhil edilmesinin kamu maliyesi 

açısından en önemli etkisi, kamu kesimi hacminin belirlenmesine 

yöneliktir. Bütçe dışında kalan vergi harcamaları, kamunun ekonomideki 

payının daha küçük hesaplanmasına neden olmaktadır (Saraç, 2010: 269). 

Aynı zamanda vergi harcamaları kaynak tahsisini, maliyet etkinliğini ve 

verimliliği etkileyerek, bütçe dengesi üzerinde etkin bir rol oynamaktadır. 

Vergi harcamaları, potansiyel vergi gelirlerini azaltarak bütçe dengesini 

etkilemektedir. Kamu harcamaları sabit varsayıldığında, vergi 

harcamaları arttığında bütçe açığı artabilmekte; vergi harcamaları 

azaldığında ise bütçe açığı düşebilmektedir. Dolayısıyla vergi 

harcamalarının tüm bütçe üzerindeki etkisinin analizinde etkin işleyen ön 

mali kontrol ve denetim mekanizmasının oluşturulması önem 

taşımaktadır (Swift, 2006: 8-9). 

Vergi harcamalarının etkin bir şekilde bütçe sürecine dâhil edilmesi 

karmaşık bir süreçtir. Bu karmaşık süreçteki adımlar arasında yeterli 

yasal ve kurumsal çerçevenin oluşturulması, tutarlı ve şeffaf bir 

metodolojinin uygulanması, iyi bilgi yönetiminin sağlanması, bu 

harcamaların ülkenin bütçe sürecine entegre edilmesi, maliyet ve 

faydaların sistematik olarak değerlendirilmesi ve vergi idaresince 
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kontrolünün yapılması yer almaktadır (Villela vd, 2010: 16). Vergi 

harcamalarının bütçe sürecinin bir parçası olarak kabul edilmesi 

durumunda ise raporlamanın esas unsurları ortaya çıkmaktadır. Vergi 

harcamalarının yönetimiyle, vergi harcamalarının raporlanması yanısıra 

vergi harcamalarının ölçülmesinde titizlikle inceleme ve değerlendirme 

görevi de yerine getirilmektedir (Burton ve Sadiq, 2013: 29). Vergi 

harcamalarının yönetimi ile bütçe sürecinde vergi harcamalarının yer 

alması sağlandığı gibi hükümetlerin uyguladıkları maliye politikalarında 

açıklığın artabileceği de söylenebilmektedir.     

Vergi harcamalarına ait detaylar bütçenin ana metninde değil, ekli 

belgeler kısmında yer almaktadır. Dolayısıyla vergi harcamaları hakkında 

bilgiler sunulması önemli olmakla beraber, bütçe sürecinde bu 

harcamaların doğrudan bir rolünün olmadığını da belirtmek 

gerekmektedir. Ancak vergi harcamalarının hesaplanması ve 

yayınlanması, bilgilerin açıkça sunulmasından daha farklı bir önem 

taşımaktadır. Kamu harcamaları ve vergiler açısından rapor edilenden 

daha fazla bir büyüklüğün varlığı bu raporlarla ortaya çıkmaktadır 

(Burman ve Phaup, 2011: 4- 5). Ayrıca bütçe ile vergi harcamalarının 

ilişkilendirilmesi, bütçede şeffaflık yanında hükümetin daha etkin ve 

verimliliğe yönelik harcama ve vergi politikaları belirlemesinin de önünü 

açabilmektedir. 

2.2.2. Vergi harcamaları ve kamu harcamaları ilişkisi 

Vergi harcamaları bir yandan doğrudan hükümet harcamaları, diğer 

yandan ise vergi sistemi üzerinden gerçekleştirilen harcamalar ile 

benzerliği açısından dikkat çekmektedir. Gerçekte vergi harcamaları bir 

hükümet tarafından doğrudan harcama yapılmasının kısa yolu olarak 

görülebilmektedir (Burton ve Sadiq, 2013: 20). Mükellefin bakış açısına 

göre ise vergi harcamaları ile doğrudan harcama arasında bir fark yoktur. 

Bir hükümet vergi mükellefinden X kadar vergi alıp, aynı mükellefe X 

miktarında doğrudan harcama (sübvansiyon) yapabileceği gibi; aynı vergi 

mükellefinin vergisini X miktarı kadar azaltmayı da tercih 

edebilmektedir. Her iki senaryoda da mükellef üzerindeki ekonomik etki 

aynıdır (Burton ve Stewart, 2011: 6). Bu kapsamda vergi harcamaları 

kamu harcamaları ile gerek yarattığı ortak etkiler gerekse vergi 

harcamalarının kamu harcamalarının bir alternatifi olması nedeniyle 

benzerlikler taşımaktadır.  

Ancak kamu harcamalarının sınıflandırılması açısından doğrudan 

harcamalarla vergi harcamaları arasında bazı farklılıklar mevcuttur. 

Doğrudan kamu harcamaları, faydalanıcılara kamu kaynaklarının 

doğrudan transfer edildiği geleneksel bir kamu harcama türüdür. Vergi 

harcamaları ise ekonomik ve sosyal politika hedeflerine ulaşmak için 

seçilmiş bazı mükelleflere yönelik ve onların vergisel yükünü azaltan 
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özel tercihli vergi yapısı içinde yer almaktadır (Dziemianowicz vd., 2014: 

95). Vergi harcamaları ile doğrudan kamu harcamaları arasındaki diğer 

farklılık, bütçe içinde yer alıp almamalarına ilişkindir. Doğrudan 

harcamalar kamu bütçesi içinde yer alarak, vergi harcamalarına kıyasla 

daha yoğun bir kontrol ve denetim sürecine tabi olmaktadır.  

Gerçekte vergi harcamalarının da doğrudan kamu harcamaları gibi 

kontroller ve şeffaflık konusunda aynı kriterlere tabi olması 

gerekmektedir. Doğrudan harcamalar ve vergilerin aksine vergi 

harcamalarının her zaman bir hesap verilebilirliği de yoktur. Dolayısıyla 

vergi harcamalarının gözden geçirilme seviyesi ve şeffaflığı ile doğrudan 

harcamalar arasında bu hususlarda açık ve net bir farklılık bulunmaktadır 

(Longinotto, 2018: 5-6). Doğrudan harcamalara göre vergi harcamaları 

üzerinde daha az kontrolün ve denetimin olması bütçenin 

makroekonomik, dağıtıcı ve idari işlevlerini tehdit ederek, vergi 

sisteminin gelir toplama özelliğini de tehlikeye sokabilmektedir (Villela 

vd., 2010: 13).  

Vergi harcamalarının doğrudan harcamalara göre politikacılar 

açısından daha cazip olmasının altında ise bazı nedenler yatmaktadır. Bu 

nedenler arasında devletin vergi harcamaları ile idari maliyetlerden 

kaçınması, vergi harcamalarının yönetilmesinde kolaylıklar barındırması 

ve denetim zayıflıkları sayılabilmektedir. Ancak vergi harcamaları 

aslında yarattığı olumsuzluklarla doğrudan harcamalara göre ekonomik 

açıdan daha az etkin olabilmektedir. 

2.3. Vergi harcamalarının etkinlik boyutu ve mali etkileri 

Bir vergi sisteminin esaslarının değerlendirilmesinde üç temel 

ekonomik kriter vardır. Bu kriterler arasında vergi sisteminin vergi 

mükellefleri arasındaki eşitliği nasıl etkilediği, sistemin etkin olup 

olmadığı (piyasa müşevvikleri üzerinde bozucu etkiler yaratmaması) ve 

sistemin kolayca yönetilip yönetilmediği yer almaktadır. Vergi 

harcamalarının vergi politikası açısından etkinliği de aynı kriterler 

bazında değerlendirilebilmektedir. Çünkü vergi harcamaları hem genel 

vergi sisteminde yer alan ayrıcalıkları kapsadığından hem de kendisi 

vergi sisteminin bir parçası olduğundan bu çerçevede ele alınmalıdır. 

Dolayısıyla vergi harcamalarının etkin işleyişinde eşitlik, 

verimlilik/etkinlik/tutumluluk ve yönetim kolaylığı akla gelmektedir 

(Kleinbard, 2008: 48). Vergi sisteminin etkin işleyişi yanında vergi 

harcamaları ekonomik etkinlik açısından olumsuz olarak 

değerlendirilmektedir. Çünkü vergi harcamalarının sistemlerde yer alması 

ya da kaldırılması mevcut var olan dengeyi etkilemektedir. Vergi 

harcamaları ile müşevviklerin kararlarında meydana gelen sapmalar, 

kaynak tahsisinde etkinsizlikler ortaya çıkarabilmektedir.  
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Vergi harcamalarının etkinlik boyutunun yanında olumlu ve olumsuz 

kamu maliyesi için çeşitli mali etkileri de söz konusudur. Tablo 1, vergi 

harcamalarının olumlu ve olumsuz mali etkilerine dair özet niteliğinde 

bilgiler sunmaktadır. 

Tablo 1. Vergi Harcamalarının Olumlu ve Olumsuz Mali Etkileri  

Vergi Harcamalarının Olumlu Etkileri  

 Hükümetin önemli rol oynadığı ekonomik ve sosyal programlara özel sektörün 

katılımını teşvik edebilmektedir. 

 Kamu sektörü yerine özel sektörün karar almasının desteklenmesine zemin 

hazırlayabilmektedir. 

 Vergi harcamalarıyla hükümetin gözetimi yanında bürokrasi de azalabilmektedir.  

 Bazı durumlarda daha adil ve eşitlikçi bir vergi sistemini sağlayabilmektedir.  

 Vergi harcamalarıyla hedeflenen kitlelere daha hızlı bir şekilde sübvansiyon 

sağlanabilmektedir. Bunun için devlet kurumlarından önceden izin alınmasına 

gerek olmaması, birçok vergi mükellefinin olumlu yönde etkilenmesini 
sağlayabilmektedir.  

Vergi Harcamalarının Olumsuz Etkileri  

 Vergi matrahını aşındırarak, toplam vergi oranının azaltılmasına yönelik reform 

olanaklarını sınırlandırabilmektedir. Vergi sisteminin karmaşıklığını artırarak, 

uyum maliyetlerini de yükseltebilmektedir.   

 Vergi harcamalarının doğrudan harcamaların yerini alması, kamu kesiminin 

büyüklüğünün ölçülmesini zorlaştırabilmektedir. 

 Birçok vergi harcaması uygulaması, ihtiyaç sahipleri yerine farklı çıkar gruplarına 

yönelik olabilmektedir. Vergi harcamalarıyla bazı sektörlerin/projelerin özellikle 

tercih edilmesi gibi bir durum yaratıldığı için projelerin göreceli karlılıkları 
değişmekte ve küresel yatırımlar zayıflayabilmektedir. 

 Vergi harcamaları mükellefler arasındaki vergi yüklerini yatay ve dikey olarak 

değiştirerek, vergilemede adaleti zedeleyebilmektedir.  

 Vergi gelirlerinin hesaplanmasını zorlaştırabilmekte ve vergi harcamaları şeklinde 

kamu harcamalarının mali saydamlık ve bütçe dışında bırakılmasına neden 

olabilmektedir. Ayrıca vergi harcamaları, hükümetler için açık uçlu harcamaların 

yapılmasına yönelik fırsatlar da sunabilmektedir. 

Kaynak: Benjamin ve Posner, 2018: 572; Longinotto, 2018: 10; Swift ve 

Cavalcanti, 2003: 1. 

Vergi harcamaları olumsuz etkilerine rağmen karar alıcılar açısından 

oldukça tercih edilen politika araçları arasında yer almaktadır. Çünkü 

karar alıcılar, vergi harcamalarıyla belli kesimlerin hem fayda 

sağlamasına hem de vergi yüklerinin düşmesine imkân sağlarken; aynı 

zamanda kamu harcamalarının da artmaması nedeniyle mali bir kolaylık 

elde etmiş olmaktadırlar (Benjamin ve Posner, 2018: 573). Ancak 

olumsuz etkilerinin pozitife dönüştürülmesi ile etkin bir harcama ve vergi 

politikalarının belirlenmesinde, politikacıların şeffaflığı ve yeterli 

denetimi dikkate alması bir gerekliliktir. Özellikle kamu maliyesine dair 

her anlamda etkin ve eşitliğe dayalı kararların alınmasında vergi 

harcamalarının kontrolü, denetimi ve yönetimi kritik bir önem arz 

etmektedir. Nitekim son yıllarda vergi harcama raporlarının bütçe ile 
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entegre edilmesi çabaları da tüm değinilen olumsuzluklarla mücadele 

etme güdüsünün altındaki nedenlerdendir.  

3. Mali saydamlık kavramına genel bakış  

Kamu kesiminde mali saydamlık kavramı, özellikle performans esaslı 

bütçeleme politikalarının kriterlerinden birisi olarak dünya genelinde 

1980’lerden itibaren yenilikçi bir kavram olarak dikkat çekmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde kabul gördükten sonra gelişmekte olan ülkelerin de 

ilgilenmeye başladığı mali saydamlık kavramı, gerek kantitatif olarak 

ölçülmesinde gerekse uluslararası standartlara oturtulmasında 

belirsizliklerin ve pürüzlerin olduğu bir kavramdır. Çalışmanın bu 

bölümünde mali saydamlık kavramının farklı tanımları, açıklık ve hesap 

verebilirlik kavramları ile ilişkileri, mali saydamlığın kamu maliyesi ve 

bütçesi içindeki yeri ile mali etkileri detaylandırılmaktadır.  

3.1. Kavramsal çerçevede mali saydamlık 

Genel olarak saydamlık kavramı gerek sosyo-politik gerekse sosyo-

ekonomik bir çerçevede değerlendirilmektedir. Bu çalışmada ise 

saydamlık kavramı kamu bütçesi içindeki konumuyla ilişkilendirilerek 

mali saydamlık bağlamında ele alınmaktadır. Literatürde çeşitli tanımları 

mevcut olup; Uluslararası Şeffaflık Örgütü (TI) saydamlık ya da diğer 

adıyla şeffaflık kavramını, “idari kararlardan, ticari işlemlerden veya 

hayır işlerinden etkilenenlerin yalnızca temel gerçekleri ve rakamları 

değil, aynı zamanda mekanizmaları ve süreçleri de bilmelerine olanak 

tanıyan bir ilke” olarak tanımlanmaktadır. Örgüte göre; saydamlık 

sayesinde bireyler, bilgiyi kolaylıkla arayabilme ve anlaşılır olarak 

kullanabilme hakkını elde ederek karar mekanizmalarına ve ülke 

yönetimine karşı güven duygularını artırabilmektedirler. Bu bağlamda 

saydamlık, yolsuzluk ve yolsuzluk çeşitleri ile mücadelede ilk adımlardan 

biri olarak değerlendirilebilmektedir. 

Mali saydamlık ise vatandaşın bilgi edinme ihtiyacına dayanmakla 

birlikte; aynı zamanda işletmelerin başarı sağlama ve ülkelerin 

güvenilirliğinin gereği olarak ortaya çıkan bir kavramdır. Bu bağlamda 

mali saydamlık kavramı, gerek bireylere gerekse özel/kamu sektörüne 

olumlu yönde farklı getiriler sunmaktadır. Kopits ve Craig (1998), mali 

saydamlığı karar alıcıların ve hükümetin ülkenin maliye politikası 

uygulamaları ve kamu kesimi hesaplarıyla ilgili olarak kamuoyunu 

güvenli, kapsamlı, anlaşılır ve uluslararası standartlar çerçevesinde 

bilgilendirebilmesi olarak tanımlamaktadır. 

Oliver (2004) ise mali saydamlık kavramını tanımlarken, 

“Duyduklarınızın sadece yarısına inanın, çünkü görmek inanmaktır” 

ifadesini kullanmaktadır. Aynı çalışmada mali saydamlığın temelinde iki 

önemli gelişmenin etkisi vurgulanmaktadır. Bunlardan ilki, ülkelerarası 
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ilişkilerin ve ülkelerin birbirlerine bağımlılıklarının fazlalaşmasıdır. 

İkincisi ise daha şeffaf talep ve arza dayalı bilgi teknolojilerine olan 

ilginin artmasıdır. Dolayısıyla mali saydamlık kavramını sadece ulusal 

ölçekte değil; küresel bağlamda konumlandırmak ve değerlendirmek de 

gerekmektedir.  

3.2. Mali saydamlık, açıklık ve hesap verebilirlik ilişkileri    

Mali saydamlık, açıklık ve hesap verebilirlik kavramları birbirini 

tamamlayan, birbirleriyle ilişkili ancak farklı kavramlardır. Her şeyden 

önce hesap verebilirlik, şeffaflıktan ziyade açıklık kavramının bir 

fonksiyonudur. Açıklık kavramı, şeffaflık ve hesap verebilirliği birbirine 

bağlayan nedensel bir mekanizma olarak değerlendirilebilir (Naurin, 

2006: 91). Bu kavramlar arasındaki ilişkiler Akerlof (1970) çalışmasında 

asimetrik bilgi sorunu eksenindeki asil-vekil ilişkisi bağlamında da 

açıklanmaktadır. 

Mali saydamlığın temelindeki bilgi, asil-vekil ilişkisi kapsamında 

karar vericileri/politikacıları seçmene/halka karşı avantajlı taraf 

kılmaktadır. Eksik ve/veya hatalı bilgi paylaşımı gerek 

seçmenlerin/halkın gerekse ulusal/uluslararası ölçekte işletme ve diğer 

ülkelerin güvenini sarsmaktadır. Bilginin eksiksiz ve/veya doğru 

paylaşılmaması, karar vericilerin/politikacıların ekonomik insan (homo 

economicus) davranış kalıplarından ve rant elde etme çabalarından ileri 

gelebilmektedir. 

Mali saydamlık, bilginin vekil kısmında yer alan karar 

alıcıların/politikacıların eylemlerine ilişkin belgelerin mevcudiyetini 

ortaya koymakta iken; açıklık ise bu bilgilerin içeriğinin seçmen/halk 

arasında da bilinmesi anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla mali saydamlık, 

genel olarak açıklık kavramının ön koşulu olarak 

değerlendirilebilmektedir. Devletin ekonomik ve mali kararları ile ilgili 

bilginin mevcudiyetiyle birlikte; her bilginin seçmenler ve halk ile 

paylaşılması, bazı durumlarda ülke güvenliği ve gizlilik esasına ters 

düşebilmektedir. Bu noktada, mali saydamlıktan bahsedilebilmekte ancak 

öte yandan açıklık ilkesi böylesi hassas konularda uygulama alanı 

bulamayabilmektedir. Devlet işlerinde gizlilik esası gerektiren durumlar, 

açıklık ilkesindeki riskleri ve sonuç olarak hesap verebilirlik ilkesinin 

risklerini de artırabilmektedir. Hesap verebilirlik kavramı ise genel olarak 

karar alıcıların ve politikacıların eylemlerinin bedelini ödemesi temeline 

dayanmaktadır. Mali saydamlık-açıklık-hesap verebilirlik kavramları 

arasındaki ilişkide mali saydamlık, açıklık ilkesini desteklerken; açıklık 

ilkesi ise hesap verebilirliği artırmaktadır (Naurin, 2006: 90-92). 

3.3. Mali Saydamlığın Kamu Maliyesindeki Yeri ve Mali Etkileri 
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Kamu kesiminde mali saydamlık; kamu gelirlerinin toplanmasında, 

kamu harcamalarının yapılmasında, bütçe disiplininin sağlanmasında, 

kamu alımlarında, kamu görevlilerinin mülkiyet haklarının 

korunmasında, kamuda pozisyon ve terfilerin liyakat esasında göre 

yapılmasında önem taşımaktadır (Kolstad ve Wiig, 2009: 526). 

Waglé ve Shah (2003b) Porto Alegre/Brezilya için yaptıkları ampirik 

çalışma bulgularında; katılımcı bütçeleme uygulamasının önemli 

kriterlerinden birisi olarak mali saydamlığın mükelleflerin vergi ödeme 

motivasyonlarını yükselttiğini; bu sayede vergi gelirlerinin yaklaşık 

olarak %50 arttığını ortaya koymaktadırlar. Waglé ve Shah (2003a) 

çalışmasında ise etkin işleyen kamu harcamaları için harcamaların 

onaylanma, uygulanma ve raporlanma aşamalarında şeffaflığın önemine 

işaret edilmektedir. Çalışmada, kamu harcamalarında şeffaflığın gerek 

vatandaşlık hakkı olduğu gerekse ekonomik büyüme ve kalkınmanın 

sürekliliğinde etkin rol oynadığı ifade edilmektedir. Aynı çalışmada 

ayrıca etkin işleyen denetim mekanizmasının ve karar 

vericilerin/politikacıların hesap verilebilirliklerinin mali saydamlık ile 

işbirliğine dayandığı üzerinde durulmaktadır.  

Öte yandan mali saydamlık düzeyleri yüksek ülkelerin daha fazla mali 

disipline ve daha az yolsuzluk seviyesine sahip oldukları gözlenmektedir. 

Ayrıca gelir seviyesi yüksek ülkelerin saydamlık açısından gelişmekte 

olan ülkelere göre daha ileride seyrettikleri de bir diğer genel 

değerlendirme olarak belirtilebilir. Tablo 2, mali saydamlığın olumlu ve 

olumsuz mali etkilerine dair özet niteliğinde bilgiler sunmaktadır. 

Tablo 2. Mali Saydamlığın Olumlu ve Olumsuz Mali Etkileri 

Mali Saydamlığın Olumlu Etkileri 

 Makro ölçekte ekonomik ve mali politika hedeflerine ulaşılması konusunda mali 

saydamlık bir motivasyon kaynağı olarak çalışabilmektedir. 

 Kamu harcamalarının etkinliğini ve verimliliğini artırabilmektedir. 

 Seçmenler/halk ile karar vericiler/politikacılar arasında asil-vekil ilişkisi 

kapsamındaki asimetrik bilginin azaltılmasına yardımcı olabilmektedir. 

 Halkın bilgi alma temelinde hükümetin faaliyetleri üzerinde baskı kurarak denetim 

rolünü üstlenmesine yardımcı olup ve aynı zamanda karar 

vericilerin/politikacıların hesap verebilirliğini teşvik edebilmektedir. 

 Mali saydamlık sayesinde hükümetin geçmişteki/günümüzdeki/gelecekteki mali 

faaliyetlerine ilişkin bilgilere erişim, vatandaşların siyasi ve ekonomik kararları 
daha iyi anlamalarını sağlayabilmekte; aynı zamanda vatandaşlara karar alma 

sürecine katılma fırsatı verebilmektedir. 

 Daha şeffaf mali uygulamalar sayesinde ülkeler, ulusal/uluslararası piyasalarda 

güvenilirliklerini, mali disiplin yönetimlerini ve yolsuzlukla mücadelelerini 

artırabilmektedirler. 

Mali Saydamlığın Olumsuz Etkileri 

 Bilgiye dayalı mali saydamlık, yolsuzluğu engellemek için tek başına yeterli 

değildir. Bilgiye ulaşmanın yanında karar vericiler/politikacılar bilgiyi işleme ve 

işlenen bilgiye yönelik hareket etme istek ve teşviklerine de ihtiyaç 
duyabilmektedir. 
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 Yanlış bilgilere dayanan mali saydamlık, hükümete güveni ve ulusal/uluslararası 

iş birliklerini zedeleyebilmektedir. 

 Bilgiye ulaşmanın/sürdürülebilirliğinin/saklanmasının ve paylaşılmasının fırsat 

maliyeti kamu harcamalarında artışa neden olabilmektedir. 

 Mali saydamlık, yolsuzluk yapanların tanımlanmasında etkili olurken; diğer 

taraftan rüşvet alanları da tanımlamaktadır. Dolayısıyla yolsuzluğu azaltmadığı 

gibi aksine artırabilmektedir. 

 Medya, mali saydamlık sayesinde elde ettiği bilgilerle hükümet için yanlış 

iddialara dayalı suçlamalar yapabilmekte ve hükümeti yıpratabilmektedir. Diğer 

taraftan, eldeki bilgileri hükümetten rant elde etmek için de kullanabilmektedir. 

Kaynak: Bađun, 2009: 482; Bräutigam, 2004: 667; Hameed, 2005: 4; Kolstad 

ve Wiig, 2009: 524; Kopits ve Craig, 1998: 2. 

4. Türk bütçe sisteminde vergi harcamaları, mali saydamlık ve 

durum analizi  

Vergi harcamaları ve mali saydamlık ilişkisinin kavramsal çerçevede 

değerlendirilmesi ve uluslararası endeks raporlarında bu ilişkinin somut 

olarak ortaya konulması, çalışmanın özgün tarafı olarak gerek ulusal 

gerekse uluslararası maliye literatürüne katkı sunmayı hedeflemektedir. 

Vergi harcamalarına ve mali saydamlığa ilişkin ulusal/uluslararası veriler 

ışığında kantitatif değerlendirilmelerin yapılması ise Türk bütçe sistemi 

için durum analizi şeklinde değerlendirilebilmektedir. 

4.1. Kavramsal çerçevede vergi harcamaları ve mali saydamlık 

Bütçe politikalarında mali saydamlık kavramı özellikle bütçe 

disiplininin korunmasında ve bu doğrultuda bütçe gelir ve giderlerinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında oldukça önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda, mali saydamlık ve hesap verebilirlik kavramları, kamu 

bütçesindeki kıt kaynakların en verimli, etkin ve tutumlu (VET) 

kullanılıp kullanılmadığının harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası 

denetim süreçleri boyunca kayda değer bir yer tutmaktadır. Diğer taraftan 

etkin kaynak dağılımının sağlanmasında ve mali saydamlığın daha 

sağlam bir zeminde ilerlemesinde vergi harcamalarının yeri de oldukça 

değerlidir. Özellikle gelişmiş ülkelerde etkin bir maliye politikasının 

uygulanmasında, vergi harcamalarının raporlanması ve kamu bütçesi 

kapsam ve süreçlerine dâhil edilmesi önemli bir yer almaktadır.    

Mali saydamlık uygulamalarının gelecek vadedebilmesinin önemli 

kriterlerinden birisi, vergi harcaması tahminlerinin güncel tutulması ve yıl 

ortası bütçe gerçekleşme rakamları incelenirken ekli belgelerde yer alan 

vergi harcama tahmin ve gerçekleşmelerinin güncellenebilmesidir. Vergi 

harcamalarının raporlanmasında daha fazla şeffaflıkla birlikte ortaya 

çıkan faydalar, genel olarak gelişmiş ülkelerin birçoğu tarafından kabul 

edilmektedir (Craig vd., 2001: 262-263). Nitekim bir ölçüde bütçe dışı 

harcama kabul edilen vergi harcamalarının bütçe şeffaflığı ilkesini 

zedelediği yönünde değerlendirmelerin varlığına da rastlanmaktadır 

(Dziemianowicz vd., 2014: 93).  
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Vergi harcamalarının mali saydamlık kapsamında 

değerlendirilmesinde; vergi harcamaları ile doğrudan kamu harcamaları 

ayırımını dikkate almak gerekmektedir. Çünkü doğrudan harcamalar 

bütçe kanununun bir parçası olup, bütçe içinde yer alırken; vergi 

harcamaları genellikle raporlama zorunluluğu olmayıp, bütçe dışında 

kalabilmektedir. Öte yandan doğrudan harcamalar, titizlikle kanun 

hükümlerinin incelenmesi sonucunda gerçekleştirilirken; vergi 

harcamaları bir vergi kanunundaki özel hükümlerle vukuu bularak, 

genellikle bazı ülkelerde yıllık raporlar ile ortaya konulmaktadır 

(Dziemianowicz vd., 2014: 95). Bu iki kriter açısından doğrudan 

harcamaların mali saydamlık açısından daha uygun olduğu, vergi 

harcamalarının ise şeffaflığı zedeleyebildiği kanaati oluşabilmektedir. Bu 

çerçevede vergi harcamaları raporlarının bütçe ile ilişkilendirilerek, mali 

saydamlığa hizmet etmesi bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Nitekim vergi harcama raporlarının ilk öncülüğünü yapan ABD’de 

vergi harcamalarının bütçeleştirilmesiyle, hem veriler düzenli olarak 

belirli kurallar dâhilinde kayıt altına alınmakta; hem de bu sayede 

ülkedeki mali saydamlığın artırılmasına destek sağlanmaktadır. Bu 

bütçeler, mali saydamlık için bilgi ve verilerin kapsamını genişletmeyi 

vurgulayan IMF’in “Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Tüzüğü”1 ile de 

uyumlu bir seyir göstermektedir. İlgili tüzükte, vergi harcamalarının mali 

saydamlığı artırmak için bütçe belgelerinin bir parçası olması gerektiği 

savunulmaktadır (Sunley, 2004: 165-166).  

IMF’in söz konusu Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Tüzüğü, vergi 

harcamaları ile mali saydamlık arasındaki kavramsal ilişkinin ortaya 

konulmasında somut bir belge niteliği taşımaktadır. İlgili tüzüğün 3. ve 4. 

bölümünün sırasıyla “Bilgilerin Kamuya Ulaşılabilirliği” ve 

“Bütünlüğün Sağlanması” başlıklarında mali saydamlık kapsamında 

vergi harcamalarına detaylı şekilde yer verilerek, vergi harcamaları ile 

mali saydamlık arasındaki pozitif ilişki ortaya konulmaktadır.     

Vergi harcamaları ile mali saydamlık arasındaki ilişkinin somut 

ispatlarından bir diğeri IMF tarafından hazırlanan “Mali Saydamlık 

Kodu”2  içinde yer alan vergi harcamalarına ilişkin değerlendirmelerdir. 

Mali Saydamlık Kodu kapsamında vergi harcamaları “Mali Raporlama” 

içindeki “1.1. Kurumların Kapsamı” başlığı ve “1.1.4. Vergi 

Harcamalarının Kapsamı” alt başlığında yer almaktadır. IMF’in 2016 

                                                             
1 Detaylı bilgi için bkz. IMF (2007). Code of Good Practices on Fiscal Transparency, 
https://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf, 21.06.2020. 
2 Detaylı bilgi için bkz. IMF (2019), The Fiscal Transparency Code, 

https://www.imf.org/external/np/fad/trans/Code2019.pdf, 21.06.2020 
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yılına ait “Türkiye Mali Saydamlık Değerlendirme Raporu”3 

sonuçlarında Türkiye’nin “Mali Raporlama” başlığından “iyi seviye”; 

düşük öneme sahip olarak değerlendirilen “Vergi Harcamalarının 

Kapsamı” alt başlığından ise “temel seviye” notuna sahip olduğu 

görülmektedir. 2000’li yıllarda ise ilgili başlık ve alt başlıklardan 

sırasıyla “temel seviye” ve “karşılamıyor” notunu alan Türkiye’nin mali 

saydamlık notunun yıllar içinde yükseldiği gözlenmektedir.  

Vergi harcamaları ile mali saydamlık arasındaki ilişkinin 

somutlaştırması adına son gösterge ise “Uluslararası Bütçe Ortaklığı” 

(IBP) tarafından hazırlanan “Açık Bütçe Anketi” (OBS) çalışmalarıdır. 

Bu doğrultuda Türkiye’nin de dâhil olduğu 2019 OBS çalışmasında, 

anket sorularından bütçenin şeffaflığını ölçmeye yönelik olarak 

hazırlanan 45. soru, vergi harcamaları-mali saydamlık ilişkisini 

somutlaştıran önemli bir kanıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

kapsamda ankete katılan ülkelerin kamu bütçesi içinde vergi 

harcamalarına ilişkin bilgi ve belgeleri paylaşıp paylaşmadıklarına ilişkin 

bir soru yöneltilmektedir (IBP, 2019b). Bu soruyla genel olarak mali 

saydamlık ile vergi harcamaları arasındaki kavramsal ilişki daha somut 

bir hal almaktadır. 

Sonuçta vergi harcamalarının raporlandırılmasının mali saydamlığa 

sunduğu pozitif katkılar, ülkeler tarafından net bir şekilde bilindiği halde 

- IMF ve IBP gibi uluslararası kuruluşların vurgusuna rağmen - son karar 

hükümetin bütçe politikalarına ve takdir yetkisine bırakılmaktadır4. Tam 

bu noktada, karar vericilerin/politikacıların vergi harcamalarına ilişkin 

bilgi ve belgeleri kişisel çıkarları uğruna, kısmen veya tamamen seçmen 

ve halktan saklamaları anlamına gelen asimetrik bilgi sorunu ve mali 

saydamlığa olumsuz etkileri bir kez daha ortaya çıkmaktadır.  

4.2. Türk bütçe sisteminde mali saydamlık ve vergi 

harcamalarının hukuki yeri 

Türkiye ekonomisinde mali saydamlık kavramı, 2000 Kasım ve 2001 

Şubat Krizleri’nin zafiyetleri ve sonuçları değerlendirildiğinde hesap 

verebilirlik kavramı ile birlikte gündeme taşınmıştır. Türk bütçe sistemine 

ise 24.12.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “5018 Sayılı Kamu 

                                                             
3 Detaylı bilgi için bkz. IMF (2017), Turkey: Fiscal Transparency Evaluation, 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/07/18/Turkey-Fiscal-Transparency-

Evaluation-45071, 21.06.2020. 
4 Bu konuda Liberya ülkesi uygulamaları bir örnek teşkil etmektedir. Nitekim Liberya’da 

vergi harcamalarını rapor etmek ya da bütçe kapsamına almak için yasal bir zorunluluk 
bulunmamaktadır. Ancak vergi harcamalarının toplam harcamalar içindeki 

büyüklüklerinin raporlanmasının bildirilme gerekliliği, IMF ve IBP tarafından 

önerilmesine rağmen; Liberya hükümeti vergi harcamalarını ısrarla rapor etmemektedir 

(Wratto, 2015: 13). 
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Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” (KMYKK) ile yerleşmiştir. İlgili 

Kanun’un; “Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları” başlıklı 

1. Kısım, 3. Bölüm, 7. Maddesi’nde mali saydamlık kavramına yer 

verilmektedir. Ayrıca 13. Madde’deki bütçe ilkeleri içinde; “Bütçe gelir 

ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, 

doğruluk ve mali saydamlık esas alınır” ifadesi ile mali saydamlık Türk 

bütçe kanununda bir kez daha vurgulanmaktadır. 5018 sayılı Kanun ile 

mali saydamlık ve hesap verebilirlik kavramları, Türk bütçe sistemine 

getirilen en önemli yenilikler arasında yer almaktadır.  

Türkiye’de vergi harcamalarının tahminine yer vermeyen ancak liste 

şeklinde muafiyet ve istisnalara yönelik bilgi içeren ilk belge, 2001 

yılında Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Vergi Harcama 

Raporu”dur (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018: 1). Ayrıca 5018 

Sayılı KMYKK’nın 2. Kısım, 2. Bölümü, 15. ve 18. Maddeleri’nde de 

vergi harcamalarına yer verilmektedir. Kanun’un 15. Maddesi’nde yer 

alan “Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun Kapsamı ve Düzeni” alt başlığı 

altında; vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar 

nedeniyle vazgeçilen vergi gelirlerinin merkezî yönetim bütçe kanununda 

yer aldığı belirtilmektedir. Kanun’un 18. Maddesi’nde yer alan “Merkezî 

Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin Sunulması” alt başlığı altında ise vergi 

muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle 

vazgeçilen kamu gelirleri cetvelinin mali yılbaşından en az yetmiş beş 

gün önce merkezî yönetim bütçe kanun teklifi ile birlikte, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde görüşülmesi sırasında dikkate alınması adına 

Cumhurbaşkanlığı tarafından eklenen belgeler arasında yer aldığı 

belirtilmektedir. 

Nitekim söz konusu bütçe kanunuyla beraber 2006 yılından itibaren 

vergi harcamaları tahminleri, bütçe eki olarak düzenli ve yıllık şekilde 

yayınlanmaktadır. Dolayısıyla mali saydamlığın sağlanmasında vergi 

harcamalarının bütçe ile entegre edilmesi çabası altında vergi harcama 

tahminlerinin raporlanması ve yayınlanması, Türkiye’de mali saydamlığa 

dair atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendirilebilir. 

4.3. Vergi harcamalarının mali saydamlık çerçevesinde kantitatif 

değerlendirmeleri 

    Vergi harcamalarının 2006 yılı sonrasında yayınlanmasıyla beraber, 

Türkiye’de vazgeçilen gelir tutarları artık izlenebilmektedir. Bu 

doğrultuda Grafik 1, yıllar itibariyle vergi harcamaları ve toplam vergi 

gelirleri tutarlarını göstermektedir.  

Grafik 1’den toplam vergi gelirleriyle paralel olarak vergi 

harcamalarının da yıllar itibariyle arttığı gözlenmektedir. Vergi 

harcamalarında 2008 yılında bir önceki yıl harcama tutarına göre yaklaşık 

olarak 1,4 kat bir artış gözlenmektedir.  2008 yılında asgari geçim 
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indirimi uygulamasının başlaması ve 22.11.2008 Resmi Gazete tarihli 

“5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 

Kanun”un varlığı söz konusu artışın temel sebepleri olarak 

değerlendirilebilir (Buhur, 2019: 73). 

Grafik 1. Vergi Harcamaları ve Toplam Vergi Gelirleri (TL) (2006-2019) 

 
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri ile 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı istatistiklerinden elde edilen verilerle 

tarafımızca derlenmiştir. 

Öte yandan Grafik 1’de, 2016 yılından 2017 yılına geçişte vergi 

harcamalarına dair ciddi artış yine dikkat çekicidir. İlgili yıllardaki vergi 

harcamaları tutarındaki sıçrama yaklaşık 3,5 kat iken, aynı yıllarda 

toplam vergi gelirlerindeki artış ise sadece 1 kat olarak gerçekleşmiştir.  

Vergi harcamaları nedeniyle vazgeçilen gelir kaybının kantitatif 

değerlendirilmesinde, vergi harcamalarının belirli göstergeler yardımıyla 

kıyaslanması mali etkilerinin ortaya konmasında önem arz etmektedir. Bu 

doğrultuda Grafik 2, yıllar itibariyle vergi harcamalarının toplam vergi 

gelirleri, GSYİH ve kamu harcamaları içindeki paylarını göstermektedir.  

Grafik 2. Vergi Harcamalarının Toplam Vergi Gelirleri, GSYİH ve Kamu 

Harcamaları İçindeki Payları (2006-2019) 

 
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri ile 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe Büyüklükleri ve Gerçekleşmeleri ve T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı istatistiklerinden elde edilen verilerle 

tarafımızca derlenmiştir. 

Grafik 2’deki vergi harcamalarının toplam vergi gelirleri içindeki 

payları, 2006-2016 yılları arasında ortalama %6,88; vergi harcamalarının 
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2017 yılından itibaren ciddi artışlar sergilemesi ile birlikte 2017-2020 

yılları arasında ortalama %21,53 olarak gerçekleşmiştir. Sadece 2017 

yılında vergi harcamaları yoluyla tahsilatından vazgeçilen gelir miktarı, 

toplam vergi gelirlerinin %19,3’üne, 2018 yılında %21,3’üne, 2019 

yılında ise %24’üne tekabül etmektedir.  

Grafik 2’de vergi harcamalarının GSYİH içindeki paylarına 

bakıldığında; 2006-2016 yılları arasında ilgili ortalama oran yaklaşık 

olarak %1,17 civarındadır. Ancak 2017 yılında vergi harcamalarının 

GSYİH içindeki payı %3,28 iken, 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla aynı 

oran %3,54 ve %4,17 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle son 3 yılda 

GSYİH’nın %3’ünden fazlası vergi harcamaları yoluyla bazı 

kesimlere/sektörlere/kişilere aktarılmaktadır.  

Son olarak Grafik 2’de yer alan vergi harcamalarının kamu 

harcamaları içindeki payına bakıldığında ise; 2006-2016 yıllarında ilgili 

oranın yaklaşık olarak %5 civarında seyrettiği gözlenmektedir. Ancak 

aynı oran 2017 yılında %15, 2018 yılında %15,9 ve 2019 yılında ise 

%17,87 olarak gerçekleşmiştir. 2006-2019 yılları arasında hükümet, 

kamu harcamalarının %7,53 kadar kısmını vergi harcamaları şeklinde 

kullanmıştır. Diğer deyişle görünmez bir kamu harcaması olan vergi 

harcamalarını son yıllarda hükümet ciddi bir politika aracı olarak 

kullanmaktadır.  

Kantitatif değerlendirmeler ışığında vergi harcamalarının kamuoyu ile 

paylaşılması, 5018 sayılı KMYKK sonrasında mali saydamlığa dair 

atılmış bir adımlardan birisidir. Vergi harcamalarının bütçe ile 

ilişkilendirilmesinde mali saydamlık çerçevesinde kıyaslanmasına olanak 

tanıyan doğrudan bir veri seti olmamakla beraber, ulusal ve uluslararası 

ölçekte yer alan bazı endeksler bulunmaktadır.  

Türkiye’de ulusal ölçekte mali saydamlığın ölçülmesine dair TESEV 

ve TEPAV izleme raporları söz konudur. Bu çerçevede “Mali Saydamlık 

Genel Endeksi”ne göre, 2003 yılında 100 üzerinden 44,1 olan endeks 

değeri, 2006 yılında 41,3 ve 2007 yılında da 43,2 olmuştur (Emil ve 

Yılmaz, 2009: 2-3). 2007 yılına ait bu endeks değerinin, 2006 yılı 

sonrasında getirilen 5018 sayılı Kanunun mali saydamlığa yönelik 

tedbirleriyle bir iyileşmeye vesile olduğu söylenebilir. Ancak 2003 

yılındaki puan ile 2007 yılı puanı karşılaştırıldığında; iyileşmenin 

gerçekçi olmadığı da ortaya çıkmaktadır. Vergi harcamaları ile mali 

saydamlığın bağdaştırılmasında, Mali Saydamlık Endeksi’nin ikinci alt 

ilkesi olan “Kamuoyuna Bilgi Sunma ve Raporlama Düzeyi Endeksi” de 

akla gelmektedir. Bu alt ilke endeks puanı, 2003 yılında 100 üzerinden 

45,1 iken; 2007 yılında 45,9 olarak gerçekleşmiştir (Emil ve Yılmaz, 

2009: 12). Ancak 5018 sayılı kanun öncesinde ve vergi harcamaları 

raporlarının yayınlanmadığı bazı yıllarda bu endeks puan değerinin 
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yüksekliği, gerek tüm yönleriyle bütçenin gerekse spesifik olarak vergi 

harcamalarının mali saydamlığa dair kayda değer bir katkı sunmadığını 

da akla getirmektedir.  

Öte yandan uluslararası ölçekte, IBP’nin “Açık Bütçe Endeksi” (OBI) 

kapsamındaki “Bütçe Saydamlık Skoru” (BTS) değerlendirildiğinde; 

Türkiye’nin 2006 yılında 42, 2008 yılında 43, 2010 yılında 57, 2012 

yılında 50, 2017 yılında 58 ve 2019 yılında ise 51 puana sahip olduğu 

görülmektedir (IBP, 2019a: 82). IBP’nin 2019 yılı için düzenlediği OBS 

Raporu’ndaki genel değerlendirmelere göre, ankete katılan 117 

ülkelerden alınan BTS ortalaması 45 puan iken; 87 puan ile en yüksek 

aynı skora sahip iki ülke Yeni Zelanda ve Güney Afrika; 0 puan ile en 

düşük skora sahip üç ülke Comoros, Venezuela ve Yemen’dir. İlgili 

endeks 100 üzerinden 61-80 puan aralığı yeterli düzeyde mali saydamlık 

anlamına gelirken; 41-60 puan aralığı kısıtlı mali saydamlık olarak 

değerlendirilmektedir. Ayrıca 2019 OBS çalışmasına katılan 117 ülkeden 

yalnızca 17'si, vergi harcamalarının gerekçeleri ve kayıp gelirleri 

hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmaktadır (IBP, 2019a: 13, 24, 31). 

5. Sonuç  

Vergi harcamalarının doğrudan harcamalara göre; kamu bütçesi 

sürecine entegre edilmesindeki hükümet inisiyatifleri ve mali saydamlıkla 

yeteri kadar kurulamayan somut bağlar, bu çalışmada yer verildiği üzere 

gerek ulusal gerekse uluslararası çeşitli sorunları beraberinde 

getirmektedir. Her ne kadar bazı ülkeler vergi harcamalarının yarattığı 

olumlu ve olumsuz etkileri dikkate alıp raporlama ile sistematik bir 

şekilde bütçeleme sürecine dâhil etmeye çalışsa da; hukuksal 

yaptırımların yokluğu ve asimetrik bilgi sorunundan kaynaklı karar 

vericilerin halka karşı avantajlı konumu, vergi harcamalarının günümüz 

ve gelecekteki önemini belirsizleştirmektedir. 

Kamu kesiminde mali saydamlık kavramı, 1980lerin başında 

performans esaslı bütçeleme sisteminin getirdiği bir yenilik olarak hesap 

verebilirlik kavramıyla birlikte anılmaya başlamıştır. Karar vericilerin 

takdir yetkilerini en aza indirgemeye ve optimal kaynak dağılımının 

sağlanmasına yönelik olarak tarafsız, net, tam ve ulaşılabilir bilgiyle 

donatılmış bir kamu bilgi ağı sisteminin alt yapısını mali saydamlık ve 

hesap verebilirlik kavramları karşılamaktadır. Gerek bir tür kamu 

harcaması olarak değerlendirilen gerekse varlığı sosyal refah devleti 

olgusuna dayanan vergi harcamaları, kamu bütçesinin dışına itilerek mali 

saydamlık ve hesap verebilirlik kavramlarını da zedelemektedir. 

Bu bağlamda çalışmanın maliye literatürüne katkısı, vergi harcamaları 

ile mali saydamlık kavramı arasındaki ilişkiyi ulusal ve uluslararası çeşitli 

mali saydamlık endekslerinde yer alan vergi harcamaları içeriği ile 

somutlaştırabilmek; bu kapsamda mali saydamlığa verilen değerin vergi 
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harcamaları için de sağlanabilmesinin altını çizebilmektir. Bu doğrultuda 

yapılabilecekler ise vergi harcamalarının 5N1K yöntemiyle raporlanarak 

kamu bütçeleme sürecine dâhil edilmesi ve bu bağlamda katılımcı 

bütçelemenin desteklenmesi; uluslararası kuruluşların kredi 

değerlendirme kriterlerine mali saydamlığı karşılamaya yönelik vergi 

harcamaları konusundaki olumlu gelişmelerin de dâhil edilmesi; kredi 

finans kuruluşlarının ülkelere dış borç verirken vergi harcamalarının 

bütçeleştirilmesini ülkenin güvenilirlik endeksine bağlayıp, ön kriter 

olarak zorunlu tutması; uluslararası mali saydamlık endeks hesaplama 

yöntemlerine vergi harcama kalemlerinin de detaylı olarak ilave edilerek 

endekslerin hesaplanması şeklinde sayılabilir.      
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Giriş 

Küreselleşme, destekçileri ve karşıtları arasında hararetli tartışmalara 

neden olan önemli bir olgudur. Küreselleşme karşıtları, özellikle finansal 

krizler, sosyal huzursuzluk ve çevresel bozulma kapsamında endişelerini 

sıklıkla dile getirmektedirler. Her ne kadar finansal krizlerin etkileri 

giderilebilse de ve aynı şekilde toplumsal sorunlar ekonomik ilerlemeler 

ile atlatılabilse de çevresel bozulma için aynı şeyler söylenememektedir. 

İnsan faaliyetlerinin ekolojik etkileri sürekli artmaktadır. İklim 

değişiklikleri ve artan karbon seviyesinde insan faktörünün rolü oldukça 

fazladır. Küreselleşme karşıtı olan kimselere göre serbest ticaret 

ortamının hâkim olduğu durumlarda gelişmiş ülkelerdeki çevresel 

düzenlemelerin sıkılaştırılması, kirlilik oluşturan endüstrilerin çevresel 

düzenlemelerin gevşek olduğu ülkelere kaydırılmasına sebep olmaktadır 

(Doytch ve Uctum, 2011: 1). 

Artan küreselleşme ile beraber gelişmekte olan ülkelere doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları artmakta ve bu ülkelerin ticari açıklık 

seviyeleri artmaktadır. Bu konu ile alakalı olarak araştırmacılar, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarının doğal çevreyi iyileştirip iyileştirmediğiyle 

alakalı olarak endişe duymaktadırlar. Az gelişmiş ülkelerde ise doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarının iç ekonomik denge açığı ve tasarruf 

açığını kapatma, döviz kıtlığını azaltma ve ödeme dengesini iyileştirme 

izlenimi verdiği gözlemlenmektedir (Aliyu, 2005: 1). 

Son otuz yılda gelişmekte olan ülkelere doğru önemli miktarda 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları gerçekleştirilmiştir. Gelişmekte 

olan ülkelere yapılan doğrudan yabancı yatırım akışının dünyadaki 

toplam doğrudan yabancı yatırımlar içerisindeki payı 1990’lı yılların 

başında %13 iken 2013 yılında %52’ye yükselmiştir (UNCTAD, 2013). 

Gelişmekte olan ülkelere doğrudan yabancı yatırım girişinin artması, 

1990’lı yılların başında birçok ülke tarafından başlatılan ticari 

liberalizasyon sürecinin bir sonucu olmakla beraber bu reformlar aynı 
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zamanda yüksek büyüme oranları ile desteklenmiştir (Kathuria, 2018: 81-

82). 

Son zamanlarda yatırımcıların yatırım tercihlerinde ülkelerin çevresel 

düzenlemelerini dikkate aldıkları gözlemlenmektedir. Ülkelerin 

gelişmişlik seviyeleri arttıkça, tüketicilerin gelirlerindeki artış, çevre 

dostu olan ürünlere yönelik talebin artmasına ve çevrenin korunması ile 

ilgili politikalar üzerine baskı oluşturduğundan ötürü bu ülkelerde çevre 

ile ilgili düzenlemeler de artmaktadır. Buna ek olarak gelişmiş ülkelerde 

çevreyi korumak, çevre kirliliğini önlemek ve gelişmiş ülkelerdeki çevre 

sorunlarını çözmek için devletin teknik, idari, mali ve yasal 

düzenlemelere müdahale etme yönelimi fazladır (Kılıçarslan ve Dumrul, 

2017: 647). 

Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında bu ülkelerdeki çevre yasalarının 

daha esnek olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle kirlilik oluşturan 

endüstrilerde faaliyet gösteren firmaların üretimlerini çevresel 

düzenlemelerin gelişmediği ve ihmal edildiği gelişmekte olan ülkelere 

doğru kaydırdıkları bilinmektedir. Gelişmekte olan ülkelere gelen 

doğrudan yabancı yatırımların çevresel bozulmayı artıracağı ve bu 

ülkelerdeki CO2seviyesini yükselteceği ifade edilmektedir. 

Kirlilik sığınağı hipotezi, serbest ticaret koşulları altında çok uluslu 

firmaların kirlilik-yoğun malların üretimini, çevresel düzenlemelerin 

gelişmemiş olduğu gelişmekte olan ülkelere taşıyacağını öngörmektedir. 

Zamanla gelişmekte olan ülkeler kirlilik-yoğun endüstrilerde 

karşılaştırmalı bir avantaj geliştirecek ve dünyanın kirlilik-yoğun 

endüstrileri için ‘sığınak’ haline gelecektir. Böylece gelişmiş ülkeler 

ticaretten çevre kalitesi açısından yararlanacakken, gelişmekte olan 

ülkeler ise çevre kalitesi kapsamında zararlı çıkacaklardı (Temurshoev, 

2006: 2). 

Kirlilik sığınağı hipotezine göre kirlilik oluşturan endüstriler, gelişmiş 

ülkelerden gelişmekte olan ülkelere mal ticareti ve doğrudan yabancı 

yatırımlar yoluyla gerçekleşmektedir. Bu duruma gelişmekte olan 

ülkelerdeki esnek çevre yasaları ve çevresel politikaların yetersizliği 

önemli katkı sağlamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, kirlilik oluşturan 

ürünlerde uzmanlaşma ve bu ürünleri ihraç etme eğiliminde iken gelişmiş 

ülkeler çevre dostu ürünlerde uzmanlaşma ve bunları ihraç etme 

eğilimindedirler. Bunun sonucunda ise gelişmekte olan ülkelerde çevresel 

bozulma artmakta ve bu ülkeler gelişmiş ülkelerin kirlilik sığınağı haline 

gelmektedir (Gill, Viswanathan ve Karim, 2018: 167-168). Kirlilik 

sığınaklarının karşılaştırmalı üstünlük teorisinin bir sonucu olduğu ifade 

edilebilir (Eskeland ve Harrison, 1997: 4). 

Bu çalışmada Kirlilik Sığınağı Hipotezi kapsamında doğrudan yabancı 

yatırımların CO2 emisyonu üzerine etkilerinin araştırılması 
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amaçlanmaktadır. Belirtilen amaç doğrultusunda EAGLEs ülkelerinde 

1992-2014 dönemine ait veriler kullanılarak değişkenler arası 

eşbütünleşme ve nedensellik ilişkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonraki 

kısmında literatür araştırması yer almaktadır. Sonrasında çalışmada 

kullanılan veri seti ve yöntem tanıtılmaktadır. Veri seti ve yöntem 

tanıtıldıktan sonra gerçekleştirilecek ampirik analizler sonucu elde edilen 

bulgulara yer verilecektir. En son olarak ise sonuç bölümü ifade 

edilecektir.  

1.Literatür Araştırması 

Acharyya (2009), Hindistan’da 1980-2003 dönemi için doğrudan 

yabancı yatırımların GSYİH artışı ve çevresel bozulma üzerine etkilerini 

analiz etmiştir. Eşbütünleşme analizinin gerçekleştirildiği çalışmada 

doğrudan yabancı yatırım girişinin CO2 emisyonları üzerindeki etkisinin 

uzun vadede pozitif olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda 

Hindistan’da doğrudan yabancı yatırım girişlerinin GSYİH büyümesi 

üzerinde uzun vadede pozitif yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Ulaşılan bu bulgular istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Yılmazer ve Açıkgöz Ersoy (2009), 6 gelişen piyasa ekonomisi için 

kirlilik sığınağı hipotezinin geçerliliğini araştırmışlardır. 1975-2006 

dönemine ait verilerin kullanıldığı çalışmada panel eşbütünleşme  

yöntemi ile analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda kirlilik sığınağı 

hipotezinin incelenen ülkeler için geçerli olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Araştırılan 6 ülkede değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi 

saptanamamıştır. 

Karaca (2012), 42 gelişmekte olan ülkede kirlilik sığınağı hipotezinin 

geçerli olup olmadığını analiz etmiştir. 1995-2008 dönemine ait verilerin 

kullanıldığı çalışmada dengeli panel veri analizi yapılmıştır. Çalışmada 

ulaşılan bulgulara göre kirlilik sığınağı hipotezi geçerlidir. Doğrudan 

yabancı yatırımlardaki artış,CO2 salınımlarını artırmaktadır. 

Nasrollahi, Moradi ve Rezaei (2014), 5 Asya ülkesinde kirlilik 

sığınağı hipotezini test etmişlerdir. Çin, İran, Malezya, Tayland ve 

Türkiye’ye ait 1990-2011 dönemini kapsayan verilerin analiz edildiği 

çalışmada panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda 

doğrudan yabancı yatırımlarının artması ile beraber çevre kalitesinin 

kötüleştiği bulgusuna ulaşılmıştır. Böylelikle belirtilen ülkelerde kirlilik 

sığınağı hipotezinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. 

Aliyu ve İsmail (2015), 19 Afrika ülkesinde doğrudan yabancı yatırım, 

enerji tüketimi ve çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 19 

Afrika ülkesine ait 1990-2010 dönemini kapsayan verilerin kullanıldığı 

çalışmada panel veri analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına bakıldığında 

enerji tüketiminin karbon emisyonlarını pozitif yönde etkilediği 
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bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca 19 Afrika ülkesi için Kirlilik Sığınağı 

hipotezinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Doğrudan yabancı 

yatırımların artmasıyla CO2 emisyonları artmaktadır. 

Balıbey (2015), ekonomik büyüme, CO2 emisyonu ve doğrudan 

yabancı yatırımlar arasındaki nedensel ilişkileri incelemiştir. Türkiye’ye 

ait 1974-2011 dönemine ait veriler kullanılarak JohansenEşbütünleşme 

Testi ve Granger Nedensellik testi gerçekleştirilmiştir. Analizler 

sonucunda doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyümenin CO2 

emisyonları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir.  

Vinh (2015), Vietnam’da 1993-2012 yılları arasında doğrudan yabancı 

yatırımların çevre kirliliği üzerine etkilerini araştırmıştır. Genelleştirilmiş 

Momentler Yönteminin uygulandığı çalışmada belirtilen veri aralığında 

Vietnam’da Kirlilik Sığınağı hipotezinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. 

Doğrudan yabancı yatırımlardaki artış kirlilik seviyesinde artışa neden 

olmaktadır. 

Pengvd (2016), Çin’deki eyaletlerde doğrudan yabancı yatırım ve CO2 

emisyonları arasında Granger nedensellik ilişkilerini analiz etmişlerdir. 

Ampirik sonuçlar Pekin, Henan, Guizhou ve Shanxi’deki doğrudan 

yabancı yatırımlarından CO2 emisyonlarına doğru tek yönlü nedensellik 

ve Neimenggu’daki doğrudan yabancı yatırımları ve CO2 emisyonları 

arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin var olduğunu işaret etmektedir. 

Kılıçarslan ve Dumrul (2017), doğrudan yabancı yatırımların çevresel 

etkilerini araştırmışlardır. Çevresel bozulma göstergesi olarak CO2 

emisyonlarının alındığı çalışmada Türkiye’de doğrudan yabancı 

yatırımların CO2 emisyonları üzerine etkileri analiz edilmiştir. 1974-2013 

dönemine ait verilerin kullanıldığı çalışmada JohansenEşbütünleşme 

Testi ve vektör hata düzeltme modeli ile analizler gerçekleştirilmiştir. 

Analizler sonucunda Türkiye’de belirtilen veri aralığında doğrudan 

yabancı yatırımların karbon emisyonlarını artırdığı tespit edilmiştir. 

Sonuçlar Türkiye’de Kirlilik Sığınağı hipotezinin geçerli olduğunu 

göstermektedir. 

Yıldırım, Destek ve Özsoy (2017), kirlilik sığınağı hipotezini Türkiye 

için test etmişlerdir. Türkiye’ye ait 1974-2013 dönemini kapsayan 

verilerin kullanıldığı çalışmada ARDL sınır testi yaklaşımı ve VECM 

Granger Nedensellik yöntemi ile analizler gerçekleştirilmiştir. Bulgulara 

bakıldığında doğrudan yabancı yatırımlardaki artışın belirli bir aşamaya 

kadar CO2 emisyonlarını artırdığı, bu söz konusu aşamadan sonra ise 

doğrudan yabancı yatırımlardaki artışın CO2 emisyonlarını azalttığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Yine Granger nedensellik testi sonuçları, uzun 

dönemde çevre kirliliği ve doğrudan yabancı yatırımlar arasında çift 

yönlü ilişkinin var olduğunu göstermektedir. 
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Assi (2018), Fildişi Sahili’nde doğrudan yabancı yatırımların CO2 

emisyonları üzerindeki etkilerini analiz etmiştir. Ekonometrik araç olarak 

ARDL modelinin tercih edildiği çalışmada Fildişi Sahili’ne ait 1975-2014 

dönemini kapsayan veriler kullanılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde 

CO2 emisyonları ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında pozitif bir ilişki 

olduğu görülmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar 1 puan (%100) 

arttığında CO2 emisyonları %0,3 artmaktadır.Yine uzun vadede de 

doğrudan yabancı yatırımlardaki 1 puanlık (%100) artış, 

CO2emisyonlarında %0,14’lük bir artışa neden olmaktadır. 

Kathuria (2018), 21 Hint eyaleti için 2002-2010 dönemini kapsayan 

verileri kullanarak Kirlilik Sığınağı hipotezini test etmiştir. Levinson 

(2001) tarafından önerilen metodoloji kapsamında analiz edilen bu 

eyaletlerde Kirlilik Sığınağı hipotezinin geçerli olduğuna dair kanıtlara 

rastlanmamıştır. 

Huangvd (2019), Çin’deki eyaletlerde doğrudan yabancı yatırımların 

ve dış ticaretin CO2 emisyonları ile ilişkisini araştırmışlardır. 1997-2014 

dönemini kapsayan verilerin kullanıldığı çalışmada STIRPAT 

modelinden yararlanılmıştır. Çalışma bulgularına bakıldığında doğrudan 

yabancı yatırımların CO2 emisyonlarını artırdığı sonucuna ulaşılmış ve 

Çin’de Kirlilik Sığınağı Hipotezinin geçerli olduğu teyit edilmiştir.  

Miniesy ve Tarek (2019), Asya ülkelerinde Kirlilik Sığınağı 

hipotezinin geçerli olup olmadığını incelemişlerdir. Gelişmekte olan 

Asya ülkelerine ait 1996-2016 dönemini kapsayan verilerin kullanıldığı 

çalışmada sabit etkiler modeli ile tahmin gerçekleştirilerek panel veri 

analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda Çin, Hong Kong ve Filipinler’de 

Kirlilik Sığınağı hipotezinin geçerli olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Rana ve Sharma (2019), doğrudan yabancı yatırımlar, ekonomik 

büyüme ve CO2 emisyonları arasındaki nedensellik ilişkilerini 

araştırmışlardır. Hindistan’ın incelendiği çalışmada yine bu ülkeye ait 

1982-2013 yılları arasını kapsayan veriler kullanılmıştır. Toda-

Yamamoto nedensellik testinin gerçekleştirildiği çalışmada Hindistan’da 

hem Kirlilik Sığınağı Hipotezinin hem de Çevresel Kuznets Eğrisi 

hipotezinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. 

Tovd (2019), Asya’daki gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı 

yatırımların çevresel bozulma üzerine etkilerini araştırmışlardır. 25 

ülkeye ait 1980-2016 dönemini kapsayan verilerin kullanıldığı çalışmada 

panel eşbütünleşme testi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda bu 

ülkelerde kirlilik sığınağı hipotezinin geçerli olduğu tespit edilmiş, 

doğrudan yabancı yatırımların çevresel bozulma üzerinde güçlü bir etkisi 

olduğu ifade edilmiştir. 
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Salehnia, Alavijeh ve Salehnia (2020), doğrudan yabancı yatırımlar, 

finansal gelişme ve enerji tüketiminin CO2 emisyonları üzerine etkilerini 

incelemişlerdir. MENA bölgesinde yer alan 14 ülkenin analiz edildiği 

çalışmada bu ülkelere ait 2004-2016 yılları arasını kapsayan veriler 

kullanılmıştır. Panel veri analizinin yapıldığı çalışmada enerji tüketimi, 

ekonomik büyüme ve toplam nüfusun karbon emisyonu üzerindeki 

etkisinin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. Bu ülkelerde finansal gelişmenin karbon emisyonu üzerine 

etkisinin negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. 

Doğrudan yabancı yatırımların CO2 emisyonu üzerindeki etkisinin ise 

negatif yönde olduğu tespit edilmiştir. 

2.Veri Seti ve Yöntem 

Çalışmada EAGLEs Ülkeleri olarak nitelendirilen Brezilya, Çin, 

Endonezya, Güney Kore, Hindistan, Meksika, Mısır, Rusya ve 

Türkiye’ye ait 1992-2014 dönemini kapsayan veriler kullanılarak 

değişkenler arası eşbütünleşme ve nedensellik ilişkileri araştırılmıştır. 

Veri aralığının belirlenmesinde çalışmada kullanılan değişkenlere ait 

verilerin mevcut olması önemlidir. EAGLEs ülkeleri için ilgili 

değişkenler kapsamında 1992-2014 dönemi arasındaki verilere eksiksiz 

ulaşıldığından bu veri aralığı tercih edilmiştir. 

EAGLEs (EmergingandGrowth-LeadingEconomies) ülkeleri yükselen 

ve büyümenin öncüsü ekonomiler olarak nitelendirilmektedir. Aynı 

zamanda ‘Kartallar’ olarak da nitelendirilen bu ülkeler 2010 yılında 

İspanyol BBVA tarafından yükselen piyasa ekonomileri olarak 

tanımlanmıştır. 2020’liyıllarda dünya ekonomik büyümesinin %60’nın bu 

ülkeler tarafından gerçekleştirileceği düşünülmektedir (BBVA, 2012: 17). 

EAGLEs ülkelerinin gelişmekte olan ülkeler olması ve Kirlilik 

Sığınağı Hipotezinde gelişmekte olan ülkelerin, doğrudan yabancı 

yatırımlarla kirlilik sığınakları haline gelebilmelerinden ötürü EAGLEs 

ülkelerinde Kirlilik Sığınağı Hipotezinin test edilmesi amaçlanmıştır. 

Tablo 1’de çalışmada kullanılan değişkenlerle alakalı bilgiler yer 

almaktadır. Her iki değişkene dair veriler World Development 

Indicatorsveritabanından elde edilmiştir.  

Tablo 1: Çalışmada Yer Alan Değişkenler 

Değişken Açıklama Kaynak 

CO2 Karbon Emisyonu (kişi 

başına metrik ton) 

WDI (World Development 

Indicators) 

FDI Doğrudan Yabancı 

Yatırım Net Girişler ($) 

WDI (World Development 

Indicators) 
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Çalışma kapsamında oluşturulan model aşağıdaki gibidir: 

CO2it =β0+β1FDIit+εit 

Buna göre i alt indisi ülkeyi betimlemekte iken t alt indisi ise zaman 

periyodunu işaret etmektedir. CO2it karbon emisyon seviyesini 

tanımlamaktadır. Kirlilik göstergesi olarak çalışmaya dahil edilmiştir ve 

bağımlı değişkendir. FDIit ise doğrudan yabancı yatırım net girişlerini 

belirtmektedir ve aynı zamanda bağımsız değişkendir. Çalışmada yer alan 

değişkenlere ait verilere World Development Indicators veritabanından 

ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında EAGLEs ülkelerinde doğrudan yabancı 

yatırımların CO2 emisyonları üzerindeki etkisinin analiz edilerek Kirlilik 

Sığınağı Hipotezinin geçerli olup olmadığının araştırılması 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda belirtilen iki değişken arasında 

eşbütünleşme ilişkisi ve nedensellik ilişkisi araştırılacaktır. 

Çalışma ilk olarak EAGLEs ülkeleri için yatay kesit bağımlılığının 

varlığı araştırılacaktır. Sonrasında ise birim kök testi ve homojenlik testi 

yapılacaktır. Tüm bu aşamalar gerçekleştirildikten sonra ise panel 

eşbütünleşme ve panel nedensellik analizleri gerçekleştirilecektir. Tüm 

bu istatistiksel analizlerin yapılmasında Stata 14 paket programından 

yararlanılmıştır. 

3. Ampirik Analiz 

Çalışmada kullanılan değişkenlerin betimletici istatistikleri Tablo 2’de 

yer almaktadır. Değişkenlere ait gözlem sayısı, ortalama değerler, 

standart sapma, minimum ve maksimum değerler görülmektedir. 

Tablo 2: Tanımlayıcı(Özet) İstatistikler 

Değişken Gözlem 

Sayısı 

Ortalama Standart 

Sapma 

Minimum Maksimum 

CO2 207 4.408077 3.60601 0.769 13.98 

FDI 207 25.24035 46.54986 -4.55 290.928 

Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler ifade edildikten sonra ilk 

olarak yatay kesit bağımlılığının araştırılması önem arz etmektedir. Yatay 

kesit bağımlılığı, birimlerin birbirleriyle bağıntılı olup olmama durumunu 

ifade etmektedir. Birimlerin seriye gelen şoklardan aynı şekilde etkilenip 

etkilenmediklerini belirtmektedir. Eğer seriler arasında yatay kesit 

bağımlılığı tespit edilirse, bu durum dikkate alınarak analizler 

gerçekleştirilmelidir. Eğer yatay kesit bağımlılığına rastlanıldığı halde bu 

durum dikkate alınmadan analizler gerçekleştirilirse analiz sonuçları 

önemli ölçüde sapmalı kestirimler ortaya koyacaktır (Topal ve Ünver, 
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2016: 63). Yine yatay kesit bağımlılığının araştırılması, kullanılacak 

birim kök testinin tercihi için de ayrıca önem arz etmektedir. Eğer yatay 

kesit bağımlılığı tespit edilirse ikinci kuşak birim kök testleri, yatay kesit 

bağımlılığı tespit edilmezse birinci kuşak birim kök testleri 

kullanılmaktadır. Tüm bunlardan dolayı yatay kesit bağımlılığının 

araştırılması gerekmektedir. 

Yatay kesit bağımlılığının araştırılması amacıyla çalışmada Breusch-

Pagan LM testi uygulanmıştır. Uygulanabilmesi için N<T koşulu bulunan 

Breusch-Pagan LM testi çalışmada yer alan model için uygundur. 

Modelin zaman boyutu 23 ve birim boyutu ise 9’dur. 

Tablo 3:Breusch-Pagan LM Testi 

Breusch-Pagan LM 

Testi 

İstatistik Değeri Olasılık Değeri 

92.94 0.0000 

Tablo 3’te Breusch-Pagan LM Testine dair bulgular yer almaktadır. 

Ulaşılan sonuçlara göre H0 hipotezi reddedilmiştir. Yatay kesitler 

arasında bağımlılık olduğunu belirten H1 hipotezi kabul edilmiştir.  

Modelde birimler arası korelasyonun varlığı sınandıktan sonra 

değişkenler için birimler arası korelasyonun varlığının sınanması da 

ayrıca önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda Pesaran CD testi 

kullanılmıştır. Pesaran CD testiyle seriler için yatay kesit bağımlılığı 

sınaması yapılabilmektedir. 

Tablo 4:Pesaran CD Testi 

 CD Test İstatistiği Olasılık Değeri 

CO2 18.95 0.0000 

FDI 18.78 0.0000 

Tablo 4’te Pesaran CD testi sonucunda ulaşılan sonuçlar yer 

almaktadır. Birimler arası korelasyonun olmadığını belirten H0 

hipotezinin reddedildiği gözlemlenmektedir. Her iki değişken için 

birimler arası korelasyon tespit edilmiştir. 

Yatay kesit bağımlılığı sınamaları yapıldıktan sonraki aşama 

değişkenlerin durağanlığının araştırılmasıdır. Modelde birimler arası 

korelasyon tespit edildiği için ikinci kuşak birim kök testlerinin tercih 

edilmesi gerekmektedir. İkinci kuşak birim kök testleri, birimler arası 

korelasyonu dikkate alan birim kök testleridir. 

Değişkenlerin durağanlığını sınamak için çalışmada Pesaran CIPS 

birim kök testi uygulanmıştır. CIPS birim kök testi 2007 yılında Pesaran 

tarafından geliştirilmiştir. Yatay kesit bağımlığını dikkate alan 2. nesil 
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birim kök testlerindendir. CIPS birim kök testi, standart ADF birim kök 

testinin bireysel serilerinin birinci farkları ve gecikme seviyelerinin yatay 

kesit ortalamaları ile beraber genişletilmiş halini ifade etmektedir 

(Pesaran, 2007). 

Tablo 5:CIPS Panel Birim Kök Testine Dair Bulgular 

 CIPS İstatistiği Kritik Tablo Değerleri 

CO2 FDI 1% 5% 10% 

Sabitli -2.096 -0.379 -2.57 -2.33 -2.21 

Sabitli 

Trendli 

0.766 1.092 -3.10 -2.86 -2.73 

Birinci 

Fark 

Sabitli 

-9.238* -5.225* -2.57 -2.33 -2.21 

Birinci 

Fark 

Sabitli 

Trendli 

-8.461* -3.769* -3.10 -2.86 -2.73 

*,**,*** sırası ile %1, %5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 5’te Pesaran CIPS birim kök testine dair bulgular yer 

almaktadır. Sonuçlara bakıldığında, modelde kullanılan CO2 ve FDI 

değişkenleri için seviyede hesaplanan CIPS istatistik değerlerinin sabitli 

ve sabitli trendli kritik değerlerinden mutlak olarak küçük olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu her iki değişkenin düzeyde durağan olmadığını 

ifade etmektedir. CO2 ve FDI değişkenlerinin 1. farkları alındıktan sonra 

hesaplanmış olan CIPS istatistik değerlerinin hem sabitli hem de sabitli 

trendli model tablo kritik değerlerinden mutlak olarak büyük olduğu 

görülmektedir. CIPS istatistik değerleri %1 önem düzeyinde anlamlılığı 

işaret etmektedir.  

Yatay kesit bağımlılığı sınandıktan ve değişkenlerin durağanlığı test 

edildikten sonraki aşama homojenlik testidir. Homojenlik testi ile beraber 

birimlerin homojen veya heterojen özellik gösterip göstermediği 

araştırılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Swamy S testi 

kullanılmaktadır. Birimlerin homojen veya heterojen olma durumuna 

göre uygulanacak olan eşbütünleşme testi ve nedensellik analiz yöntemi 

değişebilmektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü homojenlik testi önem arz 

etmektedir. 
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Tablo 6: Swamy S Homojenlik Testi Sonuçları 

 Ki-kare Test 

İstatistik Değeri 

Olasılık Değeri 

Swamy S Testi 20853.99 0.0000* 

*Bulgular 0,05 önem düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 6’da Swamy S homojenlik testi sonucu ulaşılan bulgular 

görülmektedir. Sonuçlar incelendiğinde H0 hipotezinin reddedildiği 

gözlemlenmektedir. Parametreler homojen değildir. Parametreler 

heterojen olup birimden birime değişmektedir. Bu sonuçlar, eşbütünleşme 

testleri içerisinde heterojen olanların uygun olduğunu göstermektedir. 

Heterojen paneller için uygun olan tahmin yöntemleri uygulanmalıdır.  

Homojenlik testi de gerçekleştirildikten sonra değişkenler arası uzun 

dönem ilişkisinin tespit edilmesi gerekmektedir. Yapılan birim kök testi 

sonuçları değişkenlerin ancak 1. farkında durağan olduğunu 

belirtmektedir. Değişkenlerin 1. farkında durağan olduğu durumlarda 

değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin test edilmesi, panel 

eşbütünleşme testleri ile olmaktadır. Parametreleri heterojen olan ve 

yatay kesit bağımlılığına rastlanılan bu model için Westerlund Panel 

Eşbütünleşme testi uygulanmıştır.  

Tablo 7:Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi 

İstatistik İstatistik 

Değeri 

Z İstatistiği Olasılık 

Değeri 

Dirençli 

Kritik 

Değerler 

Gt -17.978 -54.615 0.000 0.000 

Ga -71.832 -35.779 0.000 0.000 

Pt -134.655 -128.558 0.000 0.000 

Pa -180.333 -115.058 0.000 0.000 

Tablo 7’de Westerlund Panel Eşbütünleşme testi sonuçları yer 

almaktadır.  Westerlund tarafından önerilen iki grup istatistiği (Gt, Ga) ve 

iki panel istatistiği (Pt, Pa) bulunmaktadır. Bunlar eşbütünleşik ilişkinin 

tespitinde kullanılmakta olan hata düzeltme modelli istatistiklerdir. 

Panelin homojen olduğu durumlarda panel istatistiklerine, panelin 

heterojen olduğu durumlardaysa grup ortalama istatistiklerine 

güvenilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2017: 200-203). Panel heterojen 

olduğu için ve yatay kesit bağımlılığı bulunduğu için Gt ve Ga 

istatistiklerinin dirençli kritik değerleri dikkate alınmalıdır. Bu 

istatistiklerin dirençli kritik değerlerine bakıldığında CO2 ve FDI 

değişkenleri arasında uzun dönemli ilişkinin var olduğu 
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gözlemlenmektedir. Bütün yatay kesitler için eşbütünleşme olmadığını 

ifade eden H0 hipotezi reddedilmiş, bütün yatay kesitler için 

eşbütünleşme ilişkisi olduğunu ifade eden H1 hipotezi ise kabul 

edilmiştir. 

Eşbütünleşme testleri yapıldıktan ve değişkenler arasında uzun dönem 

ilişkisi tespit edildikten sonra değişkenlerin uzun dönem katsayılarına 

ulaşılmak istenmektedir. Bu amaç doğrultusunda kullanılan parametre 

tahminci yöntemleri bulunmaktadır. Bu çalışmada CO2 ve FDI 

değişkenlerinin uzun dönem katsayılarının tahmini için AMG 

(Augmented Mean Group) tahmincisi kullanılmıştır. AMG tahmincisi 

heterojen paneller için uygulanabilmekte ve aynı zamanda yatay kesit 

bağımlılığını da dikkate almaktadır.  

Tablo 8: AMG Tahmincisi ile Elde Edilen Uzun Dönem Katsayıları 

Ülkeler Katsayı Standart 

Hata 

Z Değeri Olasılık 

Değeri 

Brezilya 0.00595* 0.0017891 3.33 0.001 

Çin 0.0081741* 0.0021067 3.88 0.000 

Endonezya -0.0012276 0.0071723 -0.17 0.864 

Güney Kore 0.0758206*** 0.039691 1.91 0.056 

Hindistan 0.0034458 0.0024743 1.39 0.164 

Meksika 0.0099954** 0.0050491 1.98 0.048 

Mısır 0.029924* 0.0108967 2.75 0.006 

Rusya 0.0078972 0.0151546 0.52 0.602 

Türkiye 0.0131311*** 0.0074106 1.77 0.076 

PANEL 0.0170123** 0.0078967 2.15 0.031 

*,**,*** sırası ile %1, %5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 8’de AMG tahmincisiyle ulaşılan bulgular görülmektedir. 

Sonuçlara bakıldığında EAGLEs ülkelerinde doğrudan yabancı 

yatırımların karbon emisyonları üzerine etkisinin %5 önem seviyesinde 

pozitif olduğu görülmektedir. EAGLEs ülkeleri için doğrudan yabancı 

yatırımlarda meydana gelecek 1 birimlik artış, karbon emisyonunda 0,017 

birim artışa neden olmaktadır. Ülkeler için birim etkilere bakıldığında 

Endonezya, Hindistan ve Rusya dışındaki ülkelerde ulaşılan sonuçların 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Brezilya, Çin ve 

Mısır’da %1 önem seviyesinde istatistiksel olarak oldukça anlamlı 

sonuçlara ulaşıldığı gözlemlenmektedir. Yine Meksika için ulaşılan 

sonuç, %5 önem düzeyinde anlamlılığı işaret etmektedir. Güney Kore ve 
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Türkiye için ulaşılan bulgular ise %10 önem düzeyinde anlamlılığı 

belirtmektedir. Endonezya dışında tüm ülkelerin katsayısı pozitiftir. 

Endonezya, Hindistan ve Rusya için ulaşılan bulgular istatistiksel olarak 

anlamsızdır.  

Değişkenler arası uzun dönem ilişkisi tespit edilmiş ve sonrasında 

değişkenler için uzun dönem katsayılarına ulaşılmıştır. Tüm bunlar 

yapıldıktan sonra sıradaki aşama, değişkenler arasındaki nedensellik 

ilişkisinin tespit edilmesidir. Panel heterojen olduğu için panelin 

heterojen olduğu durumlarda uygulanabilen Dumitrescu-Hurlin panel 

nedensellik testi gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 9:Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi 

H0 Hipotezi  W-bar 

İstatistiği 

Z-bar 

İstatistiği 

Olasılık 

Değeri 

Sonuç 

FDI,  
CO2’nin 

nedeni 

değildir. 

5.9649 5.9473 0.0000* FDI → CO2 

CO2, 

FDI’nin 

nedeni 

değildir. 

4.4390 7.2952 0.0000* CO2 → FDI 

*Bulgular 0,05 önem düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 9’da Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testi sonuçları yer 

almaktadır. Olasılık değerleri, W-bar istatistik değerleri ve Z-bar istatistik 

değerleri görülmektedir. FDI değişkeninden CO2 değişkenine ve CO2 

değişkeninden FDI değişkenine doğru çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. H0 hipotezi reddedilmiştir. 

Sonuç 

Ticari faaliyetlerdeki liberalizasyonla beraber çevrenin kirlenmesine 

neden olan endüstrilerde faaliyet gösteren çokuluslu firmaların 

yatırımlarının gelişmekte olan ülkelere doğru yöneldiği ve buralarda 

kirlilik sığınakları oluşturduğu ifade edilmektedir. (Kaya vd, 2017: 14).  

Gelişmiş ekonomilerin daha katı çevre yasaları uygulamaları sonucu bu 

çok uluslu firmalar, yatırımlarını gelişmekte olan ülkelere doğru 

yöneltmektedir. 

Çalışmada 1992-2014 dönemine ait veriler kullanılarak EAGLEs 

ülkeleri olarak tanımlanan Brezilya, Çin, Endonezya, Güney Kore, 

Hindistan, Meksika, Mısır, Rusya ve Türkiye’de doğrudan yabancı 

yatırımlar ile karbon emisyonu arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi tespit etme amacıyla panel 
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eşbütünleşme analizinin yapıldığı çalışmada ilk olarak yatay kesit 

bağımlılığının varlığı araştırılmıştır. Daha sonrasında ise sırasıyla 

değişkenlerin durağanlığı birim kök testiyle sınanmış ve parametrelerin 

homojenliği,ilgili homojenlik testi ile analiz edilmiştir. 

Westerlundeşbütünleşme testi ile değişkenler arası uzun dönemli ilişki 

araştırılmış, uzun dönem katsayı tahminleri AMG tahmincisi ile elde 

edilmiş ve nedensellik analizi için ise Dumitrescu-Hurlin panel 

nedensellik testi yapılmıştır. 

Ulaşılan bulgulara bakıldığında doğrudan yabancı yatırımlar ve   
CO2emisyonları değişkenleri arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı 

tespit edilmiştir. Panel AMG tahmincisi ile uzun dönem katsayıları 

tahmin edilmiştir.EAGLEs ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlarda 

meydana gelecek 1 birimlik artışın, karbon emisyonunda 0,017 birim  

artışa neden olacağı bulgusuna ulaşılmıştır. Dumitrescu-Hurlin panel 

nedensellik analizi ile de FDI değişkeninden CO2 değişkenine ve CO2 

değişkeninden FDI değişkenine çift yönlü nedensellik ilişkisi 

saptanmıştır. 

Çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlar,  Kirlilik Sığınağı Hipotezi’nin 

1992-2014 dönemi için EAGLEs ülkelerinde geçerli olduğunu 

göstermektedir. EAGLEs ülkelerine belirtilen dönemde doğrudan yabancı 

yatırım girişi arttıkça karbon emisyon seviyesi artmaktadır. Ulaşılan 

bulguların literatürde yer alan çalışmalarda elde edilen bulgularla büyük 

ölçüde uyumlu olduğu gözlemlenmektedir (Acharyya, 2009; Karaca, 

2012; Nasrollahi, Moradi ve Rezaei, 2014; Aliyu ve İsmail, 2015; Vinh, 

2015; Kılıçarslan ve Dumrul, 2017; Assi, 2018; Huangvd, 2019; Miniesy 

ve Tarek, 2019; Rana ve Sharma, 2019; Tovd, 2019). 

Kirlilik Sığınağı hipotezinin geçerli olması, bu ülkelerin aynı zamanda 

gevşek çevre yasalarına sahip olduğunu göstermektedir. Artan karbon 

emisyon seviyesi, bu ülkelerin çevresel sürdürülebilirliklerine olumsuz 

yönde etkide bulunmaktadır. Özellikle EAGLEs ülkelerinin çevresel 

sürdürülebilirliği tesis etmek için daha katı çevre yasaları geliştirmeleri 

gerektiği gözlemlenmektedir. Karbon vergileri arttırılmalı, çevreyi 

kirleten endüstrilerin yatırımlarını ve faaliyetlerini kısıtlayıcı uygulamalar 

gerçekleştirilmelidir.  

Ekonomik büyüme arayışında olan bu gelişmekte olan ülkelerin CO2 

emisyonlarını azaltmaları gerekmektedir. Çokuluslu şirketlerin bu 

ülkelere yaptıkları doğrudan yabancı yatırımların girişiyle artan karbon 

emisyonu seviyesi, gelişmiş yeşil teknolojilerin transferi ile telafi 

edilmelidir (Omri, Nguyen ve Rault, 2014: 22). 

Gelişmekte olan ülkeler için dizginsiz ekonomik büyüme arayışı, 

çevresel bozulmaya neden olmaktadır. Bu anlayış yerini çevresel 

sürdürülebilirliğe entegre bir yaklaşıma bırakmalıdır. Çevresel 
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sürdürülebilirliği esas alan doğrudan yabancı yatırım girişlerine müsaade 

edilmelidir. Tüm bunlarla beraber çevresel sürdürülebilirliği esas alan 

çevre politikaları dizayn edilmelidir. 
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 Giriş      

Çin’de ortaya çıkan Covid 19 virüsü kısa sürede tüm dünyayı etkisi 

altına almıştır. Virüsten etkilenen sayısı global anlamda her gün daha da 

artmakta ve henüz virüsün kontrol altına alındığını söylemek mümkün 

olmamaktadır. Bu durum genel olarak endişe yaratmakta; sağlık, ekonomi, 

ticaret, eğitim, turizm ve daha birçok alanda Covid 19 ‘un önemli etkileri 

görülmektedir. Özellikle ülkelerin ekonomik anlamda aldığı birtakım 

önlemler, üretim, ticaret, tüketim konularındaki kısıtlamalar, seyahat 

engelleri işletmeler üzerinde önemli ekonomik etkilere sebep olmuştur ve 

bu olumsuz etkiler devam etmektedir. Bu ekonomik etkiler şüphesiz ki 

işletmelerin muhasebe uygulamalarını ve finansal raporlamalarını da 

etkilemektedir.  

Öte yandan Covid 19 virüsü Dünya Sağlık örgütü tarafından pandemi 

ilan edildikten sonra her alandaki etkisi daha da yoğun hissedilmiştir. Bu 

bağlamda yaşamımız, çalışma şeklimiz ve ekonomi etkilenirken muhasebe 

uygulamalarının yanı sıra muhasebe mesleği de virüsün etkisi altına 

girmiştir. 

Bu durumda Covid 19’un etkilerini anlatırken; muhasebe uygulamaları 

ve finansal raporlamaya etkileri ile muhasebe mesleğine etkilerini ayrı ayrı 

ifade etmek daha doğru olacaktır. 

1. Covid 19’un Muhasebe Uygulamalarına ve Finansal 

Raporlamaya Etkileri 

Covid 19’un yayılması dünyanın dört bir yanındaki işletmeleri 

etkilemektedir. Kurumlar bu durumun muhasebe boyutundaki etkilerini 

dikkatle değerlendirmelidir. 

Covid 19’un finansal raporlama üstündeki etkilerini iki başlık halinde 

incelemek mümkündür: (TÜRMOB, 2020) 

a) Covid 19’un İşletmelerin 31.12.2019 tarihli finansal 

tablolarına etkileri 

b) Covid 19’un İşletmelerin 2020 ara dönem ve 31.12.2020 

tarihli finansal tablolarına etkileri 
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a) Covid 19’un İşletmelerin 31.12.2019 Tarihli Finansal 

Tablolarına Etkileri 

31.12.2019 bilançolarını değerlendirirken işletmelerin öncelikle 

dikkate alacağı UMS-10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar standardıdır. 

Finansal tablo okuyucuları görüş oluşturmak ve karar almak için bu 

tablolarla sağlanan bilgilere güvenirler. Bu nedenle, finansal tablolar 

incelenen dönemle ve finansal tabloların yayınlanmak üzere 

onaylanmasından önce meydana gelen önemli olaylara ilişkin güncel 

bilgiler içermek zorundadır. 

UMS 10 standardı, farklı olayların finansal tablolara ne zaman ve nasıl 

yansıtılması gerektiği hakkında yol gösterici bilgi sağlamaktadır. 

Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan bir olay, raporlama 

döneminin sonu ile finansal tabloların yayımlanmak üzere onaylandığı 

tarih arasında işletmenin lehine veya aleyhine ortaya çıkan olaylar olarak 

tanımlanır. Bu standart raporlama döneminden sonra ortaya çıkan olayları; 

düzeltme gerektiren ve düzeltme gerektirmeyen olaylar olmak üzere ikiye 

ayırır. (Deloitte, 2020)  

UMS 10’a göre düzeltme gerektiren olay, “raporlama dönemi sonu 

itibariyle geçerli olan koşullara ilişkin bulgular gösteren” bir gelişme 

olarak tanımlanmaktadır. (Akkaş, www.grantthornton.com.tr, 2020a) 

Dünya Sağlık Örgütü Covid 19’un toplum sağlığını etkilediğini 30 Ocak 

2020 tarihinde duyurmuştur. Bu duyuru dikkate alınarak mevcut olayın 

bilanço tarihi olan 31 Aralık 2019 tarihinde olmadığı, sonradan meydana 

geldiği kabul edilerek, UMS 10 düzeltme gerektirmeyen olaylar olarak 

değerlendirilecek ve 31 Aralık 2019 tarihli bilançolarda Covid 19 etkisi ile 

ilgili herhangi bir şey yapılması gerekmeyecektir. (Gedik, 2020) Ancak 

virüsün etkilerinin işletme yönetimi tarafından önemli kabul edilmesi 

halinde finansal tablo dipnotlarında bu durumun açıklanması 

gerekebilecektir. 

UMS 10 standardının tek bir istinası vardır ki bu da işletmenin 

sürekliliği konusudur. Faaliyet sonuçlarında ve finansal durumda 

raporlama döneminden sonra meydana gelen bozulmalar, işletmenin 

sürekliliği varsayımının geçerliliğini koruyup korumadığının gözden 

geçirilmesine ihtiyaç olduğunu gösterebilir. (KGK, www.kgk.gov.tr, 

2018) İşletme yönetimi mevcut olay ve koşulların işletme devamlılığında 

bir endişe oluşturup oluşturmadığını değerlendirmeli, eğer işletmenin 

devamlılığı ile ilgili bazı sorunların ortaya çıkması muhtemel ise durumu 

işletme finansal tablolarının hazırlanmasında değerlendirmelidir. (Gürdil, 

2020) İşletmenin sürekliliği ile ilgili bir şüphe varsa o zaman işletme 

yönetiminin geri dönüp 31.12.2019 finansal tablolarını düzeltmesi ve 

gerekli açıklamalara dipnotlarında yer vermesi beklenir. Genel olarak 
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31.12.2019 finansal tablolarıyla ilgili yapılabilecekler yukarıda 

anlatılanlarla sınırlıdır. Ancak 2020 ara dönem ve 31.12.2020 tarihli 

finansal tablolar için durum daha farklı olacaktır. 

b) Covid 19’un İşletmelerin 2020 Ara Dönem ve 31.12.2020 

Tarihli Finansal Tablolarına Etkileri 

Covid 19 salgınının 2020 yılı ara dönem finansal tablolarını ve 

31.12.2020 finansal tablolarını çok daha fazla etkileyeceği açıktır. Bu 

nedenle işletmelerin 2020 yılı boyunca muhakeme ve tahmin belirsizliğine 

tabi olan tüm hesaplarını gözden geçirmeleri gerekecektir. 

2020 yılı ilk çeyrek finansal tabloları ile beraber mali tablolarda birçok 

kalemin etkilenmesi olasıdır. Bazı önemli etkiler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Akpınar, 2020) : 

Finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü (şerefiye dâhil) (TMS 

36) 

Beklenen kredi zararları karşılığında artış (TFRS 9) 

Finansal borçlarda yeniden yapılandırma hususu (TFRS 9) 

Hasılatta azalış (TFRS 15) 

Stok değer düşüklüğü (TMS 2) 

Ertelenmiş vergi varlığının geri kazanılabilirliği (TMS 12) 

TMS 36 Varlılarda Değer Düşüklüğü Standardının amacı; bir 

işletmenin, varlıklarının geri kazanılabilir tutarından daha yüksek bir 

değerden izlenmemesini sağlamak amacıyla uygulanması gereken ilkeleri 

belirlemektir. Bir varlığın defter değerinin; kullanımı ya da satışı ile geri 

kazanılacak tutarından fazla olması durumunda, ilgili varlık geri 

kazanılabilir tutarından daha yüksek bir tutardan izlenir. Eğer durum bu 

şekilde ise, varlık değer düşüklüğüne uğramıştır ve standart, işletmenin 

değer düşüklüğü zararını muhasebeleştirmesini gerektirir. (KGK, 

www.kgk.gov.tr, 2006) 

Yine ilgili standart uyarınca şerefiye ve sınırsız ömre sahip maddi 

olmayan duran varlıklar yıllık olarak değer düşüklüğü testine tabi 

tutulmalıdır. İşletmeler, her raporlama tarihinde, bir varlığın defter 

değerinin geri kazanılabilir tutarını aştığını gösterebilecek bir göstergenin 

mevcut olup olmadığını değerlendirmelidir. Böyle bir gösterge mevcutsa, 

varlığın geri kazanılabilir tutarı hesaplanmalı ve değer düşüklüğü 

incelemesi yapılmalıdır. Bu bağlamda Covid 19 salgını işletmeler için 

varlıklarda değer düşüklüğü testi ve ilgili açıklamaların yapılmasını gerekli 

kılacaktır. (ICAEW, 2020)  
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UFRS/TFRS 9 ‘Finansal araçlar’, finansal varlık ve yükümlülüklerin 

nasıl sınıflandırılacağına, ölçüleceğine, bilanço dışına alınacağına ve 

riskten korunma muhasebesine rehberlik eder.  

TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı ticari alacaklara ilişkin zarar 

karşılıklarının ayrılmasında “beklenen kredi zararları” olarak 

isimlendirilen önemli bir yaklaşım farklılığı getirmiştir. TFRS 9 Finansal 

Araçlar Standardı ile birlikte vadesi geçen ticari alacaların yanında vadesi 

geçmeyen ticari alacaklar da kredi riskleri tespit edilmek suretiyle tahsil 

edilememe olasılığına göre zarar karşılığının ayrılması söz konusudur. 

Ticari alacaklara ilişkin beklenen kredi zararlarının belirlenmesinde önem 

arz eden başlıca konu ticari alacakların kredi risklerinin tespit edilmesidir 

(Gökgöz, 2019). Bu durumda işletme alacakları temerrüde düşmese bile, 

covid 19 nedeniyle mevcut ekonomik durumdan etkilenecek borçluları 

değerlendirip, alacak karşılık tutarının gözden geçirilmesi 

gerekecektir. Beklenen kredi zararları ticari alacaklara, borçlanma 

araçlarına, sözleşme konusu varlıklara, satış sözleşmesinin yerine 

getirilmesine yönelik maliyetlerden kaynaklanan varlıklar ile sözleşme 

taahhüt ölçüm zararları ve finansal teminat kontratlarına uygulanır. 

Örneğin salgın nedeniyle tedarik zincirindeki bozulma nedeniyle 

borçlarınızı yeniden yapılandırmanız gerekti. Bu durumda TFRS 9 

Finansal Araçlar Standardı gereği, borçlarınızdaki yeniden yapılan-

dırmanın bilanço içinde bir değişiklik olarak mı muhasebeleşeceği, yoksa 

yükümlülüğün bilanço dışına mı çıkarılacağının değerlendirilmesi gere-

kecektir. Beklenen kredi zararları karşılığı tahminlerinde bir değişiklik 

gerekmediği durumlarda bile mevcut durum ve koşullar hakkında finansal 

tablo dipnotlarında açıklamalar yapılmalıdır. 

UFRS/TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardına göre 

hasılatın finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi yapılır. Hasılat tutarı, 

işletmenin üçüncü şahıslar adına tahsil edilen tutarlar hariç, taahhüt ettiği 

mal veya hizmetleri müşterilerine teslim etmesi karşılığında hak ettiği 

bedellerin toplamıdır. Müşteriyle yapılan bir sözleşmede taahhüt edilen 

bedel, sabit tutarları, değişken tutarları veya her ikisini içerebilir.  

Covid 19’un yayılmasını önlemek için alınan çeşitli önlemler 

ekonomiyi yavaşlattığından şirketlerin gelirlerini etkileyecektir. Salgın 

koşullarında mevcut müşteri sözleşmelerinin geçerliliğini koruyup 

korumadığı, hasılat tahminlerinin güncel olup olmadığı ve değişken 

bedeller ve ilerleme düzeyine ilişkin tahminlerin güncel olup olmadığı gibi 

sorulara yanıt verilmelidir. Şirketin müşteri ile yapmış olduğu sözleşmeler 

komisyon veya iskonto gibi değişken girdiler içeriyorsa, daha önceki 

tahminlerde bir değişiklik yapılmasının gerekli olup olmadığına karar 

verilmelidir. (Akkaş, www.grantthornton.com.tr, 2020b) 
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UMS/TMS 2 Stoklar standardının amacı stoklarla ilgili muhasebe 

işlemlerini açıklamaktır. Muhasebede stokların muhasebeleştirilmesi ile 

ilgili temel konu, stokların bir varlık olarak muhasebeleştirilmesinde, 

kullanılmasında ve elden çıkarılmasında gerçekleşen gelirler ile 

karşılaştırılacak olan ilgili maliyetin belirlenmesidir. Bu standart, stok 

maliyetlerinin, net gerçekleşebilir değere indirgemeyi de içererek, nasıl 

saptanacağını ve gidere dönüşeceğini açıklar. Standart ayrıca stok 

maliyetlerinin oluşumu, içeriği ile uygulanacak değerleme yöntemleri 

hakkında da bilgi verir. (KGK, www.kgk.gov.tr, 2018)  

UMS/TMS 2 Stoklar standardı kapsamında üretim işletmeleri stok 

maliyetlerini hesaplarken “normal maliyet” yöntemini kullanmaktadırlar. 

Normal maliyet yönteminde, hammadde maliyeti, işçilik maliyeti ve 

değişken genel üretim maliyetlerinin tamamı stok maliyetine dâhil 

edilirken, sabit genel üretim maliyetlerinin kullanılan kapasiteye denk 

düşen kısmı stok maliyeti ile ilişkilendirilmekte; kullanılan kapasiteye 

düşmeyen sabit genel üretim maliyetleri ise kar veya zarar tablosunun 

“satışların maliyeti” kaleminde sunularak dönemin kar veya zararından 

indirilmektedir. Covid 19 salgını nedeniyle azalan üretim miktarlarına 

bağlı olarak kapasite kullanım oranları da azalmaktadır. Bu durum 

kullanılan kapasiteye düşmeyen sabit genel üretim giderlerinin tutarlarını 

artırmaktadır. (Bahadır, 2020) Bu bağlamda Covid 19 salgınına bağlı 

olarak oluşan olumsuz ekonomik koşulların etkisiyle üretim işletmelerinin 

kar veya zarar tablolarında raporlayacakları dönem giderler artacak ve 

karlılıkları azalacaktır. 

TMS-12 Gelir Vergileri Standardı, gelir vergilerinin (kurum kazancı 

üzerinden hesaplanan vergilerin) muhasebeleştirilmesini düzenlemek 

amacıyla yayınlanmıştır. Bu standart, muhasebe kârı ile vergiye tabi kâr 

farklılığının etkilerini gidermeye yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Bu 

Standart, aynı zamanda, henüz kullanılmamış olan geçmiş yıl zararları 

nedeniyle oluşan ertelenmiş vergi varlıklarının veya kullanılmamış vergi 

avantajlarının muhasebeleştirilmesi, gelir vergilerinin finansal tablolarda 

sunumunu ve gelir vergileri ile ilgili bilgilerin açıklanması konularını da 

düzenlemektedir. (KGK, www.kgk.gov.tr, 2019) 

Uzun bir kârlılık geçmişine sahip bir işletme için, ertelenmiş vergi 

varlıkları, genellikle her bir raporlama tarihinde var olan indirilebilir geçici 

farklar şeklinde muhasebeleştirilir. Birçok işletme için, ertelenmiş vergi 

varlıkları, ancak gelecekteki vergiye tabi kârın mevcut olduğuna dair ikna 

edici kanıtlarla desteklendiğinde, sermaye dışı zararlar için 

muhasebeleştirilebilir. Bu standart uyarınca, gelecekteki vergiye tabi kârın 

mevcut olması artık mümkün olmadığında, bu esasta muhasebeleştirilen 

daha önce muhasebeleştirilmiş ertelenmiş vergi varlıklarının geri alınması 

gerekebilir. (Grantthornton, 2020)  
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COVID-19'dan önemli ölçüde etkilenen işletmeler, daha önce 

muhasebeleştirilen ertelenmiş vergi varlıklarını yeniden 

değerlendirmelidir. 

 Bugünkü Covid 19 salgını koşullarında geleceği değerlendirirsek, 

COVID-19’un insan sağlığı ile küresel ekonomi ve finansal piyasalar 

üzerindeki etkisinin artarak devam edeceği beklenmektedir. COVID-19 

öncesi normale dönmek pek mümkün gözükmemekle birlikte dünya 

genelinde bazı bölgelerde salgın kısıtlamalarında gevşemelerin yapıldığı 

görülmektedir. Öte yandan virüsün yayılması bazı ülkelerde azalsa da 

ikinci dalga endişesi devam etmektedir. Bu doğrultuda işletmeler, koşullar 

değiştikçe COVID-19’dan kaynaklanabilecek muhasebesel etkileri 

değerlendirmeli; finansal tablo ve dipnotlarını etkileyecek tüm kararlarını 

güncel bilgiye dayalı olarak sunmalıdır. 

2. Covid 19’un Muhasebe Mesleğine Etkileri 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid 19’un pandemi ilan edilmesiyle 

birlikte virüsün gerek toplumsal hayat, gerekse de ekonomi üzerindeki 

etkileri yoğun bir biçimde hissedildi. Her sektör, her meslek bir şekilde 

pandemi etkisini yaşarken muhasebecilik mesleğinin de söz konusu 

salgından etkilenmemesi mümkün değildi.  

Covid-19, pek çok iş kolunda olduğu gibi muhasebe meslek 

mensuplarına da “evden çalışma” deneyimini sundu, muhasebenin 

dijitalleşme sürecini hızlandırdı ve teknoloji, muhasebecilerin pandemiyle 

mücadelede en önemli kalkanı haline geldi. (Tekbaş, 

www.muhasebetr.com, 2020a) 

Yakın geçmişte dijitalleşmenin mesleklere etkisini ortaya koyan bütün 

çalışmalar muhasebe ve denetim sektörünün teknolojik devrim ve 

dijitalleşmeden en çok etkilenecek sektörler arasında yer alacağı üzerinde 

ortak görüş açıklamışlardı. Yaşanan salgın ile birlikte dijitalleşmenin iş 

hayatının her noktasında yer alması zorunluluğu bir kez daha ortaya kondu. 

Evrak ve belgelerin düzenlenmesi, kayda alınması, raporlanması, 

denetlenmesi ve arşivlenmesi aşamalarının tamamında dijitalleşme ihtiyacı 

ihtiyari olmaktan çıkıp zorunlu hale geldi. Dijitalleşme zorunluluğu sadece 

evrak ve doküman oluşturma süreci ile sınırlı kalmayıp toplantı, eğitim, iş 

görüşmesi, sözleşme düzenleme ve imzalama gibi tüm alanlarda etkili 

olmaya devam edecektir. (Şahin, 2020) 

Muhasebe alanındaki dijitalleşme konusuyla ilgili olarak, 

muhasebecilere bulut tabanlı belge yönetimi ve müşteri portalları sağlayıcı 

olarak hizmet veren SmartValue şirketi tarafından bir anket yapılmıştır. 

Söz konusu anket çalışmasına 18 ülkeden muhasebeciler ve vergi 

uzmanları da dâhil olmak üzere 1.100’den fazla kişi katılmıştır. Araştırma 

sonuçların göre (SmartVault, 2020) 
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 Salgının etkilerine başarıyla karşılık verdiklerini belirten 

firmalarının çoğunluğunun (%62) bulut tabanlı teknolojiyi 

kullanma olasılıklarının yüksek olduğu görülmektedir. 

 Salgında müşterilerine gerekli hizmeti sunmakta daha 

başarısız olduğunu düşünen firmalar, ekip üyeleri ve müşterilerle 

uzaktan çalışma ve iletişim sağlamak için yeni teknolojiler 

kullanmaya daha fazla enerji harcamaktadırlar. 

 Covid 19 salgını öncesinde hâlihazırda bir bulut sistemine 

sahip olan işletmeler, herhangi bir bulut sistemi bulunmayan 

işletmelerden daha iyi bir performans göstermektedir. 

 Salgınla başa çıkmada daha başarılı olan işletmeler 

müşterilerine, daha az başarılı işletmelere göre, daha fazla sanal 

işbirliği sunmaktadırlar. 

Araştırma sonuçlarından da görüldüğü üzere dijitalleşme her sektör her 

meslek için zorunluluk haline gelmiş ve işletmeler bu anlamda gerekli 

hizmeti müşterilerine sunmak için çalışmalara başlamışlardır. 

Sonuç olarak Covid-19 dünyayı ve insanlığı yeniden şekillendireceği 

gibi muhasebe mesleğini de çalışma şartlarından ofis koşullarına, müşteri 

ilişkilerinden iş yapış şekillerine kadar etkileyecek, mesleğin kendisini 

yeniden tasarlamasına yol açacaktır. (Tekbaş, www.muhasebetr.com, 

2020b) 

 Covid-19’, muhasebe mesleği açısından temassız ve kâğıtsız bir 

dönemin başlangıcı olduğunu söyleyebilir ve gelecekte muhasebecilerin 

ülkeler için daha önemli hale geleceğini öngörebiliriz. 

Sonuç 

Covid 19 salgının dünya çapında hem yaşamsal hem de ekonomik 

anlamda büyük etkileri olmuştur ve bu etkilerin salgınla birlikte artarak 

devam edeceği öngörülmektedir. Bu bağlamda muhasebe uygulamaları ve 

muhasebecilik mesleği de salgından etkilenmiştir. 

Covid 19’dan kaynaklanan koşullar değiştikçe işletmeler de bu 

koşullardan etkilenen finansal tablolarını güncel verilere dayalı olarak 

hazırlamalı ve konuyla ilgili dipnotlara önem vermelidirler. 

Muhasebe mesleği açısından durumu değerlendirdiğimizde ise, pek çok 

alanda olduğu gibi muhasebecilikte de dijitalleşmenin ön plana çıktığı 

görülmektedir. Dijitalleşmeyle birlikte ise, muhasebecilik mesleği 

açısından, temasın ve kağıt kullanımının çok daha az olduğu bir döneme 

geçildiğini söylemek mümkündür. 
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 Giriş  

Ülkemizde çelik boru-profil sanayi, gelişmiş sanayi kolları arasında 

yer almaktadır. Çeşitli özellikteki boru ve profiller farklı alanlarda pek 

çok kullanım alanına sahiptir. İnşaat, doğalgaz, su boruları... vb. gibi. 

Bu çalışmada, çelik boru-profil imalatı yapan bir işletmede maliyet 

muhasebesi uygulaması yapılacaktır. Uygulama, Yücel Boru ve Profil 

Endüstrisi A.Ş.’de gerçekleştirilmiştir. İşletme çeşitli ebat ve özellikte 

boru ve profil imal etmektedir. İşletmede uygulanan maliyet sistemi; 

safha maliyeti sistemidir. 

Uygulamada amaçlanan; işletmenin uyguladığı maliyet sisteminin 

incelenerek; işletmenin uygulamasına yönelik eleştiriler yapılmasıdır. Bu 

doğrultuda; ilk olarak kısaca safha maliyeti sistemine değinilecektir. 

Ardından söz konusu işletme hakkında genel bilgi verilecek ve uygulama 

ile ilgili açıklamalar yapılacaktır. Son olarak ise, işletmenin 

uygulamasına yönelik olarak önerilerde bulunulacaktır.   

1. Safha Maliyeti Sistemi 

 Safha maliyet sistemi homojen ya da benzer mamullerin kitle halinde 

üretildiği sanayi kollarında kullanılan birim maliyet hesaplama 

yöntemidir (Gürsoy, 1997: 197).Üretim birbirini izleyen, birbirine bağlı 

safhalarda gerçekleştiği ve belirli hammaddelerden sürekli ve kitle 

biçiminde bir tek veya birbirine benzeyen birkaç mamul imal edildiği 

zaman, safha maliyeti sistemi uygulanır (Bursal, Ercan, 2002). Örnek 

olarak un, şeker, yağ, tuğla, çimento, vida-civata, cam, lastik, demir-çelik 

sanayileri, elektrik santralleri, madencilik ve dokuma işletmeleri ile 

otomobil gibi montaj sanayileri gösterilebilir (Akdoğan, 2006: 453) 

Ayrıca safha maliyeti sistemi, homojen ve tekrarlayan hizmet üreten, 

hizmet işletmelerinde de kullanılabilir. (Blocher,Stout, Cokins,2010 :183) 

Safha maliyeti sistemi genel anlamda basit olmakla birlikte üretim 

koşullarının karmaşıklaşması ve mamul çeşidinin çoğalması bir kısım 

güçlükler doğurabilir. Sistem ülkemizdeki sanayi koşullarına uygunluğu 

nedeniyle genelde tercih edilen bir yöntemdir. 

Safha maliyetin sistemini uygulayan sanayi işletmelerinde şu 

özellikler bulunmalıdır (Altuğ, 2001, s.314): 
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 Üretilen mamuller birbirinin aynı olmalıdır, 

 Üretim devamlı olmalıdır, 

 İşi yapan insan ve makinelerin yer bakımından birleştirilmesi, 

özelliklerinden biri veya daha fazlası dikkate alınarak üretim safha ve 

üretim yerlerine ayrılmalıdır. 

 Safha maliyetinin temeli, her safhanın maliyetlerini ayrı ayrı 

toplamak ve bulunan toplamları o safhalarda imal edilen birim sayısına 

bölerek birim maliyetlerini hesaplamaktır. Bir başka ifadeyle, toplam 

üretim maliyetlerinin üretim çıktısı birimlere bölünmesiyle birim 

maliyetler hesaplanır (Horngren vd., 2012: 607). Sahaların maliyetlerinin 

hesaplanabilmesi için ihtiyaç duyulan temel bilgiler; miktar hareket 

bilgileri ve maliyetlerdir (Bursal, Ercan). Miktar hareketlerinin dengesi 

açısından bir dönemde üretime giren miktarla aynı dönemde üretimden 

çıkan miktar (fire dâhil) birbirine eşit olmalıdır. 

Bir üretim safhasında; tam birim başına maliyet hesaplanabildiği 

zaman, söz konusu safhada tamamlanıp bir sonraki safhaya aktarılan 

üretimin maliyeti belli olacağı gibi, ilgili dönem sonunda elde kalan yarı 

mamullerin de maliyeti saptanmış olacaktır. 

Buna göre, bir safhada üretilen birim miktarını hesaplarken, yarı 

mamullerin tam birim cinsinden ifade edilmesi ihtiyacı belirmiştir. İşte 

eşdeğer birim, bir yarı mamulün, tamamlanma derecesi ile çarpılarak 

bulunan, tam birim cinsinden ifadesidir. Tamamlanma derecesi kavramı 

ise, üretime alınan birimlerin tamamlanmış birim haline gelmesi için 

görmesi gereken işlemlerin o ana kadar yüzde kaçının tamamlandığını 

gösterir. Tamamlanma derecesini belirlemek üretim kısmında çalışan 

teknik elemanların görevidir.    

Safha maliyeti sisteminin çeşitli yararları ve sakıncaları vardır. 

Sistemin yararları genel olarak şu şekilde ifade edilebilir: Üretilen 

ürünlerin standardizasyonu, yöneticilerin üretimi değerlendirmesine 

olanak tanır. Sistem safhalar itibariyle maliyet eğilimlerini analiz ederek 

yöneticilere büyüme ya da küçülme kararlarında yardımcı olur.  
Yöneticiler, üretkenliği ve maliyet değişikliklerini değerlendirebilir; 

daha sonra üretim maliyetlerini düşürmek ve böylece karlılığı artırmak 

için ayrı departmanlara bakabilir (Campbell, 2020). 

Safha maliyeti sisteminin sakıncaları ise şöyle sıralanabilir: Safha 

maliyeti sistemi, özellikle fiilî maliyet sistemine dayalı olarak 

uygulandığında, maliyetlerin ancak dönem sonlarında hesaplanabilmesi 

nedeniyle raporlamada gecikmeler yaşanabilir. Mamullerin homojen 

olmaması durumunda, birim eş değer mamul miktarı ve maliyetlerinin 

hesaplanması güçleşmekte ve sağlıksız hesaplamalar söz konusu 
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olabilmektedir. Yarı mamul stoklarının bulunması ve bunların 

tamamlanma derecelerinin doğru belirlenememesi hâlinde, birim ve 

toplam maliyetlerin hesaplanmasında hatalar ortaya çıkabilmekte; stok ve 

satılan mamul maliyetleri bunlardan olumsuz etkilenebilmektedir 

(Akdoğan, Gündüz, Sevim, 2014). 

2. Çelik Boru Ve Profil İmal Eden Bir İşletmede Uygulama 

2.1. İşletme Hakkında Genel Bilgi 

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş., 1969 yılında Gebze - 

Çayırova’da üretime başlamıştır. 2000 yılından itibaren ise, Gebze’de 

100.000 m² arazi üzerine kurulu 45.000 m²’lik kapalı alanda faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

 Yıllık kapasitesi 500.000 ton olan tesislerde, “Yücel Boru” markası 

ile dünyaya pazarlanan;  

 Kutu ( Kare ve Dikdörtgen ) Profiller, 

 Sanayi Boruları, 

 Yapı Profilleri 

 Özel Şekilli ( Oval, Elips, D, L, T, Z ) Profiller üretilmektedir. 

Gebze fabrikasına ek olarak, 2005 yılı ortalarında işletmeye açılan 

Hatay/Dörtyol’daki fabrika ise, 25.000 m² kapalı alanda üretime başlamış 

ve 2006 yılı başından itibaren yıllık 150.000 ton kapasite ile imalat 

yapması planlanmıştır. 

10-219 mm çap arasında, 0,60 mm – 12,00 mm et kalınlığında geniş 

bir ürün yelpazesine sahip olan Yücel Boru, boyuna kaynaklı (ERW) 

ürettiği kare/dikdörtgen profiller, sanayi boruları, hassas borular ve çelik 

yapı profilleri ile yurt içi ve yurt dışı müşterilerine, istenen kalite ve 

standartlarda, ürünlerini sevk etmektedir. 

      Yücel Boru Grubu içinde yer alan grup şirketleri şunlardır: 

 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. 

 Yücel Boru İhracat, İthalat ve Pazarlama A.Ş. 

 Kroman Çelik Sanayi A.Ş. 

 Çayırova Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 Kroman Liman İşletmesi 

 Çelsantaş Çelik Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 Çemsat Çelik Mamulleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 

 Demtrans Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. 

Yücel Boru A.Ş. iştiraki olan Kroman Çelik’e ait liman, İstanbul’a 70 

km, fabrikaya ise 20 km uzaklıkta, Marmara Denizi’nde yer alan İzmit 
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Körfezi’nde; TEM Otoyolu, İstanbul-Ankara karayolu ve demiryolu ile 

bitişik konumdadır. 

Yıllık 20 milyon tonun üzerinde yükleme boşaltma kapasitesine sahip 

olan Kroman Limanı, özellikle Yücel Grubu’na bağlı şirketlere hizmet 

vermekte olup, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde grup şirketlerine büyük 

kolaylık sağlamaktadır (www.yucelboru.com.tr) 

2.1.1. İşletmede Maliyet Muhasebesi Organizasyonu 

 İşletmenin muhasebe organizasyonu, genel merkezdeki finansal 

muhasebe ve fabrikadaki maliyet muhasebesi bölümlerinden 

oluşmaktadır. 

  Finansal muhasebe bölümünde, maliyet muhasebesine yönelik olarak 

yapılan çalışma; Tekdüzen Hesap Planı’na uygun olarak muhasebe 

kayıtlarının tutulmasıdır. İşletme, oluşan maliyet unsurlarından hangi 

maliyet yerini ilgilendirdiği net olarak belirlenemeyen kalemleri, daha iyi 

izleyebilmek için, 800’lü hesabın altında kayıt altına almakta, daha sonra 

burada biriken unsurları belirlenen dağıtım anahtarına göre 730 Genel 

İmalat Maliyetleri hesabı üzerinden esas üretim maliyet yerlerine 

yüklemektedir. Ayrıca işletme, ikramiye, gece zammı, bayram harçlığı, 

çocuk zammı, yakacak yardımı, ölüm yardımı, SSK işveren payı gibi 

sosyal yardımlar ile makam-posta başı sorumluluk ödeneğini, genel 

olarak endirekt maliyet kabul edilmelerine karşın, net bir şekilde takip 

edebildiği için 720 Direkt İşçilik Maliyetleri hesabı altında kayda 

almaktadır.  

      Maliyet muhasebesi bölümünde ise, ilgili bilgisayar programının da 

yardımıyla imal edilen mamullerin maliyetleri en doğru biçimde 

hesaplanmaya çalışılmaktadır. 

2.1.2. İşletmede Üretim Süreci  

      İşletmede üretim, safha maliyet sistemine uygun olarak; rulo 

halindeki çelik sacın istenen ölçülerde bant dilme makinesinde dilinmesi 

(kesilmesi) ile başlar. Ardından dilinmiş sac, üretilecek boru ya da 

profilin özelliğine göre ilgili boru makinesine gönderilerek üretim 

tamamlanır. 

Şekil – 1: Boru / Profil Üretim Süreci 

 

 

Rulo Çelik Sac    

 

 

Fabrikada bir adet bant dilme makinesi ve oniki adet de her biri farklı 

özellikte boru ve profiller üretebilen boru makineleri bulunmaktadır. Söz 

Bant 

Dilme 

Makinesi 

Boru/Profil 

Makineleri 

415

http://www.yucelboru.com.tr/


 

 

konusu makinelerin her biri esas üretim maliyet yeri konumundadır. Her 

bir boru/profil makinesi değişik özelikte boru profiller üretebilmektedir. 

      İşletme ayrıca, fabrikada bulunan sac kesme makinesi ile, asıl 

üretiminin yanı sıra, talep olmasına bağlı olarak, istenen ölçülerde rulo 

çelik sacları keserek, sac olarak satmaktadır. 

2.2. İşletmenin Ocak Ayı İmalatından Seçilen Bir Mamulün 

Maliyetinin Hesaplanması 

Aşağıda, firmadan edinilen bilgiler doğrultusunda, öncelikle seçilen 

bir mamulün geçtiği safhalara ilişkin maliyet dağıtımı yapılacak, ardından 

seçilen ürüne maliyetler yüklenerek, son aşamada da birim maliyeti 

hesaplanacaktır. 

İşlemenin ilgili dönemde gerçekleştirmiş olduğu imalatından seçilen 

mamul, 25*25*2,50 mm.’lik siyah profildir. 

      Siyah Profil üretimi, diğer tüm profil ve boru imalatlarında olduğu 

gibi, iki safhadan geçerek gerçekleştirilmektedir. Birinci safha bant dilme 

safhası, ikinci safha ise RS-76.1 adı verilen boru-profil makinesi 

safhasıdır. 

2.2.1. İlgili Dönemin İmalat Maliyetleri  

      İşletmede imalat maliyetini oluşturan maliyet kalemleri; hammadde 

maliyeti, işçilik maliyeti ile genel imalat maliyetleri adı altında toplanan; 

malzeme, amortisman, dışarıya yaptırılan iş ve hizmetler, su ve 

elektriktir. 

      İşletmenin ilgili döneme ait imalat maliyetleri aşağıda gösterilmiştir. 

   Yücel Boru Gebze (TL)   

           

 

Hammadde     21.367.582,01       

İşçilik   693.080,55  

GİM :   979.354,16 

Malzeme         432.373,64  

Amortismanlar        200.236,20          

Dış Yap. İş ve Hiz.        154.372,45  

Su              3.189,99   

Elektrik          189.181,88      

 

Toplam     23.040.016,72 TL 
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2.2.2. İlgili Döneme Ait İmalatın Gebze Fabrikasındaki 

Makinelere Dağılımı 

      Aşağıdaki tablolarda işletmenin 31.01.20XX tarihi itibariyle, Gebze 

fabrikasındaki toplam imalatın makineler bazında dağılımı gösterilmiştir.  
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Tablo 1. 31.01.20XX İtibariyle Gebze Fabrikasındaki İmalatın Makinelere Dağılımı (kg) 

Boru Makinesi  DKP Borular   Siyah Borular       DKP Profiller     Siyah Profiller            Diğerleri     Toplam (kg)    

  
RS – 25   207.922            19.054                244.950             --                 209.890           681.816 

RS – 30   329.205                    --             1.388.834             --                  --        1.718.039 

RS – 38   642.694                  73.301                587.014      15.278   153.951        1.472.238 

RS – 42.1   250.383                   --             2.303.223             --                  --        2.553.606 

RS – 42.2        --   745.879                --    873.237     32.773        1.651.889 

RS – 76.1   122.128                166.700                  86.468                 743.088   467.029        1.585.413 

RS – 76.2        --     44.934                --              3.268.296     --        3.313.230 

RS – 76.3        --     27.152                237.612              1.965.933     --        2.230.697 

RS – 110        --   532.211                --              2.613.802             1.220.916        4.366.929 

RS – 114        --       --                --              3.211.818     --        3.211.818 

RS – 115     26.815              1.247.617  147.074              2.235.634   483.384        4.140.524 

RS – 219        --      91.237   --              1.740.908             1.219.694        3.051.839 

 

Toplam           1.579.147               2.948.085             4.995.175             16.667.994             3.787.637      29.978.038 

Kaynak: Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. Muhasebe Servisi
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2.2.3. İşletmede Uygulanan Maliyet Dağıtımı Tekniği 

İşletme maliyet dağıtımını gerçekleştirirken direkt dağıtım yöntemini 

kullanmakta olup, oluşan maliyetleri direkt olarak makinelere yani esas 

üretim maliyet yerlerine dağıtmaktadır. Bir başka ifade ile yemekhane, 

ambar gibi yardımcı maliyet yerlerinde oluşan maliyetleri direkt olarak 

idari gider kabul etmekte ve bu yerlerden maliyete pay vermemektedir. 

 İşletmede imalat maliyetinin %90-95 arasındaki bir kısmını 

hammadde maliyetinin oluşturması nedeniyle, geri kalan %10-5 ‘lik 

kısım içindeki maliyetlerin dağıtımı için ayrı ayrı dağıtım anahtarları 

kullanmamakta, tek bir dağıtım anahtarına göre belirlenen bir hadde göre 

maliyet dağıtımını gerçekleştirmektedir. Buna göre işletme, genel imalat 

maliyetlerini her bir makinenin imalat miktarına göre dağıtmaktadır. 

Ancak tek istisnai durum bant dilme ve sac kesme makineleri için 

geçerlidir. Dağıtılacak maliyetlerin daima %15’i bant dilme makinesine, 

%2’si ise sac kesme makinesine dağıtıldıktan sonra kalan maliyet, boru 

makinelerinin imalat miktarlarına göre boru makinelerine dağıtılmaktadır. 

Söz konusu %15 ve %2 oranları, maliyet muhasebesi bölümü tarafından 

geçmiş deneyimlerine göre belirlenmiştir. 

Dağıtım sırasında, su ve elektrik kalemleri; dışarıya yaptırılan 

hizmetler kalemi ile birleştirilerek dağıtılmaktadır. 

  İşletmede bulunan 12 adet boru-profil makinesi, 1 adet bant dilme 

makinesi ve 1 adet sac kesme makinesi; esas üretim maliyet merkezlerini 

oluşturmakta olup, GİM kalemleri bu merkezlere dağıtılmaktadır. Burada 

sadece, seçilen mamulün geçtiği makineler esas alınacak ve GİM 

kalemlerinden bu makinelere düşen pay gösterilecektir. 

Buna göre, her bir GİM kaleminin seçilen mamulün geçtiği bant dilme 

ve RS-76.1 boru- profil makinelere dağıtımı aşağıda gösterilmiştir: 

Malzeme Maliyeti; bu kalem yardımcı malzemeler ve işletme 

malzemelerini içermektedir. Malzemelerin bir bölümü ambardan direkt 

olarak ilgili makineye gönderilmektedir. Bu tutarlar bağlı oldukları 

makinelere direkt olarak yüklenebildiğinden ayrıca dağıtılmazlar. Ancak 

toplam malzeme maliyetinin bir bölümünün ise, hangi makineye gittiği 

net olarak belirlenemediğinden dağıtıma tabi tutulmaktadır. Buna göre; 

Yücel Boru Gebze: 

Direkt Makinelere Yüklenen Kısım   : 295.850,22 TL 

Dağıtılarak Makinelere Yüklenen Kısım : 136.523,42 TL 

Toplam Malzeme Maliyeti   : 432.373,64 TL 
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Bant Dilme Makinesi; 

      İşletme kayıtlarından alınan bilgilere göre; Bant Dilme makinesine 

direkt olarak yüklenen malzeme maliyeti tutarı; 23.336,97 TL.’dir. 

      Dağıtımdan gelen tutar ise aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

136.523,42 * 0,15 = 20.478,51 TL. 

 

Bant Dilme Makinesindeki Toplam Malzeme Maliyeti: 

23.336,97 + 20.478,51 = 43.815,50 TL. 

RS-76.1 Boru-Profil Makinesi; 

      İşletme kayıtlarından alınan bilgilere göre; Boru-Profil makinesine 

direkt olarak yüklenen malzeme maliyeti tutarı; 24.468,33 TL.’dir. 

136.523,42 * 0,15 = 20.478,51 TL. Bant Dilme Makinesine Giden 

136.523,42 * 0,02 =   2.730,50 TL.  Sac Kesme Makinesine Giden 

          

Toplam             23.209.01 TL. 

136.523,42 – 23.209,01 = 113.314,41 TL.  Bant Dilme ve Sac Kesme     

               Makinelerine Gönderilen  

                                                        Tutar Düşüldükten Sonra  

                                                  Dağıtılacak Olan Tutar 

 113.314,41 TL. 

   *   1.585.413 kg.=5.992,70 TL RS-76.1’e giden 

 29.978.038 kg.   (RS-76.1 Toplam İmalatı) 

 (Toplam İmalat) 

Boru-Profil Makinesindeki Toplam Malzeme Maliyeti: 

24.468,33 + 5.992,70 = 30.461,03 TL. 

      Dışarıdan Sağlanan Hizmetler, bu başlık altında personel taşıma 

giderleri, danışmanlık hizmeti, analiz ve çekme deneyi, kargo, elektrik ve 

su gibi kalemler yer almaktadır. Buna göre dağıtılacak toplam tutar; 

Yücel Boru Gebze : 

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler : 346.744 TL. 

Bant Dilme Makinesi; 

346.744 * 0,15 = 52.011,6 TL. 
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RS-76.1 Boru-Profil Makinesi; 

346.744 * 0,15 = 52.011,6 TL.  Bant Dilme Makinesine Giden 

346.744 * 0,02 =   6.934,9 TL.  Sac Kesme Makinesine Giden 

      

Toplam              58.946,5 TL. 

346.744 – 58.946,5 = 287.797,5 TL. Bant Dilme ve Sac Kesme     

                 Makinelerine Gönderilen  

                                                           Tutar Düşüldükten Sonra                    

Dağıtılacak Olan Tutar 

287.797,5 TL. 

                             *1.585.413 kg.  = 15.220,40 TL.   RS-76.1’e giden 

29.978.038 kg.           (RS-76.1 Toplam İmalatı) 

(Toplam İmalat) 

      Amortismanlar, bu başlık altında yer üstü düzenlemeleri 

amortismanı, binalar amortismanı, makine, tesis ve cihazlar amortismanı, 

alet ve edevatlar amortismanı, demirbaşlar amortismanı yer almaktadır. 

Buna göre toplam tutar; 

Yücel Boru Gebze: 

Amortismanlar  200.236,20 TL. 

Bant Dilme Makinesi; 

200.236,20 * 0,15 = 30.035,43 TL. 

RS-76.1 Boru-Profil Makinesi; 

200.236,20 * 0,15 = 30.035,43 TL.Bant Dilme Makinesine Giden 

200.236,20 * 0,02 =  4.004, 72 TL.Sac Kesme Makinesine Giden 

 

Toplam          34.040,15 TL. 

200.236,20 – 34.040,154 = 166.196,05 TL. Bant Dilme ve SacKesme     

      Makinelerine Gönderilen  

        Tutar Düşüldükten Sonra 

       Dağıtılacak Olan Tutar 

166.196,05 TL. 

      * 1.585.413 kg. = 8.789 TL.    RS-76.1’e giden 

29.978.038 kg.  (RS-73.1’in Toplam İmalatı) 

(Toplam İmalat) 

      Yukarıda yapılan hesaplamalar sonucu, ilgili esas üretim maliyet 

yerlerine düşen toplam GİM tutarları aşağıda, maliyet dağıtım tablosunda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Maliyet Dağıtım Tablosu 

           Maliyet Yerleri 

 

 

Maliyet Türleri 

Bant Dilme Makinesi 

Esas Üretim Maliyet 

Yeri 

RA-76.1 Boru-Profil 

Makinesi Esas 

Üretim Maliyet Yeri 

Malzeme: 43.815,50 TL. 30.461,03 TL. 

Direkt Malzeme 23.336,97 TL. 24.468,33 TL. 

Endirekt Malzeme 20.478,51 TL. 5.992,70 TL. 

Dışarıdan Sağlanan 

Hizm. 
52.011,60 TL. 15.220,40 TL 

Amortisman 30.035,43 TL. 8.789,00 TL. 

Toplam GİM 125.862,53 TL. 54.470,43 TL. 

      İşletme GİM kalemlerini esas üretim maliyet yerlerine dağıttıktan 

sonra; her bir maliyet yeri için GİM’i sabit ve değişken olarak ikiye 

ayırmaktadır. Bunu da o makinenin toplam GİM’inden amortisman 

kalemini düşerek hesaplamakta, buna göre amortisman GİM’in sabit 

kısmını, diğer kalemler ise GİM’in değişken kısmını oluşturmaktadır. 

      Bu doğrultuda; Bant Dilme ve RS-76.1 Boru-Profil Makineleri için 

GİM’in sabit ve değişken kısımları ile işletme kayıtlarından alınan her bir 

makineye ait olan işçilik maliyetleri aşağıda gösterilmiştir : 

Bant Dilme Makinesi; 

GİM (Sabit)  : 30.035,43 TL. 

GİM (Değişken) : 95.827,10 TL. 

İşçilik   : 53.764,29 TL. 

RS-76.1 Boru-Profil Makinesi; 

GİM (Sabit)  :   8.789      TL. 

GİM (Değişken) : 45.681,43 TL. 

İşçilik   : 33.059,60 TL. 

2.2.4. 25*25*2,50 mm’lik Siyah Profilin İmalat Süreci ve Maliyeti 

      25*25*2,50 mm’lik siyah profil 98*2,50 mm’lik dilinmiş banttan 

imal edilmektedir. 98*2,50 mm’lik dilinmiş bant ise, ilgili dönemde 

2,40mm*1250mm’lik siyah çelik rulo ile 2,50mm*1250mm’lik siyah 

çelik rulodan imal edilmiştir.  
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     2.2.4.1 I. Safha: 98*2,50 mm’lik Dilinmiş Bant İmalatı 

Hammadde Maliyeti: 

Hammadde                Miktar      Ortalama Fiyat Toplam Tutar 

2,40*1250mm’lik rulodan 34.537 kg. 0,611 TL/kg. 21.106,320  TL. 

2,50*1250mm’lik rulodan 9.577 kg 0,560 TL/kg.   5.363,810 TL. 

Toplam    44.114 kg  26.470,130 TL. 

İşçilik Maliyetleri: 

      Bant Dilme Makinesinde ilgili dönemde çeşitli ebatlarda pek çok 

çelik rulo dilinmiştir. Bu doğrultuda, 98*2,50 mm’lik bant imalatına 

düşen işçilik payı, makinenin toplam işçilik tutarının,  makinenin toplam 

imalat miktarına bölünmesi ve çıkan sayının 98*2,50 mm’lik dilinmiş 

bantın imalat miktarı ile çarpılması şeklinde hesaplanmaktadır. Bu 

hesaplama aşağıda gösterilmiştir: 

Makineye Ait Toplam İşçilik (TL) 

     *   98*2,50 mm’lik dilinmiş bant  

Makineye Ait Toplam İmalat (kg)  imalat miktarı (kg) 

 

53.764,29 TL. 

     * 44.114 kg. =  79.293 TL.İmalatın payına düşen işçilik 

29.911.214 kg.          maliyeti 

Genel İmalat Maliyetleri: 

Bu maliyetler için de yukarıdaki gibi birer hesaplama yapılacaktır. 

GİM önceden değişken ve sabit olarak sınıflandırılmıştı. Bu maliyetler 

imal edilen dilinmiş banta aşağıdaki gibi yüklenecektir: 

Makineye Ait Toplam Sabit / Değişken  

GİM (TL) 

     * 98*2,50mm’likdilinmiş bant  

Makineye Ait Toplam İmalat (kg)        imalat miktarı (kg) 

 

30.035,43 TL. 

   *44.114 kg.= 44,300 TL. İmalatın payına düşen GİM (S) 

29.911.214 kg.  

 

95.827,10 TL. 

      * 44.114 kg. =  141,330 TL.  İmalatın payına düşen   

 29.911.214 kg.     GİM (D) 
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Bant Dilme Safhası: 98*2,50 mm’lik Dilinmiş Bantın Toplam İmalat 

Maliyeti; 

Hammadde + İşçilik + GİM  = 26.470,130 + 79,293 + 44,300 + 

141,330 

     = 26.735,053 TL. 

98*2,50 mm’lik Dilinmiş Bantın Birim Maliyeti; 
 

Toplam İmalat Maliyeti  26.735,053 TL. 

     =    = 0,606 TL/kg 

Toplam İmalat Miktarı  44.114 kg. 

2.2.4.2. II. Safha: 25*25*2,50 mm’lik Siyah Profil İmalatı 

Hammadde Maliyeti: 

      Bu safhada hammadde olarak önceki safhadan devralınan 98*2,50 

mm’lik dilinmiş bant kullanılmaktadır. Buna göre; 

Hammadde                   Miktar         Ortalama Fiyat    Toplam Tutar 
98*2,50 mm Dilinmiş B.34.819,68 kg.  0,606 TL/kg      21.100,73 TL. 

İşçilik Maliyetleri: 

RS-76.1 Boru-Profil Makinesinde ilgili dönemde çeşitli ebatlarda pek 

çok boru ve profil üretilmiştir. Bu doğrultuda, 25*25*2,50 mm’lik siyah 

profil imalatına düşen işçilik payı, makinenin toplam işçilik tutarının, 

makinenin toplam imalat miktarına bölünmesi ve çıkan sayının 

25*25*2,50 mm’lik siyah profilin imalat miktarı ile çarpılması şeklinde 

hesaplanmaktadır. Bu hesaplama aşağıda gösterilmiştir: 

Makineye Ait Toplam İşçilik (TL) 

                * 25*25*2,50 mm’lik siyah profil 

Makineye Ait Toplam İmalat (mt)            imalat miktarı (mt) 

 

      33.059,60 TL 

   * 19.992 mt = 574 TL. İmalatın payına düşen  

       1.151.954 mt               işçilik maliyeti 

Genel İmalat Maliyetleri: 

      Bu maliyetler için de yukarıdaki gibi birer hesaplama yapılacaktır. 

GİM önceden değişken ve sabit olarak sınıflandırılmıştı. Bu maliyetler 

imal edilen profile aşağıdaki gibi yüklenecektir: 
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Makineye Ait Toplam Sabit / Değişken  

GİM (TL) 

     *  25*25*2,50 mm’lik siyah 

Makineye Ait Toplam İmalat (mt)      profil imalat miktarı (mt) 

       8.789 TL. 

     *  19.992 mt  =  152,53 TL    İmalatın payına düşen 

        1.151.954  mt      GİM (S) 

     

   45.681,43 TL. 

        *  19.992 mt=  793 TL. İmalatın payına düşen 

     1.151.954 mt     GİM (D) 

 

Bant Dilme Safhası: 25*25*2,50 mm’lik Siyah Profilin Toplam 

İmalat Maliyeti; 

 

Hammadde + İşçilik + GİM  =   21.100,73 + 574 + 152,53 + 793  

     =   22.620,26 TL 

25*25*2,50 mm’lik Siyah Profilin Birim Maliyeti; 
 

Toplam İmalat Maliyeti  22.620,26 TL. 

     =     =  1,131 TL/mt 

Toplam İmalat Miktarı     19.992 mt   

Sonuç ve Öneriler 

Uygulamanın yapıldığı işletme, boru-profil sanayiinin önde gelen 

işletmelerinden biridir. İşletmede maliyet bilgisi en doğru biçimde elde 

edilmeye çalışılmaktadır. Ancak uygulama incelendiğinde, maliyetin 

daha hassas belirlenebilmesi açısından sorun teşkil edebilecek bazı 

noktalarla karşılaşılmaktadır. 

      Bu noktalardan biri, yardımcı maliyet merkezi konumunda olan 

yemekhane, ambar gibi merkezlerden, esas maliyet merkezlerine pay 

verilmemesidir. Söz konusu yardımcı maliyet merkezlerinden de dolaylı 

olarak maliyete pay verilmesi sonucun daha sağlıklı olmasını yol 

açacaktır.  Buna ek olarak; GİM kalemlerinin dağıtımında, tek bir anahtar 

yerine elektrik için kilowatt saat, su için metreküp kullanılması maliyetin 

daha gerçekçi belirlenebilmesine katkı sağlayacaktır. 

Ayrıca işletme, posta başı ücretlerini; genel imalat maliyeti kabul 

edilmelerine karşın, direkt işçilik maliyetleri altında takip etmektedir. 

İmalat işçilerine, normal ücretleri dışında verilen türlü yasal veya ihtiyari 

ücret ekleri de, genel olarak dolaylı işçilik sayılıp, genel imalat 

maliyetlerine devredilir ve imalata bu kanaldan yüklenir. Hafta, bayram 

tatili, yıllık izin ücretleri ile fazla mesai, vardiya farkları, ikramiyeler ve 
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çocuk zamları ile çeşitli primler de bu ücret eklerinden sayılabilir. Öte 

yandan sosyal sigorta işveren hisseleri de genel imalat maliyetleri 

arasında yer alabilir. Fakat uygulamaya konu işletmede, tüm bu kalemler, 

imalat yapısında işçi unsurunun çok az olması nedeni ile direk olarak 

takip edilebilmekte, bu nedenle de direkt işçilik maliyetleri altında kayda 

alınmaktadırlar. 

 İşletme birim maliyet hesaplamasında fiili maliyetleri kullanmaktadır. 

Ancak fiili maliyet yöntemi, maliyet muhasebesinin diğer önemli 

işlevlerinden olan planlama ve kontrol gibi konularda yeterli 

olamamaktadır. Bu noktada, standart maliyet sistemini kullanmak, 

işletme için daha yararlı olabilecektir. 
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GİRİŞ 

“Kurumsal yönetim” gelenekleri, politikaları, etik kuralları, ardışık 

adımları, yasal uygunluğu ve şirketleri yönlendiren, denetleyen, yöneten 

ve kontrol eden organları tanımlayan geniş bir terimdir (El Bodan v.d., 

2017:173). Bağımsız denetim ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” 

de “İşletmelerin kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık 

finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama 

standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence 

sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi 

amacıyla bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm 

bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler 

üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması” şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

Kurumsal yönetim uygulamaları ile bağımsız denetim uygulamaları 

arasındaki ilişkinin literatür kapsamında incelendiği bu çalışma giriş ve 

sonuç bölümleri dışında iki bölümden oluşmaktadır.  

Çalışmanın birinci bölümünde kurumsal yönetim kavramı tanımlanmış, 

etkin bir kurumsal yapının taşıması gereken nitelikler üzerinde 

durulmuştur. Kurumsal yönetim ilkeleri olarak kabul edilen adillik, 

şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları literatür eşliğinde 

kaleme alınmıştır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde ise bağımsız denetim kavramı ve 

kurumsal yönetim ilkeleri üzerine odaklanılmıştır. Bağımsız denetim 

uygulamalarının kurumsal yönetim uygulamaları ile olan ilişkisi denetim 

kalitesi kapsamında incelenmiştir. Bağımsız denetimin kalitesini etkileyen 

denetçi seçimi, denetçi bağımsızlığı, denetçi ücreti, zorunlu denetçi 

rotasyonu, denetim komitesi, sahiplik yapısı ve ceo ikiliği gibi konular 

literatür kapsamında ele alınmıştır.  

Çalışmanın sonucunda; bağımsız denetimin kalite düzeyinin, 

denetlenen şirketlerin hissedarlarının çıkarlarının korunması açısından 
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bağlayıcı olduğu, kaliteli bağımsız denetim uygulamalarının kurumsal 

yönetim ilkelerinin etkinliği açısından önem arz ettiği, kaliteli bağımsız 

denetim uygulamalarının vekalet sorununun çözümünde anahtar işleve 

sahip olduğu literatür kapsamında görülmüştür. 

1. KURUMSAL YÖNETİM 

“Kurumsal yönetim” gelenekleri, politikaları, etik kuralları, ardışık 

adımları, yasal uygunluğu ve şirketleri yönlendiren, denetleyen, yöneten 

ve kontrol eden organları tanımlayan geniş bir terimdir. Kurumsal 

yönetimin temel amacı, organizasyonlarını uzun vadeli hedeflerine 

ulaştırmak için akıllı, etkili ve riskleri engelleyen bir yönetim imkânı 

sunmaktır. Kurumsal yönetim, bir örgütün yönetimi ile hissedarları 

arasındaki ilişki olarak görülebilir. Kurumsal yönetim "Ticari şirketlerin 

koordine edildiği ve kontrol edildiği çerçeve" olarak tanımlanabilir. İyi bir 

kurumsal yönetim sisteminin oluşturulmasının şirketlere daha iyi bir 

yönetim imkânı, güçlü gözetim ve kontrol, kalkınma, finansman ve 

gelişmiş uygulama için yeni kapılar açmaya yönelik organize bir yol 

sunduğuna inanılmaktadır (El Bodan v.d., 2017:173). Kurumsal yönetim 

ile şirketler defterlerine ve kayıtlarına ilişkin şeffaf, doğru ve serbestçe 

ulaşılabilir bilgileri sunabilmektedirler. (Malkawi, 2018: 198). 

Kurumsal yönetim daha açık bir ifadeyle şirketlerin nasıl açık ve dürüst 

bir şekilde yönetildiği anlamına gelir. Kurumsal dünya temelde şeffaflığı 

ve hesap verebilirliği teşvik etmek ve tüm paydaşların makul standartlarını 

karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çeşitli paydaş topluluklarının çıkarlarını 

korumak ve belirlenen hedeflere ulaşmak için kurumsal yönetim bir tür 

araçtır. Yasalara uymanın etik davranışının harf ve rakamlarla sunumunu 

gerektirir. Kurumsal yönetim yapısı etkin kaynak kullanımını teşvik eder 

ve bu kaynakların yönetimi için hesap verebilirliği içermektedir (Agrawal, 

2020: 3267). Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), kurumsal 

yönetimi “şirketin yönetim kurulu, hissedarları ve şirketin hedeflerinin 

belirlendiği bir yapı sağlayan diğer paydaşlar arasındaki ilişkiler dizisi” 

olarak tanımlamaktadır. Kurumsal yönetim uygulamaları ile hedeflere 

ulaşma ve performans izleme yöntemleri belirlenmektedir. OECD'ye göre, 

kurumsal yönetim yapısı, haklar ve sorumlulukların şirket içindeki farklı 

katılımcılar arasındaki (örneğin yönetim kurulu, yöneticiler, hissedarlar ve 

diğer paydaşlar) dağılımını, kurumsal işlerle ilgili karar alma usul ve 

kurallarını belirlemektedir (Ferreira, 2018:40). 

Kurumsal yönetimi tanımlayan önemli unsurlardan bazılarını; şirketin 

sahiplik yapısı (ortaklık yapısı), yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim 

kurulu faaliyetleri ve CEO ikiliği olarak belirtmek mümkündür. Sahiplik 

yapısı (ortaklık yapısı), şirket sahiplerinin gücünü ve maddi çıkarlarını 

yansıtacağı için kurumsal yönetim kavramı altında incelenmelidir. 

Mülkiyet, bireyi eylemlerinden ve kararlarından sorumlu kılar, dolayısıyla 
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kurumsal yönetimi önemli ölçüde etkiler. Yönetim kurulu üyelerinin 

büyüklüğü, farklı yönetim kurulu üyelerinin ilgi alanları ve görüşlerinin 

çoğunluğu nihai sonuçları verdiği için kararların kalitesini de 

etkilemektedir. Kurul faaliyetleri, yönetim kurulu üyelerinin yönetim 

toplantılarına ve tartışmalarına katılım oranlarını ve sıklığını yansıtır. 

Yöneticinin kritik kararlar almadaki etkinliğini ve çabukluğunu tanımlar. 

CEO ikiliği şirketin yönetimini yürütmenin yanı sıra yönetimin ikili gücü 

ile donatıldığı için kurumsal yönetimi de etkiler. Bir yandan, aşırı güç 

diktatörlüğe yol açıp diğer paydaşların çıkarlarına zarar verebilirken, değer 

taraftan faaliyetleri koordine edebilir. Kurumsal yönetim, kararları, 

faaliyetleri ve gücü şirketin genel performansını etkileyen kurumsal 

yönetimin temelini oluşturur. (El Bodan v.d., 2017:174). 

Güçlü bir kurumsal yönetim yapısı, etkin bir yönetim kurulu ve ortaklık 

yapısı gerektirir. Güçlü kurumsal yönetimin, bağımsız ve iyi işleyen bir 

yönetim kurulu ile ilişkili olduğu, optimum sayıda deneyimli ve 

çeşitlendirilmiş üyeye sahip tüm hissedarları ve CEO ikiliği etkisinden 

bağımsız etkin denetim komitesini, CEO ve başkan pozisyonlarını aynı 

şekilde temsil etmediği durumları tanımlamaktadır.  Bağımsız üyelerden 

oluşan bir kurul karar vermede nesneldir ve yönetim üzerindeki izleme ve 

kontrol faaliyetlerini geliştirir. Ayrıca, kurulun, büyük kurullardaki kurul 

üyeleri ile arasındaki koordinasyon ve iletişim sorunları finansal raporların 

etkinliğini etkilemektedir.  Hem CEO hem de başkan pozisyonlarının aynı 

kişi tarafından işgal edilmesi, yönetimin faaliyetleri üzerindeki yönetim 

kurulunun kontrol ve izleme yeteneğini azaltmasına neden olabilir. Bu 

nedenle, yönetim ve kontrol arasındaki güç konsantrasyonunu ve dengeyi 

sağlamak için, güçlü bir yönetişim yapısı için, başkan ve CEO'nun rolleri 

ayrılmalıdır. Denetim komitesi, iç ve dış denetim arasındaki 

koordinasyondan ve dış denetçilerin bağımsızlığını sağlamaktan 

sorumludur. Bu nedenle, denetim komitesinin varlığı ve büyüklüğü, 

koordinasyon ve gözetim rollerini etkin bir şekilde yerine getirmek için 

hayati öneme sahiptir (Zengin Karaibrahimoğlu, 2013: 273). 

Çalışmanın gelecek bölümü kurumsal yönetim ilkeleri üzerine 

odaklanmaktadır. 

1.1. Kurumsal Yönetim İlkeleri 

“Bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar 

vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine 

çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun 

dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan 

kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimi” olarak da 

tanımlanan kurumsal yönetimin dört temel ilkesini adillik, şeffaflık, 

sorumluluk beyanı ve hesap verebilirlik olarak belirtmek mümkündür 
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(Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD),  http://tkyd.org/ 

01.07.2020). Bu kavramlara ilişkin açıklamalar şöyledir: 

 Adillik: Şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit 

davranmasının ifadesidir (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği 

(TKYD),  http://tkyd.org/ 01.07.2020). Adaletlilik (eşitlik) ilkesine 

göre; aynı tipten hissedarlara eşit muamele yapılmalı, bütün 

hissedarlar aynı oy hakkına sahip olmalı, oy hakkındaki her türlü 

değişiklik hissedarın oylaması sonucu gerçekleşmelidir. Adaletlilik 

ilkesi gereği, şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin 

maddi menfaat doğurucu işlemleri ve şirketi etkileyen diğer işlemleri, 

şeffaflık ilkesi de gözetilerek kamuya ve diğer hissedarlara 

açıklanmalıdır (Aktan ve Vural, 2007:18). Paydaşlar, özellikle 

hissedarlar haklar bakımından eşittir ve ırk, cinsiyet veya din 

temelinde herhangi bir ayrım gözetmeksizin muamele görecek ve hisse 

sahipliklerinden veya şirketteki kapasitelerinden doğan tüm haklara 

sahip olacaklardır. Genel kurul ile ilgili haklar ve etkin katılım için 

kolay yollar bu ilke gereği pay sahiplerine sunulmaktadır.  Bu hakların 

en önemlisi oy hakkı, yönetim kurulu üye adaylığı ve seçim hakkı, 

temettü dağıtım hakkı ve pazar hakkına erişim ile ücret politikasının 

belirlenmesine katılım hakkıdır. (Qatar Financial Market Autority, 

2017:8-9) 

 Şeffaflık: Şirketin kamuoyu ile doğru, açık ve 

karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gerektirmektedir (Türkiye 

Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD),  http://tkyd.org/ 01.07.2020). 

Daha açık bir ifadeyle şeffaflık kavramı; mali durum, performans, 

mülkiyet ve kurumun yönetimi dâhil, kurumla ilgili bütün maddi 

konularda doğru ve zamanında açıklama yapılmasının gereği ve önemi 

üzerinde durmaktadır (Aktan ve Vural,2007:17). Şeffaflık ilkesi 

kurumun ve diğer düzenleyici otoritelerin talep ettiği veya paydaşlar 

tarafından talep edilen bilgilerin doğru zamanda ve bilgiyi talep eden 

kişinin doğru kararı almasını sağlayacak şekilde beyan edilmesi ve 

sağlanmasına ilişkin çerçeveyi belirlemektedir. Ayrıca, şirket veya 

grubunun herhangi bir şirketi tarafından ihraç edilen menkul 

kıymetlerle uğraşan içeriden kişileri düzenlemekte, çıkar çatışmalarını 

önlemeye ve azaltmaya, kamu menfaatini ve nihayetinde pazar 

bütünlüğünü korumaya hizmet etmektedir (Qatar Financial Market 

Autority, 2017:8-9). 

 Hesap Verebilirlik: Yönetim kurulunun tepe yönetim 

performansını bağımsız bir şekilde izlemesini ve tepe yöneticilerin 

hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin temin edilmesini 

gerektirmektedir. (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD),  

http://tkyd.org/ 01.07.2020). Hesapverebilirlik standartları planlama, 

hesap verme, denetleme ve raporlama, yerleştirme ve paydaşları 
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konuya dâhil etme safhalarını kapsamaktadır (Aktan ve Vural, 

2007:17). 

 Sorumluluk: Şirketlerin hissedarları için değer yaratırken 

toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek 

şekilde faaliyet göstermesini ifade etmektedir. (Türkiye Kurumsal 

Yönetim Derneği (TKYD),  http://tkyd.org/ 01.07.2020). Bu ilke, 

şirket içindeki hak, görev ve sorumlulukları belirtmeyi ve her birinin 

sorumluluğunu belirleyen ve performansı değerlendiren hesap 

verebilirliği mümkün kılan uygun bir kontrol mekanizması 

uygulamayı amaçlamaktadır. İlke ayrıca, şirketin sosyal 

sorumluluğunu ve refah ve gelişimine katılması ve çevrenin 

korunmasında topluma karşı oynadığı rolü ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır (Qatar Financial Market Autority, 2017:8-9). 

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum toplum beklentilerini karşılama, 

etik zorunlulukları yerine getirme, pay sahiplerine ve muhtemel ortaklara 

olumlu imaj sunma ve hissedarların çıkarlarını koruma açısından önem arz 

etmektedir (İliç, 2010:307). 

2. BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ VE KURUMSAL 

YÖNETİM İLİŞKİSİ 

Denetim; kelime anlamı olarak “murakabe”, “kontrol” ile aynı anlam 

taşımaktadır (Eren v.d, 1998:354). Muhasebe açısından denetim ise 

Denetim Kavramları Komitesi tarafından “İktisadi faaliyet ve olaylara 

ilişkin iddiaların, önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini 

araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt 

toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.” şekilde 

tanımlanmaktadır (Güredin, 2000:5). Bağımsız denetim ise Sermaye 

Piyasası Kurulu (SPK) “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Standartları Hakkında Tebliğ” de “İşletmelerin kamuya açıklanacak veya 

Kurulca istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, 

finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, 

makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının 

elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli 

tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler 

üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Aynı tebliğde bağımsız denetçi “Bağımsız denetim 

kuruluşlarının bağımsız denetimle görevlendirdiği her kıdemdeki denetim 

elemanları” olarak tanımlanmaktadır. 

Bağımsız denetimin kurumsal yönetimdeki en önemli rolü, 

hissedarların çıkarlarını korumaktır. Bağımsız denetimler denetlenen 

şirketin etkisinden bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir. Bağımsız 

denetim ile bir şirketin finansal durumu incelenmekte ve beyan edilecek 

olan finansal raporların geçerliliği hakkında görüş bildirilmektedir. 
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Finansal raporlardaki bilgiler doğru ve güvenilir olmalıdır. Şirket 

tarafından kullanılan muhasebe ilkelerine uygun olmalıdır. Bağımsız 

denetimin bir diğer rolü de şirkette hesap verebilirliği sağlayacak 

politikalar getirmektir. Örneğin, dış denetçiler, muhasebe hesaplarını 

manipüle eden veya rakamları arttırarak mali tabloları işleyen memurlar 

için ceza önerebilir. Bağımsız denetim, bir şirketin kurumsal sahtekârlığa 

veya yolsuzluğa karşı uyguladığı güvenlik önlemlerini gözden 

geçirmektedir. Denetçiler, potansiyel riskleri değerlendirmenin yanı sıra 

şirketin genel risk toleransını ve şirketin riskleri azaltmak için yaptığı tüm 

kontrolleri analiz etmektedir. Ayrıca, bağımsız denetim şirketin dönem 

risk değerlendirmesini yaparak kurumsal yönetimin geliştirilmesine 

yardımcı olmaktadır (Ferreira, 2018:38). 

Bağımsız denetim ve kurumsal yönetim, finansal raporlama kalitesi ve 

raporlarda açıklanan bilgilerin doğruluğu üzerinde önemli etkisi olan iki 

faktördür. Hem bağımsız denetimin hem de kurumsal yönetimin etkinliği, 

şirkete özgü çeşitli faktörlere bağlıdır. Kurumsal yönetim 

mekanizmalarının kontrol, izleme ve iletişim rolünü yerine getirme 

kabiliyeti, yönetim kurulu yapısı ve ortaklık yapısı kurumsal yönetimin 

etkinliğini belirleyen unsurları oluşturmaktadır. Benzer şekilde, bağımsız 

denetimin şirketin finansal raporlarında güvenilir ve gerçek bilgilerin 

sunulmasında etkin olması da denetim kalitesi ile yakından ilgilidir 

(Zengin Karaibrahimoğlu, 2013: 273). 

Bağımsız denetim ile bir şirketin finansal durumu incelenmekte ve 

beyan edilecek olan finansal raporların geçerliliği hakkında görüş 

bildirilmektedir (Ferreira, 2018:38). Bağımsız denetim, tüm kullanıcılara 

finansal raporlardaki bilgilerin kalitesi, doğruluğu ve güvenilirliği 

hakkındaki muhasebe bilgilerinin temin edilmesini sağlamaktadır. (Zengin 

Karaibrahimoğlu, 2013: 273). Denetçinin kurumsal yönetimdeki rolü, 

yatırımcılar şeffaf, doğru ve güvenilir finansal raporlamaya ihtiyaç 

duydukları için hayati önem taşımaktadır. Denetçiler hakkındaki eksik 

yasalar, zayıf kurumsal yönetimin gelişmesine sebep olabilmektedir. Zayıf 

kurumsal yönetim yabancı yatırımcıları korkutmakta ve bu durum da 

ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir (El Bodan v.d., 2017:174). 

Bağımsız denetim, yönetim ve sermaye sahipleri ile küçük ve büyük 

hissedarlar arasındaki bilgi asimetrisinin azaltılmasında ve vekâlet 

sorunlarının çözülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Denetim 

kalitesindeki herhangi bir gelişme, firmaların şeffaflığını artırmakta ve tüm 

kullanıcıların daha güvenilir bilgilere sahip olmasına yardımcı olmaktadır. 

Bağımsız denetim bir tür dış kurumsal yönetim mekanizması ve güçlü bir 

kurumsal yönetimin önemli bir bileşeni olma özelliği taşımaktadır. 

Bağımsız denetimin kurumsal yönetimi geliştirmesindeki etkisi denetimin 

kalitesine bağlıdır. Bağımsız denetim kalitesi ile kurumsal yönetim 
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arasındaki ilişki iki yönlüdür ve “ikame veya tamamlayıcı etki” ye göre 

değişiklik göstermektedir. İkame etkisi, kurumsal yönetim 

mekanizmalarının birbiri ile değiştirilebilir olduğunu göstermektedir 

Güçlü bir kurumsal yönetim yapısı, daha kaliteli dış denetimin yerine 

geçebilir ve denetçi seçiminde daha az kalite talep edebilir. Öte yandan, 

tamamlayıcı etkiye uygun olarak, güçlü kurumsal yönetim firmaların 

öngörü ihtiyaçları nedeniyle finansal raporlamanın kalitesini sağlamak için 

daha fazla dış denetim kalitesi talep edebilir (Zengin Karaibrahimoğlu, 

2013: 273). 

Bağımsız denetimin kalitesi denetçi seçimine, denetçi bağımsızlığına, 

denetçi ücretine, denetçi rotasyonuna, denetim komitesi ile bağımız 

denetçi arasındaki ilişkiye, şirketin mülkiyet yapısına, CEO ikiliği 

mevcudiyetine, kurumsal yönetim risklerinin dış denetici tarafından doğru 

tespit edilmesine bağlı olarak şekillenmektedir (Malkawi, 2018: 186-191).  

Çalışmanın bundan sonraki kısmında bağımsız denetim kalitesini 

etkileyen, dolayısıyla kurumsal yönetimin şirket içerisindeki gelişimini 

etkileyen bu unsurlar tek tek incelenmektedir.   

2.1. Denetçi Seçimi ve Denetim Kalitesi 

Birçok büyük şirkette mülkiyet yapısına bağlı olarak kontrol eden 

hissedar genellikle denetçiyi seçmektedir. Bu durum, azınlık hissedarlarına 

karar verme / oylamada kontrol / hâkim sahibini geçersiz kılma fırsatı 

vererek önerilen reformların yapılması için ek bir yol sunmaktadır. 

Bununla birlikte, genel kurulun bir denetçiyi görevden alma hakkı olduğu 

iddia edilebilir, çünkü onu seçen otoritedir. Başka bir deyişle, denetçi 

seçildiği şekilde görevden alınmalıdır. Dolayısıyla, denetçi genel kurul 

tarafından seçilirse, genel kurul tarafından görevden alınır (Malkawi, 

2018: 186). 

2.2. Denetçi Bağımsızlığı ve Denetim Kalitesi 

Finansal bilgilerin gözden geçirilmesi genellikle, bir şirket yönetimi 

tarafından yayınlanan finansal tabloları doğrulaması ve onaylaması 

gereken bağımsız ve sertifikalı özel denetim firmaları tarafından 

yapılmaktadır. Finansal tabloların kurumsal bir denetçi tarafından gözden 

geçirilmesi, ancak yönetimin ve denetçinin anlaşması muhtemel değilse 

yatırımcılar ve yönetim arasındaki vekâlet sorununu azaltabilir. Yönetim 

ve denetçi arasındaki gizli anlaşma riskini azaltmaya yönelik ilk adım, 

denetçiyi yönetimden bağımsız tutmak, yan ödemeler ve karşılıklı davranış 

için en belirgin kanalları ortadan kaldırmaktır. Finansal tablolar hakkında 

tarafsız ve gerçekçi bir görüş sağlamak için, yasal hükümler genellikle 

finansal raporların şirket ile doğrudan bağlantılı olmayan bazı bağımsız 

meslek kuruluşları tarafından denetlenmesini gerektirmektedir. Ancak 

denetçinin dışarıdan bir şirketten gelmesi bağımsızlığı garanti 
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etmemektedir. Bir denetim firması tarafından aynı müşteriye sağlanan 

denetim ve denetim dışı hizmetlerin birbirine karıştırılmaması, atama 

organı (yönetim kurulu) ile olan psikolojik bağların yanı sıra denetçi atama 

ve görevden alma prosedürleri denetçinin bağımsızlığına yönelik çok 

sayıda tehdit barındırmaktadır. Bu tehditlere yönelik açıklamaları şöylece 

belirtmek mümkündür (Schelker, 2008:5-9): 

 Denetim Dışı Hizmetler: Bir müşteriye aynı anda denetim 

ve bazı denetim dışı hizmetlerinin (danışmanlık hizmeti gibi) 

sağlanması Sarbanes-Oxley Yasası tarafından yasaklanmıştır.  

 Atama Organı (Yönetim Kurulu) ile Olan Psikolojik 

Bağlar: Denetçi bağımsızlığına yönelik daha az tartışılan bir başka 

tehdit, denetçi ve atanan organ arasındaki psikolojik bağlardan 

kaynaklanır. Özellikle işe alma gerçekleştikten sonra denetçi 

bağımsızlığı ve denetçinin gerçekçi kararlar vermesi zorlaşmaktadır. 

Bu problemin çözülmesi için denetçilerin yeniden işe alım imkânı 

olmaksızın önceden belirlenmiş bir süre için işe alınması 

gerekmektedir. 

 Denetçinin Atanması ve Görevden Alınması: Denetçi 

bağımsızlığı, şirket denetçisinin atama prosedüründen büyük ölçüde 

etkilenir. Yönetimin denetçiyi ataması veya (yeniden) atama sürecinde 

büyük bir payı olması durumunda bağımsızlığı sağlamak zordur. 

Yönetimin denetçisini atamasına izin vermek, atama süreci yan 

ödemeler ve karşılıklı davranışlar için doğrudan bir kanal 

sunduğundan çıkar çatışması ve denetçi bağımsızlığı riskini artırır. Bu 

risk iyi anlaşılmış olsa da birçok şirkette üst yönetim atama sürecine 

yoğun bir şekilde dâhil olmaktadır.  Bu durum denetçi bağımsızlığını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Denetçinin atanması süreçleri kadar 

görevden alma süreçleri de denetçi bağımsızlığı üzerinde etkiye 

sahiptir. Yönetimin denetim firmasını istediği gibi değiştirme yetkisi 

varsa, denetçilerin teşvikleri yönetim ile uyumlu hale gelir ve denetim 

hizmetleri izlenen aracı lehine önyargılı olabilir. Yönetim hem işe 

alma hem de işten çıkarmayı etkileyebiliyorsa, denetçiyi görevden 

alma tehdidinin denetçi bağımsızlığı üzerinde önemli etkileri olabilir. 

Aşırı durumda, yönetim aktif olarak bazen 'denetim alışverişi' olarak 

adlandırılan 'dost' bir denetçi arar. Bu nedenle, vekâlet sorunlarını 

azaltmak için doğal bir adım yatırımcıların doğrudan denetçiyi 

seçmesine izin vermek olabilir. 

Denetçi bağımsızlığını güçlendirmek için birtakım önlemler 

bulunmaktadır. Denetçinin yönetim kurulu tarafından değil, doğrudan 

hissedarlar tarafından seçilmesi ve zorunlu denetçi rotasyonu bu 

önlemlerden birkaçıdır (Schelker, 2008:9). 
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2.3. Denetçi Ücreti ve Denetim Kalitesi 

Bağımsız denetçi ücreti, genel kurul veya yönetim kurulu tarafından 

belirlenmektedir. Denetçi ücretinin düşük seviyede olması, denetim 

performansını olumsuz etkileyebilir. Düşük bir denetçi ücreti düzeyinde 

yapılan denetimlerde gerekli tüm denetim görevi yerine getirilmeyebilir. 

Yasal düzenlemeler, görev ve riskleri ile orantılı olarak asgari bir denetçi 

ücreti düzeyi belirlenmelidir (Malkawi, 2018: 287). Denetim ücretinin 

belirlenmesinde denetçinin uzmanlığı ücret düzeyini doğrudan etkileyecek 

bir unsurdur. Belirlenecek olan denetçi ücretinin ikame etkisi ve 

tamamlayıcı etkisi göz önünde bulundurulmalıdır (Hay vd., 2017:466). 

2.4. Zorunlu Denetçi Rotasyonu ve Denetim Kalitesi 

Zorunlu denetçi rotasyonu konusu denetçi bağımsızlığının 

geliştirilmesi ile denetçi uzmanlığının ilgili maliyetleri arasındaki denge 

açısından akademik çevrelerce tartışılmaktadır. Zorunlu denetçi rotasyonu 

savunucuları, rotasyonun denetçi bağımsızlığı üzerindeki olumlu etkileri 

olduğunu düşünmektedirler. Bu perspektiften zorunlu rotasyon denetçinin 

bağımsızlığını artırır çünkü yöneticiler denetçileri işten çıkarılma ile 

doğrudan tehdit edemez ve yeniden atama nedeniyle gelecekteki geliri vaat 

edemez. Aynı müşterinin denetçinin gelecekteki görevlerinden potansiyel 

gelire doğrudan bir bağlantısı olmadığından, zorunlu denetçi rotasyonu 

bağımsızlığı artırır. Ayrıca, bazen genişletilmiş müşteri-denetçi 

ilişkilerinin denetçi bağımsızlığına engel olduğu düşünülmektedir. 

Genişletilmiş denetçi görev süresinin olumsuz etkisi, denetçi ve müşteri 

arasındaki evrimleşen bağlardan kaynaklanmaktadır. Zorunlu rotasyon 

muhalifleri ise zorunlu denetçi rotasyonunun maliyetsiz olmadığını 

savunmaktadırlar. Kurumsal denetçiyi değiştirmenin uzmanlık kaybı 

içerdiğine dikkat çekmektedirler. Muhaliflere göre atanan yeni denetçi 

şirketi iyi tanımamakta ve önce ilgili şirkete ve sektöre özgü know-how'ı 

edinmesi gerekmektedir. Denetim görevinin başlangıcındaki bu uzmanlık 

eksikliği, denetçi ve müşteri arasında bilgi asimetrisine ve artan denetim 

başarısızlığına neden olabilmektedir. Bu tür bir başarısızlık, vekâlet 

sorununu kötüleştirmekte ve finansal tabloların güvenilirliğini 

zayıflatmaktadır (Schelker, 2008:11). Bu durum kurumsal yönetimi de 

olumsuz etkilemektedir.  

2.5. Denetim Komitesi ve Denetim Kalitesi 

Denetim komitesi, finansal sonuçların kamuya iletilmesinde temel bir 

rol oynamanın yanı sıra hissedarların menfaatlerini de temsil eder ve 

yönetimin, dış denetçilerin ve icra başkanının sorgulanabileceği ve dikkate 

alınabileceği bir süreci kolaylaştırması gerekir. Denetim komiteleri, 

yalnızca iyi kurumsal yönetişimi destekleyen iç izleme aracı olarak hizmet 

etmekle kalmaz, aynı zamanda denetçi ile finansal tabloları denetlenen 

yönetim arasında uygun bir ilişkinin olmasını sağlayan mekanizmalar 
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olarak da kabul edilir. Denetim komitesi şirketin iç kontrollerinin, iç 

denetimin- uygun olan yerlerde ve risk yönetim sistemlerinin etkinliğinden 

de sorumludur. Ayrıca, yıllık ve konsolide hesapların yasal denetimini 

izleme görevi de bulunmaktadır. Denetim komitesinin dış denetçinin 

kurumsal yönetimdeki rolünün yerine getirilmesini kolaylaştırmasında 

önemli rolü bulunmaktadır (Ojo, 2009:8-9). 

2.6. Sahiplik Yapısı ve Denetim Kalitesi 

Denetim kalitesini etkileyen diğer bir husus da denetlenen şirketlerin 

sahiplik (ortaklık) yapısıdır. Şirketlerin sermaye/ortaklık yapısı 

incelendiğinde yönetici sahipliği, bireysel yatırımcı ve kurumsal yatırımcı 

olmak üzere üç tür yatırımcı olduğu görülmektedir. Yöneticilerin şirket 

sermayesinde sınırlı payının olması, hissedarlar ile yöneticiler arasındaki 

vekâlet çatışmalarını azaltmaktadır. Şirket yöneticilerinin denetlenen 

şirketin sermaye yapısındaki sahiplik oranı arttıkça, yöneticilerin 

hissedarlara sundukları bilgiler kısıtlanmakta ve şeffaflık ortadan 

kalkmaktadır. Bu durumda denetçinin daha fazla denetim testlerine 

başvurması gerekmektedir. Bankalar, sermaye şirketleri ve fon şirketleri 

gibi kurumsal yatırımcılar ortaklık yapısı açısından daha fazla sermayeye 

sahip oldukları için, şirket yönetimi üzerinde daha fazla etkiye sahip 

olabilmekte, denetim süreçlerini etkin bir şekilde izleyebilmektedir (Akçay 

ve Bilen, 2018:248). 

2.7. CEO İkiliği ve Denetim Kalitesi 

CEO'nun ikiliği, kurumun CEO'su ile kurumun yönetim kurulu başkanı 

arasındaki rollerin ayrılmaması olarak tanımlanabilir. Şirketlerin çoğunun 

aile şirketi olması ve yönetim kurulu başkanının aynı zamanda şirketin 

CEO’su olması durumu (CEO ikiliği) vekâlet sorununa neden olmaktadır. 

CEO'nun ikiliği ile denetimlerin kalitesi arasında da bir ilişki 

bulunmaktadır. CEO ikiliği denetim kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir (Awadallah, 2020: 24). Bu durumda kurumsal yönetim 

uygulamalarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

SONUÇ 

Kurumsal yönetim uygulamaları ile bağımsız denetim uygulamaları 

arasındaki ilişkinin literatür kapsamında ele alındığı bu çalışmada, 

kurumsal yönetim ilkelerine uyumun şirket hissedarlarının çıkarlarını 

korumada ve vekalet sorununun çözümünde önemli rol oynadığı 

görülmüştür. Bağımsız denetimin şirketin kurumsal yönetim ilkelerine 

uyum düzeyinin bir tür göstergesi olduğu görülmektedir. Bağımsız 

denetimin kalite düzeyinin, denetlenen şirketlerin hissedarlarının 

çıkarlarının korunması açısından bağlayıcı olduğu, denetimin kalitesinin 

ise,  denetçi seçimi, denetçi bağımsızlığı, denetçi ücreti, zorunlu denetçi 
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rotasyonu, denetim komitesi, sahiplik yapısı ve ceo ikiliği gibi konularla 

ilişkili olduğu görülmüştür.  
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1. GİRİŞ 

Günümüzde bilgi, kurumsal büyüme ve gelişmenin temel faktörü halini 

almıştır. Bu nedenle şirketler bilgi ve uzmanlıklarını ölçebilme, 

yönetebilme ve geliştirebilme konularına odaklanmış durumdadırlar.  

Sürekli değişen pazar koşulları ve teknolojik gelişmelerle mücadele 

edebilmek için şirketler, rekabet koşullarına ve pazara uyum 

sağlayabilmek amacıyla gerekli yetenek ve yetkinlikleri geliştirmelidir. Bu 

bağlamda, insan kaynakları ve şirketin yönetimi, stratejisi ve 

organizasyonu temel unsurlardır. Bilgi, şirketlerin ana varlığı haline gelmiş 

durumdadır. 

Bilgiye dayalı toplumda, bir şirketin yönetimi ve kontrolü, şirketin bilgi 

kaynaklarına ve bunların kullanımına odaklanacaktır. Bu, bir şirketin bilgi 

ve uzmanlığını diğer bir değişle - entelektüel sermayesini - ve bunun 

gelişimini ölçme yeteneğini geliştirmesini gerekli kılmaktadır. Bu 

bağlamda entelektüel sermaye son yirmi yılda firmaların bilgi yönetiminde 

ve değer yaratmada ana sorun haline gelmiştir. Toplumların sanayi 

çağından bilgi çağına geçişi nedeniyle iş dünyasında entelektüel 

sermayenin önemi artmıştır. Endüstriyel çağda, işletme başarısında 

varlıklar, tesis, makine, ekipman ve hammadde etkili olurken, bilgi çağında 

entelektüel sermayenin etkili kullanımı şirketlerin başarısında veya 

başarısızlığında etkili olmaktadır. 

Bilgi ekonomisinde yaşanan gelişmeler sonucu şirketler öğrenmenin 

önemini kavramışlar ve stratejik hedeflerini somut varlıkların 

yönetiminden soyut, entelektüel varlıkların yönetilmesine doğru 

kaydırmışlardır. 

1990’lı yıllar itibari ile tartışılmaya başlayan entelektüel sermaye 

örgütlerin görünmeyen varlıkları olarak tanımlanır ve organizasyon 

içerisinde değer yaratma sürecinde kritik role sahiptir. Günümüz 

ekonomilerinde rekabette başarı için kullanılabilecek etkin bir araç olarak 

kabul edilmektedir. Entelektüel sermaye insan sermayesi, örgütsel-yapısal 

sermaye ve müşteri-ilişkisel sermaye olmak üzere genel kabul görmüş üç 

alt unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlara yönelik çok fazla sayıda 

tanımlama ve çalışma yapıldığı görülmektedir.  
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Entelektüel sermaye, sürdürülebilir kurumsal rekabet avantajları için 

giderek artan bir şekilde önemli bir stratejik varlık olarak kabul 

edilmektedir. Yapılan çalışmalar, entelektüel sermayenin firmanın değeri 

ve performansı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu göstermektedir.  

Firmalardaki en önemli maddi olmayan varlıklardan biri olarak kabul 

edilen entelektüel sermayenin artan önemi nedeniyle yönetilmesi ve 

ölçümlenmesine ilişkin çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Entelektüel 

sermayenin değerlendirilmesi, muhasebe ve yönetim alanında önemli 

konulardan biri olarak görünmektedir.  

Entelektüel sermaye kavramının ölçülmesi ve raporlanmasın da önemli 

çalışmaların yapıldığı bir diğer konudur. Entelektüel sermayenin ölçümü, 

onun değer yaratma sürecindeki katkısının belirlenmesi, gelişim sürecinin 

takip edilmesi, gerek örgüt içinde gerekse örgüt dışında karşılaştırmalar 

yapılması açısından önemlidir. Raporlama çalışmaları ise entelektüel 

sermaye konusunda iç ve dış kullanıcılara bilgi verilmesini 

amaçlamaktadır. Yapılan araştırmalarda entelektüel sermayenin ölçülmesi 

ve raporlanmasına ilişkin birçok yöntem ve modelin geliştirildiği 

görülmektedir.   

Bu çalışmanın amacı, entelektüel sermaye kavramını açıklayarak 

işletmeler açısından önemini vurgulamak; ölçümü ve raporlamasına ilişkin 

esasları incelemektir.  

2. ENTELEKTÜEL SERMAYE KAVRAMI  

Entelektüel sermayeyi ölçme ve raporlama konularına değinmeden 

önce, bu terim ile ifade edilmek istenen konunun tam olarak anlaşılması 

gerekir. Entelektüel sermaye kavramını tanımlamak için çok sayıda farklı 

terim kullanılmıştır. Varlık, kaynak veya performans etmenleri gibi 

terimlerin yanı sıra entelektüel terimi soyut, bilgiye dayalı veya finansal 

olmayan kelimeleri ile de eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır. Bu 

sözcüklerden herhangi birine veya bunların bir kombinasyonuna 

literatüründe rastlamak mümkündür. Ayrıca, muhasebe gibi bazı 

disiplinler “fiziksel yapıya sahip olmayan ancak saklama ve yasal haklar 

yoluyla işletme tarafından tanımlanabilen ve kontrol edilen finansal 

olmayan sabit varlıklar” gibi oldukça dar tanımlar oluşturmuştur. Bilanço 

ve diğer finansal raporlarda tutarlılığı sağlamak amacıyla bu tarz dar 

tanımlar gerekli olsa da, daha geniş bir entelektüel sermaye anlayışı 

yaratmada daha az faydalıdır. Bunun nedeni, müşteri ilişkileri veya 

çalışanların bilgi ve becerileri gibi yaygın olarak kabul edilen pek çok gayri 

maddi varlığın, firma tarafından "muhasebe" anlamında kontrol 

edilemeyeceği için hariç tutulmasıdır. Tüm bunlar, entelektüel sermayenin 

ne olduğu ve ne olmadığı konusunda bazı önemli kafa karışıklıklarına yol 

açmıştır.  
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Entelektüel sermaye kavramı ilk olarak 1960’lı yılların sonunda 

kullanılmaya başlanmıştır. Entelektüel sermaye konusundaki ilk çalışma 

John Kenneth Galbraith tarafından 1960’lı yılların sonunda yapılmıştır. 

Entelektüel sermaye kavramı konusundaki diğer önemli bir çalışma ise 

1975 yılında Michael Kalecki’nin ekonomist Galbraith’e atıf yaptığı 

yazısıdır (Şamiloğlu, 2002). 1980 yılında Hiroyuki Itami tarafından 

Japonca yazılan ve 1987 yılında İngilizceye çevrilen “Görünmeyen 

Aktifleri Harekete Geçirmek” (Mobilizing Invisible Assets) adlı kitap 

entelektüel sermaye konusundaki ilk bilimsel çalışma olarak kabul 

edilmektedir. Itami kitabında özellikle entelektüel sermayenin yönetimi 

konusuna değinmiş, işletmelerde görünmeyen aktiflerin veya soyut 

varlıkların yönetiminin Japonya’da faaliyet gösteren işletmeler arasındaki 

performans farklılıklarına etkilerini ortaya koyarak bu alanda bir çığır 

açmıştır (Harrison ve Sullivan, 2000).  

Sveiby ve Risling tarafından 1986 yılında yayınlanan “Know-How 

Company” isimli kitap da entelektüel sermaye konusunda öncü 

çalışmalardan biri olarak görülmektedir (O’Donnell, 2001).  

Entelektüel sermaye kavramının günümüz anlamıyla ilk kez gündeme 

getiren kişinin Thomas Stewart olduğu kabul edilmektedir. Thomas 

Stewart 1990 yılında “Fortune” dergisinde yayınlanan “Brainpower” 

(Beyin Gücü) adlı makalesinde; şirketlerin beyin gücü vasıtasıyla nasıl 

değerler yarattıkları konusunu işlemiştir (Öge, 2002). Stewart, entelektüel 

sermayeyi işletmelerce zenginlik yaratma sürecinde kullanılacak 

entelektüel malzeme olarak tanımlarken, entelektüel malzemeyi bilgi, 

enformasyon, entelektüel mülkiyet ve deneyim olarak ifade etmektedir. 

Stewart’a göre entelektüel sermaye şirket içinde bütün çalışanlar 

tarafından bilinen veya şirkete rekabet üstünlüğü sağlayacak bütün 

değerlerin toplamıdır (Stewart, 1997). 

Entelektüel sermayeye ilişkin olarak literatürde genel kabul görmüş bir 

tanım bulunmamakla birlikte birbiri ile benzerlik gösteren çeşitli tanımlar 

bulunmaktadır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda yer almaktadır: 

Entelektüel sermaye varlıklarını ilk defa raporlayan şirket olarak kabul 

edilen İsveçli finans şirketi Skandia’nın “entelektüel sermaye yöneticisi” 

olarak atanan Leif Edvinsson şirketin yıllık raporunun ekinde entelektüel 

sermaye terimini maddi olmayan varlıkların yerine kullanmıştır. Leif 

Edvinsson’a göre entelektüel sermaye “işletmelere pazarda üstünlük 

sağlayan bilgi, tecrübe, organizasyonel teknoloji, müşteri ilişkileri ve 

profesyonel beceriler”dir ( Sevim, 2002). 

Diğer bir tanımda entelektüel sermaye, bir işletmenin bilgi tabanlı öz 

kaynağı olarak ele alınmakta ve bu kavram çalışanların bilgi ve uzmanlığı, 

müşteri güveni, işletmenin ürün ve hizmetlerini, markalarını, isim 
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haklarını, bilgi sistemlerini, idari süreçlerini, ticari markalarını ve 

işletmenin iş süreçlerindeki etkinliğini içermektedir (Brennan, 2000). 

Grafström vd. (1998) göre entelektüel sermaye; “insan odaklı bakış 

açısıyla geleceğin değerlerini yaratmaya yardımcı olabilecek, kazanılmış 

anlayışlar toplamıyla birlikte, ilişkileri de kapsayan bir kavramdır” 

(Grafström vd., 1998).  

Carroll ve Tansey (2000) entelektüel sermayeyi stratejik bir yaklaşımla 

ele almışlardır. Entelektüel sermaye işletmeye özgü bilginin edinilmesi, 

toplanması, dönüşümü ve değerlendirilmesiyle ilgilidir. Entelektüel 

sermaye, hissedarların kazançlarını maksimize etme amacıyla, bilgiye ve 

yaratıcılığa dayalı stratejiler oluşturulmasına ve uygulamasına yardımcı 

olacak en iyi araç olarak dikkate alınmaktadır (Carroll ve Tansey, 2000). 

Entelektüel sermaye konusunda önemli çalışmalar yapmış bir diğer 

araştırmacı Annie Brooking’e göre entelektüel sermaye; “işletmeye 

fonksiyonellik kazandıran ve birbirleriyle iç içe geçmiş maddi olmayan 

varlıklar”dır. Brooking’e göre bir işletme maddi varlıklardan ve 

entelektüel sermayeden oluşmaktadır (Brooking, 1996). 

Edvinsson ve Sullivan (1996) entelektüel sermayeyi şirket için değere 

dönüştürülebilen bilgi olarak tanımlamaktadır. Bontis (1998)’e göre 

entelektüel sermaye, hammadde olarak hizmet eden bilginin aksine, 

bilginin etkin kullanımının arayışıdır. Stewart (1999) ise entelektüel 

sermayeyi entelektüel varlık olarak ele almaktadır  (Andrikopoulos, 2010).  

Edvinsson ve Malone (1997) yaptıkları tanımda bir işletmeyi ağaca 

benzeterek, ağacın kökünü işletmenin görünmeyen değerleri olan maddi 

olmayan varlıkları, yani entelektüel sermayesi olarak betimlemişlerdir 

(Edvinsson ve Malone, 1997). 

Entelektüel sermayenin tanımlanması noktasında bazı kurumlarda 

çalışmalar yapmıştır.  Bu anlamda Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(OECD), entelektüel sermayeyi “işletmelerin sahip olduğu maddi olmayan 

varlıkların, daha açık bir ifadeyle örgütsel sermayenin (yazılım sistemleri, 

dağıtım kanalları ve tedarik zincirleri vb.) ve insan sermayesinin (işletme 

çalışanları ve müşteriler) ekonomik değeri” olarak tanımlamaktadır. 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ise entelektüel sermayeyi 

işletmelerin bilgi temelli varlıkları olarak tanımlamaktadır (Brennan ve 

Connell, 2000). 

Entelektüel sermaye disiplinler arası bir konu olması bakımından çok 

sayıda farklı tanımları yapılmıştır. Ayrıca entelektüel sermayenin örgütün 

içinden başlayarak örgüt dışına doğru uzanan yapısı nedeniyle de birçok 

farklı tanımların yapılmış olması normal olarak kabul edilebilir. 

Entelektüel sermayenin tanımlanması noktasında muhasebe, insan 

kaynakları, pazarlama ve bilgi teknolojileri açısından farklı bakış açıları 
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geliştirildiği görülmektedir. Muhasebe bakış açısıyla entelektüel sermaye 

maddi olmayan varlıklar olarak tanımlanırken, insan kaynakları bakış 

açısına göre entelektüel sermaye, çalışanların yetenek, bilgi ve davranışları 

olarak ele alınmaktadır. Pazarlama açısından baktığımızda marka 

bilinirliği ve müşteri memnuniyeti, işletme başarısındaki entelektüel 

sermayenin temel unsurları olarak tanımlanmaktadır. Bilgi teknolojileri 

açısından ise entelektüel sermayenin tanımlanmasında şirketin kullandığı 

veya geliştirdiği yazılımlar ve bilgisayar ağlarının önemine 

değinilmektedir. Entelektüel sermaye aynı zamanda süreç olarak da 

değerlendirilmektedir. Örgütün iç ve dış çevresinde mevcut bilginin ortaya 

çıkartılması, dönüştürülmesi ve fayda sağlanması süreçlerini içerir (Erkuş, 

2006).  

Entelektüel sermaye kavramına ilişkin yapılan tanımların birbirlerine 

benzer ve vurgu yaptıkları ortak noktalar olduğu dikkati çekmektedir. Bu 

bağlamda entelektüel sermayenin özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir 

(Kerimov, 2011):  

- Bilgi entelektüel sermayenin ana kaynağıdır.  

- Bilginin kullanımı onu entelektüel sermayeye dönüştürür.  

- Kullanılan bilginin değer yaratması esastır.  

- Entelektüel sermaye maddi olmayan varlıklardan oluşur. 

2.1. Entelektüel Sermayenin Unsurları 

Entelektüel sermaye genel kabul görmüş üç ana unsurdan oluşmaktadır. 

Bunlar; insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri (ilişki) sermayesi 

olarak adlandırılır. Burada ki önemli konu entelektüel sermayenin bu üç 

ana unsurun birbiri ile olan etkileşiminden meydana geliyor olmasıdır.  

Entelektüel sermayenin unsurlarının belirlenmesi, entelektüel 

sermayenin ölçülebilmesi ve yönetilebilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Entelektüel sermaye unsurları arasındaki etkileşim işletmelerde “değer” 

kavramını ortaya çıkarmaktadır. 

L.Edvinsson entelektüel sermayeyi insan sermayesi ve yapısal sermaye 

olarak ikiye ayırmaktadır. Hubert Saint-Onge ise üçlü bir ayrım yapmakta, 

kavramı insan sermayesi, yapısal sermaye, müşteri sermayesi olarak üçe 

ayırmaktadır. Nick Bontis ise Onge ile benzer şekilde entelektüel 

sermayeyi üç alt başlığa ayırırken müşteri sermayesi yerine ilişkisel 

sermaye terimini kullanmaktadır (Akbay, 2007). 

İnsan sermayesi, çalışanların işletmeden ayrıldıklarında yanlarında 

taşıdıkları bilgi, beceri ve deneyim olarak tanımlanır. Bu bilginin bir kısmı 

kişiye özeldir. Örnek olarak, yeniliklere açık olma kapasitesi, yaratıcılık, 

bilgi birikimi ve önceki deneyim, ekip çalışmasına yatkınlık, belirsizliğe 

tolerans, motivasyon, memnuniyet, öğrenme kapasitesi, sadakat, resmi 

eğitim ve öğretim verilebilir. İlişkisel sermaye, firmanın dış ilişkileriyle 
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bağlantılı tüm kaynaklar olarak tanımlanır - müşteriler, tedarikçiler veya 

araştırma ve geliştirmedeki ortaklar gibi. Şirketin paydaşlarla (yatırımcılar, 

alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler) ilişkileriyle ilgili beşeri ve yapısal 

sermayenin parçasına ilave olarak şirket hakkında sahip oldukları algıları 

kapsar. Firma imajı, müşteri sadakati, müşteri memnuniyeti, tedarikçilerle 

bağlantılar, ticari güç, finansal kuruluşlarla müzakere kapasitesi ve 

çevresel faaliyetleri ilişkisel sermayeye örnek olarak verebiliriz. Yapısal 

sermaye ise, firma içinde kalan bilgidir. Organizasyonel rutinleri, 

prosedürleri, sistemleri, kültürleri ve veri tabanlarını içerir. Bu kapsamda 

verilebilecek örnekler örgütsel esneklik, dokümantasyonlar, bir bilgi 

merkezinin varlığı, bilgi teknolojilerinin genel kullanımı ve örgütsel 

öğrenme kapasitesidir. Bunlardan bir kısmı yasal olarak korunabilir ve ayrı 

bir başlık altında yasal olarak firmanın sahip olduğu fikri mülkiyet hakları 

olabilir (Starovic ve Marr, 2004). Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 

(IFAC) ise Tablo 1’de yer alan sınıflandırmayı yapmaktadır. 

Tablo 1: IFAC Entelektüel Sermaye sınıflandırması 

İnsan Sermayesi İlişkisel (müşteri) Sermayesi 

  Know how     Markalar 

  Eğitim     Müşteriler 

  Mesleki yeterlilik    Müşteri sadakati 

  Mesleki bilgi     Şirket ismi 

  Mesleki değerlendirmeler   Dağıtım kanalları 

  Psikometrik değerlendirmeler   İş ortaklıkları 

  Mesleki yetkinlik    Lisanslama anlaşmaları 

  Yenilikçilik, proaktif ve reaktif yetenekler,  Avantajlı sözleşmeler  

  Değişebilirlik     Franchising anlaşmaları  

 

  Yapısal Sermaye 

  Fikri mülkiyet     Altyapı varlıkları  

  Patentler      Yönetim felsefesi  

  Telif hakları      Şirket kültürü  

  Tasarım hakları     Yönetim süreçleri  

  Ticari sırlar      Bilgi sistemleri  

  Ticari markalar     Ağ sistemleri  

  Hizmet markaları     Finansal ilişkiler 

 

Kaynak: (IFAC, 1998) 

İnsan Sermayesi: Bir kuruluşun beşeri sermayesinin temel alt 

bileşenleri, işgücünün beceri, uzmanlık ve deneyimidir. İnsan kaynakları, 

entelektüel sermaye kaynaklarının yaşayan ve düşünen bir parçası olarak 

düşünülebilir. Bu nedenle çalışanlar işletmede çalıştıkları süre boyunca; 

ilişkisel ve yapısal sermaye ise, insanlar ayrıldıktan sonra bile 

organizasyonda kalır. İnsan sermayesi, (a) çalışanların beceri ve 
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yetkinliklerini, (b) işletme başarısı için çalışanların belirli alanlardaki bilgi 

birikimini ve (c) yeteneklerini ve tutumlarını içerir. Çalışan bağlılığı, 

motivasyonu ve esnekliği de genellikle önemli faktörler olmaktadır, çünkü 

bir firmanın 'uzmanlık ve deneyim havuzu' zaman içinde gelişir. Yüksek 

personel devri, bir firmanın bu önemli entelektüel sermaye unsurlarını 

kaybettiği anlamına gelebilir. 

İlişkisel Sermaye: İlişkisel sermaye, bir kuruluş ile herhangi bir dış kişi 

veya kuruluş arasında var olan tüm ilişkileri içerir ve bunlar müşterileri, 

aracıları, çalışanları, tedarikçileri, düzenleyicileri, baskı gruplarını, 

toplulukları, alacaklıları ve yatırımcıları içerebilir. İnsan unsuru geçmişte 

baskın olma eğilimindeyken, bugün ilişkisel sermaye, işletmenin nasıl 

yönetildiği üzerinde daha önemli bir etkiye sahiptir. Tam zamanında 

tedarik zincirleri ile günümüzün entegre ekonomisinde, ticaret ortakları ve 

tedarikçilerle ilişkiler oldukça önemlidir. Kuruluşlar ile (mevcut ve 

potansiyel) müşterileri arasındaki ilişkileri yansıtan marka imajı, kurumsal 

itibar ve ürün / hizmet itibarı da bu kategoriye girer  (Marr, 2008). 

Yapısal Sermaye: Yapısal sermaye, çok çeşitli hayati unsurları kapsar. 

Bunların en önemlileri genellikle (a) kuruluşun temel işletme süreçleri, (b) 

nasıl yapılandırıldığı, (c) politikaları, bilgi akışları ve veri tabanlarının 

içeriği, (d) liderlik ve yönetim tarzı, (e) kültürü şeklinde sıralanabilir. 

Bununla birlikte, yasal olarak korunan maddi olmayan kaynakları da 

içerebilmektedir. Yapısal sermaye kurumsal değer, süreçler ve fikri 

mülkiyet olarak alt kategorilere ayrılabilir. Örgütsel kültür, örgütsel 

hedeflere ulaşmak için temeldir. Örgütsel kültür olayları görmenin ortak 

bir yolunu sağlar, karar verme modelini belirler ve değer sistemini kurar  

(Itami, 1987).  Kültürel kaynaklar çalışanlara olayları yorumlamak için 

ortak bir çerçeve sağlarlar, bireyleri hem özerk olarak hem de şirket 

hedeflerine ulaşmak için bir ekip olarak çalışmaya teşvik eden bir çerçeve 

sunar. Paylaşılan organizasyonel bilgiyi yansıtan süreçler dahili 

uygulamaları ve süreçleri içerir; bunlar resmi veya gayri resmi (zımni) 

prosedürler ve kurallar olabilir. Fikri mülkiyet - sahip olunan veya yasal 

olarak korunan maddi olmayan kaynaklar - giderek daha önemli hale 

gelmektedir. Patentler, telif hakları, ticari markalar, tescilli tasarımlar, 

ticari sırlar, veri tabanları örnek olarak verilebilir. Fikri mülkiyet, 

çalışanlara değil kuruluşa aittir. 
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Entelektüel sermayenin unsurlarını Şekil 1 de sunulmaktadır. 

Şekil 1: Entelektüel Sermayenin Unsurları 

 

Kaynak: (Marr, 2008) 

Entelektüel sermayenin unsurlarına yönelik yapılan çalışmalarda insan 

sermayesinin hemen hemen bütün araştırmacılar tarafından öncelikli 

olarak dikkate alındığı görülmektedir. Bu durum özellikle bilgi üretimi ve 

yaratıcılık noktasında birinci kaynağın insan olmasından ileri gelmektedir. 

İnsan sermayesi olmadan entelektüel sermayeden söz etmek mümkün 

görünmemektedir.  İkinci unsur ise organizasyonun kendisi ile ilgilidir ve 

yapısal veya örgütsel sermaye olarak adlandırılmaktadır. Yapısal sermaye 

içerisinde örgütsel süreçler, yönetim felsefesi, bilgi ve örgüte ait diğer 

teknolojiler, örgüt yapısı, örgüt kültürü, normlar, değerler gibi konular 

incelenmektedir. İlişkisel sermayede ise organizasyonun dış çevresi ile 

olan ilişkilerine odaklanılmaktadır. Müşteriler, tedarikçiler, rakipler ve 

kamu ile olan ilişkiler bu kapsam içinde değerlendirilebilir. 
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Entelektüel sermayeye ilişkin olarak günümüze kadar yapılmış başlıca 

sınıflandırmalar Tablo 2’de sunulmuştur.   

Tablo 2. Entelektüel Sermaye Unsurlarına İlişkin Sınıflandırmalar 

Brooking (1996)  Pazar varlıkları, insan merkezli varlıkları alt yapı 

varlıkları, entelektüel mülkiyet 

Petrash (1996)  İnsan sermayesi, örgütsel sermaye ve müşteri 

sermayesi 

Edvinson ve Sullivan 

(1997)  

İnsan sermayesi, yapısal sermaye, müşteri 

sermayesi 

Ross (1997)  İnsan sermayesi (düşünen varlıklar), yapısal 

(düşünmeyen varlıklar) 

Stewart ( 1997)  İnsan sermayesi, yapısal sermaye, müşteri 

sermayesi 

Haanes ve Lowendahl 

(1997)  

Maddi ve maddi olmayan unsurla 

Haanes ve Lowendahl 

(1997)  

Maddi ve maddi olmayan unsurlar 

Edvinson ve Malone 

(1997)  

İnsan sermayesi, yapısal sermaye   

Granstrand (1999)   Yaratıcılık, bilgi, bireylerin nitelikleri 

Bontis, Dragonetti, 

Jacobsen, ve Roos (1999)   

İnsan sermayesi, yapısal sermaye 

Michalisin, Kline ve 

Smith  (2000)   

İşletme itibarı, know-how, örgüt kültürü 

Brennan ve Connell 

(2000)   

İçsel yapı, dışsal yapı, insan sermayesi 

Harrison ve Sullivan  

(2000)  

İnsan sermayesi, entelektüel varlıklar, 

entelektüel mülkiyet 

Danimarka Rehberi 

(2000)  

Çalışanlar, müşteriler, süreçler, teknoloji 

Sanchez, Chaminade ve 

Olea (2000)   

İnsan sermayesi, yapısal sermaye, ilişkisel 

sermaye 

Andriessen ve Tissen 

(2001)  

Yetenekler ve ortaya konmamış bilgi, ortak 

değerler ve normlar, teknoloji ve açıkta bulunan 

bilgi, özel yetenekler, yönetim süreçleri 

Kaplan ve Norton (2001)  Finans boyutu, müşteri boyutu, süreç boyutu, 

öğrenme, büyüme boyutu 
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Meritum Rehberi (2001)  İnsan sermayesi, yapısal sermaye, ilişkisel 

sermaye 

Lev (2001)  Keşif, örgütsel uygulamalar, insan kaynakları 

Schmalenbach Topluluğu, 

Maddi Olmayan Varlıklar 

Çalışma Grubu, Almanya 

(2001)  

Buluşçuluk sermayesi, insan sermayesi, müşteri 

sermayesi, tedarikçi sermayesi, yatırımcı 

sermayesi, süreç sermayesi, konum sermayesi 

Günther (2001)   İçsel yapı, dışsal yapı, çalışan yetenekleri 

McElroy (2002)  İnsan sermayesi, yapısal sermaye, sosyal 

sermaye (dahili sosyal sermaye, harici sosyal 

sermaye, sosyal yenilikçilik sermayesi) 

Mouritsen, Bukh, Larsen 

ve Johansen,  (2002)   

İnsan sermayesi, örgütsel sermaye, müşteri 

sermayesi 

Petty ve Guthrie (2002)   Örgütsel sermaye (yapısal sermaye), insan 

sermayesi 

Marr (2003)  Paydaş kaynakları ve yapısal kaynaklar   

Pablos (2003)  İnsan sermayesi, yapısal sermaye, ilişkisel 

sermaye  

Seetharaman, Low ve 

Saravanan (2004)  

İnsan sermayesi, yapısal sermaye, ilişkisel 

sermaye Kaynak 

Kaynak: (Erkuş, 2006) 

3. ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ 

İşletme bilançoları işletmelerin gerçek değerini yansıtamamakta, piyasa 

değeri ile defter değeri arasında ortaya çıkan farklılıklar, işletmeleri, bu 

farklılıkların ana kaynağı olan entelektüel sermaye kavramına 

odaklanmaya ve entelektüel sermayenin ölçümüne yönelik çalışmalar 

yapmaya zorlamaktadır (Ataman, 2003). Özellikle bilgiye dayalı alanlarda 

ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde piyasa değeri ve defter 

değeri arasındaki fark daha da büyümektedir. Dolayısıyla bu iki değer 

arasındaki farkın kapatılması için entelektüel sermayenin değerinin tespit 

edilmesi gerekmektedir (Robin ve Robin , 2001).  

Entelektüel sermayenin ölçülmesi, muhasebe ve finans literatüründe 

halen devam eden bir tartışma konusudur. Muhasebe bakış açısına göre 

entelektüel sermaye, maddi net varlıklarının değeri ile piyasa değeri 

arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, piyasa değeri sık 

sık dalgalanmaktadır ve bu tanımlama entelektüel sermayenin belirlenmesi 

ve tanınmasında sorun oluşturabilmektedir. 

Rekabetin öncelik kazandığı yeni ekonomik yapı içerisinde işletmeleri 

rakiplerinin önüne geçirebilecek en önemli araç entelektüel varlıklardır. 
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Organizasyon içerisinde saklı kalan bu varlıkların ortaya çıkartılması, 

işletmelerin sahip oldukları varlığı tanımlamaları ve bu varlıkları değere 

dönüştürebilmeleri açısından oldukça önemlidir. 

Ayrıca entelektüel sermayenin örgüt performansına olan etkisi ve 

stratejik bir varlık olarak değerlendirilmesi, entelektüel sermayenin 

ölçümü ve raporlanması konusunu önemli bir duruma getirmiştir. Ancak 

entelektüel sermayenin ölçülmesi maddi varlıkların ölçümü kadar kolay 

değildir. Günümüzde özellikle entelektüel sermayenin ölçümüne yönelik 

çok sayıda çalışma yapılmakta ve işletmeler tarafından farklı ölçüm ve 

raporlama modelleri kullanılmaktadır. Ancak bu konuda genel kabul 

görmüş standartlar mevcut değildir (Erkuş, 2003).  

Entelektüel sermaye ölçümünün faydaları aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir (Kannan ve Aulbur, 2004);  

• Maddi olmayan varlıkların tanımlanması ve yerlerinin tespit edilmesi, 

• İşletme içindeki bilgi akış haritasının çıkartılması,   

• Öncelikli bilgi varlıklarının tespiti,  

• İşletme içindeki öğrenme yöntemlerinin hızlandırılması,   

• Varlıkların değerlerinin tespiti, 

• Bilginin yarattığı iç ilişkilerin anlaşılması,   

• Yeniliklerin artması,   

• Bilgi yönetiminin faydaları ile işbirliği çalışmalarının ve bilgi 

paylaşım kültürünün artması,  

• Çalışanın kendi kendine anlama yeteneğinin ve motivasyonunun 

artması,   

• Performans odaklı kültür oluşturulması.   

Entelektüel sermayenin soyut varlık olması ve işletmeye özgü olması 

nedeniyle ölçülmesi maddi varlıklara göre oldukça zor ve karmaşıktır. Bu 

nedenle, entelektüel sermayenin ölçülmesi noktasında aşağıda yer alan 

sorunlar ortaya çıkmaktadır (http://www.hakanguclu.com):  

 • Kuruluşların bilgi ihtiyacı sektöre ve içinde bulunulan rekabet 

ortamına bağlı olarak değişebilmektedir. Bu farklılık, bilginin ve 

entelektüel sermayenin ölçülmesini zorlaştırmaktadır.  

• Entelektüel varlıkların değeri, zamandan ve içinde bulunulan 

ortamdan etkilenmektedir. 

• Açık bilgiyi ölçmek nispeten kolay olsa da, gizli bilgiyi ölçümlemek 

zordur.  
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• Entelektüel sermaye; şirkete, sektöre ve ülkeye göre büyük farklılıklar 

gösterebilmektedir.  

•Entelektüel sermayeyi ölçebilecek muhasebe sistemleri 

bulunmamaktadır.  

• Soyut bir kavram olan entelektüel sermayenin somut ölçütlerle 

ölçülmeye çalışılması, ölçümün güvenilirliğine ilişkin tereddütler 

doğurabilmektedir.  

• Entelektüel sermayenin şirket finansal performansına olan etkisi 

henüz tam olarak ortaya konulamamıştır.  

Entelektüel sermayenin ölçülmesi ve raporlanmasına ilişkin çalışmalar 

1990’lı yıllardan itibaren hız kazanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, 

birbirinden farklı ama birbiriyle ilişkili çok sayıda yöntem ortaya 

konulmuştur. Entelektüel sermayenin tanımlanması ve unsurlarının 

sınıflandırılması konusunda olduğu gibi, ölçülmesi konusunda da tek ve 

kesin bir yöntemden söz etmek mümkün olamamaktadır.  Bu durumun 

temel nedeni ise, entelektüel sermayenin işletmeye özgü yapıda olmasıdır. 

Entelektüel sermaye doğası gereği, farklı işletmelerde farklı biçimlerde ele 

alınmalıdır. Entelektüel sermayenin ölçülmesi ve raporlanmasına yönelik 

çok sayıda yöntem geliştirilmiş olsa da uygulamada birkaç model ön plana 

çıkmaktadır. 

Entelektüel sermayenin ölçülmesi ve raporlanmasıyla ilgili genel olarak 

iki yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Birinci yaklaşım, işletme düzeyinde 

finansal açıdan yapılacak bir ölçümlemeyi vurgular. Bu yaklaşım 

çerçevesinde kullanılan ölçüm yöntemlerinde, işletme bir bütün olarak ele 

alınmakta ve genel olarak finansal ölçütler kullanılmaktadır (Kerimov, 

2011).   

İkinci yaklaşım da ise, entelektüel sermayenin ölçümünden ziyade odak 

noktası unsurlarının raporlanmasıdır. Bu yaklaşımda öncelikle, entelektüel 

sermayeyi oluşturan işletmeye özgü unsurlar belirlenmekte ve süreç 

içerisinde gelişimi takip edilmektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde 

entelektüel sermayenin unsurlarına ilişkin değerlendirme yapılmakta ve bu 

amaçla finansal ölçütlerin yanı sıra finansal olmayan ölçütler de 

kullanılmaktadır (Kerimov, 2011).   

Entelektüel sermaye ölçümünde birçok yöntem geliştirilmiş olup 

bunlardan bazıları birincil yaklaşım olarak belirtildiği üzere entelektüel 

sermayeyi bir bütün olarak değerlendirmektedir. Entelektüel sermayeyi bir 

bütün olarak ölçen yöntemler aşağıdaki gibidir (Akbay, 2007);  

1. Piyasa Değeri – Defter Değeri Farkı: İşletmenin piyasa değeri, 

dolaşımda bulunan hisse senetleri için belli bir tarihte yatırımcılar 

tarafından ödenmeye razı olunan tutar, defter değeri ise, işletme 

bilançosunda yer alan varlıklardan borçların düşülmesi sonucu 
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elde edilen değerdir. Bu yöntemde entelektüel sermaye aşağıdaki 

gibi hesaplanır (Çıkrıkcı ve Daştan, 2002):  

 

Entelektüel Sermaye = Piyasa Değeri – Defter Değeri   

Entelektüel Sermaye = Piyasa Değeri / Defter Değeri 

Oranı 

 

Bu yöntem hesaplanması kolay görünse de, işletmenin piyasa 

değeri ile defter değeri arasındaki farkın sadece entelektüel 

sermayeden kaynaklanmaması nedeniyle genel kabul 

görmemektedir. 

 

2. Tobin’in Q Oranı: Nobel ödüllü iktisatçı olan James Tobin 

tarafından geliştirilmiştir. Bu oran, işletmenin piyasa değerinin, 

toplam varlıklarının yenileme maliyetine bölünmesiyle 

hesaplanmaktadır (Arıkboğa, 2003). 

İşletmenin Piyasa Değeri  

                                Q =  

İşletme Varlıklarının Yenileme Maliyeti 

 

Q değerinin 1’den büyük çıkması; işletmenin yüksek değerde 

entelektüel varlıklara sahip olduğunu ve bu varlıklardan yüksek 

getiriler elde ettiğini, 1’den küçük çıkması ise, işletmenin varlık 

bazında entelektüel sermayeye sahip olmadığını gösterir.  

3. Ekonomik Katma Değer (EVA): Değere dayalı ölçüm 

yöntemlerinden biri olan ekonomik katma değer; firma 

hedeflerinin saptanması, stratejik planlama, bütçeleme, insan 

kaynakları, işgören ücretlerinin belirlenmesi gibi konuları içerir 

(Ercan vd., 2003). 

 

Ekonomik katma değer hesaplama formülleri aşağıdaki gibidir: 

   

(1) EKD = (FK – DV) – (k0  x YS)    

         = (Faaliyet Kârı – Düzeltilmiş Vergiler) – (Ağırlıklı 

             Ortalama Sermaye Maliyeti x Yatırılan Sermaye)   

(2) EKD = (YSG – k0) x YS                

         = (Yatırılan Sermayenin Getirisi – Ağırlıklı Ortalama 

             Sermaye Maliyeti) x Yatırılan Sermaye 

 

4. Dengelenmiş Skor Kartı (BSC): İşletme performansının 

ölçülmesi amacıyla Robert Kaplan ve David Norton tarafından 

1992 yılında geliştirilmiştir. BSC yöntemine göre işletme 
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performansı finans, müşteri, içsel yapı ve öğrenme-büyüme 

başlıkları altında ölçülmektedir.  

  

5. Skandia Pusulası: Skandia Pusulası, gelişimi başlangıç 

aşamasında olup entelektüel sermaye unsurları arasındaki ilişkiyi 

göstermek için özel olarak geliştirilmiştir. Yöntem farklı şirketleri 

karşılaştırma imkânı sunmaktadır (Akbay, 2007). 

 

6. Entelektüel Sermaye Endeksi: Bu yöntemde başarının anahtarı 

olan etkenler tanımlanmakta ve bu etkenlerin ağırlıkları bulunarak 

ölçüm için tek bir özet göstere oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Yöntem, entelektüel sermaye bileşenlerinin önem sırasını 

belirlemeye imkân tanırken, farklı birimler ve şirketler arasında 

entelektüel sermaye artış veya azalışlarını karşılaştırma imkânı 

vermekte, yönetimin entelektüel sermayeye ilişkin kararları ile 

yatırımların gelecekteki potansiyel kazançlara etkisinin 

gözlemlenmesini kolaylaştırmaktadır (Şamiloğlu , 2005). 

 

7. Teknoloji Brokeri: Annie Brooking tarafından geliştirilen 

yöntem, bir işletmenin piyasa değerinin maddi olan ve olmayan 

varlıklardan oluştuğunu vurgular. Entelektüel sermaye ise piyasa 

varlıkları (markalar, müşteriler), insan varlıkları (eğitim, özel 

alanlardaki bilgiler, beceri), entelektüel varlıklar (patentler, haklar, 

ticari sırlar) ve altyapı varlıklarından (örgütsel kültür, bilgi 

sistemleri, şirket felsefesi) oluşmaktadır  (Şamiloğlu , 2005). 

 

8. Entelektüel Katma Değer Katsayısı (VAIC): Yöntem, 

işletmenin sahip olduğu maddi ve maddi olmayan varlıkların değer 

yaratma etkinliğini ölçmede kullanılır. Diğer yöntemlere göre 

sağlanan üstünlük, entelektüel sermaye performansının 

ölçümünde muhasebe kayıtlarında bulunan gerçek değerlerin 

kullanılmasıdır (Arıkboğa, 2003). 

 

9. Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer (CIV): Bu yöntemde, 

maddi varlıkların getirisinin hesaplanabilmesi için sektör 

ortalamaları kullanılmaktadır. Sektör ortalamasını aşan getiriler 

entelektüel sermaye derecesini ölçmek için kullanılmaktadır 

(Çıkrıkcı ve Daştan, 2002). 

4. ENTELEKTÜEL SERMAYENİN RAPORLANMASI 

Bilgiye dayalı bir ekonomi ortamında, geleneksel finansal raporlama, 

değer ve sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmaya yardımcı olan maddi 

olmayan servet kaynaklarını etkin bir şekilde sunamamaktadır. Entelektüel 

sermaye paradigmasının üstesinden gelmeye çalıştığı zorluk budur. 
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Bilgiye dayalı değer faktörlerini doğru bir şekilde raporlama ve etkin bir 

şekilde yönetme ihtiyacına rağmen, entelektüel sermaye, kurumsal 

raporlama uygulamasında henüz kapsamlı bir popülerlik kazanmamıştır 

(Robin ve Robin , 2001).  

Entelektüel sermaye konusundaki son adım, bu bölümün konusunu 

oluşturan entelektüel sermayenin raporlanmasıdır. Entelektüel sermayenin 

değerine ilişkin açıklamalar farklı nedenlerle yapılmaktadır. Temel hedef 

bir kuruluşun entelektüel sermayesi hakkında paydaşlarına bilgi sağlamak 

olsa da, farklı paydaşların farklı bilgi ihtiyaçları vardır: 

• Daha bilinçli yatırım kararları vermek için, hissedarlar ve 

yatırımcılar bir kuruluşun sahip olduğu entelektüel sermaye hakkında 

daha fazla bilgi edinmek isterler. Bu amaca hizmet etmek için kullanılan 

geleneksel muhasebe tabanlı raporlar, bir kuruluşun entelektüel 

sermayesinin yeterli bir resmini çizememektedir. Eğer yatırımcılar 

organizasyonu ve onun entelektüel sermaye değerini tam olarak 

anlamıyorsa, organizasyona ilişkin değerlendirmeleri daha az kesin 

olacaktır ve bu belirsizlik genellikle sermaye maliyetini artıracaktır. 

• Analistler, entelektüel sermayenin kuruluşlara değer katmasını 

sağlayan etkenleri daha iyi anlamak isterler. Bir şirketin sahip olduğu 

entelektüel sermaye hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmadan ve bu bilginin 

stratejilerini gerçekleştirmelerine nasıl yardımcı olduğunu anlamadan, 

yanlış değerlendirmeler yapabilirler. Belirsizlik, yatırımcıların ve 

bankaların kuruluşlara daha yüksek risk seviyesi belirlemesine neden 

olmakta ve bu da sermaye maliyetini artırmaktadır. 

• Çalışanlar, kuruluşlarının mevcut pozisyonu hakkında bilgi sahibi 

olabilmek amacıyla entelektüel sermaye ile ilgilenirler. Ayrıca çalışanlar 

entelektüel sermayenin büyük bir bölümünü oluşturmaları ve örgütün 

entelektüel sermayesini geliştirmek, yönetmek, sürdürmek ve korumak 

için yürürlükte olan süreçleri anlamaları gerektiğinden konuyla ilgilenirler. 

• Kuruluş ise, organizasyonun gelecekteki değeri ile ilgilenen 

ortaklara, tedarikçilere ve diğer bilgi kullanıcılarına konumunu iletmek 

amacıyla entelektüel sermayenin değeri ile ilgilenir. 

Geleneksel finansal raporlama bu bilgi ihtiyacını karşılayamamaktadır. 

Mevcut finansal raporlama sisteminin entelektüel sermayenin değerini 

açıklamakta yetersiz kaldığı konuyla ilgilenen tarafların ortak kabul ettiği 

bir gerçektir. Kısıtlayıcı muhasebe kuralları gereği, entelektüel sermaye, 

özellikle dâhili olarak geliştiriliyorsa, bilançoya dâhil edilememektedir. 

Entelektüel sermayenin gelişimine yönelik yapılan giderlerin doğrudan 

gelir tablosunda gider olarak kayıt edilmesi belirli şartlara bağlıdır. 

Entelektüel sermayeye yatırım yapan şirketler için, bu yüksek tutarlı 

harcamalar, cari kar ve finansal pozisyonda bir azalmaya neden olur. 
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Muhasebe standartları gereği bir varlık; (a) tanımlanabiliyorsa, (b) kontrol 

ediliyorsa, (c) özellikle varlıkla ilişkilendirilebilen gelecekteki faydaların 

işletmeye gelme olasılığı varsa ve (d) maliyeti güvenilir bir şekilde 

ölçülebiliyorsa muhasebeleştirilebilmektedir. Bu durum finansal 

raporlarda sunulan entelektüel sermaye kalemlerinin sayısını önemli 

ölçüde azaltmaktadır. Maddi olmayan varlıklara ilişkin muhasebe sistemi 

içerisinde tanınan kategoriler sınırlıdır; bunlar temel olarak: (a) şerefiye, 

(b) araştırma ve geliştirme giderleri (c) patentler, yazılımlar, lisanslar, telif 

hakları veya markalar gibi diğer tanımlanabilir maddi olmayan varlıkları 

ifade eder. Şerefiye, satın alınan bir şirketin maliyetinin tanımlanabilir net 

varlıkların toplamı üzerindeki fazlası olarak tanımlanan her şey dahil bir 

varlık kategorisidir. Birçok iktisapta satın alma fiyatı, bilançoda yer alan 

net varlıkların değerinden daha yüksektir. Bu nedenle şerefiye satın alma 

işlemlerinde görünür.  

Kısıtlayıcı muhasebe kuralları, geleneksel finansal raporlamadaki 

entelektüel sermaye hakkındaki mevcut bilgilerin anlaşılmasında büyük 

kafa karışıklığına neden olarak, entelektüel sermaye hakkında yararlı bilgi 

kaynağı olamamaktadır. 

Geleneksel finansal raporlamanın sınırlamalarına yönelik çeşitli 

girişimler neticesinde, entelektüel sermaye hakkındaki bilgileri sunmak 

için ayrı raporlar, çerçeveler ve kılavuzlar oluşturulmuştur. Bu gönüllü 

girişimler esas olarak, (a) entelektüel sermayenin bir dökümünün ve 

sınıflandırmasının yapılması (b) entelektüel sermayenin tanımlanması ve 

ölçülmesi konusunda rehberlik sağlanması ve (c) entelektüel sermaye 

beyanlarında entelektüel sermayenin raporlanması için bir şablon veya 

planın ana hatlarının çizilmesini amaçlamaktadır. Bu gönüllü raporların 

dezavantajı, fiili entelektüel sermaye beyanlarının içeriğinin, rapor edilen 

ve ölçülenlere göre büyük ölçüde değişmesidir. Bu da geleneksel finansal 

raporlamanın hedeflerinden biri olan karşılaştırılabilir bilgi sunumunu 

zorlaştırmaktadır. Entelektüel sermayenin değeri yalnızca bir kuruluşun 

kendine özgü stratejisi bağlamında anlaşılabilir. Ayrıca, ilgili ve anlamlı 

olması için, entelektüel sermayenin birçok göstergesi kuruluşlara veya 

sektörlere özgü olacaktır. Bu nedenle bu raporların, stratejinin ve ilgili 

entelektüel sermayenin benzersiz doğasını yansıtmak için farklı 

göstergeler içermesi gerekir. Bu durum entelektüel sermaye için tüm 

endüstrilerde uygun olan ve bir tür karşılaştırmayı kolaylaştıracak daha 

geniş çapta kabul gören göstergeler olamayacağı anlamına gelmemektedir. 

Bugüne kadar üretilen entelektüel sermaye raporları farklı kılavuzlar ve 

planlar üzerine inşa edilmiş olsa da, organizasyonların entelektüel sermaye 

raporları üretmeye ve yayınlamaya teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu 

raporlar, entelektüel sermayenin önemini hem çalışanlara hem de diğer iş 

ortaklarına iletmek amacıyla kullanılabilecektir. Ancak bu raporların 
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sadece organizasyon stratejisi bağlamında ve açıklayıcı yorumlar içerecek 

şekilde hazırlanması gerekmektedir. 

Kaliteli entelektüel sermaye raporları aşağıdaki unsurları içermelidir 

(Marr, 2008): 

• Mevcut stratejik durum ve kuruluşun karşı karşıya kalacağı temel 

stratejik zorlukları özetleyen kısa bir giriş. Raporun bu bölümü, dış ve iç 

bağlamda beklenen değişiklikleri ve bunların kuruluş üzerindeki stratejik 

etkilerini ortaya koyacak şekilde hazırlanmalıdır. 

• Şirket stratejinin kısa bir açıklaması ve örgütsel değer yaratma 

haritasının görsel temsili yapılmalıdır. Stratejinin farklı unsurları 

arasındaki karşılıklı bağımlılıkları ve nedensel ilişkileri vurgulamak ve 

özellikle entelektüel sermaye değeri faktörlerinin stratejiyi 

gerçekleştirmeye nasıl yardımcı olduğunu vurgulamak önemlidir. 

• Her bir entelektüel sermaye unsuru tanımlanmalıdır. Her bir unsur için 

stratejik hedefleri ve ilgili faaliyetleri ana hatlarıyla belirten daha ayrıntılı 

açıklamalar yapılmalıdır. Ayrıca hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak 

için planlanan temel faaliyetlerin (görevler, projeler, programlar) kısa bir 

özeti de rapor içerisinde yer almalıdır. 

5. SONUÇ 

Bilgi ekonomisine geçiş, küreselleşme ve rekabet ortamı günümüz 

işletmelerini sahip oldukları varlıkları en iyi şekilde yönetebilecekleri 

stratejik kararlar almaya itmektedir. İşletmelere diğer işletmeler nezdinde 

avantaj sağlayabilecek başlıca etkenler işletme çalışanlarının bilgi, beceri, 

deneyim ve kişisel yetkinlikleri, örgütün kendine özgü yapısı ve dış ve iç 

paydaşlar ile olan ilişkileri olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bütün bu 

soyut varlıklar “entelektüel sermaye varlıkları” olarak tanımlanmaktadır. 

Entelektüel sermaye varlıkları finansal tablolarda sunulamamakta ancak 

işletme performansını etkilemektedir. Entelektüel sermaye varlıkları, 

işletmelere katma değer katmakta ve değer yaratma sürecinde etkin rol 

oynamaktadırlar. 

Günümüz ekonomisinde herhangi bir kuruluşun başarısı ve değer 

yaratımı entelektüel sermaye tarafından yönlendirilmektedir. Gelecekteki 

başarıyı ve değeri olumlu bir şekilde etkilemek için, değer yaratımının 

temelini oluşturan entelektüel sermayeyi anlamak, ölçmek ve yönetmek 

oldukça önemlidir.  

Entelektüel sermaye hem toplum hem de kuruluşlar için önem arz 

etmektedir. İşletmeler için bir rekabet avantajı kaynağı olabilir ve servet 

üretimine yol açan yeniliği teşvik edebilir. Teknolojik gelişmeler, bilgiye 

dayalı ekonominin üstünlüğünün yükselişi ve bilgi toplumu, başarılı 

şirketlere yaratıcılığı teşvik etmede ve sürekli olarak yeni bilgi yaratmada 

mükemmel olduğunun farkına varılmasına yol açmıştır. Şirketlerin 
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başarısının sürdürebilir olması bu bilgiyi ölçebilmeye, yönetebilmeye ve 

geliştirebilmeye bağlıdır. Bu nedenle, yönetim çabaları bilgi kaynaklarına 

ve bunların kullanımına odaklanmalıdır. Maddi olmayan varlıklar ve değer 

yaratımına bulundukları katkı ölçülebilir olduğu noktada, bu varlıkları 

korumak ve geliştirmek için uygun kararlar alına bilinir. Ayrıca, bu maddi 

olmayan varlıkların paydaşlara sunulması için güvenilir sistemlerin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Geleneksel muhasebe sistemleri maddi 

olmayan varlıkları anlamlı bir formatta sunamamaktadır. Ölçülebilir ve 

finansal tablolara yansıtılabilir entelektüel varlıklar sayesinde işletme 

bazında şeffaflaşma artarak yatırımcılar için daha fazla bilgi sağlanacak ve 

bunun sonucu olarak işletmelere ve sermaye piyasalarına güven artacaktır. 

Kaynakça 

Akbay, G. (2007). Entelektüel Sermaye ve Bankacılık Üzerine Bir 

Uygulama. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 

Anabilim Dalı. 

Andrikopoulos, A. (2010). Accounting for Intellectual Capital: On the 

Elusive Path from Theory to Practice. Knowledge and Process 

Management , 180-187. 

Arıkboğa, F. (2003). Entelektüel Sermaye. İstanbul: Derin Yayınları. 

Ataman, A. B. (2003). Entelektüel Sermaye Kavramının Ölçülmesi, 

Yönetilmesi ve Raporlanması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 32. 

Brennan, N., & Connell, B. (2000). Intellectual Capital: Current Issues and 

Policy Implications. Journal of Intellectual Capital, 206-240. 

Brooking, A. (1996). Intellectual Capital: Core Asset For The Third 

Millenium Enterprise. UK: Clays Ltd. 

Carroll, R., & Tansey, R. (2000). Intellectual Capital in the New Internet 

Economy – It’s Meaning, Measurement and Management for 

Enhancing Quality. Journal of Intellectual Capital, 298. 

Çıkrıkcı, M., & Daştan, A. (2002). Entelektüel Sermayenin Temel Finansal 

Tablolar Aracılığıyla Sunulması. Bankacılar Dergisi, 24. 

Edvinsson, L., & Malone, M. (1997). Intellectual Capital: Realizing Your 

Company’s True Value by Finding its Hidden Brainpower. New York: 

Harper Collins Publications. 

Ercan, M., Öz, B., & Demirgüneş, K. (2003). Değere Dayalı Yönetim ve 

Entelektüel Sermaye. Ankara: Değere Dayalı Yönetim ve Entelektüel 

Sermay. 

Erkuş, A. (2003). Entelektüel Sermaye Yönetimi. Kara Harp Okulu 

Savunma Bilimleri Ensititüsü Dergisi, 139. 

456



 

Erkuş, A. (2006). Entelektüel Sermaye: Bir Uygulama. Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. 

Grafström, G., Edvinsson, L., Brennan, J., & Crussell, B. (1998). 

Accounting for Minds: An Inspirational Guide to Intellectual Capital. 

Sweden: Larsherberts Offset. 

Harrison, S., & Sullivan, P. (2000). Profiting from Intellectual Capital: 

Learning from Leading Companies. Journal of Intellectual Capita, 33. 

http://www.hakanguclu.com. (2020, 8 17). 

IFAC. (1998). Measurement and Management of Intellectual Capital. 

Itami, H. (1987). Mobilizing Invisible Assets. Massachusetts: Harvard 

University Press. 

Kannan, G., & Aulbur, W. (2004). Intellectual Capital Measurement 

Effectiveness. Journal of Intellectual Capital, 389-413. 

Kerimov, R. (2011). Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi, Raporlanması ve 

İşletme Performansına Etkisi: Örnek Bir Uygulama. Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. 

Marr, B. (2008). Impacting Future Value: How to Manage your Intellectual 

Capital. 

https://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/tech_m

ag_impacting_future_value_may08.pdf.pdf adresinden alındı 

O’Donnell, D. O. (2001). Human Interaction: The Critical Source of 

Intangible Value. Journal of Intellectual Capital. 

Öge, S. (2002). Entelektüel Sermaye: İşletmeler İçin Yeni Bir Değer. 

Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 175-200. 

Robin, R., & Robin , F. (2001). Thinking Critically About Intellectual 

Capital Accounting. Accounting, Auditing and Accountibility Journal, 

383-398. 

Sevim, A. (2002). Küresel Rekabetin Yönetim Muhasebesine Etkileri ve 

Çağdaş Yönetim Muhasebesi Uygulamaları. Muhasebe Bilim Dünyası 

Dergisi, 127. 

Starovic, D., & Marr, B. (2004). Understanding corporate value: 

managing and reporting intellectual capital. 

https://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/intellec

tualcapital.pdf adresinden alındı 

Stewart, T. (1997). Entelektüel Sermaye. İstanbul: BZD Yayıncılık. 

Şamiloğlu, F. (2002). Entelektüel Sermaye. Ankara: Gazi Kitabevi. 

457



 

Şamiloğlu , F. (2005). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının 

Fiziksel Sermayelerinin Ve Entelektüel Potansiyellerinin Etkinlik 

Performansının Ölçümü. T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve 

Sigortacılık Yüksekokulu 2005 Geleneksel Finans Sempozyumu Teb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

458



BÖLÜM 29 

SATIŞ VE GERİ KİRALAMA İŞLEMİNİN TFRS-16 

KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Semih BÜYÜKİPEKCİ 

Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye 

 e-mail:sbipekci@selcuk.edu.tr, Orcid no: 0000-0002-8174-5682 

GİRİŞ 

Finans sağlamada öz kaynakları yetersiz olan işletmelerin 

yatırımlarını finanse temek amacı ile başvurdukları yöntemlerden biriside 

kiralamadır. İşletmeler kısa, orta ve uzun vadeli olarak,  ihtiyaç duymuş 

oldukları varlıkları kiralama yolu elde edebilirler. İşletmelerin finansman 

ihtiyaçlarını sağlamakta kullandığı bir finansman sağlama tekniği olup 

Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

İşletmeler, hem finansal tablolarının birincil derecede yatırımcılara, kredi 

verenlere göreceli olarak güçlü görünmesini sağlayarak sermaye 

maliyetini düşürmek ve daha fazla tutarda yabancı kaynak sağlayabilmek 

hem de vergisel açıdan avantaj elde edebilmek amacı ile bilanço dışı 

finansman yöntemlerinden birisi olan kiralama yoluna gitmektedir 

(Öztürk, 2016: 2). 

İşletmelerin ihtiyaç duymuş oldukları sabit kıymetleri elde etmenin bir 

yöntemi de kiralama işlemidir. Kiralama belli bir varlığın belli bir kıymet 

karşılığında, belirli bir süre için başkasına devredilmesidir (Toroslu, 

2000: 1).  Kiralama işlemleri finansal ve faaliyet kiralaması olarak ikiye 

ayrılır. Finansal kiralamada kiracı tarafın borç ve alacakları muhasebe 

kayıtlarında gösterilmekte iken faaliyet kiralamasından kaynaklanan borç 

ve alacaları gösterilmektedir. Kiracı finansal risk yönetimi çerçevesinden 

işletmelerin genellikle çoğununmali raporlarında yer alan riskleri bilanço 

dışına atmalarına neden olmaktadır (Maşrap ve Yanık, 2018: 24). 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından UMS 17 

“Kiralama İşlemleri Standardı” yürürlükten kaldırılarak 13 Ocak 2016 

tarihinde UFRS 16 “Kiralamalar” standardı yayınlanmıştır. Türkiye’de 

ise 16 Nisan 2018 tarihinde Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) “TFRS 16 

Kiralamalar” Standardını yayınlanmıştır. İlgili Standart 01 Ocak 2019 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

UMS 17 Standardına göre, finansal kiralamanın konusu olan varlıklar 

ve finansal kiralama sözleşmelerine dair borçlar muhasebeleştirilirken, 

faaliyet kiralamasına dair sözleşmeler ile varlık ve borçlar 

muhasebeleştirilmemekteydi. UFRS 16’da faaliyet ve finansal kiralama 

ayrımı yoktur. Yeni Standartta tek bir kiralama modeli oluşturulmuştur. 
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Bu model ile birlikte finansal kiralama sözleşmesini uygulayan şirketler, 

bir yıldan fazla olan kiralama sözleşmeleri kapsamında düşük tutarlı 

varlıklar dışında kullanım hakkı elde edilen varlık ve kira 

yükümlülüklerin bilançoya alınacak ve gelir tablosunda finansal kiralama 

yoluyla elde edilmiş varlığın amortisman ve faiz maliyeti ayrıştırılacaktır. 

Standartta yapılan değişiklik aynı zamanda gelir tablosunu da 

etkilemiştir. UMS 17’de ilgili kiralama ödemeleri tek aşamada faaliyet 

giderleri olarak muhasebeleştirilmekteydi. UFRS 16’da ise ilgili kira 

ödemelerine ait amortisman ve faiz giderlerinin ayrı ayrı raporlanması 

gerekmektedir. İşletmelerilgili faiz giderlerini finansman giderlerinde, 

amortisman giderlerini ise maddi duran varlıklara ait amortismanlar ile 

birlikte raporlayacaktır. Bu uygulama daTFRS 16’da vergi öncesi kar 

kalanında olumlu etki sağlayacaktır(Durmuş ve Otlu,2019: 986). 

  1. KİRALAMA  

  1.1.Kiralama Kavramı  

Bir sözleşme, bir kıymet belirlenerek varlığın kullanımını kontrol 

etme hakkını sözleşmede belirtilen süreç içerisinde devredildiğinde ilgili 

sözleşme, bir kiralama sözleşmesi veya bir kiralama işlemini 

içermektedir(TFRS 16, paragraf 9). Kiralama, bir varlığın kullanım 

hakkını, bir kıymet karşılığında, belirli bir süre için devreden bir 

sözleşme veya sözleşmenin bir parçasıdır (TFRS 16, Ek A). 

İşletme bir sözleşmenin kiralama sözleşmesi olup olmadığını 

değerlendirirken, sözleşmede belirtilen varlığın kullanımından 

kaynaklanan ekonomik faydaların büyük çoğunluğunu elde etme hakkı ve 

belirtilen varlığın kullanımını yönetme hakkını birlikte ele alır (TFRS 16 

Ek B9). 

a) Kullanımdan ekonomik yarar elde etme hakkı (TFRS 16, Ek B21, 

B22, B23): 

Müşterinin belirtilen bir varlığın kullanım hakkını kontrol etmesi için 

belirlenen süre içerisinde, varlığın kullanımı ile gerçekleşen ekonomik 

faydaların neredeyse tamamınıhak edebilir. Müşteri ekonomik faydaları, 

varlığı kullanma, elinde tutma veya alt kiralamayla kiraya verme gibi 

çeşitli seçeneklerle direkt veya endirekt olarak elde edebilir. İşletme 

ekonomik faydanın elde etme hakkını değerlendirirken müşteri varlığı 

kullanma hakkınıaçıklamalar ile dikkate alır. Kira sözleşmesine bağlı 

olarak müşterinin varlığın kullanımı ile ilgili nakit akışlarının belli bir 

kısmının tedarikçi veya başka birine ödenmesinin gerektirmesi 

durumunda ödeme, müşterinin elde ettiği ekonomik faydanın bir parçası 

olarak dikkate alınır. 

 b) Kullanımı yönetme hakkı (TFRS 16, Ek B24, B25): 
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Bir müşteri, varlığı işletme faaliyetlerine göre kullandığı süreceilgili 

varlığı her türlü yönetme hakkına sahip olması veya sözleşmede belirtilen 

varlığın nasıl kullanılacağı ve hangi amaçla kullanılacağına dair 

kararların önceden belirlenmiş olması durumlarından birisisi olduğunda, 

kullanılan süre boyunca varlığın kullanımını yönetme hakkına sahiptir. 

Sözleşmede yer alan kullanım hakkına göre kullanılan süreiçerisinde, 

müşteri varlığın kullanım şeklini değiştirdiğinde de varlığın kullanımını 

yönetme hakkına sahiptir. 

Bu standartta uygulamadan kaldırılan TMS 17 Kiralama İşlemleri 

Standardında yer alan hem kiracı hem kiralayan için yapılan Finansal 

Kiralama/ Faaliyet Kiralaması ayırımı kiracı açısından kaldırılmış ve her 

ikisi her ikisi içinde tek bir deyimle “Kiralamalar” ifadesi kullanılmıştır 

(Kaval, 2018: 12). TFRS 16’da kiralama işleminde kiraya veren 

tarafından kiralama, finansal kiralama ve faaliyet kiralaması olarak iki 

sınıfa ayrılmıştır (TFRS 16, paragraf 61). 

Bir sözleşmenin kiralama sözleşmesi olup olmadığının yada kiralama 

içerip içermediği aşağıdaki şema yardımı ile değerlendirilebilir (TFRS 

16, Ek B31). 

 

Şekil 1. Kiralama Sözleşmesi 
Kaynak: TFRS 16, Ek B 31. 

  1.2.Kiralama Çeşitleri 

   Kiralama işlemleri, süresine, mali tablolara yansımasına, değerine 

ve üçüncü kişilere yeniden kiralanmasına göre finansal kiralama, faaliyet 
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kiralaması, kısa vadeli kiralama, altı kiralama, dayanak varlığın düşük 

değeri olduğu kiralama ve satış-geri kiralama olarak farklı şekillerde 

gruplandırılabilir (Marşap ve Yanık, 2018: 30-31). 

       1.2.1. Finansal Kiralama 

Leasing İngilizce bir kelime olup finansal kiralama anlamında 

kullanılmaktadır. 

Leasing’in uygulamada yer alan bütün çeşitlerini kapsayacak şekilde 

bir tanımlamanın yapılmasının oldukça zor olması nedeni ile leasing 

genellikle finansal kiralama anlamında tanımlanmaktadır (Toroslu, 2000: 

1).  

Kira Sözleşmesinde belirtilen varlığın sahipliğinden ötürü risk ve 

getirilerinin tamamının büyük oranda devredilen kiralamalar finansal 

kiralamadır (TFRS 16, paragraf 62). Kiralama yapılan işlemin finansal 

veya faaliyet kiralamalarından biri olarak değerlendirilmesinde, 

sözleşmenin şekli değil içeriği önemlidir. Kiralama sözleşmesinde 

yapılan kiralamanın finansal kiralama şeklinde değerlendirilebilmesi için 

aşağıda maddelerden en az bir tanesine sahip olması gerekmektedir 

(TFRS 16, paragraf 63). 

a) İlgili varlığın sahipliğinin kiralama süresince kiracıya devri, 

b) Varlığın, satın alma seçeneğine sahip olan kiracının, sözleşmesinin 

başlangıç tarihinde satın alma seçeneğini kullanacağından emin olması, 

c) Kiralama süresinin, ilgili varlığın faydalı ömrünün büyük bir 

çoğunluğunu kapsaması, 

d) Kira sözleşmesinin başlangıç tarihinde, kira ödemelerinin bugünkü 

değerinin, ilgili varlığın gerçeğe uygun değerinin tamamına yakınını 

oluşturması, 

e) Varlık üzerinde büyük değişikler olmadığı sürece sadece kiracı 

tarafından kullanılacak özel bir yapıya sahip olması. 

Kiralamanın finansal kiralama olarak sınıflandırılmasında tek başına 

ya da birlikte dikkate alınacak göstergeler ise şunlardır (TFRS 16, 

paragraf 64). 

a) Kiracının kiralamayı feshetmesi halinde, kiraya verenin fesih 

nedeni ile ortaya çıkacak zararların kiracının karşılaması, 

b) Kalan değerin gerçeğe uygun değerinde ortaya çıkan değişmelerden 

kaynaklı ortaya çıkacak getiri veya götürülerin kiracıya ait olması ve 

c) Kiracının, ikinci bir dönem için kiralamayı piyasa fiyatının önemli 

ölçüde altında bir kiralama bedeli ile sürdürme hakkının bulunması. 
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1.2.2. Faaliyet kiralaması 

Kiralamaya konu olan ilgili varlığın sahipliğinden kaynaklanan risk ve 

getirilerinin tamamının büyük oranda devredilmeyen kiralamalar faaliyet 

kiralamasıdır (TFRS 16, paragraf 62). Bu kiralama işleminde sözleşme 

süresi, kiralama konu varlığın faydalı ömründen daha kısa olmakta ve 

kira süresinin bitiminde kiralamaya konu varlığın mülkiyeti kiracı 

tarafından alınmamakta ve kiraya verene iade edilmektedir (Parlak ve 

Akdoğan, 2019: 65). 

Bu kiralama çeşidi, işletmenin faaliyetleri için ihtiyaç duymuş olduğu 

varlıklar için bir finansman imkânı sağlamasının yanında, kiralanan 

varlıkla ilgili bir takım servis ve kolaylıklardan yararlanmayı da 

sağlanmaktadır. Kiralanan makine ve donanımların bakım ve teknik 

destek yükümlüğü genellikle kiraya verenin sorumluluğunda olup, bakım 

ve teknik desteğe ilişkin giderler, ya kira giderine eklenir ya da ayrı bir 

sözleşme ile kiralayana ödenir (Ceylan, 1998: 76). 

Bu kiralama yönteminde, kiralama konusu varlık kira süresi sonunda 

kiraya veren işletmeye devredilmektedir. Kiracının kiralamaya konu 

varlığın kira süresince kullanım hakkına sahip olması nedeni ile kiralama 

süresi bittikten sonra, bu varlık tekrar başkasına kiraya verilebilmektedir 

(Aslan, 2018: 58). 

1.2.3. Kısa vadeli kiralama 

Kiralama süresi 12 ayı geçmeyen kiralamadır. Bir kiralamanın kısa 

vadeli kiralama olabilmesi satın alam opsiyonu içermemesi 

gerekmektedir. 

1.2.4. Alt kiralama 

Kiracın, kiralayandan kullanım hakkını devralmış olduğu varlığı aynı 

koşular ile üçüncü bir kişiye devretmiş olduğu kiralama türüdür. 

1.2.5. Dayanak Varlığın Düşük Değerli Olduğu Kiralamalar 

Bir dayanak varlık, kiracının, ilgili varlığın tasarrufundan tek başına 

veya kullanıma hazır diğer kaynaklarla birlikte faydalanabilmesi ve ilgili 

varlığın büyük oranda başka varlıklara tabi olmaması veya büyük oranda 

başka varlıklarla alakalı olmaması durumunda düşük değerli olabilir. 

Kişisel bilgisayarlar, küçük parçalı ofis mobilyaları veya telefonlar ilgili 

varlığın düşük değerli olduğu kiralamalara örnek olarak verilebilir  

(TFRS 16, Ek B5, B8). 

1.2.6. Satış ve Geri Kiralama 

İşletmeni sahip olduğu bir varlığı finansal kiralama yapan bir şirkete 

satıp, onu tekrar belirli bir süre için kiraladığı kiralama çeşididir. 

 

463



2. SATIŞ VE GERİ KİRALAMA İŞLEMLERİ 

İlgili varlığı kiralayan (satıcı-kiracı) işletmenin kiraya veren (alıcı-

kiraya veren taraf) diğer şirkete devretmesi ve ilgili varlığın kiraya veren 

taraftan geri kiralanması halinde, kiracı ve kiraya veren taraflar, ilgili 

devir sözleşmesini ve kiralamayı TFRS 16’da 99 ve 103. 

paragraflarındaki hükümlere göre muhasebeleştirir.   

2.1. Varlığın Devrinin Bir Satış İşlemi Olup Olmadığının 

Değerlendirilmesi 

İşletme, ilgili varlığıdevir sözleşmesi ile satış olarak muhasebeleştirip 

muhasebeleştirmeyeceğine karar aşamasında Müşteri Sözleşmelerinden 

Hasılat Standardı olan TFRS 15’teki edim yükümlülüğünün ne zaman 

yerine getirildiği tespit edilip muhasebeleştirilmesi gerekmektedir (TFRS 

16, paragraf 99). Buna göre işletme taahhüdü gerçekleşen varlığı 

müşterisine devrederek edim sorumluluğunu gerçekleştirdiğinde veya 

yükümlülüğü yerine getirdiği sürece hasılatı muhasebeleştirir. İlgili varlık 

müşterinin kontrolüne geçtiğinde veya geçtiği sürece ilgili varlık 

devredilmiş olmaktadır (TFRS 15, paragraf 31). 

İşletme fiili yerine getirdiği sürece, müşteri fiilin sağladığı yararı o 

anda tüketirse, işletme fiilin gerçekleştirildikçe veya geliştirildikçe yapım 

sürecindeki işler gibi kontrolü müşteriye geçen bir varlık oluşturulması 

veya geliştirilmesi durumunda ve son olarak işletme fiilinin, işletme için 

alternatif kullanımı olan bir varlık oluşturmaması ve işletmenin ilgili 

tarihe kadar gerçekleştirilen fiile karşılık yapılacak ödeme üzerinde 

hukuken icra edilebilir bir tahsil hakkının bulunması durumlarından 

birinin karşılanması halinde, işletme varlığın kontrolünü zamana yayarak 

ta devredebilir. Buna göre edim yükümlülüğü zamana yayılı olarak yerine 

getirilir ve hasılatta zamana yayılı olarak muhasebeleştirilir (TFRS 15, 

paragraf 35). 
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Şekil 2. Satış ve Geri Kiralama İşlemi 
Kaynak: (Maşrap ve Yanık, 2019: 8) 

Şekil 2’de de görüldüğü üzere, satış ve geri kiralama işleminde bir 

satış işlemi söz konusu değildir. Düzenlenen kira sözleşmesinde varlığın 

kontrolü kiracıya devredilmez, sözleşmede belirtilen kira süresince 

kiralanan varlığın kontrol hakkını devreder. Kiraya veren kiracıya 

belirlenen süre içerisinde varlığın kontrol hakkını devir eder. 

2.2. Varlığın Devrinin Bir Satış İşlemi Olduğu Durumlar 

Varlığın satıcı-kiracı tarafından devrinde TFRS 15’teki hükümler 

karşılandıktan sonra varlık satışı olarak varlık satışının 

muhasebeleştirilmesi durumunda satıcı-kiracı, ilgili varlığın satışı 

gerçekleştirir ve muhasebe kayıtlarından çıkarır. TFRS 16 hükümlerine 

göre kiralama gerçekleştirilir. Satıcı-kiracı elinde tuttuğu ilgili varlığın 

kullanım hakkını önceki defter değeri oranı üzerinden ölçer. Satıcı-kiracı 

sadece devredilen haklara ilişkin getiri ve götürü tutarlarını 

muhasebeleştirir. Alıcı-kiraya veren taraf, ilgili varlığa ilişkin satın alma 

ve kiralama işlemlerini ilgili standartlara bağlı kalarak muhasebeleştirir 

(TFRS 16, paragraf 100). 

İlgili Varlığın satışına ilişkintutarın gerçeğe uygun değeri varlığın 

gerçeğe uygun değerine denk olmadığında veya kiralamaya dair 

ödemelerin, piyasa şartlarında olmadığında işletme, satıştan elde edilen 
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tutarı gerçeğe uygun değerinden ölçebilmek için öncelikle piyasa 

koşulları altında ödenen tüm tutarları, ön kira ödemesi şeklinde 

muhasebeleştirmeli sonra piyasa koşullarının üzerinde ödenen tüm 

tutarlar, alıcı-kiraya veren tarafından satıcı-kiracıya sağlanan ek 

finansman olarak muhasebeleştirmelidir (TFRS 16, paragraf 101). İşletme 

yapılan düzeltmeleri, satışı gerçekleşen tutarının gerçeğe uygun değeri ile 

varlığın gerçeğe uygun değeri arasındaki farkı veya kiralamaya ilişkin 

sözleşmeye bağlı ödemelerin bugünkü değeri ile kiralamaya ilişkin piyasa 

koşullarında yapılan ödemelerin bugünkü değeri arasındaki farktan 

hangisini daha kolay tespit edilebiliyorsa onu esas alarak ölçecektir 

(TFRS 16, paragraf 102).  

2.3. Varlığın Devrinin Bir Satış İşlemi Olmadığı Durumlar 

İlgili varlığın satıcı-kiracı tarafından devri TFRS 15’teki hükümleri 

karşılamadığında, satıcı-kiracı devredilen ilgili varlığı muhasebe 

kayıtlarında tutmaya devam eder ve devir bedeline denk tutarda bir 

finansal yükümlülüğü finansal tablolarına yansıtır. İlgili durum TFRS 9 

“Finansal Araçlar” hükümlerine göre muhasebeleştirilir. Alıcı-kiraya 

veren, devredilen ilgili varlığı finansal tablolarına yansıtmaz ve devir 

bedeline denk tutarda bir finansal varlığı finansal tablolarına yansıtır. 

Burada da ilgili finansal durum TFRS 9 “Finansal Araçlar” hükmüne 

göre muhasebeleştirilir (TFRS 16, paragraf 103). 

3. SATIŞ VE GERİ KİRALAMA İŞLEMİNİN TFRS-16 

KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

3.1. Satıcı-Kiracının Muhasebe Kayıtları 

Muhasebe kayıtlarındaki örnekler Durmuş ve Otlu’nun 2019’nun 

çalışmasından yararlanarak hazırlanmıştır.  

Örnek 1:X Soğutma Şirketi sahibi olduğu punch makinasını Y 

işletmesine 1.000.000 TL’ye satmıştır. Makine gerçeğe uygun değer 

üzerinden satışı gerçekleşmiştir. Y işletmesi satın almadan sonra 

makinayı kira sözleşmesi düzenleyerek yıllık 120.000 TL kira bedeli ile 9 

yıllığına kiralamıştır. Kira bedeli her yılsonunda ödenecektir. 

Punch makinasının mukayyet değeri 750.000 TL’dir. Makinanın 9 yıl 

boyunca yapılacak kira ödemeleri % 10 faiz baz alınarak bugünkü değeri 

691.082 TL olarak hesaplanmıştır. Makinanın devri TFRS 15 

hükümlerine göre değerlendirilmiştir. Hesaplama aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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Gerçeğe 

Uygun  

Değer 

Oran Defter 

Değeri 

Kar/Zarar  

TL 

1.000.000 100 750.000 - 

Kullanım Hakkı 

OlarakDevralınan 

Kısım 

691.082 0,691 518.250 - 

Alıcıya Transfer 

Edilen Kısım 
308.918 0,309 231.750 77.168 

Yukarıdaki hesaplamalara göre Kullanım Hakkı Varlığın Defter 

Değeri Oranı, bugünkü değerin gerçeğe uygun değere oranlanması ile 

bulunmuştur. Buna göre oran 0,691 olarak çıkmıştır. Defter Değeri olan 

750.000 TL’de bulunan orana oranlandığında 518.250 TL olarak 

hesaplanmıştır. Gerçeğe Uygun değerin transfer edilen kısmından defter 

değerinin transfer edilen kısmı çıkarıldığında bulunan 77.168 TL ise satış 

karı olarak gerçekleşmiştir.Bu hesaplamaya göre yevmiye kayıtları 

aşağıdaki yapılacaktır. 

  

 

    

102 Bankalar 1.000.000 

   260 Haklar 518.250 

   

   

253 Tes.Mak.ve Cih. 750.000 

   

301 Kiralama Borç. 76.787 

   

401 Kiralama Borç. 614.295 

    

 

64x Satış ve Geri Kir. 77.168 

     

Punch makinasının satış bedeli olan 1.000.000 TL banka hesabında 

borçlandıracaktır. Kullanım hakkı değeri olan 518.250 TL’de haklar 

hesabında kaydedilecektir. Punch makinasının defter değeri 750.000 TL 

olduğu için o fiyattan alacak kaydedilip muhasebe kayıtlarından 

düşülecektir. Kira bedeli 691.082 TL’nin cari yıla ilişkin 76.787 TL’lik 

bedel ilgili kısa vadeli kaynaklar hesabına kalan 614.295 TL’lik tutar ise 

ilgili uzun vadeli kaynaklar hesabına kaydedilecektir. Borç ve alacak 

arasındaki 77.168 TL’lik fark ise Gelir/Gider hesaplarında ilgili hesaba 

kar olarak muhasebeleştirilecektir.   

Örnek 2: A firması lazer kesim işiyle iştigal etmektedir. İşletme 

likidite sıkıntısı nedeniyle net defter değeri 6.000.000 TL olan fabrika 
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binasını B firmasına 7.500.000 TL’ye satmıştır. Binanın gerçeğe uygun 

değeri 8.000.000 TL’dir. 

A işletmesi (satıcı-kiracı), B işletmesinden (alıcı-kiraya veren) işletme 

ile kira sözleşmesi yaparak yıllık kira bedeli 600.000 TL’ye 8 yıllığına 

kiralamıştır. 

Binanın devri Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına göre 

satış işlemi olarak yapılmıştır. Kira ödemelerinin bugünkü değeri 

4.500.000 TL olarak hesaplanmıştır. Binanın satış bedeli gerçeğe uygun 

değerinin altında olduğu için gerçeğe uygun değer üzerinden kayıt altına 

alınabilmesi için her iki şirket tarafından düzeltme işlemleri yapılacaktır. 

  

Gerçeğe 

Uygun  

Değer 

Oran Defter 

Değeri 

Kar/Zarar  

TL 

8.000.000 1 6.000.000 - 

Kullanım Hakkı 

OlarakDevralınan 

Kısım 

4.500.000 0,5625 3.375.000 - 

Alıcıya Transfer 

Edilen Kısım 
3.500.000 0,4375 2.625.000 875.000 

Kullanım hakkı varlığın defter değerine varlığın gerçeğe uygun değeri 

ile satış değeri arasında ki (8.000.000-7.500.000) 500.000 TL’lik fark 

ilave edilecektir. Kullanım hakkı değeri 3.375.000+500.000=3.875.000 

TL olacaktır.  

    

 

    

102 Bankalar 7.500.000 

   260 Haklar 3.875.000 

   

   

252 Binalar 6.000.000 

   

301 Kiralama Borç. 562.500 

   

401 Kiralama Borç. 3.937.500 

    

 

64x Satış ve Geri Kir. 875.000 

     

İşletmenin bina satış fiyatı olan 7.500.000 TL banka hesabına 

aktarılacaktır. Kullanım hakkı değeri hesaplanan 3.875.000 TL ise haklar 

hesabında borçlandırılacaktır. Binanın defter değeri ise 6.000.000 TL 

olduğu için ilgili varlık hesabından düşülecektir. Kira bedeli 4.500.000 

468



TL’nin ilk yıl kira bedeli 562.500 TL ilgili kısa vadeli borçlar hesabına, 

kalan 3.937.500 TL’lik tutar ise ilgili uzun vadeli borçlar hesabına 

aktarılacaktır. Borç ve alacak arasındaki fark olan 875.000 TL’de 

Gelir/Gider hesaplarında ilgili kar hesabına aktarılacaktır. 

3.2. Alıcı-Kiraya Verenin Muhasebe Kayıtları 

Örnek 1’deki verilere göre punch makinasını alıp kiraya veren Y 

işletmesinin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir. 

 

  

 

    

253 Tes.Mak.ve Cih. 750.000 

   136 Diğ.Çeş. Alack. 250.000 

   

   

102 Bankalar 1.000.000 

   

    

 

Örnek 2’deki verilere göre binayı alıp kiraya veren B işletmesinin 

yapacağı yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir.  

    

 

    

252 Binalar 6.000.000 

   136 Diğ.Çeş. Alack. 1.500.000 

   

   

102 Bankalar 7.500.000 

    

 

    

SONUÇ 

Varlık sahibi olan işletme (satıcı-kiracı), varlığını finansal gereksinim 

doğrultusunda satışını gerçekleştirip tekrar kiralamak istediğinde, 

elindeki varlığı alıcıya satıp (alıcı-kiraya veren) tekrar alıcıdan 

kiralayabilir. Bu çerçevede TFRS 16 Kiralamalar Standardında Satış ve 

Geri Kiralama İşlemleri hükümleri uygulanmaktadır.   

Satış ve geri kiralama işlemleri, 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe 

giren TFRS 16 ile birlikte muhasebe dışı finanslama işleminin 

kullanılmasını önlemiştir. Kiralamalar Standardına göre, satıcı-kiracı 

tarafından yapılan işlem kısa vadeli kiralama veya düşük değerli bir 

kiralama olmadığı sürece satış ve geri kiralama işlemi her zaman 

muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Kısa vadeli ve düşük değerli 

kiralamalar muhasebeleştirilmemektedir. Satış ve geri kiralama işlemi 

TFRS 16 hükümlerine göre her zaman bir finansman düzenlemesi olarak 

kabul edilecektir (Maşrap ve Yanık, 2019:15).  
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Çalışmada TFRS 16 Kiralamalar içeresinde Satış ve Geri Kiralama 

İşlemleri anlatılarak, hem satıcı-kiracı hem de alıcı-kiraya verenin 

yapacağı muhasebe kayıtları gösterilmiştir. TMS 17’den TFRS 16’ya 

yapılan değişikliklerde kiraya veren tarafa bir değişiklik yapılmamış olup 

kiracı tarafında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu durum muhasebe 

kayıtlarını da direkt olarak etkilemiştir. Satışı gerçekleştirilen ilgili varlık 

geri kiralama ile “Kullanım Hakkı Varlığı” adı altında işletmenin 

muhasebe kayıtlarında tekrar gösterilmektedir. TFRS 16 hükümlerine 

göre satıcı-kiracının, kiralama ediminden dolayı kullanım hakkı varlığını, 

daha önce muhasebe kayıtlarında olan defter değeri üzerinden 

değerlendirmesi gerekmektedir. Bunun için varlığın kullanım hakkı 

değeri gerçeğe uygun değerine oranlanır bulunan oran önceki defter 

değeri ile çarpılarak yeni varlığın kullanım hakkı değeri bulunur. Bulanan 

değer muhasebe kayıtlarında haklar hesabında izlenir. Ayrıca devri 

gerçekleşen ilgili varlığın satış kazancı şu şekilde hesaplamaktadır, 

gerçeğe uygun değerden toplam kira gelirleri çıkarıldıktan sonra çıkan 

sonuçtan eski defter değeri ile yeni defter değeri arasındaki farktan 

çıkarılarak bulunan sonuç kazanç tutarı olarak gelir gider hesaplarında 

kar hesabına kaydedilir.  
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Giriş 

Internet ve teknoloji insanların hayatında önemli bir yere sahiptir. 

Özellikle bireylerin düşüncelerini rahatlıkla paylaşabildiği, kendi 

içeriklerini oluşturabildiği sosyal medya tüketiciler tarafından yoğun 

olarak kullanılmaktadır. Günümüzde sosyal medyanın artan önemi ve gücü 

işletmeler tarafından da fark edilerek sosyal medya platformları pazarlama 

aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle marka tanıtımında, 

mevcut ve potansiyel müşterileri ile iletişim kurmada, marka sadakati 

yaratmada geleneksel pazarlama yöntemlerine göre sosyal medya 

platformları tercih edilmektedir. Sosyal medyanın işletmeler açısından en 

büyük avantajı kolay, etkili, hızlı ve düşük maliyetli iletişim kanalı 

olmasıdır. Tüketiciler açısından ise, farklı ürün alternatifleri arasında 

kıyaslama yapma, daha önce ürünü deneyimleyenlerin fikirlerini öğrenme, 

sevdikleri ve güven duydukları marka ile iletişimlerini devam ettirme, 

marka ile ilgili yenilikleri takip etme gibi avantajları bulunmaktadır. 

Markalar da artık zamanlarının büyük bir çoğunluğunu sosyal medyada 

geçiren tüketicilere ulaşmak için farklı pazarlama teknikleri 

kullanmaktadırlar. Bu tekniklerden biri de fenomenler aracılığıyla 

pazarlamadır. 

Sosyal medya platformlarında yüksek takipçi sayısına sahip etkileyici 

kişiler, ünlüler, sosyal medya platformları üzerinden ün kazanmış olan 

kişiler fenomen olarak isimlendirilmektedir (Alikılıç ve Özkan, 2018: 45). 

Fenomen pazarlaması ise, dijital ortamlarda, sosyal medya platformlarında 

etkileyici kişilerin markalar ile yaptıkları işbirliği sonucunda pazarlama 

faaliyetlerine katılmasıdır.  

Bu çalışmanın amacı tüketicilerin marka tercihlerinde sosyal medya 

fenomenlerinin etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla öncelikle sosyal medya 

pazarlaması, fenomen pazarlaması ve marka kavramı ve marka tercihi ile 

ilgili literatür bilgisi verilerek, sonrasın da üniversite öğrencilerinin konu 

ile ilgili düşüncelerini ortaya koymak amacıyla yapılan odak grup 

çalışması sonuçlarına yer verilecektir.  
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Sosyal Medya Pazarlaması 

Sürekli gelişen teknolojik gelişmeler neticesinde işletmelerin 

müşterileri ile iletişim şekli de değişmiştir. İşletmeler mevcut 

müşterileriyle iletişim kurmak, potansiyel müşterileri kazanmak, marka 

imajı yaratmak için sosyal medya araçlarına yönelmişlerdir (Mills, 

2012:165). Sosyal medya, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin 

yer aldığı ve bunların paylaşıldığı sanal ortamlardır (Kim, Jeong, Lee, 

2010:216). Diğer bir ifadeyle sosyal medya, internet ortamında kişilerin 

duygularını, düşüncelerini ve sosyal yeteneklerini paylaştığı çok çeşitli 

araçlar ve uygulamalar için kullanılan bir terimdir (Miletsky, 2010: 75). 

Philips ve Noble (2007), sosyal medya araçlarının kullanımının artması 

ile birlikte geleneksel iletişim araçlarının pazarlama aracı olarak 

kullanımının azaldığını ifade etmişlerdir. Sosyal medyanın maliyetinin 

düşük olması, tüketiciyle sınırsız iletişim sağlaması, her yerden kolaylıkla 

ulaşılabilirliği sosyal medya pazarlamasının önemli avantajlarındandır 

(Barutçu ve Tomaş, 2013: 9). Sosyal medya pazarlaması, kişilere ve 

işletmelere ürün ve hizmetlerini çevrimiçi sosyal kanallar üzerinden 

tanıtmalarını sağlayan, geleneksel reklam kanallarında bulunmayan çok 

daha büyük bir toplulukla iletişim kurmalarını sağlayan bir süreç olarak 

tanımlamaktadır (Weinberg, 2009). Sosyal medya pazarlaması bir başka 

tanıma göre, sosyal medya kanallarını kullanıp, markanın internet üzerinde 

görünürlüğünü artırarak, ürün ve hizmetlerini tutundurmak olarak 

tanımlanabilir (Akar, 2010: 37).  

İşletmeler sosyal medya pazarlamasını daha etkili bir şekilde yürütmek 

için çeşitli araçlar kullanırlar. Bunların arasında; bloglar (Blogger vb.), 

mikrobloglar (Twitter vb.), konum siteleri (Foursquare vb.), sosyal ağlar 

(Facebook vb.), wikiler (Wikipedia vb.), fotoğraf paylaşım siteleri (Flickr, 

Instagram vb.), video paylaşım siteleri (Youtube vb.) yer almaktadır (Cann 

vd., 2011). 

We Are Social 2020 raporuna göre tüm dünyada 4.54 milyar, 

Türkiye’de ise, 62 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. Tüm 

dünyada 3.80 milyar sosyal medya kullanıcısı, Türkiye’de ise, 54 milyon 

sosyal medya kullanıcısı yer almaktadır. Türkiye’de en çok kullanılan 

sosyal medya platformları arasında sırasıyla Youtube, Instagram, 

Whatsapp, Facebook ve Twitter gelmektedir. Türkiye’de sosyal medya 

kullanımının yaş dağılımına göre ise, en yüksek kullanım oranı 25-34 yaş 

arasında ve 18-24 yaş arasında olduğu raporda belirtilmiştir. Verilere göre 

Türkiye’de kullanıcıların %43’ü yeni marka keşfetmek için internet 

aramalarını tercih etmektedir. Türkiye Instagram reklam erişiminde %57 

ile dünyada ilk sırada yer alırken, Facebook reklam erişim oranı olan % 58 

ile dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır 

(https://wearesocial.com/digital-2020). 
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Rakamlar işletmeler açısından sosyal medyanın önemini ortaya 

koymaktadır. Rekabet ortamında hizmet veren işletmeler sosyal medya 

araçları sayesinde mevcut ve potansiyel müşterilerini etkileyebilmekte ve 

marka bağlılıklarını artırabilmektedirler (Davis vd., 2010:42). Ayrıca 

sosyal medya tüketicilerin satın alma kararını da etkilemektedir. 

Tüketiciler satın alma kararı vermeden önce, satın alacakları ürün, hizmet 

ve marka hakkında sosyal medyada araştırma yaparak satın alma kararı 

vermektedirler (Kazancı ve Başgöze, 2015:55).  

Fenomen Pazarlaması 

Sosyal medya kullanım oranlarının yaygınlaşması ve sosyal medya 

ağlarına üye olan kişilerin sayılarının artması işletmeler için sosyal 

medyanın önemli bir reklam ve iletişim platformu olmasını sağlamıştır. 

Günümüzde birçok işletme satışlarını ve marka bilinirliliğini artırmak için 

sosyal medya platformlarında dikkat çeken fenomenlerden 

faydalanmaktadır (Aslan ve Ünlü, 2016: 44). 

Literatürde mikro ünlü (microcelebrity), influencer (etkileyici), hatırlı 

kişi, nüfuzlu kişiler, sosyal medya ünlüsü gibi tanımlarla ifade edilen 

kavram çalışmada anlam karmaşası olmaması açısından sosyal medya 

fenomeni olarak kullanılacaktır. 

Fenomen (Influencer) kelime anlamı olarak “sosyal medyayı 

kullanarak insanların davranış şekillerini etkileyen ve değiştiren kişi” 

olarak tanımlanmaktadır (www.cambridgedictionary.com). Fenomenler 

diğer bireylerin davranış ve düşüncelerini etkileme gücüne sahip olan 

kimselerdir. Fenomenler etkileyici olmak için sosyal medya platformlarına 

katılarak sistemli ve düzenli bir şekilde içerik paylaşırlar   ( Tuten ve 

Solomon, 2013: 14). Armağan ve Doğaner (2018)’e göre takipçi sayıları 

yüksek fenomenler “mega fenomen” ya da “ünlü fenomen”, takipçi 

sayısının daha az olduğu fenomenler de “mikro fenomen” olarak 

adlandırılmaktadır (Armağan, Doğaner 2018, 223). 

Sosyal medya fenomenleri, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal ağ 

sitelerini kullanarak, insanların ilgisini çekecek içerikleri paylaşıp, takipçi 

sayılarını artırırlar (Marwick ve Boyd, 2011: 140-141). Brown ve Hayes 

(2008) fenomenleri, tüketicinin satın alma kararını anlamlı etkileyen 

üçüncü bir şahıs olarak tanımlamaktadır.  

Fenomenler aracılığıyla pazarlama son yıllarda tüm dünyada ve 

Türkiye’de çok yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Geleneksel 

pazarlamada yaygın olarak kullanılan ağızdan ağıza pazarlamanın dijital 

platformlarda kullanılmasıdır. Fenomen pazarlama belli bir marka ile 

işbirliği yaparak sosyal medyada etkileme gücüne sahip kişilerin, sosyal 

medya platformları aracılığıyla ürün ve hizmetleri pazarlama faaliyetleridir 

(Aytaş, 2019). Fenomen pazarlaması insan etkileşimine dayanarak, 
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insanların kendileri gibi olan kişilerin tavsiyelerini dikkate almasıdır 

(Singh ve Diamond, 2016: 38). Carter (2016:2) fenomen pazarlamasını 

“Sosyal medya kullanıcıları tarafından oluşturulan içerikler ile ürünleri 

tanıtmaya ve marka bilinirliği artırmaya çalışan, hızla büyüyen bir 

işletmecilik” olarak tanımlamıştır. 

Fenomen pazarlamanın işletmelere avantajları şu şekilde sıralanabilir: 

- Fenomen pazarlaması ile işletmeler çok daha düşük bütçeyle reklam 

yapabilmektedirler (Sönmez, 2019: 83). 

-İşletmeler fenomen pazarlaması ile çok daha geniş kitlelere çok daha 

hızlı bir şekilde ulaşabilmektedirler. 

- Etkileme gücü yüksek olan bir fenomen sadece takipçilerinin markayı 

satın almasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ürünün farkındalığını 

arttırıp sadık takipçilerinin kendi arkadaşlarına da tavsiye etmelerini 

sağlayabilir (Matthews, 2013). 

- Özellikle gençleri hedef kitlesi olarak gören işletmeler açısından, 

sosyal medya fenomeni kullanımı, tüketicilerle ilişki kurma konusunda 

daha etkili ve güvenilir bir yol olarak görülmektedir (Lim, Cheah, Wong, 

2017, 20). 

- İşletmeler açısından iyi bir fenomen seçimi ve fenomen pazarlaması, 

ürün ve hizmetin pazarda daha etkili bir şekilde konumlandırılması veya 

yanlış konumlandırılmış ürün ve hizmete dair algıların değiştirilebilmesi 

için oldukça etkili bir yöntemdir (Van der Waldt vd. 2009, s. 102). 

- Berger ve Keller Fay Group (2016) çalışmalarında fenomenlerin 

tüketiciler tarafından daha güvenilir, bilgili ve inandırıcı olarak 

algılandıklarını, ürün ve hizmetin denenmesinde ve satın alınmasında daha 

yol gösterici olduklarını tespit etmişlerdir. 

Marka Kavramı ve Marka Tercihi 

Yoğun rekabet ortamında işletmeler, ürün veya hizmetlerini 

rakiplerinden ayırıp, farklılaştırmaya çalışmaktadırlar. Ürünleri 

birbirinden ayırma noktasında en etkili farklılaştırma kaynağı markadır. 

Marka, üretici veya satıcının ürün ya da hizmetlerini pazarda tanıtmaya ve 

rakiplerinden farklılaştırmaya yarayan isim, işaret, sembol veya bunların 

tamamıdır (Kotler ve Armstrong, 2016: 226). Aynı zamanda marka işletme 

ile müşteri arasında ilişki kurarak, müşteriler üzerinde ayırt etme, tercih 

oluşturma ve prestij sağlama işlevini üstlenir (Perry ve Wisnom, 2003;12). 

Günümüzde değişen tüketici tercihleri, üreticileri güçlü bir marka 

yaratmaya itmektedir. Üreticilerin en temel hedefleri mevcut müşterileri 

korumak, güçlü bir marka sadakati yaratmak ve müşterilerin kendi 

markalarını satın almalarını sağlamaktır. Tüketicilerin belirli bir markayı 

tercih ederek, satın alma davranışlarını tekrarlaması sonucunda marka 
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sadakati oluşmaktadır (Aktuğlu, 2004). Marka sadakati tüketicinin marka 

ile arasında kurduğu bağdır (Meral, 2011: 65). Tüketicinin sadece içinde 

bulunduğu zaman diliminde değil, ilerleyen zamanlarda da markayı satın 

alması olarak tanımlanmaktadır (Aaker, 1991: 67). Marka sadakatinin 

işletmeye fayda sağlaması için, duygusal bağlanma ve satın alma 

davranışının aynı anda olması gerekmektedir (Tosun, 2014). Tüketiciler, 

satın alma davranışlarını, ürün ve hizmetten sağlayacağı faydaya ve ürün 

ve hizmete yükledikleri anlama göre gerçekleştirirler. Marka tercihi ise, 

tüketicinin satın alma niyeti ortaya çıktıktan sonra aynı ürün ya da hizmet 

kategorisinde rekabet eden markalar arasından bir markaya yönelmesidir  

(Punj ve Hillyer 2004, s. 126). Marka tercihinde, tüketicilerin geçmiş 

deneyimleri ve alışkanlıkları da etkilidir. 

Markanın işletmeler açısından önemi şu şekilde sıralanabilir (İslamoğlu 

ve Fırat, 2011: 8): 

- Marka, ürün pazarlamasında tutundurma araçları içerisinde çok 

önemli bir yere sahiptir. 

-Marka, işletme ve tüketici arasında duygusal bağ kurarak, sadakat 

sağlar. 

-Markalı ürünler daha kolay hatırlanır ve satın alma süreci daha hızlı 

işler. 

-Marka sayesinde üretici, rakiplerinden farklı bir fiyat oluşturma 

olanağına kavuşabilir. 

Günümüzde işletmeler açısından marka olmanın yanı sıra dijital 

ortamda markanın değerini artırarak ve marka imajı oluşturmak da çok 

önemlidir. Dijital ortamda marka imajı yaratma ve markaya karşı güven 

oluşturma açısından en etkili platform sosyal medyadır.  Markalar, sosyal 

medya gücünün önemini kavrayarak, pazarlama faaliyetlerini sosyal 

medya kanallarına göre yönlendirmektedirler (Hacıefendioğlu ve Fırat, 

2014: 95). Al-Fawwaz vd. (2015), çalışmalarında marka bilinirliğinde 

dijital araçların önemine değinerek, tüketicilerin ürün veya hizmet satın 

almasında dijital araçların etkili olduğunu belirtmişlerdir (Al-Fawwaz vd., 

2015: 16-17). Armağan ve Doğaner’in ( 2018) çalışmasında, sosyal 

medyada fenomenler aracılığı ile yapılan marka tanıtımlarının tüketicilerin 

satın alma kararı üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Armağan ve 

Doğaner, 2018), Lim vd. (2017) fenomenlerin, Facebook, Twitter, 

Instagram ve Youtube gibi sosyal medya kanalları aracılığıyla markaların 

hedef kitleleriyle iletişim kurduklarını  ifade etmişlerdir (Lim vd., 2017). 

Sonuç olarak günümüzde tüketicilerin çoğunluğu zamanlarının büyük bir 

bölümünü sosyal medyada geçirerek fenomenlerin marka iletişimlerini 

takip etmekte ve marka tercihlerini buna göre şekillendirmektedir.  
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Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Günümüzde giderek yaygınlaşan sosyal medya kullanımı, işletmelerin 

pazarlama faaliyetlerini de etkilemiştir. İşletmeler kendi markalarının 

tanıtımlarını yapmak, dikkat çekmek, marka farkındalığı yaratarak 

potansitel müşterilere ulaşmak için sosyal medya kullanıcılarının takip 

ettiği, onların görüşlerini etkileyen fenomenlerle işbirliği yapmaktadırlar. 

Araştırmanın amacı, sosyal medya fenomenlerinin tüketicilerin marka 

tercihleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır.  

Araştırma Yöntemi 

Araştırma kapsamında nitel veri toplama yöntemlerinden odak grup 

görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Odak grup görüşmesi önceden 

belirlenmiş bir konu hakkında, önceden belirlenmiş bir grup katılımcının 

düşüncelerini öğrenmek için planlanmış bir tartışmalar serisidir (Baş, 

Çamır ve Özmaldar, 2008). Odak grup görüşmelerinin amacı, belirlenen 

bir konu hakkında katılımcıların bakış açılarına, eğilimlerine, ilgilerine, 

deneyimlerine,  tutum ve alışkanlıklarına dair detaylı ve derinlemesine 

nitel bilgi edinmektir (Krueger, 1994). Görüşme soruları hazırlanırken 

Aytaş (2019) ve Sönmez (2019)’un çalışmalarından yararlanılmıştır. 

Araştırma için, her biri 6’şar katılımcı ve bir yardımcıdan oluşan dört odak 

grup görüşmesi yapılmıştır. Her bir görüşme ortalama 60-70 dakika arası 

sürmüştür. Öncelikle katılımcılara araştırma konusu ve yöntemi 

açıklandıktan sonra, kendilerini tanıtmaya yönelik sorular sorulmuştur. 

Sonrasında araştırma ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Araştırma evrenini 

Adnan Menderes Üniversitesi’nde farklı bölümlerde okuyan 24 öğrenci 

oluşturmaktadır. Odak grup görüşmesine katılan katılımcılara araştırmanın 

amacı hakkında bilgi verilerek, gönüllülük esasına göre katılımları 

sağlanmıştır. Katılımcıların homojenliğinin sağlanması amacıyla da her 

grupta üç kadın, üç erkek ve farklı bölümlerde okuyan öğrencilere yer 

verilmiştir. Araştırma kapsamında odak grup görüşmelerinden elde edilen 

veriler kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir.  

Araştırma Bulguları 

Araştırmaya katılanlara ait demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Odak Grubun Demografik Özellikleri 

Grup Katılımcı  

Numarası 

Cinsiyet Yaş Bölüm Kullandıkları Sosyal Ağlar 

1.

Grup 

1 Kadın 21 Konaklama  Instagram, Youtube, Twitter 

2 Erkek 20 Seyahat Facebook, Instagram 

3 Kadın 21 Yiyecek İçecek Tumblr,Instagram, Snapchat 

4 Kadın 25 Yiyecek İçecek  Instagram, Youtube 

5 Erkek 23 Turist 

Rehberliği 

Facebook, Twitter, Snapchat 

477



 

6 Erkek 19 Konaklama  Instagram,Youtube, Facebook 

2.

Grup 

7 Kadın 20 Seyahat  Instagram 

8 Kadın 26 Turist 

Rehberliği 

Youtube, Twitter, Linkedin 

9 Erkek 21 Konaklama  Twitter,Facebook, Instagram 

10 Kadın 23 Yiyecek İçecek Instagram, Youtube, Snapchat 

11 Erkek 22 Seyahat  Youtube, Instagram 

12 Erkek 25 Seyahat  Facebook, Twitter, Instagram 

3.

Grup 

13 Kadın 24 Yiyecek İçecek  Faceook, Instagram, Linkedin 

14 Kadın 20 Konaklama  Youtıbe, Instagram 

15 Erkek 21 Turist 

Rehberliği 

Facebook,Twitter,Instagram, 

Youtube 

16 Kadın 23 Turist 

Rehberliği 

Youtube, Instagram, Snapchat 

17 Erkek 24 Seyahat  Twitter, Instagram 

18 Erkek 22 Yiyecek İçecek Youtube, Facebook 

4.

Grup 

19 Erkek 20 Seyahat  Facebook, Twitter, Instagram 

20 Kadın 24 Turist 

Rehberliği 

Youtube, Facebook, Instagram 

21 Kadın 25 Konaklama  Twitter,Facebook,Instagram, 

Youtube 

22 Erkek 21 Yiyecek İçecek Facebook, Instagram 

23 Erkek 22 Turist 

Rehberliği 

Twitter, Facebook 

24 Kadın 20 Konaklama Instagram, Youtube, Facebook 

Tablo 1’e göre, toplam 12 erkek, 12 kadın katılımcı bulunmaktadır. 

Katılımcıların 6’sı konaklama işletmeciliği bölümü öğrencisi, 6’sı seyahat 

işletmeciliği bölümü öğrencisi, 6’sı turist rehberliği bölümü, 6’sı da 

yiyecek içecek işletmeciliği bölümü öğrencisidir. Katılımcıların yaşları 19 

ile 26 arasında değişmektedir. Katılımcıların en çok kullandığı sosyal ağlar 

sırasıyla Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Snapchat ve 

Linkedin’dir. 

Katılımcılara yöneltilen hangi tür sosyal medya fenomenlerini takip 

ediyorsunuz, nedenleri nelerdir? Sorusuna çoğunluk InstaBlogger 

(Instagram Fenomenleri) yanıtını vermişlerdir. Ayrıca şarkıcı, oyuncu, 

futbolcu, manken gibi ünlüleri takip eden de katılımcıların olduğu 

belirlenmiştir. Nedenleri ile ilgili verilen yanıtlarda Katılımcı 3 “Şeyma 

Subaşı gibi fenomenler ilgimi çekiyor, yaptıklarını, paylaştıklarını izlerken 

keyif alıyorum”, Katılımcı 4 “Ben de Şeyma Şubaşı’nı takip ediyorum, 

eğlenceli biri”,  Katılımcı 9 “İlgi alanım futbol, dünyaca ünlü futbolcuları 

takip ediyorum, yaşantılarını merak ediyorum”, Katılımcı 10, “Müzikle 

aram çok iyidir, ünlü şarkıcıları takip ediyorum, bazen Instagram’da canlı 

yayın yapıyorlar, onları canlı dinlemek hoşuma gidiyor”, Katılımcı 11, 

“Instagram canlı yayınları benim de ilgimi çeker ama şarkıcıları asla 

dinlemem, hemen geçerim, ben daha çok Acun falan canlı yayın yaparsa 
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izlerim”, Katılımcı 16, “Sosyal medya fenomenlerinin özellikle kadınların 

kullandıkları ürünler, giydikleri kıyafetler ilgi alanıma giriyor, bu yüzden 

takip ediyorum”, Katılımcı 20, “Spor yapan ünlüleri özellikle takipteyim, 

ne yer, ne içerler, hangi sporla uğraşırlar”, Katılımcı 24, “Ben de Katılımcı 

20 gibi spor yapanları takip ederim, sürekli diyet yaptığım için ilgi alanıma 

giriyor” vurguları öne çıkmıştır.  

Sosyal medya fenomenlerini takip ettikleri sosyal medya platformları 

arasında Instagram’ın ön plana çıktığı, Youtube, Facebook ve Twitter’ın 

da takip edilen diğer platformlar olduğu belirlenmiştir. Katılımcı 13 

“Duygu Özaslan’ı Instagram’da takip ediyorum, her gün paylaşım yapıyor, 

story atıyor, benim için alışkanlık haline geldi, bugün nerde, ne yapıyor, 

nerden alışveriş yapıyor, keyifle takip ediyorum, Katılımcı 19, “Yiyecek 

içecek bölümünde okuduğum için Nusret’i Instagram’da takip ediyorum, 

yemeği sanat haline getirmesi, kendisini iyi pazarlaması, kasaplıktan şu an 

geldiği nokta çok takdir ettiğim bir şey, onun gibi birkaç ünlü şef daha var 

Instagram’da takip ettiğim, bazen de Youtube’dan izliyorum videolarını, 

ama Instagram fenomen takibi için daha pratik geliyor, Youtube daha çok 

zaman alıyor”, Katılımcı 23, “Twitter’da takip ettiğim uzmanlar ve 

politacılar var, hatta bizim üniversitenin rektörünü bile Twitter’da takip 

ediyorum, gerçi o fenomen sayılmaz ama Twitter daha ciddi bir mecra gibi 

geliyor bana, diğerleri daha sanki eğlenceye dönük”, Katılımcı 24, “Ben 

de Twitter’ı cok sıkıcı buluyorum, fazla ciddi geliyor, Instagram daha 

renkli ve eğlenceli, hatta Youtube tercihim” ifadelerini kullanmışlardır. 

Sosyal medya fenomenlerinin marka tanıtımında yer alması hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sorusuna yöneltilen yanıtlar Tablo 2’de kategorilere 

ayrılarak verilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların Fenomenlerin Marka Tanıtımı Hakkındaki 

Düşünceleri 

 

 

 

 

 

Tablo 2’ye göre katılımcıların çoğunluğu sosyal medya fenomenleri 

sayesinde markadan haberdar olduklarını belirtmişlerdir. Markadan 

haberdar olan katılımcıların büyük bir kısmı internette ve mağazalarda 

marka hakkında araştırma yapmaktadırlar. Fenomen sayesinde markaya 

güvenen katılımcı sayısı 14, markayı satın alan katılımcı sayısı ise, 13’dür. 

Fenomenlerin marka tanıtımı sonrası markayı başkalarına tavsiye edenler 

Düşünceler F 

Markadan haberdar olmamı sağlar. 22 

Marka hakkında araştırma yapmamı sağlar. 21 

Markaya güvenmemi sağlar. 14 

Markayı satın almamı sağlar. 13 

Markayı tavsiye etmemi sağlar. 8 

Herhangi bir etki yaratmaz. 3 
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8 kişi iken, fenomenlerin marka tanıtımında yer almasının herhangi bir etki 

yaratmadığı kişi sayısı 3’dür. 

Sosyal medya fenomenlerinden etkilenerek satın aldığınız ürünler genel 

olarak nelerdir? Sorusuna katılımcıların verdikleri yanıtlar Tablo 3’de 

kategorilere ayrılarak verilmiştir. 

Tablo 3. Fenomen Tavsiyesiyle Satın Alınan Ürünler 

Ürün Kategorileri F 

Giyim 14 

Yeme-İçme 11 

Kozmetik 10 

Spor 9 

Seyahat 7 

Teknoloji 5 

Oyun 3 

Müzik 1 

Tablo 3’e göre, sosyal medya fenomenleri tavsiyesiyle satın alınan ürün 

kategorileri arasında ilk sırada giyim yer alırken, sonrasında sırasıyla 

yeme-içme, kozmetik, spor, seyahat, teknoloji, oyun ve müzik 

gelmektedir. 

“Sosyal medya fenomenlerinin marka tavsiyeleri sizin için önemli mi? 

Fenomenlerin tavsiye ettikleri markaları satın alır mısınız? Neden?” 

sorusuna katılımcılardan farklı yanıtlar gelmiştir. Genel olarak katılımcılar 

fenomenlerin marka tavsiyelerinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

Katılımcı 3, “Bu fenomene ve markaya göre değişir bence, mesela Özge 

Ulusoy Flormar reklamını yaptığında bana inandırıcı gelmiyor, çünkü 

kendisi bu markayı kullanmıyordur bence, güvenilir değil, ama inandığım 

ve güvendiğim bir kişi, inanabileceğim bir marka tavsiye ederse satın 

alırım”, Katılımcı 5, “Bence de fenomen ve marka işbirliği önemli, mesela 

Kıvanç Tatlıtuğ acaba Mavi’den giyiniyor mu gerçekten, bana göre pahalı 

bir marka ama ona ucuz geliyor olabilir, fenomen marka tavsiye ederken 

uyumlu olmalı, biz de ınun gerçekten kullanacağına inanmalıyız, böyle 

olursa satın alırım”, Katılımcı 9, “Sporcuların tavsiye ettikleri markaları 

satın alıyorum, onların bunu deneyip, kullandıklarına inanıyorum, güven 

veriyor”, Katılımcı 10, “Bazen çok komik, alakasız marka tavsiyeleri 

oluyor, mesela bir kere Çağla Şıkel Elidor’un kuru şampuanını tavsiye 

etmişti, hatta saçını yıkarken ve sonrasında video paylaşmıştı, ben de onu 

çok sevdiğim ve güvendiğim için gidip aynı şampuanı aldım, ama hiç 

memnun kalmadım, tamamen reklam amaçlı bir işbirliği olduğunu 

anladım. Artık fenomen paylaşımından sonra internette araştırma yaparak 

satın alıyorum”, Katılımcı 15, “Futbolculardan takip ettiklerim var, 

güvenir ve inanırım tavsiyelerine, satın alırım”, Katılımcı 20, “Danla 
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Biliç’i çok severim ve tavsiyelerine mutlaka bakarım, ama araştırma 

yapmadan satın almam”, Katılımcı 24, “Katılımcı 20 gibi ben de mutlaka 

araştırarak satın alırım, Danla Biliç’i ben de takip ediyorum ve 

beğeniyorum” yanıtlarını vermişlerdir. Katılımcıların sosyal medya 

fenomenlerinin marka tavsiyelerini satın almadan önce araştırma yaparak 

satın aldıkları, eğer inandıkları ve güvendikleri biri ise, fenomenin mesleği 

ile paralel bir marka tavsiyesi varsa, ürün satın aldıkları belirlenmiştir.  

Sonuç ve Öneriler 

Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlediği günümüzde markalar 

rakiplerinden farklılaşmak adına tüketicilerle farklı iletişim yöntemlerine 

başvurmaktadırlar. Kişiler arası iletişim için yoğun olarak tercih edilen 

sosyal medya platformları markalar tarafından da tercih edilmektedir.  

Markaların iletişim ve pazarlama faaliyetlerini sosyal medyada yürütürken 

tercih ettikleri yollardan biri de fenomen pazarlamasıdır. Yüksek takipçi 

sayısına sahip fenomenlerin, anlaşmalı oldukları markaların tanıtım ve 

reklamını sosyal medya araçları üzerinden yapmaları olarak ifade edilen 

fenomen pazarlama, işletmeler tarafından yoğun olarak tercih 

edilmektedir. Yapılan literatür taraması sonucunda sosyal medya 

fenomenlerinin tüketicilerin marka tercihinde ve satın almasında etkili 

olduğu ortaya çıkmıştır (Al-Fawwaz vd., 2015, Lim vd., 2017, Armağan 

ve Doğaner, 2018). 

Yapılan çalışmada sosyal medyada genellikle Instagram 

fenomenlerinin takip edildiği (InstaBlogger), ayrıca sporcu, şarkıcı, 

manken gibi ünlü kişilerinde takip edildiği belirlenmiştir. Katılımcıların 

ilgi alanlarına göre, örneğin futbola ilgi duyan birinin, futbolcu takip ettiği, 

müziğe ilgi duyan birinin de müzisyen ve şarkıcıları takip ettiği ortaya 

çıkmıştır. Katılımcılar tarafından fenomenlerin takip edildiği sosyal medya 

platformlarının başında Instagram ve Youtube gelmektedir. Facebook ve 

Twitter’da takip edilen platformlar arasında yer almaktadır. Instagram ve 

Youtube’un daha fazla tercih edilme nedenleri arasında ise, daha eğlenceli 

ve zevkli mecralar olması gerekçe olarak gösterilmiştir. Özellikle Twitter 

daha ciddi ve sıkıcı bir platform olarak görülmektedir. Katılımcılara göre 

Instagram ise, en kolay erişilebilen ve rahat kullanılan bir platformdur. 

Sosyal medya fenomenlerinin marka tanıtımında yer alması katılımcıların 

markadan haberdar olmasını sağlarken ayrıca haberdar oldukları marka 

hakkında araştırma yapmalarını da desteklemektedir. Katılımcıların bir 

kısmı (F:14) fenomenlerin marka tanıtımında yer almasının markaya 

güveni sağladığını belirtmişler, bir kısmı da  (F:13) markayı satın almayı 

sağladığını ifade etmişlerdir. Fenomen tavsiyesiyle satın alınan ürünlerin 

başında giyim, yiyecek-içecek ve kozmetik ürünleri gelmektedir. Spor, 

seyahat, teknoloji, oyun ve müzik diğer satın alınan ürün 

kategorilerindendir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu fenomenlerin 

marka tavsiyelerinin önemli olduğunu söylemişler, satın alma eyleminin 
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gerçekleşmesi için ise, marka ve fenomen işbirliğine inanmaları ve 

güvenmeleri gerektiğini vurgulamışlardır.  

Çalışmada fenomenlerin marka tanıtımında önemli bir yer aldığı, fakat 

tüketicilerin markayı tercih edip, satın alması üzerinde çok etkili olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. İşletmelerin marka tanıtımında yer alacak 

fenomen seçimine dikkat etmeleri, özellikle güven duyulan, samimi 

fenomenler işbirliği yapmaları gerekmektedir.   

Bu çalışmada sosyal medya fenomenlerinin tüketicilerin marka tercihi 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin 

görüşleri alınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada zaman ve maliyet 

açısından örneklem sayısı kısıtlı tutulmuştur. İleride yapılacak 

çalışmalarda daha fazla katılımcı ile anket tekniği kullanılarak 

fenomenlerin ürün satın alma üzerinde ki etkileri araştırılabilir. Ayrıca 

fenomenlerin de görüşleri alınarak marka ile işbirlikleri üzerine bir 

araştırma yapılabilir. Daha geniş bir yaş kitlesi ile (orta yaş ve üzeri) de 

fenomenlerin marka tercihine ve satın alma kararına etkileri üzerine 

yoğunlaşılabilir.  
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BÖLÜM 31 

KORONAVİRÜS PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIK 

HİZMETLERİNDEKİ E-ŞİKÂYETLERLE İLGİLİ BİR 

ARAŞTIRMA 

YL Öğr. Özge AYKIN 

ALKÜ, Antalya, Türkiye  

e-mail: ozgeaykin1905@gmail.com, Orcid no: 0000-0001-7895-0338 

1. Giriş 

Koronavirüs Pandemisi (salgın), 10/03/2020 günü ilk vaka ile bir anda 

hayatımıza girmiş ve Türkiye de her bireyin yaşamını etkilemiştir. Küresel 

boyutta daha önce de farklı örnekleri olmasına rağmen hayatı felç eden 

pandemi tüm ülkeler tarafından hazırlıksız karşılanmıştır. Farklı 

yaptırımlar ile anlık önlemler alınmaya çalışılmış ve devletler kamu yararı 

için önlemler almayı zorunlu bulmuştur. Bu noktada en çok etkilenen ve 

birçok yaptırıma maruz kalan sektörlerden biri de sağlık sektörüdür. 

Sağlık sektörü kendi içinde evrilmiş, gelişen teknolojiden yüksek fayda 

sağlayarak kaliteli hizmet sunmaya çalışmaktadır. Günümüz çağında 

küresel yayılımı olan koronavirüs pandemisi, sağlık çalışanlarını birçok 

tehlike ile karşı karşıya bırakmış ve ilk etapta tüm çalışanlar üzerinde 

büyük bir baskı oluşturmuştur. İletişimin öneminin arttığı ve en üst 

düzeyde yararlanıldığı bu süreçte koşulların iyileştirilmesi için kullanılmış, 

hayatı kısıtlayan faktörler sonucu internet ilk başvurulan alan haline 

gelmiştir.  

İnternet kullanımı, aktif kullanıcıların gerek sokağa çıkma yasağı gibi 

yaptırımlarla sosyal hayatın kısıtlanması gerekse korku gibi psikolojik 

sebeplerle kişilerin evde kalma çabası ile desteklenmesi sonucunda hızla 

yükselmiştir. Bu durumdan olumlu olduğu kadar olumsuz da etkilenen 

kullanıcılar için en önemli sonuç; dilek, istek ve şikâyetlerini web 

üzerinden daha çok duyurma yolunu seçmesidir. Şikâyetlerin çok daha 

fazla değer kazandığı ve müşteri memnuniyetinin önemsendiği pazar 

yapısı, sağlık gibi hassas bir konuda hem devletler hem de işletmeler 

tarafından dikkate alınmakta ve devlet denetiminde kontroller 

gerçekleştirilmektedir. 

Yapılan araştırmalar neticesinde en çok kullanılan online şikayet sitesi 

araştırılmış ve e-şikayet profilleri oluşturulmuştur. Bu çalışmada 

Mart/2020 ile Haziran/2020 tarihleri arasında sikayetvar.com üzerinden 

yapılmış olan 347 adet sağlık sektörü ile ilgili şikâyet incelenmekte ve 

sonuçları ortaya koyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı küresel dünya 

üzerinde bilgi dağılımının en hassas olduğu sağlık unsurunun müşteri 
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boyutu günümüz pandemi koşullarında uzman görüşlerine yer vererek 

değerlendirilmektedir. 

Gelişen teknolojinin günümüz koşullarına uyum sürecinde hayatın 

büyük kısmı sekteye uğramış olsa da insanlar hayatlarının büyük kısmını 

internet siteleri üzerinden devam ettirme sürecine girmiştir. Online iletişim 

kanalları daha çok kullanılmış ve internet her konuda destekleyici hizmet 

olarak görev almıştır. Müşteri memnuniyetine dayanan hizmet sektörü 

içerisinde en değerli olan sağlık sektörüdür. Karmaşık ve hassas bir yapı 

sergileyen sağlık sektörü çoğu konuda hata affetmemektedir. Özel ve kamu 

olmak üzere iki farklı alanda hizmet verse de içeriği sebebiyle sıkı 

denetimler ile sürekli kontrol edilmektedir. Burada amaç müşteri 

memnuniyeti olduğu kadar kamu sağlığı olmasından dolayı birincil öncelik 

taşımaktadır. 

Sektörün hassas yapısı iç müşteri – dış müşteri memnuniyetini zorunlu 

kılmıştır. Kişiye özel hizmet sunması, anlık hizmet üretimi ve üretildiği 

anda tüketim özelliği ile öne çıkmaktadır. Sağlık, bireylerin kendini devam 

ettirme çabası olması sebebi ile diğer sektörlerden çok daha öne çıkmakta 

kişilerin en temel faaliyetlerini gerçekleştirmesi sürecini mümkün 

kılmaktadır. 

2. Pandemi Süreci Yansımaları 

Pandemi süreci yansımaları kamu ve özel de farklı yaptırımlar ve farklı 

sonuçlar ile karşımıza gelmektedir. Çakır (2020) çalışmasında doğrudan 

bireylere yönelmiş ve psikolojik etkileri incelemiştir. Tüm dünya da 

yapılmış ve yapılmakta olan hükümet yaptırımları fiziksel olarak önleyici 

ve koruyucu faaliyetler ile kamu sağlığı odaklı çalışsa da psikolojik 

faktörler de sağlığı negatif anlamda etkilemektedir. Bireylerde oluşan 

kaygı, korku ve endişe gibi kavramlar ya da bilinçsiz davranışlar da risk 

faktörlerini arttırmakta ve uyum sürecini negatif olarak etkilemektedir. Bu 

noktada bireylerin kendini koruma çabası öne çıkmakta ve hükümet 

yaptırımları ile güven olgusu aşılanmak istenmektedir. Tüm bu 

yansımaların geri bildirimi de yine şikâyet sürecini tetiklemiş ve bireyler 

sağlık hususunda daha tedbirli ve hassas olma gerekliliği hissetmiştir. 

Pandemi süreci etkileri hissedilmeye devam ederken devlet yatırımları 

öne çıkmaktadır. Şikayetlerin artması ve online kanalların daha çok 

iletişim hususunda tercih edilir olması ve şikayetlerin anlık olarak ilgili 

mercilere ulaştırılması kişi beyanlarını arttırmıştır. Dikkate alınan her 

şikâyet mevcut olağanüstü durum da değerlendirilerek analiz edilmiş, 

sonuçları hem Sağlık Bakanlığı hem de ilgili Sivil Toplum Kuruluşları 

(STK) işbirliğinde yönetilmektedir. Sağlık hassas ve karmaşık yapısı ile 

bireylerde önemli bir değere sahiptir. 
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) iki aylık raporunda özellikle çalışan 

sağlığına da önem ve özen göstermiş bu noktada aldıkları önlemleri kamu 

ile paylaşmıştır. Tüm yaptırımlar ışığında her rapor her gelişme şeffaflık 

ilkesine bağlı kalarak yetkili kurumların online erişim kanallarında 

sunulmaya devam etmektedir. 

Tuncay, Koyuncu & Özel (2020) çalışmasında sağlık çalışanlarında 

ekstra oluşan çalışma yükünün ve mesailerin sürekli artmasının psikolojik 

etkilerine değinmiş ve buna bağlı oluşan negatif etki bütünlüğünü 

aktarmıştır. Hizmet sektöründe oluşan kaygı, stres ve ağırlaşan çalışma 

ortamı koşulları riski arttırmaktadır. En çok şikâyete konu olayın personel 

odaklı oluştuğu ve hizmet sektörü dengesinde iç müşteri 

memnuniyetsizliğinin yansımasının müşteri kaydı olarak dönüşecektir. 

3. Koronavirüs Dönemindeki Güncel Durum 

Koronavirüs küresel etki alanına sahip sağlık krizidir. Ülkelerin aldığı 

önlemlerin kendi içlerinde çözüm noktası bulma çabası ile olası felaket 

senaryolarını önleme isteğinden kaynaklanmaktadır. Yaklaşık %90 

oranında sosyal olarak kendilerini izole etme yükümlülüğü kişilere 

yüklenmiştir (Karakaya, 2020). Devletlerin uyguladığı yaptırımlar an 

itibariyle yerini normalleşme eğilimine bıraksa da 10 Mart’tan 01 

Haziran’a kadar yapılan sokağa çıkma yasakları, seyahat engelleri, 

işyerlerinin geçici süreyle kapatılması birçok sonucu beraberinde 

getirmiştir. 

17/03/2020 tarihinde 14500235-403.99 sayı ile Sağlık Bakanlığı 

tarafından, personel üzerinde oluşan yükün azaltılması planlanan ve sağlık 

kuruluşlarının yoğunluğunu minimize etmeyi hedefleyen genelge ile 

önlemler yayınlanmıştır. Koronavirüs Pandemisi yol açtığı kriz 

durumunda verimlilik esasına dayanan ve bulaşıcılığı minimize etmeyi 

hedefleyen kurallar kullanıma alınmıştır. Yaşam kalitesini arttıran ve 

koruyucu, önleyici çabaları barındıran stratejik planlar ortaya konmaktadır 

(Sungur, 2020).  

Uzaktan iletişim kanallarının yoğunlaşması ile sürdürülebilir takip 

sistemi oluşturan bireylerin izolasyonu talep edilmektedir (Gökseven, 

Acar, Öztürk & Arıca, 2020). Temasın minimumda kalmasına özen 

gösterilen ve sosyal mesafe kavramının günümüz hayatına entegre edilen 

bir sistem oluşturulması planlanmaktadır. Bireylerin bulaşıcı olan virüsten 

korunması hedeflenirken diğer taraftan da hayatın normal seyrine girmesi 

için art arda adımlar atılmaktadır. 

Ancak tüketicinin vazgeçemediği toplumsal alışkanlıkları ve hafızası 

yerini hijyen anlayışına bırakmıştır. Hükümetler özellikle gıda sektöründe 

yerel pazarlar ve zincir süpermarketler üzerinde çalışmış ve denetimlerini 

artırmışlardır. Zorunlu ihtiyaçların oluşturduğu gıda sektörü, müşteri 
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önünde hazırlanması yerine paketli sunumlar ile ilgili süreçte faaliyetlerine 

devam etmektedir (Ergenç, 2020). Sağlık hususunda doğru beslenme 

üzerinde durulması, tercihlerin organik seçeneklerden yana kullanılmasını 

teşvik edilmektedir. 

4. Yakın Geleceğe Dair Beklentiler 

Sağlık tesislerinde alınacak önlemler; pandemi kontrol altına alınana 

kadar personeli verimli şekilde kullanmak, gereksiz başvuruları elimine 

etmek, zamandan tasarruf etmek ve gerçekten ihtiyacı olana bakımın 

geciktirilmemesi ve kişilerin mağdur edilmemesi üzerine kuruludur (Öner, 

2020). Pandeminin gelecekteki etkileri her yönden kişileri sağlığın 

tamamlayıcı faaliyetlerini sınırlandırmıştır. Örneğin, spor faaliyetlerini 

belirli süre için sonlandırmış ve buna bağlı olarak kişilerin 

performanslarını psikolojik ve sosyal açıdan etkilemiştir (Türkmen & 

Özsarı, 2020). 

Mutasyonların yol açtığı günümüz koşullarında pandemi negatif 

etkileri sürmektedir. Dikkat çeken ölüm sayısı, önleyici faaliyetler 

üzerinde yoğunlaşmış ve yenilenen müdahaleler ile insanların hayata 

tutunma oranını arttırmıştır (Özkoçak, Koç & Gültekin, 2020). Farklı 

sağlık uygulamalarının sosyal mesafe kapsamında faaliyetlerine devam 

etmesi beklenmekte, diş hekimleri için uygulanan örnekte maliyetleri 

arttırmış ve ekonomik boyuta dikkat çekmiştir (Soysal, İşler, Peker, Akca, 

Özmeriç, & Ünsal, 2020). Yüksek risk grubunda yer alan sağlık sektörüne 

ilişkin mali ve etik öngörüye ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

Küreselleşme ile sınırların ortadan kalkması ve bilgi paylaşımının 

tamamen internet üzerinden anlık ve karşılıklı etkileşime dayalı olması 

sonucu ilişkiler hızlanmış, kaygılar artmış, otorite tamamen hükümetlere 

geçmiştir (Eşidir & Bak, 2020). Bundan sonraki süreçte bilgi akışının 

seyrine dayalı ilişkiler geliştirilmesi beklenmektedir. Bilişim 

teknolojilerinin kullanımı her alanda etkinlik göstermiş ve sağlık 

uygulamalarında pandemi sürecinde tele-tıp yolu teşvik edilmiş canlı 

doktor görüşmeleri sosyal izolasyonun getirileri olarak kullanılmaya 

başlanmıştır (Çapacı & Özkaya, 2020). E-sağlık uygulamalarının tercih 

edildiği günümüz koşulları risk alanlarını daraltmış ve birçok noktaya 

erişim olanağı sağlamıştır. 

Pandemi sürecinin etkilerinin devam ettiği günümüz koşullarında 

özellikle hükümetlerin yaptırımları önem taşımaktadır. Kamu sağlığı gibi 

hassas ve karmaşık bir yapı sergileyen sektör kamu ve özel olarak ikiye 

ayrılsa da devlet denetimine maruz kalmakta ve yaptırımlar artmaktadır. 

Bu dönemde devlet yatırımları şekillenmiş ve mevcut hastanelerden bir 

kısmı pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Sağlık 

Bakanlığı tarafından yayınlanan tam liste aşağıda yer almaktadır. Her 

şehirde kamu ya da özel kurum ve kuruluşlardan dönüştürülen tam liste 
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yolcu 360 sitesinden alınmış olup, tüm bu bilgiler farklı dijital 

platformlardan duyurularına devam etmektedir. 

1. Adana Şehir Hastanesi 

2. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

3. Ankara Şehir Hastanesi 

4. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

5. Bursa Şehir Hastanesi 

6. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

7. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp 

Fakültesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

8. Çanakkale-Çan Devlet Hastanesi 

9. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

10. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 

11. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

12. Eskişehir Şehir Hastanesi 

13. Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

14. Isparta Şehir Hastanesi 

15. Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

16. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

17. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

18. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

19. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

20. İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

21. Kayseri Şehir Hastanesi 

22. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

23. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

24. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

25. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

26. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

27. Yozgat Şehir Hastanesi 

Pandemi süreci ülkemizde birçok yatırımı da beraberinde getirmiş, 

sağlık alanında yeni gelişmelerle hükümet önlemlerini genişletmiştir. 

Sancaktepe ve Yeşilköy Havalimanı’nda iki ayrı acil durum hastanesi 

planlanmış ve hızlıca yapımına öncelik verilerek inşa edilen pandemi 

hastaneleri sırayla hizmete girmektedir (İHA, 2020). 

Sağlık Bakanlığı (2020); tarafından önceliklendirilen bir diğer yatırım 

ise Şehir Hastaneleri’dir. Hızla hizmete giren tam teşekküllü ve yüksek 

teknoloji ile donatılmış bu hastanelerden yüksek verim beklenmektedir. 

"Türkiye'de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavi hizmeti ile 

ilaca erişimin Batı ülkelerinde nasıl büyük meblağlarla mümkün 

olduğunun örneklerine her gün rastlıyoruz. "İddialı konuşuyorum 

Avrupa'da şehir hastanelerimiz 1 numaradır. Dünyada sayılıdır" şeklinde 
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açıklama yapan Sn. Erdoğan yılsonuna kadar özellikle de pandemi 

sürecinde önceliklendirdiği şehir hastanelerinden 5 tanesinin daha 

açılacağını duyurmuştur (AA, 2020). 

Tablo 1 – Şehir Hastaneleri Listesi 

NO 
PROJE ADI 

Yatak 

Kapasitesi Hedeflenen Bitim Tarihi 

1 Adana Şehir Hastanesi 1.550 HİZMETE GİRDİ 

2 Mersin Şehir Hastanesi 1.294 HİZMETE GİRDİ 

3 Isparta Şehir Hastanesi 755 HİZMETE GİRDİ 

4 Yozgat Şehir Hastanesi 475 HİZMETE GİRDİ 

5 Kayseri Şehir Hastanesi 1.607 HİZMETE GİRDİ 

6 Manisa Şehir Hastanesi 558 HİZMETE GİRDİ 

7 Elazığ Şehir Hastanesi 1.038 HİZMETE GİRDİ 

8 
Ankara Bilkent Şehir 

Hastanesi 3.711 HİZMETE GİRDİ 

9 Eskişehir Şehir Hastanesi 1.081 HİZMETE GİRDİ 

10 Bursa Şehir Hastanesi 1.355 HİZMETE GİRDİ 

11 
İstanbul Başakşehir Şehir 

Hastanesi 2.682 HİZMETE GİRDİ 

12 
Konya Karatay Şehir 

Hastanesi 

838  (1.250 

Kapasiteli) 2020 

13 Tekirdağ Şehir Hastanesi 480 2020 

14 Kocaeli Şehir Hastanesi 1.210 2021 

15 Kütahya Şehir Hastanesi 610 2021 

16 
Ankara Etlik Şehir 

Hastanesi 3.624 2021 

17 Gaziantep Şehir Hastanesi 1.875 2021 

18 
İzmir Bayraklı Şehir 

Hastanesi 2.060 2021 

Toplum sağlığını korumak açısından tüm bu yatırımlar ışığında her 

zaman en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan sağlık kurumları her şikâyeti 

dikkate almakta ve denetlemelerinde bu yönlendirmelere dikkat 

etmektedir. 

Halk/ Kamu sağlığı yatırımları desteklenmekte ve farklı projeler ile 

gelişen teknoloji hızla ilgili sürece entegre edilmeye çalışılmaktadır. Karlı 

& Çelikyay (2020) çalışmasında akıllı kentler oluşturulması üzerinde 

durmuş bireylerin kendilerini koruma çabalarını dikkate alarak istek ve 

ihtiyaca yönelik yaşam alanlarını da orta ölçekli olarak incelemiştir. 

Pandemi sürecinden etkilenen ve kalkan görevi görmesi planlanan bu 
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yerleşim alanları da makul politikalarla desteklenmekte ve enfekte 

sayılarını en aza indirmeyi hedeflemektedir. 

Korunma ve toplumsal bilinç etkisinin en yüksek düzeyde yaşandığı 

pandemi süreci özellikle sağlık kurumlarında alınan önlemler ile yapıyı 

etkilemiştir (Samancı, 2020). Farklılaşan küresel duruma anlık 

müdahalelerin yapılması, bu duruma hazırlıksız yakalanan sağlık 

kurumlarında çeşitli yaptırımlara sebep olmuş bu noktada müşteri geri 

bildirimlerinin önemi de ciddi oranda artmıştır. Kişisel psikolojik 

sebeplerle de desteklenen şikâyet ihtiyacı bu süreçte artmış, 

alışkanlıklarımız aksaklığı giderici noktada kurumları önlemler almaya 

zorlar hale gelmiştir. 

5. Sağlık İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti 

Tüm dünyada araştırmalarla desteklenen ve sürekli olarak önleyici 

çalışmaların geliştirilmesine katkıda bulunan ülkeler, koruyucu faaliyetleri 

ile kişi sağlığını düzenlemekte ve yayılımını kontrol altına almayı 

hedeflemektedir (Ay, 2020). Bireysel ve toplumsal olarak atılacak 

adımların hepsinde toplumsal bilinç öğesi öne çıkmaktadır. Küreselleşen 

dünya şartları gelişen teknoloji ile birlikte tek hedef etrafında toplumları 

bir bütün haline getirmeyi hedeflese de özellikle sağlık sektöründe hasta 

kavramı müşteri kavramına dönüştürmüş ve beraberinde birtakım yeni 

kurallar oluşmasına sebep olmuştur. 

Hizmet sektöründe hızlı değişim ve gelişim profesyonelleşmeyi de 

beraberinde getirmiş ve hastanelerinde birer işletme olarak faaliyetlerini 

sürdürme gerekliliğini ortaya koymuştur (Bişkin, 2011). Hizmet grubunun 

çeşitlenmesi özellikle pandemi sürecinde ekonomi de yaşanan 

dengesizlikler ve artan maliyetler çağdaş yönetim anlayışının bir 

unsurudur. Hasta hekim ilişkisinin yeniden bu dönemde şekillenmesi de 

kurumlar üzerindeki sorumluluğu arttırmaktadır. Sağlık hizmetlerine olan 

ilgi pandemi gibi olağanüstü durumlarda en üst seviye de artış göstermiş 

ve müşteri memnuniyetinin değeri ve önemi artmıştır. Koruyucu ve 

Önleyici çalışmaların tamamı müşteri memnuniyeti ekseninde 

şekillenmektedir. 

Sunulan hizmetin gerekçesini kaybedip kaybetmediğinin ölçümü 

müşteri memnuniyetinden geçmektedir (İpek, 2010). Hasta odaklı çalışan 

sağlık kurumları, başarı kriterini müşterilerden aldıkları geribildirimler ile 

şekillendirmektedir. Kötü hizmet alan birey etkileşimi ve hızlı iletişim 

günümüz koşullarında artmış ve kişiler kendilerini daha rahat ifade edebilir 

durumuna gelmiştir. Referans noktası oluşan kurum ve kuruluşlar için 

kişiler tarafından oluşturulan geri bildirimler hem ilgili kurum hem de 

devlet kanalında yapılan denetimler ile kontrolü sıklaşmıştır. Küresel 

olarak yaşanan gelişimler en fazla pandemi sürecinde sağlık sektörüne etki 

etmiştir. 
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Selvi (2008) çalışmasında karmaşık bir yapı sergileyen sağlık sektörü 

için sunulan hizmet kalitesi belirlenmesinde müşteri memnuniyetinin bir 

zorunluluk olduğunu vurgulamaktadır. Hizmetin sürekliliğini sağlamak ve 

temel hedefin verimlilik olması çok boyutlu bir olgu olarak karşımıza 

gelmektedir. Aytekin (2010) çalışmasında sağlık sektörünün 

soyutluğundan bahsetmiş ve hizmet sektörü çıktılarının üretildiği an 

tüketilme zorunluluğuna dikkat çekmiştir. Burada iletişim etkinliğinin 

sağlık sektörü çalışanları ve müşteriler arasında kırılma noktası olduğunu 

vurgulamıştır. Hizmet sektöründe, müşteri memnuniyeti kadar çalışan 

memnuniyetinin de önemsenmesi gerekliliği ve bunun mutlak verimlilik 

üzerinde pozitif etki yaratarak, kritik rol oynayacağına dikkat çekilmelidir. 

Çalışanların doğrudan temas ettiği hizmet işletmeleri, özellikle sağlık alanı 

benzeri etkileşim yoğun olarak işlevlerini sürdüren işletmeler için iletişim 

odaklıdır. Müşteri memnuniyeti ve bağlılık yaratmada çalışanın işletmeyi 

temsil yeteneği öne çıkmakta ve işletmeye katkı sağlamaktadır. 

İşletmelere yol gösterecek olan müşteri memnuniyeti modern 

işletmecilik faaliyetleri ile birleştirilerek artık bir kılavuz niteliğinde 

kullanılmaktadır (Karaman, 2020a). Sağlık işletmeleri, sunduğu hizmetin 

yapısı sebebiyle aynı zamanda müşteri memnuniyeti temelinde işletmeler 

kadar hükümetler tarafından da incelenmekte ve çeşitli denetimlerle 

sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan 

Denetim ve Değerlendirme Dairesi olağan denetimlerle belirli bir rutine 

bağlı kalarak yeterlilik durumunu gözetirken, müşteri şikâyetlerine ilişkin 

rutin olmayan denetimlerle de oluşan duruma ilişkin analizlerini 

gerçekleştirmektedir. Hizmet sektörünün getirisi olarak, başarı oranı 

müşteri memnuniyeti ile incelenmekte ve en iyi hizmet sunumu için 

şikâyetlere yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

6. Araştırma Yöntemi 

Karaman (2020b) çalışmasında hizmet sektöründe faaliyet gösteren 

işletmeleri incelemiş ve müşteri (hasta) kavramının ilgili süreçte ne ifade 

ettiğini sorgulamıştır. Çıkan sonuç; “…Ruhsal veya bedenen bir 

rahatsızlığı bulunan veya rutin kontrol amacıyla bize başvuran, 

kurumumuzun devamı için ihtiyaç duyduğu maddi kaynağı bize 

sağlayacak olan hasta grubu bizim müşterilerimizi oluşturmaktadır.” 

şeklinde çalışma da yer almaktadır. 

Koronavirüs Pandemisi devam ederken çıkan negatif sonuçlar uzun 

vadeli ekonomik ve toplumsal boyutları hususunda gündem oluşturmaya 

devam etmektedir (Demir, Günaydın, & Demir, 2020). Çalışmada 

günümüz sağlık sektörüne ait sorunları ve tüketici şikayetlerinden 

faydalanılarak Mart/2020 ile Haziran/2020 tarihleri arasında pandemi 

sürecine ilişkin online başvurular analiz edilmiştir. En çok tercih edilen 

493



 

şikayet sitesi olan sikayetvar.com’dan yararlanılmış ve yapılmış olan 347 

başvurunun içeriği ortaya konulmuştur. 

Pandemi döneminde yapılan mücadele kapsamında sağlık kurum ve 

kuruluşlarına büyük sorumluluklar yüklenmiş ve buna bağlı olarak sağlık 

çalışanları aktif olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu programlarda önemli 

görevler üstlenmiştir (Gençalp, 2020). Sonuçlar buna bağlı olarak 

şekillenmiş ve insan faktörünün önemi bir kez daha kanıtlanmıştır. 

7. Bulgular 

Yapılan araştırma neticesinde edinilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır. 

347 adet şikâyet incelenmiş olup, en büyük payın iç müşteri olarak 

nitelendirilen personele ait olduğu tespit edilmiştir. Aşağıda ‘personel 

davranışı’ kategorisinde şikâyetler %66’lık oran ile ilk sırada yer 

almaktadır. Bu dağılım içerisinde %40’lık kısmın devlet destekli 

kurumlara ait olduğu ve kalan 60%’lık paya sahip kısmın ise özel 

hastanelerden kaynaklı olduğu görülmektedir. Bu dağılım ürün – hizmet 

kategorisinde incelendiğinde ilk kriter arayı açmakta ve oranın 28%’ e 

düştüğü görülmektedir. Ürün-Hizmet kategorisi iç dağılımı %28 devlet 

destekli kurumlar ve kalan %72’luk kısımda ise özel kuruluşlar şikâyet 

edilmiştir. Ödemeler kategorisinde ise özel kurumlar %73’lük pay sahibi 

iken, %27’lik pay ile kamu ikinci sıradadır. 

Tablo 2 - Şikâyet Kategori Dağılımı 

ŞİKÂYET KATEGORİ KAMU ÖZEL Genel Toplam 

PERSONEL DAVRANIŞI 92 138 230 

İlgisizlik 35 55 90 

Kötü davranma 45 42 87 

Yanlış tedavi 6 20 26 

Bilgi vermeme 2 10 12 

Erişim - Ulaşma  7 7 

Saygınlık görememe 2 4 6 

Mahremiyete özen 2  2 

ÜRÜN - HİZMET 27 69 96 

Hizmet – ürün fiyatı 1 26 27 

Hizmet – ürün alamama 14 10 24 

Hizmet-ürün kalitesi 7 9 16 

Hijyen 4 9 13 

Hizmet – ürün kalitesi  1 11 12 

Hizmet – ürün süresi  4 4 

ÖDEMELER 4 11 15 

(Hatalı) Muayene ücreti alınması 3 8 11 

Haksız borç 1 1 2 
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Diğer  2 2 

DİĞER ŞİKÂYETLER 1 5 6 

Randevu sistemi 1 5 6 

Genel Toplam 124 223 347 

Kamu yararına çalışan devlet hastanelerinin şikâyetlerinin özel 

hastanelere kıyasla pandemi sürecinde daha az şikâyet aldığı tespit 

edilmiştir. %36’lik pay ile öne çıkan kamu destekli devlet kurumları 

karşısında %64’lük paya sahip özel kurum ve kuruluşlar yer almaktadır. 

Aradaki fark çok fazla olmamasına rağmen farklı kategorilerde iki sistemin 

birbirinden farklı oranlara sahip olduğu görülmektedir. 

 

Grafik 1 – Kamu – Özel Şikâyet Dağılımı 

Aşağıda yer alan dağılımda kategoriler ayrı ayrı incelenmiş ve 

şikâyetlerin %66’lık kısmının personel davranışından kaynaklandığı tespit 

edilmiştir. %28 ürün ve hizmet, %4’lik kısmın ödemeler son olarak kalan 

%2’lik kısmın ise diğer sebeplerden oluştuğu tespit edilmiş ve 

gösterilmiştir. İnsan faktörünün özellikle hizmet sektörü üzerinde yarattığı 

etkinin sonuçları ilgili şekilde gösterilmektedir.  

 

36%

64%

ŞİKÂYET DAĞILIMI

KAMU ÖZEL
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Grafik 2 – Şikâyet Ana Kategori Dağılımı 

8. Sonuç ve Öneriler 

Yeryüzünde yaşanan kırılma anlarından biri olarak kabul edilen 

koronavirüs pandemisi, kalıcı şekilde ekonomide ve uluslararası 

sistemlerde farklılaşmayı zorunlu kılmıştır (Aşkın, 2020). Kişisel 

özgürlükleri, sanal ortam özgürlüklerine dönüştüren günümüz koşulları 

artık işlevselliği internet ortamına taşımıştır. Artık birçok işlem gibi sağlık 

uygulamaları sonuç takibi de ilgili siteler üzerinden takip edilmekte ve 

ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmektedir. 

İlgili sürecin etkileri ekonomik, politik ya da toplumsal olduğu kadar 

aynı zamanda psikolojik olarak ciddi problemler yaratmış buna bağlı 

olarak oluşan stres ve travma sonucu kişilerde toplumsal dayanışma 

kavramı ön plana çıkmıştır (Kaya, 2020). Burada mevcut durumun etkileri 

takip edilerek e-şikâyetlerin sayısında artma tespit edilmiş ve kişilerin 

farkındalık düzeyi artmıştır. Pandemi sürecinde yaşanan gelişmelerin 

kişisel tutum ve davranışları etkilemiş ve önlemler ciddiye alınmıştır (Ekiz, 

Ilıman & Dönmez, 2020). Artık olası tehlikeye kayıtsız kalmak istemeyen 

kişiler önleyici faaliyet olarak şikâyetlerden de fayda sağlama yoluna 

gitmektedir. 

Yukarıda yer alan bulgular kısmında da açıkça ortaya konulduğu gibi 

devlet destekli kurum ve kuruluşların, özel sektör ile arasında yer alan 

farkın, farklı kategorilerden kaynaklandığı tespit edilerek ortaya 

koyulmaktadır. Burada yer alan ve özellikle kamu kurum ve kuruluşları 

için elde edilen verilerin özel sektöre göre fazla olan oranın personel 

kaynaklı şikâyetler olduğu, özel sektör de ise kamuya göre daha fazla olan 

şikâyetlerin daha çok ürün-hizmet ve ödemeler kaynaklı olduğu ortaya 

koyulmaktadır. Fakat sayılar göz önüne alındığında 347 adet toplam 

ŞİKÂYET

PERSONEL DAVRANIŞI

ÜRÜN - HİZMET

ÖDEMELER

DİĞER ŞİKAYETLER
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şikâyet ile hem kamu için hem de özel sektör için aslında sayı 

çoğunluğunun insan faktöründe olduğu ve yatırımlarla güçlendirilmesi 

gereken en önemli unsur olduğu tespit edilmiştir. 

Dış müşteri kadar iç müşterinin de önemsenmesi ve memnuniyeti için 

çalışmalar yapılması gerekliliği burada tüketici şikayetleri baz alınarak 

ortaya konmaktadır. En önemli unsurun insan olduğu ve özellikle hizmet 

sektöründe birebir de yaşanan deneyimlerin ne kadar değerli olduğu 

belirtilmektedir. Telafisi kolay gibi görünmesine karşın en büyük sorunun 

insan ilişkilerinden kaynaklanması özellikle en çok dikkat çeken unsur 

olarak öne çıkmaktadır. Birebir etkin iletişim müşteri memnuniyeti için 

anahtar niteliği taşımaktadır. 

Gelişen teknolojinin en etkin kullanıldığı alanlardan biri haline gelen 

sağlık sektörü, özellikle pandemi dönemi getirileri ile küresel odaklı 

yaklaşımı benimsemiş ve daha şeffaf bir bilgi alış-verişini mecburi 

kılmıştır. Bireylerin kendini koruma çabalarının yetersiz kalması durumu 

ve sosyal izolasyonun her alanda uygulanamaması tüm devletleri önlem 

almaya ve çeşitli yaptırımlarda bulunmaya mecbur etmiştir. Bu durumda 

en büyük çaba her alanda dijitale geçiş aşamasında yaşanmalı ve her türlü 

yaşanmışlık diğer bireylerin de fayda sağlaması için ilgili merciiler ile 

paylaşılmalıdır. Farkındalık yaratma çabaları toplum yararına 

kullanılmalıdır. Her bilgi büyük önem arz etmektedir ve hassasiyet 

gerektirir.  
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ELEKTRONİK ÜRÜN MAĞAZASI MÜŞTERİLERİNİN 

HİZMET KALİTESİ ALGILARININ İNCELENMESİ 
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya, Türkiye 

 e-mail: ssaner@subu.edu.tr, Orcid no: 0000-0002-4755-7530 

1.Giriş  

Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ve buna bağlı olarak kişilerin gelirleri 

arttıkça hizmet sektörünün ekonomideki payının da buna bağlı olarak 

arttığı bilinmektedir. Sunulan bu hizmetler devlet kuruluşlarının 

hizmetleri, kar amacı gütmeyen özel kuruluş hizmetleri ve kar amaçlı 

özel kuruluşların sundukları çok geniş bir yelpazede ye alan hizmetler 

olabilmektedir (Ghobadian ve diğ.,1993:43). Dolayısıyla hizmet 

kavramının pek çok sektörü ilgilendiren bir olgu haline geldiğini 

gözlemlemek mümkündür. Ayrıca hizmete olan bu talep doğal olarak 

firmaların sundukları hizmetin kalitesini artırma yönünde çaba 

göstermelerine neden olmaktadır. Verdikleri hizmeti sürekli geliştiren ve 

genişleten en önemli sektörlerden biride mağazacılık ve perakende 

sektörüdür. Giyimden beyaz eşyaya, yapı ürünlerinden kozmetiğe kadar 

pek çok alanda faaliyet gösteren mağazacılık sektöründe rekabet 

avantajını sağlayan en önemli faktörlerden birinin sunulan hizmet ve 

hizmetin kalitesi olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü hizmet 

kalitesiyle ilgili literatür incelendiğinde, hizmet kalitesinin müşteri 

sadakatini etkileyen ana faktör olarak ifade edildiği görülmektedir 

(Fullerton, 2004). Bu bağlamda kendi alanında uzmanlaşmış olan 

elektronik ürün mağazalarının da, hizmet konusuna önem vermeleri 

gerektiği açıktır.  

Benzer şekilde elektronik ürün mağazaları da perakende sektöründeki 

konumunu giderek güçlendirmektedir. Sektörün lideri konumundaki 

Teknosa firmasının 2020 yılı ikinci çeyrek cirosu bir milyar Türk 

Lirasına yaklaşmıştır (www.perakende.org) . Pazarda daha da güçlenmek 

için, satılan ürünlerin yanında sunulan hizmetin çeşitliliği ve kalitesi bu 

alanda rekabet avantajı sağlayacak başlıca faktörler arasındadır 

(Ghobadian ve diğ.,1993:44 ). Bu bağlamda bu çalışmada, elektronik 

ürün mağazalarının hizmet kalitesi konusundaki çabalarının, müşterilerde 

nasıl bir hizmet kalitesi algısı oluşturduğu sorusuna yanıt aranmıştır.  
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2.Kavramsal çerçeve 

Tüketici tarafından alınan hizmetin genel değerlendirmesi olarak 

görülen hizmet kalitesi, pazarlama disiplininin en karmaşık yapılarında 

biri olarak değerlendirilmektedir (Fullerton, 2004:99). Bu bağlamda 

hizmet pazarlamasını “servis sağlamada, tüketici gereksinimlerine 

uygunluk” olarak tanımlamak mümkündür (Chakrabarty ve diğ., 2007, 

akt.. Wu ve diğ., 2011:31). Yapısal olarak bakıldığında ise hizmet 

kalitesinin farklı boyutlarından bahsedildiği görülmektedir. Lehtinen ve 

Lehtinen (1982) hizmet kalitesinin etkileşimsel, fiziksel ve kurumsal 

boyutlarını ortaya koymaktadırlar. Grönroos (1984) ise hizmet 

kalitesinin, tüketicinin ne elde ettiğini açıklayan “teknik” boyutunu ve 

nasıl elde ettiğini açıklayan “işlevsel” boyutunu vurgulayarak hizmet 

kalitesini iki farklı kategoride değerlendirmiştir  (akt. Caruana,2000). En 

yaygın uyarlanmış ve test edilmiş kavramsallaştırma ise Parasuraman 

(1988) tarafından geliştirilen model olarak değerlendirilmektedir (Kueh 

ve Voon, 2007). Böylece güvenilirlik, heveslilik, fiziksel görünüm, 

güvence ve empati olmak üzere beş boyutlu SERVQUAL ölçeği  yaygı 

bilinen ölçek olarak karşımıza çıkmaktadır (Mehta ve diğ., 2000). Hizmet 

kalitesi ayrıca tüketici davranışları literatüründe çokça işlenen ve tüm 

sektörler için büyük önem taşıyan pek çok yapının önceli olması 

bakımından da önemli bir olgudur. Seth ve diğ. (2004)’ nin 

çalışmalarında incelenen pek çok model, hizmet kalitesinin müşteri 

memnuniyeti, satın alma eğilimi, olumlu tavsiye eğilimi gibi pek çok 

yapıyı etkileyen önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır.   

3.Araştırma yöntemi  

Müşteri odaklı pazarlama yaklaşımlarının sonucu olarak hizmet kalite 

algısının ölçümüne yönelik geliştirilen ölçekler sağlık, bankacılık, 

departmanlı mağazacılık gibi birçok sektörde uygulanmıştır. Bunun için 

genellikle Parasuraman ve diğ. (1988)’ nin geliştirdikleri SERVQUAL 

ölçeği kullanılmıştır. Ancak 22 maddelik bu ölçeğin perakende sektörü 

için yeterince uygun bir ölçüm aracı olmadığı literatürde belirtilmektedir 

(Dabholkar ve diğ., 1996).  Bu nedenle bu çalışmada Dabholkar ve diğ. 

(1996) tarafından geliştirilen ve literatürde yazarlarının baş harflerinden 

hareketle DTR olarak anılan ölçüm tekniğinden yararlanılmıştır. 28 

maddeden oluşan bu ölçek fiziksel boyut, güvenilirlik boyutu, kişisel 

etkileşim boyutu, problem çözme boyutu ve mağaza politikası boyutu 

olmak üzere toplam 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçümde beşli Likert 

ölçeğinden yararlanılmıştır.  Bunun yanı sıra demografik ve satın alma 
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davranışına ilişkin veriler frekans analizi ile incelenirken, demografik 

özellikler arasındaki farklarının analizi için One Way-ANOVA ve 

Independent Samples T test teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin 

analizi SPSS 22.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

4.İstatistiksel analizler 

Tablo 1. Araştırmaya katılan tüketicilerin demografik bilgilerine 

ilişkin frekans ve yüzdelik dağılımları 

Değişken Alt değişken f % 

Yaşadıkları şehir 
İstanbul 214 62,8 

Sakarya 127 37,2 

Cinsiyet 
Kadın 163 47,8 

Erkek 178 52,2 

Medeni durum 
Bekar 198 58,1 

Evli 143 41,9 

Meslek 

İşçi 76 22,3 

Memur 59 17,3 

Yönetici 30 8,8 

Esnaf 30 8,8 

Öğrenci 108 31,7 

Diğer 38 11,1 

Yaş grubu 

18-25 143 41,9 

26-35 100 29,3 

36-45 66 19,4 

45+ 32 9,4 

Gelir durumu 

2000 altı 23 6,7 

2001-3000 87 25,5 

3001-4000 109 32,0 

4001-5000 65 19,1 

5000+ 57 16,7 

Araştırmaya katılanların %62,8’i İstanbul’da yaşarken, %37,2’si 

Sakarya’da yaşamaktadır. Katılımcıların %47,8’i kadın, %52,2’si 

erkeklerden oluşmakta, %58,1’i bekâr, %41,9’u ise evlidir. Araştırmaya 

katılanların %22,3’ü işçi, %17,3’ü memur, %8,8’i yönetici, %8,8’i esnaf, 

%31,7’i öğrenci, %11,1’i diğer meslek gruplarındadır. Katılımcıların 

%41,9’u 18,25 yaş grubunda, %29,3’ü 26-35 yaş grubunda, %19,4’ü 36-

45 yaş grubunda, %9,4’ü 45+ yaş grubundadır. Katılımcıların %6,7’si 

2000 TL ve altında aylık gelire sahipken, %25,5’i 2001-3000 TL arasında 

aylık gelire sahip, %32’si 3001-4000 TL aylık gelire sahip, %19,1’i 

4001-4000 TL aylık gelire sahip, %16,7’si 5000 TL üzerinde aylık gelire 

sahiptir. 
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Tablo 2. Araştırmaya katılan tüketicilerin satın alma bilgilerine 

ilişkin frekans ve yüzdelik dağılımları 

Değişken Alt değişken f % 

Teknoloji 

mağazalarından ne 

sıklıkla alışveriş 

yapılıyor 

Haftada bir veya 

birkaç kez 
12 3,5 

Ayda bir veya birkaç 

kez 
57 16,7 

Üç ayda bir veya 

birkaç kez 
53 15,5 

Altı ayda bir veya 

birkaç kez 
52 15,2 

Yılda bir veya birkaç 

kez 
167 49,0 

Teknoloji 

mağazalarından 

çoğunlukla hangi 

ürünler satın 

alınıyor 

Bilgisayar 113 33,1 

Bilgisayar ile ilgili 

ürün 
31 9,1 

Akıllı telefon 119 34,9 

Elektronik ürün 

aksesuar 
29 8,5 

Elektronik ürün sarf 

malzeme 
9 2,6 

Elektrikli ev eşyası 31 9,1 

Diğer 9 2,6 

Teknoloji 

mağazalarından 

satın alınan 

ürünlere yıllık 

ortalama harcanan 

parasal miktar 

250 TL ve altı 7 2,1 

251-500 TL 24 7,0 

501-750 TL 24 7,0 

751-1000 TL 27 7,9 

1001-1500 TL 40 11,7 

1501-2000 TL 46 13,5 

2001-2500 TL 58 17,0 

2501-3000 TL 50 14,7 

3501-4000 TL 35 10,3 

4501-5000 TL 17 5,0 

5000 TL ve üzeri 13 3,8 

En fazla tercih 

ettikleri teknoloji 

mağazası 

Teknosa 150 44,0 

Vatan 63 18,5 

Media Markt 59 17,3 

Bimeks 28 8,2 

Gold 25 7,3 

Diğer 16 4,7 

Tablo 2. verilerine göre araştırmaya katılanların çoğunluğu (%49) 

yılda bir veya birkaç kez teknoloji mağazalarından alışveriş yapmaktadır 
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ve %33,1’i çoğunlukla bilgisayar satın alırken, %9,1’i bilgisayar ile ilgili 

ürün almakta, %34,9’u ise akıllı telefon satın almaktadır. Araştırmaya 

katılanların büyük çoğunluğu yıllık 1001-1500 TL ile 3501-4000 TL 

arasında değişen düzeyde teknoloji mağazalarından satın aldıkları ürünler 

için harcama yapmaktadır. Katılımcıların en fazla tercih ettikleri teknoloji 

mağazaları sırasıyla Teknosa, Vatan Bilgisayar, Media Markt, 

mağazalarıdır. Elektronik ürün marketleri sektörüne bakıldığında en fazla 

mağazaya sahip firmalar sırasıyla Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Media 

Markt mağazalarıdır (Çetin, 2020). Dolayısıyla çalışmamızdan elde 

edilen tüketici tercihleri sıralamasıyla, sektördeki büyüklük sıralaması 

uyumludur. 

Tablo 3. Araştırmaya katılan tüketicilerin hizmet kalitesi alt 

boyutları algı düzeylerine ilişkin analizi sonuçları 

Alt boyut N X Ss 

HK – Fiziksel 341 3,79 ,775 

HK – Güvenilirlik 341 3,78 ,780 

HK – Kişisel etkileşim 341 3,87 ,720 

HK – Problem çözme 341 3,71 ,854 

HK – Mağaza politikası 341 3,82 ,745 

Tablo 3. incelendiğinde, araştırmaya katılanların tüm hizmet kalitesi 

alt boyutlarına ilişkin algı düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 4. Araştırmaya katılan tüketicilerin hizmet kalitesi alt 

boyutlarına ilişkin algı düzeylerinin yaşadıkları şehirlere göre 

karşılaştırılmasına yönelik Independent Samples T test analizi 

sonuçları 

Alt boyut Şehir N X Ss t p 

HK – Fiziksel 
İstanbul 214 3,84 ,764 

1,291 ,198 
Sakarya 127 3,72 ,792 

HK – 

Güvenilirlik 

İstanbul 214 3,79 ,750 
,412 ,681 

Sakarya 127 3,75 ,831 

HK – Kişisel 

Etkileşim 

İstanbul 214 3,89 ,712 
,773 ,440 

Sakarya 127 3,83 ,735 

HK – Problem 

Çözme 

İstanbul 214 3,77 ,874 
1,485 ,139 

Sakarya 127 3,62 ,813 

HK – Mağaza 

Politikası 

İstanbul 214 3,91 ,711 
2,893 ,004 

Sakarya 127 3,67 ,778 

Tablo 4. incelendiğinde ise İstanbul’da yaşayanların fiziksel, 

güvenilirlik, kişisel etkileşim ve problem çözme boyutlarına ilişkin 
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hizmet kalitesi algılarının Sakarya’da yaşayanlardan daha yüksek olduğu, 

ancak il değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık bulunmadığı 

(p>0,05), mağaza politikası hizmet kalitesi algında ise İstanbul’da 

yaşayanların algı düzeyinin Sakarya’da yaşayanlardan istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (p<0,05) görülmektedir. 

Tablo 5. Araştırmaya katılan tüketicilerin hizmet kalitesi alt 

boyutlarına ilişkin algı düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırılmasına 

yönelik Independent Samples T test analizi sonuçları 

Alt boyut Cinsiyet N X Ss t p 

HK – Fiziksel 
Kadın 163 3,78 ,783 

-,238 ,812 
Erkek 178 3,80 ,771 

HK – 

Güvenilirlik 

Kadın 163 3,77 ,812 
-,165 ,869 

Erkek 178 3,78 ,751 

HK – Kişisel 

Etkileşim 

Kadın 163 3,89 ,754 
,536 ,593 

Erkek 178 3,85 ,690 

HK – 

Problem 

Çözme 

Kadın 163 3,72 ,874 

,045 ,964 
Erkek 178 3,71 ,837 

HK – Mağaza 

Politikası 

Kadın 163 3,84 ,769 
,455 ,649 

Erkek 178 3,80 ,724 

Tablo 5. incelendiğinde kadın katılımcıların kişisel etkileşim, problem 

çözme, mağaza politikası hizmet kalitesi algı düzeylerinin erkek 

katılımcılardan daha yüksek olduğu, erkek katılımcıların ise fiziksel 

boyut ile güvenilirlik boyutu hizmet kalitesi algılarının kadın 

katılımcılardan daha yüksek olduğu, ancak cinsiyet değişkenine göre 

hizmet kalitesi algısında anlamlı düzeyde farklılık bulunmadığı (p>0,05) 

görülmektedir. 

Tablo 6. Araştırmaya katılan tüketicilerin hizmet kalitesi alt 

boyutlarına ilişkin algı düzeylerinin medeni durumlarına göre 

karşılaştırılmasına yönelik Independent Samples T test analizi 

sonuçları 

Alt boyut 
Medeni 

durum 
N X Ss t p 

HK – 

Fiziksel 

Bekar 198 3,71 ,821 
-2,305 ,022 

Evli 143 3,91 ,695 

HK – 

Güvenilirlik 

Bekar 198 3,75 ,805 
-,692 ,489 

Evli 143 3,81 ,744 

HK – Kişisel 

Etkileşim 

Bekar 198 3,81 ,760 
-1,839 ,067 

Evli 143 3,95 ,655 

HK – Bekâr 198 3,67 ,880 -1,023 ,307 
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Problem 

Çözme 

Evli 143 3,77 ,815 

HK – Mağaza 

Politikası 

Bekâr 198 3,81 ,778 
-,218 ,827 

Evli 143 3,83 ,700 

Tablo 6. incelendiğinde, evli katılımcıların güvenilirlik, kişisel 

etkileşim, problem çözme, mağaza politikası hizmet kalitesi boyutlarını 

algı düzeylerinin bekâr katılımcılardan daha yüksek olduğu, ancak 

medeni duruma göre bu alt boyutlardaki hizmet kalitesi algı düzeyinin 

anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (p>0,05), fiziksel boyut hizmet kalitesi 

algısında ise evli katılımcıların algı düzeyinin bekar olanlardan anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğu (p<0,05) görülmektedir. 

Tablo 7. Araştırmaya katılan tüketicilerin hizmet kalitesi alt 

boyutlarına ilişkin algı düzeylerinin mesleklerine göre 

karşılaştırılmasına yönelik one way anova analizi sonuçları 

Alt boyut Meslek N X Ss F p 

HK – 

Fiziksel 

İşçi 76 3,71 ,765 

2,035 ,073 

Memur 59 3,75 ,847 

Yönetici 30 4,01 ,519 

Esnaf 30 4,04 ,669 

Öğrenci 108 3,69 ,820 

Diğer 38 3,96 ,740 

HK – 

Güvenilirlik 

İşçi 76 3,75 ,833 

,565 ,726 

Memur 59 3,79 ,782 

Yönetici 30 3,89 ,680 

Esnaf 30 3,85 ,793 

Öğrenci 108 3,70 ,792 

Diğer 38 3,89 ,712 

HK – Kişisel 

Etkileşim 

İşçi 76 3,88 ,710 

,807 ,546 

Memur 59 3,82 ,735 

Yönetici 30 4,06 ,539 

Esnaf 30 3,91 ,703 

Öğrenci 108 3,79 ,766 

Diğer 38 3,95 ,727 

HK – 

Problem 

Çözme 

İşçi 76 3,71 ,904 

,268 ,931 

Memur 59 3,65 ,806 

Yönetici 30 3,60 ,953 

Esnaf 30 3,74 ,843 

Öğrenci 108 3,76 ,819 

Diğer 38 3,77 ,887 

HK –  

 

İşçi 76 3,81 ,747 
,237 ,946 

Memur 59 3,81 ,728 
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Mağaza 

Politikası 

Yönetici 30 3,77 ,687 

Esnaf 30 3,87 ,609 

Öğrenci 108 3,79 ,804 

Diğer 38 3,92 ,768 

Tablo 7. incelendiğinde, fiziksel, güvenilirlik, kişisel etkileşim 

boyutlarında yönetici ve esnaf olan katılımcıların algı düzeyinin daha 

yüksek olduğu, problem çözme boyutunda öğrenci ve diğer meslek 

gruplarındaki katılımcıların algısının daha yüksek olduğu, mağaza 

politikası boyutunda esnaf ve diğer meslek gruplarındaki katılımcıların 

algısının daha yüksek olduğu, ancak katılımcıların hizmet kalitesi 

algılarının meslek gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığı (p>0,05) görülmektedir. 

Tablo 8. Araştırmaya katılan tüketicilerin hizmet kalitesi alt 

boyutlarına ilişkin algı düzeylerinin yaş gruplarına göre 

karşılaştırılmasına yönelik one way anova analizi sonuçları 

Alt boyut Yaş  N X Ss F p 

HK – Fiziksel 

18-25 143 3,71 ,831 

1,892 ,131 
26-35 100 3,77 ,740 

36-45 66 3,96 ,693 

45+ 32 3,91 ,755 

HK – 

Güvenilirlik 

18-25 143 3,68 ,817 

1,760 ,155 
26-35 100 3,86 ,785 

36-45 66 3,90 ,680 

45+ 32 3,70 ,753 

HK – Kişisel 

Etkileşim 

18-25 143 3,83 ,774 

1,064 ,364 
26-35 100 3,82 ,735 

36-45 66 4,00 ,582 

45+ 32 3,93 ,679 

HK – 

Problem 

Çözme 

18-25 143 3,71 ,850 

,558 ,643 
26-35 100 3,64 ,907 

36-45 66 3,82 ,776 

45+ 32 3,73 ,869 

HK – Mağaza 

Politikası 

18-25 143 3,77 ,779 

,768 ,513 
26-35 100 3,80 ,767 

36-45 66 3,94 ,624 

45+ 32 3,81 ,754 

Tablo 8. incelendiğinde, 36-45 ve 45+ yaş grubundaki katılımcıların 

fiziksel, güvenilirlik, kişisel etkileşim, problem çözme ve mağaza 

politikası alt gurupları hizmet kalitesi algılarının daha yüksek olduğu, 
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ancak yaş grubu açısından katılımcıların hizmet kalitesi algı düzeylerinin 

anlamlı olarak farklılaşmadığı (p>0,05) görülmektedir. 

Tablo 9. Araştırmaya katılan tüketicilerin hizmet kalitesi alt 

boyutlarına ilişkin algı düzeylerinin gelir durumlarına göre 

karşılaştırılmasına yönelik one way anova analizi sonuçları 

Alt boyut 
Gelir 

durumu 
N X Ss F p 

HK – 

Fiziksel 

2000 altı 23 3,82 ,750 

,686 ,602 

2001-

3000 
87 3,86 ,833 

3001-

4000 
109 3,80 ,741 

4001-

5000 
65 3,83 ,755 

5000+ 57 3,65 ,788 

HK – 

Güvenilirlik 

2000 altı 23 3,80 ,816 

,184 ,946 

2001-

3000 
87 3,82 ,753 

3001-

4000 
109 3,74 ,913 

4001-

5000 
65 3,75 ,741 

5000+ 57 3,81 ,561 

HK –  

Kişisel 

Etkileşim 

2000 altı 23 3,71 ,778 

,370 ,830 

2001-

3000 
87 3,90 ,711 

3001-

4000 
109 3,89 ,759 

4001-

5000 
65 3,88 ,732 

5000+ 57 3,83 ,632 

HK – 

Problem 

Çözme 

2000 altı 23 3,72 ,983 

,302 ,876 

2001-

3000 
87 3,67 ,824 

3001-

4000 
109 3,68 ,892 

4001-

5000 
65 3,81 ,823 

5000+ 57 3,73 ,824 

HK – 

Mağaza 

Politikası 

2000 altı 23 3,81 ,659 

,422 ,793 2001-

3000 
87 3,88 ,817 
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3001-

4000 
109 3,84 ,777 

4001-

5000 
65 3,74 ,662 

5000+ 57 3,78 ,701 

Tablo 9. incelendiğinde, fiziksel, güvenilirlik, kişisel etkileşim ve 

mağaza politikası boyutlarının algısında, aylık geliri 2001-3000 TL olan 

katılımcıların algı düzeyinin daha yüksek olduğu, problem çözme 

boyutunun algısında ise aylık geliri 4001-5000 TL olan katılımcıların en 

yüksek algı düzeyine sahip olduğu, ancak aylık gelir durumuna göre 

araştırmaya katılanların hizmet kalitesi algı düzeylerinin istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı (p>0,05) görülmektedir. 

Tablo 10. Araştırmaya katılan tüketicilerin hizmet kalitesi ölçeğine 

ilişkin algı düzeylerini tanımlayıcı istatistikler 

 N X Ss 

Fiziksel boyut    

1.Bu mağaza modern görünümlü donanıma ve 

fiziki özelliklere sahiptir.   
341 3,86 1,163 

2.Mağazadaki fiziksel imkânlar görsel olarak 

çekicidir.   
341 3,99 1,054 

3.Mağaza hizmetiyle ilgili materyaller (alışveriş 

sepeti, kataloglar, bildirimler gibi) görsel olarak 

çekicidir.  

341 3,83 1,068 

4.Bu mağazanın müşterilere açık; temiz, güzel ve 

rahat (dinlenme alanı, ürünleri deneme alanı, çocuk 

oyun alanı gibi) alanları vardır.  

341 3,30 1,341 

5.Bu mağazanın yerleşim düzeni müşterilerin 

aradıkları ürünleri bulmalarını kolaylaştırır.  
341 3,90 1,109 

6.Bu mağazanın yerleşim düzeni müşterilerin 

mağaza içinde hareket etmelerini kolaylaştırır.  
341 3,89 1,059 

Güvenilirlik boyutu    

7.Bu mağaza belirli bir sürede bir şey yapmaya söz 

verirse onu gerçekleştirir.   
341 3,72 1,102 

8.Bu mağaza sunduğu hizmetleri söz verdiği sürede 341 3,77 1,074 
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gerçekleştirir.   

9.Bu mağaza sunduğu hizmeti ilk seferde doğru 

şekilde gerçekleştirir.  
341 3,81 1,042 

10.Bu mağazada müşterinin ihtiyacı olan ürünü 

istediği anda bulması mümkündür.  
341 3,84 1,058 

11.Bu mağaza hatasız satış işlemleri ve kayıtları 

konusunda başarılıdır.  
341 3,74 1,050 

Kişisel etkileşim boyutu    

12.Bu mağazadaki çalışanlar müşterilerin sorularını 

yanıtlamak için gerekli bilgiye sahiptirler.  
341 3,91 1,064 

13.Bu mağazadaki çalışanların davranışları 

müşterilerde güven uyandırmaktadır.  
341 3,92 1,092 

14.Müşteriler bu mağazada güvenle alışveriş 

yaparlar.  
341 3,87 1,080 

15.Mağaza çalışanları müşterilerine hızlı hizmet 

sunarlar.  
341 3,79 1,041 

16.Mağaza çalışanları müşterilerine hizmetin ne 

zaman tamamlanacağını tam olarak söylerler.  
341 3,79 1,064 

17.Mağaza çalışanları müşterilerinin taleplerine her 

zaman vakit ayırırlar.  
341 3,81 1,087 

18.Bu mağaza müşterilerine özel ilgi gösterir.  341 3,77 1,111 

19.Çalışanlar müşterilere karşı her zaman 

naziktirler.  
341 3,95 1,032 

20.Çalışanlar müşterilere telefonda da nazik 

davranırlar.  
341 4,00 1,019 

Problem çözme boyutu    

21.Bu mağaza ürün iade ve değişimlerini istekli bir 

şekilde gerçekleştirir.  
341 3,75 1,165 

22.Müşterinin bir problemi olduğunda çözüm için 

içtenlikle ilgilenilir.  
341 3,74 ,996 

23.Mağaza çalışanları müşteri şikâyetlerini 

doğrudan ve hızlıca ele almakta yeteneklidirler.  
341 3,65 1,087 
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Araştırmaya katılan müşterilerden en fazla alışveriş yaptıkları 

elektronik ürün mağazasını hizmet kalitesi bakımından değerlendirmeleri 

istemiştir. Bunun için daha önce de belirtildiği gibi DTR hizmet kalitesi 

ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadeler tablo 10’da yer 

almaktadır. Buna göre genel olarak müşterilerin mağazalardan aldıkları 

hizmetlerden memnun olduklarını söylemek mümkündür. Ancak görece 

olarak değerlendirildiğinde mağaza müşterilerinin, mağazaların sunduğu 

dinlenme alanı gibi özel alanlar konusunda verdikleri hizmetler (3,30) ve 

park alanı konusunda verdikleri hizmetler (3.,55) bakımından algılarının 

düşük olduğunu söylemek mümkündür.  Kredi kartı kullanımına ilişkin 

hizmetler (4,04) ve çalışanların nezaketi (4,00) konusunda ise 

müşterilerin algı düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir.  

5.Sonuç  

Kalite konusu tüm işlemlerin müşteri memnuniyeti oluşturma ve buna 

bağlı olarak müşterilerini elde tutabilmeleri için önemsedikleri bir 

konudur.  Hizmet kalitesi de aynı düzeyde önemli bir olgu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çalıma genel olarak değerlendirildiğinde, DTR 

hizmet kalitesi ölçeğinin elektronik ürün mağazacılığında 

kullanılabilirliğini göstermek bakımından katkı sağlamaktadır. 

Çalışmanın verileri incelendiğinde katılımcıların daha çok akıllı telefon 

ve bilgisayar satın aldıkları ve yılda bir veya birkaç kez alışveriş 

yaptıkları görülmektedir. Katılımcılar sırasıyla en çok Teknosa, Vatan 

Bilgisayar ve Media Markt mağazalarını tercih etmektedirler ve bu bilgi 

literatürle uyumludur. Demografik özellikler bakımından 

değerlendirildiğinde ise, medeni durum dışında tüm demografik özellikler 

bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

Mağaza politikası boyutu    

24.Mağaza müşterilerine yüksek kaliteli ürünler 

sunar.  
341 3,87 1,134 

25.Bu mağaza müşterilerine yeterli sayıda ve 

konforlu park alanı sunar.  
341 3,55 1,218 

26.Bu mağazanın çalışma saatleri tüm müşterilere 

uygundur.  
341 3,90 1,041 

27.Bu mağaza çok kullanılan kredi karlarını kabul 

eder. 
341 4,04 1,100 

28.Bu mağaza müşterilerine kendi kredi 

imkânlarını (kredilendirme seçeneklerini) sunar.  
341 3,73 1,168 
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gözlenmemiştir. Ayrıca yaşadıkları iller bakımından gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenmiştir. Bu bağlamda fiziksel 

boyut hizmet kalitesi algısında evli katılımcıların algı düzeyinin bekâr 

katılımcılardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Ayrıca yaşadıkları il bakımından değerlendirildiğinde 

hizmet kalitesi boyutlarını algılama bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı fark olduğu gözlemlenmiştir. İstanbul’ da yaşayan katılımcıların 

mağaza politikası boyutunu algı düzeyleri daha yüksektir. Hizmet kalitesi 

ölçeğinde yer alan ifadeler değerlendirildiğinde ise,  genel olarak 

müşterilerin mağazalardan aldıkları hizmetleri yüksek 

değerlendirdiklerini söylemek mümkündür. Ancak görece olarak 

değerlendirildiğinde katılımcıların, mağazaların sunduğu dinlenme alanı, 

çocuk parkı gibi özel alanlar konusunda verdikleri hizmetleri ve 

mağazaların sundukları park alanı hizmetlerini daha düşük 

değerlendirmişlerdir. Bu bağlamda mağazaların bu konulara daha fazla 

özen göstermeleri gerektiğini söylemek mümkündür.   Kredi kartı 

kullanımına ilişkin sunulan imkânlar ve çalışanların nezaketi konusunda 

ise müşterilerin algı düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir.  

Çalışmadan elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde 

katılımcıların hizmet kalitesi bağlamında algılarını değerlendirebilmek 

bakımından çalışmada kullanılan ölçeğin oldukça uygun olduğu 

söylenebilir. Elde edilen bulguların, mağaza yöneticilerinin hizmet 

kalitesi konusuna ilgilerini çekecek ve yeni çalışmalara ışık tutacak 

nitelikte olduğunu söylemek mümkündür.  
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GİRİŞ 

Otomotiv sektörü, son yüz yılda kültür olarak dünya geneline yayılmış 

ve bu bağlamda, dünya ekonomisine yön vererek toplumun yaşantısı 

üzerinde önemli değişimlere yol açmıştır. Demir-çelik, petro-kimya, 

dokuma, cam, boya, elektrik ve elektronik gibi birçok sektörden girdi alan 

otomotiv sektörü; pazarlama, tamir, bakım, yedek parça satışları, 

akaryakıt, finansman ve sigortacılık hizmetlerinde yarattığı geniş iş hacmi 

bağlamında ekonomilerde etkileyici bir konuma sahiptir (Chiaberge, 

2011:390; Mitchell vd., 2010:1). Ancak, dünya ekonomisi, Covid-

19 salgını sebebiyle tarihte eşi benzeri görülmemiş bir krizin eşiğine 

gelirken, yarattığı katma değer, istihdama olan katkı ve teknolojik 

gelişmeye öncülük etme özelliklerine sahip olan otomotiv sektörü de bu 

olumsuz gelişmelerden nasibini almıştır.  

Tercihlerin değişmesi neticesinde düşük karbon salınımlı hibrit ve 

elektrikli araçlara olan talebin artması, Brexit Sözleşmesi’nin neden 

olduğu belirsizlik, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının sebep 

olduğu yeni gümrük maliyetleri ve küresel ticaret sonucunda ortaya çıkan 

korumacılık gibi olguların yanında 2020 yılı başlarında ortaya çıkan salgın 

krizi otomotiv sektörünü daha da sarsmıştır. Salgın sürecinde küresel 

piyasalarda oluşan dalgalanmalar sebebiyle yaşanan finansal riskler, 

tedarik zincirlerine bu bağlamda ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve 

salgınla mücadele tedbirlerinden dolayı iç talebe yansıyan etkiler ülke 

ekonomilerini zor durumda bırakmıştır. Otomotiv sektöründe global olarak 

yaşanan bu sorunların yanında, salgın öncesinde araç tedariğinde sıkıntı 

yaşayan Türkiye pazarı, salgından sonraki süreçte de aynı sorunu artarak 

yaşamaktadır (Koç Digital, 2020).  
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Çalışmanın; birinci bölümünde otomotiv sektörünün önemi 

anlatılmıştır. İkinci bölümünde Covid-19 salgınından önceki süreçte 

otomotiv sektörünün genel yapısı incelenirken, üçüncü bölümde Covid-19 

salgınının otomotiv sektörüne etkisi ve salgından sonraki zamanda 

otomotiv sektörü bazında yaşananlar, makroekonomik etkiler de göz 

önünde bulundurularak, ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmiştir. Çalışma, 

sonuç bölümüyle tamamlanmıştır. Çalışmada, dünyayı etkisi altına 

alan Covid-19 salgınının en fazla etkilediği sektörlerden biri olan otomotiv 

endüstrisinde, üreticilerin üretim modellerini, bayilerin de satış 

stratejilerini güncelleyerek yeni satış kanalları oluşturması 

beklenmektedir. 

1. OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ 

Endüstriyel ve ekonomik anlamda önemli bir güç olan otomotiv 

sektörü; yüksek katma değer, istihdam, farklı sektörlerin gelişimine katkı1 

ve küresel ticarette yer alan yüksek pay anlamlarında önemli bir 

lokomotiftir (Polat, 2020:505). Özellikle son yıllarda, otomotiv endüstrisi 

üretim ve ihracata yönelik yatırımlar yapılması nedeniyle yabancı 

sermayenin ilgi duyduğu bir sektör haline gelmiştir. Otomotiv 

endüstrisinde yaşanan dalgalanmalar ve değişimler, sanayileşmiş bütün 

ülkelerde ana sanayi olarak isimlendirdiğimiz motorlu araç üretimi ile yan 

sanayi olarak isimlendirdiğimiz parça ve sistem üreticileri arasındaki 

kuvvetli bağlılıktan dolayı, ekonomiyi de önemli ölçüde etkilemektedir. 

Dünya çapında önemli bir endüstriyel ve ekonomik güç olan otomotiv 

endüstrisinin cazibesi, yılda ortalama olarak 60 milyon otomobil ve 

kamyon üretiminden ve bu bağlamda, dünyadaki petrolün yaklaşık olarak 

yarısının tüketilmesi olgusundan kaynaklanmaktadır. Otomotiv 

endüstrisinde sadece Avrupa, ABD ve Çin’de 13 milyon kişi olmak üzere 

dünya genelinde toplam 14 milyon kişinin doğrudan istihdam edilmesi 

gerçeği ise bu cazibeyi daha da artırmaktadır. Otomotiv endüstrisi, 

ülkelerin GSYH'lerinde de çok önemli bir kalemdir. Sektörün GSYH 

içindeki payı AB’de %7, ABD'de %3, Çin’de %10 ve Türkiye’de %4’tür2 

(Durdak, 2020).  

                                                             
1 Otomotiv sektörü; demir-çelik, elektronik, yazılım, plastik, akaryakıt, enerji, tekstil ve kimya gibi pek 

çok sektörün gelişimine katkıda bulunmaktadır (OYAK, 2020). 
2 Türkiye’de GSYH içinde %4’lük paya sahip olan otomotiv sanayisi, sanayi üretiminin %6,6’sını, 

imalat sanayi üretiminin %8,14’ünü oluşturmaktadır (Durdak, 2020). Ölekli (2020)’ye göre, 

Türkiye’de 1 kişilik istihdam artışının, diğer sektörlerde 4 kişilik istihdam artışına yol açtığını ve bu 

bağlamda, yaklaşık olarak 500 bin kişiye doğrudan otomotiv sanayi ve yan sanayi içerisinde istihdam 

yaratılarak iş gücüne katkı sağlanmaktadır. 
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2. COVID-19 SALGININDAN ÖNCE OTOMOTİV 

SEKTÖRÜNÜN GENEL YAPISI  

1908 yılında, Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) Henry Ford’un 

geliştirmiş olduğu yeni “Kitlesel Üretim” modeli otomobil sektöründe yeni 

bir çığır açarken söz konusu model sayesinde sağlanan verimlilik, maliyet 

avantajı ve kalitenin artması ABD’nin zirveye yerleşmesini sağlamıştır. 

Başta Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Güney Kore olmak 

üzere Asya ve Avrupa ülkeleri motorlu taşıt üretimine 1960’lı yıllarda 

başlamışlardır (OICA, 2018). Japonya ise dünya otomotiv endüstrisinde 

1960’larda %4.9 olan payını 1980’lerde 11 milyonluk üretim ile %28.6’e 

taşıyarak otomotiv sektöründeki bu hızlı gelişimi sayesinde ABD ve 

Avrupa ülkeleri ile doğrudan işbirliği kurarak yatırım yapabilme imkânı 

elde etmiştir.  

1970’li yıllarda otomobil sektörü gelişmiş ülkelerde devlet teşvikleri ile 

desteklenirken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler montaj sanayi diye 

adlandırdığımız türden parçaların birleştirilmesi suretiyle araçlar 

üretmişlerdir. 1979 yılında yaşanan ikinci petrol şokunun etkisiyle,  dünya 

motorlu taşıt üretimi 1979’daki 41,6 milyon adetten 1982’de 36,1 milyon 

adede düşmüş ve otomobil endüstrisi yaşanan bu şoktan ancak dört yıllık 

bir süre sonunda çıkabilmiştir.  

Dünya otomotiv endüstrisi 1980’li yıllarla birlikte yeni bir sürece 

girmiştir. Japonların yeni teknolojik gelişmeleri sektöre uyarlamaları ile 

gelişmiş dizayn ve üretim tekniklerinin yarattığı üretim artışı ve Güney 

Kore’de ihracata dayalı büyümenin özellikle otomotiv sektörü 

öncülüğünde gelişmesi sektörde yeni bir yapılanma sürecini beraberinde 

getirmiştir. 1980’li yılların ortalarında ürün çeşitliliği, yeni üretim 

teknolojilerinin geliştirilmesi, maliyeti düşürme, aynı markaların farklı 

model üretimleri ve çevre kirliliğinin düşürülmesi gibi kavramların 

öneminin artmasından dolayı 1990’lı yıllarda otomotiv endüstrisinin 

gelişmiş olduğu ABD, Japonya ve Avrupa gibi ülkelerin dışındaki diğer 

ülkelerde de üretimin arttığı gözlemlenmiştir (Du ve Ouyang, 2017: 530; 

Cusumano ve Nobeoka, 1992: 265). Bu bağlamda, toplam üretim 

maliyetleri içerisinde en büyük paya sahip işgücü maliyetlerini düşürerek  

daha rekabetçi koşullarda yüksek pazar payına sahip olabilmek amacı 

güden büyük üreticilerin üretimlerini kendi ülkelerinde yapmak yerine,  

gelişmekte olan ve aynı zamanda pazarın bulunduğu ülkelere yakın 

bölgelere kaydırmaları, otomotiv endüstrisinde gelişmiş ülkelerden 

gelişmekte olan ülkelere doğru bir geçiş başlatmıştır (Yılmaz, 2016: 35, 

Bedir, 2002:5). Yani otomobil üretimi iç pazarı doyma noktasına ulaşan 

sanayileşmiş ülkelerden diğer ülkelere kaymıştır.  
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2000’li yıllara kadar, otomotiv üretimi yılda ortalama %3 büyürken. 

2001, 2008 ve 2009 ekonomik krizlerinin etkisiyle sektördeki büyüme hızı 

yavaşlamıştır (Özkan, 2018:72). 2008 yılında yaşanan finansal kriz nedeni 

ile otomotiv endüstrisinde Almanya’nın dünya üretimindeki payı 

değişmezken, ABD, Japonya ve Kanada’nın üretim payları düşmüş, Çin ve 

Hindistan gibi diğer ülkelerinde üretimdeki paylarında artış 

gözlemlenmiştir (Pişkin, 2017:7). Japonya’nın üretim payı % 0,3 

azalırken, Çin’in üretim payı % 5.1 Hindistan’ın üretim payı ise % 2.7 artış 

göstermiştir. Dünyadaki toplam motorlu taşıt üretimi OICA’nın 

(Organisation Internationale des Constructeurs D'Automobiles) 2008 yılı 

verilerine göre, 2007 yılına göre %3.9 azalmış ve 70.3 milyon adede 

düşmüştür. 2008 yılı motorlu taşıt üretimi AB ülkelerinde 2007 yılına göre 

% 6,6 oranında azalmış ve 18.4 milyon adet olmuş ve dünya otomotiv 

üretimindeki AB’nin payı %26 olmuştur. 2007 yılına göre AB (Yeni 

Üyeler)’nin otomotiv % 7.6 artmış,  3.3 milyon adet ile yükselmiş, NAFTA 

bölgesi ise 12.9 milyonluk üretim ile üretimde %18 paya sahip olmuştur 

(Deniz 2009:5-6). 2008 yılında yaşanan finansal kriz sonrası ABD ve 

Avrupa otomotiv endüstrisindeki ve üretimdeki güçlü konumunu yitirmiş, 

yerini dünya otomobil üretiminde %47 payı ve 24.5 milyon adet üretim ile 

Asya-Okyanusya bölgesine (özellikle Çin, Japonya, Güney Kore, 

Hindistan, Brezilya, Meksika ve Türkiye) bırakmıştır (Şekil 1). 

Günümüzde ise, küresel üretimin yarısından fazlasına sahip olan Asya – 

Okyanusya bölgesi üretimi, büyük küresel üretici ülke Çin’in üretimdeki 

düşüşü nedeni ile %2 azalarak 52.5 milyon adede gerilemiştir (KPMG, 

2020: 4). 

 

Şekil 1: Dünyanın Bölgesel Otomobil Üretim Payları 

(Kaynak: KPGM, 2020 (OCIA))  
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Şekil 2 (a)’ da görüldüğü gibi, 2009 yılında meydana gelen ciddi bir 

daralmadan sonra küresel ekonomi içinde önemli bir yere sahip olan 

otomotiv sektörü, 2010-2018 yılları arasında tekrar ivme kazanmıştır. 

Sekiz yıllık bir büyümenin ardından 2017 yılında otomobil üretimi 97.4 

milyon adete çıkmış, 2018 yılında ise yaklaşık 96 milyonluk adet satış 

gerçekleşmiştir. 

 

 

Şekil 2 (a): Dünya Otomotiv Sektöründe Üretim ve Satışlar (bin adet) 

(Kaynak: KPGM, 2020 (OCIA)) 

 

Şekil 2 (b): Dünya Otomotiv Sektöründe Üretim ve Satışlar (değişim) 

(Kaynak: KPGM, 2020 (OCIA)) 

2017 yılında otomobil üretimi 2016 yılına göre %2,4 artarken, otomobil 

satışları %3.1 büyümüştür. 2018 yılında ise otomotivdeki toplam üretim ve 

satışlar %2.7 oranında küçülmüştür (Şekil 2(b)). Düşüşün devam etmesi ile 

2019 yılında Avrupa otomotiv pazarında % 0.3 küçülme meydana 

gelmiştir. 
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 LMC Automotive tahminlerine göre 2020 yılında yaşanan Covid-19 

salgını ve devamında gerçekleşen resesyon sonucu dünya toplam otomotiv 

üretimi bir önceki yıla göre  %14 azalışla 79.823.000 adet olarak 

beklendiğini açıklamıştır. 2021 yılında ise dünya otomotiv üretiminin 2020 

yılına göre %13.3 lük bir artışla 90.461.000 adet olacağını tahmin 

etmektedirler. 

Türkiye de ise, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde endüstrideki toplam 

üretim % 29 ve otomobil üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 

26 azalmıştır. Yine bu dönemde, toplam sektör üretimi 518.727 adet, 

otomobil üretimi ise 362.397 adet düzeyinde gerçekleşmiştir (OSD 

Raporu, 2020). 

3. COVID-19 SALGINININ OTOMOTİV SEKTÖRÜNE ETKİSİ 

Dünya ekonomisi, Covid-19 salgını nedeniyle büyük bir küresel krizin 

eşiğine gelirken, sürecin, özellikle turizm, ulaşım, havacılık gibi hizmet 

sektörleri yanında tarım, perakende ve otomotiv sektörü açısından da ciddi 

anlamda olumsuz etkileri olmuştur. Covid-19 salgınından önce zaten baskı 

altında olan otomotiv sektörü bu salgın sürecinde derinden etkilenmiştir. 

Bozulmuş tedarik zincirleri, düşen talep ve evden bilgisayarlarla ve kısa 

süreli çalışma planları ile otomotiv endüstrisinin çok daha büyük 

zorluklarla karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir. 

3.1. Üretimdeki Düşüş 

23 Ocak 2020’de, Çin’in Wuhan kentinin karantinaya alınması 

sonucunda fabrikaların kapanmasıyla birlikte otomotiv sektöründe 

sorunlar görülmeye başlanmıştır. Salgın ile birlikte büyük pazarlardaki sıkı 

tedbirler, sokağa çıkma yasakları, tüketicilerin panik hali ve ekonomik 

belirsizlikler otomotiv satışlarında ciddi anlamda düşüşe neden olmuştur. 

Çin’i Mart 2020’den itibaren Avrupa izlemiştir. Kuzey İtalya’da 

fabrikaların kapanmasıyla başlayan süreç, Almanya’da otomotiv 

fabrikalarının bulunduğu Bavyera eyaletinde faaliyetlerin durması ile 

devam etmiştir. Amerika’da ise Mart 2020 itibarıyla önce kısa süreli daha 

sonra da uzun süreli olarak fabrikalar kapanmıştır. Fabrikaların 

kapanmasına talepteki azalma da eklenince üretimde önemli düşüşler 

gerçekleşmiştir. Satışlar; Çin’de Şubat ayında %86, Avrupa’da Mart 

ortasından itibaren %50 ve ABD’de Mart sonu itibarıyla %30 oranında 

azalmıştır. Üretim; Mart ayında Fransa’da %72, İspanya’da %69 ve 

İtalya’da %85 oranında azalmıştır. Bu bağlamda, Mart 2020'de küresel 

araç satışları, Mart 2019'a göre %39 düşüşle 5,55 milyon adet olarak 

gerçekleşmiştir. Bu azalma, JATO Dynamics'in veri toplamaya başladığı 

1980 yılından bu yana Küresel Kriz de dâhil aylık bazda görülen en büyük 

düşüştür (JATO Dynamics 2020; KPMG, 2020). 
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Krizin otomotiv sektöründe oldukça şiddetli bir şekilde hissedilmesinin 

en önemli nedeni; sektördeki tedarik zincirinin yaklaşık olarak %80’inin 

ve en geniş yeni araç satış pazarının, salgının çıkış noktası olan Çin’de yer 

alıyor olmasıdır3. Şekil 3’te, salgın sürecinde fabrikaların kapanması ile 

ilgili hareketler görülmektedir. 

 

Şekil 3: Covid-19 Süreci Otomotiv Üretim 

(Kaynak: Koç Digital, 2020) 

Şekil 3’te görüldüğü üzere, salgından dolayı tedarik zincirinde yaşanan 

kopukluklar ve talepte yaşanan düşüşler nedeniyle Avrupa ve Kuzey 

Amerika’da bulunan otomotiv fabrikalarının %95’ten fazlası kapanmıştır. 

Fabrikaların kapanması dünya genelinde 2020’nin ilk çeyreğinde hızlı bir 

üretim düşüşüne neden olmuştur. İlerleyen süreçte, Asya’daki otomotiv 

fabrikalarının yaklaşık olarak %85’inin üretime açılmasına rağmen 2020 

yılında otomotiv sektöründeki araç satışlarının %20 ile %40 arasında düşüş 

göstereceği tahmin edilmektedir (LMC, 2020; Koç Digital, 2020). 

Şekil 4’te, 2019 yılında ve salgının etkisinin hissedildiği 2020 yılında 

otomotiv sektöründeki satış toplamları gösterilmektedir. 

                                                             
3 Bununla beraber, hastalığın Çin’deki merkez üssü olan Hubei bölgesinin 100’den fazla 
otomotiv tedarikçisine ev sahipliği yaparak ülkedeki en önemli otomotiv üretim 
bölgelerinden biri olması sektör adına bir diğer talihsizlik olarak görülebilir. Normalde 
Çin’den her yıl 34 milyar doların üzerinde otomotiv parçası ithal edilmektedir. Çin'de 
bulunan birçok fabrikanın Covid 19’dan ciddi şekilde etkilenmesi sebebiyle araç üreticileri 
ihtiyaç duydukları parçaları temin etmekte zorluklar yaşamaktadır (LeasePlan, 2020). 
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Şekil 4: 2019-2020 Yıllarında Bölgelere Göre Satış Toplamları (Milyon) 

(Kaynak: LMC, 2020) 

Şekil 4’te görüldüğü üzere; Çin, Amerika, Asya ve Avrupa’da otomotiv 

satışlarında ciddi anlamda düşüşler yaşanmıştır. 2019 yılına göre 2020 

yılında otomotiv satışları tahmini olarak Avrupa’da %25, Güney 

Amerika’da özellikle bölgenin en büyük pazarı olan Brezilya’nın 

salgından ağır biçimde etkilenmesi sebebiyle %42, Kuzey Amerika’da 

%22, Çin’de %11 ve Batı Asya’da %28 oranında düşmüştür. Ayrıca, 

otomotiv sektöründe büyük bir parça tedarikçisi konumunda olan Çin’in 

ihracatında yaşanan aksaklıklar da önemli kesintilere neden olmuştur. 

3.2. İstihdam Sorunu 

Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlem ve kısıtlamalar, otomotiv 

sektörünün de içinde yer aldığı büyük bir işsizlik olgusunun oluşmasına 

neden olmuştur. Özellikle, Amerika’da Mart ayı ortasında oluşan işsizliğin 

35 milyon kişiyi aştığı görülmüştür. Bu bağlamda, oluşan daha büyük bir 

işsizlik, yine otomotiv satışlarını etkileyerek kısır bir döngünün oluşmasına 

sebebiyet vermiştir. Özellikle küresel finansal kriz sırasında ABD ve 

AB’de tüketici güveninde ani bir düşüş yaşanmış, Covid-19 salgını 

nedeniyle Mart ayında ABD’deki tüketici harcamaları %7,5 oranında 

düşmüştür. Bu düşüşün önemli nedenlerinden bir tanesi motorlu taşıtlar ve 

parçalara olan talepte meydana gelen daralmadır. Yeni binek ve kamyonet 

satışları Mart’ta %34, Nisan’da %48 oranında düşerken, işsizlik oranı 1940 

yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak %14,7’ye yükselmiştir 

(ING, 2020). Şekil 5 ve Şekil 6’da görüldüğü üzere, ABD ve Avrupa’daki 

işsizlik oranları ile araba satışları arasında negatif bir ilişki söz konusudur.  
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Şekil 5: ABD için 2006-2020 Yılları Arası İşsizlik oranı ve Otomobil Satışları 

(Kaynak: Refinitiv Datastream, ING,2020) 

 

Şekil 6: AB için 2006-2020 Yılları Arası İşsizlik oranı ve Otomobil Satışları 

(Kaynak: Refinitiv Datastream, ING,2020) 

Yine, Şekil 5 ve Şekil 6’da görüldüğü üzere, otomotiv sektöründe salgın 

sebebiyle yaşanan işsizliğin desteklediği genel işsizlik arttıkça 2020 

yılında hem ABD’de hem de AB’de otomobil satışlarında ciddi anlamda 

düşüşler görülmüştür.   
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3.3. Beklentiler  

Ekonomik şokun bir parçası olarak, dünyadaki çoğu büyük pazarda 

normal tüketici faaliyetleri ve ticari faaliyetler kitlesel olarak kilitlenmiştir. 

Birçok OEM (Original Equipment Manufacturer), virüsün yayılımını 

engellemek için Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın bazı bölgelerinde 

montaj uygulamasını durdurmuştur. Bu bağlamda, işsizliğin dünya 

genelinde ciddi derecede artması beklenmektedir ve durum normale 

dönmeye başlasa bile, uzun vadede otomotiv sektörü için büyük satışlar 

olamayacaktır. Covid-19 salgını, dünya nüfusu ve ekonomisi üzerinde 

benzeri görülmemiş bir belirsizliğe ve riske neden olduğundan, küresel 

otomotiv endüstrisi üzerinde büyük bir yıkım oluşacağı ve otomotiv 

üretimindeki düşüşün Küresel Kriz dekinden daha büyük olacağı beklentisi 

hakimdir. Örneğin, sektörde dinamik bir olgu oluştuğu için Şekil 7’de 

görüldüğü üzere, küresel düzeyde 2019 yılında 91 milyon adet olan hafif 

ticari araç satışının 2020 yılında 77 milyon adedin altına düşeceği 

öngörüsü söz konusudur (LMC, 2020; Koç Digital, 2020).  

 

Şekil 7: Küresel Düzeyde Hafif Ticari Araç Satışı 

(Kaynak: LMC, 2020) 

Talepteki düşüşün meydana getirdiği üretimdeki daralmanın yarattığı 

ulusal ve uluslararası düzeyde mal ve hizmet akımındaki azalmanın etkisi 

ile birlikte ülkelerde hafif ticari araç satış beklentisinde düşme meydana 

gelmiştir. Covid-19'un patlak vermesinden önce LMC, küresel düzeyde 

hafif araç satışlarının 2019 ile aynı seviyelerde, yaklaşık 90,1 milyon adet 

olmasını öngörüyordu. Ancak salgın sonucunda ABD, Çin, Batı Avrupa ve 

Japonya da dâhil olmak üzere birçok büyük pazarın 2020'de daralması ve 

olumsuz yönde hareket etmesi neticesinde satışlar Şekil 7’de görüldüğü 

gibi oldukça azalmıştır.  

523



 

 

3.4. Senaryolar ve Yaşanacak Süreç 

Otomotiv sektöründe talep dengesi, nakit akışı ve tedarik zinciri gibi 

olgularda yaşanan belirsizliklerin ne zamana kadar ve hangi şiddet te 

devam edeceği konusu geçmişte yaşanan krizler dikkate alınarak üç farklı 

senaryo ile yorumlanabilir (Koç Digital, 2020). 

V Senaryosu: İyimser bir senaryo olup, yaşanan ekonomik krizin doğru 

bir şekilde yönetilmesi sonucunda geçici bir süreliğine düşme eğilimine 

giren pazar talebinin toparlanarak normal trendine dönmesinden bahseder.  

U Senaryosu: Kısmen kötümser bir senaryo olup, yaşanan ekonomik 

krizin doğru bir şekilde yönetilememesi sonucunda büyüme yönündeki 

pazar talebinin düşüşe geçmesi ve uzun süre normal trendine 

dönememesinden bahseder. Bu durumda, pazar, uzun süre ciddi satış 

kayıpları yaşar.  

L Senaryosu: Kötümser bir senaryo olup, yaşanan ekonomik krizin çok 

kötü bir şekilde yönetilmesi sonucunda müşteride kalıcı ve telafi 

edilemeyecek olumsuz etkilerin oluşması ve bu bağlamda, üretim 

çıktılarının sürekli değer kaybederek büyüme trendini onarılması imkânsız 

bir duruma getirmesinden bahseder. 

SARS, Hong-Kong gribi ve İspanyol gribi salgınların neden olduğu 

geçmiş kriz dönemlerine bakıldığında V senaryosunun yaşandığı 

görülmektedir. Ancak, otomotiv endüstrisi gibi yüksek vasıflı ve 

dolayısıyla yüksek ücret düzeyi elde eden işgücü ve ileri teknoloji ile 

üretim yapan istisna sektörlerde uzun vadeli kalıcı kayıpların olacağı 

ihtimalinin yüksek olması U senaryosunu ön plana çıkarmaktadır. İlgili 

senaryolar Şekil 8’de anlatılmıştır. 
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Şekil 8: Senaryolar 

(Kaynak: Koç Digital, 2020) 

Bununla birlikte, Covid-19 sonrası yaşanan tüm bu olumsuzluklara 

rağmen otomotiv endüstrisinin, esnekliği ve güçlü alt yapısı sayesinde bu 

süreci atlatabilecek potansiyele sahip olduğunu savunan sektör temsilcileri 

de söz konusudur. Dolayısıyla, salgın sonrasında, otomotiv sektörünün 

yeniden toparlanması ve pazarın yeniden yükselmesi beklentisi ağır 

basmaktadır. Özellikle, düşen faiz oranları ve toplu taşımanın hijyen 

açısından sakıncaları, insanları kendilerine ait bir otomobil almaya teşvik 

edecektir düşüncesiyle satışların artacağı beklenmektedir (KPMG, 2020). 

Covid-19 salgını öncesi, küresel ekonomide yaşanan gerilemenin otomotiv 

üreticilerinin kar marjlarını yükselen maliyetler nedeniyle daraltması ve 

talepte meydana gelen daralma nedeniyle oluşan envanterlerdeki artış ve 

dolayısıyla artan stok maliyetleri sektörün direncini kırıyor ve bu da 

sektörün yaşaması için fiyatları yükseltmeyi zorunlu kılıyordu. İşte bu 

sürece şimdi bir de Covid 19’un yarattığı maliyetler eklenmiş oldu 

(ING,2020)  

Covid-19 sürecinin bir sonucu olarak dünyadaki mevcut tedarik 

zincirlerinin yeniden tasarlanması belki söz konusu olmayacak ama yeni 

modeller için tedarik zincirleri kuruldukça, daha fazla atıl kapasitenin inşa 

edilmesi riski de söz konusu olabilecektir (ING,2020). Bu bağlamda, 

otomotiv sektöründe üretim ve tedarik zinciri anlamında dikkate edilmesi 

gereken en önemli nokta AR-GE’dir. Covid-19, otomotiv sektöründeki 

tüm ürünlerin tek taraftan üretilmediği sürece, tedarik zincirinin bir yerden 

kırıldığında art arda büyük sorunlara yol açacağını göstermiştir. 

Dolayısıyla, üretim tarafında daha yenilikçi bir anlayışın oluşması şarttır. 
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SONUÇ 

Covid-19 salgınının tüm dünyada olumsuz etkilerini gösterdiği en 

önemli sektörlerden bir tanesi de otomotiv endüstrisidir. Covid-19 salgını 

için sürecin giderek uzaması gibi bir olumsuz senaryoda, otomotiv 

üreticilerinin kazançlı olmayan küresel pazarlardan ve araç 

segmentlerinden çıkmak için stratejik kararları hızlı bir şekilde almaları 

söz konusudur. Ayrıca otomobil satışlarında bayilerin hızla değişen talep 

koşullarına çabuk dönecek şekilde kendilerini ayarlamaları ve 

dijitalleşmeye önem vererek önemli ölçüde yeniden yapılandırmaya 

gitmeleri beklenmektedir.  

Covid-19 salgını nedeniyle fiziksel mesafe ve salgının yayılımı korkusu 

nedeniyle araba paylaşımının azalması, taksi ve toplu taşıma araç 

kullanımı yerine kişisel bir arabaya sahip olmak fikri çok daha fazla çekici 

hale gelmiştir. Ayrıca insanların kendilerine ait bir otomobil satın alma 

isteklerinin sektörde toparlanma sürecini pozitif yönde etkileyeceği 

beklentisini beraberinde getirmektedir. 

Salgın nedeniyle yavaşlayan ekonomik aktivitelerin ve daralan 

piyasaların düzelmesi için hükümetler ve firmalar tarafından bir takım 

önlemler alınsa da sürecin ne kadar devam edeceği henüz belirsizliğini 

koruduğu için risk devam etmektedir. Kaos içerisinde olan küresel pazarın, 

azalan finansal kaynakların, baskı altındaki tedarik zincirinin, yetersiz stok 

yönetimi gibi durumların bir müddet daha bu şekilde devam etmesi 

beklenmektedir.  

Covid-19 salgının meydana getirmiş olduğu bütün bu negatif etkiye 

rağmen otomotiv endüstrisinin güçlü ve esnek alt yapısı, diğer sektörlerle 

ortak alanlarda çalışabilme kapasitesi nedenlerinden dolayı otomotiv 

sektöründe birçok fırsat kapılarının da açılması söz konusudur. Bu süreçte 

firmaların üretim dinamiklerinde güncellemeler yapması, dijital dönüşüm 

odaklı ileri analitik çözümler üretmeleri beklenmektedir. Bazı üretici 

firmaların Covid-19 salgınının yayılmasına karşı önlem amaçlı olarak 

dışarıdaki havayı temizleyip içeri aktaran teknolojik yapıdaki bir donanımı 

araçlarına dahil etmek için bir takım kaynaklar ayırdıkları ve hatta bazı 

otomobil üreticilerinin tıbbi ekipman üreticileri ile ortak çalışarak solunum 

cihazı üretimi gibi konular süreçten en az hasarla çıkma arayışlarının bir 

sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Covid-19 salgını ile otomotiv sektörü satış ve pazarlama bölümünde 

dijital kanalların kullanımını en üst seviyeye çıkarırken, sektörde 

çalışanların evlerinden bilgisayarlar ile çalışmaları da bu sürece dâhil 

edilmiştir. Müşteri temsilcileri ile müşteri arasında online bağlantı 

kanalları kuran bazı firmalar internet üzerinden yeni sanal showroomlar 

oluşturmuşlardır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda araç satın alırken, 

finansman ve fırsat karşılaştırması yaparken hatta pazarlık dahi yaparken 
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tüketicilerin bayilere gitmek yerine dijital kanalları kullanmayı tercih 

etmeleri söz konusu olacaktır. 
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1. GİRİŞ 

Glokalizasyon sürecinde ülke ekonomilerinin refahı; rekabet gücü, 

sürdürülebilirlik ve işgücünün istihdam edilebilirliğinin güçlendirildiği 

kümelenmelerle ilişkili olarak ele alınmaktadır. Aynı zamanda, 

sürdürülebilirliğe (Sürdürülebilirlik = f (Rekabet gücü, Üretim, İstihdam 

ve Gelir) pozitif etkilerinden dolayı kümelenmelerin glokal önemi 

gittikçe artmaktadır. Diğer yandan, kümelenmeler, uzman çalışanlarına 

yeni KOBİ’ler kurma imkânı vererek; yeni işlere ve yeni istihdama neden 

olmaktadır. Bununla birlikte, kümelenmedeki KOBİ’ler, sektörel 

uzmanlaşma ile çalışanların vasıf düzeyini yükselterek, emeğin 

verimliliğini artırmaktadır. Kümelenmedeki emeğin verimli çalışması 

ücretlere pozitif yönde yansımaktadır. Ayrıca, işverenlerin uzun dönemli 

istihdam biçimlerinden kısa ve orta dönemli uzman çalışanlara yönelmesi 

kümelenmelerin işgücü açısından önemini artırmaktadır. 

Kümelenmenin âdem-i merkeziyetçi yapısı, oligopolistik oluşuma izin 

vermeden gelirin daha çok çalışan tarafından paylaşılmasını 

sağlamaktadır. Bu nedenle, kümelenme, kendi içinde uzman çalışanlarını 

girişimci sınıfına dâhil ederek yeni KOBİ’lere ve yeni istihdama neden 

olmaktadır. KOBİ’lerin çoğalması, sermayenin tekellerde oluşmasını ve 

oligopolistik yapıyı engellemektedir. Bu durum, gelirin daha fazla kişiler 

tarafından paylaşılmasını sağlamakta ve Gini katsayısının sıfıra 

yaklaşmasına etki etmektedir. Kümelenmeler, işgücünün uzmanlaşmasını 

ve işyeri açmasını teşvik etmektedir. Böylece, işverenlerin 

sorumluluğunu ve riskini paylaştırmaktadır. Riskin paylaşılması 

girişimcilerin sayısını çoğaltmaktadır. Daha çok kişinin kendi işine sahip 

olması ise atıl kapasitelerin önüne geçmekte, verimlilik artışı sağlamakta 

ve katma değeri yüksek ürün üretimine yol açmaktadır. Diğer yandan, 

kümelenme bilgi ve iletişim teknolojileri ile diğer üretim faktörlerine ait 

kaynaklar açısından bir cazibe merkezi oluşturmaktadır. Emek, 

hammadde, girişimci, sermaye ve teknolojinin sektörel yoğunlaşması 

işletmelere üretkenlik ve satışta avantaj sağlamaktadır. Bu durum, ihracat 

                                                             
1 Bu çalışma yazarın “KOBİ’lerde Kümelenme, Girişimcilik, ve İstihdam : 

Bayrampaşa Trikotaj Sektöründe Bir Araştırma” başlıklı Doktora Tezi 

(Maramara Üniversitesi-SBE-Çalişma Ekonomisi-2016)’nden türetilmiştir. 
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ve üretim artışı sonucu istihdam genişlemesine neden olurken cari açığın 

azalmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Dolayısıyla, kümelenmenin sürdürülebilir istihdamve sürdürülebilir 

gelir vd. özellikleri kalkınmanın ve refahın itici gücü olmaktadır. 

Bu çalışma teoride mikro ekonomik ve makroekonomik unsurlarla 

ilişkili olarak “Kümelenme Etkisi” ile ilgili literatüre katkıda 

bulunmaktadır. Bu çerçevede, KOBİ, girişimcilik, yeni iş yaratmalar, 

yeni iş başlangıçlarıyla ilişkilendirilen kümelenmelerin istihdama yol 

açtığı belirtilmektedir. Ayrıca, emeğin; uzmanlaşması, vasfı, ücreti ve 

girişimci sınıfına dâhil edilmesi kümelenmelerin değerler zincirinin 

halkası olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte, sektörel yakınlık-güven–

bilinilirlik unsurlarının emek arz-talebinde; asimetrik bilginin 

minimizasyonu, sürdürülebilirliği ve senkronizasyonu sağladığı 

belirtilmektedir.  

2. LİTERATÜR 

Çalışmanın bu kısmında ‘Kümelenme Teorisi’ oluşumuyla ilişkili 

iktisat teorileri referans edilmektedir. Bununla birlikte, kümelenme ile 

günümüze kadar yapılan çalışmalar ışığında “Kümelenme Etkisi”nin 

evreni oluşturularak istihdam sorununa bir çözüm önerisi sunulmaktadır. 

Böylece, kümelenme konusuyla ilgili literatüre katkı yapılmaktadır. Aynı 

zamanda, kümelenme teorisinin İktisat ve Çalışma Ekonomisi öğretisinde 

güncel bir konu olarak eklenilmesi de amaçlanmaktadır. 

2.1.Kümelenmenin istihdam üzerine etkisinin teorik analizi  

Smith, Ricardo ve Marshall’ın bölgesel yoğunlaşmayla ilişkili olarak 

ifade ettiği ekonomik yarışta öne geçiren glokal süreçteki vizyonu olan 

sektörel yoğunlaşma, global buhran ve buna yol açan işsizliğe bir çözüm 

olmaktadır. İstihdamın artışına yol açan kümelenme, uzmanlaşan 

işgücüne; yeni KOBİ’ler (tedarikçi, fason, satış vd. sektörle ilgili) açma 

imkânı tanımaktadır. Böylece, girişimci sınıfına dâhil olan küme 

piyasasındaki uzman işgücü, yeni iş başlangıçlarıyla emek talebinde 

bulunarak istihdamı artırıcı etki yapmaktadır. Ayrıca, işsizliğin 

giderilmesine yönelik yapılan eğitim ve araştırma programları, kariyer 

geliştirme, iş oryantasyonları, işgücünün yeniliklere uyumunun 

sağlanması ve sürekli gelişen teknoloji, üretim yapısı, talep çeşitlenmesi, 

rekabet ve sürekli yenilikçilikten dolayı benimsenen esnek çalışma 

modellerinin güvenceli hale gelmesi aksaklıklarını gidermek kurumsal 

kümelenme yaklaşımında mümkün olmaktadır. Çünkü, kümelenmeler 

belirlilik-bilinirlilik, yakınlık, işbirliği, sinerji ve rekabet avantajı 

etmenleriyle, sürdürülebilirliği sağladığından istihdam için güvenceli 

ortamlar sunmaktadır. Kümenin sürdürülebilir özelliği, yeni iş 

başlangıçlarına neden olduğundan, istihdam ve gelir güvencesini de 
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içermektedir. Küme piyasasının işlerin sürdürülebilirliğini sağlaması bu 

piyasadaki işverenleri, kendi bekası için güvenceli esnek çalışmaya 

yöneltecektir. Küme piyasasında, sürdürülebilirlik ve güvenceli esneklik; 

işgücüne katılımda ve istihdamda artış sağlamaktadır. Güvence altına 

alınan esnek çalışanların; iş tatmini, performans-motivasyon artışı gibi 

nedenler verimliliğe pozitif katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, 

kümelenmedeki güvenceli esnek çalışma işveren için maliyeti artırıcı 

değil aksine karı-geliri artırıcı bir unsur olacaktır.  

Kümelenmenin önemli bir unsuru olan uzman ürün çıktısının nedeni 

istihdamın yapısıdır.  Çünkü, kümelenmedeki işbölümü ve uzmanlaşma 

marjinal fiziki ürün (üretimin çıktı miktarında meydana gelen değişme/ 

kullanılan emek girdisinde değişme, Δq/Δx)ün artmasına neden 

olmaktadır. Aynı zamanda, kümelenmedeki işletmelerin birbirine 

yakınlığı ve işbirliği içinde olması sinerji ve güven ortamının varlığı da 

verimlilik artışıyla birlikte üretimde etkinliği sağlamaktadır. Bu durum 

rekabet gücünü artırıcı etki yapmakla birlikte, ihracat, üretim, istihdam ve 

gelirin de sürdürülebilirliğini beraberinde getirmektedir. İhracatın 

sürdürülebilirliği devalüasyona gerek olmadan döviz girişi kazancını 

artıracaktır. Dolayısıyla, kümelenmeler cari açığın azalması yönünde bir 

etki yapacaktır. Dünya genelinde kümelenme politikaları yerel ekonomik 

performansları dikkate almaktadır. Ayrıca, küme politikaları, istihdamın 

sürdürülebilirliğine yönelik olarak geliştirilmektedir (Ceccato ve Persson, 

2002: 50). Avrupa Birliği, yatırımcı girişimcilerin bilişim ve iletişim 

teknolojilerini (ICT) kullanarak istihdam artışı sağladığı kümelenmeleri 

önemsemektedir. Çünkü bilgi iletişim teknolojileri yenilikçi faaliyetlere 

yol açarak kümelenmenin rekabet gücünü artırmaktadır. Kümelenmenin, 

yerel ve uluslararası rekabet üstünlüğü ihracatı artırmaktadır. İhracat ile 

toplam talebin artışı, üretim genişlemesine neden olmaktadır. Bu 

genişleme, yeni iş alanlarının açılmasını sağlarken istihdamın sayısını da 

yükselmektedir. Kümelenme ağında yer alan üniversite vb. kurumlardan 

bilgi transferi kolay, akıcı ve uygulanabilir olmaktadır. Aynı zamanda, 

entellektüel sermayenin küme ağında yer alması yeni fikir ve buluşları 

yenilikçiliğe dönüştürmektedir. Küme piyasasında sürekli yenilikçi akış 

işgücünün vasfını yükseltmektedir. Kümelenmedeki bilginin paylaşımı ve 

yenilikçi anlayış talep çeşitlenmesini ve işgücünün vasfının 

çeşitlenmesini beraberinde getirmektedir. Kümelenmelerde, farklı 

talepleri karşılamak için farklı vasıfta işgücü ile yeni iş başlangıçları 

yapılmaktadır. Böylece, kümelenmedeki, yeni iş yaratma ve iş 

başlangıçları istihdamda nicel ve nitel dönüşümü sağlamaktadır. İşgücünü 

verimli çalışmaya teşvik eden küme piyasası bunu ücretlere 

yansıtmaktadır. Dolayısıyla, ücretlerin iyileşmesi dışarıdan sektörle 

ilişkili işgücünün de küme piyasasına akışını sağlamaktadır.  
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Küme piyasasında, sektörle ilgili işgücü havuzunun oluşumu sektörel 

istihdamında kümelenmesine yol açmaktadır. Ayrıca, bu piyasada 

sektörel-lokal girişimlerin çoğalması, iç ve dış girişimcilerin ortaklaşması 

ve bilgi-teknoloji transferinin yaygınlaşması da yeni istihdam alanları 

oluşturmaktadır. Girişimciliğin gelişmesinde temel kaynaklardan biri de 

sermayedir. Uluslararası finans akışı riskin daha az olduğu piyasalara 

yöneliktir. Kümelenmenin sektörel bilinilirliği, yakınlık, işbirliği, 

biraradalık, sinerji unsurları maliyetleri azaltmaktadır. Aynı zamanda, bu 

unsurların güven ortamı oluşturması risk düzeyini düşürmektedir. 

Böylece, sermaye akışınında desteklediği girişimcilerin çoğalması düşük 

riskli kümelenmelerde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, finansal akış 

ve girişimcilerin çoğalması kümelenmelerin istihdama pozitif etkisini 

desteklemektedir (Tödtling ve Trippi, 2018: 1779-1795). Aynı zamanda, 

gelirin yayılması ve istihdam etkisi de Gini katsayını sıfır yönüne 

çevirmektedir. Diğer yandan bu sermaye girişleri ile üretim 

genişlemesinin glokal etkileri cari açığın azalmasına yol açmaktadır. 

Lokal üretim faktörlerinde üstünlüğe sahip sektörel yoğunlaşmalar, 

lokal emeğin kapasite, uzmanlık, becerilerini yabancı girişimlerle 

paylaşarak glokal(küresel+yerel) bir etki göstermektedir. Glokal kalp 

atışlarının sürdürülebilirliği simbiyotik yaşamda mitoz bölünmelere yol 

açan kümelenmelerle sağlanmaktadır (İrhan, 2010b: 83-88). 

Kümelenmenin,  âdem-i merkeziyetçi yapısı girişim ve istihdam artışı 

sağlarken, glokal etkiler yapmaktadır (Piperopoulos, 2016: 30-70; 

Hughes, 1991: 288). Glokal etkiyle, uluslararası mobilitenin artması 

istihdamın coğrafi dağılımında değişiklikler yapmaktadır (WCS, 2000). 

Küme piyasası, “Coğrafi Bilgi Sistemi” ile istihdam ve verimlilik artışı 

sağlamaktadır (Ceccato ve Persson, 2002: 55). Bundan dolayı 

kümelenmeler, kayıt dışılığın önlemekte ve çalışanların 

sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.  

Okun Yasasına göre; milli gelirde yüzde iki artış istihdamı yüzde bir 

artırmaktadır (Mankiw, 2003: 35-37). Uluslararası Çalışma 

Organizasyonu milli gelirde bir puanlık artış durumunda çalışmaya dâhil 

olanlar yarım puandan düşük bir sonucu belirtmektedir. Ancak, milli 

gelirin yükselmesine karşın çalışma hayatına dâhil olma oranları 

azalmaktadır. Diğer yandan, bazı kalkınmış ve kalkınmakta olan yerlerde 

emek iş ağırlıklı sektörlerde niteliksiz çalışanlar istihdam dışına 

itilmektedir. Zira, sektörel-lokal yoğunlaşmalar newjob ve new start-up 

ile çalışmayanları çalışmaya dahil etmektedir. Bu nedenle, sektörel-yerel 

yoğunlaşmalar gelirdeki yükselmeyi iş yaratma etkisine çevirmektedir. 

Diğer yandan, istihdam fırsatlarının daralması işsizliği çoğaltarak emek 

ücretlerini düşürmektedir. Bu durum gelir dağılımında eşitsizliği 

arttırmaktadır. Küme piyasasında gelir artışının istihdama yansıması Gini 

katsayısını sıfıra yaklaştırmaktadır. Çünkü kümelenme piyasasının 
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toplulaşan, paylaşan yapısı ve riskleri minimize etmesi, gelirin istihdam 

etkisini artırmaktadır. Böylece, daha adil bir gelir dağılımına 

yaklaşılırken girişim, girişimci ve çalışan sayısı paylaşılara 

çoğalmaktadır. Ayrıca, kümelenmeler bölgesel kalkınmayı sağlamakta ve 

ekonomik büyümeye katkı yapmaktadır. Ekonomik büyüme de istihdam 

sayısını artırmakta ve işsizliği azaltmaktadır. Dolayısıyla, kümelenmeler 

istihdama pozitif yönde etki etmektedir. 

Emeğin mustazaflığı sonradan endüstrileşen bölgelerle 

özdeştirilmektedir. Ancak, bilginin güncellenmesi, kamu-özel işbirliği, 

yenilikçilik, ekonomik kalkınma, dış satım, bilgi iletişim, yeni ürün 

ortaya çıkarma, çalışanların bilgi ve uzmanlaşması küme networkunda 

sağlanmaktadır. Bu durum işgücünün vasfını yükselterek; 

güvencesizlikten, baskıdan, düşük çalışma standartlarından 

kurtarmaktadır (Montero ve Chapple, 2018:5-52). Küme piyasasında 

üretim faktörleri avantajı emeğin maliyetini düşürmek değil emeğin 

uzmanlığı-verimliliği ve sektöre ait diğer faktörlerdir. Kümelenmelerin 

sektöre ait lokal faktörlerin avantajlarına sahip olması; üretimin, 

işgücünün düşük ücretlerle çalıştırıldığı işletmelere-bölgelere gitmesinin 

önüne geçmektedir. Böylece, motivasyon yükselmesi, girişimcilerin 

çoğalmasına neden olmaktadır (Gillet ve Bosselut, 2018: 513-528). 

Kümelenmelerin endüstriyel avantajlar içermesi, girişimcileri, niteliği 

yüksek çalışanları da çoğaltmaktadır. Küme piyasalarında,  sektörel 

avantajlar sektörel gelişmeye yol açarak girişimcilerin sayısını 

yükseltirken çalışanların ücret ve yaşam koşullarını da pozitif yönde 

etkilemektedir. Kapitalist süreçte, kitlesel üretim ile değeri düşürülmekte 

olan emeğin kendi değerini kazanmasını kümelenmeler sağlamaktadır. 

Nüfusun çoğunluğunu oluşturan emeğin değerinin(sermayenin artık 

değerinin emek ile paylaşılmaması) verilmemesi hem gelir dağılımı 

eşitsizliğini hem de toplam talepte düşmeyle birlikte ekonomide 

durgunluğa neden olmaktadır. Hâlbuki KOBİ’lerin sürdürülebilirliğini 

sağlayan kümelenmelerin toplam arz ve talebi canlı tutması istihdamın ve 

gelirinde güvencesini kolaylaştırmaktadır. Çalışmayla ilgili problemler 

sadece çalışmayanların işlere dâhil edilememesi değil çalışanlar için de 

istihdam ve gelir güvencesizliği, düşük ücret, çalışma standartlarının 

düşüklüğü, küçük yaşlardakilerin çalışmada yer alması vb. etmenler 

olarak da görülmektedir (Kasaye, 2018:73-80). Ayrıca, çalışma ile ilgili 

problemlerin diğer nedeni ekonomik nicel büyümenin işgücünün 

istihdama yansıma oranlarında düşmeden kaynaklanmaktadır. Çünkü 

ekonomilerdeki nicel büyümelerin işgücünün çalışmaya daha çok dâhil 

edilebilmesi konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu durum ginikatsayıısnı 

olumsuz etkilemektedir. Bundan dolayı, küresel süreçte yerelin önemi 

tekrardan öne çıkarak glokalizasyon dönemine geçilmiştir. 
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2.2. “Kümelenme etkisi”  ve İktisadi Değişkenler 

Uluslararası ticaret teorilerinde, yerel avantajlar(hammadde, emek 

vd.) ile rekabet gücü ve istihdam ilişkilendirilmektedir. Örneğin; 

Marshall’ın ‘Regional Economies’, Smith’in ‘Absolute Advantage’, 

Ricardo’nun ‘Comparative Advantage’, Heckscher-Ohlin’in 

‘FactorEquipment’ teorisi istihdamın uzmanlaşmasına ve yoğunlaşmasına 

yöneliktir (İrhan, 2010a: 6-9; İrhan, 2010b: 83-87; Sawyer ve Sprinkle, 

2006: 60-106). Bu teoriler ve Porter’in ‘Elmas Modeli’, “Kümelenme 

Etkisi” modelini işaret etmektedir. Ayrıca, Marx’ın ifade ettiği artık 

değerin çalışanlarla bölüşülmesi Gini Katsayısını sıfıra yaklaştıracaktır. 

Ayrıca, üretim süreçlerindeki iş ayrımlarının yapılması uzmanlaşma, 

verimlilik ve kapasite kullanımını arttırmaktadır. Kümelenmelerdeki 

uzman çalışanların girişimci sınıfına dâhil edilmesi ile KOBİ’ler 

çoğalmaktadır. Marx’ın belirttiği üretim süreçlerindeki iş faaliyetleri 

ayrımları bu KOBİ’ler aracılığıyla yerine getirilmektedir (İrhan, 2010c: 

42-47).  Diğer yandan Weber’in bölgesel ekonomilerle ile maliyet 

minimizasyonu, Samuelson ve Martin’in bölgesel ekomomiler ve emek 

yoğunlaşması, Krugman’ın ihracat, büyüme, kalkınma ile kümelenmeleri 

ilişkilendiren çalışmaları bulunmaktadır ( Martin, 1999:65-80; Minguzzi 

ve Passaro, 2008: 181; Krugman, 1991). Aynı zamanda akıllı şehirlerin 

oluşturulması  (Boogaard, 2018:12-52) ile “Kümelenme Etkisi” modeli 

refah ekonomisinin güncel boyutunu ortaya koymaktadır. KOBİ’lerin 

küme içinde yakınlığı, işbirliği içinde olması ve sektörel işgücü 

havuzunun oluşması, bilinirlik gibi unsurlar İş Arama Teorisi 

(JobSearchTheory)’nde belirtilen bilgi aksaklıklarını ve asimetrik bilgiyi 

en aza indirmektedir (Brainsky-Fay, 2014:213-221). Ayrıca, A.Lindbeck 

ve D.J.Snower’in belirttiği içerdekiler ve dışarıdakiler (İnsider-Outsider) 

teorisinin tersine kümedeki sektörel homojenlik içeridekileri 

uzmanlaştırarak girişimci sınıfına dâhil ederken onların yerine 

dışarıdakileri de içeriye dâhil ettiğinden eşitsizliği minimize etmektedir 

(Lindbeck ve Snower, 2001:165-175; Biegert, 2014). Böylece, işgücünün 

istihdama dâhil olanlar artarak iradi işsizlik azalmaktadır. Bu durum, aynı 

zamanda açık işsizliği azaltmakta ve gizli işsizliği de ortadan 

kaldırmaktadır. Diğer yandan, küme piyasasında yeni iş başlangıçları, 

girişimci ve yatırım-üretim artışları işgücüne karşın sermaye 

yetersizliğini ortadan kaldırarak yapısal işsizliğe meydan vermemektedir. 

Aynı zamanda, kümelenme sürdürülebilir üretim, yatırım, sermaye, 

uzmanlık ile artan girişimci ve KOBİ sayısı teknolojiyi takip eden ancak 

teknolojik işsizliğe neden olmayan bir piyasayı ortaya koymaktadır. 

Bununla birlikte, küme piyasasının yenilikçi, katma değeri yüksek 

ürünler üretmesi, istihdam ve ihracatı sürdürülebilir kılarak toplam talebi 

canlı tuttuğundan konjonktürel işsizliğe izin vermemektedir. Küme 

piyasasındaki süreklilik ve yenilikçilik mevsimsel etkileri minimize 

ettiğinden mevsimlik işsizlik düşük oranda olacaktır. Ayrıca, Küme 
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piyasasındaki, bilinirlik, işgücü havuzu, toplulaşma ve yakınlık, kısa 

süreli iş değiştirmekten kaynaklanan arızi (geçici) işsizliği minimize 

etmektedir. Aşağıda kümelenme etkisi modeli gösterilmektedir.     

Kümelenme Etkisi (Cluster Effect): CE = {{{İş bölümü U 

Uzmanlaşma U Tam Kapasite Kullanımı} ⸦ {Üretimde Etkinlik}} U 

{{Üretim Artışı U Verimlilik U Maliyet Minimizasyonu  }⸦{Reel 

Ekonomik Büyüme}} U {{Yakınlık U Güven U İşbirliği }⸦ { Sinerji}} 

U {{ Yenilikçilik U Teknoloji U Katma Değeri Yüksek Ürünler} ⸦ 

{Rekabet Gücü}} U {{Sürdürülebilirlik U Güvenceli Esneklik} ⸦  {Gelir 

Artışı}} U {{Girişimcilik U KOBİ} ⸦  {Gelirin Paylaşılması (Gini 

katsayısının sıfıra yaklaştırılması)}} U {{İhracat U Döviz Girişi U 

Yatırım Artışı} ⸦  {Cari Açık Azalması}}} = EI  (Employment  

Increases)İstihdam Artışı/İşsizliğin Azaltılması.2 

CE 

 

EI 

CE: Clustering Effect: Kümelenme Etkisi 

EIP-Efficiency in Production: Üretimde Etkinlik; LDI- 

LaborDivision: İşbölümü, SPE- Specialization: Uzmanlaşma, FCU- Full 

CapacityUtilization: Tam Kapasite Kullanımı,  

REG-Real EconomicGrowth: Reel Ekonomik Büyüme; IPR- Increase 

in Production: Üretim Artışı, PRO-Productivity: Verimlilik, CMI-

CostMinimization: MaliyetMinimizasyonu. 

                                                             
2 Kümelenme Etkisi(Cluster Effect-CE)= İstihdam Artışı(Employmentİncrease-

Eİ) modeli yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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SYN-Synergy: Sinerji; PRX-Proximity: Yakınlık, TRU-Trust: Güven, 

COO-Cooperation: İşbirliği. 

COM: Competitiveness: Rekabetgücü: INN-Innovation. Yenilikçilik, 

Tec-Technology: Teknoloji, HVA-High Value AdddedProducts: Katma 

Değeri Yüksek Ürünler. 

INI-IncomeIncrease: Gelir Artışı: SUS-Sustainability: 

Sürdürülebilirlik, FXS-Flexicurity: Güvenceli Esneklik, WIN-

WageIncrease: Ücret Artışı.  

DCA-Decrease of CurrentAccountDeficit: Cari Açık Azalması; EXP-

Export: İhracat, IFC-Inflow of ForeignCurrency: Döviz Akışı,   IIN-

InvestmentIncrease: Yatırım Artışı. 

RSH-Resource andIncomeSharing: KaynakPaylaşımı: SMEs(KOBİ)-

Small andMedium-SizedEnterprises: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, 

ENT-Enterpreneurship: Girişimcilik, STU-Start-Ups: Yeni iş 

Başlangıçları, 

EI: Employmentincrease: İstihdam artışı 

“Kümelenme Etkisi” evrensel kümemizde bu etkiye neden olan alt 

kümeler ve bunların elemanlarının neden olduğu istihdam artışı eşitliği 

gösterilmektedir. Diğer bir ifadeyle, Kümelenme Etkisinin bağımlı 

değişken olarak kabul edildiği küme fonksiyonumuzu kurduğumuzda 

birinci eşitliğin sağ tarafındaki etmenler bağımsız değişken olarak 

yazılmaktadır. Aynı zamanda, çift yönlü bir bağımlı değişken modelinde, 

bu bağımsız değişkenlerin kümelenme etkisi olarak ikinci eşitliğin 

sağında istihdam artışına yol açtığı ifade edilmektedir. Bundan dolayı 

kümelenme, yerel-bölgesel-ulusal-küresel ekonominin sürdürülebilirliği 

için önerilmektedir. Çünkü kümelenme istihdam ile birlikte işverenlerin 

de sürdürülebilir üretim yapmalarına neden olmaktadır. Aynı zamanda, 

bu sürdürülebilirlik kaynakların etkin kullanımını sağlayan tam kapasite 

kullanımı, doğru mallar için doğru miktarda ve yerinde kaynak kullanımı 

maliyetleri minimize ederken rasyonellik ilkesi yerine getirilmektedir. 

Kümelenme Etkisindeki iktisadi değişkenlerin,mikro ekonomiyi 

oluşturan unsurlarla ilişkili olarak, makro ekonomiyi ve uluslararası 

ekonomiyi dinamik tutması bu çalışmanın metodolojisini de ortaya 

koymaktadır. Bu çalışma, ekonominin bu metodolojisinin etkin oluşumu 

ve hareketliliği ile kaynak israfını ve atıl kapasiteleri önlemesi iktisadi 

etkinliği sağladığını da açıklamaktadır. İktisadi etkinliğin sağlanması ile 

ekonomik kalkınma gerçekleştiği ifade edilmektedir. Bu kalkınma, 

kümelenmenin işgücünü vasıflandırması, istihdamın sayısını artırması, 

emeğin ücretine pozitif etki yapması, üretimin-gelirin-istihdamın 

sürdürülebilirliğini sağlayarak gini katsayısına pozitif etki yapmasıyla 

birlikte gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra, bu çalışmada kümelenmenin 
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rekabet avantajı ve ihracat ile döviz girdisini artırması cari açığı azalttığı 

belirtilmektedir. Ayrıca, kümelenmenin, cari açığı azaltması, ekonominin 

kendi paradigmalarıyla sürdürülebilirliği, paylaşmayı içermesi ile refah 

ekonomisini sağladığı ifade edilmektedir.  

Rekabet üstünlüğü maliyet ve farkındalık ile sağlanmaktadır. Maliyet 

avantajı ve farkındalık pazar payını arttırmaktadır. Maliyetle ilgili 

stratejiler, üretim ve satış üstünlüğü sağlayarak üretim faktörleriyle ilgili 

ödenen bedelleri düşürmektedir (Akingbade, 2014: 143-167). Bu tür 

stratejilerin uygulamalarını mali chek-up ile verimlilik oluşturmaktadır 

(Porter, 1980). Üretimde firelerin minimize edilmesi, etkin kaynak 

kullanımı ile verimlilik artmaktadır (Kimatu ve Bichanga, 2014: 160-

166). Geniş ürün yelpazesine sahip olmak ile birden çok pazara 

ulaşılabilmektedir. (Nayyar, 1993:1652-1669). Koordineli çalışma, pazar 

payı, hammadde ve işçilik avantajı maliyetleri düşürrmektedir (Tanwar, 

2013: 11-17; Brenes vd., 2014: 848-854 ). Farklılaşma, yoğunlaşma ürün 

odaklanması stratejisi de rekabet avantajı sağlamaktadır(R. Awade, 2014: 

699-710; Porter, 1985; Tanwar, 2013; Peker vd., 2016: 12-15). Küme 

piyasalarında yakınlık, işbirliği vd. unsurlar maliyetleri düşürdüğünden, 

cazip yatırım alanları olarak ihracat ve döviz girdisini artırmaktadır. Bu 

yatırımlar reel gelirde bir artışa neden olduğu için büyüme ve kalkınmayı 

birlikte gerçekleştirmektedir. Bu üretime dayalı yatırım ve reel gelir artışı 

tekrardan iş başlangıçları ve iş yaratmalarla birlikte istihdam artışına 

neden olmaktadır. Bundan dolayı, sektörelkonsantrasyon(kümelenme), 

çalışma standartlarının düşmesine ve istihdam olanaklarının yok olmasını 

önlemektedir (Langille, 1996: 13-15). Diğer yandan, sektörel 

konsantrasyonlar aracılığıyla gelişmiş ekonomilerdeki uygulanan 

korumacı politikaların baskılarıda azaltılmış olmaktadır. (Oman, 1986). 

Çalışma standartlarının-ücretlerin düşük tutulması işgücünün 

çalışmaya dâhil olma oranlarını azaltmakta, verimlilik ve kalite de 

düşmektedir. Diğer yandan, kümelenmemiş piyasalar işgücünün 

çalışmaya dâhil olmasında etkinliği kümelenmiş piyasalara göre daha 

düşük olduğundan üretim daralması ve işsizlik olmaktadır (Ruigrok ve 

Tulder, 2013: 50-100). Üretim faktörlerin etkin kullanımını sağlayan 

kümelenmelerde yerel emek (bölgesel ekonomik gelişmeler için) dikkate 

alınmaktadır. Ayrıca, bölgesel ekonomik gelişmelerde işgücünü 

istihdama dâhil eden kümelenmeler artık bir politika haline gelmektedir. 

Buna ilaveten, kümelenmelerde çalışanların uzmanlığı daha verimli 

üretime neden olmaktadır. Bu nedenle emeğin ücreti kümelenmelerde 

küme dışı piyasalara göre % 10’lardan daha yüksek olduğu konuyla ilgili 

yapılan çalışmalarda ortaya konmaktadır (Gibbs ve Bernat, FAO-

UN,1997). Kümelenmede, uzmanlaşma, emeğin marjinal veriminin ve 

marjinal fiziki ürünün yüksek olmasına yol açmaktadır. Bu durum, 

işverenler açısından karlılık artışı ve rekabet avantajı teşkil ederken 
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işgörenlerinde ücretlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Ücret 

yükselmesi ve küme girişimlerinin işbirlikçi,  verimli ve kaliteli 

çalışmaları, üretimin katma değerini de yükseltmektedir. Böylece, rekabet 

gücünün, karlılığın, gelirin, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği de 

sağlanmaktadır.  

Küme piyasaları, emeğin ucuz olduğu yerlerde üretim yoğunlaşmaları 

değildir. Tüm ülke-bölgelerde avantajlı olduğu üretim faktörlerine göre 

rekabet ve sürdürülebilirlik içeren emeğin güvenle istihdam olabildiği 

anlamına gelmektedir. Küme piyasalarında girişimcilerin-yatırımcıların 

işverenin verimlilik artırıcı üretim teknolojilerini kullanmaları artı-değeri 

de artırarak yeni yatırımlara neden olmaktadır. Küme piyasası içinde de 

emeğin vasfını ve ücretininde de yükseltme etkisi yaptığından sermaye 

birikimini de artarak prodüktivite ve gelir artışı da sağlanmaktadır. Zira, 

istihdam için standartların düşük tuutlması sermaye girişleri için yeterli 

bir koşul değildir (Stern, 1996: 96-99). Küme piyasalarında isithdamın 

çalışma standartlarının düşürülmemesi gini katsayısı ile ekonomik 

kalkınmaya pozitif yönde bir etki yapmaktadır. Küme piyasalarında,  

üretim faktörlerinin israfı önlenerek etkin üretim-ürün hem alıcı hem 

satıcı ülkelerde refahı pozitif yönde etkilemektedir. 

Küme piyasaları, yerel ve küresel rekabette üstünlük sağlamak için 

emeğin standartlarını düşürme yönünde bir yapısı olmadığı gibi emeğin 

değerini artırdıkça kendi değerini artırdığını bilmektedir. Küme 

piyasalarında emeğin değerinin artması vasıf, ücret vd. koşulları 

kapsamaktadır. Küme piyasalarının diğer yerel kurum ve üniversiteler ile 

olan bağları bilginin paylaşılarak pratikte kullanılmasını sağlamakta ve 

daha nitelikli çalışanlara da neden olmaktadır ve bilgiyi yayması emeğin 

vasfını yükseltmektedir. Küme piyasaları, emeğin niteliğini şifte ederek 

ücretlerin standart altına düşmesini önlediği gibi emeğin mustazaflılığını 

azaltarak baskıdan da kurtarmaktadır. Çünkü kümelenmeler, teknoloji 

transferlerini; yakınlık ve işbirliği ile daha kolay gerçekleştirerek kendini 

güncelleştirmektedir. Güncelleşme ile birlikte, yerli-yabancı direkt 

sermaye akışı küme piyasalarında yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, 

kümelenmelere yönelen yerli ve yabancı sermaye yatırımları, çok uluslu 

işletmelerin sayısını artırmaktadır. Böylece, ulusal-ulusüstü girişim-

girişimci-yatırım-üretim artışları istihdamın sayısına, vasfına ve ücretine 

pozitif yönde katkıda bulunmaktadır (Feldman, 2011). Kümelenmelerde 

ucuz emekten ziyade emeğin vasfının önemli olması verimlilik ve kaliteyi 

ön plana çıkararak rekabet gücünü artırdığından düşük çalışma 

standartlarına dayalı bir istihdam söz konusu değildir. Nüfusun 

çoğunluğunu oluşturan emeğin çalışma standartlarının ve ücretlerinin 

kümelenmeler yoluyla yükseltilmesi ülke ekonomilerinin refahı açısından 

önem taşımaktadır.  
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Yeni geleneksel iktisat ücretlerin rijit olmasını işsizlikle yorumlarken, 

eğer çalışanların ücretleri marjinal verimliliğine eşit durumuna kadar 

ücret seviyelerinin düşürülmesinden yanadır. (Kazgan, 2006: 222). 

Bundan dolayı dünya büyük krizinde çalışmayanlşarın artması da 

ücretlerin yüksek olmasıyla yorumlansa da bu dönemde ücretler zaten 

düşük olduğundan krizi açıklamaktan uzaktır. J.M.Keynes ise işsizlik 

problemini efektif talepteki yetersizlik ile açıklamaktadır (Ragan ve 

Thomas, 1990: 206-217; McConnel ve Brue, 1996:717-727). Küme 

piyasaları yerel faktörleri dikkate alan endüstriyel merkezler olarak 

efektif talebi çekmesi; sürdürülebilir üretim ile piyasadaki emeğin 

istihdam düzeyini yükseltmektedir. Keynes’e göre; alıcı ve satıcı rekabeti 

nakdi ücretleri düşürmesiyle fiyatlar genel düzeyinde eşit oranda düşme 

olacağından reel ücretlerde ve istihdamda bir farklılık söz konusu 

edilmemektedir. Geleneksel ekonmi anlayışında esnek ücret tam istihdam 

dengesini sağlamaktadır görüşü hâkimken Keynes ise tam rekabet 

koşulları sağlansa da tam istihdam seviyesinde dengenin 

sağlanamayabileceğini ifade etmektedir (Krugman ve Skidelsky, 2018: 3-

21; Kazgan, 2006: 223). Küme piyasaları, spesifik olarak sektörel talebin 

dikkate alarak arzını yönlendirdiği için de piyasa dengesinin 

sağlanmasında hem miktar hem de fiyat olarak igenel dengeyi muhteva 

etmektedir. Bununla birlikte küme piyasalarında aynı sektöre ait 

işletmelerin yakınlığı maliyet minimizasyonuna etki ettiği gibi maliyet ve 

talep başlıklı enflasyonist baskıyı da azaltmaktadır. Binaenaleyh, küme 

piyasaları aracılığıyla işgücünün çalışmaya daha çok dahil edilmesi 

ekonomide sadece nominal değil aynı zamanda reel artışı da sağlaması 

refah ekonomisi etkisi yapmaktadır. Bununla birlikte kümelenmelerde 

ücretin tatminkarlığı, uzman çalışanların girişimciliğe teşviki hem nicel 

hem de nitel yükseltme sağlamaktadır. Bu durum atıl kapasitelerı(gizli 

işsizliğin önlenmesi) minimize ederken yeni iş başlangıçlarına ve yeni 

işlere de neden olmaktadır. Aynı zamanda emeğin vasfının, ücretinin 

yükseltilmesi daha yüksek performans, verimlilik, kaliteli üretimin 

yapılmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla küme dışı girişimci ve 

yatırımcılar da küme piyasasına dâhil olarak tekrardan işletme sayıları 

çoğalarak yeni işe alımlar yapılmaktadır. Sonuç olarak kümelenmeler 

istihdama pozitif yönde bir etki yapmaktadır (Acs, Z. ; E. Autio; L.Szerb, 

2014: 476-494).  

3.  SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Türkiye’de genel işsizlik oranının doğal işsizlik oranından fazla 

olması, bazı sektörlerde emeğe ödenen ücretlere fren etkisi yapmaktadır. 

Buna rağmen, küme piyasalarında oluşmuş ücret aralığında işgücü 

temininde zorluk çekilmemektedir. Ayrıca, Lundvall(Lundvall, 2010) 

kümelenmelerin interaktif öğrenmenin yenilikçiliğe yol açarak yeni işler 

ile istihdam genişlemesine neden olduğunu belirtmektedir. 
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Bayrampaşa triko kümelenmesinde yaptığımız araştırmanın 

bulgularına göre de, aynı miktarda gelir artışı sağlayan fason atölyeler ile 

sadece satış yapan işletmeler karşılaştırıldığına, fason atölyelerde daha 

fazla istihdam artışı olduğu görülmektedir. İmalat yapan fason atölyelerin 

olması gelirin daha çok çalışan tarafından paylaşılması anlamına 

gelmektedir. Bayrampaşa triko kümelenmesindeki istihdam genel olarak 

şu özelliklere sahiptir; KOBİ’ler kayıt dışı yerli ve yabancı işgücünü 

çalıştırmamaktadır. Yabancı işgücünün; Türkçe bilmemesi, işi 

öğrenmesinin zaman alması gibi nedenlerden dolayı istihdamı tercih 

edilmemektedir. Bununla birlikte, Bayrampaşa triko kümelenmesindeki 

KOBİ’ler; eski Sovyet Cumhuriyetlerinden gelen kadın işgücünü(Rusça 

vb.lisanları olduğundan)yine bu ülkelerle ve diğer ülkelerle yapılan 

ticarete yönelik işlerinde istihdam etmektedirler ( İrhan, 2016 :  ) 

Bölgesel ekonomilerde yer alan kümelenmeler ve onu oluşturan 

işletmeler uyarlanabilir esneklikleri ile de istihdama katkı konusunda 

dikkat çekici bir konuma gelmiştir (Porter, 2008b,5-29; Normann, 2017, 

273-84). Wrobel’in Alman mekanik endüstrisiyle ilgili yaptığı çalışmanın 

bulgularına göre da ‘Kümelenmenin istihdam üzerinde pozitif etkisi 

vardır’ hipotezini desteklemektedir. Buna göre, kümelenme firmalarında 

kümelenme dışı firmalardan daha olumlu bir istihdam trendi olduğu 

belirtilmektedir (Wrobel, 2015, 273-94). Ayrıca, Nogales çalışmasında, 

Hindistan Maharashtra üzüm kümelenmesinin ulusal ihracatın %80’ini 

gerçekleştirdiğini ve bu kümelenmenin, Hint üzüm ihracat seviyelerinin 

artırılmasına katkıda bulunarak gelirin ve istihdamın artışına yol açtığını 

belirtmektedir. Ayrıca, Brezilya’da tarım ürünleri-ihracat- kümelenme ile 

istihdam, ücretler, vasıf, çalışma standartlarının yükselmesi arasında ilişki 

bulgulanmıştır (Nogales, 2010,37-80). Bu konudaki yapılan diğer benzer 

çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada “Kümelenmenin istihdam üzerinde 

pozitif etkisi vardır” hipotezini desteklemektedir. Sonuç olarak, bu 

çalışmada oluşturulan ve geliştirilmeye açık olan “Kümelenme Etkisi”nin 

iktisat öğretisinde kümelenme teorisi kapsamında konu olarak eklenmesi 

önerilmektedir. Aynı zamanda, ulusal iktisat politikalarında bir yol 

gösterici olacağı da düşünülmektedir. Bu çalışma, konuyla ilgili 

yapılacak daha sonraki çalışmalara ışık tutmayı ümit etmektedir. 
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1.Giriş 

1960’lı yıllara kadar işgücü piyasasına dâhil edilmeyen kadınlar, 

günlük ev işlerini yapma, çocuk ve yaşlı bakımını üstlenme görevlerini 

yerine getirmişlerdir. Sanayileşme ile birlikte batılı toplumlarda kadınların 

işgücü piyasasına dâhil edilmeleri, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi 

göstergeler bakımından daha iyi bir konuma yükselmelerini ifade eden 

kadın kalkınması konusunu gündeme taşımıştır. Kadınların göreli 

kalkınması, kimi zaman kadınların istihdam oranları ve kişi başına gelirleri 

gibi ekonomik göstergelerle ölçülürken; kimi zaman çok sayıda göstergeyi 

ele alan endekslerle ölçülmüştür. Kullanılan endekslerde genellikle ele 

alınan ülkelerdeki kadınların erkekler karşısındaki göreli gelişme düzeyleri 

belirlenmektedir. 

Bu çalışmanın konusu; literatürde yer alan bu endekslerden farklı 

olarak, kadın kalkınmasını temsil eden çeşitli göstergeler bakımından 

Türkiye ve 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin durumlarının 14 değişken 

kullanılarak ampirik olarak incelenmesidir. Çalışma, kadın kalkınması ile 

ilgili çok sayıda değişkeni analize dâhil etmesi bakımından önem arz 

etmekte ve literatürde yer alan çalışmalardan ayrılmaktadır. Çalışma, ele 

aldığımız ülkelerdeki kadınların diğer ülkelerdeki kadınlar karşısındaki 

göreli kalkınma düzeylerini belirlemesi bakımından da, yukarda 

bahsettiğimiz, kadınların sadece erkekler karşısındaki durumlarını 

belirlemeye çalışan endekslerden ayrılmaktadır. 

Makalenin iki amacı bulunmaktadır. İlk amaç; kadın kalkınması 

bakımından AB ülkelerinin kaç farklı gelişme düzeyi sergilediklerinin 

ortaya konmasıdır.  İkinci amaç; Türkiye’nin kadın kalkınması bakımından 

hangi AB ülkeleri ile benzer bir gelişme seviyesinde bulunduğunun 

belirlenmesidir. 

2019 yılı verilerinin kullanıldığı bu çalışma için kullanılan analiz 

yöntemleri temel bileşenler analizi ve kümeleme analizidir. Temel 
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bileşenler analizi, bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasında ayrımın 

yapılamadığı, değişken sayısının çok olduğu durumlarda kullanılan boyut 

indirgeme yöntemidir (Cömert, 2015: 16-17; Alkan, 2008: 12-14). 

Kümeleme analizi ise ele alınan gözlemleri birbirine benzeyen alt gruplara 

ayırmak için kullanılan bir yöntemdir (Nakip, 2003: 417). Başka bir ifade 

ile doğal grupları bilinmeyen gözlemleri birbirine benzeyen alt gruplara 

ayırmayı sağlayan bir yöntemdir (Atik, 2015: 375). 

Makale beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra yer alan 

ikinci bölümde, kadın kalkınmasını ölçmek amacıyla geliştirilen 

endeksleri kapsayan literatür kısmı yer alacaktır. Üçüncü bölümde, analiz 

yöntemi ve kullanılan veriler ele alınacaktır. dördüncü bölüm, ampirik 

bulgular ve yorumlara ayrılmıştır. Beşinci bölümde “sonuç” kısmı yer 

almaktadır. 

2.Literatür 

Ester Boserup (1970)’un, “Ekonomik Kalkınmada Kadının Rolü” 

(Women’s Role in Economic Development) isimli eseri, kalkınma 

sürecinde kadın işgücünün fark edilmesini sağlayan en önemli çalışma 

olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni, Boserup’un çalışmasından sonra 

kadınların kalkınma düzeylerinin artırılmasına dönük çalışmaların hız 

kazanmasıdır. İşgücünün yaklaşık yarısını oluşturan kadınların göreli 

kalkınma düzeylerinin düşük olması, üretim sürecinde verimli bir şekilde 

kullanılmalarını önleyerek refah kayıplarına yol açmaktadır. Bu nedenle, 

kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan kalkınması ve güçlenmesi 

amacıyla yapılan çalışmalar tüm ülkelerde hız kazanmıştır. 

Kadın kalkınması ile ilgili literatürün iki farklı koldan ilerlediği 

gözlenmiştir. İlk grup literatür,  genellikle kadınların kalkınma sürecine 

dahil edilmesi ve buna bağlı olarak gerçekleşecek kalkınma düzeyi ile 

ilgilenirken; ikinci grup, çeşitli sosyo-ekonomik göstergeler ışığında 

kadınların erkeler karşısındaki kalkınma düzeyinin belirlenmesi üzerinde 

yoğunlaşmıştır. 

Kadınların erkekler karşısındaki göreli kalkınma düzeylerinin 

iyileştirilmesi amacıyla yapılan ilk çalışmalar, kadın ve erkek eşitliğinin 

sağlanması amacıyla anayasa ve yasalarda yapılan düzenlemelerle 

başlamıştır. 1972 yılında ilk düzenlemeyi yapan ABD, kadınların işe 

girmesi, ücretlendirilmesi ve işte yükseltilmesi gibi düzenlemeleri içeren 

“istihdamda fırsat eşitliği yasası” olarak bilinen yasayı kabul etmiştir. 

Daha sonra benzer düzenlemeler, birçok Avrupa ülkesi tarafından kadın-

erkek eşitliği bağlamında gerçekleştirilmiştir (Aytaç vd., 2002: 22-23). 

Sonraki yıllarda, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan çalışmalarda 

kadının ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilerek cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması hedeflenmiştir. Birleşmiş Milletlerin kalkınma anlayışı, 
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cinsiyet eşitliğinin insani kalkınmanın bir parçası olmasından hareketle 

yeniden şekillenmiştir. Kadınların göreli kalkınma düzeylerinin 

belirlenmesinde farklı göstergelerden yararlanılmaya başlanmıştır. 

Kadınların işgücüne ve ekonomik faaliyetlere katılım oranı, kadınların 

sektörel dağılımı, kadınlara ödenen ücret düzeyleri, kadınların yöneticiler 

içindeki payı, kadınların milletvekili ve bakanlar içindeki sayıları ele 

alınarak kadınların kalkınma düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır.  Bu 

bağlamda, çok sayıda sosyal, ekonomik ve politik göstergeyi kapsayarak 

kadınların göreli kalkınma düzeyinin belirlenmesi amacıyla çeşitli 

endeksler geliştirilmiştir (Deniz ve Hobikoğlu, 2012: 123) . Bu 

endekslerden başlıcaları; Küresel Cinsiyet Açıklığı Endeksi (Global 

Gender Gap Index), Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (Gender Inequality Index) 

ve Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi (GenderRelated Development Index) 

şeklinde sıralanabilir.    

Küresel Cinsiyet Açıklığı Endeksi, 2005 yılında Dünya Ekonomik 

Forumu (World Economic Forum) tarafından geliştirilmiştir. Küresel 

Cinsiyet Açıklığı Endeksi, ülkelerdeki cinsiyet eşitsizliklerini farklı gelir 

grupları ve bölgeler arasında karşılaştırma yapmaya imkân verecek şekilde 

ekonomi, siyaset, eğitim ve sağlık gibi dört alt alan ekseninde ölçmektedir. 

Endeks, erkekler ve kadınlar arasındaki eşitsizliği; ekonomik katılım ve 

fırsatlar, eğitimsel kazanım, sağlık ve politik haklar şeklinde dört temel 

kategori ile açıklamaktadır (Nayak ve Mahanta, 2015: 3-4).Küresel 

Cinsiyet Açıklığı Endeksi’nin en önemli katkısı, bir toplumda mevcut olan 

kaynakların ve fırsatların kadınlar ve erkekler arasında adil dağılıp 

dağılmadığını ortaya koymasıdır. 135 ülkeyi kapsayan bu endeks, kadın ve 

kız çocuklarının güçlendirilmesi, eğitime ulaşması ve yeteneklerinin 

geliştirilerek ortaya çıkarılmasını vurgularken kadınların ekonomik 

faaliyetlere katılımının kısıtlanmasının ülkeye önemli zararları 

olabileceğine dikkat çekmektedir (Adaçay, 2014: 135-136). 

Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (Gender Inequality Index), UNDP’nin 

2010 yılı raporu ile yayımlanmaya başlamıştır. Cinsiyet Eşitsizliği 

Endeksi, ulusal insani gelişme başarılarının toplumsal cinsiyet eşitsizliği 

açısından ne derece zarar gördüğünü ortaya çıkarmak ve politika için 

deneysel zeminler sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Cinsiyet Eşitsizliği 

Endeksine göre cinsiyete dayalı eşitsizlikler üç gruba ayrılmaktadır. 

Bunlar; üreme sağlığı, kadının güçlendirilmesi ve ekonomik faaliyetlerdir 

(Deniz ve Hobikoğlu, 2012: 125; Nayak ve Mahanta, 2015: 3).  

Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi,  İnsani Gelişme Endeksi (Human 

Development Index)’inde yer alan göstergelerden cinsiyetle ilişkili 

eşitsizlikleri dikkate almaktadır. Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi insanın 

gelişmesinde kadınların karşılaştığı eşitsizlikleri ölçmeye yardımcı olmak 

ve kadın ve erkek arasındaki karşılaştırmanın ülkeler açısından 

değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir (Deniz ve Hobikoğlu, 2012: 
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124). Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi, bir ülkede kadın ve erkek 

eşitsizliğini kadınların eğitime ve işgücüne katılımı, kişi başı milli gelirde 

kadın ve erkek farkları, kadınların uzman mesleklerdeki payları, 

parlamentolar ve siyasi karar almada temsil düzeyleri gibi göstergelerle 

kalkınmışlık sıralaması yaparak ülkenin toplumsal cinsiyet eşitliği 

açısından konumunu belirlemeye çalışmaktadır (Toksöz, 2012: 7). 

3.Yöntem ve Veri 

Çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden temel bileşenler 

analizi ve kümeleme analizi yöntemleri kullanılmıştır.  

Temel bileşenler analizi, değişkenler arasındaki bağımlılık yapısının 

yok edilmesi ve boyut indirgeme amacıyla kullanılmıştır (Cömert, 2015: 

16-17; Alkan, 2008: 12-14). Burada, kümeleme analizi öncesinde 

birbiriyle ilişkisiz daha az sayıda değişken elde edilmiştir. 

Analizlerde kullanılan ikinci yöntem, kümeleme analizidir. Kümeleme 

analizi, X veri matrisinde yer alan ve doğal grupları tam olarak bilinmeyen 

grupları birbirine benzeyen alt gruplara ayırmak amacıyla kullanılan bir 

yöntemdir(Nakip, 2003: 417). Kümeleme analizini kullanarak bir grup 

değişken bakımından ülkelerin göreli gelişme düzeylerini belirleyen çok 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Jacquemin ve Sapir (1995), Felipe ve 

Resende (1996),  Karabulut, Gürbüz ve Sandal (2004), Ersungur, Kızıltan, 

Polat (2007), Ada (2011), Uzgören, Keçek ve Uzgören (2013), Atik 

(2015),  Atik ve Khan (2016 a), Atik ve Khan (2016 b), Atik ve Polat 

(2017) ülkelerin veya bölgelerin bir grup gösterge bakımından göreli 

performanslarını belirlemede temel bileşenler veya sadece kümeleme 

analizini kullanan çalışmalara örnek olarak verilebilir. Bununla birlikte, 

AB ülkelerinde kadın kalkınması göstergelerini kullanarak kümeleme 

analizi yapan ilk çalışma budur. 

Analizlerimize 28 AB üyesi ve Türkiye olmak üzere 29 ülke dâhil 

edilmiştir. Veriler, 2019 yılına aittir. Analizlerde kullanılan 14 değişken ve 

kısaltmaları Tablo 1’de verilmiştir. Analizde kullanılan veriler, AB 

istatistik Bürosu EUROSTAT tarafından hazırlana Women’s Statistics 

(2020) adlı yayından alınmıştır. 

Tablo 1: Analizde Kullanılan Değişkenler ve Kısaltmaları 

Kullanılan Değişken Kısaltma 

1.En fazla orta öğretim seviyesinde eğitim alan 

kadınların 18-24 yaş aralığı nüfus içindeki payları  

Ortaöğretim 

2.30-34 yaş arası nüfus içinde yüksek öğretimi 

tamamlayan kadınların oranı  

Yükseköğretim 
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3.Lise mezunu olup son dönemde  işe yerleşen 

kadınların 20-34 yaş aralığındaki nüfusa oranları 

İşe yerleşme 

4.Kadınların kabinedeki oranı Kabinede kadın 

5.Kadınların Parlamentodaki oranı  Parlamentoda 

kadın 

6.Kadınların üst düzey idareciler içindeki oranı  İdareci 

7.Kadınların yönetim kurulları içindeki payı  Kurul üyesi 

8.20-64 yaş arasındaki kadın ve erkekler arası 

istihdam farkı  

İstihdam açığı 

9.Erkeklerin saatlik ücretinin yüzdesi olarak 

İstihdam edilen kadın ve erkeklerin saatlik ücret 

farkları  

Ücret açığı 

10. Şiddete maruz kalan 15 yaş ve üzeri kadınların 

oranı  

Şiddet 

11.Sorumlulukları nedeniyle iş hayatına 

katılamayan kadınların aktif olmayan bireyler 

içindeki yüzdesi  

Sorumluluk 

12. Kadınların bir saatlik çalışma sonucunda elde 

ettikleri ortalama gelir  

Saatlik gelir 

Euro 

13. 15-64 Yaş aralığı kadınlar içinde istihdam 

edilenlerin oranı  

İstihdam 

14. Kadınlar için ortalama yaşam beklentisi, yıl  Yaşam 

Beklentisi 

4. Ampirik Bulgular ve Yorumlar 

Temel bileşenler analizi ve kümeleme analizine ait ampirik bulgular 

ayrı ayrı ele alınacaktır. 

4.1. Temel Bileşenler Analizi 

14 değişkenli veri setimizde, değişkenlere ait ölçü birimleri farklılık 

gösterdiği için standartlaştırılmış veriler üzerinden temel bileşenler analizi 

yapılmıştır. Temel Bileşenler Analizinin kullanılabilmesi için Kaiser-

Meyer–Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi ve Bartletts’in Küresellik 

Testinin uygulanması gerekmektedir. Tablo 2’de elde edilen sonuçlara 

göre, örneklem yeterliliği (0,639) ve istatistiksel anlamlılık (0.000) 

araştırma verilerine temel bileşenler analizinin uygulanabileceğini 

göstermektedir.  
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Tablo 2: KMO ve Bartlett Küresellik Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
0,639 

Bartlett's 

Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 251,402 

Df 91 

Sig. 0,000 

Kullanılacak temel bileşen sayısını belirlemek için özdeğerlere 

bakılmaktadır. Özdeğeri 1’den büyük olan temel bileşenler, sonraki 

analizlerde kullanılmaktadır. Tablo 3, özdeğeri 1’den büyük olan dört 

temel bileşen bulunduğunu göstermektedir. Dört temel bileşen, toplam 

varyansın %82,9’unu açıklamaktadır (Bkz. Tablo 3). 

Bileşen matrisi (Tablo 4) incelendiğinde, birinci bileşen ağırlıklı olarak 

okulu terk etme ve yoksul sayısında azalma değişkeni tarafından temsil 

edilmektedir. İkinci bileşen kadın ve erkek üniversite mezunu olanların 

oranı değişkeni tarafından; üçüncü bileşen istihdam göstergeleri 

tarafından; dördüncü bileşen ise Ar-Ge harcamalarının GSMH payı, 

üniversite mezunlarının genel nüfus içindeki payı ve yoksul kişilerin 

yüzdesi değişkenleri tarafından belirlenmektedir. 

Tablo 3: Açıklanan Varyans Yüzdesi 

Comp. Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

variance 

Cum. 

% 

Total %of 

variance 

Cum. % 

1 5,024 35,887 35,887 5,024 35,887 35,887 

2 2,541 18,151 54,038 2,541 18,151 54,038 

3 1,577 11,264 65,302 1,577 11,264 65,302 

4 1,236 8,830 74,132 1,236 8,830 74,132 

5 ,998 7,129 81,260       

4.2. Kümeleme Analizi 

Temel bileşenler analizi sonuçları kullanılarak, Ward yöntemi ile 

kümeleme analizi yapılmıştır. İlk aşamada küme sayısı belirtilmeden 

analiz yapılmış; sonraki aşamada ise, küme sayısı belirtilerek analiz 

yapılmıştır. Küme sayısı belirtilmeden yapılan analiz sonuçları Şekil 1’de 

verilmiştir. 
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Tablo 4: Bileşen Matrisi 

  Döndürülmüş Bileşen Matrisi
a
 

  Bileşenler 

1 2 3 4 

Zscore(Genelistihdam) -

,274 

,321 ,787 ,365 

Zscore(Erkekistihdam) ,167 ,012 ,836 ,333 

Zscore(Kadınisithdam) -

,437 

,435 ,611 ,366 

Zscore(ArGEGSMHpayı) ,002 ,125 ,095 ,861 

Zscore(Seragazısalım) ,802 -

,012 

-

,438 

,104 

Zscore(Birincilenerji) ,882 ,015 ,006 ,003 

Zscore(nihaienerji) ,849 -

,036 

,157 -,094 

Zscore(Okulterk) ,704 -

,506 

-

,038 

-,307 

Zscore(Kadınokulterk) ,729 -

,531 

-

,049 

-,280 

Zscore(Erkekokulterk) ,650 -

,454 

-

,027 

-,326 

Zscore(Üniversitemeznu) ,224 -

,127 

-

,219 

-,817 

Zscore(kadınuniversite) -

,234 

,937 ,057 ,057 

Zscore(Erkeküniversite) ,051 ,894 ,033 ,225 

Zscore(Yoksul) -

,066 

,100 -

,819 

,007 

Zscore(Asgariyaşamaltı) ,252 -

,293 

-

,289 

-,719 

Zscore(yoksulazalma) -

,890 

,088 ,004 ,195 
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Şekil 1: Kümeleme Analizi Ağaç Grafiği 
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Tablo 5: Yığışım Tablosu 

Stage Cluster 

Combined 

Coeff

. 

Stage Cluster 

First Appears 

Next  

Stage 

Stage Cluster 

Combined 

Cluster 1 Cluster 2  Cluster 1 Cluster 

2 

  

1 10 26 1,658 0 0 8 

2 5 28 3,925 0 0 13 

3 20 22 6,280 0 0 13 

4 4 19 8,671 0 0 10 

5 2 25 12,164 0 0 15 

6 14 15 15,728 0 0 14 

7 7 13 19,434 0 0 20 

8 10 27 23,823 1 0 10 

9 11 21 28,434 0 0 16 

10 4 10 33,400 4 8 24 

11 1 16 38,954 0 0 20 

12 3 17 44,615 0 0 18 

13 5 20 50,294 2 3 19 

14 6 14 56,336 0 6 25 

15 2 23 63,186 5 0 21 

16 11 24 70,245 9 0 17 

17 8 11 79,070 0 16 22 

18 3 18 88,950 12 0 21 

19 5 9 98,866 13 0 24 

20 1 7 108,976 11 7 23 

21 2 3 123,644 15 18 26 

22 8 12 140,483 17 0 23 

23 1 8 159,777 20 22 25 

24 4 5 12,735 10 19 28 

25 1 6 212,357 23 14 26 

26 1 2 252,807 25 21 27 

27 1 29 309,103 26 0 28 

28 1 4 392,000 27 24 0 
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Kümeleme analizi sonuçları, ağaç grafiği ve yığışım tablosu yardımıyla 

elde edilmektedir. Yığışım tablosunun (Tablo 5) 25., 26., 27., ve 28. 

aşamalarında dört büyük sıçrama gözlenmektedir. Ağaç grafiği de dört 

küme olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çözümün bir alt ve bir üstünü 

deneyerek küme sayısını belirterek analiz yaptığımızda, dört kümeli çözüm 

ağaç grafiği ile aynı sonuçları vermektedir (Tablo 6). Dolayısıyla dört 

kümeli çözümün uygun çözüm olduğuna karar verilmiştir. 

Kadın kalkınması ile ilgili göstergeler bakımından AB üyeleri ve 

Türkiye dört farklı performans sergilemektedirler (Bkz. Tablo 7). Küme 1, 

12 ülkeden; Küme 2, altı ülkeden; Küme 3, 10 ülkeden ve Küme 4, bir 

ülkeden oluşmaktadır. 

Küme 1, Belçika, İtalya ve Lüksemburg dışında genellikle AB’ye 

sonradan katılan ülkelerden oluşmaktadır. Küme 2, AB’ye 2004 ve 2007 

yıllarındaki genişlemeleri sırasında katılan ülkeleri kapamaktadır. Küme 3, 

genellikle AB’nin en gelişmiş ülkelerini kapsamaktadır. Türkiye, AB 

ülkeleri ile aynı gruplara dâhil olmadığı için, kadınların gelişimi 

bakımından AB ülkelerinden farklı bir performans sergilemektedir. 
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Tablo 6: Ülkelerin Küme Üyelikleri 

Ülkeler Beş Küme 

Olması  

Dört Küme 

Olması  

Üç Küme 

Olması 

Belçika 1 1 1 

Bulgaristan 2 2 1 

Çekya 2 2 1 

Danimarka 3 3 2 

Almanya 3 3 2 

Estonya 4 1 1 

İrlanda 1 1 1 

Yunanistan 1 1 1 

İspanya 3 3 2 

Fransa 3 3 2 

Hırvatistan 1 1 1 

İtalya 1 1 1 

Güney Kıbrıs 1 1 1 

Letonya 4 1 1 

Litvanya 4 1 1 

Lüksemburg 1 1 1 

Macaristan 2 2 1 

Malta 2 2 1 

Hollanda 3 3 2 

Avusturya 3 3 2 

Polonya 1 1 1 

Portekiz 3 3 2 

Romanya 2 2 1 

Slovenya 1 1 1 

Slovakya 2 2 1 

Finlandiya 3 3 2 

İsveç 3 3 2 

İngiltere 3 3 2 

Türkiye 5 4 3 
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Tablo 7: Kümeleme Analizi Sonucunda Elde Edilen Ülke Grupları 

Kümeler Kümeyi Oluşturan Ülkeler 

Küme 1 Belçika, Estonya, İrlanda, Letonya, Yunanistan, 

Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs, Litvanya, 

Lüksemburg, Polonya, Slovenya 

Küme 2 Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Malta, Romanya, 

Slovakya 

Küme 3 Danimarka, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda, 

Avusturya, Finlandiya, Portekiz, İsveç, İngiltere 

Küme 4 Türkiye 

Ele aldığımız göstergeler bakımından kümelerin göreli performansını 

göstermek amacıyla, her bir değişken için küme ortalamaları 

hesaplanmıştır. Tablo 8, kalkınma göstergeleri bakımından her bir 

kümenin ve Türkiye’nin performansını göstermektedir. Küme 3, pek çok 

gösterge bakımından diğer kümelere göre daha iyi bir performans 

sergilemektedir. Yükseköğretime devam etme, işe yerleşme, kabinede ve 

parlamentoda kadın oranı, saatlik gelir, istihdam oranı ve yaşam beklentisi 

göstergeleri bakımından diğer kümelerden daha iyi bir durumdadır ve diğer 

kümelerden ayrışmaktadır.  Bununla beraber, Küme 1 ve Küme 2 için 

göreli kalkınma seviyesi belirlenmesi bu kadar kolay değildir. Küme 1; 

saatlik gelir, parlamentodaki kadın oranı ve istihdam oranı göstergeleri 

bakımından daha iyi bir performans sergilerken, Küme 2 

yükseköğretimdeki okullaşma oranı, işe yerleşme oranı ve yaşam 

beklentisi göstergeleri bakımından daha iyi bir performans göstermektedir. 

Türkiye, ele aldığımız göstergelerin hemen hemen tamamında, AB 

ülkelerinin oluşturduğu kümelerden daha kötü bir performans 

göstermektedir. 
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Tablo 8: Kalkınma Göstergeleri Bakımından Kümelerin Performansı 

Değişkenler Küme 1 

Ort. 

Küme 2 

Ort. 

Küme 3 

Ort. 

Türkiye 

Verisi 

Ortaöğretim 2,20 12,65 8,01 7,2 

Yükseköğretim 34,10 35,55 48,54 26,0 

İşe yerleşme 73,06 81,35 82,30 51,3 

Kabinede kadın 23,16 23,88 41,75 11,1 

Parlamentoda 

kadın 
25,74 18,96 36,80 17,4 

İdareci 18,55 18,35 14,80 10,3 

Kurul üyesi 19,55 14,63 30,81 15,3 

İstihdam açığı 10,31 15,51 7,81 41,6 

Ücret açığı 11,66 14,18 17,15 -1,3 

Şiddet 6,17 7,83 8,50 14 

Sorumluluk 33,35 34,00 23,72 82,5 

Saatlik gelir 
Euro 

10,082 4,62 15,070 3,87 

İstihdam 63,3 62,12 70,58 33,2 

Yaşam 

Beklentisi 
75,5 80,28 83,95 81,0 

5. Sonuç 

Bu çalışmada, 2019 yılı verileri kullanılarak 28 AB üyesi ülkede ve 

Türkiye’de kadınların göreli kalkınma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Kadınların kalkınma düzeyini temsil eden 14 değişken, temel bileşenler 

analizi ve kümeleme analizine tabi tutulmuştur. Çalışma, ele aldığımız 

ülkelerde, kadınların kadınlar karşısındaki kalkınma düzeylerini ölçmesi 

bakımından, sadece kadınların erkekler karşısındaki kalkınma düzeyini 

ölçen çalışmalardan ayrışmaktadır. Ayrıca, kalkınma düzeyini temsil eden 

çok sayıda değişkenin analizlere dâhil edilmesi de b çalışmayı literatürde 

yer alan çalışmalardan ayırmaktadır.  

Ampirik analiz sonuçları, ele aldığımız ülkelerin kadın kalkınması 

göstergeleri bakımından dört farklı grupta toplanabileceklerini ortaya 

koymuştur. AB ülkeleri üç ayrı grupta yer alırken, Türkiye tek başına bir 

grup oluşturmuştur. Daha açık bir ifade ile Türkiye hiçbir AB ülkesi ile 

benzer bir gelişme seviyesi göstermemiştir. 
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Danimarka, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, 

Finlandiya, Portekiz, İsveç ve İngiltere’nin oluşturduğu küme kadın 

kalkınması bakımından en yüksek değerlere sahip olmuştur. Ne yazık ki, 

Türkiye, ele alınan göstergeler bakımından AB ülkelerinin oluşturduğu 

kümelerden daha düşük değerlere sahip olmuştur.   
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1. Giriş 

Dışlanma olgusu, rutin yaşamda minimum sosyal etkileşimden, 

toplumsal çatışmalara değin, insan ırkının gruplar biçiminde topluluk 

olarak hayat sürdüğü yer ve dönemlerde toplumsal yaşamın vazgeçilmez 

bir unsurudur. Bu olguda dışlayanlar ile dışlananlar mevcut olup hemen 

hemen her kişi yaşamı süresince bu iki tarafta yer almaktadır. Örgütsel 

dışlanma ise bireyin çalışma hayatında meslektaşlarınca görmezden 

gelinmesidir.(Ferrisvd, 2018) Örgütsel dışlanma, arzu edilmeyen hallerin 

olmasından çok istenilen hareketlerin ihmal edilmesini kapsadığından ve 

bunun sebebinin karmaşaya neden olacak bir niyet bile olmadan açık 

olmadığından öteki toplumsal kötü davranış şekillerinden farklılık arz 

etmektedir.(Williams,2007).Sosyal kaytarma, grup ve sınıf çalışmalarının 

popüler olduğu bugünlerde sınıf ve takım üretkenliğine tesir eden ciddi 

değişkenlerdendir. Sosyal kaytarma, kişilerin tekken gruptaki çalışma 

isteğinden ayrılık ifşa etmesine ilişkin kavramdır. İdareciler, genellikle 

işgörenlerin çalışmalarını ve örgüt tesirini daha çok yükseltebildiğinin 

farklı yollarının arayışına gitmişlerdir. Bu nedenle işgörenlerin başarı 

zayiatlarını engellemek gittikçe daha çok önemli olmaya başlamıştır. 

Sosyal kaytarma hareketlerini engelleme gayretleri idarecilerde mecburi 

olmuştur. Bu sebeple, birçok yazar sosyal kaytarmayı, sosyal bir 

rahatsızlık olarak nitelemiştir. 

2. Örgütsel Dışlanma  

2.1. Örgütsel Dışlanma Kavramı  

Bireyler arası strese kaynak olabilen, psikolojik sorunlara yol 

açabilen(Kipling,1997) dışlama, başka bir grup ya da bireye karşı, odaklı 

ve direkt iletişim eksikliğidir. Bu sebeple dışlanma; üçüncü şahıslarca 

daima, kolaylıkla ya da direkt olarak gözlemlenebilecek bir olgudur 

diyememekteyiz. Bu hal, görünürde rastgelen bir şahit bulunmadığından 

dolayı saldırıyı yapanın ceza almamasına sebebiyet verecektir.(Alejandro 

ve Jose, 2013) Bir diğer anlatımla; aşikâr olan, göz ile görülebilen ve direkt 

olarak uygulanan zarar veren davranışlarla (sözlü taciz gibi) 
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karşılaştırıldığı vakit örgütsel dışlanma, çok zor algılanmaktadır (sessiz 

kalmak veya selamlaşmaları yanıtsız bırakmak gibi). Yanı sıra örgütsel 

dışlanma kişiden kişiye değişiklikler gösteren idraksel bileşenler 

içermektedir. Açıkçası, bir kişin dışlanmayı idrak şekli öteki bir kişiyle 

birebir aynı olmayabilir.(Kipling ve Lisa, 2001).  

Alanyazında “ostracism” terimiyle aynı manada kullanılmakta olan 

“exclusion” ve ‘‘rejection’’ terimleri de karşımıza çıkmaktadır. Fakat 

bunlar mana bakımından farklılıklara sahiptirler. ‘‘Exclusion’’ kişinin 

faaliyetlere davetli olmaması veya hiçbir faaliyete dâhil edilmemesi 

manasındadır. ‘‘Ostracism’’ da daha dar kapsamlı bir manaya sahiptir ve 

kişiye karşı sessizlik hali, göz teması kurmadan kaçınma şeklindeki 

davranışları kapsar. ‘‘Rejection’’ da ise bir grup veya kişinin istenmiyor 

olduğunun açık seçik söylenmesidir. Bu yüzden ‘‘rejection’’, dışlanmanın 

daha açık şekli veya son noktası diye kabul görmektedir.(Scott,2017) 

Bahsedilen üç terimin aralarındaki ayrımlar Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1: Ostracism, Exclusion ve Rejection Terimlerinin Aralarındaki 

Farklar 

 

Kaynak: Kristin Damato Scott, ‘‘The Development And Test of An 

Exchange-Based Model of Interpersonal Work place Exclusion’’, (Ph D 

Thesis, University of Kentucky, 2007), s.19. 

Dışlanma (ostracism), dört değişik özellik gösterir. Bu özelliklerin ilki; 

görünebilir olma (fiziki, toplumsal, siber), ikincisi; güdüsel (vazifeli, 

cezalandırıcı, ilgisiz, savunmacı), üçüncüsü; miktarı, dozu (azdan çoğa) ve 

sonuncusu; anlaşılır olma düzeyi (azdan çoğa)’dır.(Scott,2007).Sözlü 
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iletişimin eksikliği yanında başkaca halleri de içeren dışlanma, bir bireyin 

yüzüne ''sessiz kalma'' durumunu, onu tümden görmezden gelmek gibi 

davranışları içerebilmektedir. Ek olarak, bireyi farklı yere göndermek 

suretiyle kabul etmemeyi ya da örgüt içindeki fiziki varlığını açıkça 

olmayan şekilde engellemeyi de kapsar.(Suzy ve Lamont,2015) Örgütsel 

dışlanmanın tanımı, tek ya da daha çok çalışanca yok sayılma ya da gruba 

dâhil edilmeme şeklinde yapılmaktadır. Uzaklaştırma ve kovma halleri de 

bir tür dışlanmadır. Fakat dışlanma, bunun yanı sıra dramatiklik düzeyi 

daha az olan tavırlardır diye tarif edilmektedir ki; kişinin karşısındakine 

tepkisiz kalması veya göz teması kurmak istememesi dışlanmaya en iyi 

örneklerdir. Kişi bu tarz tavırlara ne derece çok maruz kalır ise kendini o 

oranda çok dışlanmış hissetmektedir. (Lance,vd, 2008) 

2.2. Örgütsel Dışlanmaya Neden Olan Faktörler  

2.2.1. Kişisel Faktörler  

Dışlanmaya dair olan araştırmaların çoğunluğu dışlanmanın 

neticelerine odaklı iken, ona oranla daha az sayıdaki araştırma ise dışlanma 

olgusunun başlama sebeplerini incelemiştir. Dışlanmaya sebep olan 

etmenlerin içinde güdüler de incelenmekte ve kasti veya kasıtsız diye iki 

başlıkta sınıflandırılmaktadır.(Sandra,Jane,Wei, 2013). Wu ve 

arkadaşlarınca yürütülen bir araştırma neticesine göre nevrotiklik’in 

örgütsel dışlanmaya sebep oluşu görülmüştür.(Long-Zeng Wu, vd,2011). 

Narsizm de dışlanma sebebi olarak kişisel unsurlardan sayılmaktadır. 

2.2.2. Örgütsel Faktörler  

Örgütün kültürü ve yapısının dışlanmada tesirli olduğu gözlenmektedir. 

Görev sadakatinin basık ve alçak seviyede olduğu bünyedeki örgütlerde 

kasıtlı olarak dışlanmayla karşılaşılmamaktadır. Görev sadakati alçak 

olduğunda, hâlihazırdaki sosyal temas noktası çok değildir ve bu durum 

dışlanma sebebidir. Örgütsel hiyerarşi, düz değil dik olduğu durumda; daha 

çok miktarda örgüt elemanı, öteki örgüt elemanlarının hareketlerini 

egemenlik kurma ya da kontrolüne alma hususunda kendilerindeki resmi 

yetki ya da güçlere itimat edebilirler. Kasti olmayan dışlanma 

durumlarındaysa örgütsel çeşitlilik ve stres ciddi unsurlar arasında 

bulunmaktadır. Farklılıklardan oluşan öteki mesele ise iki veya daha çok 

bireyin etrafındaki öteki bireylerin direkt idrak edemeyeceği bir lisanı 

konuşması halinde doğan dışlanmadır. Bu halde, kişiler etrafındaki öteki 

çalışanlarla aynı dile sahip olmadıklarından dolayı dışlanmışlardır. 

(Robinson, vd, 2013) 

2.3. Örgütsel Dışlanmanın Sonuçları  

Dışlanmanın gereksinimler ve öz denetimdeki tesiri gerek çalışanlar 

gerekse de çalışanları çalıştıran örgütlerde önemli neticeler çıkarabilir. 

Örgütsel dışlanma; kişilerin psikolojik gereksinimlerini çözmeye imkân 
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sağlamakta zorunlu olan toplumsal etkileşim şansını düşürür. Daha ötesi, 

örgütsel dışlanma işgörenlerin fiziki ve zihni esenliğini kapasite yönünde 

etki eder.(Emily,vd, 2008) Bilhassa son günlerde takım çalışması ciddi 

oranda yükselmiştir, bu hal çalışanların mesai arkadaşlarıyla daha fazla 

toplumsal iletişimde olma ve etkileşim gereksinimlerinin olduğu manasına 

gelmektedir. Yapılan bir araştırmada, örgütsel dışlanmanın iş yerindeki 

desteklerin azalmasını izah etmede çok tesirli bir değişken olduğu 

vurgulanmıştır.(Long-ZengWu, vd, 2012). Çalışmalara göre, kişiler, 

karşılaştıkları rutin işleri çözebilecek kapasitesi olmadıklarını fark edince 

duygusal tükenme hissederler. Çalışanlar dışlandıklarında öteki 

çalışanlarla hissi temasları kesilir. Kişiler duygusal hislerini paylaşmada, 

duygusal kaynaklarını yükseltmek ayrıca fiziki ve psikolojik esenliklerini 

muhafazada ise toplumsal etkileşime gereksinim hissederler. Duygusal 

paylaşım gereksinim tamamlanmadığında, duygusal kaynaklar yitirilir. Bu 

nedenle duygusal tükenmeye sebep olur. Bu durum, duygusal tükenme ve 

örgütsel dışlanma arasında ciddi bir bağlantıya işaret etmektedir.(Wu, 

vd,2012) 

3. Kaytarma 

3.1. Sosyal Kaytarma 

Sosyal kaytarma, kişilerin grup şeklinde çalıştığında sergiledikleri 

performansın tek başlarına çalıştıklarında sergiledikleri performansa 

oranla harcanan gayretin umulanın tersine kişisel çalışmalarda daha çok 

olmasını anlatan bir terimdir. Terimin evveliyatı Fransız bilim adamlarında 

Max Ringelmann’ın araştırmalarını temel alır. Ringelmann zirai işlerde 

kişilerin, hayvan ve makinaların tesirini tespit etmek istemiştir. Bir grup 

mahkûm ve öğrencilerle yaptığı deneylerde takım çalışmalarında grubun 

büyüklüğüyle fert başına sarf edilen gayretin büyüklüğü arasında ters 

orantılı bir korelasyonun olduğunu tespit etmiştir. Alan yazınaysa 

Ringelmann etkisi adıyla girmiştir.(Stark, vd, 2007) Yapmış olduğu ünlü 

halat çekme denemesinde; ucunda gerginliğin şiddetini ölçen bir alet 

bulunan halatı kişilerin tüm güçleriyle çekmelerini talep etmiş ve deneyin 

neticesinde bireylerin tek olarak harcadıkları güç toplamıyla grup halinde 

sarf ettikleri güçlerin toplamının birbirinden değişik olduğunu fark 

etmiştir. Bu deneydeki husussa grupta kişi adedi yükseldikçe total 

performansın gittikçe düştüğüdür. Ringelmann’ın deneyi 1979’da 

Williams ve Harkins “sosyal kaytarma” olarak adlandırılarak alan yazına 

kazandırmışlardır.(Piezon, vd, 2008) 

Kişilerin sosyal kaytarma davranışını etkileyen unsurlar 4 esas başlıkta 

incelenebilir:(Özek, 2014) 

i. Bireysel nitelikler,  

ii. Durumsal nitelikler, 
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iii. Grupsal nitelikler, 

iv. Kültürel ve toplumsal normlar.  

3.2. Sanal Kaytarma 

Sanal kaytarma, genellikle iş saatleri içinde işyerinin sağladığı bilgi 

teknolojilerinin ve internetin iş gayeleri haricinde kullanılmasını belirtir. 

Fakat bu kullanıma bireyin kendi bireysel mobil teknolojilerini kullanması 

da dâhildir. (Klotz, Buckley,2013). Sanal kaytarma hareketlerinin 

gruplandırılması konusunda farklı gruplandırmalarda bulunulmuştur. 

Bunlar arasında Lim’in yaptığı gruplandırmada sanal kaytarma hareketleri 

sörf yapma ve e-mail aktiviteleri olarak 2 gruba ayrılmıştır. (Lim, 

2002)Anandarajan ise bu hareketleri zarar verici, eğlence, bireysel 

öğrenme ve belirli bir amaç olmadan yapılan hareketler olarak 

gruplandırmıştır.(Anandarajan, vd, 2004) 

4. Örgütsel Dışlanma ve Sosyal/Sanal Kaytarma  

4.1. Örgütsel Dışlanmanın Çalışanların İşten Kaytarma Eğilimine 

Etkisi 

Örgütsel dışlanma kişiler üstünde menfi tesirlere sebep olur. Mesela 

örgütsel dışlanmaya uğrayan kişilerde fiziki ve ruhi arızalar olma ihtimali 

yükselmekte, intihar ve suça bulaşma hareketi artmaktadır.(Baumeister, 

Leary,1995)  Ayrıca dışlanan kişi dışlayan kişi veya kişilere karşı hırçın 

hareketler sergilemekte ve bunu da dışlayan kişilerin acıdan 

hoşlanmadıklarını bilmesine karşın onlara daha çok acı sunarak 

göstermektedirler.(Ayduk, vd, 2008) Diğer taraftan dışlanan kişiler 

dışlayan kaynaklara daha çok tahrik edici davranışta bulunma,(Smith, 

Williams,2004) şahsiyetlerine ilişkin negatif değerlendirmelerde 

bulunma,(Bourgeois, Leary, 2001) o kişileri küçültücü suçlamalarda 

bulunma(Williams, Sommer,1997) ve sanki iş başvurularında daha alçak 

değerlendirme notu sunma meylindedirler. Bu neticeler dışlanan kişilerin 

dışlayan kişilere karşı hasmane bir yaklaşıma girdiklerine işaret 

etmektedir.(Pillutla, Thau,2009) 

Örgütsel dışlanmaya uğrayan kişiler dışlayan kaynaklara hasmane bir 

davranışa girmenin dışında kendilerinde de negatif düşünceler 

oluşabilecek hareketlerde bulunma meyline girmektedirler. Dışlanan 

kişilerin kendilerine sıkıntı oluşturabilecek tehlikeler alma, daha çok 

kaytarma hareketi sergileme ve daha sağlıklı olmayan yiyecekler tercih 

etme hareketinde olduklarını belirlemişlerdir. Örgütsel dışlanmanın oto 

kontrolü düşürdüğünü ve bu durumun da kişilerde çalışmalarında 

belirlenen hareketler gibi toplumsal yönden istenmeyen hareketler olarak 

doğduğunu ifade etmektedirler.(Twenge, vd,2002). Dışlanan kişinin 

dışlayan kişilere karşı mütecaviz bir davranış içine girdiği ve dahası suçsuz 

birisine daha da çok saldırgan olabilecekleri tespit edilmiştir. Ayrıca 
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dışlanan kişiler daha az bağış yapma meyli sergilemekte, bir çalışmaya 

gönül rızasıyla iştirak etme hususunda daha az talepkar olmakta ve terslik 

yaşamakta olan birisine daha az destek verme meyli 

sergilemektedirler.(Twenge, vd,2007) 

Yapılan bir araştırma (Hitlan, vd,2006) ile dışlanmanın tesirlerinin 

cinsiyet yönünden ayrıştığını ortaya çıkarmıştır. Yapılan bu araştırmada 

dışlanmanın iş davranışlarına ve psikolojik esenliğe tesirinin, cinsiyet 

durumuna göre değişim hali denenmiştir. Neticelere göre üst seviyede 

dışlanmanın, erkeklerin iş davranışları ve psikolojik esenliğinde kadınlara 

nazaran daha kuvvetli negatif tesiri olduğu ortaya konulmuştur. Yapılan 

başka bir çalışma(Williams, Sommer,1997) neticelerine göre kişilerin 

dışlanmaya gösterdiği tepkiler de cinsiyet durumuna göre farklılık 

göstermektedir; dışlanmış kadınlar toplumsal olarak bunu başarabilirken, 

dışlanmış erkekler toplumsal anlamda kaytarma davranışı 

sergilemektedirler.  

5. Sonuç 

Örgütsel dışlanma, birçok şekliyle birey sosyalliğinin ortasında 

olabilecek bir konsept olarak ortaya çıkmaktadır. Neredeyse her kişinin 

zamanla deneyimlediği dışlanma tecrübesi fiziki ve psikolojik esenlik 

durumunu ciddi seviyede tesir etmektedir. Bu sebepten, bilhassa yirminci 

asrın ikinci yarısından sonra sosyal dışlanma konseptine dönük bilimsel 

alaka daha da yükselmiş, bugün ulaştığımız durumda çok miktarda 

deneysel bulgu ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar sosyal kaytarma eğiliminin 

rutin olarak yerine getirdiğimiz her tür ortak iş de bulunduğunu ortaya 

koymaktadır. Literatürde kaytarmanın niçin oluştuğunu izah eden pek çok 

kuram bulunmasına karşın, özellikle grup boyutu yüksek olan ortak işler 

karakteristik sosyal kaytarıcıların en hoşlandığı durumlardır. Esasında 

yüksek grup boyutu karakteristik bir kaytarıcının hemen hemen habitatı 

gibidir. Kaytarıcı böylelikle kalabalıkta gizlenip herhangi bir gayret 

vermez, diğer taraftan çıktı ya da yararlanmadan eşit şekilde hisse alır. Bu 

sebeple sosyal kaytarma saklı, riskli ve geçerli bir olgudur. Hatta birtakım 

araştırmacılarca bir tür sosyal hastalık olarak da benimsenmiştir. Sosyal 

kaytarma tanı ve tedavi yapılmadığında kişiler, kuruluşlar ve toplumda 

menfi neticelere neden olabilmektedir. Diğer taraftan bütün örgütlerde 

kaytarmayı giderecek ya da azaltacak tedavi metotlarına gereksinim 

mevcuttur. Örgütsel dışlanmanın iş görenlerin işten kaytarma meyline 

tesirinin incelendiği bu makalede sözü edilen araştırmalarda örgütte 

dışlanan işgörenlerin kendilerine zararı olabilecek tehlikeler alma, daha 

çok kaytarma hareketi gösterme ve daha sağlıksız yiyecekler tercih etme 

meylinde olmaları, üst seviyede dışlanmanın, erkeklerin iş tutumları ve 

psikolojik esenliğinde kadınlara nazaran daha kuvvetli menfi tesiri olması 

ve dışlanmış kadınlar sosyal olarak bu duruma çözüm getirebilirken, 

dışlanmış erkekler sosyal yönden kaytarma hareketi gösterdiklerinin 
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belirlendiği bu makalede tespit edilmesi örgütsel dışlanmayla kaytarma 

arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermektedir. 
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BÖLÜM 37 

ÖRGÜTSEL GÜÇ KOMBİNASYONUNA TARİHSEL BİR 
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1. Giriş 

Günümüzün önemli bilim alanlarından birisi de yönetim bilimidir. 

Güncel konularla ilgili en iyi antolojilerden bazıları sosyal bilimlere, 

özellikle de yönetim bilimine yönelmiştir (Kobrak, Schneider, 2011, s. 

403). İşletme tarihine olan ilgi gittikçe artan yönetim bilimi çalışmaları 

farklı alanlara yönelerek çeşitliliğe sahip olmuştur. Yönetim biliminde 

çeşitlilik yaratan alanlardan birisi de işletme tarihi çalışmalarıdır.  

İşletme tarihi çalışmaları yönetim bilimi çalışmalarında ayrıcalıklı bir 

yere sahiptir. Sınırları ve kapsamı hala yoğun tartışmalara konu olmakla 

birlikte, olağanüstü potansiyeli ve çeşitliliği olan işletme tarihi 

araştırmaları yeniliklerin ve ulusların zenginliğinin doğasına ve 

kaynaklarına ilişkin zengin bakış açıları sağlayan akademik alt disiplindir 

(Amatori ve Jones, s. 2003).  

İşletme tarihi çalışmalarına konu olan işletmeler stratejik düzeydeki 

önemli örgütsel yapılardır. İşletmelerin tarihsel süreç içerisindeki 

önemleri, kuruluş amaçları, geçirdiği safhalar gibi özellikleri dönemin 

koşullarını yansıtmaktadır. Bu nedenle tarihi örgütsel yapılar bilimsel 

çalışmalar için değerli alanlardır. Tarihi örgütsel yapılar bireysel boyuttan 

ulusal hatta uluslararası boyuta kadar çok geniş bir yelpazede var 

olmuşlardır.  

Dünyada yönetim bilimi çalışmalarında işletme tarihine ilişkin 

araştırmaların derin bir geçmişi vardır. İşletme tarihi çalışmalarının bilim 

dünyasında ilk örnekleri geçen yüzyılın ilk çeyreğine rastlamaktadır. 

İşletme tarihi çalışmalarının ilk örnekleri 1922 yılında ABD Harvard 

Üniversitesi’nde başlamıştır (Friderson, 2008, s. 9). Yaklaşık bir yüzyıl 

önce başlayan işletme tarihi çalışmalarında ABD’nin önemli etkisi vardır. 

İşletme tarihi, tarihin erken döneminin büyük bölümünde daha kapsamlı 

olan ve ABD tarihi disiplinini yeniden şekillendiren bir alt disiplin olarak 

gelişmiştir (Galambos, 2003, s. 23). Dünyanın pek çok ülkesinde işletme 

tarihi çalışmaları yapılmasına rağmen başlangıç disiplini hala etkisini 

hissettirmektedir.  

571

mailto:muzaffer.aydemir@altinbas.edu.tr


 

İşletme tarihi çalışmalarının kapsamı geniş bir alana yayılmıştır. 

İşletme tarihi çalışmaları, geçmişte ortaya çıkmış stratejik düzeyde 

örgütsel yapılar ile onları farklı birçok özelliklerini incelemektedir. İşletme 

tarihçileri, işletme sistemlerinin, girişimcilerin ve firmaların tarihsel 

evriminin yanı sıra politik, ekonomik ve sosyal çevreyi de çalışırlar (Jones, 

Zeitlin, 2008, s. 1). İşletme tarihine yönelik çalışmalarda işletmelerin 

mülkiyet yapıları, teknik yenilik, pazarlama, dağıtım ve politik risk, 

işletme okulu müfredatı gibi geçmişinin farklı boyutları ele alınmıştır 

(Kobrak, Schneider, 2011, s. 403). İşletme tarihi çalışmalarına konu olan 

işletmeler, örgütsel yapılar faaliyet gösterdikleri süreçte etkin roller 

oynamış örneklerdir.  

Ülkemizde işletme tarihine yönelik çalışmalar son derece sınırlıdır. Bu 

konuda yapılan ilk çalışmalar genellikle iktisat bilim insanları tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Buğra’nın (1994) çalışması konunun 

güzel örneklerinden birisini teşkil etmektedir. Son birkaç yıldır Türk 

işleme tarihine olan farkındalık gittikçe artmaktadır. Ülkemiz yönetim 

bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar ise daha çok yakın tarihlerde 

kurulan etkin işletmeler üzerine yoğunlaşmaktadır. Geçen yıl ikincisi 

düzenlenen işletme tarihi kongresi işletme tarihi çalışmalarına olan 

farkındalığın artmasının güzel bir örneğidir. İlerleyen süreçte Türk işletme 

tarihine yönelik çalışmaların yeni bir disiplin olarak yönetim bilimi 

çalışmalarında hak ettiği yeri alacaktır.  

Türk tarihi boyunca farklı işlevleri yerine getiren birçok örgütsel yapı 

faaliyet göstermiştir. Ne yazık ki dünya işletme tarihinde önemli bir yere 

sahip olan tarihi Türk işletmelerine ilişkin çalışmalar oldukça sınırlıdır. 

Geniş bir coğrafyada yüzyıllar boyu halkın, devletin ve kısmen diğer 

devletlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyet gösteren stratejik 

düzeydeki örgütsel yapılar henüz yeterince incelenmemiştir. Diğer 

örgütlere örnek teşkil eden, onların örgütsel davranış kurallarını belirleyen 

ve hatta farklı bölgelerdeki örgütlerin üst yönetim yapılarını oluşturan 

esnaf örgütü olan Ahilik yönetim bilimi yaklaşımları ile yeterince 

incelenmemiştir.  

Ahiliğin incelenmesi gereken özelliklerinden birisi de güç yapısıdır. 

Ahilik örgütü güç yapıları bize çok önemli tarihi bilgiler sunmaktadır. 

Ahiliğin karmaşık bir ortamda ortaya çıkması, kısa sürede imparatorluk 

topraklarında esnaf örgütlerine liderlik etmesi ve varlığını bozulmaksızın 

yüzyıllar boyu sürdürmesi gücün farklı boyutlarının tek bir örgütsel yapı 

içerisinde başarı ile uygulanması onu işletme tarihi çalışmaları için güzel 

örneklerinden biri yapmaktadır.  

Tarihsel süreç içerisinde örgütler farklı boyutlarda meydana 

gelmektedir. İşletme tarihi en geniş anlamıyla, bireysel firmaların 

tarihinden işletme sistemlerinin bütününe kadar, işletme geçmişimize 
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ilişkin her şeyi kapsar (Amatori ve Jones, 2003, s. 1). Ahilik de sahip 

olduğu örgütsel özellikler ile önemli bir örnektir. Başlangıçta yaşanılan 

bölgede güçlü bir şekilde var olmak, asayişi sağlamak, devlet kuran 

kadroyu yetiştirip devlet yaratmaya katkıda bulunmak, derici esnaf 

malzemelerini üretmek, inanç normlarını uygulamak, diğer esnaf 

örgütlerine liderlik etmek gibi farklı örgütsel amaç ve davranışları tek bir 

örgüt yapısı altında barındıran, güçlü bir devletin ortaya çıkışını müteakip 

etik ve inançsal formda kalıp üretim ve pazarlama, diğer esnaflara liderlik 

etme boyutuna dönen ahilik eşine az rastlanır bir tarihsel örgütsel yapı 

örneğidir. XIII. yüzyıl başlarında Anadolu’da kurulan, çok uzun bir dönem 

Türklerin ve Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik, sosyal hayatına 

damgasını vuran yaygın ve etkin bir sosyo-ekonomik kurum olan Ahilik 

son 40-50 yıldır yerli ve yabancı araştırmacıların ilgisini çekse de 

(Çağatay, 1982, s. 423) yönetim bilimi disiplini ile hak ettiği kadar ele 

alınmamıştır.  

Ahiliğin Anadolu’da ortaya çıkışı beylikler dönemine rastlamaktadır. 

Ahilik XIII. yüzyıldan ortaya çıkıp 19. yüzyıla kadar varlığını korumuş, 

başlangıçta sadece Anadolu topraklarında daha sonra Osmanlı devletinin 

her tarafında gelişmiş sosyal ve iktisadi mahiyette bir organizasyondur 

(Eryiğit, 1989, s. 1). Ahiliğin çıkış noktasının sadece işletmecilik yapmak 

olduğunu söylemek kökenleri ve yapısı bakımından yeterli değildir. Tarihi 

ve sosyo-ekonomik zorunlulukların ortaya çıkardığı ahilik (Erarı, 1999, s. 

120) sadece ekonomik bir organizasyon değildir. Arnakis’e (1951) göre; 

Ahilik Osmanlı devletinin büyümesinde önemli katkılarda bulunmuştur. 

Tatar ve Dönmez’e (2008) göre; Ahilik tarihte özgün bir yere sahiptir. 

Ahilik kuruluşunu müteakip Anadolu’da daha sonra da Osmanlı 

imparatorluğunda en ücra köşelere kadar yayılmış ve etkin bir şekilde 

faaliyet göstermiştir. Devlet kuran, kökenlerini tarihin derinliklerinden 

alan, bölgenin etik ve inanç normlarına kılavuzluk yapan ahilik aynı 

zamanda deri üretimini, pazarlamasını yapan bir örgüt özelliği 

taşımaktadır. 

Günümüzde sadece bir esnaf olarak bilinmesine rağmen farklı örgütsel 

fonksiyonlara ait güçleri bünyesinde barındıran Ahilik, varlığını ve 

başarısını sahip olduğu farklı güçlerin kombinasyonuna borçludur. 

Geleneksel yaşam, inanç normları ile üretimi bir arada gerçekleştiren 

Ahilik işletme tarihi çalışmaları için iyi bir örnektir. Görüldüğü gibi 

Ahiliğin temel faaliyetlerinin tamamı ekonomik, üretim faaliyetleri 

değildir. Ahiliğin faaliyetlerinin bazıları sosyal faaliyetlerdir. Sosyal 

eylemlerin tamamı ekonomik faktörlere bağlı değildir ve onlardan 

etkilenmezler. Topluma ve tarihe mâlolmuş örgütsel yapıların işlevlerinin 

tamamının ekonomik olmaması etki alanlarının genişlemesini sağlamıştır.  

Toplumsal açıdan değer taşıyan işlevlere sahip örgütler, 

sürdürülebilirliklerini ve başarılarını sağlayabilmek için bunları ekonomik 
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olarak desteklemelidirler. Kültürel olarak önemli gruplar, ekonomik 

unsurlarla bir tür ilişkiye sahiptir; tüm devamlı gruplar bir şekilde 

ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır (Weber, 2012, s. 58). Ahilik ekonomik 

faaliyetleri ile kendi sürdürebilirliğini sağlamanın yanında birçok kesimin 

ihtiyaçlarının karşılamıştır.  

Güç kavramı farklı sosyal bilim disiplinleri tarafından çalışılmıştır. Güç 

kavramına yapılacak katkı, özellikle örgütsel araştırmalarda yeni boyutlar 

katabilecek alan tarihsel çalışmalarda gizlidir. Böylesine geniş bir 

coğrafyada ve yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmeyi başaran Ahiliğin 

başarısındaki gizli gerçek kökeninde var olan farklı güçlerin 

kombinasyonunda gizlidir. Güç örgütsel başarının özü olarak ifade 

edilebilir (Clegg, Courpasson ve Phillips, 2006, s. 2). Güç ve etkileme, 

çalışan sayısı ve sektörü ne olursa olsun bütün işletmeler için liderlik ve 

yönetim sürecinin önemli bir parçasıdır (Cankılıç, 2003, s. 35).  

Örgütsel olarak da yoğun biçimde ele alınan güç kavramı yakın 

tarihteki örgütsel yapılar ve işleyişlerine ilişkin konulara yoğunlaşmıştır. 

Örgütsel güç çalışmalarında incelenen örgütsel yapılar günümüz 

işletmeleridir. Tarihsel süreçte yer alan önemli organizasyonların ortaya 

çıkışında ve varlığını sürdürmesinde gücün etkisi henüz yeterince ele 

alınmamıştır. Geniş bir literatür ve çalışma alanı olan güç farklı ve 

kompleks bir yapıdadır ve onun organizasyon çalışmaları için alt dalları 

hala keşfedilmemiştir (Clegg, Courpasson ve Phillips, 2006, s. 6). Bu 

kapsamda, örgütsel güç çalışmalarında tarihi örgütlerin de incelenmesi 

önem taşımaktadır. Makro düzeyde ele alınan sosyolojik güç yaklaşımları 

yanı sıra tarihsel güç süreçlerinin örgütsel yansımalarının araştırılması 

yönetim bilimine katkıda bulunacaktır.  

Araştırmada cevabı aranan soru; ana varlığını yüzyıllar boyunca 

başarılı bir şekilde sürdüren, farklı işlevleri aynı örgütsel yapıda birleştiren 

tarihi örgütsel yapı olan Ahiliğin sahip olduğu gücün farklı kaynaklarını 

neler olduğudur. Çalışmamızda öncelikle tarihi süreç içerisinde güç 

kavramının örgütsel boyutlardaki özelliklerini aydınlatacaktır. 

Çalışmamızda tarihsel organizasyonu yaratan ve yüzyıllar boyunca 

devamlılığını sağlayan ön planda olmayan, ele alınmayan farklı güç 

unsurları incelenecektir.  

2. Örgüt ve Güç  

Yönetim literatüründe, üzerinde anlaşılmış bir güç tanımı olmadığını 

belirten Cankılıç, (2003) gücün örgütsel çalışmalarını mikro ve makro 

bakış açıları ile ele almaktadır. Örgütsel psikolojisi alanındaki yazarlar 

gücü mikro bakış açısıyla incelerken, örgüt sosyologları makro bakış 

açısıyla incelemişlerdir (Cankılıç, 2003, s. 35). Mikro düzeydeki 

çalışmalar örgüt içinde gücün yapı, davranış üzerine etkileri üzerine 
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yoğunlaşırken makro düzeydeki çalışmalar örgütün yapısal özelliklerine 

yoğunlaşmışlardır.  

Mikro güç araştırmalarında örgüt üyesi bireylerin pozisyonları, 

davranışları, karşılıklı etkileşimleri ve gücün bu konular üzerindeki etkileri 

ağırlıklı olarak ele alınmaktadır. Liderin güç kaynakları meşru güç, 

ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, uzmanlık gücü ve benzeşim gücü olarak 

belirtilmektedir (French ve Raven, 1959). Cankılıç (2003), French ve 

Raven’in (1959) gücü kısaca pozisyon gücü ve bireysel güç olarak iki ana 

başlık altında sınıflandırmaktadır. Bu güç kaynaklarından; meşru güç, bir 

bireyin, diğerinin kendisi için davranış kalıpları belirleme hakkı olduğunu 

düşünmesi ile; ödüllendirme gücü, bir bireyin, diğerinin kendisinin 

ödüllendirilmesine aracılık edeceği yönünde algısı ile; zorlayıcı güç, bir 

bireyin ceza uygulama tehdidi imkânı ile; uzmanlık gücü, bireyin diğer 

bireyin özel bir bilgi ya da uzmanlığa sahip olduğunu düşünmesi halinde; 

benzeşim gücü, bireylerden birinin kendi davranışlarını başka bir bireyin 

davranışlarını örnek alarak değerlendirmesi ile ortaya çıkmaktadır 

(Meydan ve Polat, 2010, s. 130). Benzer şekilde Yukl ve Charles (2002) 

liderin güç kaynaklarını birey kaynaklı ve pozisyon kaynaklı güç olarak 

belirtmektedir. Genelde örgüt üyelerinin işgal ettikleri pozisyonun 

yöneticilere sağladığı güç avantajları çalışmalarda ele alınan temel konu 

olmuştur. Hiyerarşi ve güç ilişkisi yönetsel çalışmalarda odaklanılan bir 

noktadır. Örneğin Brass ve Burkhardt (1993), güç ve örgütsel pozisyonun 

sonucu ortaya çıkan davranış biçimleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir.  

Yüzyılın başlarında yapılan sosyolojik çalışmalarda gücün toplumsal 

yaşayışta taşıdığı anlam gücü sosyolojik bakış açısı ile ele alan Weber 

(2012), gücü iki ana başlıkta ele almaktadır. “Normatif ve de facto/fiili 

güçler” bir yanda yasalar ve geleneklerdir ve diğer yanda onları ayakta 

tutan gruplardır. Normatif ve salt zorlayıcı, meşruluk ve güç arasındaki 

ilişki ideal ve materyal çıkarların akışında ve güç mücadelesinin 

değişikliklerinde durmadan değişir. Tarihi olarak etkili fikirler ve onlara 

destek olan sosyal çıkarlar olmadan idealler yoktur ve güç, en azından 

personelin ve halkın önünde bir gerekçenin görüntüsü olmadan nadiren 

kullanılır (Weber 2012, s. 47).  

Örgütsel olarak tarihsel süreç içerisinde güç kullanan farklı örgütler 

bulunmaktadır. Güç kullanan örgütlerden birisi de ortaçağ lonca 

federasyonlarıdır (Weber 2012, s. 164). Dönemin önemli örgütlerinden 

birisi de ahiliktir. Tarihsel süreç içerisinde örgütlerin ortaya çıkmasının 

nedeni sahip oldukları farklı güçlerin kombinasyonudur.  

3. Ahilik ve Güç  

Ahiliğin güç özelliklerini doğru bir şekilde anlayabilmemiz için 

örgütsel dizaynını bilmemiz gerekmektedir. Ahilik başarısının, varlığını 

yüzyıllar boyunca sürdürebilmesinin önemli bir nedeni yönetsel 
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işlev/fonksiyonlarının örgütsel dizaynından kaynaklanmaktadır (Aydemir, 

2019, s. 38). Ahilik kuruluşunda tek bir örgütsel yapı içerisinde birbirinden 

farklı fonksiyonları, işlevleri bir arada yürütmüştür. Ahiliğin örgütsel 

dizaynı şekil-1’de yer almaktadır. Özellikle kuruluşundan gedik teşkilatı 

yapısına dönüşünceye kadar geçen sürede fütüvvet, üretim ve alplik 

fonksiyonlarını başarılı bir şekilde heterojen özellikleri ihtiyaç ölçüsünde 

homojenize ederek günümüz örgütlerinden farklı özellikte bir örgütsel yapı 

formu meydana getirmiştir (Aydemir, 2019, s. 45).  

Şekil-1. Ahiliğin örgütsel yapısı (Aydemir, 2019, s. 43). 

 

Ahiliğin güç yapısını detaylı bir şekilde ele aldığımızda örgütsel 

yapının ötesinde özellikler taşıdığı görülmektedir. Ahilik gücünü sahip 

olduğu örgütsel yapı, yönetsel özelliklerinden öte dönemin kurumsal 

özellikleri ile bütünleşerek farklı bir güç yapısına sahip olmuştur.  

Ahilik varlığını meydana getiren örgütsel gücünü üç farklı boyuttan 

almaktadır. Birincisi dönemin kurumsal koşullarından kaynaklanan 

siyasal, sosyolojik güç, ikincisi örgütsel temel esaslarını ortaya koyan 

tarihsel kaynaklardan kaynaklanan ve sonuncusu da bu iki farklı gücün 

birleşimi sonucu ortaya çıkan örgütsel yapıda var olan güçtür. Örgütleri 

ortaya çıkaran farklı güçler ve bunların kombinasyonu olabilmektedir. 

Örgütleri yaşatan güç de bu güç unsurlarının örgüt içerisindeki yansımaları 

ve etkileri örgüt tarafından kurucu gücün doğru özümsenmesidir. Kuran 

güç/yaşatan güç, örgütsel güç sadece o an sahip olduğu güç değildir. 

Kısacası Ahilik farklı güçlerin nasıl başarılı bir örgüt ortaya çıkardığına 

güzel bir örnek teşkil etmektedir.  

3.1 Ahiliğin Kurulduğu Dönemdeki Kurumsal Ortam; Siyasal, 

Sosyolojik Güç  

Ahiliğin güç kaynakları sahip olduğu geleneksel işlevlerdir. Bu 

işlevlerinden bir tanesi de askerlik ve gaza geleneğidir. Ahilik bu özelliği 

ile güçlü bir imparatorluk kurulmasına ve onun hayati örgütlerinin 

oluşturulmasına rehberlik etmiştir. Ahiliğin gücünün ilk kaynağı sahip 

olduğu askerlik ve gaza işlevi dönemin siyasi ve sosyal koşullarının 

bütünleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. 
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Ahilik XIII. yüzyılda çalkantılı bir dönemde ortaya çıkmıştır. 

Anadolu’ya gelen Türkler hızla yeni coğrafyaya yayıldılar. 

Anayurtlarından kopan boylar doğudan başlayarak batı Anadolu’ya doğru 

ilerlediler. Türklerin Anadolu’ya gelişlerindeki temel neden Moğol baskısı 

idi.  

Türklerin Anadolu’ya geldikten sonra yaşadıkları yerler ve yaşam 

tarzları hakkında bilgi edinebileceğimiz tarihi kaynaklardan bir tanesi de 

İbn Batuta Seyahatnamesidir. XIII. yüzyılda güneybatıdan Anadolu’ya 

çıkan seyyah İbn Batuta (Parmaksızoğlu, 1971) Türklerin yaşadığı 

bölgeleri dolaşarak ahilik hakkındaki değerli bilgileri günümüze 

ulaşmasını sağlamıştır. İbn Batuta Anadolu’daki gezileri esnasında 

vaktinin çoğunu Ahilerin yanında geçirmiştir. İbn Batuta'nın kaleme aldığı 

bilgiler, bu dönemde Anadolu'da binlerle ifade edilen bir sayıda Ahi 

Zaviyeleri olduğu ve yüz binlerce de Ahi olduğuna işaret etmektedir 

(Köksal, 2005, s. 129). Seyahatnamede ahilerin üretim tarzları ve davranış 

normları yanında öne çıkan ayrıcı özelliklerinden birisi de askeri 

sayılabilecek nitelikleridir. İbn Batuta seyahatnamesinde ahilerin 

işlevlerinden birisi de askerlik ve asayişin sağlanması olarak 

anlatılmaktadır. Bahse konu dönemde Ahiler aynı zamanda belleri kılıçlı 

birer askerdir. Bunun nedenleri dönemin kurumsal koşullarında gizlidir.  

Ahiliğin ortaya çıktığı dönemde Anadolu’da güçlü bir devlet yapısı ve 

birlikten söz edilemez. Boylar halinde Anadolu’ya gelen Türkler doğudan 

batıya doğru ilerleyerek yeni boş alanlara yerleştiler. Yeni topraklarda 

yaşayabilmek için boylar halinde yaşayan yeni gelenlerin güçlü bir 

örgütsel yapıya dönüşmesi, yani birlik oluşturarak devletleşmesi 

gerekmektedir. Bu konuda boyların devletleşmesinde öncülük yapan 

örgütsel yapı olmalıdır. XII. yüzyılda devletleşme yolunda öne çıkan 

Anadolu Selçuklularıdır. Anadolu’nun güneybatısında lider konumunda 

olan Selçuklular dönemin devletidir. Anadolu Selçuklu Devleti güçlü bir 

konumda olmasına rağmen bölgesel olmanın ötesine geçememiştir. Aynı 

dönemde imparatorluk adımlarını atan Osmanlı Beyliğidir. Anadolu’nun 

en küçük beyliği olmasına rağmen lider konumda olan Selçukluların 

ötesine geçen yüzyıllar boyunca büyük imparatorluğa dönüşen Osmanlı 

Beyliği olmuştur. Böylesine küçük bir çekirdek yapının kısa bir sürede 

güçlü bir imparatorluğa dönüşmesinde özel bir yapının varlığı 

gerekmektedir. Bu yapı dönemin en ileri örgütsel yapısı olan Ahiliktir. 

Ahiliğin Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunda işlevi, etkisine ilişkin 

birçok tarihi kaynak, çalışma bulunmaktadır. Mustafa Hâşim Efendi’nin 

(1717-1782) Ankâ-yı Maşrık adlı eseri, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna 

dair başka kaynaklarda yer almayan ilginç bilgileri ihtiva etmektedir 

(Köksal, 2014, s. 59). Ahiler ve Osmanlı imparatorluğunun kuruluşu 

arasındaki ilişkiyi inceleyen Giese’nin (1925) çalışması ve Osmanlı 

imparatorluğunun kuruluşunda etkin olan ahileri inceleyen Şahin’in (2008) 
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çalışması ve benzeri çalışmalar da Ahilerin Osmanlı İmparatorluğu’nun 

kuruluşundaki işlevlerine örnek gösterilebilir.  

Mustafa Hâşim Efendi’nin (1717-1782) Ankâ-yı Maşrık adlı eseri 

XVIII. yüzyılda yazılmasına rağmen Osmanlı İmparatorluğu’nun 

kuruluşuna farklı bir bakış açısı ve yeni bir yaklaşım getirmektedir. Köksal 

(2014), dönemin Anadolu ileri gelenlerini adeta kutsayarak Osmanlı 

İmparatorluğu’nun kuruluşuna yeni bir bakış açısı getirdiğini 

belirtmektedir. Ankâ-yı Maşrık’a göre Osman Bey, devletini gücüyle veya 

başka etkenlerle değil, Hacı Bektaş, Ahi Evran ve Şeyh Edebalı’nın 

“himmet”leriyle kurmuştur (Köksal, 2014, s. 72). Eserin ortaya koyduğu 

yeni yaklaşımın kabulü ve bir düşünceden öteye geçebilmesi için pozitif 

bulgular ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Osmanlı 

İmparatorluğu’nun kuruluşunda lider konumunda olan kişiler 

incelenmelidir. İmparatorluğun kuruluş dönemine ait ilk Osmanlı 

Padişahlarının ve silâh arkadaşlarının vakıf ve mülklerini ihtiva eden arazi 

tahriri defterlerinde yer alan şahısla arasında pek çok şeyh, Fakih ve Ahi 

mevcuttur (Barkan, 1942, s. 13).  

Şahin (2008) çalışmasında, farklı arşiv belgelerine dayanan 

çalışmasında Ahilik ile Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu arasındaki 

ilişkiler hakkında önemli bilgiler vermektedir. Kuruluş döneminden 

günümüze ulaşan kaynaklar, temlikname, vakfiyeler ve tescil defterlerinde 

imparatorluğun kurucu kadrosunun özellikleri yer almaktadır. Söz konusu 

belgelerde imparatorluk kurucularının ortak özellikleri Ahi olmalarıdır. 

Aralarında akrabalık ilişkileri de bulunan Osman Gazi’nin kayınpederi 

Şeyh Edebali, o tarihlerde Ahilerin ulularından bulunduğu gibi Ahi Hasan, 

Ahi Ahmed, Ahi Beyazıt, Ahi Şemseddin, Ahi Mahmud, Çandarlı Kara 

Halil meşhur ahiler (Şahin, 2008, s. 42) olarak devletin kuruluşuna hizmet 

edenlerdendi. Ahilerin varlığı ilk kuruluş safhasında değil sonrasında da 

devam etmiştir. Ertuğrul Gazi’den sonra yerine geçen Osman Gazi’nin 

yönetim ekibi de ahilerden oluşmaktaydı. Osman Gazi’nin ilk 

zamanlarında Şeyh Edebali’nin kardeşi olan Ahi Şemseddin, Şeyh 

Mehmed gibi nüfuzlu şahsiyetler Ahilerdendi (Şahin, 2008, s. 42).  

Ahiliğin Osmanlı İmparatorluğu kuruluşundaki etkisinin sadece lider 

kadrosunda değildir. İmparatorluğun kurumsal yapıları, hayati örgütsel 

yapılarında da Ahiliğin etkisi bulunmaktadır. Özellikle batıya doğru 

coğrafi genişlemenin hızlandığı dönemde düzenli ordu teşkilatına 

geçilmiştir. Üç hayati işlevi tek bir örgütsel yapıda başarılı bir şekilde 

yerine getiren Ahilik bunlardan birisi olana askerlik ve gaza konusunda 

imparatorluk ordusuna rehberlik etmiştir. Giese (1925) yeniçerilerin 

kullandıkları kıyafetlerin kökeninin Ahilik olduğuna dikkat çekmektedir. 

Başlangıçta yaya ve yeniçerilerden oluşan Osmanlı Ordusu’nun 

üniformaları Ahilerin geleneksel kıyafetleri esas alınarak belirlenmiştir. 
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Yeniçeriler Alaaddin Paşa’nın tavsiyesi üzerine, Akbörk giymişlerdi. 

(Şahin, 2008, s. 45). Yeniçerilerin giydikleri beyaz börk Ahilerin börkü idi.  

Ahilik erken dönemlerde sahip olduğu, dönemin siyasal, sosyolojik güç 

işlevlerini şekillendirdiği askerlik ve gaza ile Osmanlı İmparatorluğu’nun 

kuruluşu ve hayati yapılarının oluşturulmasında rehberlik ederek güçlü bir 

örgütün, devletin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kendi işlevsel özelliği ile 

kurulmasına rehberlik ettiği, katkıda bulunduğu örgütün gücünün 

kombinasyonu ahiliğin yüzyıllar boyunca süren gücünün kaynağı 

olmuştur. Bu güç kombinasyonu sürdürülebilir yapıya dönüşmüş ve 

varlığını altı asır boyunca muhafaza etmiştir. Ahiler kurulunda yer aldıkları 

devletin sağladığı güç ile devletle birlikte yaşamıştır. 

3.2 Ahiliğin Tarihsel Kaynaklarında Kaynaklanan Güç 

Ahilik, günümüz örgütlerinden farklı olarak birbiri ile ilişkili olmayan 

coğrafyalarda ortaya çıkan yapılardan etkilenerek ortaya çıkmıştır. 

Ahiliğin sahip olduğu gücün ikinci kaynağı kökenlerinde gizlidir. Ahiliğin 

kökenleri konusunda temel iki yaklaşım bulunmaktadır. Birincisi 

Ortadoğu’da ortaya çıkıp gelişen Fütüvvet teşkilatı ve Türk tarihi 

içerisinde var olan örgütlerin özellikleri.  

Ortaçağda inanç normları ve ekonomi birlikte varlık bulmuş, her iki 

özellik aynı organizasyon yapısı içinde birlikte bütünleşmiştir. Ortaçağda 

«Futuvvva» umumî adı ile anılan ittihad teşkilâtı, bazı tezahür şekilleriyle, 

bütün memleketlerde ve her türlü kültür seviyesinde müşahede edilebilen 

iptidaî erkekler arası birlikleri andırmaktadır (Taeschner, 1953, s. 3). 

Lewis’e (1937) göre ise fütüvvet bir yardımlaşma ve kardeşlik 

organizasyonudur. Ortadoğu coğrafyasında X. yüzyılda ortaya çıkan 

fütüvvet Ahilik hakkında yapılan çalışmalarda temel kaynaklardan birisi 

olarak ifade edilmektedir. Taeschner (1953), fütüvvetin kökenlerini 

tarihsel olarak çok daha gerilere götürmektedir. Köprülü (1918), Ahilik ile 

Fütüvvet arasındaki ilişkiye dikkat çekmiş, yeni çalışmalara kılavuzluk 

yapmıştır. Bu bölgedeki toplumların sosyal ve ekonomik yapısında köklü 

ve etkin bir rol oynamış bulunan bu örgütün kökenlerini arayanlar, ad ve 

biçim benzerliklerine bakarak onu, Arap fütüvetçiliğinin bir kopyası, X. 

yüzyıl sonlarına doğru Basra’da kurulan İhvan Üs-Safa’nın ve benzeri 

kuruluşların uzantısı saymışlardır (Çağatay, 1982, s. 423). Ahilik dönemin 

manevi yapısına çok iyi uyum sağlamış (Papas, 2006) ve büyük olasılıkla 

Futüvva çerçevesi içerisine oturan Türk kuruluşudur (Langer ve Blake, 

1932). Öztürk (2002), fütüvvetçiliğin manevi değerler yanında askeri 

niteliklere de önem verdiğini vurgulamıştır.  

Ahilik hakkındaki diğer önemli yaklaşım ise Türk karakteristiklerini 

taşıdığı ve bunların bir eseri olduğudur (Erarı, 1999; Demirpolat ve Akça, 

2004; Çağatay, 1989). Bu yaklaşıma göre; Fütüvvetten etkilenmiş 

olmasına rağmen Ahiliğin asıl yapı taşları Orta Asya Türk sosyal-
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ekonomik yapılarından beslenen Türk kültürüdür. Polat’a (2010) göre; eski 

dönemlerde Ahiliği ilk olarak bir esnaf birliğinden çok hareketli yaşam 

tarzından gelen dayanışma zemininde, beyler etrafında oluşmuş birlikler 

olma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Arıcı (1999), Ahilik 

organizasyonunun kökenlerinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için Orta 

Asya’da görülen alplik ve ata, baba gibi kavram ve teşkilatları ile 

ilişkilerinin araştırılmasının faydalı olacağını belirtmektedir. Ahiliğin üst 

yönetimi Türk tarihi içerisinde var olan divan ekip yönetimi ile büyük 

benzerlik göstermektedir. Önemli karar ve uygulamalar üst yöneyim 

ekipleri tarafından yerine getirilmektedir.  

Ahiliğin Türklerin Anadolu’ya gelmesini müteakip ortaya çıkması 

dikkat çeken bir husustur. Lewis’e (1937) göre; Ahilik, Moğol işgalini 

takip eden yıllarda Anadolu'da görülmeye başlamış ve bu dönemde yaygın, 

güçlü bir organizasyon olarak ortaya çıkmıştır. Yeni yerlerinde yaşam 

biçimlerine, düşünce yapılarına uygun olarak sosyo-ekonomik şartlara 

önem veren Türkler karakter özelliklerine uygun yeni organizasyon 

meydana getirmişlerdir. Anadolu’da varlıklarını sürdürebilmelerinin 

önemli koşullarından birisi de ekonomik olarak güçlü olmaya bağlıdır. Bu 

nedenle, Ahilik adıyla anılan ve güçlü bir organizasyon olarak Anadolu 

Selçukluları ve sonrasında Anadolu halkı üzerinde olumlu, etkin ve yaygın 

bir rol oynamış olan bu kurum tamamıyla Türk’e özgü, Türk buluşu ve 

onun emeğinin ürünüdür (Karasoy, 2004, s. 18).  

Ahilik XIII. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar varlığını başarılı bir şekilde 

sürdürebilmesi güçlü etik normlara sahip olması ile açıklanabilir. Örgütsel 

devamlılığı sağlayan ve davranış şekillerinde güçlere kaynaklık eden 

fütüvvetin etik normlarıdır. Ancak fütüvvetin Ahiliğin tek kaynağı 

olduğunu söylemek hata olur. Aralarında etkileşimin olmasına karşın 

Ahiliği, sadece Fütüvvetin bir devamı, Anadolu’daki bir kolu olduğunu 

söylemek zordur (Şanal ve Güçlü, 2007). Fütüvvet metinleri içerisinde 

işletme, üretim benzeri esaslara rastlamak mümkün değildir. Fütüvvetin 

ferdi erdemlere ve askeri faaliyetlere önem vermesine karşılık Ahilik 

iktisadi, ticari ve mesleki fonksiyonlar ağır basan işletmecilik 

fonksiyonlarını, yönetim fonksiyonlarını (Erbaşı, 2012) benimseyen bir 

organizasyondur. Ahilik fütüvvet teşkilatından farklı olarak Anadolu’da 

sınai ve ticari bir mahiyet kazandığı gibi bu kuruluşlara mensup olanların 

iş yerleri, atölye, tekke ve zaviyelerinde mesleki eğitim ve öğretimin 

sürdürüldüğü bir ocak olma özelliğini kazanmıştır (Hacıgökmen, 2011, s. 

16). Ahilik öncelikle ekonomik bir organizasyon olarak faaliyet 

göstermiştir. Türk ahileri gerçek bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkta 

tamam olacağını pekiyi bildikleri için dünyevi çalışmalarında ekonomik 

koşullara ayrı bir önem vermişlerdir (Soykut, 1971, s. 149).  
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3.3 Ahiliğin Örgütsel Yapısından Kaynaklanan Güç 

Ahiliğin sahip olduğu gücün üçüncü boyutu örgütsel yapısından 

kaynaklanan davranış şekilleridir. Ahiliğin başarısı ve sürdürebilirliği; 

örgütsel yapısının şekillendirdiği davranış, sahip olduğu etik normlar, 

bunların tavizsiz uygulanmasında gizlidir. Ahiliğin örgütsel yapısı ve 

davranış boyutu yüzyıllar boyunca değişmeden kalmıştır. Ahilerin örgütsel 

yapısını şekillendiren yönetsel özellikleri hakkında objektif bilgi 

alabileceğimiz, günümüze ulaşan temel kaynaklar fütüvvetname ve 

şecerenamelerdir. Kuruluşunu müteakip yazılmaya başlanan 

fütüvvetnameler çoğunlukla inanç normları ve etik değerleri ortaya 

koyarken tamamen işletme boyutunda faaliyet göstermeye başladığı 14. 

yüzyıldan 19. yüzyıla kadar geçen süre içerisinde yazılan şecerenameler 

ahiliğin yönetsel boyutu hakkında değerli bilgileri günümüze 

aktarmaktadır.  

Fütüvvetnameler örgütün inanç normları ve etik değerlerine esas teşkil 

eden metinlerdir. 1300 yıllarına doğru Ahîlik’in Futuvva ile bağlılığı şüphe 

edilemeyecek derecede vazıhtır (Taeschner, 1953, s. 10). Yazar fütüvvetin 

kökenlerinin dönemin yaygın inancı ile değil geniş bir coğrafyada ve 

uzunu bir tarihsel süreçte, Doğu Roma’nın da dahil olduğu antik birlik 

teşkilâtlarında aranması gerektiğini belirtmektedir. Ortadoğu’da inanç 

normları ve buna bağlı olarak şekillenen etik değerler yüzyıllar boyunca 

tavizsiz bir şekilde sürdürülmüştür. Weber (2012), tarihsel süreç içerisinde 

esnaf örgütlerinin dinsel tutumların çeşitliliğinde bariz bir artışla 

karşılaşıldığını belirtmektedir. Yazara göre zanaatkâr dürüstlüğün en iyi 

siyaset olduğu, inançlı çalışmanın ve yükümlülüklerle ilgili performansın 

kendilerine mükâfat sağlayacağı ve hakça karşılıklarını hak ettikleri 

görüşüne sahip olmalarına neden olacak ekonomik varlıkları yarattığını 

(Weber, 2012, s. 614) belirtmektedir. Dolayısıyla özellikle ortaçağ esnaf 

örgütlerinde davranış tarzlarında inanç normlarının önemli bir etkisi 

olmuştur. Örgütün kurumsal düzeyde devamlılığının, muhafaza edilmesini 

sağlayan değerlerden birisi de dini, ideolojik vb. adlarla anılan inanç 

sistemleridir (Parsons, 1961, s. 425). Ahilikte de inanç normları üyelerin 

davranış şekillerinde ve güç dağılımında belirleyici olan kaynaklardan 

birisi fütüvvetnamelerdir. İnanç normları ve etik değerler örgütsel yapıda 

yer alan yöneticilerin güç kullanımı şekillerinin ve sınırlarının 

belirlenmesinde etkili olmuştur. Örgütün üst yönetiminde üretim 

faaliyetlerinin icrasında sorumlu yöneticilerin yanında inanç normlarının 

icrasından sorumlu tekkenişin yer almaktadır.   

Ahi Şecerenameleri ahilik kültürüne özellikle de Türk Ahiliğine 

fütüvvetnamelerden daha yakın eserlerdir (Köksal vd., 2008, s. 1). Farklı 

zaman ve yerlerde yazılan şecerenamelere baktığımızda örgütsel yapı ve 

davranış şekillerinin yüzyıllar boyunca hiç değişmediği görülmektedir. 

Şecerenamelerde ahiliğin örgütsel yapısına işleyişine ilişkin kurallar yer 
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almaktadır. Örgütlerin sahip olduğu yapısal özelliklerin yanında örgüt 

içerisinde yer alan bireylerin davranışları da tarihsel dönemin özelliklerine 

göre şekillenmiştir (Aydemir, 2015, s. 536).  

Ahiliğin kuruluş dönemi hakkında detaylı bilgi edebileceğimiz bir diğer 

tarihi kaynak da İbn Batuta Seyahatnamesidir. Seyahatnamede öne çıkan 

hususlardan birisi de Ahilerin örgütsel yapısı ve yapının meydana getirdiği 

normlar, davranış şekilleridir. İbn Batuta Ahilerin, sahip oldukları inanç 

normları çerçevesinde yüksek etik değerlerine sahip olduklarını 

belirtmektedir. Sahip oldukları etik değerlerinin davranışları yanında 

üretim esaslarını da belirlediğini aktarmaktadır. Ahilerin üretim esnasında 

takip ettikleri yüksek kalite standartları etik normlarının bir sonucudur. İbn 

Batuta gezdiği, ziyaret ettiği tüm yerlerde aynı standart ve kalitede üretim 

yapıldığını belirtmektedir. 

Ahilikte davranış şekillerini belirleyen bir diğer unsur da örgütsel 

yapısıdır. Ahiliğin örgütsel yapısı hakkında bilgi sahibi olacağımız 

kaynaklar şecerenamelerdir. Ahi şecerenamelerinde hiyerarşik bir yapı 

karşımıza çıkmaktadır. Ahilerin hiyerarşik yapısının en altında üretimi 

yapan çırak, kalfa ve onları yetiştiren üst yönetime üyelik yapan ustalar ile 

genel işleyişi yöneten, diğer esnaflara üst yöneticilik yapan, çevre ve ahilik 

merkezi ile irtibatı sağlayan kıdemli ustalar bulunmaktadır. Ayrıca inanç 

normları yerine getiren, yönetsel faaliyetlere katkıda bulunan tekkenişin de 

üst yönetimde yer almaktadır. French ve Raven (1959) tarafından 

belirlenen güç kaynakları; meşru güç, ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, 

uzmanlık gücü ve benzeşim gücünün tamamı üst yönetim tarafından yerine 

getirilmektedir. Örgüt içerisinde üst yönetim meşru gücünü tarihsel olarak 

uzun süre sonucu oluşan kültürel norm ve inanç değerlerinden almaktadır. 

Örgütsel süreçte bu hususlar yüzyıllar boyu değişmeden muhafaza 

edilmiştir. Ödüllendirme, zorlayıcı ve uzmanlık gücü yine birey tarafından 

değil üst yönetim ekibi tarafından yerine getirilmiştir. Bu yönetim tarzı 

Türk tarihi içerinde yer alan ekip (divan) yönetiminin güzel bir örneğidir. 

Üst yöneticiler standartları kültürel ve inanç normları ile belirlenmiş ve 

şecerenamelerde yer alan kurallara göre hareket etmişlerdir. Uzun yıllar 

boyunca zor ve çileli bir çalışma sonrası kendini ispatlayarak yükselen 

ustalardan ve tekkenişinden oluşan üst yönetim bireysellikten uzak bir 

şekilde şecerenamelerde belirtilen farklı gelenek ve normların ürünü olan 

kuralları uygulamışlardır. Örgüt içerisinde kurallara tavizsiz bir itaatle 

davrananlar, başarılı olanlar yükselmiştir. Aksi davranış gösterenler ilk 

etapta bir alt göreve geri döndürülmüş, eğer olumsuz durum devam ederse 

örgüt ile bağlantısı kesilmiştir. Benzeşim gücünde de ahilik örgütü 

üyelerinin davranış şekillerinin diğer üyelerinkini örnek almadan daha çok 

şecerenamelerde yer alan kuralların ve normların tavizsiz uygulanması ile 

ortaya çıkmaktadır. Burada sadece örgüt üyelerinin değil farklı 

coğrafyalardaki örgütlerin de aynı olduğu görülmektedir. Mekânın yanında 
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zaman olarak da farklı yüzyıllardan günümüze ulaşan şecerenamelerin 

neredeyse tamamen aynı olduğu görülmektedir. Ahiliğin davranışsal 

boyutu bireysel boyutun ötesinde örgütsel olarak da benzeşmektedir. 

4. Sonuç 

Türk tarihi işletme tarihi çalışmaları için sayısız örnekler ile doludur. 

Söz konusu örneklerden birisi de ahiliktir. Ahilik çok geniş bir coğrafyada 

yüzyıllar boyunca varlığını sürdürülebilirlik özelliğini borçlu olduğu 

konulardan birisi de sahip olduğu güç kombinasyonudur. Çünkü tarihi 

süreç içerisinde başarılı bir şekilde var olan örgütler varlıklarını farklı 

güçlere ve bu güçlerin uygun kombinasyonuna borçlu olabilmektedir. 

Ahilik varlığını, başarısını, farklı örgütsel boyutların tek bir örgüt yapısı 

altında toplaması ile gerçekleştirmiştir. Ahiliğin temelde üç farklı güç 

kaynağı bulunmaktadır.  

Ahiliğin güç kaynaklarından ilki kurulduğu dönem mevcut olan 

kurumsal ortamın sahip olduğu siyasal, sosyolojik güçtür. Kaotik bir 

ortamda ortaya çıkan Ahilik dönemin kurumsal özelliklerine yani siyasi ve 

sosyolojik koşullarından aldığı güç ile varlığını korumuştur. Anadolu’da 

güçlü bir imparatorluk çıkmasına önayak olan ahilik imparatorluğun 

sağladığı güç ile onunla birlikte yaşamaya devam etmiştir. 

Ahiliğin güç yapısını belirleyen unsurlardan ikincisi tarihsel kaynaklar 

ve etik değerlerini meydana getiren inanç normlarıdır. Ahilik hem fütüvvet 

ve hem de derin Türk tarihi geçmişinden gelen etik normları çerçevesinde 

işlevlerini yerine getirmiştir. Farklı coğrafya ve kültürlerin kombinasyonu 

sonucu etik değerler, inanç normları eğitimden üretim esaslarına kadar tüm 

işlevlerini, sonuçta güç yapısını oluşturmuştur.  

Son olarak Ahiliğin güç kaynağı sahip olduğu örgütsel yapıdır. Katı bir 

hiyerarşik yapıya sahip olan ahilik davranış normlarını da bu yapıya uygun 

olarak belirlemiştir. Yüzyıllar boyunca değişmeyen örgütsel yapının 

sonucunda ortaya çıkan uygulamaların yarattığı güç ahiliğin başarısının bir 

diğer nedenidir.  
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Giriş 

Kamu hizmetlerinin sunumunda internet ve diğer dijital teknolojilerin 

kullanımı dijital çağ ve ortaya çıkan yeni yaşam biçimleri ile birlikte 

devletlerin önem verdiği bir konudur. Çünkü kişisel bilgisayarların ve 

internet kullanımının artması ile vatandaşlar kamu hizmet sunumunda 

kamu kurumlarına giderek yaptıkları pek çok işi internet üzerinden 

yapmayı talep etmektedirler.  

Vatandaşların online hizmet sunum taleplerinin artmasında, gelişen 

Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT)’nin yanı sıra yaşanan salgın hastalıklar 

da önemli rol oynamaktadır. Vatandaşlar internet aracılığıyla en kısa 

sürede, en hızlı şekilde ve risk almadan kamu hizmetlerine erişmekte ve 

ihtiyaç duydukları hizmeti alabilmektedirler.  

Sosyal medya, büyük veri ve Nesnelerin İnterneti gibi BİT 

ekosistemindeki teknolojilerde hızlı ilerlemeler ve değişiklikler; 

toplumları, kültürleri ve ekonomileri dönüştürmektedir. Sosyal ağlar, 

insanların birbirleriyle ve devletleriyle etkileşim şekillerinde köklü 

değişiklikler ve etkiler yaratmaktadır.  

BİT’lerin gelişmesi ve mobil cihazların kullanımıyla birlikte açık devlet 

verileri ve bulut bilişim, BİT ekosistemini daha da zenginleştirmiş, 

devletlerin kamu hizmet sunumu için çeşitli dijital teknolojileri 

kullanmasına olanak tanımıştır (UN, Department of Economic and Social 

Affairs Public Institutions, Erişim: 24.08. 2020). Devletin giderek daha 

fazla dijital teknoloji kullanması “dijital devlet” kavramını ortaya 

çıkartmıştır. Bu kavram ve işlevselliği de devlete ait kurumların 

hizmetlerinin dijital olarak sunulması düşüncesi çerçevesinde gelişmiş ve 

e-Devlet uygulamasının doğmasına neden olmuştur. 

1.E-Devletin Kapsamı 

E-Devletin kapsamının net olarak anlaşılabilmesi için öncelikle e-

Devletin kullanılmasını sağlayan internetin ortaya çıkışı üzerinde 

durulmalıdır. Çünkü e-Devleti kullanmamızı sağlayan, bize kamu 

hizmetlerinin online sunulmasını sağlayan internet denilen bugünü ve 

geleceği şekillendiren oluşumdur. 
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İnternetin kökeni incelendiğinde 1969 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri Savunma Bakanlığı’na ait bir proje ile ortaya çıkan 

ARPANET’e dayandığı görülmektedir. ARPANET, on beş farklı ülkede 

bulunan bilim insanlarını ve Amerikalı savunma görevlilerinin birbirleri 

ile bilgi alışverişinde bulunmalarını ve notlar yazmalarını sağlayan dijital 

bir sistemdir. Bu dijital sistem ile e-posta iletimi gerçekleşmiş, fiziksel 

olarak aynı yerde olmayan kişilerin bilgiye erişimi ve bilgi aktarımı 

gerçekleşmiştir. 1989 yılında internet denilince akla gelen ve aradığımız 

siteye ulaşabilmek için başına eklediğimiz World Wide Web (www), Sir 

Tim Berners tarafından icat edilmiş ve 1991 yılına gelindiğinde Web ara 

yüzlerinin oluşturulması ile internet kullanımı halk arasında iletişim aracı 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kapsamlı teknik bilgi gerektiren veya 

özel programlama gerektiren eski elektronik sistemlerin aksine, Web 

kullanımı daha basittir, bu nedenle Web görüntü, ses ve dolayısıyla çeşitli 

bilgi modlarının anlık iletişimini kolaylaştırmıştır (Web Foundation, 

Erişim:24.08.2020.). 

İşte görüntü, ses ve bilgi modlarının anlık iletişiminin kolaylaşması ile 

Devlet, internetin kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlar, işletmeler ve 

diğer kurumlarla işlemlerinde, hizmet sunmada ve iletişiminde yararlı 

olduğunu gerek talepler gerekse değişen koşullardan ötürü kabul etmiş ve 

interneti kullanmaya başlamıştır.  

Şu anda internet hem devlet hem vatandaşlar için Elektronik Devlet (e-

Devlet) uygulamalarının kullanılabilirliğini arttıran en popüler sistem 

haline gelmiştir. İnternet aracılığıyla kullanılan web sayfaları, bloglar, e-

posta ve e-Devlet gibi araçlar ile vatandaşlar, işlerini, yaşadıkları sorunları, 

taleplerini, devlet yetkilileri ile paylaşabilmektedirler.  

İnternet aracılığıyla sunulan hizmetler geleneksel yapıların aksine yedi 

gün yirmi dört saat sunulabilmekte, vatandaşlar kamu kurumları ile ilgili 

bilgi ve işlemleri istedikleri zaman kolayca internet üzerinden 

gerçekleştirebilmektedirler. Özellikle, BİT’lerin devlet tarafından hizmet 

sunumunda kullanımını ifade eden e-Devlet, hem vatandaşların hem de 

kamu kurumlarının bilgi göndermesine ve almasına izin vermektedir. 

Sürekli bir gelişim içinde olan e-Devleti tam olarak tanımlamak zordur. 

Kavramın farklı ulusal tanımları vardır. Devlet hizmetlerinde BİT 

kullanımı fikirleri ilk olarak 50’ler ve 60’larda ortaya çıkmıştır. Bununla 

birlikte bugün anlaşıldığı şekliyle e-Devlet 90’ların başlarında liberal 

demokratik siyasi sistemlerin kamu sektöründe reform girişimleri sonucu 

ortaya çıkmış ve 90’ların ortalarında internet kullanımının artması ile 

gelişmiştir. e-Devlet, vatandaş katılımı ve rutin devlet hizmetlerinin 

otomasyonunu ifade etmektedir (Chadwick,2013:1-3). 

E-Devlet; vatandaşların, işletmelerin ve diğer devlet kurumlarının 

elektronik olarak bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmaları, online devlet 
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hizmetlerinden faydalanmalarıdır. BM’e göre; geleneksel olarak e-Devlet, 

devlet kurumlarının verimliliğini artırmak ve devlet hizmetlerini online 

olarak sağlamak için BİT'lerin kullanımıdır. Bu nedenle, BM’e göre e-

Devlet, devlet hizmetlerini vatandaşlara ve işletmelere daha etkili ve 

verimli bir şekilde sunmak için BİT'lerin kullanılması olarak tanımlanabilir 

ve e-Devletin temel ilkesi, iş akışlarını, süreçleri daha iyi entegre etmek ve 

tüm dünyada etkili kaynak kullanımını sağlamak için maliyetleri ve işlem 

sürelerini azaltarak kamu sektörünün iç işleyişini iyileştirmektir (UN E-

Government Knowledgebase, Erişim:25.08.2020). 

E-Devlet; verimliliği, şeffaflığı ve vatandaş katılımını artırmak 

amacıyla BİT’lerin devlet işlevlerine ve prosedürlerine uygulanmasıdır. e-

Devletin uygulanması, devlet hizmetlerinde daha yüksek düzeyde etkinlik 

ve verimlilik sağlamakta, süreç ve prosedürlerin iyileştirilmesini 

sağlamakta, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmakta, karar alma 

süreçlerinde bilgi kullanımını iyileştirmekte ve aralarında daha iyi iletişim 

kurulmasını sağlamaktadır (Organization of American States, 

Erişim:25.08.2020). 

2.E-Devletin Nedenleri 

e-Devletin nedenleri incelenirken örgütsel yaklaşım göz önüne 

alınmalıdır. Bu yaklaşıma göre; değişimin hızı ve etkililiği kamu 

kurumlarının çalışma rutinlerinin doğası ve örgütsel yapısı gibi faktörler 

ile ilgilidir. Devlet yetkilileri yeni bir buluşun uygulanması gerektiğine 

karar vermedikleri sürece, kanıtlanmış verimlilik ve etkinlik sahibi 

teknolojiler bile benimsenmemektedir. Teknolojinin kamu kurumlarına 

dahil edilmesi siyasi bir süreçtir.  

Sivil Toplum Örgütleri (STK), muhalefet, siyasi partiler ve özel sektör 

baskıları teknolojinin kamu kurumlarında kullanılmasında vatandaş 

talepleri kadar etkilidir. Bunların yanı sıra mali kaynaklar ve bütçe 

koşulları, kamu kurumlarında teknoloji kullanım hızını belirleyen diğer 

faktörlerdir. Çünkü teknoloji, ön yatırım gerektirmektedir ve bütçe 

desteğinin görece kıtlığı veya bolluğu, devlet kurumlarının yenilik yapma 

kabiliyetinde büyük bir fark yaratmaktadır (Starbuck,2003:147-150). 

Devlet yetkilileri yeni teknolojileri finanse etmekte zorlanırlar ise bu 

yeni teknolojilerin benimsenmesi ve değişim yaratması da zor olacaktır. 

Ekonomik refah dönemlerinde devletler teknolojik yenilik uygulamalarını 

finanse etmek konusunda istekli davranmaktadırlar. Medyanın kapsamı da 

yeni teknolojilerin yayılması açısından oldukça önemlidir. Medya 

insanların teknoloji ile ilgili fikirlerini etkileyerek kamuoyu 

yaratabilmektedir.  

Olumlu teknoloji haberleri vatandaşları, STK’larını, muhalefeti ve özel 

sektörü teknolojiyi kullanma konusunda teşvik etmektedir. e-Devlet gibi 
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teknoloji uygulamalarının kullanılmasında ve yayılmasında diğer önemli 

bir neden de siyasi liderin tutumudur. Seçilmiş liderlerin ve üst düzey 

kamu yöneticilerin olumlu tutumu teknolojinin kamu kurumları için 

benimsenmesi ve hızla yayılmasında etkilidir. e-Devletin ön planda 

olmasını isteyen bir siyasi lider veya üst düzey kamu yöneticisi teknolojik 

yenilik için gerekli olan kaynakları bulabilmekte ve teknoloji nedeniyle 

kamu kurumu içinde ortaya çıkabilecek grup çatışmalarını çözebilmektedir 

(West,2005:12-14). 

Sonuç 

Teknolojinin günlük hayata dahil edilmesi, kamu kurumlarında 

kullanılması ve vatandaşların kamu kurumlarında yapacakları işlemlere 

mobil cihazlar veya kişisel bilgisayarları aracılığıyla internet üzerinden 

yedi yirmi dört erişebilmeleri çok önemlidir. Ülkelerin gelişmişlik 

seviyesine bağlı olan teknoloji kullanımı yaygınlaştıkça kamu 

kurumlarının bürokratik sert yapısı kırılmakta ve uzun süren işlemler 

kısalmakta ve daha kısa sürede sonuca ulaşmaktadır. Özellikle e-Devlet 

uygulamaları hem işleri kolaylaştırmakta hem de vatandaşın siyasi 

otoriteye olan güvenini arttırmaktadır. 

Ancak teknolojik değişimin hızı ve karmaşıklığı göz önüne alındığında 

yeni teknolojilerin toplum ve devlet üzerindeki etkilerini tam olarak 

belirlemek zorlaşmaktadır. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerde 

teknolojiye sahip olma ve teknolojiyi kullanma olanaklarının farklı olması 

tam sonuçlara ulaşmayı zorlaştırmaktadır. 

Bunun yanı sıra pek çok kişi internet kullanımında spam, virüsler, 

bilgisayar korsanları ve güvenlik arızalarından ötürü internetten resmi 

işlemleri yapma konusunda mesafeli durmaktadır. İnternetin kişisel 

mahremiyeti ihlal ettiği düşüncesi e-Devlet uygulamasının kullanımını da 

azaltmakta ve etkililiğinin zayıflamasına neden olmaktadır. e-Devletin 

kamu sektörü üzerindeki etkisi düşünüldüğünde bu önemli bir sorun 

olmakta ve devlet idaresi tarafından çözülmesi gerekmektedir.  

Bir diğer önemli sorun ise e-Devlet uygulamasının okuma yazma 

bilmeyenlerin, fiziksel engellilerin ve özel ihtiyaçları olan kişilerin 

kullanımı konusunda geliştirilmesidir. Bu konu ile ilgili eksiklikler devam 

ettiği sürece e-Devlet uygulamaları gerekli verimliliği ve etkililiği 

sağlayamayacaktır. İnternet kullanımı ile vatandaşlar kamu kurumlarına ait 

bilgileri görüntüleyebilir, e-posta gönderebilir ve kurum web siteleri 

aracılığıyla kurumun işleyici ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi 

olabilirler. Ancak kamu hizmet sunumu e-Devlet ile ilgili bir konudur ve 

vatandaşların resmi işlemleri internet üzerinden yapabilmesini 

sağlamaktadır. Vatandaşlar, bir kamu kurumunun ne kadar iyi işlediğini e-

Devlet üzerinden yaptıkları işlemlere göre değerlendirmektedirler. 

Kısacası vatandaşın resmi işlemlerde e-Devlet aracılığı ile hayatının 
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kolaylaşıp kolaylaşmadığı ölçüdür. Pek çok vatandaş için zamandan ve 

emekten tasarruf sağlayan e-Devlet uygulaması oldukça önemlidir. 

Vatandaşlar kamu kurumuna giderek işlemler için sıra beklemek yerine 

evlerinden işlemleri halletmeyi tercih etmektedirler. (West,2005:14-19).  
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1.Giriş 

Dış ticaret politikası araçları sınıflandırılırken ikili bir ayrım yapılır. 

Bunlar ticareti daraltıcı ve ticareti genişletici araçlar biçimindedir 

(Krugman & Obstfeld,2003,190). Bu çalışmada dış ticareti kısıtlayıcı 

yönde kullanılan güncel araçlar ele alınacaktır. Uluslararası ticareti 

kısıtlayıcı yönde etkileyen tarifeler, kotalar, gönüllü ihracat kısıtlamaları 

ve diğer görünmez engeller çeşitli dönemlerde yoğun olarak 

kullanılmışlardır. Gelişmekte olan birçok ülke için ülkeye döviz girişi 

sağlanması önemli bir konudur. Döviz girişini sağlayacak alanlardan bir 

tanesi de uluslararası turizm faaliyetleridir. Dünya Turizm Örgütü 

verilerine göre 2018 yılında toplam turizm geliri 1.4 trilyon dolar 

olmuştur ve bunun 1/3’ü gelişmekte olan ülkelere gitmiştir. Bu çerçevede 

turizm gelirlerinin dış ticaret ile ilişkilendirilmesi önemlidir. Bu 

çalışmada önce kısıtlayıcı dış ticaret araçları tanıtılacak daha sonra bu 

araçların turizm gelirleriyle ilişkisi ele alınacaktır. 

2. Kısıtlayıcı dış ticaret politikası araçları 

2.1 Gümrük tarifeleri 

Tarifeler dış ticaret politikasının en eski aracıdır gümrük vergilerinin 

korumacı bir yön kazanması merkantilist dönemde oldu. Birçok devlet 

pozitif bir ticaret dengesine sahip olabilmek için ihracatı teşvik ederken 

ithalatı caydırdı (Kafeero, 2009:20) Günümüzde tarife kavramı gümrük 

vergilerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Ancak geçmişte, tarife 

uluslararası ticarete konu olan mallara uygulanan vergileri gösteren liste 

anlamındaydı. Gümrük vergisi bir mal ulusal sınırlar içine girerken alınan 

vergidir. Tarifeler başlangıçta sonunda devletlerin gelir kaynağı olarak 

kullanılmıştır. 19. yüzyılda yurtiçi sanayinin gelişmesi için koruma aracı 

olarak kullanılmaya da başlanmıştır.  

Yurtdışından ithal edilen bir mal için alınacak vergi miktarları 

belirlenirken malın fiziki ölçüsü üzerinden alınan spesifik tarifeler, malın 

ekonomik değeri üzerinden alınan ad valorem tarifeler ve her iki tarifenin 

beraber uygulandığı karma tarifeler şeklinde sınıflandırmak mümkündür 

(Çelik, 2015:209). Birincisi malın birimi başına sabit bir vergi 
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alınmasıdır. İkincisi malın değeri üzerinden belli bir oranda vergi 

alınmasıdır. Bunlardan birincisi spesifik tarife, ikincisi ad valorem tarife 

olarak bilinmektedir. Örneğin otomobil birimi başına 1000 ₺’lik bir vergi 

alınması spesifik vergi uygulamasıdır. Otomobilin değeri üzerinden 

yüzde onluk bir vergi uygulaması da Ad valorem tarifeye örnektir. Aynı 

mal için hem spesifik hem de ad valorem tarifenin uygulanması 

mümkündür.  Ancak Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ad valorem olmayan 

tarifelerin ad valorem eşdeğerlerine çevrilmesini Doha kalkınma 

gündeminin Temmuz 2004 paketinde kabul etmiştir. Ad valorem tarife 

uygulamasında malın fiyatının belirlenmesi önemli bir noktadır. Çünkü 

tarife bu fiyat üzerine uygulanacaktır.  

Sadece belli ülkelerin malları için tarife uygulanması ayrımcı tarife 

niteliğindedir. Mal veya mal grupları için tarife uygulanması ayrımcı 

nitelik taşımaz. Örneğin ABD'nin sadece Türk tekstil ürünlerine tarife 

uygulayıp diğer ülkelerinkine uygulamaması ayrımcı bir nitelik taşırken 

tüm ülkelerden ithal ettiği tekstil ürünlerine tarife uygulaması ayrımcı 

değildir. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve 

Dünya Ticaret Örgütü kuralları üye ülkelerin ayrımcı tarife uygulamasını 

yasaklamıştır. Ancak bazı istisnaları vardır. Örneğin Avrupa Birliği üyesi 

ülkelerin birlik dışındaki ülkelere karşı ticaretinde ya da İngiliz milletler 

topluluğu üyelerine İngiltere pazarında ayrıcalık tanınması gibi. Gümrük 

tarifelerinin uygulanması bazı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Diğer 

vergilerde olduğu gibi gümrük tarifelerinde de ulaşılmak istenen amaç ve 

uygulanan politikalara göre makroekonomik etkiler ortaya çıkar 

(Eker,2001:200). 

Bir mal için vergi uygulanması belli koşullarda malın yurtiçi fiyatının 

artması ile sonuçlanır. Bu artışın ne kadar olacağı mala ve ticareti yapan 

ülkelerin niteliğine bağlıdır. Uç bir durum olarak ithalatçı ülkenin 

monopsoncu olduğu ve ithalatçı ülkede o malın arz ve talep 

esnekliklerinin yüksek olduğu bir durumda, ihracatçı ülkede arz ve talep 

esneklikleri düşükse ithalatçı ülkede iç fiyatlar hiç artmaz. Bu durumda 

ihracatçı ülke, ithalatçı ülkedeki mal fiyatının vergi sonucu artmaması 

için vergi yükünün tamamını üstlenmeye razı olacaktır. Bunun sonucunda 

belki de iç fiyatlar eskisinden daha da aşağı inebilir. Bu durum; ithalatçı 

bir ülkedeki ticaret maliyetleri ve tüketici fiyatları arasındaki negatif ilişki 

Metzler paradoksu olarak bilinmektedir (Ishikawa &  

Mukunoki,2008:38).  Diğer bir uç durum bu varsayımların değişmesi ile 

sağlanabilir. İthalatçı ülkenin küçük ülke olduğu, ithal malına yönelik arz 

ve talep esnekliklerinin düşük olduğu, ihracatçının monopolcü gücüne 

sahip olduğu varsayıldığında iç fiyatlar vergi miktarı kadar artacaktır.  

Tarifeler fiyatları değiştirdiği ölçüde maliyet ve yararlar ortaya çıkar. 

Tarifelerin iç fiyatları değiştirmesi, o ülkedeki üretici, tüketici ve kamu 

üzerinde sonuçlar ortaya çıkarır. Benzer biçimde ihraç malına tarife 
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konan ülkedeki kesimlerde etkilenir. Bir tarifenin maliyet ve faydalarını 

ölçmek için kısmi denge analizinde üretici ve tüketici fazlası kavramları 

kullanılır. Tüketici fazlası, tüketicilerin malın bir birimi için ödemeye razı 

oldukları tutar ile mal için gerçekte ödedikleri tutar arasındaki farktır. 

Tüketicilerin ödemeye razı oldukları fiyatları piyasa talep eğrisi 

göstermektedir. Tüketicinin piyasa fiyatının üstünde razı olduğu tüm 

fiyatlarda tüketici için tüketici fazlası oluşur. Toplam tüketici fazlası talep 

eğrisinin dikey ekseni kestiği nokta ile piyasa denge fiyatı arasındaki 

alanın büyüklüğüne eşit olacaktır.1 no'lu şekilde bu alan malın piyasa 

fiyatı P2 olduğunda P1 P2 A noktalarına denk gelir. Piyasa fiyatındaki 

düşmeler bu alanı artırırken yükselmeler tüketici rantını azaltır.  

Üretici fazlası, üreticilerin refahını ölçmek için kullanılır. Üretici 

fazlası, üreticilerin malın bir birimi için razı oldukları fiyat ile bir birimi 

sattıkları fiyat arasındaki farktır. Üreticilerin satmaya razı oldukları fiyatı 

piyasa arz eğrisi üzerinden anlayabiliriz. Toplam üretici fazlası şekil 1’de 

P P2 B alanı ile ölçülebilir. Denge fiyatındaki düşmeler üretici rantını 

azaltırken yükselmeler üretici rantını artıracaktır. 

Şekil 1: Gümrük tarifesi etkisi 

İç fiyatı birim başına P2 P3 kadar artıracak tarife uygulandığında 

piyasa fiyatı P2’den P3’e çıkacaktır. Tarifenin net refah etkileri şekil 1’de 

görülebilir. Kayıplar bir ve iki no’lu üçgenlerden oluşur. Bir no’lu üçgen 

tarifenin yerli üreticilerin bu maldan çok fazla üretmesine yol açmasından 

kaynaklanan üretimdeki bozulma kaybıdır. İki no’lu üçgen tarifenin 

tüketicilerin bu maldan daha az tüketmesine neden olmasından 

kaynaklanan tüketimdeki bozulma kaybıdır. Tarife sonucu yurtiçi fiyatın 

artması tüketici rantını azaltır. Bu azalma 1 2 3 ve 4 no’lu alanların 

toplamı ile ifade edilir. 
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Tarifeden yarar sağlayanlar tüketici rantındaki azalmanın bir kısmını 

paylaşanlardır. Yurtiçi fiyatların yükselmesi üretici rantını arttırır. 

Üreticilerin tarifeden kazancı 4 no’lu alanla gösterilir. Tüketici rantının 

bir kısmı da hükümetin vergi gelirini oluşturmaktadır. Bu da 3 no’lu 

alanla gösterilir (Krugman ve Obstfeld,2003,193). 

2.2 İthalat kotaları  

İthal edilen malların miktarını kısıtlamak için yapılan uygulamalardır. 

Kısıtlamalar özellikle mevsimsel olarak üretilen mallar üzerinde 

uygulandığında oldukça önemli olabilir (Janda,2010:352). Fiziki miktar 

belirlenerek uygulanabileceği gibi toplam değer belirlenerek de 

uygulanabilir. Örneğin otomobil ithalatını 1000 adetle sınırlamak ya da 1 

milyon $ değeri ile sınırlamak gibi. Kotalar belirli süreler için tanımlanır. 

(Seyidoğlu 2003,195) 

İthalat kotasının ilk etkisi, kota konan malın yurtiçi fiyatının 

yükselmesidir. İthalat kotası yurtiçi fiyatları, ithalatı aynı miktarda 

sınırlayan gümrük tarifesi ile eşit miktarda artıracaktır.  

İthalat kotalarının ekonomik etkileri şekil 2 üzerinden açıklanacaktır. 

Şekil 2’de kotaya tabi olan bir malın arz ve talep eğrileri QS ve QD ile 

gösterilmiştir. P1 malın dünya fiyatını göstermektedir. Hükümet bu malın 

ithal miktarını koyduğu kota ile AB miktarında sınırlandırdığında 

ithalatın daralması sonucu yurtiçi fiyat P2’ye yükselecektir. Yurtiçi fiyat 

yükselmesinin refah açısından doğurduğu sonuçlar gümrük tarifelerinin 

etkilerine benzerdir ancak bazı farklılıklar vardır. 

Tarifelerle kotaların piyasa ve refah etkileri birbirinin benzeridir. Kota 

ve tarife arasındaki önemli fark şekil 2’deki 3 no’lu alandadır. Kotalar 

ithal malının yurtiçi arzını kısıtlayarak ithal malının fiyatını talep 

esnekliğine bağlı olarak aşırı biçimde yükseltebilir. İthal mallarının 

kısıtlanması sonucu ortaya çıkan bu kota karlarına kıtlık rantı denir. 

Kıtlık rantı şekil 2’deki 3 no’lu alan ile gösterilir (Seyidoğlu 2003,197). 

Tarifelere eşdeğer kota ile, ithalat lisansları iyi tasarlanmış rekabetçi bir 

mekanizma yoluyla açık artırmaya çıkarılmadıkça, 3 no’lu alanın 

otomatik olarak kamu geliri haline gelmemesi dışında benzer sonuçlar 

geçerli olacaktır (Fan& Fan,2005:3) 
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Şekil 2: İthalat kotası etkisi 

Kota uygulamasının rüşvet ve yolsuzluk gibi olumsuz sonuçlar ortaya 

çıkarması kıtlık rantı ile ilişkilidir. Kıtlık rantını elde etmek isteyenler bu 

olumsuzlukları gerçekleştirebilir. Hükümetler bu durumu da dikkate 

alarak ithalat kotalarını yönetirler. İthalat kotalarını yönetmek için üç 

temel yöntem kullanılır; 

A) İlk gelene ilk hizmet esasına göre kota dağıtımı; hükümet malın 

ithalatına, yılın başından kota dolana kadar serbestçe yapılmasına izin 

verir. Kota dolduktan sonra yılın geri kalanında ithalat yapılamaz. Kota 

dağıtımı bu biçimde yönetildiğinde malın fiyatı yıl içinde dalgalı bir seyir 

izleyecektir.  

B) Açık artırmayla kota hakkı dağıtımı; hükümet kotanın her bir 

birimi için izin bileti kullandırabilir. Gümrüklerde her bir bilet için bir 

birim mal girişine izin verilir. Bu biletler, açık artırmayla satılırsa veya 

fiyatları rekabetçi bir şekilde belirlenirse her bir biletin satılacağı fiyat, 

ihracatçı ve ithalatçı ülke arasında var olan fiyat farkı kadar olacaktır. 

Kota bilet sahibi taşıma maliyeti sıfır varsayıldığında, malı ihracatçının 

ülkesinden düşük fiyatlarla satın alıp, ithalatçı ülkede yüksek fiyatla 

satarak kıtlık rantı elde edecektir. Hükümet bu kota biletlerini en yüksek 

fiyatla sattığında şekil 2’deki 3 no’lu alanın tümü hazine geliri haline 

gelecektir. 

C) Kota haklarını devrederek dağıtım; hükümet kota biletlerini uygun 

kişilere tahsis ederek kotaları dağıtabilir. Hükümetler genellikle kota 

biletlerini, ithalatçı firmalara geçmiş dönem pazar paylarına göre tahsis 
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ederler. Böylece firmaların kotadan dolayı oluşacak kayıpları önlenebilir. 

Kota biletlerinin kıtlık rantını elde etme aracı olduğu düşünüldüğünde, 

tahsisat yoluyla dağıtım bir yandan yolsuzluk için de açık kapı 

bırakabilmektedir.  

Kotaların ithalatı kısıtlayarak yerli üreticiyi koruması tarifelerden 

daha etkilidir. Ancak bunun yanı sıra kotalar yolsuzluk, usulsüzlük, 

rüşvet ve kayırma olaylarına yol açarak ahlak sınırlarını zorlayan 

gelişmelerle refaha darbe vurduğu için dünyada koruma aracı olarak daha 

az tercih edilmektedir ( Ertürk 2010,110) 

 GATT anlaşmasında kota yerine tarifelerin uygulanması yol gösterici 

bir ilke olarak benimsenmiştir. Bunun bir nedeni tarifelerin daha fazla 

piyasa esnekliğine izin vermesi iken diğer bir nedeni şeffaflıkla ilgilidir. 

Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkeler Uruguay Round turunda öncelikle 

tarım ürünlerinde kullanılan kota uygulamasının kaldırılması konusunda 

anlaştılar. Kota uygulaması yerine ülkeler piyasa etkileri bakımından 

kotalara eşdeğer tarifeler uygulayacaklardır. 

2.3 Gönüllü ihracat kısıtlaması 

İthalat kotalarının farklı bir uygulamasıdır. Korumacılık 1980’lerin 

ortalarından sonra yayıldı ve giderek sözde gönüllü ihracat kısıtlamaları 

şeklini aldı (Hamilton& Reed,1996:100). Bunlar ‘gönüllülüktür’ çünkü 

ihracatçı ülke ihracatını kısmak veya ithalatçı ülke tarafından gümrük 

vergileri gibi korumacı önlemler yoluyla ihracatını azaltmak arasında 

seçim yapma hakkına sahiptir(Allen&Dodge&Schmitz,1983:291). 

Gönüllü ihracat kısıtlamaları ( voluntary export restriction, VER) 

genellikle ithalatçının talebi üzerine uygulanır ve ihracatçı tarafından 

diğer ticaret kısıtlamalarından kurtulmak için kabul edilir. Ekonomik 

açıdan gönüllü ihracat kısıtlaması kota biletlerinin yabancılara verildiği 

bir ithalat kotası gibidir. Bundan dolayı ithalatçı ülke için yüksek 

maliyetlidir. Bu durumda ithalatçı ülkede oluşan kıtlık rantı ihracatçılara 

aktarılmış olmaktadır. Başka bir ifadeyle tüketici rantının büyük bir kısmı 

ihracatçı ülkeye transfer edilmektedir. 

 Tarihsel olarak gönüllü ihracat kısıtlamaları 1930’lardan beri vardır. 

1980’lerde yoğun olarak kullanılmışlardır. Örneğin 1981'de ABD, Japon 

otomobil ürünleri rekabetinden kaçınmak için Japonya’ya otomobil 

ihracatına kota uygulattı. Bunun ilginç bir sonucu Japon üreticilerin daha 

donanımlı ve yüksek fiyatlı araç modelleri üreterek ABD piyasasına 

girmeleri oldu. İhracat kotasına uyulmasına rağmen Japonya’nın toplam 

otomobil ihracat geliri arttı. Bir başka son durum Japon firmalarının 

ABD'de doğrudan yabancı sermaye yatırımı yoluyla otomobil üretmeleri 

oldu.  
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Bazı gönüllü ihracat kısıtlaması anlaşmaları birden fazla ülkeyi 

kapsar. Bu yöndeki en bilinen anlaşma 22 ülkeden tekstil ihracatını 

kısıtlayan çoklu elyaf anlaşmasıdır. Bu tür çok taraflı gönüllü kısıtlama 

anlaşmaları düzenli pazarlama anlaşması ( orderly marketing agreements, 

OMA)  olarak bilinir. (Krugman ve Obstfeld,2003)  1994 yılında GATT’ 

ın Uruguay round toplantılarında WTO üyeleri yeni VER’leri 

uygulamamayı ve dört yıllık bir süre içinde VER'leri aşamalı olarak 

kaldırmayı kabul etti. 

2.4 Diğer ithalat kısıtlayıcı politikalar 

2.4.1 Kamu alımları, kamu tarafından yapılacak satın almaların 

belirli bir yüzdesinin yabancı firmalar yerine yerli firmalardan 

yapılmasını gerektirir. Kamu alımları, malların ve hizmetlerin devlet veya 

kamu sektörü kuruluşları tarafından edinilmesi anlamına gelir ( Uyarra & 

Flanagan,2010:127). Kamu alımları hem ulusal hem de uluslararası 

düzeyde önemlidir ve ulusal gayrisafi yurtiçi hasılanın önemli bir 

bölümünü oluşturur. Uygulamada iç fiyatlar uluslararası fiyatlardan belli 

bir orana kadar fazla bile olsa iç piyasadan alım yapılması şartını getirir. 

Yurt içinde üreticilerin teşviki, belli bölgelere yönelik destek, istihdam 

artışı gibi olumlu katkıları vardır. Kamu alımları şeffaflık, açıklık, 

rekabet, adalet ve hesap verilebilirlik açısından eleştirilebilinir. Kamu 

alımlarının iltimas ya da ayrımcılık sorunu dikkat çekiyor. Çünkü 

hükümet alımları modern ekonomilerin çok önemli bir parçası ve yerli 

üreticilerin ister açık ister örtük olarak desteklenmesi çok yaygın 

(Vagstad,1995:284). Türkiye'de yerli firmalar için %15'e kadar fiyat 

avantajı kamu alımlarında kullanılmaktadır. Bu oran ülkeler arasında 

farklılık gösterir. Örneğin ABD'de savunma sanayi mallarında oran 

%50'ye kadar çıkmaktadır.  

Kamu alımları geçmişte GATT ve WTO kapsamındaki temel çok 

taraflı ticaret kurallarının uygulanmasının dışında tutulmuştur. Zamanla 

GATT ve WTO üyeleri kamu alımlarını da ticaretin serbestleştirilmesi 

için değerlendirmeye almıştır. İlk kamu alımı anlaşması 1979'da 

imzalandı. Anlaşma sadece merkezi hükümet kuruluşlarının mal 

alımlarını içeriyordu ve 1981'de yürürlüğe girdi. Uruguay görüşmeleri 

sonrası anlaşmaya taraf ülkeler anlaşma kapsamına mal alımlarının yanı 

sıra hizmet alımlarının ve merkezi hükümete bağlı kurumların da 

anlaşmaya dâhil olması için görüşmeler yaptılar. Bunların sonucu 1994'te 

Marakeş'te kamu alımları anlaşması imzalandı. Anlaşmanın 

düzenlemelerle son hali 2012'de belirlendi. Kamu alım anlaşması WTO 

kapsamında çok taraflı bir anlaşmadır. Temel olarak ülkeler çeşitli 

istisnalar dışında mal ve hizmet alımlarında ayrımcılık yapmamayı, satın 

alma sürecinde şeffaflığı, anlaşmazlık durumlarında yerel inceleme 

süreçlerini ve WTO’nun anlaşmazlık çözüm öneri süreçlerini kabul 

etmişlerdir. 
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2.4.2 Bürokratik engeller; yabancı malların ithalatı için gerekli idari 

süreçleri ifade eder. İdari süreçler dış ticareti zorlaştırmak için çeşitli 

biçimlerde kullanılabilmektedir. Bu zorlaştırma zaman yönünden 

kullanıldığında, belge sunumu veya ürün sertifikası sağlama süresi için 

kısa bir süre verilmesi biçiminde olmaktadır. Ya da çok sayıda belge 

istenmesi şeklinde olmaktadır. Bunlara ilave olarak gümrük görevlileri 

keyfi davranışları ile sorun yaratabilmektedir. WTO bürokratik engellerin 

kullanılmasını önlemek için çalışmaktadır. Örneğin ithalat lisansı usul 

anlaşması, ithalat lisanslarının basit, şeffaf ve öngörülebilir olmasını 

hedeflemektedir. Anlaşma ile hükümetlerin firmaların lisansların nasıl ve 

nereden verildiğini, ne kadar sürede verildiğini bilmelerini sağlaması 

gerekiyor. Ülkeler yeni ithalat lisansı uygulaması başlattıklarında 

WTO’yu bilgilendirmek zorundadırlar. 

2.4.3 Sağlık güvenlik çevre standartları; neredeyse bütün ülkelerde 

sağlık, güvenlik ya da Çevre koruma ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu düzenlemeler insan, bitki ve hayvan sağlığının korunmasına 

yöneliktir. Ancak bu teknik standartlar ve idari düzenlemeler bazen yerli 

üreticileri dış rekabete karşı koruyan görünmez bir engel oluşturabilir. 

(Seyidoğlu 2003,206) 

Teknik düzenleme ve standartlar önemlidir ancak ülkeden ülkeye 

değişebilmektedir. Çok fazla ve değişkenlik gösteren standart kullanımı 

dış ticaret önünde önemli bir engeldir. Standartlar keyfi olarak 

belirlenirse, korumacılık için bir bahane olarak kullanılabilinir. GATT’ın 

20. maddesi hükümetlere, ayrımcılık yapmamaları ve bunu gizli bir 

korumacılık aracı olarak kullanmamaları şartıyla insan, hayvan ve bitki 

yaşamını ve sağlığını korumak için önlem alma izni verir. Sağlıkla ilgili 

ülkelerin kullandıkları farklı standartlar ciddi bir görünmez engel 

olmaktadır. WTO sağlıkla ilgili olarak sağlık ve bitki sağlığı önlemleri 

anlaşması ile bu alanı düzenlemiştir. Anlaşma ihracatçı bir ülkenin 

ihracatında sağlıkla ilgili aldığı önlemlerin ithalatçı ülkedeki ile aynı 

sağlık koruma düzeyine ulaştığını gösterebilirse ithalatçı ülkenin ihracatçı 

ülkenin standartlarını ve yöntemlerini kabul etmek zorunda olduğunu 

belirtmektedir.  

3. Turizm gelirleri ve kısıtlayıcı dış ticaret politika araçları ilişkisi 

Turizm bir hizmetler sektörü olmasına rağmen sektörde oluşan gelirin 

büyük kısmı mal tüketimi ile ilgilidir. Turist, sürekli yaşadığı ülkeden 

başka bir ülkeye iş, aile ziyareti, din, kültür, eğitim ve öğretim, spor, 

dinlenme, eğlence, toplantılara katılmak gibi nedenlerle gittiği ülkede 24 

saatten fazla kalanları tanımlamaktadır. Turizm ise dinlenme ya da iş 

amaçlı olarak belli bir destinasyona yönelen insani faaliyettir 

(Bayer,1992:3). Turistlerin bu amaçlar için bulunduğu ülkede yaptığı 

harcamalar bu ülkenin turizm gelirini oluşturmaktadır.  
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Turizm gelirleri ödemeler bilançosunda cari işlemler hesabı içerisinde 

hizmetler başlığı altında gösterilir. Turizm gelirlerinin ülke için öneminin 

gösterilmesinde genellikle dış ticaret açıklarını kapatmadaki payı, 

gayrisafi milli hâsıla içindeki payı ya da ihracat gelirleri içindeki payı 

gösterge olarak kullanılmaktadır. Turizm gelirleri ile ihracat arasında sıkı 

bir ilişki bulunmaktadır. İkisi arasındaki ortak nokta malın yabancılar 

tarafından satın alınmasıdır. İhracatta yabancı yerleşikler, malı kendi 

ülkelerinde tüketirken turizm gelirinde malı üretildiği ülkede satın 

almaktadırlar. 

Turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine göre farklı özellikleri de vardır. 

İhracatçı ülkeler ithalat yapan ülkenin dış ticaret politikası kurallarına 

uymak zorundadırlar. Birinci bölümde günümüzde dış ticareti kısıtlayıcı 

yönde kullanılabilecek politika araçları tanıtılmıştı. Burada bu araçların 

turizm sektöründen elde edilen gelirle ilişkileri tek tek incelenecektir. 

Birinci olarak gümrük tarifeleri ve turizm gelirleri ilişkisi ele 

alınacaktır. Tarife nihai olarak malın fiyatını yükselterek tüketici 

talebinin dolayısıyla ihracatçı ülke malının satın alınan miktarını 

azaltmayı hedefler. Tarife yoluyla koruma malın ihracatçı ülkedeki fiyatı 

üzerinde etkisiz olacağı için turistin, dolayısıyla tüketicinin talebini 

etkileyemeyecektir. Turist ihracatçı ülkede bulunduğu süre boyunca bu 

malı tarifesiz fiyat üzerinden tüketecektir. İhracatçı ülkenin herhangi bir 

tarife uygulanan malı için elde ettiği turizm geliri, ithalatçı ülkenin 

gümrük tarifesi aracını etkisiz kılmaktadır. Bu durum daha çok tüketim 

mallarında gerçekleşebilir.  

Dış ticareti kısıcı yönde kullanılan başka bir araç ithalat kotalarıydı. 

İthalat kotaları uygulamada ülke gümrüklerinde denetlenmektedir. Kota 

miktarı ya da değeri belli bir süre için tanımlanmaktadır ve ithalatçı ya da 

ihracatçı firmaların işlemleri üzerinden kontrol edilmektedir. Turistlerin 

seyahatte bulundukları ülkeden dönüşlerinde yanlarında getirdikleri 

miktarlar tanımlanmış kotaya dâhil değildir. Turistlerin hediyelik eşya 

kapsamında satın aldıkları bu mallar ülkelerin kotalarına dâhil 

edilmemektedir. Uygulamada suiistimal olmaması için bu tür mallarda 

bazı sınırlamalar olabilmektedir. Örneğin ABD'nin Türkiye yönelik 

uyguladığı tekstil kotası ABD'li turistlerin Türkiye'den satın alarak 

beraberlerinde getirdikleri tekstil ürünlerini kapsamamaktadır. Bu miktar 

kişisel ihtiyaç düzeyinde olmalıdır. Bu durum bir yönüyle kota 

uygulamasını etkisizleştirmektedir. 

Üçüncü bir kısıtlayıcı araç gönüllü ihracat kısıtlamasıdır. Bu aracın 

turizm faaliyetine rağmen etkin olabilmesi için ihracatçı konumundaki 

ülkenin ithalatçı ülke vatandaşlarının ülkeye turist olarak girmelerini 

yasaklaması gerekir. Böyle bir yasaklama olmadığında malın tüketilen 

miktarı üzerinde bir sınırlama getirmek mümkün gözükmemektedir. 
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İhracat kotaları uygulamada Sanayi mallarını korumakla beraber tekstil 

sektöründe de görülmüştür. Turizm gelirleri içerisinde tekstil sektörüne 

yönelik harcamalar yapıldığında bu aracında etkisi azalmış olur.  

Son olarak diğer kısıtlayıcı araçlara bakıldığında özellikle sağlık, 

güvenlik ve çevre standartları turizm gelirlerinin ihracata göre önemli bir 

farklılığıdır. Ülkeler vatandaşlarının sağlığını korumak, çevresel zararları 

engellemek için çeşitli tedbirler alırlar. Bu bütün ülke hükümetlerinin 

görevidir. Ancak bu tedbirlerin aşırıya kaçanları dış ticareti engelleyici 

bir araç haline gelmektedir. Turistlerin gittikleri ülkede tükettiği tüm 

mallar turist gönderen ülke hükümetinin denetimi dışındadır. Örneğin 

Türkiye son yıllarda Rusya’ya ihraç ettiği domates, portakal, mandalina 

gibi tarımsal ürünlerde Rusya'nın sağlık standartlarını yerine getiremediği 

için sorun yaşamaktadır. Rusya bu ürünlerin ülkeye girişini 

engellemektedir. Ancak aynı ürünler Rus turistler tarafından Türkiye'de 

tüketilmektedir. Anlaşıldığı üzere turizm faaliyeti ülkeler arasındaki 

görünmez ticaret engellerini etkisizleştirmektedir. 

Türkiye için kısıtlayıcı dış ticaret politikası araçları ve turizm gelirleri 

arasında kısa bir değerlendirme yapılabilinir. Türkiye 2019 yılında 34,5 

milyar $ turizm geliri elde etmiştir. Bu miktar 2019 yılı gayrisafi yurtiçi 

hasılasının yaklaşık yüzde beşine, ihracatın ise yüzde yirmisine denk 

gelmektedir. 2019 yılında gelen turist sayısı 51 milyon olmuştur. 

Türkiye'yi ziyaret eden yabancılara gümrük çıkış noktalarında uygulanan 

anketle, yaptıkları harcamaların sektörlere göre dağılımı ölçülmektedir. 

Buna göre yeme içme, konaklama, sağlık, yurtiçi ulaştırma, spor- eğitim- 

kültür, tur hizmetleri, uluslararası ulaştırma, GSM dolaşım ücretleri, 

marina hizmet harcamaları, giyecek ve ayakkabı, hediyelik eşya, halı-

kilim vb., diğer alanına yapılan harcamalar bulunmaktadır. 

Tablo 1: Turist Harcamalarının Harcama Türlerine Göre Dağılımı  (%) 

 2016 2017 2018 2019 Ortalama 

Yeme-içme 0,27 0,27 0,26 0,26 0,265 

Konaklama 0,13 0,14 0,14 0,14 0,137 

Sağlık 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Ulaştırma 0,09 0,09 0,08 0,08 0,085 

Spor-eğitim- kültür 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Tur Hizmetleri 0,002 0,004 0,005 0,005 0,004 

Uluslararası ulaştırma 0,17 0,17 0,18 0,18 0,175 

Marina harcamaları 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 

Giyecek ve ayakkabı 0,14 0,14 0,14   0,15 0,142 

Hediyelik eşya 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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Halı-kilim 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Diğer 0,09 0,08 0,09 0,08 0,5 

Kaynak: TÜİK verilerinden hazırlanmıştır. 

Tablo 1’ de yabancı ziyaretçilerin sektörlere göre harcamalarının 

toplam harcama içindeki payı gösterilmiştir. Son dört yıllık ortalamalara 

bakıldığında doğrudan mal satın almaya yönelik harcamalar toplam 

harcamanın %50 si kadardır. Bu analize göre ihracatın yaklaşık %10'u 

kadarlık bir bölümüne denk gelen turizm gelirleri diğer ülkelerin dış 

ticareti kısıtlayıcı araçlarından etkilenmemektedir. 

Turizmin kısıtlayıcı dış ticaret politikası araçlarından 

etkilenmemesinin önemi turizm geliri elde eden ülkelere göre değişebilir. 

Özellikle dış ticareti içinde tüketim mallarının payı büyük olan ülkeler 

uluslararası turizm talebine de sahipse bu önem artacaktır.  

4. Sonuç ve değerlendirme 

Ülkeler çeşitli nedenlerle içinde bulunulan dönemin özelliklerine göre 

dış ticarette kısıtlayıcı politika araçlarını kullanmaktadırlar. Döviz 

gelirlerinin büyük bir kısmını ihracat yoluyla elde eden ülkeler kısıtlayıcı 

politikalardan diğer ülkelere göre daha şiddetli etkilenmektedir. Turizm 

geliri elde edebilen ülkeler dünyada korumacı eğilimlerin yaygınlaştığı 

dönemlerde dış ticaretten kayıplarını turizm gelirleriyle telafi edebilirler. 

Özellikle turizm gelirlerinin oluşumundaki turist harcamaları ihracı 

yapılan mallara yönelikse bu durum daha da önemli olmaktadır. Türkiye 

için yapılan değerlendirmede, yeme-içme, giyecek ve ayakkabı, hediyelik 

eşya, halı-kilime yönelik harcamalar turist harcamalarının dağılımında 

%50’lik bir pay tutmaktadır. Turizmin kısıtlayıcı dış ticaret politikalarına 

karşı bu üstünlüğü sektörün teşviki açısından önemli bir noktadır. 
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1. Introduction 

When global powers are desperate, there are sometimes when mutual 

power elements should be left aside, and common policies should be 

produced. That is when diplomacy comes into play. When we go back from 

the world wars, we see that even the European countries that have fought 

hundreds of years have become allies by forming unity and mutual hostility 

cannot continue until eternity. This is also the case in global disasters. In 

this century, when a multi-disciplinary world emerged, we are in a 

pandemic period in which countries carrying on cold war agreed to 

diplomatic relations with each other. It causes us to follow the attitudes of 

more countries to strengthen their hegemony over each other than to settle 

for this relationship. It should not be ignored that countries show soft 

power effect with help on each other in global disasters like a pandemic. 

Global disasters that have emerged during this time when the balance 

policy has replaced soft power can suddenly increase the relations of 

countries more than ever. Countries that use this interaction as an 

opportunity will want to increase the effect by activating soft power. 

In some regions where the power balance is tried to be established, the 

duties of global institutions are essential. We have seen the impact of 

global organisations established after the Second World War to realise the 

theory of power balance. However, they seem to have a problem in making 

their presence felt today. Organisations whose names we heard in regional 

events were not able to talk about their names with a pandemic affecting 

the world. It has told us that these institutions are regional rather than 

global. Global organisations could not even help their central countries, 

especially when they were trying to help citizens of economically 

problematic countries. With the help of COVID 19 Pandemic, the countries 

that made their global power felt, on the other hand, used soft power. We 

will address this in the section that goes down in detail. However, it is 
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beneficial to look at the countries that show and cannot show their power 

with this global disaster. First, it is necessary to observe the countries 

where China, where the virus has spread, has shown its effect. During this 

period, China erased the debts of tens of countries, especially African 

countries, which owed it in this period, and used the soft power channel 

quite effectively. 

On the other hand, the power that stands on the other side is America. 

The country, which survived this process quite economically, could not use 

it as effectively as China. European countries, on the other hand, were able 

to make enough effort for themselves with their money in the treasury. In 

this process, China distributed its balance of power to different areas. 

2. Theoretical Approach To The European Economy In The 

Pandemic Process 

Concretely, the balance of power system XX. When analysed based on 

the international system in the 19th century, it can be said that there are 

four different systemic distributions: The first period; It depicts the period 

before the First World War. This period; XIX. It covers the period from 

the 19th century to 1914, and a situation dominated by the great European 

empires can be mentioned in the system. This period is described as a 

balance of power. However, it is seen that the power balance system was 

disturbed in 1910. Second term; It addresses developments from World 

War I to the end of World War II. There were struggles between empires 

in this period. 

Nevertheless, it should be noted that; The period between the two wars 

can be considered as a kind of power imbalance. The system has an 

unstable structure in this period. The third term; It can be referred to as the 

Cold War. There was a bipolar system in which the classic European forces 

disappeared, and two superpowers like the US and the USSR were 

dominant. The fourth term is It covers developments after the Cold War. 

With the dissolution of the USSR, the bipolar system disappeared. There 

are different evaluations for this period. Multipolarity, the conflict between 

civilisations and the phenomenon of globalisation are the prominent topics 

in the discussions about this period. (Roskin & Berry, 2014) 

Stating that power balance has many different meanings, Schweller also 

expresses this term in 7 different ways: Firstly, power balance can be 

understood as equal distribution of power. The second can be stated as the 

principle that power should be distributed equally. Third, it can be 

described as the distribution of power that exists at a given time. Fourth, it 

can be considered in the form of a balance between great powers, to the 

detriment of weak actors. Fifth, it is stated as the principle that it is 

necessary to be dominant in terms of power to prevent the power to be 

distributed equally. Sixth, this term may be preferred for a structure in 
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which a state acts as a balancer and performs a function that maintains the 

balance between the parties in the system. Finally, the seventh can use the 

balance of power in the sense of a trend that produces an even distribution 

of the power allegedly inherent in international politics (Schweller, 2015) 

The general logic of the balance of power can be conveyed as follows. 

When a state or group of states is overpowered, this will be perceived by 

other states as a security threat. If it is it may lead states to increase their 

military power individually or in groups. The balancing process that is tried 

to be achieved in this way is considered as the primary operational rule of 

the system. Unlike European countries, the Chinese state, which follows 

the economy and not the military, designs the power distribution 

differently.  

At the point reached by the pandemic process, two methods can be 

mentioned to establish a balance of power between two and more states. In 

the first method, the weak side can try to balance the other side by 

increasing its national strength. Of course, if there is a coalition, increasing 

the capacity of the states in its coalition will provide the same function.  

For example, would it be more meaningful that the European Union, as a 

coalition force, displayed solidarity between the shares transferred from 

the treasury and the aid it would give to other countries? If the answer to 

this question would be other countries, then Europe would feel better as a 

union. Although this process is described as a disaster, it offers 

opportunities for many states. In the second method, the weak side comes 

together with another state or group of states to try to balance the power. 

The subject mentioned here will mean that a country in the African 

continent will continue to be washed in the waters of that country after its 

development with the investment to be made by a powerful state in a 

process when it is seeking hot money. With the help made here, the 

hegemony of the country will be established comfortably in the region, 

perhaps with the support of the country in a critical region. 

In another theory, Morton claims that there are basic national actors in 

the system, such as France, Germany, Italy, and at least five national actors 

are required for the system to function. Morton stated the main rules, which 

he described as the characteristic features of the balance of power, as 

follows: He argues that states should try to increase their capacities but 

prefer to negotiate rather than fight. Not allowing a failure to occur in 

increasing capacity means choosing to fight. On the other hand, if one of 

the main actors in the system is likely to disappear, then it focuses on 

stopping the war. If a coalition of state, which is likely to have a dominant 

position in the system, emerges, states struggle against it. He also mentions 

that actors who adopt supranational organisational principles should be 

limited. Six, another factor emphasised in the functioning of the system; 
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re-inclusion of the actor who has been weakened by the main actors or 

pushed out of the system, or turning one of the actors that are not 

considered essential to the main actor of the system (Morton, 1957). 

Here, the point we want to draw attention to is the need for states to 

negotiate with Morton's first article. The soft power issue that Joseph Nye 

is trying to explain is the first step of the journey that started with this 

negotiation. The first step to take with a pandemic is the soft power factor. 

Pape, who makes significant emphasis on soft power, mentions four 

elements strategically. Firstly, it is to turn the opposite side in a regional 

context. Generally, it appears that powerful states have used them in the 

territorial context for the land, navy, and air force to switch from third-

party areas. That this transition will be rejected or prevented will have 

impacts on the ability of the powerful states to restrict their warfare and 

increase logistics costs. Second, it can be expressed as diplomatic 

distraction tactics. Steady states also must consider diplomatic rules and 

practices. This activates international institutions and diplomatic 

manoeuvres through the diplomacy of the weak side, preventing the strong 

side from making a surprise attack and delaying the implementation of war 

plans. Also, if the powerful state is a democratic state; it can prepare an 

environment for the internal opposition to be involved in this process 

within the state. 

The third strategy uses internal balancing, unlike the other two. In other 

words, it is the economic strengthening of the state itself. It is seen that the 

states, which are generally strong in military terms, also have economic 

power, and this has reflections on their military capacities. Therefore, the 

weak side needs to increase its economic power to achieve balancing 

effectively. It is one of such applications that can create regional trade 

blocks and keep the states that are not members of this structure away from 

this commercial structure. The strong state, which is far from such a 

structure, will suffer economically. The fourth strategy; It is the 

transmission of stability signals for balancing to the other side. Secondary 

forces have concerns about the establishment of a collective offset against 

the strong side. At this point, soft balancing will function both in the 

context of directly limiting the offender and in the context of mutual 

balancing. 

Besides, if the previously mentioned strategies find a response among 

other states, it will contribute to the establishment of a collective balance 

by helping to eliminate the worries. The critical thing in soft balancing is 

to send signals of resistance against the future ambitions of the steady state 

instead of directly pushing the strong state. Thus, soft balancing will 

function both to limit the other party and to limit the participation of more 

states in the balancing coalition. 
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2.2. Mutual Dependency Approach and Redesign Period 

Nye, who is the pioneer of the studies on soft power, wanted to say that 

by linking this theory with the theory of interdependence, the 

interconnected countries are remarkably diverse. In other words, while a 

country applies soft power theory can be applied by taking advantage of 

the other country's dependence on it and creating a gap due to its need. 

Analyses on this issue show how a network connects countries. This 

transparent bond does not appear and appear in regular times. In other 

words, this loyalty network reveals crisis periods and deteriorating 

processes. Yes, the pandemic process that the world is experiencing is one 

of these periods. When the reactions of America and China, which 

threatened to cut off the economic relationship with each other and opened 

an economic war, were analysed in this period, we can see the networks of 

these two superpowers with each other very clearly. The trillion dollars of 

the economic war between these two countries opened to each other did 

not disappear during this crisis period, but it showed us that there are more 

interdependencies in many areas and that these dependencies cannot be 

eliminated. 

At this point, we can say that "As of 2020, it is necessary to reconsider 

the theory of interdependence". In mutual trade, the theory of importing 

cheaply obtained products is applied. However, because the countries in 

the multipolar world are now more alternatives, they have increased their 

commercial activities with other countries and brought innovations in this 

regard. In the process of epidemic diseases, disasters and wars, there have 

been changes in the international system, and the need to look at 

approaches from different perspectives has arisen. Especially in 

extraordinary situations, the interdependence approach has been affected 

by these transformations. Especially the period of the pandemic outbreak 

has created a paradigm for interdependence. The commercial 

developments that the superior powers tried to finish with each other 

became again and partially compulsory and created new paradoxes.  

When viewed from the pluralist approach, world politics is becoming 

quite complicated, and the developing countries are entering the trade race 

and the demand of developed countries to continue their wars over these 

countries stretches the global environment. In Europe, this epidemic, 

which corresponds to Britain's Brexit process, has revealed the importance 

of the European countries' commitment agreement. In this period of 

unemployment and trade volume declining, the monetary support of the 

common council as a union was vital for minimal European countries. 

In the international system, where the interdependence relationship 

stands out, any development that can be described as unfavourable between 

the two states has some consequences for both parties. However, the 
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relationship between the two states is more important to one of the parties 

than the other. One state is always more in need of another, which means 

a vital bargaining power for the other state. However, in all circumstances, 

both parties have definitions of interest on the healthy continuation of the 

relationship, which reveals the interdependence relationship. In this sense, 

in contrast to the "dependency" situation led by an asymmetric power 

relationship, where one of the states has absolute control and a determining 

position on its relationship with the other; Under the terms of 

"interdependence", both parties are at different levels, but they have to 

show the desire and effort to continue the relationship. (Wagner, 1988). 

The ability to talk about interdependence in the relations between 

international actors depends on the fact that there is a cost for the parties, 

and this cost limits the freedom of movement of the parties. However, we 

can say that this restriction disappears when it comes to unity. European 

countries, which are in a system that can fully utilise their production 

capacity, can use this power against other superior powers. Europe, which 

has fundamental data to become a compelling state, did not fully benefit 

from this period. Problems experienced within the European Union and the 

fact that small states with financial problems have benefited more from the 

European Bank due to the pandemic caused the reaction of countries such 

as Germany and caused the other countries to question the formation of the 

union. These thoughts pose an excellent risk for unity. On the other hand, 

the fact that European countries are in a state of austerity may lead to a 

similar deflation state in Japan. This is a process that must be carried out 

with care. 

2.3. Global Crisis and Interdependence Economy 

With the decrease in production during the epidemic period, countries 

have been trying to obtain energy with the decrease in consumer prices, 

which take much space in expense items such as oil. At this point, the 

power factor comes into play again regarding interdependence. It is useful 

to open this discourse with numerical data. Steve Chan exemplifies the 

relations of the great states, shaped by their needs for the Middle East oil. 

Although the sensitivity of the USA, Japan and European states to the 

Middle East oil is almost the same, the degree of its effectiveness related 

to the oil in the region, such as epidemics, disasters and global conflicts, is 

not the same. In this sense, the bargaining power that Middle Eastern 

countries will have in negotiations with these countries on any matter also 

differs. For example, while Japan, which meets about 75% of its oil needs 

from the region, has the most prominent degree of influence, while the 

European states that supply 65% of its total needs from the region and the 

USA, which has a dependency on 25% Middle East oil, follow Japan. In 

this case, Japan will be the country where the Middle Eastern countries will 
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have the most substantial bargaining power in their relations (Chan, 1984). 

The reason for countries to fall into the global recession is definitive 

because it is static and does not consider a possible change in the 

comparative advantage or flaws of industries in the next decade or two. To 

replace such a traditional approach, a new political concept should be 

developed that deals with the possibility of dynamic development between 

temporary periods. (Shinohara, 1982). 

In this period, when reciprocating restraints are decreasing, but not 

over, calmer countries are winning. The situation where the concepts of 

mutual superiority and interdependence are equal is scarce in the history of 

the world.  

Cooperation can also take place without open negotiation. Cooperation 

will develop as national actors define their self-interest (or prefer a new 

strategy) in response to others' strategies. Also, there is no guarantee that 

rules and institutions will support learning or that learning will spread to 

other areas, even if they support one side of the relationship. However, the 

perspective of international politics in terms of regimes, does not raise 

essential questions for research, which are not addressed by traditional 

approaches. Rapid response in global crises is faster in some areas, and 

slower in others. The crises learned with experience in this regard are 

overcome with strong structuring of the countries in the background. In 

this case, learning contributed to the development of institutions such as 

international regimes. In this case, the question that should be asked is, 

how do these institutions cause changes. To what extent do internal factors 

make learning more comfortable or more difficult through international 

regimes? Can communities turn crises into opportunities to institutionalise 

learning by creating new regimes? (Keohane & Nye, 1985). These 

questions are the keys that will help to overcome all kinds of natural 

disasters that can be encountered in the next hundred years, especially the 

pandemic that we encounter in 2020. 

In line with the questions posed above, the institutionalisation of the 

European Union comes to the fore. It is possible to mention the advantage 

here institutionally. European countries that have gone through severe 

world wars and internal conflicts have reached today with a learned past. 

Establishing unity and moving towards the interests of countries shows that 

they facilitate learning and some difficulties. However, this learning will 

not be a hindrance, of course, going back economically. Countries cannot 

be expected to be affected by the waves of crisis, in which all the powers 

of the world are affected. However, we can talk about many intervention 

tools to deal with the least damage. The country that will survive this crisis 

with the least damage in Europe seems to be Germany from this point of 

view, and he has invested today in the industry he tried to consolidate in 
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learning both in the First and Second World Wars and in the Cold War 

period. At this point, Germany does not have to bear the economic burden 

of other countries within the rules of interdependence. In this respect, it 

should avoid steps that will harm its economy. At this point, it will be 

possible to say that if countries such as France, Italy, Greece and Spain are 

expected to institutionalise the theory of interdependence in production and 

institution, it will be possible to say that the crises will be overcome. Apart 

from institutionalisation, adherence to other countries, especially Asia, the 

influence of countries such as China to increase in Europe and such 

external factors will be the cause of the collapse in the country. As a result, 

under what conditions learning will reach the target more effectively is 

hidden in keymaps that have been revealed because of the global crises 

experienced until today. 

Consider the cooperation and communication capabilities of states. 

While this depends on whether or not they follow the rules governing their 

interactions, it also affects the goals pursued by states. (Buzan, 1983)These 

goals are also affected by internal policy. When deciding whether there is 

a static or turbulent pattern of behaviour, we should look at how the 

methods of determining the goals of states affect the process of the system 

(Schroeder, 1986). It is correct to describe the 19th-century European 

system structure as multipolar, but the failure of this concept to explain the 

change necessitates adding the process to the structure in the concept of the 

system. (George & McKeown, 1985). "If we define learning as achieving 

the desired outcome, new challenges will appear for research” 

(Steinbruner, 1974). In a complex field such as international politics, even 

if such learning has taken place, we may not be able to decide even after a 

while (Jervis, 1976). Leaders often fail to achieve their goals due to 

misinterpreted "lessons in history" and inaccurate comparisons. " (Haas, 

1982). 

It is necessary to draw attention to the relationship between integration 

and interdependence and the maintenance of peace. It is quite challenging 

to establish a continuing relationship between these phenomena, and 

mutual addiction or integration movements cannot eliminate the possibility 

of war alone. Nevertheless, it is accepted that the integration movements, 

which strengthen the conditions of dialogue and cooperation among the 

states, assume a peace-promoting and developing function (Vries, 1990). 

These foreign policy theories and their economic implications come 

quite marginally. In theory, it is necessary to leave military applications 

aside for the execution of the system. We can say that it is the only critical 

theory that should be applied among countries to minimise the concerns of 

society in global crises that affect the world. 
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With the last quarter of the 20th century, channels communicating 

between communities began to become widespread, apart from the official 

relations of states and informal links between senior government officials. 

Non-governmental organisations such as multinational companies, banks 

and international non-governmental organisations can be cited as 

examples. As a result of this increase in international communication 

channels, the international decisions taken by multinational companies and 

institutions bring the domestic policies of the states closer together, and the 

distinction between domestic and foreign policy becomes ambiguous. In 

this context, the interaction between the states increases thanks to such 

connections, which occur outside the relationship they establish with each 

other on an official level, and the levels of the interdependence of states to 

each other increase (Holsti, 1978). 

2.4. Leadership Issues with Global Epidemic 

Interaction between states can also reveal power problems. Mutual 

commitment and leadership discussions caused a suspicion, especially in 

post-Brexit Europe. They emphasise that these positions of internationally 

leading states are realised in different dimensions. The struggle for 

leadership becomes more difficult, especially because of agreements that 

eliminate the borders of the united states such as Europe. Leadership takes 

place through managing or commanding, leading, and finally convincing 

or encouraging. It is much more difficult in global crises such as 

pandemics, to maintain the hegemonic leadership of states that have 

sufficient power and willingness to manage relations between countries 

and determine basic rules. The country that will lead this region must be 

economically stable. Because the European council and the crisis 

mechanism need very fresh money during these periods, it is crucial for its 

superior economic power leadership.  

There is the main article supporting this statement regarding the 

leadership qualification suggested by J. Nye. “The leadership envisaged by 

Nye is based on political behaviour that encourages other states to 

contribute to the stability of the international system. That is, this 

leadership model is based on the incentive of states to renounce their short-

term gains for their long-term interests, depending on the stability of the 

international system (Keohane & Nye, 1985). Large states do not have 

problems with waiving such short-term interests, as they have made far 

more comprehensive definitions of interests regarding the international 

system and their initiatives have an impact on world politics. (Keohane & 

Nye, 1985). However, in this leadership model, which is sustainable under 

international conditions that do not have a hegemonic character, the fact 

that more than enough states follow completely independent policies from 

other states may cause dissatisfaction among the strong groups within the 
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leading states and thus the erosion of the leaders' willingness to waive their 

short-term interests ”. (Keohane & Nye, 1985). 

Although this reading on Nye is mentioned for global actors, it affects 

Europe after 'Brexit' and 'pandemic crisis'. The leadership crisis, which 

pandemic stands out in the European Union, is directly caused by 

economic troubles. Although this reading on Nye is mentioned for global 

actors, it affects Europe after 'Brexit' and 'pandemic crisis'. The leadership 

crisis, which pandemic stands out in the European Union, is directly caused 

by economic troubles. Besides, member states could not manage the crisis 

to bring their citizens abroad. While the French administration said it had 

allocated € 300 billion to its people to suppress street demonstrations, it 

had demanded € 16,000 per person to bring its citizens in New Zealand to 

their country. Now the most prominent debate has focused on how to 

divide the 500 billion "Rescue Fund". According to the World Bank data 

of Germany, the country closest to leadership, Germany is vulnerable to 

economic decline due to its dependence on exports, which constitute 

47.4% of the country's GDP. This means that every 2% drop in exports can 

turn into a 2% drop in GDP.  

As it can be seen here, the economic dimension of leadership 

qualification becomes particularly important. The infrastructure required 

for the country, which will assume the dominant role of Europe, to carry 

the leadership qualities, still concentrates on Germany. However, the 

discomfort and separatist thoughts of other European countries in unity 

will affect European internal political structure, especially 

interdependence.  

3. Risks and Economic Data 

Epidemic diseases have been an integral part of social life throughout 

history. Isolation has been used for a long time against epidemics that cause 

mass deaths in the regions where they occur. Quarantine applications 

against epidemic diseases are mentioned in the holy books, which are 

shown as the oldest source (Sturman, 1983). However, quarantine practice 

was applied for other reasons rather than reducing the risk of religious 

contamination. Since these kinds of diseases are seen by the clergy as a 

punishment of God, the patients are isolated and excluded from society 

(Perry, 2020).  

In the 21st century, many medicines were developed, and vaccines were 

found against epidemics with a high risk of infection. However, in the 

regions where isolation is applied, if it is an important centre for a country’s 

economy, the socioeconomic invoice of quarantining that region is also 

heavy (Holmes, 2019). Since 21st-century economies are concentrated in 

metropolises both financially and in production, they pose a separate 

economic risk. 
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As a matter of fact, a devastating plague epidemic occurred in Europe 

in the 14th century. The plague epidemic started in Sicily, where it was 

brought by Genoese merchant ships in 1347, and spread throughout Europe 

(Fernandes, 2017). The plague epidemic, defined as the black death, cost 

the lives of approximately 25 million people between 1347 and 1352 

(Jennings, 2020). The plague epidemic is caused by the bacteria called 

“yersinia pestis” or “Pasteurella pestis” (Perry & Fetherston, 1997). 

The plague epidemic started in China and spread to the world by the 

Mongols. The Mongols died from the plague while besieging the Genoese 

fortress located in Feodosia as it is now called Keffe or Caffa in Crimea, 

causing the disease to leap into the castle by throwing their bodies into the 

castle with catapults (Barry, 2004). When the Genoese warriors who 

escaped from the siege, managed to flee to Italy by sea, they carried the 

plague disease to Italy with them. It was spread unconsciously by the 

travelling merchants in the city-states of Italy, especially Venice (Chou, 

2020). 

The coronavirus has shaken the world economy deeply. Since this virus 

first appeared in China, it brought economic and social life to a standstill 

in this country in the first place (Group, World Bank, 2017). On the 

coronavirus world exchanges, Dot-Com Bubble - Dotcom Balloon (1995-

2000) reacted more harshly than crises such as the 2008 Financial crisis 

and Black Monday (Jennings, 2020). Fluctuations reaching 35% have been 

experienced in international stock exchanges, and this decrease is indexed 

to the uncertainty of the virus. On the other hand, as long as the spread of 

the coronavirus continues, economic growth will be adversely affected 

besides the stock market, aviation and tourism sectors (Group, World 

Bank, 2017). Governments have increased their anti-virus measures and 

have launched various programs that support the economy and health 

sectors. In this context, the European Union EUR 12.28 billion, US $ 2 

trillion, 100 billion Turkish Lira Turkey has declared the package (The 

Economist, 2020). According to Chomsky, the struggle of the capitalist 

system with the coronavirus is insufficient and unrealistic. Therefore, this 

virus will lead to more significant crises in the world, and the poor and 

underdeveloped countries will be affected the most. Chomsky also argues 

that authoritarian regimes will restrict social freedoms by excuse the 

coronavirus and introvert structures will gain weight (Chomsky, 2020).  

“At that time, in practice, production has quadrupled, the economic 

crisis and unemployment have ended, and the national economy has caught 

up again. We need less to fight the epidemic today” (Chomsky, 2020). “It 

will have no cost on a world war scale. Mobilization is imperative to deal 

with this crisis, which also highlights the failure of neoliberalism in the 
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short term. We need “social intelligence” in this struggle” (Chomsky, 

2020). 

 Here, we can remember how to combat the swine flu outbreak that 

occurred in the USA in 2009. “Hundreds of thousands of people were able 

to survive this process without being exposed to the worst. Then the 

vaccine was coped, and the epidemic was dealt with because we acted fast” 

(Chomsky, 2020). “However, this did not happen in the coronavirus 

outbreak.  In December, it was known by the USA that an outbreak of 

unknown cause started. The Chinese government reported to the World 

Health Organization that the outbreak started in Wuhan, even though it was 

late, and the organization announced it to the world. Trump and European 

leaders took the issue seriously. For this reason, they are responsible. They 

moved slowly because they had neoliberal economic concerns” (Chomsky, 

2020). 

“They thought that isolating people would hurt trade. The closure of 

large companies and institutions would not be in the interests of the rich. 

With the free-market mentality, pharmaceutical companies preferred 

cosmetics and pharmaceutical studies that would benefit people ” 

(Chomsky, 2020). Because it was more profitable, it was known that a new 

type of coronavirus could come out when the SARS spread. There were 

studies that coronavirus was genetically like SARS, but it was not 

developed. States and pharmaceutical companies have neglected people’s 

health by not doing the necessary research” (Chomsky, 2020). In short, we 

can say that the coronavirus has gone far beyond a global health crisis and 

this pandemic outbreak had unprecedented effects on the World economy 

in the history of capitalism that never encountered before (Barua, 2020). 

3.1. The European Union and it’s Pandemic Crisis 

Many countries, albeit late, are developing health, economic and social 

measures aimed at minimizing the spread of coronavirus and correcting the 

crisis. The effectiveness of the interventions is mainly unknown, although 

citizens experience their political, social, and economic interventions in 

almost all parts of their daily lives. According to some calculations, how 

long the impact of the coronavirus crisis will last is one or two years, the 

exact duration is unknown unless a vaccine against the virus has been 

discovered and tested (Karabag, 2020). The crisis has shown that the 

dominant forms of global integration of nations, industries, businesses, and 

individuals create a high risk of fragility and failure. It also showed the risk 

of complex global supply chains and their impact on vital healthcare 

sectors (Karabag, 2020). 

The crisis, apart from its global impact, is also a regional solidity test, 

especially for the European Union, in the context of regional political and 

economic integration activities (Gibson, 2020). Even though most EU 
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leaders have officially adopted EU values and solidarity, instead of 

immediate solutions on behalf of European Union, 27 European 

governments have first shown a strong national focus and after long and 

detailed discussion adopted the EU new state aid rules (Karabag, 2020). So 

in the first place, when Italy searched for medical supplies in the 

framework of the EU crisis mechanism in March 2020, none of the 

European countries responded positively, and when Italy sought financial 

support from the EU, the European Central Bank refused the request. 

Moreover, many countries, including Germany and France, initially 

stopped supplying protective medical supplies to other EU countries, and 

even medical supplies imported from neighbouring countries were not able 

to pass through customs, as they were limited in the first place. However, 

these restrictions were later revoked (Karabag, 2020). 

Most European governments responded, after a delay, with mostly 

uncoordinated national policies all relying on social distancing mostly with 

prominent lockdowns of the economies and social life including the 

closure of borders and the termination of cross-border human mobility 

(Ritzen, Moreno, Papandreou, & Zimmermann, 2020). The lockdown 

measures will cause an enormous stagnancy, much more reliable than the 

Global Financial Crisis (2007-8) with sturdy long-term negative 

consequences for the flexibility of government activities and government 

debt (Ritzen, Moreno, Papandreou, & Zimmermann, 2020). For this 

reason, the burden has increased significantly over the already existing 

challenges for future generations through climate change, global refugee 

pressures, demographic imbalances and digitalization (Ritzen, Moreno, 

Papandreou, & Zimmermann, 2020).  

Coronavirus crisis has triggered intense debate by an unprecedented 

number of Member States about partially or total border closings in the 

Schengen area to contain the spread of the epidemic. For this reason, the 

end of Schengen and free labour mobility seem possible (Meninno & 

Wolff, 2020).  But, according to the Schengen regulation, it should not be 

forgotten that in any case, it allows travel restrictions in case of a threat to 

public health (Meninno & Wolff, 2020). 

Brexit, after the Euro-crisis, and the inability to develop standard 

refugee policy, Europe has mainly been discontinuous in the preliminary 

response to the Corona‐crisis caused confusion in mind, which is an 

unnecessary European Union. This is a dangerous development since it is 

strong European collaboration that is essential to deal with the challenges 

and to ensure a healthy and prosperous social and economic development 

of Europe (Ritzen, Moreno, Papandreou, & Zimmermann, 2020).  

At this situation, capital and durable goods purchases may be 

postponed. Limitation of demand can also alleviate price increases caused 
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by lower supply. Uncertainty about the state of the global economy also 

caused a deterioration in investor sentiment. At the beginning of March, 

stock exchanges in the EU, USA, Asia and Australia dropped at levels 

similar to the 2008 financial crisis (Wnukowski, 2020). 

According to OECD estimates, GDP growth in the euro area by 2020 

was 0.8%, so 0.3 p.p. less than expected. The biggest drop will be felt by 

Italy, the third-largest EU economy, which can remain stable compared to 

the previous forecast of 0.4%. The government also offered a € 25 billion 

financial package to support Italian businesses (Wnukowski, 2020).  All 

intra-EU trade restricted export-based Germany, possibly the largest EU 

economy, to a 0.3% increase in GDP in 2020 (less than 0.1 pp than 

expected), the second-largest EU economy. France can drop to 0.9% (less 

than 0.3 pp). In response to the deteriorated situation, the European 

Commission announced that a fund funded from the EU budget of € 37 

billion was launched to combat the impact of the pandemic. He also 

announced the introduction of mechanisms that facilitate economic 

stimulation, including temporary fiscal relaxation or public aid. In 

addition, the European Central Bank (ECB) increased the bond purchasing 

program, including corporate bonds, by € 120 billion to increase the 

liquidity of companies in the EU (Wnukowski, 2020). 

Besides these effects of the pandemic, the recovery after the corona may 

re-follow the EU’s de-carbonization process after the inevitable impact of 

low-carbon investments. However, the EU’s Green Deal proposals can also 

support the overall economic recovery, even if the current crisis is not 

caused by climate change. Also, if the recovery is appropriately 

implemented, economic recovery has the potential to help lower carbon 

transition. The crisis could provide a unique opportunity for the EU to fulfil 

Green Deal’s promise of economic modernization, along with Paris’s 

carbon removal goals, and to allow rethinking reform of national taxation, 

innovation, infrastructure, entrepreneurship or common agricultural policy 

(Elkerbout, Egenhofer, Cătuţi, Kustova, & Rizos, 2020). 

3.2. Global design after pandemic: crisis or opportunity? 

The world is now facing with a global pandemic which has brought 

simultaneous destruction on supply and demand, and the globe is 

integrated, effected the whole globe’s economy with any income level and 

creating diffusion effects throughout the supply chain. Due to its national, 

regional, and global effects, it is out of space to compare with the other 

economic or epidemic diseases.  

The coronavirus pandemic is harming the global economy, including in 

the EU, mainly because of the decrease in economic activity in China and 

Asian economies actively associated with it, as well as the interruption of 

global value chains in which companies from the EU and the US 
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participate. Pandemic has reduced demand and worsened the investment in 

climate in the EU and in some sectors such as tourism or transportation. 

Flexible action will be needed by Member States and EU institutions to 

stimulate the economy, as seen in a particular funding statement of 37 

billion Euros against the effects of the epidemic of the European 

Commission (Wnukowski, 2020). 

The coronavirus outbreak is the last of a long line of crisis that pushes 

the European Union into existential despair and faces a difficult recovery 

after the economic closure required by the coronavirus. The 2008 eurozone 

crisis first denied the dream of pan-European solidarity; the more 

prosperous nations did not economically stretch out to help those 

struggling ones. The 2015 refugee crisis has exacerbated this. One million 

people came to the European Union. Shelters seeking shelter, governments 

turned to each other; There was little support for countries such as Italy 

and Greece in the front line of the crisis (Gibson, 2020). The coronavirus 

came at a time when the effects of these emergencies were still continuing 

and threatened as the final blow to the idea of a politically united EU that 

played a leading role on the world stage (Gibson, 2020). Pandemic 

increases differences in the region.  

The European Union faces a difficult recovery after the economic 

closure required by the coronavirus (Christie, 2020). While financially 

good countries such as Germany can fill their economies with aid and 

development funds, countries already financially taxed, such as Italy, are 

struggling to pay for the necessary economic reconstruction. Different 

financial positions can create distortions in the European market. It is one 

of the roles of the European Commission to guarantee a balanced 

playground in the 27 member countries (Amaro, 2020). To capture the 

upper hand, EU their institutions need to show how they can add value and 

have a purpose in times of crisis - especially since both health and internal 

border controls fall outside their jurisdiction. An option may be a pan- EU 

economic package for those who find it difficult to withstand financial 

impact. According to Philippe Lambert, co-chair of the Greens in the 

European Parliament, the European Union needs a major economic 

incentive (Gibson, 2020). 

Besides the European Union itself, due to Brexit, it will need to find 

common interests and work together to make a trade agreement with 

Britain. Currently, economic pressures are taking them even further. Both 

Britain and the EU should give priority to getting their economies back on 

track. Instead of proceeding patiently, hurrying this situation to speed up 

the process will work against both sides (Christie, 2020). 

The main question that comes to mind when everyone turns to the EU 

in this critical question is: How will these decisions affect the future of the 
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EU as a regional integration policy with the economic, security and 

business perspectives in the member states? 

Everything should aim to ensure that governments and parliaments can 

work together and work together to effectively address the major 

challenges we face today, both nationally and internationally. Achieving 

this goal is so urgent that the election should outweigh the short-term 

interests of a single political party (Ritzen, Moreno, Papandreou, & 

Zimmermann, 2020). 

Essentially, Europe continues to be an exceptional example of 

cooperation between different nations, cultures, and peoples as a 20th-

century project that brings peace, democracy, and prosperity to millions 

across the continent. If the European Union wants to survive, it needs both 

new domestic policies and a more substantial role in today’s global 

community with minimize the problems that threaten the integrity we have 

mentioned above.  

Besides the European Union itself, in its place in World politics, this 

cooperation is necessary if the European Union copes with new challenges 

and crises such as a pandemic, refugee and climate crisis. This should be 

done only with the definitive attitude of international and transnational 

institutions and organizations towards biased thoughts and attacks today 

(Ritzen, Moreno, Papandreou, & Zimmermann, 2020). Global conflict or 

hostility has launched a new weapon formation from conventional to 

nuclear weapons. The possibility of new technologies such as artificial 

intelligence, automation, cyber warfare, biological warfare can be 

combined with other arms of mass destruction can be disastrous for 

humankind. Europe needs to demand cooperation and transperancy on 

these fronts (Ritzen, Moreno, Papandreou, & Zimmermann, 2020). 

4. Conclusion 

It can be argued that when a narrow projection about the first half of the 

21st century is made, the conditions of interdependence, which develop in 

direct proportion with the increase in the level of interaction between 

societies and states, will continue to become more widespread considering 

the course of the globalization process and the developments related to this 

process. Because the cyclical characteristics of the phenomenon and the 

political and economic tendencies that cannot seem to change in the 

international environment in the short term strengthen this opinion 

(Keohane & Nye, 1985). 

It is useful to reconsider this theory, which is seen as mutual 

dependence and examined in the global system during the cold war period. 

Countries continued their alternative production from the times when the 

global order was unarmed, and we entered the era of biological warfare. 
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But technological dependency and production capacity are now much 

different than 100 years ago. Therefore, the dependency rate of countries 

is partially weakened. In this study, we did, we tested this addiction theory. 

The variability of the trade figures of the states shows that there are more 

alternatives. 

In this study, where we tested the pandemic crisis and addiction theory, 

we observed that European countries entered a material conflict. Yes, we 

can say that the interdependence theory is still valid for the dominant 

countries on different continents. See, European Union countries had many 

problems in re-admitting their citizens from other countries during the 

pandemic process and could not act together. For example, a German 

citizen could not make a transition to another European Union member 

country, Hungary, and states did not accept each other's citizens. However, 

many countries were able to gather citizens from other countries, provided 

that the quarantine period was implemented. We take this issue as a unity 

because it has a purpose to be the only country in the foundations of the 

European Union. However, as the decomposition that started with Brexit 

brought with it doubts, the cracks after this pandemic led to further growth. 

It is observed that member countries are still in interdependence today. 

Many factors are included in the theory of mutual addiction. These; It 

can be listed as political, social, military, and commercial. When we look 

at it commercially, the interdependence theory within the European Union 

has been able to work until today. Still, due to the closure of the internal 

volume after the pandemic, small productions stopped, and the process 

leading to conflict occurred when there was addiction in medical materials, 

especially the mask. Yes, this conflict that started on the cover reflected 

financially on another area. The financial process that European Union 

countries began to discuss as a pandemic crisis package has not been 

resolved for almost months. In this process, which caused a crisis in the 

crisis between countries, several European Union member countries, 

especially Italy and Spain, mentioned that the union is unnecessary and 

will come out because they demand more money from the union like the 

Netherlands and Austria. 

However, when a comprehensive projection is made to the 21st century, 

there are mistakes as well as successes in this theory. Understanding 

changes in regimes and state policies without learning theory seems 

complicated. However, the interdependence theory cannot be based on a 

conspiracy theory in international politics. Besides, the institutional part of 

our synthesis initiative was less interested than the realistic side. In world 

politics, we have partially added only the institutions of unity, their 

interdependence, and regular cross-border links to the comprehensive and 

systematic analysis of the process and structure. Until the pandemic crisis, 
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countries should be more interested in domestic politics, and its connection 

with international politics led to a belief that the efficiency of the research 

conducted only at the systemic level was reduced. As a result, with the 

ambiguity of how the global crises are experienced, countries understood 

that they had to increase their interaction to take more precautions. In this 

study, where a synthesis has been made about the importance of being 

institutionalized today, it can be seen that if the interdependence theory is 

well developed and its necessity is better understood in international 

politics, a more successful struggle will be given about the future global 

epidemics and crises. 
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1. GİRİŞ 

 1992 tarihli Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde (MGSB) yapılan iç 

tehdit1 değerlendirmesinde “bölücülük,” 1997’de ise bölücülükle birlikte 

“irtica” ulusal güvenliğe yönelik eşit derecede ve öncelikli iç tehditler 

olarak tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra, ulusal güvenliğe yönelik tehditler 

kapsamında, yumuşama içinde olduğu düşünülen aşırı sol ve bazı 

kesimlerce ırkçılığa vardırılan Türk milliyetçiliği de ulusal güvenliğe 

yönelik iç tehditler kategorisinde tutulmuştur. 2005 yılında ve Adalet ve 

Kalkınma Partisi (AK Parti) döneminde ilk kez yenilenen MGSB’de 

belirtilen iç tehdit unsurları, önceki yıllarda olduğu gibi irtica ve 

“bölücülük” olmuştur. 2010 yılında yenilenen MGSB’de irtica kelimesi 

çıkarılmış, “din istismarı ile aşırı dinci örgütler” ifadesi konulmuştur. 

Türkiye’de genel olarak bu şekilde çevrelendirebildiğimiz ulusal 

güvenlik paradigması, uluslararası alanda 1970’li yıllardan itibaren etkisini 

artıran küreselleşmenin dinamikleri ve 1990’larda Soğuk Savaş’ın sona 

ermesiyle birlikte dönüşüm geçirmiştir. Ekonomik, siyasi ve toplumsal 

alanlarda Neoliberal restorasyon süreci başlatan bu dinamikler, doğal olarak 

devletlerin en mahrem alanlarını oluşturan ulusal güvenlik stratejilerini de 

etkilemiştir. Neoliberal küreselleşme projesini görece erken bir tarihte 

uygulamaya koymuş olan Türkiye’nin de, 1990’larda başlayan dönüşüm 

sürecinden yoğun biçimde etkilenmesi beklenebilirdi. Ancak, gerek PKK 

                                                 
* Bu makale, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. İlhan Uzgel danışmanlığında 

hazırlanan “Ulusal Güvenlik ve Küreselleşme: Türkiye’nin Ulusal Güvenlik 

Politikasının Dönüşümünde Küreselleşmenin Rolü,” başlıklı doktora tezinden 

türetilmiştir. 
1 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği iç tehdidi şu şekilde 

tanımlamaktadır: “Kökü ve kışkırtıcı kaynakları içerde ve/veya dışarıda olan, yurt 

içinde açık veya gizli olarak yürütülen devletin anayasal düzeni, ülkenin bölünmez 

bütünlüğü ile milletin refahına yönelik örgütlü suç ve şiddet hareketlerini 

kapsayan bir tehlike algılaması.” MGK Genel Sekreterliği: 
http://www.mgk.gov.tr/Turkce/sss.html#soru_11  
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kaynaklı terör eylemlerinin bu dönemde artması, gerekse siyasal İslami 

hareketlerin giderek güç kazanması nedeniyle beklenen dönüşüm 

gerçekleşemedi. Türkiye, bu dönüşüm sürecini kendi ulusal güvenliğine 

tehdit olarak tanımladı. Beklenen dönüşüm süreci, Türkiye’nin kendi ihtiyaç 

ve talepleri doğrultusunda gerçekleşmesi gerekirken, 1990’ların sonunda 

Avrupa Birliği (AB) tam üyelik hedefiyle başladı ve AK Parti iktidarları 

tarafından sürdürüldü. 1990’larda Türkiye ilk defa iç tehditleri dış tehditlerin 

önünde, ulusal güvenliğe yönelik tehdit sıralamasında birinci sıraya koydu. 

Türkiye tarihi ve toplumsal nedenlerle kendisine içkin olan sorunları, kökü 

dışarıda tehditler olarak “bölücülük ve irtica” şeklinde tanımladı. Her iki 

sorun da dar ve katı realist güvenlik perspektifinden tanımlandı. Türkiye’nin 

1990’larda ara verdiği küresel kapitalizme eklemlenme süreci AB Helsinki 

Zirve kararı sonrası yeniden başladı ve AK Parti iktidarları ile ivme kazandı. 

Türkiye’nin küresel kapitalizmle bütünleşme süreci ulusal güvenlik algı ve 

stratejisini de değiştirdi.  

Bu çalışmada, iç tehditler bağlamında Türkiye’nin ulusal güvenlik 

politikası, 1990’lar ve AK Parti iktidarlarının ilk iki dönemi olmak üzere 

inceleme konusu yapılmıştır. 

1990’lı yıllar Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehdit 

algılamasının yüksek yoğunlukta yaşandığı bir dönem olarak geçti. Soğuk 

Savaş’ın sona ermesinin uluslararası sistemde yarattığı belirsizlik ve 

küreselleşmenin dinamiklerinden kaynaklanan dönüşüm talepleri gibi 

dışsal faktörlerin yanında, içeride yaşanan siyasal istikrarsızlıklar da 

1990’larda Türkiye’nin iç tehdit algısının artmasına neden olmuştur.  

1990’larda uluslararası sistem bir dönüşüm geçirirken ve neoliberal 

küreselleşme stratejisi daha geniş bir meşruiyet alanı oluştururken, Türkiye 

tam tersi bir çizgi izlemiş ve ulusal güvenlik politikasını dar ve realist bir 

perspektiften sürdürmüştür. 1990’ların sonlarında ise Türkiye geç kalan 

dönüşüm sürecini başlatmıştır. Keza 2000’li yıllarda AK Parti iktidarları 

tarafından güvenlik alanında sivilleşme ve demokratikleşme süreci 

başlatılmıştır Bu bağlamda, 1990’lar ve AK Parti iktidarlarının ilk 

döneminde iç tehditler boyutuyla Türkiye’nin ulusal güvenlik politikasının 

inceleneceği çalışmamızın temel sorunsalı; 1980’lerin başında neoliberal 

bir modele geçen Türkiye’nin, 1990’larda uluslararası alanda gerçekleşen 

dönüşümlerden neden yararlanamadığıdır. Ayrıca, 1990’ların sonlarında 

başlayan ve 2000’lerde AK Parti iktidarlarıyla da devam eden dönüşüm 

süreci ve buna etki eden dinamikler çalışmamızda temel analiz konularıdır. 

Belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmamızın başlangıcını Kürt 

sorunu ve bölücülük tehdidinin incelenmesi oluşturmaktadır.  Bu başlıkta, 

geleneksel söylem bağlamında tehdit algılaması ve soruna yönelik 

uygulanan güvensizlikleştirme stratejisi incelenmektedir. İkinci kısımda, 

siyasal İslam ve irtica tehdidi farklı boyutlarıyla analiz edilmektedir. Son 
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olarak ise, AK Parti iktidarının oluşturduğu kaygılar ve AK Parti 

iktidarının ikinci döneminde uygulamaya çalıştığı hegemonya kurma 

mücadelesi çalışmamızın konuları arasındadır. 

2. Kürt Sorunu ve “Bölücülük” Tehdidi:  

2.1. Geleneksel Söylem Çerçevesinde Kürt Sorununun Algılanışı 

Gerek 1990’lı yıllar gerekse 2000’li yıllarda hazırlanan güvenlik 

siyaseti belgelerinde tehdit unsuru olarak varlığını koruyan Türkiye’nin 

bölücülük/Kürt sorunu, kökleri Osmanlı İmparatorluğu’na dayanan bir 

sorundur (Beyaz Kitap, 1998: 2; Mcdowall, 2007). İmparatorluğun 

modernleşme ve batılılaşma dönemlerinde başlayan Kürt sorunu, 

imparatorluktan ulus-devlete geçiş ve yeni cumhuriyetin ulus-inşa 

sürecinde artmaya başlamıştır. 1923’de modern bir ulus-devlet 

oluşturmayı ve etnik olarak homojen bir ulus yaratmak isteyen 

Cumhuriyetin kurucu eliti, dinsel ve etnisite temelli kimliklere dayalı bir 

devlet oluşumundan uzak durmuştur (Akyol, 2006; Öztürk, 2007; Yeğen, 

1999). Fakat Cumhuriyetin kuruluş yılları aynı zamanda Kürt isyanlarının 

fiziksel olarak bastırılma sürecidir (Kışlalı, 1996; Taşpınar, 2005). 

Cumhuriyetin kurucu eliti, 1925–38 arası dönemde yaşanan 17 Kürt-İslam 

ayaklanmalarını Anadolu’nun Müslüman Türkler tarafından 

sahiplenilmesi ve farklı etnisitelerin bir üst politik kimlik içinde 

bütünleştirilmesi projelerine yönelik bir tehdit unsuru olarak algılamıştır 

(Karakaş, 2006: 163). 

Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki isyanların bastırılmasının ardından 

geçen yaklaşık yirmi yıllık sürede, Kürt sorununa ilişkin ciddi bir sorun 

yaşanmamıştır (Bozarslan, 2000: 75). Ancak, Kürt kimliği toplumsal ve 

siyasal yaşam içindeki varlığını devam ettirmiştir (Karakaya Polat, 

2008:76). Nitekim 1950’li ve 60’lı yıllardan itibaren çok partili siyasal 

sistemin sağladığı konjonktürde Kürt siyasal bilinci tekrar canlanmaya 

başlamıştır (Bozarslan, 2000: 75-76).  Buna rağmen, Cumhuriyetin kuruluş 

süreci ile başlayan devlet söyleminde Kürt sorunu; etno-politik özelliklere 

sahip toplumsal ve siyasal bir sorun olarak değil, ‘irticayla’, ‘aşiretlerin ve 

eşkıyaların modern ve merkezi devlet iktidarına direnciyle’, ‘başka 

devletlerin kışkırtmasıyla’, ya da ‘bölgesel geri kalmışlıkla’ ilgili bir sorun 

olarak algılanmıştır (Mcdowall, 2007: 426; Yeğen, 1999: 20) 

1980’lerden itibaren ise Kürt siyasal hareketi farklı bir sürece girmiştir.  

1980 askeri darbesi ve askeri yönetimin bu dönemde uyguladığı politikalar 

PKK ve Kürt sorunu açısından bir dönüm noktası olmuştur (Robins, 1993: 

662-664; Yeğen, 1999: 76). Bazı yorumlara göre, 12 Eylül yönetiminin 

cezaevlerinde uyguladığı işkenceler PKK’nın güçlenmesini sağlamıştır 

(Oran, 2001: 219; Taşpınar, 2005). Türkiye’nin Kürt sorununu algılama ve 

küreselleşme projesinin mikro milliyetçilik anlayışını canlandırmasına 

paralel olarak, 1980’li yıllar Kürt kimliği talebinin yeniden yükselişe 
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geçtiği, resmi söylem açısından ise yasaklanmış travmanın geri dönüşü 

anlamına gelen bir dönem olmuştur (Karakaş, 2006: 163). Başka bir 

ifadeyle, Türkiye’nin neoliberal küreselleşme projesine geçiş süreci, aynı 

zamanda Kürt kimliğinin politik, kültürel ve militarist boyutlarıyla yeniden 

harekete geçmesini ve görünür hale gelmesini sağlamıştır. PKK 

saldırılarının 1984 yılında başlamış olmasına rağmen, Türkiye o dönemde 

sorunun varlığını kabul etmeme politikasını sürdürmüştür.   

Türkiye’nin Kürt sorununu ve bölücülüğü tehdit olarak algılaması, 

1990’ların başında, Soğuk Savaş’ın sona erdiği ve Körfez Savaş sonrası 

ortaya çıkan yeni gelişmeler sonucu gerçekleşmiştir. Daha önce bahsedilen 

1992 tarihli MGSB’de, bölücülük adı altında Kürt sorununun Türkiye’nin 

ulusal güvenliğini tehdit ettiği açıklanmıştır. 1992 tarihli MGSB’de 

bölücülük tehdidinin yer alması ve ilk kez yapılan iç tehdit 

değerlendirmesiyle, Kürt sorunu güvenlikleştirilmiştir. Bu tarihten sonra, 

esasında sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel sebepleri nedeniyle çok 

boyutlu olan Kürt sorunu, askeri güvenlik sorunu çerçevesinde 

değerlendirilerek olağanüstü yöntemlerle çözülmeye çaba gösterilmiştir. 

Çünkü bu dönemde Türkiye, Kürt milliyetçiliğinin yükselmesiyle birlikte 

artan etnisite temelli kimlik tartışmalarını kendine özgü bir gelişme olarak 

zannetmiş, bu durumun aslında dünya çapında meydana küreselleşmeyle 

birlikte gelen sistemsel değişimin yansıması olduğunu fark edememiştir 

(Aydın, 2005: 53). 1990’lı yıllarda bölücülük/Kürt sorunu ulusal güvenlik 

gündeminin ilk sırasını işgal etmesine rağmen Türkiye bu dönemi “terörle 

bir yere varılamaz”, “terörün beli kırıldı” vs. gibi kamuoyunu oyalamaya 

dönük teselli söylemleri ile geçirmiştir. Oysa PKK eylemleri, terörle bir 

yere varılabileceğini Türkiye’nin sosyal, psikolojik, ekonomik, siyasal ve 

kültürel yapısında tahribat yaratarak ispat etmiştir (Özdağ, 2009: 41). Aynı 

dönemde her ne kadar bazı siyasetçiler tarafından “Kürt realitesi” kabul 

edilmiş olsa da, sorun yalnızca bölücülük ve terör boyutları ile 

değerlendirilmiş, sorunun varlığı terörizm ve bölgenin azgelişmişlik 

düzeyi ile açıklanmaya çalışılmıştır. Konjonktürel koşulların gereği olarak 

bazı siyasal iktidarların Kürt realitesini tanıdıklarını ifade etmesi, AB’nin 

yolunun Diyarbakır’dan geçtiğini söylemesi, Kürt sorununu kendi sorunu 

olarak deklare etmesi gibi popülist söylemler devletin bu sorunu derinlikli 

ve bütüncül olarak kavradığı anlamını taşımamıştır (Samur, 2008: 99) 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılmaktadır ki, Türkiye’de uzun 

yıllar boyunca Kürt sorunu ile ilgili temel açmazlardan biri, sorunun nasıl 

adlandırılacağı ile ilgili olmuştur. PKK terörü ve Kürt sorunu birbirinden 

ayrı sorunlar olarak algılanmış, sorun, resmi çevrelerce güvenlik 

belgelerine “bölücülük” sorunu olarak yansıtılmıştır. Oysa Türkiye’nin 

Kürt sorunu; etnik farklılıkları nedeniyle çoğunluktan farklılaşan bir 

grubun kimlik taleplerinden kaynaklanan, fakat aynı zamanda şiddet içeren 

bir sorundur (Kurubaş, 2008: 19). Bu anlamıyla Kürt sorununun kimlik 
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boyutunun yanında bölgesel ve azgelişmişlik, insan hakları, bölücülük ve 

terör gibi başka boyutları da bulunmaktadır. Dolayısıyla, Kürt sorunu çok 

boyutlu bir yapıya sahip, kültürel hak ve özgürlükler ile etno-

milliyetçiliğin iç içe geçmiş yapısını simgeleyen bir etnik kimlik sorunudur 

(Kerman, 2005).  Bu açıdan, Kürt sorunu yalnızca Türkiye’nin “kökü 

dışarıda” olan bir terör veya bölücülük sorunu değil, Orta Doğu bölgesinin 

tarihi, sosyolojik, ekonomik ve siyasi dinamiklerinden kaynaklanan bir 

sorundur.   

Bu çerçevede, bölücülük ve terör sorununa indirgenerek tanımlanan 

Kürt sorununun 1990’larda Türkiye’nin resmi makamlarınca nasıl 

algılandığını, 1996 tarihli Beyaz Kitap açık bir biçimde ortaya 

koymaktadır. Buna göre: “Terör örgütünün iç ve dış kamuoyuna sürekli 

propagandasını yaptığı sözde Kürt halkının özgürlüğü için savaştıkları 

iddiası tamamen asılsızdır. Gerçekte Türkiye için bir Kürt problemi 

mevcut değildir. Güneydoğu Anadolu’da yaşayan vatandaşlarımız Türk 

milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu insanlarımız anayasal haklardan 

serbestçe yararlanma ve devlet içerisinde en yüksek seviyelere gelme 

imkânına sahiptirler. Halen idarede ve orduda yüksek kademelerde bu 

bölgeden birçok politikacı ve bürokrat mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti, 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızı baskı ve tehdit 

metotları ile sindirmeye çalışan PKK terör örgütüne karşı demokratik 

hukuk kuralları içinde kararlı bir mücadele yürütmektedir. Bu mücadelede 

oldukça mesafe kat etmiş ve başarılar elde etmiştir. Yürütülen bu başarılı 

mücadele karşısında, silahlı terörist faaliyetler ile Türkiye Cumhuriyeti ile 

baş edemeyeceğini anlayan bölücü terör örgütü, uluslararası kamuoyu 

nezdinde hiçbir dayanağı bulunmayan asılsız ve maksatlı, Türkiye’yi 

karalamaya yönelik kampanyalarına gittikçe ağırlık vermektedir. Bölücü 

terör örgütü, Türkiye üzerinde siyasi ve psikolojik baskı yaratmak 

amacıyla, bölücülük faaliyetlerine destek veren ya da para ile satın aldığı 

şahıs ve kuruluşlar aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Her gün insan 

haklarını ihlal eden PKK terör örgütü, bu araçları ile Avrupa’da kendisini 

insan haklarını savunuyor gibi göstermeye çalışmakta ve maalesef bazı 

Avrupalı müttefiklerimizden gizli ya da açık destek bulabilmektedir” 

(Beyaz Kitap, 1996: 13). 

Belirtilen resmi görüşten anlaşılan en özlü anlam; Türkiye’nin Kürt 

sorunu adında bir probleminin olmadığıdır. Buna göre, dış mihrakların 

etkisiyle ülkenin Güneydoğusunda yaşayan vatandaşlar devlete karşı 

kışkırtılarak Türkiye’nin üniter yapısına karşı bir tehdit unsuru haline 

dönüşmektedirler. Türk güvenlik elitlerinin, Kürt sorununu yalnızca askeri 

güvenlik ve terörizm sorununa indirerek PKK ile mücadelesinde iç ve dış 

kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanması her devletin yapabileceği bir 

durumdur. Bununla birlikte, Türkiye’nin Kürt sorunu siyasal, tarihsel, 

ekonomik ve bölgesel boyutları olan karmaşık bir sorundur. Ancak, bu 
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yaklaşım, Türkiye’nin Kürt sorunundan kaynaklanan bir terör sorunuyla 

karşı karşıya olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Burada 

vurgulamak istediğimiz, sorunun terör boyutuna indirgenerek 

güvenlikleştirilmesi ve militarist bakış açısı dışında bir perspektifin 

geliştirilememiş olmasıdır. Ayrıca, Kürt sorununun güvenlikleştirilerek 

terör boyutuna indirgenmesi askeri bürokrasinin bu konu üzerindeki tek 

belirleyici olma özelliğini artırmakta, buna bağlı olarak silahlı bürokrasinin 

sivil siyaset içindeki ağırlığı da güçlenmektedir. 

1980’li ve 1990’lı yıllarda Türkiye Kürt sorununun ekonomik, siyasi, 

toplumsal ve askeri güvenlik boyutlarını bir arada tutan bütünlüklü ve 

kapsamlı bir stratejiye sahip olamamış, Kürt sorunu terörizm boyutuna 

indirgenerek askeri güvenlik perspektifinden algılanmıştır. O yıllarda 

devletin Kürt sorunu ile PKK sorununu özdeş gören yaklaşımı ve ayırım 

yapamamış olması, Türkiye açısından güvenlik ikilemi yaratıyordu. 

Kürtlerin kültürel ve siyasal talepleri arttıkça devletin askeri güvenlik 

önlemleri artmakta, bu durum Kürtlerin taleplerinin yükselmesine neden 

olmaktaydı. Türkiye, 1990’ların sonunda uluslararası kapitalizmle 

bütünleşme çabalarına yeniden hız verirken; kendi bünyesindeki sınıf ve 

bölgesel farklılıklar keskinleşmeye, geleneksel baskı ve yasaklama 

yöntemleri ile gizlenmeye çalışılan Kürt sorunu artık bir realite olarak 

kabul edilmeye ve devletin Kürt sorununa bakışında yeni bir evreye 

girilmiştir. 

2.2 Küreselleşme Sürecinde Kürt Sorunu: Güvensizlikleştirme 

(Desecuritization) Politikası 

Toplumsal ve siyasal açıdan küreselleşmenin en önemli sonuçlarından 

biri devlet ile halk arasındaki teritoryal bağın zayıflamasıdır (Falk, 2005a: 

204). Küreselleşme sürecinde evrensel hukuk kurallarının genişlemesi, 

bireyin ulus-devlete koşulsuz bağlılığını ve Westphalian vatandaşlık 

anlayışını zayıflatmıştır (Falk, 2005b: 242). Özellikle farklı etnisitelere 

sahip ülkelerde bulunan azınlık unsurlarının özerklik ve hatta bağımsız 

devlet kurma talepleri artmıştır. Türkiye de doğal olarak bu süreçten 

etkilenmiştir. Küreselleşme sürecinde Türkiye’de yaşayan Kürt nüfus ile 

devlet arasındaki siyasal bağlar zayıflamaya başlamıştır. Küreselleşme 

sürecinin mikro milliyetçi akımları teşvik edici etkisi, Kürt sorununun 

yalnızca askeri ve siyasi güvenlik sorunu değil, sosyo-ekonomik ve siyasal 

boyutları bulunan bir sorun olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.  

Bir sorunun güvensizlikleştirilmesi o sorunun çözüldüğü anlamına 

gelmez. Genellikle tehdit algılamasından uzaklaşıldığı dönemlerde 

gerçekleşen güvensizlikleştirme sürecinde, problemin algılanmasında ve 

tanımlanmasında güvenlik parametreleri yerine siyasal söylemler 

kullanılır. Burada sorunun “gerçek” bir tehdit olmasından ziyade 

“algılama” daha belirleyici konum kazanmaktadır. Güvensizlikleştirme 
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hem devletin söylem ve politikalarının hem de toplumsal düzeyde baskın 

olan söylemin daha önceden güvenlikleştirilmiş olan soruna karşı 

değişimlerini gerektirir (Polat, 2008: 79; Williams, 2003: 13). 

Belirtildiği gibi, 1990’ların sonlarından itibaren Kürt sorununa ilişkin 

resmi söylemde bir dönüşüm süreci başlamıştır. Kürt sorunu bütünüyle 

devletin üniter yapısına yönelik bir güvenlik sorunu olmaktan çıkarılarak 

toplumsal, ekonomik ve siyasal bir sorun olarak değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Bu durum, bir anlamda devletin güvenliğine yönelik bir 

tehdidin, aynı zamanda toplumsal güvenliğe yönelik bir tehdit olarak 

düşünülmesi olarak da algılanabilir. Ancak Türkiye’nin burada yürüttüğü 

politika, tehdidin alanını genişletmek değil, bir normalleşme söylemi ve 

uygulamaları süreci içerisinde Kürt sorununun güvensizlikleştirilmesidir. 

Şubat 1999’da Abdullah Öcalan’ın yakalanması ve AB’nin Aralık 1999 

Helsinki Zirvesi kararları sonucu Türkiye’nin tam üyeliğe aday ülke 

statüsünü kazanması, Türkiye’nin Kürt sorununa ilişkin yaklaşımında 

önemli değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. Küresel kapitalist 

sisteme entegrasyonunu AB’ye tam üye olmak suretiyle tamamlamayı 

resmi politikası olarak sürdüren Türkiye’nin, bu dönemden sonra AB 

mevzuatına uyum çerçevesinde çeşitli hukuksal değişikliklere gitmesi Kürt 

sorununun algılanma biçimini de önemli ölçüde değiştirmiştir. Kürt 

sorununun devlet eliti tarafından algılama biçimindeki bu değişiklik somut 

adımlarla devam ettirilmiş, AB’ye tam üyelik sürecinin zorladığı 

dinamikler Kürtlerin kültürel kimliklerini korumaya yönelik bir takım 

hukuksal düzenlemelerin yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda yapılan 

değişiklikleri, Türkiye’nin Kürt sorununa karşı yaklaşımında bir 

paradigma kayması ve güvensizlikleştirme politikası olarak 

değerlendirebiliriz. 

Türkiye’nin Kürt sorununa ilişkin güvensizlikleştirme politikası 

başlattığına ilişkin bazı işaretler bulunmaktadır. Öncelikli olarak, 

Türkiye’nin AB tam üyelik hedefi ve bunun gerektirdiği Kopenhag 

Kriterleri2 böyle bir politikanın başlatılmasında belirleyici unsur olmuştur 

(Gunter, 2004: 108). Ayrıca, AB uyum yasaları kapsamında 9 Ağustos 

2002 tarihinde yürürlüğe giren Üçüncü Uyum Paketi çerçevesinde, Radyo 

ve Televizyon Kuruluşları Kanununda yapılan değişikliklerle Türk 

vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı 

                                                 
2 22 Haziran 1993 tarihinde AB Kopenhag Zirvesi’nde belirlenen kriterlere göre; 

aday ülkeler demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıklara saygı 

gösterilmesi ve korunmasını, işleyen bir piyasa ekonomisi varlığını ve Birlik 

içinde piyasa güçleri ve rekabetçi baskı ile baş edebilecek kapasiteyi garanti eden 

kurumların istikrarını sağlamış olmalıdır. Belge metni için bkz., “Kopenhag 

Kriterleri,”  http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/437-438.pdf. 
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dil ve lehçelerde yayın ve öğretim yapma hakkı üzerindeki kısıtlamalar 

kaldırılmıştır. 

Türkiye’nin Kürt sorununa yönelik olarak uyguladığı 

güvensizlikleştirme strateji, AK Parti hükümetleri döneminde daha etkin 

biçimde uygulanmaya başlanmıştır.  Kürt sorununa “ezber bozan” bir 

anlayışla yaklaşan Başbakan Erdoğan, 12 Ağustos 2005 tarihinde 

Diyarbakır’da yaptığı konuşmasında; “Kürt sorunu hepimizin sorunu, 

geçmişte yapılan hataları yok saymak büyük devletlere yakışmaz” 

(Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, BBYEGM, 

2005) diyerek, devletin Kürt sorununda yanlışlıklar yaptığını söyleyen ilk 

Başbakan olmuştur. Dolayısıyla, AK Parti’nin Kürt sorununa ilişkin resmi 

söylem dışı bir dil kullanması, bu konuda bir güvensizlikleştirme politikası 

yürütüldüğünün önemli bir kanıtıdır. 

3 Ekim 2005 tarihinde AB ile katılım müzakerelerinin başlamasıyla 

beraber Türkiye’nin Kürt sorununa yaklaşımı başka bir aşamaya geçti 

(Gunter, 2007: 117). Bu tarihten sonra, bazı Kürt çevrelerinin 1990’ların 

kimlik ve tanınma taleplerinin daha da ötesinde radikal söylemler 

geliştirilmesi ve federasyon/konfederasyon taleplerini içeren siyasal 

söylemlerin dillendirilmesi ve dolayısıyla devletin üniter yapısını hedef 

alan taleplere rağmen, devletin bu söylemleri tehdit olarak algılama 

biçiminde bir değişiklik söz konusu olmaya başlamış, bu tür açıklamalar 

düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiştir. Nitekim 

müzakerelerin başlangıcıyla aynı tarihlerde, MGK’nın 25 Ekim 2005 

tarihli toplantısında kabul edilen MGSB’de etnik farklılıkların tehdit 

oluşturmadığı vurgulanmıştır.3 (Balbay, 2005). 

Kürt sorununa ilişkin güvensizlikleştirme stratejisini sürdüren AK Parti 

Hükümeti, 2008 yılında Türkiye Radyo Televizyon kurumu’nun (TRT) 

Kürtçe yayın yapabilmesini sağlayan kanunun kabul edilmesini sağlamış 

ve 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TRT Kürtçe yayına başlamıştır.  

AK Parti iktidarı 2009 yazında Kürt sorununa ilişkin olarak 

“Demokratik Açılım Projesi” süreci başlatmıştır. Demokratik Açılım 

                                                 
3 Basına yansıyan bilgilere göre 2005 tarihli MGSB’de Kürt sorununa ilişkin 

olarak şu değerlendirmeler yapılmıştır: “Türkiye Cumhuriyeti etnik temele dayalı 

olarak kurulmamıştır. Kuruluş esası, tek devlet, tek ulus, tek bayrak, tek dildir. 

Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” 

sözü temel bir ilkedir. Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan 

herkes ülkenin esas unsurudur. Atatürk’ün, “Millet; dil, kültür ve ülke birliğiyle 

birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu siyasi ve sosyal birliktir” sözü bugün de 

geçerli olan, çağımızın gereklerine yanıt veren bir yaklaşımdır. Bu bağlamda 

mahalli dil ve kültürler bireysel özgürlük kapsamındadır. Bu özgürlüklerin kötüye 

kullanılmaması önem taşımaktadır. Bölücü örgütün bu unsurları kendi amaçları 

doğrultusunda kullanmamasını sağlamak gerekir.”  
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Projesi’nin amacı; “başta terör meselesi olmak üzere, tüm etnik grupların, 

mezhep gruplarının, azınlık gruplarının meselelerini ve ekonomik 

sorunları ele almayı, bu sorun alanlarında iyileştirmeler yapmayı ve 

sorunları en aza indirmeyi gaye ediniyor” olarak açıklanmıştır.4 Son 

derece soyut ve popülist terimlere dayanan bu ifadeler, Kürt sorununu 

askeri güvenlik çerçevesi dışında bir perspektifle kavramsallaştırmaya 

çalışsa da, AK Parti yönetiminin Kürt sorununu günlük siyasal çıkar ve 

çekişmelerin dışında bir sorun olarak algılayamayışının bir sonucu olarak 

değerlendirilebilir. Demokratik Açılım Projesi sürecinde dikkat çeken bir 

diğer husus, ordunun bu sürece destek sağlamış olması veya -en azından- 

karşı çıkmamış olmasıdır (Kaygusuz, 2010: 200-201). Hem askeri hem de 

sivil bürokrasinin bu yaklaşımı son olarak Ekim 2010’de kabul edilen 

MGSB’ye de yansımış, Hükümet sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Cemil 

Çiçek basına yaptığı açıklamada; devletin artık halkı tehdit olarak 

görmeyeceğini vurgulamıştır (“Milleti Tehdit Olarak Gören Anlayış,” 

2010). 

Türkiye’nin ulusal güvenlik algılaması bağlamında küreselleşme ve 

Kürt sorunu arasındaki ilişkinin bir başka boyutu, PKK ile yaklaşık çeyrek 

asırdır devam eden mücadelenin küreselleşme sürecinde ulusal güvenlik 

algılamasında yaşanabilecek radikal değişikliklerin önündeki en büyük 

engellerden birini oluşturmasıdır. Çünkü küreselleşmenin dinamiklerinden 

yoğun biçimde etkilenen Türkiye’nin, siyasi ve askeri nitelikli olan bir 

terör tehdidine karşı ulusal güvenlik algılama ve politikasını askeri 

unsurlara odaklanarak yürütmek zorunda kalmış olması, devletin ulusal 

güvenlik algılamasında gerçekleştirebileceği olası radikal değişikliği 

sağlayacak zemini olumsuz etkilemiştir. Bir başka deyişle, PKK’nın terör 

eylemlerini sürdürmesi, Kürt sorununa ilişkin sürdürülen 

güvensizlikleştirme sürecini sınırlayan önemli faktörler olmuştur. 

Gelinen süreç itibariyle, AB uyum paketleri kapsamında olsa da, 

demokratikleşme reformlarının hayata geçirilmesine paralel olarak devlet 

düzeyinde siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarda kararlar 

alınması Kürt sorununu 1990’larda olduğundan farklı sürece taşımıştır.   

Nihayetinde, devletin Kürt sorununu veya Kürt realitesini kabul etmesi ve 

etnik, ideolojik ve kültürel farklılıklara dayanan yeni kimlik söylemlerinin 

benimsemesi, 2000’li yıllarda devletin ulusal güvenliğine yönelik iç tehdit 

algılamasında geleneksel parametrelerin etkisinin azaldığını ve Kürt 

sorununa yaklaşımda yeni bir üslup oluştuğunu gösterir.  

                                                 
4 Kamuoyunda “Kürt Açılımı” olarak tanımlanan, AK Parti yönetiminin ise “Milli 

Birlik ve Kardeşlik Projesi” biçiminde nitelendirdiği “Demokratik Açılım Projesi” 

metni için bkz., Adalet ve Kalkınma Partisi Tanıtım ve Medya Başkanlığı, 

Soruları ve Cevaplarıyla Demokratik Açılım Süreci, 2010. 
http://www.AK Parti   arti.org.tr/acilim220110.pdf.  
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3.İrtica/Siyasal İslamcılık Tehdidi 

3.1. Türkiye’nin Geleneksel Güvenlik Söyleminde İrtica/Siyasal 

İslamcılık Tehdidi 

Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik iç tehditler boyutunun ikinci 

unsuru irtica olmuştur. Türkiye’nin irtica/siyasal İslam’ı5 bir tehdit unsuru 

olarak algılaması Cumhuriyetin kuruluş süreci ile başlamıştır (Mardin, 

2011a, 2011b; Yavuz, 2000). Bu durum, Cumhuriyetin kuruluşundan beri 

devam eden bir tehdit algılamasının sonucu olarak süreç içerisinde 

sürdürülmüştür. Laiklik ilkesini kuruluşundan itibaren devletin kurucu 

öğesi olarak kabul eden Türkiye Cumhuriyeti, bu kurucu ilkeyi ortadan 

kaldıracak veya zayıflatacak her türlü İslami/irticai yükseliş hareketlerini 

ulusal güvenliğine karşı bir tehdit olarak algılamıştır. Gerek Cumhuriyetin 

kurucu ideolojisi Kemalist ideoloji gerekse ordu tarafından sıklıkla öne 

çıkarılan devletin ve toplumun laik kimliğinin tehdit altında olduğu algısı, 

küreselleşme sürecinde güçlenmeye başlamıştır.  Çünkü Graham Fuller’ın 

da belirttiği gibi,  “küreselleşmenin yıkıcı etkileriyle, otoritenin manevi 

temellere dayandırılması arzusunun birleşmesi, siyasette dinin artan 

rolüne katkı sağlamıştır” (Fuller, 2004: 148). İslam, küreselleşme 

sürecinde siyasal ve toplumsal alandaki etkinliğini artırmaya çalışan tek 

din olmamakla birlikte,  küreselleşme sürecinin farklı etnik ve dini 

kimlikleri uyarıcı etkisi, İslam coğrafyasında Batı karşıtı düşüncelerin 

gelişmesine ve dinin siyasal ve toplumsal alandaki rolünün artmasına 

neden olmuştur. Küreselleşme projesi aracılığıyla Batı uygarlığının İslam 

toplumlarını sömürdüğü ve kendi değerlerini Batı dışı toplumlara empoze 

etmeye çalıştığı yönündeki algı, başta Orta Doğu olmak üzere İslam 

coğrafyasında büyük bir karşılık bulmuş, bu durum, siyasal İslam’ın 

Müslüman toplumlarda gelişmesine ve küreselleşme karşıtlığının bir 

ideoloji olarak yükselmesine katkı sağlamıştır. Soğuk Savaş sonrası Batı 

bir yandan İslam’ın radikalize edilmesinden endişe duyarken, diğer yandan 

“ılımlı İslam” projesi ile tehdit olarak gördüğü radikal İslami 

hareketlenmeleri kontrol altında tutmayı hedefliyordu. Türkiye ise, gerek 

Orta Doğu ve İslam coğrafyasında gerekse kendi içinde yükselen siyasal 

İslamcılık hareketlerini 1990’lardan itibaren ulusal güvenliğine yönelik 

tehdit olarak gördüğünü açıklamış, tehdidin adını ise irtica olarak 

belirlemiştir. 

                                                 
5 Siyasal İslam; İslam’ın bir din ya da teoloji yerine politik ideoloji olarak 
kavramsallaştırılmasıdır. Böylelikle İslam bireyler, gruplar veya örgütler tarafından siyasal 

amaçların sürdürülmesinde araçsal bir biçim kazanır. Farklı tanımlamalar için bkz., 

(Ayoob, 2008: 2-3).  
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1979 İran İslam Devrimi sonrasında Orta Doğu’da hızla yayılan radikal 

İslamcı hareketler, laik Türkiye’de ciddi kaygılara yol açmıştır. Laik 

rejimin korunmasına ilişkin endişeler demokrasi ve çoğulculuk anlayışının 

gelişmesini engellerken, dış politikası açısından, Türkiye’nin İran ve hatta 

Avrupa ülkeleri ile olan ilişkilerine de yansımış, Türkiye’nin AB’den 

dışlanmasının ülkedeki siyasal İslamcı unsurları güçlendireceği ve sonuçta 

Türkiye’nin Batı dünyasından uzaklaşarak daha muhafazakâr bir görünüm 

kazanacağı yönünde görüşler oluşmuştur. Bu nedenle, 1980’lerde 

Türkiye’de siyasal İslam’ın yükselişi ile 1970’lerin sonunda Orta Doğu’da 

yükselen radikal İslamcı hareketler arasında bir bağlantılı kurulur ve irtica 

sorunu “kökü dışarıda” olan bir tehdit olarak değerlendirilir. 

Türkiye’de siyasal İslam’ın yükselişinde İran İslam Devrimi’nin ve 

Orta Doğu’da canlanan radikal İslamcı hareketlerin etkisi yönündeki 

tartışmalar bir yana, yakın dönemde yükselen siyasal İslam’ın kökeninin 

1960’ların sonuna dayandığı iddia edilebilir6 (Robins, 2007: 291; Berkan, 

2003). 1969 seçimlerinde Milli Görüş akımının “bağımsızlar hareketi” 

olarak ortaya çıkması ve 1970 yılında Milli Nizam Partisi’nin kurulması, 

Türkiye’de siyasal İslam’ın Orta Doğu’daki radikal dalgalanmadan daha 

önce oluşmaya başladığını gösterir. Siyasal İslam’ın gelişimi yalnızca dini 

saiklerle açıklanabilecek bir durum değildir. Diğer faktörlerin yanında,  

sürdürülen ekonomik modelle de bağlantılıdır (Mardin, 2011a: 217). 

Dolayısıyla, 1970’li yıllarda marjinal konumda kalan ve kitleselleşemeyen 

siyasal İslam, Türkiye’nin neoliberal küreselleşme sürecine paralel olarak 

güç kazanmaya başlamıştır. 1980’lerden itibaren Türkiye bir yandan 

neoliberalleşme yönünde önemli adımlar atarken, diğer yandan siyasal 

İslamcı hareketlerin ekonomik ve toplumsal yaşamdaki etkileri artmaya 

başladı (Yavuz, 2003: 81). 

Neoliberal küreselleşme sürecinin ülke içi siyasi, ekonomik ve 

toplumsal yapıyı dönüştürücü etkisinin yanında, 1980’lerden itibaren 

siyasal İslam’ın güç kazanmaya başlamasının diğer önemli nedeni, 12 

Eylül askeri yönetiminin İslami değerlere karşı yürüttüğü pragmatik 

yaklaşımı olmuştur. Türkiye’nin neoliberal küreselleşme sürecine 

eklemlenmesi doğrultusunda önemli kararların alındığı bir dönemde, 12 

Eylül yönetiminin içeride uyguladığı İslam’a karşı pragmatik yaklaşımı, 

ABD’nin o dönemde uygulamaya koyduğu “yeşil kuşak” projesine de 

                                                 
6 Berkan (2003), siyasal İslamcı akım olarak nitelendirdiği Milli Görüş hareketinin 

1990’lı yıllara kadar kitleselleşemediğini ve marjinal kaldığını belirtir. Ancak, 

burada önemli olan Milli Görüşü akımı ve onun siyasal alandaki temsilcisi olan 

Milli Nizam Partisi’nin kendisini nasıl tanımladığı değil, rejimin bu siyasal 

harekete olan bakışıdır. Bilindiği gibi, Milli Nizam Partisi 20 Mayıs 1971 tarihinde 

Anayasa Mahkemesi’nin “laik devlet niteliğinin ve Atatürk devrimciliğinin 

korunması prensiplerine aykırı olduğu” gerekçesiyle kapatılmıştı. 
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uymaktaydı. Çünkü ABD’nin SSCB ve komünizme karşı ılımlı ve kontrol 

edilebilir bir İslam, yani “kızıl” tehlikeye karşı “yeşil” panzehir 

kullanılmasını içeren “yeşil kuşak” kuramı Müslüman toplumlarda ılımlı 

İslam’ın geliştirilmesini amaçlamaktaydı (Uzgel, 2001: 36). 1980’li 

yıllarda Orta Doğu’da İslam’ın siyasallaşma süreci hızla yayılırken, 

Türkiye’de de Turgut Özal’la devam eden ekonomik ve siyasal 

liberalizasyon politikaları bu süreci hızlandırmıştır (Rabasa ve Larrabee, 

2008: 15). Ancak, siyasal İslam’ın önemli bir toplumsal, siyasal ve 

ekonomik güce dönüşmesi ve rejim tarafından irticanın ulusal güvenliğe 

yönelik bir iç tehdit unsuru olarak algılanması, 1990’ların ortalarından 

itibaren başlamıştır. 

3.2. 28 Şubat Sürecinde İrtica Tehlikesi ve Laik Rejimin 

Korunması Çabası: 28 Şubat Müdahalesine Neden Olan Olaylar 

28 Şubat sürecine giden olayların başlangıç noktasını, 27 Mart 1994 

tarihinde yapılan yerel seçimlerde Refah Partisi’nin (RP) kazandığı başarı 

oluşturur. RP’nin yerel seçimlerde aralarında Ankara ve İstanbul’unda 

bulunduğu 28 ilde belediye başkanlıklarını kazanması, siyasal İslamcı 

hareketler üzerindeki kaygıların artmasına neden olmuştur. 

24 Aralık 1995 yılında gerçekleşen genel seçimler sonucunda ise 

korkulan olmuş, RP aldığı % 21.38 oy oranıyla 158 milletvekilliği 

kazanmış ve seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştı. Uzun bir siyasal 

geçmişine rağmen, siyasal İslamcı hareket ilk kez Türk siyasal sisteminin 

önemli bir aktörü haline gelmişti (Çınar ve Duran, 2008: 29). Ancak, RP 

lideri Necmettin Erbakan, Cumhurbaşkanı’ndan hükümeti kurma görevi 

almasına rağmen, bunu başaramamıştı. Ardından, 6 Mart 1996’da ANAP 

ve Doğru Yol Partisi (DYP) tarafından Demokratik Sol Parti’nin (DSP) 

desteği ile ANAYOL azınlık koalisyon hükümeti kurulmuştu. RP, 

hükümetin aldığı güven oylamasının geçersiz olduğu gerekçesiyle 

Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve güven oylaması mahkeme 

tarafından iptal edilmişti. Bunun üzerine Başbakan Yılmaz, RP’nin kendisi 

hakkında verdiği gensorunun görüşülmesini beklemeden 6 Haziran 

1996’da istifa etti. 

ANAYOL hükümetinin istifası, RP ve DYP’nin koalisyonundan oluşan 

Refah-Yol hükümetine giden yolu açmıştı. Kamuoyunda Erbakan’ın 

hükümeti kuracağı yönünde kanaatler artmıştı. Erbakan da yaptığı 

açıklamayla çoğulcu demokrasiye karşı olmadıklarını ve iktidara 

geldiklerinde; NATO’dan çıkılmayacağını, Gümrük Birliği’ne devam 

edileceğini ve Çekiç Güç’te askerlerle ters düşmeyeceklerini söyleyerek 

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ve topluma karşı güven vermeye 

çalışıyordu (“Erbakan’dan 4 Güvence,” 1996). Nitekim 28 Haziran 

1996’da Refah-Yol Hükümeti’nin kurulması, siyasal İslam ve laik devlet 

arasındaki mücadelede önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Cumhuriyet 
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tarihinde ilk kez siyasal İslamcı görüşten gelen bir kişi Başbakanlık 

koltuğuna oturmuştu. RP’nin iktidara gelmesi, İslami kimliğin laik devlet 

katında tanınması anlamına geliyordu. 

Yine de, RP’nin DYP ile iktidarda bulunması başta TSK olmak üzere 

laik ve Kemalist çevreleri rahatsız ediyordu. Daha hükümet kurulmadan 

önce, Cumhurbaşkanı Demirel Erbakan’a hükümeti kurma görevini 

verdikten hemen sonra yaptığı açıklamayla: “Cami, okul ve kışlaya siyaset 

girmemeli. Siyaseti camiye sokarsanız ülkeyi, Müslümanları bölersiniz. 

Aynı safta durmuş insanları parçalarsınız. Laiklik herkesin yararınadır” 

diyerek, hem RP’yi uyarma gereği hissetmiş hem de Türkiye’nin önündeki 

siyasal süreç hakkında öngörüde bulunmuştu (“Demirel’den Uyarı,” 

1996). 

Erbakan, farklı bir siyaset uygulayacağının işaretlerini ilk önce dış 

politika alanında gösterdi. Hükümetin güvenoyu almasının ardından, 

Erbakan ilk yurtdışı gezisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 

gerçekleştirmişti. Daha sonra, İran ve Pakistan’a yapacağı ziyaret 

öncesinde gelen tepkiler üzerine seyahatine Malezya, Endonezya ve 

Singapur gibi ülkeleri de eklemişti (“Saltanat Gezisi,” 1996). Erbakan’ın 

Türk dış politikasına yeni bir yön vermeyi amaçlayan ziyaretlerden ikincisi 

ve daha başlamadan kriz yaratanı ise Afrika gezisi oldu. Koalisyonun DYP 

kanadından İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Erbakan’ın gezi kararnamesini 

imzalamamış ve DYP lideri Tansu Çiller de gezinin zamansız olduğu 

açıklamasında bulunmuştu (“İnat Gezisi Başladı,” 1996). Afrika 

ziyaretinde asıl kriz, Erbakan’ın Libya lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı 

görüşme sırasında yaşandı. Görüşme sırasında Kaddafi nezaketsiz bir 

üslupla, Türkiye’nin iç ve dış politikasına yönelik ağır eleştirilerde 

bulunmuştu (“Erbakan’a Kaddafi Şoku,” 1996). Erbakan Afrika gezisini 

sürdürürken, Ankara’da da hareketli günler yaşanıyordu. Bir yandan 

Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı Dışişleri Bakanı Çiller ile 

görüşerek hükümetten duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor, diğer yandan da 

alternatif iktidar modelleri siyasi kulislerde konuşuluyordu (“Alternatif 

Arayışı,” 1996). 

Erbakan’ın İslam ve Doğu ülkeleriyle yakınlaşmaya dayalı dış politika 

anlayışı Türkiye’nin yönünde önemli bir dönüşüme yol açmamıştı. Buna 

rağmen, RP’nin uygulamaya çalıştığı dış politika laik ve milliyetçi çevreler 

tarafından eleştiriliyordu. Dış politikada yaşanan gelişmelerin yanında, 

aslında içte yaşanan bazı önemli gelişmeler 28 Şubat’a giden süreci 

hızlandırıyordu. Bu gelişmelerden ilki, Erbakan’ın 11 Ocak 1997’de 

Başbakanlık konutunda tarikat liderlerine verdiği iftar yemeği oldu 

(“Tarikat Şeyhleri Başbakanlık’ta,” 1997). Fetullah Gülen ve Esat Coşan 

gibi bazı isimler katılmazken, birçok tarikat şeyhi ve cemaat önderlerinin 

katılımıyla gerçekleşen yemek, laik ve Kemalist çevreler tarafından 
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Cumhuriyete yönelik bir başkaldırı olarak yorumlanmış ve 28 Şubat 

müdahalesi için önemli gerekçe oluşturmuştur.  

 28 Şubat müdahalesine giden yolda bardağı taşıran son damla, 1 Şubat 

1997’de RP’li Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın düzenlediği Kudüs 

Gecesi oldu. Bu sırada Refah-Yol koalisyonunun bazı DYP’li bakanları da 

RP’den duydukları kaygıları açıkça söylemeye başlamışlardı. Yapılan 

konuşmalar ve sahnelenen tiyatro gösterisi ile şeriat getirilmesinin 

istendiği iddia edilen Kudüs Gecesi’nin ardından, 4 Şubat’ta Sincan ilçe 

merkezinde tankların geçiş gösterisiyle yapılan demokrasiye “balans 

ayarı” ile ordu laiklik konusundaki kaygısını ve gerektiğinde ülkeyi 

koruma kollama görevinin kendisine ait olduğunu bir kez daha göstermişti 

(“Sincan Manevrası İktidarı Sarstı,” 1997). Ordunun Sincan’daki gövde 

gösterisinden sonra dikkatler ay sonunda yapılacak olan MGK toplantısına 

ve alınacak kararlara çevrilmişti. 

3.3. MGK Toplantısı ve Alınan Kararlar 

  28 Şubat MGK toplantısı yaklaştıkça başta TSK olmak üzere laik ve 

Kemalist çevrelerin Refah-Yol iktidarına yönelik tepkileri sertleşmişti. 

Hükümetinin laik rejimi ve anayasal düzeni tehdit ettiği düşüncesi, askerler 

tarafından açık bir şekilde kamuoyu ile paylaşılıyordu. Toplantıdan üç gün 

önce, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya yaptığı açıklamayla 

irticanın PKK’dan daha tehlikeli olduğunu söyleyerek, toplantıdan çıkacak 

kararların içeriği hakkında önemli ipuçları veriyordu7 (“İrtica PKK’dan 

Tehlikeli,” 1997). 

MGK toplantısından bir gün önce Cumhurbaşkanı Demirel, “sivil 

muhtıra” olarak değerlendirilen bir uyarı mektubunu Başbakan Erbakan’a 

vermişti (“İşte Mektup,” 1997). Demirel, Cumhuriyet’in niteliklerine, 

devletin temel çatısına yönelmiş tehdit ve tehlikelerin hem toplumda hem 

de devletin kurumlarında rahatsızlık yarattığını belirterek, hükümete son 

bir uyarı yapmıştı.   

Bu gerginlik ortamı içerisinde, 28 Şubat 1997 tarihinde toplanan ve 10 

saate yakın süren MGK toplantısı Türkiye açısından bir dönüm noktası 

oldu. Toplantıda alınan karar sonucunda “irtica” bir numaralı tehdit 

konumuna yükseltildi.8 Aslında, hükümetin RP kanadından yalnızca 

                                                 
7 Erkaya yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Yıllardır, devletin geleceği için 

birinci tehdit PKK terörü idi. Ancak güvenlik güçleri görevini yaptı ve PKK olayı 

kontrol altına alındı. Aşırı dinci akımlar ise bugün, PKK tehdidinden daha büyük 

bir tehlike haline geldi. Tehlike üç boyutludur. Laik Cumhuriyet’e, çoğulcu 

demokrasiye ve sosyal hukuk düzenine yönelik tehlike.” 
8 Şubat 1997’de yapılan MGK toplantısı sonrası açıklanan Bildiri’de konuyla ilgili 

olarak şu kararlar yer almaktadır:  

“Toplantıda bilhassa, Anayasa ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik 

ve sosyal hukuk devleti olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı, 

637



 

Başbakan Erbakan’ın MGK üyesi olarak katıldığı toplantıdan hükümete 

karşı bir “darbe” kararı çıkmıştı.  

MGK kararları içerisinde dikkat çeken bir husus; AB’ye üye olacak 

ülkeler listesine girmeyi hedefleyen bir Türkiye açısından, hükümetin 

uygulamalarının bunu engellediği ve ülkedeki demokrasi hakkında 

kuşkulara yol açtığı yönündeki bir değerlendirmeydi. Burada ironik olan, 

halkın iradesi ile seçilmiş ve parlamentodan güvenoyu almış bir sivil 

iktidarın uygulamalarının AB’ye üyelik yolunda engel oluşturduğu 

düşünülürken, askeri bir müdahalenin bu süreçte etkisinin görmezden 

gelinmiş olmasıdır.   

Refah-Yol Hükümetinin iktidarda olduğu ve hükümete yönelik 

“Postmodern darbe” olarak da nitelenen Şubat 1997’deki MGK toplantısı, 

irticanın ulusal güvenliğe yönelik tehdit olarak algılanmasında önemli bir 

aşamayı oluşturur. Bu aşamadan sonra Türkiye’nin ulusal güvenliğine 

                                                 
çağ dışı bir kisve altında zemin oluşturmaya yönelik rejim aleyhtarı faaliyetler de 

gözden geçirilmiş; 

-Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda 

çağdaş medeniyet yolunda, demokratik sistem içerisinde ilerlemesini teminat 

altına alan Anayasa ve Cumhuriyet yasalarının uygulanmasından asla taviz 

verilmemesi gerektiği, 

- Anayasa’nın tanımladığı Cumhuriyetin demokratik, laik ve sosyal hukuk devlet 

ilkelerinin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesine imkân sağlayacak güvenlik, huzur 

ve toplumsal barışın önem ve öncelik taşıdığı, 

-Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı yıkıcı ve bölücü grupların laik ve anti laik ayırımı 

ile demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendikleri, 

 -Türkiye’de laikliğin sadece rejimin değil, aynı zamanda demokrasinin ve toplum 

huzurunun da teminatı ve bir yaşam tarzı olduğu, 

 -Devletin yapısal özünü oluşturan sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri 

anlayışından vazgeçilemeyeceği, yasalarla belirlenmiş kuralların gözardı edilerek 

yapılan çağdışı uygulamaların da hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayacağı, 

- Türkiye’nin 1997 yılı içinde, AB’ne tam üye olacak ülkeler listesine girmeyi 

öncelikli bir hedef olarak sürdürdüğü böyle bir dönemde resmi ve sivil kurum ve 

kuruluşların bu sürece katkıda bulunmasının gerekli olduğu, bu sebeple; 

demokrasimiz hakkında kuşkulara yol açacak, Türkiye’nin yurt dışındaki imajını 

ve itibarını zedeleyecek, her türlü spekülasyona son vermek gerektiği, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin laik, demokratik, insan haklarına saygılı, sosyal bir hukuk devleti 

olduğu yönündeki temel ilkelerinin Anayasamızın ve devletimizin teminatı altında 

olduğu, rejimin; kendisine ve geleceğine yönelik tartışmaların, içinde 

bulunduğumuz ortamda Türkiye’ye çok zarar verdiği, 

-Açıklanan bu esaslar aksine davranışların, toplumumuzda huzur ve güveni 

bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı değerlendirilmiş, 

Bu konularda alınacak ve alınması gereken tedbirler uygun bulunarak bu 

tedbirlerin Bakanlar Kuruluna bildirilmesine karar verilmiştir.”  
http://www.mgk.gov.tr/Turkce/basinbildiri1997/28subat1997.htm 
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yönelik iç tehditler, tehdidin vardığı boyutlar açısından dış tehditlerin 

önüne geçmiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde düzenin 

sürdürülebilmesi için araçsallaştırılan ve kurumsal bir nitelik kazandırılan 

siyasal İslamcı hareketler,  28 Şubat sürecinde laik düzene karşı tehdit 

olarak algılanmış ve kamusal alanın dışına çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca, 12 Eylül askeri darbesinden sonra gevşetilen devletin din 

üzerindeki kontrolü 28 Şubat müdahalesi ile tekrar kurulmaya 

başlanmıştır. 

28 Şubat kararlarının ardından Türkiye, içe dönük olarak irticayı ulusal 

güvenliğine yönelik tehditler kategorisinde en üst sırada tutarken, 1998 

yılında güncellenen Beyaz Kitap’ta yapılan değişiklikle “İslami 

köktencilik hareketlerinin Avrupa’ya ihracının önündeki en büyük engeli 

teşkil etmeye devam ettiğini” belirtmiş ve Avrupa’yı İslam tehlikesine 

karşı koruma görevini kendisine misyon edinmeyi de ihmal etmemiştir 

(Beyaz Kitap, 1998: 3). 

3.4. Genelkurmay Başkanlığı Brifingleri  

Şubat 1997’deki MGK toplantısında alınan karar doğrultusunda 

irticanın birincil ve dış tehditlerin önüne geçmesinin ardından, 

Genelkurmay Başkanlığı “İrticai Faaliyetler” brifingleri düzenlemeye 

başlamıştır. Brifinglerin temel amacı, 28 Şubat kararlarına kurumsal bir 

nitelik kazandırmak ve yaygınlaştırmaktı. Bu kapsamda, Genelkurmay 

Başkanlığı tarafından 10 Haziran 1997 tarihinde yargı mensupları için 

düzenlenen brifingde, son bir yıl içinde siyasal İslam’ın gelişimi, siyasal 

İslam’la bölücü hareketin ilişkisi, siyasal İslam’a ait sermayenin gelişimi 

ve yaptığı atak konusunda bilgiler verilmiştir. Brifingde ayrıca, 28 Şubat 

1997 tarihli MGK toplantısında alınan kararlarla ilgili çalışmaların 

yetersizliği vurgulanmış ve alınan kararların unutturulmaya çalışıldığı 

belirtilerek, halkın, TSK ile karşı karşıya getirilmek istendiği bildirilmiştir 

(“İrticanın Kaynakları Açıklandı,” 1997). 

Genelkurmay Başkanlığı brifingler dizisini yargı mensuplarından sonra 

11 Haziran 1997 tarihinde basın mensupları, üniversite rektör ve öğretim 

üyeleri, kamu yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları için düzenlemiştir. 

TSK İç Hizmet Yönetmeliği’ndeki, “lüzumunda silahla korumak” 

maddesinin hatırlatıldığı brifingde,  brifingin amacının; “Anayasa’da 

esasları belirtilen Cumhuriyet rejimini yıkarak, yerine dini esaslara dayalı 

siyasal İslam düzenini kurmak isteyen irticai unsurların ulaştığı boyutları 

gözler önüne sermek” olduğu belirtilmiştir (Çiçek, 1997: 34). Refah-Yol 

hükümetinin kurulmasının ardından irticai faaliyetlerin arttığına vurgu 

yapılan brifingde,  irticai faaliyetlerle mücadele amacıyla Batı Harekât 

Konsepti ve bu konsepte istinaden Batı Çalışma Grubu’nun oluşturulduğu 

açıklanmıştır. Brifingde irticai faaliyetlerle ilgili bilgiler veren Tümgeneral 

Fevzi Türkeri, bütün irticai ve radikal unsurların ulaşmak istedikleri nihai 
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hedefin Türkiye Cumhuriyeti devlet yönetiminin İslami kurallara 

düzenlenmesi olduğunu belirtmiştir (“İrtica Tehlikesi Kamufle Ediliyor,” 

1997). Türkeri, Cumhuriyet tarihinin her döneminde ortaya çıkan irticai 

hareketlerin, çok partili sisteme geçişin ardından Atatürk ilke ve devrimleri 

aleyhine verilen ödünlerin sonucu olarak, demokrasi şemsiyesi altında 

teşkilatlanma çalışmalarına hız verdiğini belirtmiş ve laik devlet olgusunun 

yasal bir güvence olmasına rağmen sulandırıldığını söylemiştir. Söz 

konusu açıklamasında Türkeri, İrticai kesimin PKK ile işbirliği içerisinde 

olduğunu belirtmiş, PKK’nın sıklıkla gündeme getirdiği ateşkes, bölgesel 

özerklik, genel af, olağanüstü halin kaldırılması gibi hassas konuların 

irticai kesimin medya organları tarafından sıkça tartışmaya açıldığını, 

temsilcileri aracılığıyla bölücü terör örgütü ve sözde sürgündeki Kürt 

Parlamentosu üyeleri ile doğrudan ilişkiye girdiklerini vurgulamıştır. 

3.5. 28 Şubat Müdahalesinin Sonuçları 

28 Şubat müdahalesinin kısa erimli en önemli sonucu, Refah-Yol 

hükümetinin çöküşüdür. TSK, uyguladığı baskı yöntemleri aracılığıyla 

hükümeti işlevsiz hale getirmiş, koalisyonu sonlandırması için DYP 

üzerindeki baskılarını arttırmıştı. DYP Başkanı Çiller de başbakanlık 

görevinin kendisine verileceğini düşünerek, koalisyonun 

sonlandırılmasından yana bir tavır koymuştu. Nitekim 26 Nisan’dan 

itibaren koalisyonun bazı DYP’li bakanları istifa sürecini başlatmışlardı. 

21 Mayıs’ta ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı RP’ye kapatma davası 

açmıştı (“RP’ye Şok Dava,” 1997). Baskılara daha fazla dayanamayan 

Erbakan 18 Haziran’da Cumhurbaşkanı’na istifasını sunmuş, 355 günlük 

Refah-Yol iktidarı resmen sona ermişti. İstifa kararının ardından, Çiller’in 

başbakanlık görevinin kendisine verileceği beklentisi gerçekleşmemiş, 

Demirel görevi Çiller yerine ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’a 

vermiştir.  

Türkiye askeri darbelere alışık ve siyasal geçmişinde böyle bir geleneğe 

sahip bir ülke olmasına rağmen, 28 Şubat müdahalesi öncekilerden farklı 

özelliklere sahipti. Bu farklılığın bir neticesi olarak TSK bünyesinde 

siyasal, toplumsal, idari ekonomik alanlarda takip mekanizması 

oluşturulmuştu (Bayramoğlu, 2007: 18). Temel amaç, devlet kurumları ve 

medya aracılığıyla iç ve dış politik karar mekanizmalarında etkin rol 

alabilmekti. TSK’nın oluşturduğu bu mekanizma nedeniyle, 28 Şubat 

müdahalesi, Türkiye açısından ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir 

tehdidin bertaraf edilmesinden öte anlam ve sonuçlara neden olmuştur. 

Türkiye’nin siyasal siteminde ve toplumsal yapısında yeni bir “laik 

restorasyon” süreci başlatılmıştır. Bu restorasyon süreci yeni bir eğitim 

sisteminden, finans piyasasının denetimine kadar uzanan geniş yelpazeyi 

kapsamıştır (Bayramoğlu, 2007: 195). 28 Şubat müdahalesinin radikal 

sonucu, ordunun siyaset mekanizması içindeki fiili ağırlığının artmış 

olmasıdır. Çok partili siyasal yaşama geçiş sürecinden itibaren, 
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Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik krizler ve ulusal güvenliğine 

tehditlerin yoğunlaştığı dönemlerde ordunun siyasal sistem içerisindeki 

etkinliğinin arttığını dikkate aldığımızda, 28 Şubat müdahalesi ve devam 

eden süreçte bir böyle bir sonuca ulaşmanın esasında şaşılacak değil, doğal 

bir sonuç olduğunu da kabul etmemiz gerekir. 28 Şubat müdahalesiyle 

siyaset mekanizması içindeki ağırlığı fiili olarak artan ordu, bu tarihten 

sonra doğal olarak ulusal güvenliğin kontrol yeteneğine tümüyle sahip 

olmaya başlamıştır.  

Siyasal İslamcı kişi ve grupları kamusal alanın dışına çıkarmayı 

amaçlayan 28 Şubat müdahalesinin bir diğer önemli sonucu, devam eden 

süreçte bu grupların AB ve Batı yanlısı bir politika sürdürmeye başlamış 

olmalarıdır (Yavuz, 2000: 40). Siyasal İslamcı kesimlerin böyle bir politika 

izleyerek Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini desteklemelerinin temel 

nedenleri, bu gruplar içinde yeni bir burjuva sınıfının ortaya çıkması, 

Türkiye’nin AB’ye tam üye olması durumunda dinsel özgürlüklerin daha 

fazla sağlanacağı yönündeki algı, Almanya’da etkin olan Milli Görüş 

yanlılarının böyle bir politikayı desteklemeleri ve Milli Görüş hareketi 

içinde yeni düşüncelere sahip daha genç politikacılıların etkinliğinin 

artmasıdır (Jenkins, 2008: 153-155, Rabasa ve Larrabee, 2008: 38-40). 

Ancak, bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir husus, Siyasal İslamcı 

çevrelerin zihinlerindeki (en azından söylem düzeyinde) Avrupa ve AB 

retoriğinin de değişmiş olmasıdır. Bu çevrelerin yeni Avrupa ve AB algısı 

geçmişte olduğu gibi monolitik bir Hıristiyan birliği değil, çok-kültürlü bir 

geleneğe ve kimliklere dayanan bir yapı anlamını taşıyordu (Usul, 2008: 

181). Siyasal İslami gruplar içindeki bu dönüşüm süreci, 2002 yılında AK 

Parti’nin iktidara gelişine katkı sağlayacaktır. 2002 yılından sonra İslami 

ve laik aktörler arasında yeni bir süreç başlayacak, taraflar arasında 

kurulmaya çalışılan diyalog ve işbirliği çabalarına rağmen ordu ve yargı 

gibi kurumların yanında bazı toplumsal kesimlerin laiklik endişeleri 

yeniden artacaktır. 

4.AK Parti İktidarı: İşbirliği Arayışları ve Yeniden Yükselen 

İrtica/Siyasal İslam Kaygısı 

4.1. AK Parti’nin Neoliberalist Uzlaşmacı Politikası 

Her ne kadar kendisini “muhafazakâr demokrat” kimliğiyle 

tanımlamaya çalışsa da, Milli Görüş geleneğinden gelen ve siyasal İslami 

düşünceye yabancı olmayan bir kesimin temsilcisi olan AK Parti’nin 3 

Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara gelmesine devletin merkezi 

güçlerince göz yumulması, Türkiye’nin geleneksel ulusal güvenlik 

algılaması ile neoliberal küreselleşme sürecine eklemlenme hedefinde yeni 

bir döneme işaret eder.  

AK Parti’nin iktidara gelmesi laik devlet ile siyasal İslam arasında yeni 

bir etkileşimin başlangıcını oluşturur. Bu etkileşimin temel aktörü olan AK 
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Parti, geçmişte kurulan siyasal İslamcı partilerden farklı biçimde, liberal 

küresel sistemle daha uyumlu bir görünüş sergiledi. RP’nin aksine AK 

Parti, radikal İslami söylem ve uygulamalardan uzak durdu. Örneğin, 

başörtüsü gibi muhafazakâr seçmenlerin taleplerini siyasal zemine taşımak 

yerine, bunların toplumsal uzlaşma ile çözümlenebilecek sorunlar 

olduğunu vurguladı. RP’nin Ayasofya’yı camiye çevirme ve Taksim 

Meydanı’na cami yaptırmak gibi projeleri, siyasal ve toplumsal 

gündemden uzak tutmaya çalıştı. 28 Şubat süreci iktidara gelen İslami 

partilerin laik ve Kemalist elitle ihtilafa düşerek hükümetini devam 

ettirmesinin mümkün olmadığını göstermişti (Çınar ve Duran, 2008: 20). 

Süreci iyi okuyan AK Parti’nin bu politikası, esasında, Gülen hareketinin 

devletle kurmaya çalıştığı etkileşimin pratik yansımasıydı. Ilımlı İslam 

projesini savunan Gülen hareketi gibi AK Parti de laik devletle ideolojik 

çatışmaya girmek ve meydan okumak yerine, işbirlikçi bir tavır 

sergilemişti.  Bu nedenlerle, 1990’larda RP ile devlet ile arasındaki 

çatışmacı ilişkinin aksine, AK Parti ile devlet ve kimi laik/Kemalist 

kesimler arasında uzlaşmacı ve neoliberal eksende kısmi işbirliğine dayalı 

yeni bir ilişki biçimi oluşturulmaya çalışıldı (Çınar ve Duran, 2008: 21; 

Duran; 2008: 81; Mardin, 2011b: 197; Turam, 2001: 10). Bir anlamda 

insan hakları, demokrasi ve sivil toplum gibi liberal söylemler kullanan 

AK Parti, İslam ve sekülarizm arasında ideolojik bir denge kurmaya 

uğraştı. Kısacası, AK Parti, küreselleşmenin sağladığı fırsatlardan 

fazlasıyla yararlanmıştı. Çünkü AK Parti açısından iktidarının bekasını 

sağlayacak, laik devlet ve Kemalist elitle arasında köprü oluşturabilecek 

tek seçenek, neoliberal ekonomik ve siyasal söylemlerdi.  

AK Parti’nin laik güçlerle kurmaya çalıştığı neoliberal ilişki ve 

etkileşim önemli ölçüde karşılık bulmuştu. Bu işbirliğinin oluşmasında 

TSK önemli bir rol oynadı. 2002-2006 yılları arasında Genelkurmay 

Başkanlığı görevini yürüten Hilmi Özkök’ün liberal demokrasiden yana 

bir tavır sergilemesi, ordu-iktidar ilişkisinin kurulmasına katkı sağladı. 

Örneğin, 2003 Ağustosu’nda emekli olan MGK Genel Sekreteri Tuncer 

Kılınç ve 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan gibi laik duyarlılıkları yüksek 

olan askerlerin devir-teslim törenlerinde AK Parti iktidarını hedef alan ve 

irticai faaliyetlerden duydukları endişeleri dile getirmelerini Genelkurmay 

Başkanı Özkök; bu açıklamaların TSK’yı bağlamadığını ve onların kişisel 

görüşleri olduğunu söyleyerek, hükümetten yana bir duruş sergilemişti 

(“Sonra Konuşsa Daha İyi Olur,” 2003). AK Parti ile TSK arasında 

kurulmaya çalışılan bu ilişki 2007 yılına devam edecektir.  

Görüldüğü gibi, 1990’ların ortalarından 2000’li yıllara uzanan 

dönemde siyasal İslam, laik düzene yönelik başlıca tehdit unsuru olmaktan 

neoliberal reformları harekete geçiren kuvvet olarak görülmeye kadar 

uzanan bir süreçten geçmiştir (Turam, 2011: 3). Türkiye’de 2000’li 

yıllardan itibaren yeniden ivme kazanan neoliberal küreselleşme, İslami 
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aktörlerin yanında katı olmayan laik aktörlerin de kendi içlerinde bir 

dönüşüm geçirmelerine neden olmuştur (Turam, 2011: 176). Bu süreçte 

bazı laik kesimler AK Parti’ye ve İslami kesimlere karşı daha esnek 

yaklaşımlar sergilerken, İslami aktörler de marjinal tutumlardan uzaklaşıp 

daha ortayolcu ve işbirliğine dayalı bir ilişki geliştirmeye çalıştılar (Turam, 

2011: 168). 1994 yılında kurulan ve onursal Başkanlığını Gülen’in yaptığı 

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın organizatörlüğünde gerçekleşen Abant 

Platformu toplantılarında siyasal İslamcı ve laik görüşlerden farklı kişilerin 

bir araya gelerek diyalogcu yaklaşım sergilemeleri, işbirliği arayışlarının 

ve kurulan yeni ilişki biçiminin önemli bir örneğini temsil eder.   

4.2. AK Parti’ye Karşı Laik ve Kemalist Tepkiler 

AK Parti iktidarının ilk döneminde İslami kesimler ve laik devlet 

arasında kurulmaya çalışılan işbirliği koşulsuz değildi ve bazı kırılgan 

özelliklere sahipti. Çünkü taraflar arasında kurulan ilişki karşılıklı güvene 

dayalı değildi. Bu güvensizliğin ve kırılganlığın en önemli halkasını ise 

laik ilkesi oluşturuyordu. Liberal, AB yanlısı ve küreselleşmeci kesimler 

tarafından desteklenen AK Parti ile devlet ve Kemalist çevreler arasında 

kurulmaya çalışılan yeni işbirliği ve diyalog çabalarına rağmen, devletin 

kurucu unsuru olan laiklik ilkesi AK Parti’nin meşruiyetini zorlayan 

önemli bir faktör oldu. Parti programında AK Parti laiklik ilkesini “herkes 

özgür olmadıkça kimse özgür değildir” özdeyişi çerçevesinde ve inanç 

özgürlüğü temelinde tanımlayarak resmi ideolojiden farklı ancak ılımlı bir 

yaklaşımda bulunmuştur (AK Parti Programı, 2010).   Fuller’a göre de AK 

Parti, Türkiye’de bugüne kadar gelmiş İslamcı partiler serisinin açık ara en 

ılımlısı olmuştur. Ayrıca Fuller, AK Parti’nin İslam ile kendisi arasında 

herhangi bir formel bağ kurmaktan uzak durduğunu ve sekülerizm veya 

“laisizm”i demokrasi ve özgürlüğün bir ön şartı olarak kabul ettiğini 

söyler. Fuller (2008), AK Parti’nin kendisini “bir muhafazakâr demokrat 

parti” olarak tanımlamasını ve kendisini tarif ederken “İslami” veya 

“İslamcı” gibi bir terim kullanmaktan kaçınmasını siyaseten zekice bir 

tutum olduğunu, çünkü böylelikle ordunun İslamcılar hakkındaki negatif 

etkisinden uzaklaştığını belirtir (102-103). Bassam Tibi (2009) ise 

AKP’nin “muhafazakâr demokrat” söylemi ile kendisini kamufle ettiğini 

ve amacının Türkiye’de İslami kimliği geliştirmek olduğunu belirtir. Tibi, 

Erbakan’ın neo-Osmanlıcı söylemine karşılık, Erdoğan’ın demokrasi ve 

Avrupa Birliği söylemlerinin AK Parti’nin siyasal İslam’ı geliştirebilmek 

için birer araç olduğu görüşündedir. 

Belirtildiği gibi, AK Parti iktidarının reformist ve Batı yanlısı söylem 

ve uygulamaları çeşitli laik ve Kemalist çevrelerce kuşkuyla karşılanmıştı. 

Laik ve Kemalist çevreler; AK Parti’nin reformist ve AB yanlısı söylem 

ve uygulamalarının gerçeği yansıtmadığını, İslami bir kimliğe sahip olan 

AK Parti’nin fundamentalist emelleri bulunduğunu ve takiye yaptığını 

düşünüyorlardı. Dolayısıyla,  her ne kadar AK Parti iktidarının birinci 
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dönemin oluşturan 2002-2007 yıllarında laik aktörler ve İslami aktörler 

arasında işbirlikçi bir etkileşim oluşturulmaya çalışılmış ve AK Parti’nin 

Milli Görüş geleneğinden uzaklaştığını söyleyerek kendisini “muhafazakâr 

demokrat” olarak tanımlamış olsa da, AK Parti’nin bu stratejisinin başta 

TSK olmak üzere laik ve Kemalist çevreleri yeterince ikna etmiş olduğu 

söylenemez (Rabasa ve Larrabee, 2008: 51). Nitekim 2007 yılı, siyasal 

İslamcı aktörlerle laik güçler arasındaki hassas ilişkinin bozulmaya 

başladığı bir dönem oldu. 

Esasında, katı laik ve Kemalist çevrelere göre AK Parti iktidarı 

döneminde laiklik ilkesi 1990’larda olduğundan daha fazla biçimde tehdit 

ediliyordu ve devlet rejimi tehlike altındaydı. Bu yaklaşımlara göre AK 

Parti, reformist söylemleri ve AB yanlısı politikası ile takiye yapıyor ve 

anti-laik amaçları için bunları kullanıyordu (Çınar, 2008: 122).  Örneğin, 

Cumhuriyet gazetesinin 2006 yılında başlattığı ve logosunun altında yer 

alan “tehlikenin farkında mısınız?” başlıklı reklam kampanyası, laik 

devlete karşı iktidarın yarattığı tehlikeye karşı kamuoyunun dikkatini 

çekmeye çalışıyordu. 2007 yılının başlarından itibaren, yaklaşan 

cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle laik güçler ve siyasal İslamcı aktörler 

arasında yeni bir gerilim süreci başladı. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde 

AK Parti büyük bir Kemalist direnişle karşılaştı. Laik güçler kendileri 

açısından “son kale” olarak görülen Çankaya Köşkü’nü AK Parti iktidarına 

kaptırmamanın gayreti içerisindeydiler. AK Parti ise, parlamentoda sahip 

olduğu çoğunluğa dayanarak cumhurbaşkanlığına kendi belirleyeceği bir 

ismin seçilmesinin mücadelesini veriyordu. Cumhuriyet gazetesi bu 

süreçte de aktif bir rol oynamış, AK Partili bir ismin Çankaya’ya 

çıkacağını ima ederek; “16 Mayıs’ta saatler yüz yıl geri alınıyor. 

Tehlikenin farkında mısınız?” diye yeni bir kampanya başlatmış ve laik 

güçleri harekete geçirmeye çalışmıştı. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi, 

Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 

önderliğinde “Cumhuriyet Mitingleri” düzenlenerek, AK Parti’nin laik 

rejimi tehdit ettiği yönündeki algının güçlü tutulması istenmişti. 

AK Parti iktidarından duyulan rahatsızlığı toplumsal bir tepkiye 

dönüştürmeye çalışan laik güçlerin bu faaliyetleri sırasında Nokta dergisi 

4 Nisan 2007 tarihli yayınında; Emekli Oramiral Özden Örnek’e ait olduğu 

ileri sürülen günlükleri yayınlamış ve TSK’nın 2004 yılında “Sarıkız” ve 

“Ayışığı” isimli darbe planları yaptığını kamuoyuna duyurmuştu. 6 Nisan 

2007’de de Emekli Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur ve Örnek 

hakkında darbe planlamak suçundan inceleme başlatılmıştı (“Paşalara 

Darbe Soruşturması,” 2007). 

Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle AK Parti ve laik kesimler arasında 

başlayan gerilime TSK da müdahil olmuştu. Genelkurmay Başkanı 

Büyükanıt yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet’in temel değerlerine sözde 

değil özde bağlı bir kişinin cumhurbaşkanı seçilecek olmasını umut 
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ediyoruz” diyerek ordunun bu konudaki tavrını belirliyordu (“Büyükanıt 

Cumhurbaşkanı Adayını Tarif Etti,” 2007). Nitekim kamuoyunda “e-

muhtıra” olarak bilinen Genelkurmay Başkanlığı’nın 27 Nisan 2007 tarihli 

basın açıklaması ile AK Parti’ye karşı duyulan güvensizlik bizzat ordu 

tarafından açıklanmıştı. 27 Nisan açıklaması, TSK’nın iç tehdit 

tanımlamasında son sözü söyleme hakkının kendisinde olduğunu ilan 

etmesi bakımından anlamlıdır. 27 Nisan bildirisinde irticai faaliyetlerin son 

günlerde arttığına dikkat çekilerek, TSK’nın cumhuriyeti koruma ve 

kollama kararlığının devam ettiği vurgulanmıştır.9 Ancak, geçmiş 

dönemlere kıyasla, hükümetin görevden ayrılmaması ve hatta AK Parti’nin 

iktidar konumunu daha da güçlendirmesi bakımından düşünüldüğünde, 

ordunun da bu konuda daha esnek bir yaklaşım sergilediği görülmektedir. 

4.3. 22 Temmuz Seçimleri Sonrası AK Parti’nin Hegemonya 

Kurma Mücadelesi 

27 Nisan muhtırasının ve cumhurbaşkanının seçilememesinin sağladığı 

avantajlarla 22 Temmuz 2007 seçimlerine giren AK Parti, aldığı % 46.58 

oy oranı ile 341 milletvekilliği kazandı. Kurulduğu tarihten itibaren 

Türkiye’de neoliberal küreselleşmenin hem kazananlarının hem de 

kaybedenlerinin temsilcisi olmayı büyük bir ustalıkla başarabilen AK 

Parti, 2007 seçimleri sonrası kendi hegemonyasını oluşturmaya 

çalışacaktır.10 

                                                 
9 Genelkurmay Başkanlığı’nın basın açıklamasında şu değerlendirmeler 

yapılmıştır: “Türkiye Cumhuriyeti devletinin, başta laiklik olmak üzere temel 

değerlerini aşındırmak için bitmez tükenmez bir çaba içinde olan bir kısım 

çevrelerin, bu gayretlerini son dönemde artırdıkları müşahede edilmektedir. 

Uygun ortamlarda ilgili makamların, sürekli dikkatine sunulmakta olan bu 

faaliyetler; temel değerlerin sorgulanarak yeniden tanımlanması isteklerinden, 

devletimizin bağımsızlığı ile ulusumuzun birlik ve beraberliğinin simgesi olan 

milli bayramlarımıza alternatif kutlamalar tertip etmeye kadar değişen geniş bir 

yelpazeyi kapsamaktadır. Bu faaliyetlere girişenler, halkımızın kutsal dini 

duygularını istismar etmekten çekinmemekte, devlete açık bir meydan okumaya 

dönüşen bu çabaları din kisvesi arkasına saklayarak, asıl amaçlarını gizlemeye 

çalışmaktadırlar. Özellikle kadınların ve küçük çocukların bu tür faaliyetlerde ön 

plana çıkarılması, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı yürütülen yıkıcı ve bölücü 

eylemlerle şaşırtıcı bir benzerlik taşımaktadır…” Genelkurmay Başkanlığı, “27 

Nisan 2007 Tarihli Basın Açıklaması,”  
http://www.tsk.tr/10_ARSIV/10_1_Basin_Yayin_Faaliyetleri/10_1_Basin_Aciklamalari/2007/BA_08.html,  
10 Buradaki hegemonya sözcüğü, Antonio Gramsci’nin kavramsallaştırdığı 

anlamda kullanılmaktadır. Gramsci’ye göre hegemonya, salt maddi güç ve 

kapasiteye sahip egemen bir sınıfın diğerleri üzerinde “zora” dayalı olarak 

kurulması demek değildir. Gramsci’ye göre hegemonya baskı yoluyla olabileceği 

gibi, aynı zamanda bir toplumsal sınıfın entelektüel ve ahlaki liderliği aracılığıyla 

“rızaya” dayalı olarak da kurulabilir. Gramsci, A. (1971), Selections from the 

Prison Notebooks of Antonio Gramsci, New York: International Publishers, 57.  
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Aslında, AK Parti’nin oylarını arttırarak yeniden iktidar gelişi laiklik 

kaygılarını daha da yükseltmişti. Nitekim 14 Mart 2008 tarihinde, Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “laiklik karşıtı fillerin odağı olduğu 

gerekçesiyle” AK Parti aleyhine kapatma davası açıldı (“Yargıtay’dan 

AKP’ye Kapatma Davası,” 2008). 30 Temmuz 2008 tarihinde Anayasa 

Mahkemesi, AK Parti’nin, Anayasa’nın 68. maddesinin dördüncü 

fıkrasındaki demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin 

odağı haline gelmesi nedeniyle 2008 yılında aldığı devlet yardımı 

miktarının yarısından yoksun bırakılmasına karar verdi (“Anayasa 

Mahkemesi,” 2008). Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı sonrasında 

kapatılma korkusunu üzerinden atan AK Parti, ülkedeki ekonomik ve 

siyasal süreci bütünüyle kontrol edebilme yeteneği kazanarak, kendi 

hegemonyasını oluşturma siyaseti izlemeye başladı. 

Bu süreçte asker ve sivilleri de kapsayarak genişleyen ve “Ergenekon” 

olarak adlandırılan tutuklamalar ve davalar başlatıldı. “Terör örgütü 

kurmak ve yönetmek, halkı silahla isyana teşvik ve cinayete azmettirme” 

suçlamasıyla ulusalcı ve Kemalist aktörler hakkında başlatılan 

soruşturmalar sonucunda, Ergenekon davasına ilişkin ilk iddianame 26 

Temmuz 2008’de mahkemece kabul edildi (“Mahkeme İddianameyi Kabul 

Etti,” 2008). Bu tarihten sonra, AK Parti ile laik ve Kemalist güçler 

arasındaki ilişki yeni bir boyuta taşınmış, ucu açık bir sürece girilmişti. 

Yakın bir zamana kadar siyasal İslamcı hareketleri ve AK Parti’yi laik 

devlete ve ulusal güvenliğe tehdit olarak gören aktörler, 2007 sonrası 

süreçte AK Parti tarafından siyasal düzeni tehdit etmekle suçlanmaya 

başlamışlardı. Bu süreçte askeri bürokrasinin güvenlik politikası ve tehdit 

tanımlamasındaki rolü daha da azalmıştı. Ordu, o güne kadar toplumun 

alışık olmadığı bir tarzda eleştirilmeye, sorumluluk alanında bulunan 

konularda (özellikle PKK ile mücadelede) başarısız olduğu ve hatta kimi 

olaylarda art niyet bulunduğu yönünde kanaatler ileri sürülmeye 

başlanmıştı (Şen, 2011: 7). Dolayısıyla, TSK’nın laik rejime ilişkin 

kaygıları zayıflamış, Kemalist ve askeri çevrelerce 2007 öncesinde irticai 

bir yapılanma olarak görülen AK Parti iktidarının kabulüne yönelik bir 

strateji oluşmuştu. Nitekim 2010 tarihli MGSB’de irtica kelimesi 

çıkartılmış, din istismarı ve aşırıcı dinci örgütler listesi belgeye 

konulmuştur (“MGK’dan Kırmızı Kitap’a Onay Çıktı,” 2010). 

Sonuç olarak, 2002 yılında AK Parti’nin anayasayı değiştirebilecek bir 

çoğunlukla iktidara gelmesi, 28 Şubat müdahalesi ile kontrol altına alınan 

irtica tehlikesinin yeniden canlanmasına neden olmuştu. Ancak, AK Parti, 

AB üyeliği için geçmiş hükümetlerden daha fazla çaba içerisine girerek, 

yönünü Batı’ya dönmüş bir siyasal anlayışı temsil ettiği yönünde profil 

sergiledi. Bazı istisnalar dışında, iktidarı boyunca radikal tutum ve 

davranışlarından mümkün olduğunca uzak durdu ve rejimin bu konudaki 

geleneksel politikasının gerçeklerini kabul etme yönündeki söylem ve 
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uygulamaları nedeniyle irtica kaygılarını azaltmaya çalıştı. Dolayısıyla, 

iktidara geldikten sonra AK Parti’nin AB üyeliği ve reformist söylem ve 

uygulamalarında samimi olup olmadığı yönündeki tartışmalar bir yana, 

Milli Görüş geleneğine sahip ve siyasal söylemlerinde İslami referanslara 

sıkça yer veren bir partinin 2002’den beri tek başına hükümet etmesi bile, 

başlı başına Türkiye’nin irtica/siyasal İslam tehdidine karşı geleneksel 

güvenlik yaklaşımının çözülme sürecine girdiğini gösterir. 

 Türkiye’nin yeni bir neoliberal yapılandırma sürecine girdiği 

dönemde iktidara gelen ve bunu meşruiyetinin kabul edilmesi yönünde 

kullanan AK Parti liderliği, Antonio Gramsci’nin diliyle konuşmak 

gerekirse, kendi çıkarlarını ulusal ve evrensel değerlermiş gibi sunarak bir 

“pasif devrim” (Gramsci, 1971: 59) gerçekleştirdi. 2002 yılında iktidara 

gelişinden 2007 yılına kadar geçen sürede laik devlete ve Kemalist 

çevrelere meşruiyetini ispatlama çabası içinde olan AK Parti, bu tarihten 

sonra kimi zaman “zora” kimi zaman da “rızaya” dayalı olarak diğer 

kesimlerle hegemonik bir ilişki kurma mücadelesine girdi. 

5. SONUÇ 

İç tehditler bağlamında Türkiye’nin ulusal politikasının incelendiği bu 

çalışmada elde sonuçlar şunlardır: Öncelikli olarak Türkiye’nin bu 

sorunları bütünlükçü bir biçimde tanımlama sorunu yaşadığını 

söyleyebiliriz. Hem bölücülük, hem de irtica tehditleri salt güvenlik 

perspektifinden, dış bağlantılı sorunlar görülmüştür. Her iki tehdit 

biçiminin de Türkiye’ye içkin olan sosyolojik ve tarihsel dinamikleri 

yeterince dikkate alınmamıştır. Türkiye 24 Ocak 1980 tarihinde başlatılan 

devletin kurumsal yapısındaki neoliberal restorasyon sürecini, güvenlik 

alanına taşıyamamıştır. 1990’ların başında Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve 

Doğu Blok’unun çöküşüyle daha fazla meşruiyet alanı kazanan neoliberal 

küreselleşmenin dinamiklerinden kaynaklanan dönüşüm süreçlerini 

Türkiye kendisine yönelik tehdit olarak tanımlamıştır. Bu algı, doğal 

olarak, Türkiye’nin 1990’larda küresel kapitalizme eklemlenme sürecinde 

bir durağanlaşmaya neden olmuştur. Dolayısıyla Türkiye 1990’larda 

tarihsel, ideolojik ve jeopolitik parametrelere dayalı geleneksel güvenlik 

politikasına daha sıkı bağılık göstermiştir. Oysa aynı dönemde, gerek 

kapitalist dünyada, gerekse çöküş sürecini tamamlayan Doğu Avrupa 

ülkelerinde devletlerin güvenlik mekanizmalarını ve stratejilerini de 

kapsayan eşzamanlı ve benzer bir neoliberal dönüşüm süreci geçiriliyordu. 

Türkiye 1990’larda durağanlaştırdığı küresel kapitalist sisteme 

eklemlenme sürecini 1999 AB Helsinki Zirve kararları sonrası yeniden 

hızlandırdı. Dolayısıyla, Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin AB’ye tam üye 

olamaya ehil ülke olarak kabul edilmesi, bu bağlamda önemli bir gelişme 

oldu. Ayrıca, içeride tehdit olarak tanımlanan unsurlara karşı kazanılan 
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askeri ve siyasi başarılar da bu dönemde belirlenen amaçlara erişimde katkı 

sağladı. 

3 Kasım 2002 seçimlerini kazanarak tek başına iktidarı kazanan AK 

Parti iktidarları ile Türkiye yeni bir neoliberal dönüşüm sürecine girdi. 

Kürt sorunu ve bölücülük tehdidi bağlamında AK Parti iktidarlarının ilk 

iki dönemi, 57. Hükümet tarafından başlatılan güvensizlikleştirme 

stratejisini devam ettirdi. Güvenlik sektöründe başlatılan sivilleşme ve 

demokratikleşme sürecine koşut olarak, Kürt sorunu askeri perspektif 

dışında siyasi, ekonomik ve toplumsal boyutları da bulunan bir sorun 

olarak görülmeye başlandı. 

AK Parti’nin başarıyla uyguladığı neoliberalist uzlaşı modeli, daha 

ziyade irtica sorununa ilişkin olarak etkisini gösterdi.  Çoğunlukla Milli 

Görüş geleneğinden gelen AK Parti siyasi kadroları, her ne kadar bu 

gelenekten koptuklarını sıkça dillendiriyor olsalar da, AK Parti 

iktidarlarının ilk döneminde irtica tehlikesi yeniden gündem oluşturdu. 

Bazı laik ve Kemalist çevreler, Türkiye’nin 28 Şubat sürecinden ciddi bir 

irtica tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu güçlü bir biçimde dillendirmeye 

başladılar. Ancak, AK Parti iktidarı karşılaştığı meşruiyet sorununu, 

uyguladığı neoliberalist uzlaşı modeli başarılı bir biçimde ortadan kaldırdı. 

Aynı zamanda, AK Parti’nin yürüttüğü neoliberalist uzlaşı modeli, 

Türkiye’nin güvenlik sorunlarına karşı militarist perspektiften 

uzaklaşmasına neden oldu. 

Nihayetinde, Türkiye, 1990’larda uluslararası sistemin ekonomik ve 

siyasal yapısında meydana gelen dönüşümleri kendisine tehdit olarak 

algılamış, ulusal güvenlik politikasında olası dönüşümleri 

gerçekleştirememiştir. Söz konusu dönemde, gerek akademik alanda, 

gerekse devletlerin güvenlik konseptlerinde güvenlik kavramsallaştırması 

yeniden yapılıp, güvenliğin dar, realist ve militarist çerçevesinden 

uzaklaşılırken, Türkiye’de süreç tam tersi biçimde işlemiştir. Bu durum 

sadece uluslararası sistemden kaynaklanmamış, Türkiye’nin PKK 

kaynaklı terörle mücadelesi ve irtica tehdidi algısı güvenliğe daha yoğun 

bir geleneksel/realist bakış açısı getirmiştir. !990’ların sonunda ise gerek 

terörle mücadelede kazanılan üstünlük ve irticaya karşı azalan tehdit algısı, 

gerekse AB tam üyelik hedefi ulusal güvenliği militarizmin etkisinden 

azaltan faktörler olmuştur. AK Parti iktidarları ile de Türkiye’de ulusal 

güvenliğin sivilleşmesi ve demokratikleşmesi yönünde önemli 

sayılabilecek kararlar alınmıştır.  
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1. Giriş 

İnsanoğlunun yerleşik hayata geçtiği, toprağı işleyerek üretime 

başladığı Neolitik Dönem’den itibaren yol ve ticaret arasındaki ilişki hep 

var olmuştur. Bir bölgede üretilen ürün yollar aracılığı ile o ürünün 

üretilmediği bölgelere ulaştırılabilmiştir (Berk, 2018, s. 72). 

Arkeoloji biliminde bir buluntunun ticarete kanıt olarak 

gösterilebilmesi için bilinen bölgesinin dışında bulunması veya dağılım 

göstermesi bir ölçüt olarak sayılabilmektedir. Ayrıca üslubunun basit 

olmaması, malzemenin yapıldığı anayurdunda da aynı üslup ile işlenmiş 

olması gereklidir (Şeker ve Şeker, 2019 Kasım, s.254). Başlangıçta değiş-

tokuş (trampa)  ile başlayan ürün değişimi ticaretin temellerini 

oluşturmuştur. Ekonomi ve ticaret tarih öncesi dönemlerden itibaren 

kültürlerin ve uygarlıkların ortaya çıkışında tetikleyici bir unsur olmuş ve 

etkin bir rol oynamıştır (Berk, 2018, s.74).   

Anadolu jeopolitik önemi ve coğrafi konumu bakımından binlerce 

yıldır birçok medeniyete ait izlere sahip olmuştur. Konumu dolayısıyla 

eski dünya olarak adlandırılan Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında bir 

köprü vazifesi görmüştür. Birçok kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmenin 

toprakları ve çevresinde ortaya çıktığı Anadolu yarımadası, Eski Çağ’ın en 

görkemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış zengin bir coğrafyadır. 

Yapılan kazı çalışmalarında açığa çıkarılan tarihöncesine ait birçok 

Paleolitik ve Neolitik yerleşim yeri ekonomik faaliyetlerin varlığına dair 

bilgiler sunmaktadır. Bu ekonomik hareketlilik kent kavramının ortaya 

çıktığı Kalkolitik Dönem’de (M.Ö. 5.000-3.000) de devam etmiştir.   

Başlangıçta doğal yollar üzerinde yer alan ticari yol güzergâhları M.Ö. 

3. Binyılda gelişen teknolojiler sayesinde kuzey Suriye'den güney ve orta 

Anadolu'ya, Eskişehir ve Afyon bölgelerinden Trakya'ya geniş bir alana 

yayılmakta ve “Anadolu Ticaret Ağı “ olarak tanımlanmaktadır (Şekil 1). 

Anadolu kara ticaret ağı deniz ticaret yolları ile güney ve batı Anadolu 
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kıyılarından kuzey ve doğu Ege adalarına ve Yunanistan'a kadar 

uzanmaktadır.  Anadolu Ticaret Ağı’nın varlığı ile Anadolu’nun zengin 

tüccarları bölgelerarası ticarette önemli bir rol oynamıştır. 

  

Şekil 1. M.Ö. 3.Binyıl Anadolu Ticaret Ağı (Şahoğlu, 2005, s. 342). 

M.Ö. 3.binyılın ikinci yarısına tarihlenen Alacahöyük, Horoztepe, 

Mahmatlar ve Eskiyapar yerleşimlerinde mezarlarda açığa çıkarılan 

muhteşem altın, gümüş ve bronz buluntular dönemin Anadolu’sunun 

zengin sosyo-ekonomik ortamı hakkında kanıtlar sunmaktadır. Metalurji 

alanındaki gelişmeler ve metallerin her zaman bir statü sembolü olarak 

görülmesi, bu dönemde sosyal yapıdaki değişimlere neden olmuştur. Bu 

çerçevede, altın, gümüş ve kalayların çıkarılışı (Şekil 2)  ve kontrollü 

dağılımı, sosyal statünün hiyerarşik olarak yeniden düzenlenmesini 

hızlandırmıştır. Zengin tüccarların katkısıyla Anadolu'nun ilk beylikleri 

ortaya çıkmıştır (Şahoğlu, 2005, s. 341-344). 

 

Şekil 2. M.Ö. 3.000- 1500, Anadolu ve Yakındoğu maden haritası (Massa 

ve Palmisano, 2018, s. 83). 
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2. M.Ö. 2. Binyılda Anadolu’da Genel Görünüm 

Tunç Çağlarının başlangıcı olarak kabul edilen ve Erken Tunç Çağı 

olarak tanımlanan M.Ö. 3. Binyıl sonlarında Anadolu’nun yeraltı 

zenginliği ve çeşitliliği önemli bir ekonomik güç unsuru oluşturmaktaydı. 

M.Ö. 2. Binyıl başlarında zengin maden kaynakları ticaretin gelişmesinde 

de önemli bir hamle olarak dikkat çekmekteydi. Bakır, altın gümüş gibi 

dönemin toplumları için önemli olan hammadde kaynakları Anadolu’nun 

güneyinde bulunan Mezopotamya topluluklarının da bölgeye olan ilgisini 

arttırmaktaydı (Alparslan, 2013, s.511).   

M.Ö. 3200’lerde ticaretin kayıt altına alınmasını tetiklemesiyle yazıyı 

keşfetmiş Mezopotamya topluluklarının (Şeker ve Şeker, 2019 Ocak)  çivi 

yazılı kil tabletlerinin sunduğu bilgilere göre;  tarihöncesi (yazı öncesi) 

dönemi yaşayan Anadolu’da henüz merkezi bir yönetimin var olmadığı 

şehir beylikleri bulunmaktadır. M.Ö. 2.Binyıl’ın başlarında Anadolu, 

yazılı belgelerden anlaşıldığı üzere bu beylikler sürekli çatışma halindedir 

(Özgüç, 2005, s. 35). Anadolu’daki şehir beyliklerinin başında bir rubaum 

(kral) ve rubatum (kraliçe) bulunmaktadır. Daha büyük krallar için 

Ruba’um Rabium (büyük kral) deyimi kullanılmaktadır (Yakar, 2007, s. 

36). Mezopotamyalı tüccarlar ile iş yapmanın getirdiği kazancın yanı sıra, 

ticaret ilişkileri aynı zamanda yerli kralların toprak bilincini arttırmıştır. 

Siyasi birliğin olmadığı Anadolu da büyük çaplı bir ticaret ağına dâhil 

olmanın getirdiği avantajlar sayesinde toprak egemenliğinin önemi de 

artmıştır. Zamanla ticaret ağının sorunsuz işlemesini sağlamak amacıyla 

yerli krallar arasında işbirliği artmış ve daha yakın ilişkiler için de zemin 

hazırlamıştır (Özgüç, 2005, s.14).  

Bu dönemde Mezopotamya topraklarında ise bir merkezi yönetim 

olarak Assur Devleti karşımıza çıkmaktadır ve başkent Assur şehri 

yüzlerce yıl Assur devletinin siyasi, dini ve kültürel başkenti olmuştur. 

Assur şehri, günümüz coğrafyasında Bağdat’ın 350 km kuzeyinde, Hamrin 

dağlarının yüksek uzantısı üzerinde Dicle nehrinin sağ kenarında 

kurulmuştur. Aşağı Zap nehrinin Dicle ile birleştiği yerin 25 km 

yukarısında kuzey ve güney Mezopotamya arasında yer alan nehir yoluna 

hâkim konumda bulunmaktadır. Ayrıca güneyden kuzeye, doğudan batıya 

giden kervan yollarının kilit noktasında yer almaktadır. Doğal kaynakları 

Anadolu’ya nazaran kısıtlı ve yağmuru az olduğu için tarım potansiyeli 

sınırlıdır. Bu durum halkın ihtiyaçlarının giderilmesinde dışa açılımı 

hızlandırmıştır. Assur Devleti stratejik konumu,  girişimci ve usta 

tüccarlarının da inkâr edilemez katkısıyla ülke dışı uluslararası ticaretin ilk 

gelişmiş örneğini gerçekleştirmiştir (Özgüç, 2005, s. 3-5).  

Bu ticari sistemin iki önemli aktörü karşımıza çıkmaktadır. Birisi 

Anadolu diğeri ise Assur Devletidir. Ticari sistemin gelişmesinde karşılıklı 

655



 
 

 
 

yapılan alışveriş önem taşımıştır (Şekil 3).  İlişkilerin en yoğun ve sistemli 

olduğu zaman Asur kralı I. Erişum dönemidir (M.Ö.1974-1935) . I. Erişum 

ticarette devlet tekelini kaldırmış ve bireysel ticaretin önünü açmıştır 

(Veenhof, 2010, s. 57).  

Karşılıklı çıkar sistemine dayalı ticaret sonucunda her iki tarafında 

birbirinden öğrendiği çok önemli bilgiler olmuştur. Birdenbire ortaya 

çıkmamış olan bu sistemin uzun bir geçmişi olduğu bilinmektedir. Bu ticari 

sistemin sürdürülebilmesi için Assur Devleti Anadolu’da Karum ve 

Wabartum’lar kurmuştur. Karum kelimesi esasen liman-koy anlamındadır. 

Sonraları ticaret merkezi=pazaryeri olarak ta tanımlanmıştır. Güney 

Mezopotamya da suyolu trafiğinde çok önemli olan teknelerin yanaştığı 

yere verilen isimdir. Şehrin bu kesimleri zamanla ambarların kurulduğu, 

malların depo edildiği, tüccarların yerleşerek alışverişi yönettiği bir ticaret 

mahallesi olarak gelişti. Güney Mezopotamya’da Karum’lar, sosyal bir 

statüye ve özerk bir yönetime sahip oldular. Ticaretin yoğunluğu arttıkça 

karum kelimesi, şehirlerde tüzel kişilikleri ve hukuksal statüleri memurları 

olan organize bir ticaret birimi anlamında kullanılmıştır. Wabartum ise 

ticaret istasyonu olarak tanımlanmakta ve en yakınındaki Karuma bağlı 

olarak hizmet vermektedir.  

Assurlu tüccarlar M.Ö. 2.Binyıl’da Orta ve Güneydoğu Anadolu’da 

Karum ve Wabartum’lar kurarak sistemli bir uluslararası ticaret ağının 

yaratıcısı olmuşlardır. Anadolu M.Ö. 1974-1719 yılları arasına 

tarihlendirilen bu ticaret ağı ve yaşanan gelişmeler dolayısıyla “Assur 

Ticaret Kolonileri Çağı” olarak tanımlanmaktadır. Elde edilen arkeolojik 

ve filolojik veriler bu dönemin yaklaşık 255 yıl sürdüğüne işaret 

etmektedir.  Anadolu ‘da yazılı belgelerde birçok Karum ve Wabartum adı 

geçmekle birlikte 3 tanesinin yeri tam olarak bilinmektedir. Bunlar; 

Kültepe/ Kaniş Karumu, Yozgat/ Alişar Karumu ve Çorum/Hattuş 

Karumu’dur. Koloni merkezlerinden en canlı ticaretin sürdüğü ve dönemin 

en önemli merkezi konumunda olan yerleşim yeri Kültepe/Kaniş’tir 

(Özgüç, 2005, s.5-6). Günümüz coğrafyasında Kayseri’nin 21 km. 

kuzeydoğusunda bereketli bir ova üzerinde bulunan Kültepe/ Kaniş 

yerleşiminde 1948 yılında Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında başlayan 

arkeolojik çalışmalar günümüzde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’nun bilimsel 

başkanlığında devam etmektedir. Bilimsel kazı çalışmalarında Eski Assur 

çivi yazısı ile yazılmış tabletlerin çoğunluğu Assurlu tüccarların 

mektuplaşmaları, Anadolu’nun yerli halkı ile yaşadıkları anlaşmazlıkları 

ve siparişlerini içeren yirmi binden fazla tablet açığa çıkarılmıştır. Bu 

yazılı metinler, dönemin Anadolu’sunun siyasi ve ekonomik gelişmeleri 

hakkında bilgilerimizin artması ve Anadolu coğrafyasının yazılı döneme 

geçmesi bakımından son derece önemlidir. 
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Çivi yazılı belgeler olarak kabul edilen kil tabletler ve son dönemde 

arkeolojik kazılar ile açığa çıkarılan buluntular (atölyeler, taş kalıplar, 

öğütme taşları, dokuma aletleri vb.) dönemin maddi kültür kanıtlarını 

sunmakla beraber, yürütülen disiplinler arası çalışmalar dönemin uzak 

mesafeli ticareti, ürün çeşitliliği ve örgütlü üretimi ile Anadolulu tüccarlar 

ve Assurlu tüccarlar arasındaki sistemli kara ticaret ağının resmini 

çizmektedir (Barjamovic, 2018, s. 28).  

3. Kara Ticaret Yolları ve Taşımacılık 

Kara ticaretinde mallar kervanlar yardımı ile Asur’dan Anadolu’ya 

ulaşmaktadır (Şekil 3). Bu sistemde iki önemli güzergâh vardır. Anadolu 

ile Mezopotamya arasındaki kara ticaret yolları incelendiğinde öncelikle 

Anadolu fiziki coğrafyası hakkında bilgi sahibi olmamız taşımacılık ve 

ticaret konusunda bize yardımcı olacaktır.  Bu iki bölgeyi birbirine 

bağlayan yollar incelenecek olursak, Assur’dan Kültepe/Kaniş’e giden iki 

güzergâh karşımıza çıkmaktadır. Bu güzergâhlar Fırat nehri üzerinden 

geçen güney ve kuzey yollarıdır. Birinci yol olan güney yolu ile Dicle, 

Habur ve Balikh vadileri üzerinden Urfa’ya ulaşılmakta Fırat nehrini 

Birecik’ten geçilerek Maraş’a ulaşılmaktadır. Devamında kuzeye doğru 

uzanarak Doğu Toros sıradağları üzerindeki geçitler aşılarak Göksun-

Sarız- Pınarbaşı yolundan Kültepe/Kaniş’e varılmaktadır. İkinci yol olan 

Kuzey yolunda ise Fırat nehrini Samsat üzerinden geçerek Malatya 

darende üzerinden Kültepe/ Kaniş’e varılabilmektedir (Özgüç, 2005: 24). 

 

Şekil 3. Assur ticaret yolları haritası (Kulakoğu ve Öztürk, 2015). 

Kervan taşımacılığında dönemin başlıca ulaşım ve taşıma aracı 

tabletlerde kara eşek olarak tanımlanan hayvandır (Şekil 4).  Assurlu 

tüccarlar için önemli bir yere sahip olan eşekler taşıma aracı olarak sadece 

Assur-Anadolu arasında kullanılmamıştır. Anadolu’da bulunan ticaret 
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merkezleri arasında ürün taşımacılığında da önemli olmuştur.  Ayrıca 

yazılı belgeler katırların da ulaşım ve taşımacılıkta yaygın olarak 

kullanıldığını göstermektedir. Bu dönemde ticari eşya taşıyan kervanlar 

Anadolu-Assur arasında yaklaşık olarak 1000 km. uzunluğunda güç ve 

meşakkatli yolu güçlü eşeklerle on haftayı geçmeyen bir süre içerisinde kat 

etmektedir.  Dayanıklı olduğu bilinen kara eşekleri 90 kg yük ile günde 

ortalama 13 km yol gidebilmektedir. Ticaret kervanları Assur ve Kaniş 

arasındaki kara ticaret yolunu yaklaşık altı hafta süren bir seyahat ile 

tamamlamaktadırlar. Kış aylarında bu süre dört aya kadar uzamaktadır 

(Veenhof, 1999, s.56). 

 

Şekil 4. Kültepe /Kaniş’te ele geçen kurşun figürin kalıbı (Kulakoğlu ve 

Kangal, 2010, s. 278). 

Kervanların güvenliği Anadolu’daki şehir beylikleri tarafından 

sağlanmış olsa da kervanların geçiş bölgelerindeki şehir devletleri 

arasındaki savaşlar veya iç çatışmalar güvenlik konusunda bir tehdit 

unsuru oluşturmaktadır. Assurlu tüccarlar ile şehir beylikleri arasında 

yapılan anlaşma metinlerinin çokluğu bu dönemde ticaret kervanlarının 

can ve mal güvenliğine dair sorunlar yaşadıklarını göstermektedir 

(Günbattı, 2017, s.102).  

4. Kara Ticaretinde Yönetim ve Organizasyon  

Kültepe Kaniş-Karum’u Anadolu ticaret merkezlerini yöneten koloni 

merkezi idi. Bütün karumlar Kaniş’e,  Kaniş Karumu ise Assur şehrine 
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bağlıydı. Karum Evi (Bet Karim) Mezopotamya topraklarından gelen 

Assurlu tüccarların kentteki yönetim merkeziydi. Assur’daki en yüksek 

karar kurumu olan Şehir Evinin (Bet Alum) denetimindeydi (Özgüç, 2005, 

s. 16-17). Ticaret yapan tüccarların kayıtlı olduğu Karum evi (Bet Karim) 

her koloni merkezinde bulunmaktaydı. Aynı zamanda yapılan ticaretin 

organizasyonu, denetçisi, ithalat ve ihracat merkezi olarak ticaretin beyni 

konumundaydı. Karum evinde tüccarların malları depolanmakta, bakır ve 

gümüş koruma altında tutulmaktaydı. Bu hizmetlerine karşılık Karum evi 

(Bet Karim)’ne vergi ödemekle yükümlü olan tüccarların vergi ve harçları 

da bu kurum tarafından düzenlenmekteydi. Bu özelliği ile günümüzde 

vergi dairesi ile benzerlik gösteren Karum evlerine ödenen en önemli 

vergilerden biri datum olarak tanımlanan bir çeşit yol vergisiydi. Bu vergi 

Assurlu tüccarlardan bölgede korunmak ve Anadolu’da ticaret yapabilme 

izni karşılığında alınmaktaydı. Bu kurum ayrıca bir banka gibi faaliyet 

göstermekte faiz karşılığı mevduat toplamakta, tüccarlara kredi 

sağlamaktaydılar (Kulakoğlu, 2018, s. 60-61).  

Anadolu’da ticari faaliyet gösteren Assurlu tüccarlar, Mezopotamya’da 

Assur şehrindeki büyük sermaye ortaklıklarının acenteleri konumundaydı. 

Asur şehrinde oturan tüccarlar, dışarıya açılımı kolaylaştırmak ve uzun 

vadeli yatırımlar yapmak amacıyla gelirlerini birleştirerek büyük şirketler 

kurmuşlardı. Torba, çuval (naraqqum) olarak tanımlanan ortak sermaye ile 

girişimciler sözleşmesi gereğince, bir torbaya kendi hissesine düşen pay 

kadar ortak olmaktaydı. Dolayısıyla yapılan ticaret sonucunda elde edilen 

kâr ortaklar arasında paylaştırılmaktaydı. İsteyen ortak yatırdığı parayı geri 

alabilir veya hissesini başka birine devredebilirdi (Günbattı, 2017, s. 62).  

5. Ticarete Konu Olan Mallar 

Anadolu ve Assur arasında ticarete konu olan mallar dünyanın çeşitli 

bölgelerinden getirilmekteydi. Temelde maden ve tekstil ticaretine 

dayanan ticaret ağında Assurlu tüccarlar Afganistan’dan getirdikleri kalayı 

bakır yatakları bakımından zengin olan Anadolu’ya altın ve gümüş 

karşılığında pazarlamışlardır. Assurlu tüccarların Afganistan’dan ithal 

edilen kalaydan sonra en çok ticaretini yaptıkları ürün olan kumaşlar ise 

büyük ölçüde Assur’da üretilmekteydi. Bunların dışında lapis-lazuli, akik, 

hematit gibi yarı değerli taşlar ve süs eşyaları da ticarete konu olan ürünler 

arasındaydı. Eşek kervanları ile yola çıkan Assurlu tüccarların öncelikli 

tercihi ekonomik değeri yüksek buna karşın yükte hafif olan ticari mallar 

olmaktaydı (Özgüç, 2004, s. 11-12).   

Bakır, Anadolu’da Assurlu tüccarların ticari faaliyetlerinde ana 

metal olarak karşımıza çıkmaktadır. Assur’dan getirilen kalay ve 

dokuma kumaşlar Anadolu’da çoğunlukla bakır ile takas edilmektedir. 

Ancak Assurlu tüccarların Anadolu’da bakırı iç piyasada gümüş ve altın 
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karşılığı sattıkları birkaç istisna dışında Assur’a götürmedikleri 

bilinmektedir. Bunların dışında alet ve silah yapımında kullanılan bakır, 

kimi zaman tüccarların birbirleri arasında borç ödemelerinde ve 

vergilerde ödeme aracı olarak da karşımıza çıkmaktadır (Günbattı, 

2017, s.73).   

Kalay; alaşım olarak bakırı daha da güçlendirerek bronza 

dönüştürmede kullanıldığı için Assurlu tüccarların Anadolu’ya ticari mal 

olarak pazarladıkları en kıymetli maden olmakta dolayısıyla ticareti 

yapılan mallar arasında da ilk sırada yer almaktaydı.  Assur’dan hareket 

eden kervanlarda bir eşek ortalama 65 kg kalay taşıyabilmekteydi. 

Anadolu’da bu denli ihtiyaç duyulan maden olması tüccarların elde 

edecekleri karın da yüksek olacağı anlamına gelmekteydi. 

Mezopotamya’da bulunmayan bir maden olan kalayın Assurlu tüccarlar 

tarafından ülke dışından Afganistan dolaylarından temin edilmesi, yol 

masrafları da dikkate alındığında fiyatının da yüksek olduğunu akla 

getirmektedir. Günümüzde olduğu gibi M.Ö. 2.Binyıllarda da bir ürün 

zahmetli yollardan temin ediliyorsa ve az bulunuyor ancak çok ihtiyaç 

duyuluyorsa fiyatının da arz-talep doğrultusunda yüksek olacağını 

düşündürmektedir (Günbattı, 2017, s. 71-72).  

Gümüş, Kültepe/Kaniş tabletlerinde fazlaca karşımıza çıkmaktadır. 

Yerli halkın borç senetleri ödemelerinde,  tablet metinlerinde Assurlu 

tüccarların birbirleri arasında yaptıkları borçlanmalarda ödeme aracı olarak 

konusu geçmektedir. Anadolu’ya getirilen kalay ve tekstil ürünleri dolaylı 

yollardan gümüş ve değerli madenlere takas edilerek Assur’a 

ulaştırılmıştır. Burada giderler, faiz, kar payı ve vergi borçları gibi gerekli 

ödemeler yapıldıktan sonra kalan yatırım yapmak borç vermek gibi ticari 

amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır. Dolayısıyla bu dönemde Anadolu ve 

Assur arasındaki ticarette gümüş, bir ticaret ürünü değil ticarette ödeme 

aracı görevini üstlenmiş ve yoğunlukla ticari işlemlerde anahtar rol 

üstlenmiştir. Kültepe/ Kaniş yerleşiminde gerçekleştirilen kazılarda açığa 

çıkarılan taş kalıplar (Şekil 5) gümüşün eritilerek ince çubuklar halinde 

döküldüğünü göstermektedir. Bu ince çubuklar olasılıkla küçük parçalar 

halinde ticarette değişim aracı olarak para yerine kullanılmaktaydı 

(Veenhof, 1999, s. 55).  
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Şekil 5. Kültepe/ Kaniş’te açığa çıkarılan taş kalıp (Kulakoğlu ve Kangal, 

2010, s. 278). 

Altın, bu dönemde bir borç ödeme aracı, en gözde yatırım olarak 

karşımıza çıkmakta,  Assur’da büyük şirketlerin ana sermayelerini 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla Assur’lu tüccarlar bu madeni memleketlerine 

götürmek için büyük çaba sarf ettikleri bilinmektedir (Veenhof, 1999, s. 

55).  

Amūtum (metorik demir?); Anadolu’dan elde edildiği bilinen maden, 

olasılıkla bu dönemde üretimi yapılan en değerli maden olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İncelenen bazı tabletlerde sarayın, ticarette bu madene el 

koyduğu anlaşılmaktadır. Anadolu’dan Assur’a götürüldüğü düşünülen bu 

madene yazılı kayıtlarda ½ kg’dan fazlasına rastlanmamıştır. Ancak 

metinlerde altından 5 kat, gümüşten ise 40 kat daha fazla değerli olduğu 

yer almaktadır (Günbattı, 2017, s. 81-82).  

Lapis-lazuli; takılarda, çeşitli eşyaların süslenmesinde ve mühür 

yapımında kullanılan, rengi dolayısıyla lacivert taşı olarak da bilinen yarı 

değerli bir taştır. Mezopotamya’da bulunmayan bu taşın büyük kısmı 

Assurlu tüccarlar tarafından Afganistan’dan temin edilmekteydi. Assurlu 

tüccarların ticaretini yapmak üzere Anadolu’ya getirdikleri yarı değerli 

taşlar arasında ilk sıralarda yer almakta ve fazlaca talep görmekteydi 

(Koçak, 2009, s. 215).  

Kumaş; Assur’dan Anadolu’ya sevk edilen mallar içerisinde 40 kadar 

kumaş çeşidi ile dokuma ürünleri kalay ile birlikte ilk sıralarda yer 

almaktadır. Kumaşların üretiminde Mezopotamyalı kadınların etkin 
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olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Assurlu tüccarların mektuplaşma 

metinlerinde geçen ifadeler kumaş üretiminde Assurlu kadınların görev 

aldığını ve Assur'da kumaş üretimini doğrulamaktadır ( Kulakoğlu, 2018, 

s.62).  

Yün; Assurlu tüccarların genel olarak Anadolu’da bir şehirden ucuza 

alıp başka bir şehirde satarak ticaretini yaptıkları bir üründü. Çivi yazılı 

tablet çevirilerinde koloni döneminde ticareti yapılan mallar arasında ilk 

sırada yer almaktadır. Assur ile Kaniş arasında bulunan kervan yoları 

üzerinde günümüz Elbistan dolaylarında bulunan ticaret merkezlerinde 

canlı bir yün ticaretinin varlığı bilinmektedir. Assurlu tüccarlar Anadolu 

şehirleri arasında yünü önce bakır karşılığı satmışlar, elde ettikleri bakırı 

da yine Anadolu pazarında gümüş ve altın karşılığı pazarlayarak kolektif 

bir ticaret gerçekleştirmişlerdir. Mezopotamya dokumalarının ana 

hammaddesi olan yün çoğunlukla kendi iç pazarlarından karşılanmaktadır. 

Yazılı kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla Assur’da yün fiyatlarının artış 

göstermesi durumunda yün ihtiyacı Anadolu ve komşu ülkelerden 

sağlanmıştır  (Özgüç, 2004, s. 28-29).  

6. Ticarette Alınan Vergi Çeşitleri  

Assurlu tüccarların ikili anlaşmalar sayesinde elde ettikleri haklar 

onlara kuralsızca ticaret yapabilme imkânı sağlamamaktaydı. Yapılan 

ticaret belli düzenlemelere ve esaslara tabiydi. Assurlu tüccarlar 

gümrüksüz mal alıp satmayacak, kaçakçılık yapmayacaktı. Anadolu’da 

anlaşma yapılan şehir beyliklerinin yönetim merkezi olan saraylar dokuma 

ürünlerinin %10’unu öncelikli satın alma hakkına sahipti. Ayrıca lüks 

malların ve kıymetli taşların ticaretini sınırlayabilir veya yasaklayabilirdi.  

Assurlu tüccarlar ise yapılan ticarete karşılık belli vergiler ödemek ile 

yükümlüydü (Kulakoğlu, 2018, s. 61). 

Ticari sistemin vazgeçilmez unsuru olarak çeşitli vergiler alınmıştır. 

Başlıca vergiler: 

Nişhatum Vergisi: Koloni çağında uygulanan bu vergi türü kervanın 

uğradığı tüm yerleşmelerde alınmaktadır. Çivi yazılı tabletlerde Nishatum 

ya da nisihtum olarak yer almaktadır. Tekstil ürünlerinden %5, gümüşten 

yaklaşık %4, kalaydan ise % 2.5 veya 3, oranında vergi alınmaktadır. Bu 

vergi daha çok mahalli saraylara ödenmekteydi (Bayram, 1993, s. 6). 

Tatum Vergisi: Asurdan gelen kervanlardan alınan bu vergi, daha çok 

karakolların masrafları ve kervanların güvenliğinin sağlanması için 

harcanmıştır (Bayram, 1993, s. 10). 

Qaqqadatum Vergisi: Mezopotamya’da Assur şehrinden yüklenerek 

Anadolu’ya gelen kervanlardaki her bir kişi için Anadolu’da bulunan yerel 

beylikler tarafından alınan vergi türüdür.  Kısaca kervanda yolculuk yapan 
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her bir şahıs için kafa vergisi olarak da tanımlanabilir (Bayram, 1993, s. 

12). 

Wasitum Vergisi: Çivi yazılı tablet metinlerinde Assur’dan 

Anadolu’ya hareket etmek üzere ticaret kervanlarından alındığı 

anlaşılmaktadır. Kelime anlamı bırakmak, terketmek anlamında kullanılan 

Wasitum vergisi, ticaret kervanının Assur şehrinden hareketi sırasında 

kervan yükünün 1/120 si oranında alınmaktaydı. Bazı tablet metinlerinde 

Kaniş şehrinde de bu verginin alındığına da rastlanmıştır (Bayram, 1993, 

s. 12). 

Anadolu’da yerel beylikler tarafından ticari kurumlar veya teşkilatlara 

uygulanan bu vergiler şüphesiz Asurlu tüccarlar için kar oranlarını önemli 

ölçüde düşürmekte olan büyük bir yüktü. Bu yüzden tüccarlar bazı 

durumlarda getirdikleri malları vergi ödemeden şehre sokmaya çalışmışlar 

başka bir deyişle kaçakçılık yapmışlardır. Kaçakçılık yazılı belgelerden 

anlaşıldığı kadarıyla hapse atılma veya ticari hayatın sona ermesi gibi 

yaptırımlarla önlenmeye çalışılmıştır (Hertel, 2010, 135).  
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1. Giriş 

Dünya’nın küreselleşmesi ile birlikte ülkeler arasındaki rekabet her 

geçen gün artmaktadır. Günümüzde ülkelerin ekonomik anlamda ayakta 

kalabilmeleri ve varlığını sürdürebilmeleri, rakipleriyle rekabet edebilme 

yeteneklerine bağlıdır. Rekabet askeri, ekonomik, kültürel, entelektüel vs. 

birçok boyutta söz konusu olabilmektedir. Bu çalışmada rekabetin, 

ekonomik boyutu altında, ihracat rekabet gücü ya da bir diğer ifade ile 

ülkelerin ihracattaki uzmanlaşma düzeyleri ele alınmış ve bunu 

belirlemeye yönelik analizler yapılmıştır. Ülkelerin ihracatta, sektörel ya 

da ürün bazında ne kadar uzmanlaşma gösterebildiklerini ya da ne kadar 

uzmanlaşamadıklarını bilmeleri, belirlenecek-uygulanacak ihracat ve 

ticaret politikalarını ve bu politikaların başarı şanslarını doğrudan 

etkileyecektir. Doğru politikalar, ihracat rekabet gücünü arttıracak bu da 

ülkelerin daha yüksek bir rekabet gücü ile birlikte gelir seviyelerini, 

dolayısıyla refah seviyelerini arttıracaktır. 

Bu çalışma, diğer çalışmalardan birçok yönden farklılık 

göstermektedir. Öncelikle analize konu olan ürün grubu sayısı yönünden 

bir farklılık söz konusudur. Daha önce yapılan çalışmalarda genellikle 1 

haneli (9 ürün) veya 2 haneli ürün (67 ürün) grubu kullanılırken bu 

çalışmada, SITC Rev. 3, üç haneli 260 ürün grubu kullanılmış ve analizler 

ürün bazında derinleştirilmiştir. Daha önceki çalışmalarda, genellikle kısa 

zaman aralıkları kullanılırken, bu çalışmada 20 yıllık (1999-2018) bir 

zaman periyodu kullanılmıştır. Bir başka fark ise, kullanılan indeks sayısı 

ile ilgilidir. Çalışmada dört farklı indeks kullanılmış, ek olarak korelasyon 

analizi de yapılmıştır. Bunların dışında, belki de en önemlisi, literatürdeki 

                                                             
1 Bu çalışma, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat 

Ana Bilim Dalında, 10.07.2020 tarihinde tamamlanan “BRICS Ülkelerinin İhracat Rekabet 

Güçlerinin Belirlenmesi ve Türkiye ile Bir Karşılaştırma” başlıklı yüksek lisans tezinden 

türetilmiştir. 
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analizlerin genel olarak BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney 

Afrika) üzerine yoğunlaştığı görülmüş, ancak yükselen ekonomiler içinde 

yer alan Türkiye ile bu ülkelerin (BRICS-T) bir karşılaştırmasının 

yapılmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, literatürdeki tüm bu açıkları 

kapatmak amacıyla bu çalışma ortaya konmuştur. 

Çalışmada ilk olarak BRICS-T ülkeleri ile ilgili temel makroekonomik 

göstergelere yer verilmiştir. Daha sonra, söz konusu ülkelerin dış ticarete 

ne kadar açık olduklarını belirleyebilmek amacıyla Ticaret Açıklık 

(Bağımlılık) İndeksleri hesaplanmıştır. İkinci olarak, Türkiye’nin BRICS 

ülkeleri ile ihracat benzerliği tespit edilmiştir. Türkiye’nin bir ülke ile 

ihracat benzerliğinin yüksek olması, o ülkeyi Türkiye’nin potansiyel rakibi 

konumuna getireceği için bu indeks son derece önemlidir. Sonrasında ise, 

ülkelerin ihracatta hangi ürün gruplarında uzmanlaştığını belirleyebilmek 

amacıyla Vollrath İndeksi ve Net İhracat İndeksi (NEI) ile analizler 

yapılmıştır. İlerleyen bölümde, ihracata konu mallar, üretiminde kullanılan 

teknoloji yoğunluğuna göre (emek, sermaye, hammadde ve araştırma 

bazlı) sınıflandırılmış ve ülkelerin bu sınıflandırmalardan hangisi ya da 

hangilerinin ihracatında uzmanlaştığı tespit edilmiştir. Daha sonra bu 

sınıflandırmaların kendi içinde korelasyonu hesaplanmış ve sonuçlar 

yorumlanmıştır. 

2. BRICS-T Ülkelerinin Makroekonomik Görünümleri 

Tablo 1’de BRICS-T ülkelerinin makroekonomik göstergelerinden 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Kişi Başına GSYH (KBGSYH), 

büyüme, enflasyon ve işsizlik göstergelerine yer verilmiştir. Ayrıca bu 

göstergeler, ülkeler hakkında daha iyi fikir sahibi olabilmek için, bazı 

yerlerde dünya ortalaması ve gelişmiş ekonomileri temsil eden OECD 

topluluğu verileriyle karşılaştırılmıştır. 

Tablo 1: BRICS-T Ülkelerinin GSYH’leri (Milyar ABD $) 

 Brezilya Rusya Hindistan Çin G. Afrika Türkiye 

1999 599 196 459 1.094 137 256 

2005 891 764 820 2.286 258 501 

2010 2.208 1.525 1.676 6.087 375 772 

2015 1.802 1.364 2.104 11.016 318 860 

2018 1.868 1.658 2.179 13.608 368 771 

Kaynak: World Bank, 2020a. 

Tablo 1 incelendiğinde, verilen tüm yıllarda en yüksek GSYH değerine 

sahip olan ülkenin Çin, en düşük değere sahip olan ülkenin ise Güney 
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Afrika olduğu görülmektedir. Çin’in GSYH’sinin 1999’dan 2018’e artışı 

dikkat çekmektedir. 

Tablo 2: BRICS-T Ülkelerinin Kişi Başına GSYH’leri (ABD $) 
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1999 3.478 1.331 442 873 3.082 4.108 5.392 23.340 

2005 4.790 5.323 715 1.753 5.384 7.384 7.287 31.103 

2010 11.286 10.675 1.358 4.550 7.329 10.672 9.541 35.986 

2015 8.814 9.314 1.606 8.033 5.735 10.949 10.224 36.624 

2018 8.921 11.280 2.010 9.771 6.374 9.370 11.312 40.410 

Kaynak: World Bank, 2020b. 

Tablo 2’de ülkelerin kişi başına GSYH değerleri verilmiştir. 2018 

yılında en yüksek kişi başına GSYH değerine sahip olan ülkenin Rusya, en 

düşük değere sahip olan ülkenin ise Hindistan olduğu görülmektedir. 

Çin’in bu değeri 1999 yılında 873 dolar iken, 2018 yılında 9.771 dolar 

olarak gerçekleşmiştir. OECD ortalaması, BRICS-T ülkelerine göre, 

verilen yıllarda oldukça yüksek seyretmiştir.  

Tablo 3: BRICS-T Ülkelerinin Büyüme Oranları (%) 
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1999 0,47 6,40 8,85 7,65 2,40 -3,39 3,24 3,21 

2005 3,20 6,40 7,92 11,40 5,28 9,00 3,91 2,81 

2010 7,53 4,50 8,50 10,64 3,04 8,49 4,30 2,92 

2015 -3,55 -2,31 8,00 6,91 1,19 6,09 2,81 2,42 

2018 1,11 2,25 6,81 6,57 0,79 2,83 2,97 2,25 

Kaynak: World Bank, 2020c. 

Tablo 3’te ülkelerin büyüme oranları gösterilmiştir. Buna göre, 2018 

yılında en yüksek büyüme oranına sahip iki ülke Hindistan ve Çin’dir. Bu 
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oranlar hem dünya ortalamasından hem de OECD ortalamasından yüksek 

büyüme oranlarıdır. 

Tablo 4: BRICS-T Ülkelerinin Enflasyon Oranları (%) 
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1999 4,86 85,75 4,67 -1,40 5,18 64,87 3,08 2,15 

2005 6,87 12,69 4,25 1,78 2,06 8,18 4,09 2,44 

2010 5,04 6,85 11,99 3,18 4,06 8,57 3,34 1,80 

2015 9,03 15,53 5,87 1,44 4,51 7,67 1,40 0,30 

2018 3,66 2,88 4,86 2,07 4,50 16,33 2,41 1,88 

Kaynak: World Bank, 2020d. 

Tablo 4’te ülkelerin enflasyon oranları gösterilmiştir. 1999 yılında 

Rusya’nın ve Türkiye’nin önemli bir enflasyon sorunu olduğu, Çin’in ise 

eksilerde olduğu görülmektedir. 2018 yılı enflasyon oranlarına 

bakıldığında ise, ülkeler OECD ortalamasının üzerinde bir enflasyon 

oranına sahiptir. 

Tablo 5: BRICS-T Ülkelerinin İşsizlik Oranları (%) 
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1999 10,21 13,04 2,74 3,30 30,20 7,69 5,65 6,75 

2005 9,57 7,12 3,10 4,50 29,25 10,64 5,60 6,64 

2010 7,73 7,37 2,44 4,50 24,69 10,66 5,48 8,33 

2015 8,44 5,57 2,78 4,60 25,16 10,24 5,22 6,77 

2018 12,54 4,74 2,55 4,42 26,96 10,90 4,95 5,32 

Kaynak: World Bank, 2020e. 

Tablo 5’te ülkelerin işsizlik oranları yer almaktadır. 2018 yılında en 

yüksek işsizlik oranına sahip ülke %26,96 ile Güney Afrika iken, en düşük 

işsizlik oranına sahip ülke ise %2,55 ile Hindistan’dır. Hindistan’ın bu 

oranı dünya ve OECD ortalamasının da altındadır. Tabloda, Güney Afrika 

ve Türkiye’nin yüksek işsizlik oranları dikkat çekmektedir. 
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2.1. BRICS-T Ülkeleri Dış Ticarete Ne Kadar Açıklar? 

Bu bölümde ülkelerin dış ticarete ne kadar açık olduğu, bir başka 

ifadeyle, ülkelerin dış ticarete ne kadar bağımlı olduğu tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Çalışma boyunca analizler dış ticaret verileri üzerinden 

yapıldığından, ülkenin GSYH’si içinde dış ticaretin ağırlığının 

belirlenmesi de önem arz etmektedir. Bu nedenle, ülkelerin dış ticarete ne 

kadar açık olduğunu ölçmek için Ticaret Açıklık İndeksi (Trade Openness 

Index, TOI) kullanılmıştır. 

İndeksi, ihracat ve ithalat toplamının, GSYH’ye bölünmesi ile bulunur 

(Huchet vd., 2013:7): 

                           TOI = 
(∑𝑋+∑𝑀)

𝐺𝑆𝑌𝐻
 × 100          (1) 

İndeks “0” ile “+∞” arasında değerler alır. İndeksin yükselmesi, ülkenin 

dış ticaret değerinin GSYH içinde arttığını, azalması ise tersi durumu 

gösterir. Tablo 6’da bu formülle bulunan TOI değerleri gösterilmiştir.  

Tablo 6: BRICS-T Ülkelerinin Ticaret Açıklık İndeks Değerleri (%) 

 Brezilya Rusya Hindistan Çin G. Afrika Türkiye 

1999 16,6 52,7 18,5 33,1 -- 26,9 

2005 21,5 44,5 28,9 62,7 39,6 39,4 

2010 17,4 41,1 33,4 49,2 44,2 41,0 

2015 20,1 38,6 31,1 35,9 52,2 40,8 

2018 22,5 41,7 30,5 34,0 50,5 50,7 

 

1999 yılında en yüksek TOI değerine sahip ülke %52,7 ile Rusya’dır. 

Bu değer, Rusya’nın dış ticaretinin, GSYH’sinin %52,7’sine karşılık 

geldiği anlamına gelir. Yani bu bağlamda, 1999 yılında söz konusu ülkeler 

içinde, dış ticarete bağımlılığı en yüksek olan ülkenin Rusya olduğunu 

söylemek mümkündür. 2018 yılına gelindiğinde ise, en yüksek TOI 

değerine sahip ülkenin Türkiye, en düşük değere sahip ülkenin ise Brezilya 

olduğu görülmektedir. Türkiye’nin verilen zaman diliminde, genel olarak 

dış ticarete olan bağımlılığının arttığı da yine tablodan izlenebilmektedir. 

2.2. Ülkelerin İhracat Yapıları Türkiye ile Ne Kadar Benzer? 

BRICS ülkeleri ile Türkiye’nin ihracat uzmanlaşmasının 

karşılaştırılacağı bu çalışmada, BRICS ülkelerinin ihraç ettiği ürünlerle, 

Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin birbirine ne kadar benzer olduğunun 

tespit edilmesi önemlidir. Bunun için İhracat Benzerlik İndeksi2 (Export 

Similarity Index, ESI) kullanılmıştır. 

                                                             
2 İndeks ile ilgili ayrıntılı bilgi ve örneklendirme için bkz. (Sarıçoban ve Yalçın, 2020:99). 
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ESI, ihraç edilen ürün gruplarının oransal dağılımının bir benzerliğini 

göstermektedir. Bu nedenle ESI, toplam ihracatın miktarından/ 

büyüklüğünden etkilenmemektedir. Dolayısıyla da küçük bir ülkenin 

ihracat yapısının büyük bir ülke ya da ülke grubu ile kıyaslanabilmesine 

olanak sağlamaktadır (Akgüngör vd. 2001; Finger ve Kreinin, 1979). 

ESI’yı ilk olarak Finger ve Kreinin, 1979 yılında yaptıkları çalışmada 

uygulamışlardır. ESI, ‘A’ ve ‘B’ gibi iki ülke için aşağıdaki gibi formüle 

edilebilir: 

ESI (AB, d) = {∑k minimum [Xk (A), Xk (B)]}x100  (2) 

Burada; 

ESI (AB)   ‘A’ ve ‘B’ ülkesinin ihracatlarının benzerliğini, 

Xk(𝐴)   ‘A’ ülkesinin ‘k’ ürün ya da ürün grubu ihracatının, ‘A’ 

ülkesinin toplam ihracatı içindeki payını, 

Xk(𝐵)   ‘B’ ülkesinin ‘k’ ürün ya da ürün grubu ihracatının, ‘B’ 

ülkesinin toplam ihracatı içindeki payını göstermektedir. 

ESI, ‘0’ ile ‘100’ arasında değerler alır. İndeks değeri 100’e ne kadar 

yaklaşırsa iki ülkenin ihracat benzerliği o kadar artar ve bu iki ülke 

ihracatta rakip konumuna gelir. ESI değeri ne kadar küçülürse de tersi 

durum geçerlidir. İndeksin 0 “sıfır” olması ihracatta hiç benzerliğin 

olmadığını, indeksin 100 olması ise tam bir ihracat benzerliğini gösterir. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, baz alınan ülkeye göre bir 

benzerliğin hesaplanmasıdır. Bu çalışmada baz alınan ülke Türkiye’dir ve 

bulunan değerler Türkiye’nin diğer ülkelerle ihracat benzerliğini 

göstermektedir. Tablo 7’de bu yöntemle hesaplanmış ESI değerleri 

gösterilmiştir. 2018 yılında Türkiye ile ihracat benzerliği en yüksek olan 

iki ülkenin %49 ile Çin ve Hindistan olduğu görülmektedir. Aynı yıl 

Türkiye’nin ihracat benzerliğinin en düşük olduğu ülke ise %22 ile 

Rusya’dır. Bu sonuçlara göre, Türkiye’nin son yıl verisi itibariyle, 

ihracattaki en önemli rakiplerinin Çin ve Hindistan olduğunu söylemek 

mümkündür. Öte yandan, yine son yıl verisinden, Türkiye’nin Rusya ile 

benzerliğinin düşük olması, bu iki ülkenin ihraç ettiği ürünlerde rakip olma 

durumunun da düşük olduğu anlamına gelmektedir. 

Tablo 7: Türkiye’nin BRICS Ülkeleri ile İhracat Benzerliği (%) 

 Brezilya Rusya Hindistan Çin G. Afrika 

1999 35 16 46 47 -- 

2005 38 17 47 43 37 

2010 34 17 44 47 43 

2015 33 21 52 49 48 

2018 31 22 49 49 45 
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3. Veri ve Yöntem 

Çalışmada kullanılan 1999-2018 yılları arası ihracat ve ithalat verileri 

Comtrade (2020) veri tabanından diğer veriler ise Dünya Bankası (World 

Bank) veri tabanından alınmıştır. Analizlerde uluslararası bir dış ticaret 

sınıflandırması olan SITC Revision 3 altında, 3 haneli toplam 260 ürün 

grubu ihracat verileri kullanılmıştır. Teknoloji sınıflandırması için yapılan 

analizlerde, ihraç edilen ürünler, teknoloji yoğunluklarına göre 5 

kategoriye ayrılmış ve bu ürün gruplarının hangileri olduğu da Ek-1’de 

tabloda verilmiştir. Ayrıca bir kısıt olarak çalışmada, Güney Afrika’nın 

1999 yılına ait verilerine ulaşılamadığından, bu ülkeye ait seriler 2000 

yılından başlatılmıştır. 

Bu çalışmada yöntem olarak ticaret sonrası verileri dikkate alan ve 

rekabeti ihracat-ithalat yönünden analiz eden Açıklanmış Karşılaştırmalı 

Üstünlükler (AKÜ (Revealed Comparative Advantage-RCA)) yöntemi 

kullanılmıştır. Bu bağlamda, çeşitli indeksler kullanılarak ülkelerin ihracat 

rekabet güçleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada, zaman aralığı olarak 1999-2018 yılları arası dönem 

kullanılmıştır. Analiz sonuçlarının gösterildiği tablolarda bu dönem hem 

bir bütün olarak hem de zamansal değişimi daha iyi görebilmek için iki 

döneme (1999-2008 birinci dönem; 2009-2018, ikinci dönem) ayrılmıştır. 

Bununla beraber, tablolarda 1999-2018 şeklinde hesaplanan değerler 

uygun ortalama RCA değerlerini verir. Uygun ortalama, serideki en büyük 

ve en küçük (uç) değerlerin çıkarılıp, serinin tekrar aritmetik ortalamasının 

hesaplanmasıyla elde edilir. Uygun ortalama, veri analizi sonucunda 

verinin merkezi eğilimini en uygun biçimde özetleyen istatistiki bir yöntem 

olarak kullanılmaktadır (TCMB, 2015:3-4). Hesaplanan bu uygun 

ortalama değerleri, Vollrath İndeksi için “V-RCA”, Net İhracat İndeksi 

için ise “N-RCA” olarak isimlendirilmiştir. 

Son olarak “ihracatta uzmanlaşma” şeklinde kullanılan kavram, aynı 

zamanda ihracat rekabet gücü anlamına da gelmektedir. Çünkü, ülkenin 

rekabet avantajına sahip olduğu bir ürün ya da ürün grubu, o ülkenin aynı 

zamanda o ürün ya da ürün grubunun ihracatında uzmanlaştığını 

göstermektedir. Bu yüzden çalışmada, her iki kavram da kullanılmıştır. 

3.1. Vollrath İndeksi 

Nispi İhracat Avantajı İndeksi (RXA) diye de bilinen Vollrath indeksi, 

ülkelerin küresel çapta rekabet avantajı elde ettiği ürünleri belirlemeye 

yönelik bir hesaplama yöntemidir. Bu indeks, Bela Balassa’nın (1965) 

RCA formülünün geliştirilmiş bir halidir. Bu bağlamda temel fark 

hesaplamalarda toplam içinden söz konusu ürün grubuna (ya da sektöre) 

ait değer çıkarılarak formülde çifte hesabın (double counting) önüne 

geçilmektedir (Fronberg ve Harttman, 1997:7). 
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Xj
kt  → t döneminde, k sektöründe, j ülkesinin ihracat miktarı       

Xj
-kt  → t döneminde, k sektörü dışındaki, j ülkesinin toplam ihracatı 

X-j
kt → t döneminde, Xj

kt hariç, k sektörü dünya ihracat miktarı 

X-j
-kt →  t döneminde, X-j

kt ve Xj
-kt dışındaki toplam dünya ihracatı 

RCAj
kt > 1 olması söz konusu malda karşılaştırmalı üstünlük elde 

edildiği anlamına gelir. 

RCAj
kt < 1 olması ülkenin ilgili malda dezavantajlı durumda olduğunu 

gösterir.  

RCAj
kt = 1 olması ise karşılaştırmalı üstünlüğün olup olmadığı 

hakkında net bir şey söylenemediği anlamına gelir (Erkan, 2016:1850). 

Vollrath İndeks değerlerinin daha kolay analiz edilebilmesi açısından 

bulunan sonuçlar 4 grupta tasnif edilmiştir (Hinloopen ve Marrewijk, 

2001:13): 

0 < RCA ≤ 1 → Dezavantajlı Durum - D 

1 < RCA ≤ 2 → Zayıf Üstünlük Durumu - ZÜ  

2 < RCA ≤ 4 → Orta Derece Üstünlük Durumu - ODÜ  

4 < RCA       → Güçlü Üstünlük Durumu - GÜ 

3.2. Net İhracat İndeksi 

Net İhracat İndeksi (Net Export Index, NEI), ülkelerin daha çok kendi 

ticari performanslarını ölçmeye yarayan bir yöntemdir. 

Net İhracat İndeksine (NEI), belirli bir ürün grubu ya da sektör 

açısından net ihracatın (ihracattan ithalatın çıkarılması), ihracat ve ithalat 

toplamına bölünmesi ile ulaşılmaktadır (Balassa ve Noland, 1989:9). 

                            NEIj
kt = 

j

kt
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kt
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kt
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                                         (4) 

İndeks değeri, -1 ile +1 arasında değerler almaktadır. Net İhracat İndeks 

değerinin pozitif çıkması; ilgili ülkenin söz konusu ürün grubunda 

karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu, negatif çıkması ise ülkenin ilgili 

ürün grubunda dezavantaja sahip olduğu anlamına gelmektedir. İndeksin 

“-1” çıkması ürün grubunun tamamının ithal edildiğini, “+1” olması 

tamamının ihraç edildiğini, “0” olması ise dengeli bir ticaret yapıldığını 

göstermektedir (Amighini: 2004:12; Erkan, 2009:14-15). 
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3.3. Teknoloji Sınıflandırması 

Ülkelerin ihraç ettiği ürünlerin üretiminde kullanılan teknoloji 

yoğunluğuna göre de bir ihracat rekabet gücü analizi yapılmıştır. Teknoloji 

sınıflandırması için yapılan analizlerde yine Vollrath İndeksi 

kullanılmıştır. 

Ülkelerin teknoloji yoğunluklarına göre uzmanlaşma düzeylerinin 

analiz edilmesi veya bir diğer ifadeyle teknoloji sınıflandırması, Hufbauer 

ve Chilas’ın (1974) kullanmış olduğu dış ticarete konu olan malların 5 

kategoriye ayrılarak özelliklerine ve ürün gruplarına göre analizine 

dayanmaktadır. Bunlar: Emek Yoğun (EY), Hammadde Yoğun (HY), 

Sermaye Yoğun (SY), Kolay Taklit Edilen Araştırma Bazlı Mallar (KT) 

ve Zor Taklit Edilen Araştırma Bazlı Mallar (ZT). 

3.4. Spearman Korelasyon Katsayısı 

Çalışmada, ülkelerin teknoloji yoğunluklarına göre uzmanlaşma 

düzeyleri arasındaki korelasyonu belirlemek amacıyla Spearman 

Korelasyon Katsayısı hesaplanmış ve sonuçlar tabloda özetlenmiştir. Bu 

amaçla, ülkelerin teknoloji sınıflandırmasına göre rekabet avantajına sahip 

olduğu kategoriler arasında bir korelasyon analizi yapılmıştır. 

Spearman Korelasyon Katsayısı (r), Pearson korelasyonu 

varsayımlarının yeterli olmadığı durumda; değişkenler normal dağılım 

göstermediğinde kullanılır. Bu katsayı, iki sıralı veya bir sıralı bir sürekli 

değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi göstermektedir. Söz konusu katsayı, 

iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü, derecesini ve önemini 

ifade etmektedir. Spearman Korelasyon Katsayısı (r), -1 ile +1 arasında 

değerler almaktadır. Bu analizdeki amaç, bağımsız değişkende meydana 

gelen değişme sonucu, bağımlı değişkenin hangi yönde değişeceğini 

belirleyebilmektir. Değişkenler arasında pozitif korelasyon varsa bağımsız 

değişkende meydana gelen bir artış veya azalış, bağımlı değişkende artış 

veya azalışa yol açar. Negatif korelasyon olması durumunda ise bağımsız 

değişkende meydana gelen bir artış veya azalışa göre bağımlı değişken 

tersi yönde hareket eder (Maristatistik, 2020). 

Korelasyon katsayısının aldığı değerler daha ayrıntılı olarak şu şekilde 

gösterilebilir (Şen, 2016:12):  

- r < 0,20 değişkenler arasında ilişkinin olmadığı veya çok zayıf 

ilişki olduğu, 

- 0,20-0,39  zayıf ilişki olduğu, 

- 0,40-0,59  orta düzeyde ilişki olduğu, 

- 0,60-0,79  yüksek düzeyde ilişki olduğu, 

- 0,80-1,0  çok yüksek düzeyde ilişki olduğu söylenebilir. 
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4. BRICS-T Ülkelerinin İhracat Uzmanlaşma Düzeylerinin 

Belirlenmesi 

Bu bölümde, BRICS-T ülkelerinin 20 yıllık (1999-2018) dış ticaret 

verileri kullanılarak, ürün grupları bazında uzmanlaşma düzeyleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. 260 ürün grubunu kapsayan bu ayrıntılı 

analizlerden, ülkelerin güçlü, orta ve zayıf üstünlüğe sahip olduğu birer 

ürün grubu alınmış ve tabloda da sadece bu ürün grupları gösterilmiştir. 

Bunun nedeni, sayfa sayısı kısıtlamasından dolayı tüm verilerin burada 

gösterilememesinden kaynaklanmaktadır. Dileyen okuyucu, başlıkta 

verilen dipnottaki kaynaktan ayrıntılı analizlere ulaşabilir. 

4.1. Vollrath İndeksi ile Elde Edilen Bulgular 

Vollrath İndeksi (V-RCA) ile ülkelerin ihracatta uzmanlaştıkları ürün 

grupları belirlenmiş ve Tablo 8’de her ülke için ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, söz konusu ülkelerin rekabet avantajına 

sahip olduğu ürün gruplarının tamamı değil, her ülke için güçlü, orta ve 

zayıf üstünlük olmak üzere üç ürün grubu tabloda yer almıştır. Ancak yine 

de analize konu olan 260 ürün grubundan, ülkenin kaç tanesinde rekabet 

avantajına sahip olduğu ve bunlardan kaç tanesinde güçlü, orta ya da zayıf 

üstünlük elde ettiği bilgilerine aşağıda yer verilmiştir. 

İlk olarak Brezilya’nın V-RCA değerlerine bakıldığında, 260 ürün 

grubundan 73 tanesinde (43-ZÜ, 11-ODÜ, 19-GÜ) rekabet avantajı elde 

ettiği görülmektedir. Tablo 8 incelendiğinde, Brezilya’nın güçlü üstünlük 

elde ettiği ürün grubunun 34,09 V-RCA değeri ile 281 kodlu “Demir 

Cevherleri”, orta derece üstünlük elde ettiği ürün grubunun 3,93 V-RCA 

değeri ile 291 kodlu “İnsan Tarafından Yenilmeye Elverişli Olmayan 

Hayvansal Ürünler” ve zayıf üstünlük elde ettiği ürün grubunun ise 1,98 

V-RCA değeri ile 722 kodlu “Traktörler” olduğu belirlenmiştir. Söz 

konusu ürün gruplarına dönemsel olarak bakıldığında; GÜ durumundaki 

281 kodlu ürün grubunun, ikinci dönem gerilediği görülmekte ancak yine 

de güçlü üstünlüğü devam etmektedir. Burada dikkat çeken, 722 kodlu 

ürün grubu ilk dönem ODÜ durumunda iken, ikinci dönem ZÜ durumuna 

gerilemiş olmasıdır. Brezilya bu ürün grubunda rekabet gücünü 

kaybetmemiş olsa da son dönemde bir gerileme söz konusu olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Rusya, 260 ürün grubundan 43’ünde (11-GÜ, 13-ODÜ, 19-ZÜ) 

karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü elde etmiştir. Rusya için dikkat çeken ilk 

dönem V-RCA değerlerinin ikinci dönem düşmüş olmasıdır. Özellikle 

“343-Doğalgaz” ürün grubunda önemli düşüş söz konusudur ancak yine de 

güçlük üstünlüğü devam etmektedir. 718 ürün grubunda ise ilk dönem GÜ 

söz konusu iken, ikinci dönem ODÜ söz konusudur. Yani Rusya bu ürün 

grubu ihracatındaki güçlü üstünlüğünü ikinci dönem kaybetmiştir. 
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Tablo 8: BRICS-T Ülkelerinin İhracat Uzmanlaşma Düzeyleri 
B

re
zi

ly
a

 (
7
3

) 

SITC Rev. 3 - Üç Haneli Ürün 

Grupları 

1999-

2008 

2009-

2018 
V-RCA 

Üstünlük 

Derecesi 

281 – Demir Cevherleri 43,77 26,01 34,09 GÜ 

291 -  İnsan Tarafından 

Yenilmeye Elverişli Olmayan 
Hayvansal Ürünler 

3,18 4,69 3,93 ODÜ 

722 - Traktörler 2,39 1,60 1,98 ZÜ 

  

R
u

sy
a

 (
4
3

) 

343 - Doğal Gaz 19,19 9,90 14,23 GÜ 

718 - Diğer Güç Motorları (Su 

Tribünleri, Su Çarkları, Nükleer 

Reaktörler, Işınlanmış Yakıt 
Elemanları) 

5,06 2,64 3,69 ODÜ 

522 - İnorganik Kimyasal 

Elementler, Asitler, Bileşikler, 

Metallerin Asit, Hidroksit ve 
Peroksitleri 

1,86 1,81 1,84 ZÜ 

  

H
in

d
is

ta
n

 (
8
8

) 345 - Havagazı, Su gazı, Fakir 

Gaz vb. Gazlar 
162,12 15,63 41,51 GÜ 

652 - Pamuklu Mensucat 4,84 3,32 3,96 ODÜ 

532 - Debagatta Kullanılan 

Boyayıcı Hülasalar ve Sentetik 
Boyama Müstahzarlar 

2,05 1,92 1,96 ZÜ 

  

Ç
in

 (
9
9

) 

261 - İpek 71,27 34,76 52,83 GÜ 

655 - Örme Mensucat 2,68 5,13 3,89 ODÜ 

895 - Büro Eşyası, Kırtasiye 
Malzemeleri 

1,99 1,99 1,99 ZÜ 

  

G
. 
A

fr
ik

a
 (

7
6

) 

345 - Havagazı, Su gazı, Fakir 

Gaz Vb. Gazlar 
3,30 140,08 55,61 GÜ 

684 - Alüminyum ve 

Alüminyumdan Çubuk, Profil, 

Tel, Saç, Şerit, Boru vb. 

4,59 3,13 3,82 ODÜ 

673 - Demir veya Alaşımsız 

Çelikten Kaplanmamış Yassı 

Madde Mamulleri 

2,69 1,43 1,97 ZÜ 

  

T
ü

rk
iy

e
 (

9
1

) 

046 - Buğday ve Mahlut Unu, 

Bulgur, İrmik ve Pellet 
12,51 24,75 18,78 GÜ 

783 - Başka Yerde 

Belirtilmeyen Motorlu Karayolu 

Taşıtları 

4,07 3,94 4,00 ODÜ 

263 - Pamuk, Linter Pamuğu ve 

Pamuk Döküntüleri 
2,59 1,58 1,97 ZÜ 
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Hindistan ise, 260 ürün grubundan 88 tanesinde (22-GÜ, 27-ODÜ, 39-

ZÜ) uzmanlaşma göstermiş ve rekabet avantajı elde etmiştir. Hindistan’ın 

değerleri incelendiğinde, 345 ürün grubunda, her ne kadar ikinci dönem bir 

gerileme olsa da yüksek bir rekabet gücü olduğu dikkat çekmektedir. Genel 

olarak ikinci dönemde her üç ürün grubu V-RCA değerlerinde düşüşler söz 

konu olmuştur. 532 kodlu ürün grubu ilk dönem ODÜ iken, ikinci dönem 

ZÜ konumuna gerilemiştir. 

Çin’in V-RCA değerleri incelendiğinde, 260 ürün grubundan 99’unda 

(51-ZÜ, 26-ODÜ, 22-GÜ) rekabet avantajı elde ettiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Çin için dikkat çekici olan, 655 kodlu ürün grubu ihracatında, 

ikinci dönem önemli bir üstünlük artışı göstermiş olmasıdır. 

Güney Afrika ise analize konu 260 ürün grubundan 76’sında (18-GÜ, 

21-ODÜ, 37-ZÜ) rekabet üstünlüğüne sahiptir. Güney Afrika’nın 345 

kodlu ürün grubundaki ikinci dönem artış dikkate değerdir.  

Son olarak Türkiye’nin V-RCA değerlerine bakıldığında, 260 ürün 

grubundan 91’inde (27-GÜ, 33-ODÜ, 31-ZÜ) uzmanlaştığı görülmüştür. 

046 kodlu ürün grubundaki ikinci dönem artış, 263 kodlu ürün grubundaki 

ikinci dönem azalış dikkat çekici hususlardır. 

4.2. Net İhracat İndeksi ile Analiz 

Ülkelerin kendi ticari performanslarını göstermesi açısından önemli 

olan Net İhracat (Ticaret) İndeksi, ülkenin aynı ürün grubu ya da sektördeki 

ihracat ve ithalatını karşılaştırarak, ülkenin bunlardan hangisinde 

uzmanlaştığını göstermektedir. İndeks, “-1” ile “+1” arasında değerler 

almaktadır. Değerin 1’e yaklaşması, ülkenin o ürün grubunun ihracatında 

uzmanlaştığını, “-1”e yaklaşması ise ülkenin söz konusu ürün grubunun 

ithalatında uzmanlaştığını gösterir. 

Tablo 9’da indeks sonuçlarından en yüksek değere sahip ilk üç ürün 

grubu ile en düşük değere sahip bir ürün grubu yer almaktadır. 

Bu sonuçlara göre Brezilya, 260 ürün grubunun 102’sinin ihracatında, 

diğer 158 ürün grubunun ise ithalatında uzmanlaşma göstermiştir. N-RCA 

değerlerine göre Brezilya, 281, 971 ve 017 kodlu ürün gruplarında tam 

ihracatçı konumundadır. Bir başka deyişle, Brezilya bu ürün gruplarının 

ihracatında tam uzmanlaşma göstermiştir. Aynı şekilde Brezilya, 321 

kodlu ürün grubunun ithalatında tam uzmanlaşmıştır. 

Rusya ise 260 ürün grubunun 71’inin ihracatında ve geriye kalan 189 

ürün grubunun ise ithalatında uzmanlaşmıştır. Sonuçlara göre Rusya, 247 

kodlu ürünün ihracatında, 011 kodlu ürünün de ithalatında tam 

uzmanlaşmıştır. 
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Hindistan, 260 ürün grubunun 121’inin ihracatında, geriye kalan 139 

ürün grubunun ise ithalatında uzmanlaşma göstermiştir. 

Tablo 9: BRICS-T Ülkelerinin Net İhracat İndeksi Sonuçları 

 SITC Rev. 3 - Üç Haneli Ürün 

Grupları 

1999-

2008 

2009-

2018 
N-RCA 

Brezilya 

(102) 

281 - Demir Cevherleri 1,00 1,00 1,00 

971 - Altın, Parasal Olmayan (Altın 

Madeni ve Konsantreleri Hariç) 
1,00 1,00 1,00 

017 - Başka Yerde Sınıflandırılmamış 

Hazırlanmış Et ve Et Ürünleri 
0,99 0,99 1,00 

321 - Taş Kömürü -1,00 -1,00 -1,00 

  

Rusya 

(71) 

247 - Yuvarlak Ağaçlar (Kabukları 
Soyulmuş/Kare Şeklinde Kabaca 

Yontulmuş Olsun Olmasın) 

1,00 1,00 1,00 

672 - Demir veya Çelikten Külçe ve 

Diğer İlk Şekillerde Yarı Mamuller 
0,99 0,99 0,99 

562 - Mineral Kimyasal Gübreler 

(272.Grubun Dışındakiler) 
0,99 0,98 0,99 

011 - Sığır Eti-

Taze/Soğutulmuş/Dondurulmuş 
-1,00 -0,99 -1,00 

  

Hindistan 

(121) 

011 - Sığır Eti-

Taze/Soğutulmuş/Dondurulmuş 
1,00 1,00 1,00 

042 - Pirinç 0,99 1,00 1,00 

037 - Balıklar, Kabuklu Hayvanlar ve 

Yumşakçaların Konserveleri 
0,99 0,99 0,99 

342 - Sıvılaştırılmış Propan ve Bütan 

Gazı 
-1,00 -1,00 -1,00 

  

Çin 

(142) 

325 - Kok ve Sömikok (Taşkömürü, 
Linyit ve Turbdan) Karni Kömürü 

1,00 0,97 0,99 

666 - Çanak-Çömlek 0,99 0,98 0,99 

017 - Başka Yerde Sınıflandırılmamış 

Hazırlanmış Et ve Et Ürünleri 
0,98 0,98 0,99 

283 - Bakır Cevherleri, Matları ve 
Çöktürülmüş BakırYontulmuş Olsun 

Olmasın) 

-1,00 -1,00 -1,00 

  

G. Afrika 

(90) 

246 - Yakmaya Mahsus Yonga Halinde 

Ağaçlar ve Testere Talaşı 
1,00 0,98 0,99 

681 - Gümüş, Platin ve Gümüş veya 
Platin Kaplamalı Altın vd. Metaller 

0,97 0,98 0,98 

281 - Demir Cevherleri 0,97 0,98 0,98 

285 - Alüminyum Cevherleri ve 

Alüminyum Oksit 
-1,00 -0,99 -1,00 

  

Türkiye 

(93) 

046 - Buğday ve Mahlut Unu, Bulgur, 
İrmik ve Pellet 

1,00 0,99 1,00 

289 - Kıymetli Metal Cevherleri ve 

Hurdaları 
0,98 0,98 0,98 
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012 - Hayvanların (Sığır Hariç) Eti-
Taze/Soğutulmuş/Dondurulmuş 

0,94 0,99 0,97 

321 - Taş Kömürü -0,99 -0,99 -0,99 

Çin, 260 ürün grubunun 142’sinin ihracatında ve geriye kalan 118 ürün 

grubunun ise ithalatında uzmanlaşma göstermiştir. Çin, 325, 666 ve 017 

kodlu ürün gruplarının ihracatında neredeyse tam uzmanlaşma gösterirken, 

283 kodlu ürün grubunun ise ithalatında tam uzmanlaşmıştır. 

Net İhracat İndeksine göre Güney Afrika, 260 ürün grubunun 90 

tanesinin ihracatında uzmanlaşma gösterdiği, diğer 170 ürün grubunun ise 

ithalatında uzmanlaşma gösterdiği belirlenmiştir. 

Türkiye ise, 260 ürün grubunun 93’ünün ihracatında uzmanlaşma 

gösterirken, geriye kalan 167 ürün grubunun ise ithalatında uzmanlaşma 

göstermiştir. Bu bağlamda Türkiye, 046 kodlu ürün grubunun ihracatında 

tam uzmanlaşma gösterirken, 321 kodlu ürün grubunun ithalatında 

neredeyse tam ithalatçı konumundadır. 

4.3. BRICS-T Ülkelerinin İhraç Ettiği Ürünlerdeki Teknoloji 

Yoğunluklarına Göre Uzmanlaşma Düzeylerinin Analizi 

Bu bölümde ülkelerin ihraç ettiği ürünler, üretimde kullanılan teknoloji 

yoğunluklarına göre emek, hammadde ve sermaye ile araştırma bazlı kolay 

taklit ve zor taklit edilebilen mallar olmak üzere 5 sınıflandırmaya tabii 

tutulmuştur. Bu şekilde, her sınıflandırma için RCA değerleri hesaplanmış 

ve ülkenin hangi teknoloji yoğunluğunda rekabet avantajı elde ettiği 

belirlenmiştir. Bu durum, her ülke için aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. 

Grafik 1’de Brezilya’nın sınıflandırmalara göre uygun ortalama ve 

dönemsel RCA değerleri yer almaktadır. 

 

Grafik 1: Brezilya’nın Teknoloji Yoğunluğuna Göre RCA Değerleri 

Grafik 1’de uygun ortalama değerlerine göre Brezilya, hammadde 

yoğun ve sermaye yoğun mallarda uzmanlaşmış ve bu sektörlerin 

ihracatında rekabet gücü elde etmiştir. Dönemsel verilere bakıldığında, 
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Brezilya’nın hammadde yoğun mallarda orta derece üstünlüğü (3,00) söz 

konusu iken, ikinci dönem bu sınıflamadaki RCA değeri artarak güçlü 

üstünlük (5,13) durumuna gelmiştir. Yani Brezilya son dönemde 

hammadde yoğun malların ihracatında uzmanlaşmış ve rekabet avantajı 

elde etmiştir. Sermaye yoğun malların RCA değeri ise ilk dönem zayıf 

üstünlük (1,29) konumunda iken, ikinci dönem dezavantajlı duruma (0,93) 

gerilemiştir. Yani, Brezilya’nın son dönemde sermaye yoğun malların 

ihracatındaki rekabet avantajını kaybettiği söylenebilir. 

Grafik 2’de Rusya’nın RCA değerleri verilmiştir. Buna göre Rusya, 

hammadde yoğun malların ihracatında güçlü üstünlüğe sahiptir. Dönemsel 

olarak bakıldığında, hammadde yoğun malların RCA değerini ikinci 

dönem arttırdığı görülmektedir. 

 

Grafik 2: Rusya’nın Teknoloji Yoğunluğuna Göre RCA Değerleri 

Grafik 3’te ise Hindistan’ın RCA değerleri gösterilmiştir. Bu verilere 

göre Hindistan, hammadde yoğun sınıflandırmada zayıf üstünlüğe, emek 

yoğun sınıflandırmada ise orta derece üstünlüğe sahiptir. Dönemsel olarak 

bakıldığında, hammadde yoğun malların RCA değerini ikinci dönem 

arttırdığı görülmektedir. 

 

Grafik 3: Hindistan’ın Teknoloji Yoğunluğuna Göre RCA Değerleri 
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Grafik 4’te Çin için hesaplanan RCA değerleri gösterilmiştir. Buna göre 

Çin, emek yoğun sınıflandırmada ve kolay taklit edilebilir araştırma bazlı 

sınıflandırmada orta derece üstünlüğe sahiptir. Dönemsel olarak Çin’in 

RCA değerlerine bakıldığında, emek yoğun sınıflamanın RCA değerinin 

ikinci dönem değişmediği, buna karşın kolay taklit RCA değerinin ise 

ikinci dönem arttığı görülmektedir. Bununla birlikte, Çin’in son dönemde 

zor taklit sınıflamada uzmanlaştığı ve rekabet avantajı elde ettiği dikkati 

çekmektedir. 

 

Grafik 4: Çin’in Teknoloji Yoğunluğuna Göre RCA Değerleri 

Grafik 5’te ise Güney Afrika’nın RCA değerleri yer almaktadır. Bu 

sonuçlara göre Güney Afrika, hammadde yoğun sınıflandırmada zayıf, 

sermaye yoğun sınıflandırmada ise orta derece üstünlüğe sahiptir. Söz 

konusu sonuçlar dönemsel olarak incelendiğinde, hammadde yoğun 

malların RCA değerinin ikinci dönem arttığı, buna karşın sermaye yoğun 

sınıflamanın RCA değerinin azaldığı görülmektedir. 

 

Grafik 5: Güney Afrika’nın Teknoloji Yoğunluğuna Göre RCA Değerleri 
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Grafik 6: Türkiye’nin Teknoloji Yoğunluğuna Göre RCA Değerleri 

Türkiye’nin RCA değerleri Grafik 6’da gösterilmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre Türkiye, emek yoğun sınıflamada orta derece, sermaye 

yoğun sınıflamada ise zayıf üstünlüğe sahiptir. Son dönem emek yoğun 

sınıflamada bir düşüş, sermaye yoğun sınıflamada ise bir artış 

gözlenmiştir. Türkiye’nin diğer sınıflamalarda, verilen dönemde, bir 

uzmanlaşması söz konusu olmamıştır. 

4.4. Ülkelerin Teknoloji Yoğunluklarına Göre Uzmanlaşma 

Düzeyleri Arasındaki Korelasyon Analizi 

Bu bölümde, bir önceki bölümde elde edilen bulgular üzerinden, 

Türkiye ile BRICS ülkelerinin teknoloji sınıflandırması RCA değerleri 

arasındaki korelasyon, Spearman Korelasyon ile tahmin edilmiş ve 

sonuçlar Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’nin, Çin ile zor taklit, Güney Afrika 

ile de emek yoğun sınıflandırmada pozitif yönlü bir ilişki ve çok yüksek 

derecede korelasyonu söz konusudur. Bu da örneğin; Türkiye’nin emek 

yoğun sınıflandırmadaki ihracat rekabet gücü (RCA değeri) arttığında 

(azaldığında), Güney Afrika’nın da emek yoğun sınıflamada rekabet 

gücünün (RCA değerinin) arttığını (azaldığını) göstermektedir. 

Bununla birlikte Türkiye’nin, hammadde yoğun mallarda Güney Afrika 

ve Çin; emek yoğun mallarda Hindistan ve Brezilya; zor taklit edilebilen 

araştırma bazlı mallarda Hindistan; sermaye yoğun mallarda ise Hindistan 

ve Çin ile pozitif yönlü bir ilişki ve yüksek derecede korelasyonu söz 

konusudur. 

Aynı zamanda Türkiye’nin, Brezilya ve Rusya ile zor taklit edilebilen 

araştırma bazlı malların sınıflandırılmasında RCA değerleri arasında 

negatif yönlü bir ilişki ve düşük derecede bir korelasyon olduğu 

belirlenmiştir. Bu da örneğin; Türkiye’nin zor taklit edilebilen araştırma 
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bazlı sınıflamadaki ihracat rekabet gücü arttığında, Rusya’nın rekabet 

gücünün azalacağı anlamına gelmektedir. 

Tablo 10: Teknoloji Sınıflandırması RCA Değerlerinin Spearman 

Korelasyon Analizi 

Katsayı Değeri Çok Yüksek r > 0,8 Olanlar Katsayı Değerleri 

Türkiye (EY)-G. Afrika (EY) 0,854 

Türkiye (ZT)-Çin (ZT) 0,827 

Katsayı Değeri Yüksek Olanlar r = (0,6-0,8) Olanlar  

Türkiye (HY)- G. Afrika (HY) 0,771 

Türkiye (EY)-Hindistan (EY) 0,733 

Türkiye (ZT)-Hindistan (ZT) 0,725 

Türkiye (EY)-Brezilya (EY) 0,660 

Türkiye (HY)-Çin (HY) 0,658 

Türkiye (SY)-Hindistan (SY) 0,656 

Türkiye (SY)-Çin (SY) 0,601 

Katsayı Değeri Orta Derecede r = (0,4-0,6) Olanlar  

Türkiye (KT)-G. Afrika (KT) 0,538 

Türkiye (SY)-G. Afrika (SY) 0,489 

Katsayı Değeri Düşük r < 0,2 Olanlar  

Türkiye (KT)-Hindistan (KT) -0,500 

Türkiye (HY)-Rusya (HY) -0,527 

Türkiye (ZT)- Brezilya (ZT) -0,531 

Türkiye (SY)-Brezilya (SY) -0,534 

Türkiye (ZT)-Rusya (ZT) -0,732 

5. Sonuç 

Çalışmada BRICS ülkeleri ile Türkiye’nin dış ticaretteki uzmanlaşma 

düzeylerini belirlemeye yönelik analizler yapılmıştır. Bu bağlamda, ilk 

olarak ülkelerin dış ticarete ne kadar açık veya dış ticarete ne kadar bağımlı 

olduklarını gösteren Ticaret Açıklık (Bağımlılık) İndeksi hesaplanmış ve 

BRICS-T ülkeleri içinde, 2018 yılında, dış ticarete en fazla açık olan 

ülkenin %50,7 ile Türkiye olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmada ikinci olarak, İhracat Benzerlik İndeksi kullanılarak 

Türkiye’nin BRICS ülkeleri ile olan ihracat benzerliği ortaya konmuştur. 

2018 yılında Türkiye ile en yüksek ihracat benzerliği olan ülkelerin; %49 

ile Çin ve Hindistan, %45 ile Güney Afrika olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlarla, Türkiye’nin özellikle Çin ve Hindistan ile yoğun rekabet içinde 

olduğunu söylemek mümkündür. 
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İlerleyen bölümde Vollrath İndeksi kullanılarak ülkelerin küresel çapta 

rekabet avantajı elde ettiği ürün grupları belirlenmiştir. Vollrath İndeksi 

sonuçları incelendiğinde; Türkiye’nin 91 ürün grubunun ihracatında 

rekabet avantajı elde ettiği tespit edilmiştir. Diğer ülkelerin sonuçlarına 

bakıldığında, Brezilya’nın 73, Rusya’nın 43, Hindistan’ın 88, Çin’in 99 ve 

Güney Afrika’nın ise 76 ürün grubunda rekabet üstünlüğü elde ettiği 

sonucuna varılmıştır. 

Daha sonra ülkelerin kendi ticari performanslarını da gösteren Net 

İhracat İndeksi ile analizler yapılmıştır. Bu sonuçlara göre, Türkiye’nin 93 

ürün grubunun ihracatında, geriye kalan 167 ürün grubunun ise ithalatında 

uzmanlaşma gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer ülkelerin sonuçları 

incelendiğinde, Brezilya’nın 102, Rusya’nın 71, Hindistan’ın 121, Çin’in 

142 ve Güney Afrika’nın ise 90 ürün grubunun ihracatında uzmanlaşma 

gösterdiği belirlenmiştir. 

Sonrasında ise ülkelerin ihraç ürünlerinin üretiminde kullanılan 

teknoloji yoğunluklarına göre yapılan sınıflama için RCA değerleri 

bulunmuştur. Buna göre, Türkiye’nin emek yoğun ve sermaye yoğun 

malların ihracatında uzmanlaştığı ve rekabet gücü elde ettiği sonucuna 

varılmıştır. Diğer ülkelere bakıldığında, Brezilya’nın hammadde yoğun ve 

sermaye yoğun, Rusya’nın hammadde yoğun, Hindistan’ın hammadde 

yoğun ve emek yoğun, Çin’in emek yoğun ve kolay taklit edilebilen 

araştırma bazlı mallar, Güney Afrika’nın ise hammadde yoğun ve sermaye 

yoğun malların ihracatında uzmanlaştığı ve rekabet gücü elde ettiği tespit 

edilmiştir. 

Çalışmada son olarak, ülkelerin teknoloji sınıflandırması RCA 

değerleri, Spearman Korelasyon Katsayısı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Türkiye’nin, Çin ile zor taklit, Güney Afrika ile de emek yoğun 

sınıflandırmada pozitif yönlü bir ilişki ve çok yüksek derecede korelasyonu 

söz konusudur. 

Gerek ihracat benzerlik sonuçları gerekse de genel analiz sonuçlarından 

Türkiye’nin küresel rekabetin yanında bu ülkelerle de bir rekabet 

ortamında olduğu açıktır. Bu bağlamda Türkiye’nin, küresel rekabet 

ortamında ayakta kalabilmek ya da ihracatı arttırabilmek için bu gibi 

ihracat benzerliği ve teknolojik yoğunluk bakımından korelasyonu yüksek 

ülkeleri dikkate alması, uygulayacağı ihracat ya da ticaret politikalarını bu 

yönde belirlemesi, söz konusu politikaların başarısı açısından son derece 

önemlidir. Bununla birlikte, Türkiye’nin özellikle rekabet avantajı elde 

ettiği sektörlerin desteklenmesi, kaynakların etkin kullanılması açısından 

önem teşkil etmektedir. Ayrıca Türkiye’nin ihracat benzerliğinin yüksek 

olduğu ülkelere ihracat yapabilmesi zor olduğundan, ürün 

çeşitlendirmesine ve markalaşmaya gitmesi toplam ihracatı arttırıcı bir rol 

oynayacaktır. 
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Ek-1: SITC Rev. 3 Teknoloji Sınıflandırması 

Hammadde Yoğun Mallar 
SITC 0 Canlı Hayvanlar ve Gıda Maddeleri 
SITC 2 (26 hariç) Tarımsal Hammaddeler 
SITC 3 (35 hariç) Mineral Yakıtlar ve Mineral Yağlar 
SITC 4 Hayvansal ve Bitkisel Yağlar 
SITC 56 Gübreler 

Emek Yoğun Mallar 
SITC 26 Dokumaya Elverişli Lifler (Elyaflar) 
SITC 6 (62, 67, 68 hariç) İmalat Malları 
SITC 8 (87, 88 hariç) Diğer Üretim Malları 

Sermaye Yoğun Mallar 
SITC 1 İçkiler, Tütün ve Mamulleri  
SITC 35 Elektrik Enerjisi 
SITC 53 Boyacılıkta Kullanılan Ürünler 
SITC 55 Uçucu Yağlar, Rezinoitler, Parfümeri, Kozmetik 
SITC 62 Kauçuk Eşya 
SITC 67 Demir ve Çelik 
SITC 68 Demir İhtiva Etmeyen Madenler 
SITC 78 Kara Taşıtları 

Kolay Taklit Edilen Araştırma Bazlı Mallar 
SITC 51 Organik Kimyasal Ürünler 
SITC 52 İnorganik Kimyasal Ürünler 
SITC 54 Tıp ve Eczacılık Ürünleri 
SITC 58 İlk Haliyle Olmayan Plastikler 
SITC 59 Kimyasal Maddeler ve Ürünler 
SITC 75 Büro Makineleri, Otomatik Veri İşleme Makinesi 
SITC 76 Haberleşme, Sesi Kaydetme ve Kaydedilen Sesi 

Tekrar Veren Alet Zor Taklit Edilen Araştırma Bazlı Mallar 
SITC 57  İlk Haliyle Plastikler 
SITC 7 (75, 76, 78 hariç) Makineler ve Ulaşım Araçları 
SITC 87 Mesleki, Bilimsel Ölçü ve Kontrol Cihazları 
SITC 88 Fotoğraf Malzemeleri, Optik Eşyalar, Saatler  

     Kaynak: Hufbauer & Chilas (1974). 
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GİRİŞ  

ICC-International Chamber of Commerce), merkezi Paris’te bulunan 

Milletlerarası Ticaret Odası,  1 Ocak 2020 tarihinde INCOTERMS 2020 

‘yi yayınlamıştır. Teslim şekilleri ve lojistikte eşyanın taşınması ve 

tesliminde navlun hesapları maliyetlerinin taraflar arasında dağılımını 

konu alan INCOTERMS kuralları günümüzde yaşanan sorunları çözme 

amacıyla güncellenmiştir.  

İhracat veya ithalat sebebiyle A ülkesindeki bir noktadan, B ülkesindeki 

bir noktaya sevk edilecek ürünler için aşağıda listelenmiş sorumluluk ve 

masrafların kime ait olduğu, İNCOTERMS terimleri ile belirlenir.  

INCOTERMS, teslim şeklinde yaptığı değişiklikle, DAT’ı kaldırmıştır, 

yerine DPU (Delivered at Placed Unloaded), yeni bir teslim şekli, 

getirmiştir. EXW ve DDP kurallarında da ve FCA teslim şeklinde de küçük 

değişiklikler yapılmıştır. Teslim seklini alıcının mı yoksa satıcının mı 

belirlediği ve işletmelerin teslim seklini seçerken neleri ön planda tutması 

gerektiğinin tespiti potansiyel olarak ileride ortaya çıkabilecek 

uyuşmazlıkların bugünden giderilmesinde önemli yer tutacaktır.  Bilinçsiz 

ya da yanlış seçilmiş bir teslim sürekli, kãr etmek isteyen bir işletmeyi 

zarara uğratabileceğinden teslim şekillerinin bilinçli ve doğru seçimi 

büyük önem arz etmektedir.  

Bu araştırmada 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren teslim 

şekillerine ve INCOTERMS’in dış ticaretteki işlevine, yani hangi konuları 

kapsadığına yer verilmiştir. 

1. İNCOTERMS  

INCOTERMS; ICC International Chamber of Commerce (Uluslararası 

Ticaret Odası) tarafından düzenlenen, eşyanın taşınması ile teslimi 

aşamalarında, sorumluluklar ve maliyetlerin taraflar arasında dağılımını 

belirleyen kurallardır. 

Milletlerarası Ticaret Odası (International Chambers of 

Commerce/ICC), 1919 tarihinde ABD’de İngiltere, Fransa, ABD ve 
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Belçika tarafından kurulmuştur. Daha sonra merkezi Paris olarak 

belirlenmiş ve ilk INCOTERMS kuralını 1936 tarihinde ‘’INCOTERMS 

1936’’ olarak yayınlamıştır.  

İlk kez INCOTERMS 1936 olarak yayınlanan terimler;  

1958 yılında » ilk revizyonu, 

1967 yılında » ikincisini, 

1976 yılında » üçüncüsünü, 

1980 yılında » dördüncüsünü, 

1990 yılında » beşincisini, 

2000 yılında » altıncısını 

2010 yılında » yedincisi;Incoterms 2010 ise; 01.01.2011 tarihi 

itibarı ile kullanılmaya başlanmıştır. 

INCOTERMS maddeleri İngilizce tanımların baş harflerinden oluşan 

kısaltmalarla ifade edilir. Sözleşme ve belgelerde belirtilmesi şartıyla 

bütün versiyonlar kullanılabilir. Kurallar hukuki açıdan ihtiyari nitelik 

taşır. Sözleşme ve belgelerde INCOTERMS versiyonu ile birlikte yükleme 

yeri belirtilmelidir. (http://www.lojiblog.com/1-incoterms-teslim-

sekilleri/, 2020). 

İlk defa kuralları 1936 yılında Uluslararası Ticaret Odası 

(ICC) tarafından belirlenen teslim şekilleri, belli aralıklarla güncellenerek 

çağın şartlarına uygun hale getirilmekte ve tarafların en iyi yararlanacağı 

şekilde düzenlenmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nın’ sona ermesi ile 

başlayan ticari hareketlilik 1980’lerden sonra hızlanan küreselleşme ile 

takip etmiştir. Artan rekabet sonucu uluslararası ticaret hız kazanmış, 

ancak bununla birlikte çeşitli ticari ve mali riskler ortaya çıkmıştır 

(Büyükkalkan, 2013, s. 15). ICC (International Chamber of Commerce), 

Uluslararası Ticaret Odası’nda görev alan Taslak Grubu” uzmanları,  her 

10 yılda bir, kendilerine iletilen teslim işlemlerinde yaşanan problemleri 

çözmek için ICC’ye gelen geri bildirimleri değerlendirerek teslim 

şekillerini revize etmektedir.  

Toplam 11 adet olan teslim şeklini içeren 2020 versiyonunda deniz yolu 

taşımacılığında kullanılanlarla, diğer taşıma türlerinde kullanılanlar iki 

ayrı sınıfa ayrılmıştır.  

INCOTERMS, uluslararası ticarette bir malın, bir eşyanın üretildiği 

andan itibaren alıcısına teslim edilmesi sırasında ticari sözleşmelerde alıcı 

ve satıcı arasında ortak bir dilin kullanılmasını sağlayan terimleri 

içermektedir. Alıcı ile satıcı iş ilişkisinin başlangıcında bir sözleşme 

yaparak malın tesliminde hakları ve sorumluluklarını paylaşırlar.  Dünya 

ticaretinde gelişen değişen birçok konu INCOTERMS‘te değişiklik 

yapılmasını gerektirdiğinden 1936 yılından beri yayınlanan günümüze 

kadar 1958, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 yıllarında ICC 
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Milletlerarası Ticaret Odası tarafından değiştirilmiştir. 1 Ocak 2020 

itibariyle yürürlüğe giren INCOTERM 2020, teslim şekillerini günümüz 

şartlarına uyarlamıştır. Teslim şekli olan DAT (Delivered at Terminal) 

yürürlükten kaldırılmıştır, DPU (Delivered at Placed Unloaded), Ex-Work 

(Delivered at Workstation) ve DDP (Delivered Duty Paid) da ve FCA (Free 

Carrier)’da değişiklikler yapılmıştır.  

11 adet olan teslim yöntemleri iki kategoride yer almaktadır. Dünyanın 

dört bir yanındaki ithalatçılar ve ihracatçılar için FCA, “Free Carrier” için 

kullanılan baş harflerdir veya satıcının, malları satıcının tesislerinde veya 

belirtilen başka bir yerde alıcı tarafından belirtilen taşıyıcıya teslim etme 

yükümlülüğüdür. 

INCOTERMS aşağıda sıralanan 3 ana konu ile ilgilenir; 

1. Yükümlülükler 

2. Riskler 

3. Masraflar 

Yükümlülükler olarak sınıflandırılabilecek konular, sevkiyat sürecinde 

hangi işin kim tarafından yapılacağının belirlenmesidir. Örneğin; malın 

sevkiyatını kim organize edecek, sigortayı hangi taraf yaptıracak, gümrük 

prosedürlerini kim gerçekleştirecek gibi sorular bu kapsamdadır. Bir diğer 

konu olan riskler ise eşyanın nerede ne hangi şartlar altında satıcıdan 

alıcıya devredilmiş olduğu konusudur. 

Son olarak masraflar konusu süreç içerisinden oluşması muhtemel 

masrafların taraflardan kime ait olacağını belirler. (Her ne kadar 

Doğrulanmış Brüt Ağırlık / Verified Gross Mass konusu konteyner ve 

içindekilerin ağırlığının tartılması ile ilgili sevkiyatı doğrudan ilgilendiren 

bir konu olsa da çok fazla değişken içerdiğinden ve sabit bir kurala 

bağlanmasının zor olacağı düşünüldüğünden taslak grubu tarafından 

INCOTERMS 2020’ye dahil edilmemesi kararlaştırılmış olup bu masraf 

kaleminin detaylarının mutlak surette taraflar arasında akdedilecek satış 

sözleşmesinde yer alması gerekir.  

7 Eylül 2010 tarihinde INCOTERMS 2010 değişiklikleri 

yayınlanmıştır Yeni versiyonu,1 Ocak 2011 tarihinde uygulamaya 

geçmiştir. Incoterms 2010‟da teslim şekilleri 13‟den 11‟e düşürülmüştür. 

Dört teslim şekli yerine iki yeni teslim şekli getirilmiştir. Yeni teslim 

şekilleri: DAP (Yerinde Teslim - Delivered At Place) ve 

 DAT (Terminalde Teslim - Delivered At Terminal)‟dır.  

Incoterms 2000'de terimler, dört yerine ikili ayrıma tabi tutulmuştur. 

Tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar ile deniz ve içsu taşımalarına ait 

kurallar bütününden oluşmaktadır.  Tüm Taşıma Modlarında Kullanılan 

Teslim Şekilleri:  
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1 EXW-Ex Works Fabrikada Teslim  

2. FCA-Free Carrier Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim  

3. CPT-Carriage Paid To Navlun Ödenmiş  

4. CIP-Carriage and Insured Paid To Navlun ve Sigorta Ödenmiş  

5. DAT-Delivered At Terminal (Yeni) Terminalde Teslim  

6. DAP-Delivered At Place (Yeni) Belirtilen Noktada Teslim  

7. DDP-Delivered Duty Paid Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak 

Sadece Deniz ve İç Su    

       Yolu Taşımalarında Kullanılan Teslim Şekilleri:  

8. FAS-Free Alongside Ship Geminin Yanına Teslim  

9. FOB-Free On Board Gemiye Yükleyerek Teslim  

10. CFR-Cost and Freight Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak 

11. CIF-Cost,İnsurance And Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun 

Ödenmiş Olarak http://www.dunya.com/ incoterms 2010-ile-getirilen-

degisiklik-ve-yenilikler_116659_haber.html.  [Erişim 19.10.2011]. 

DES, DEQ, DAF, DDU terimleri çıkarılarak; DAP ve DAT terimleri 

eklenmiş, terim sayısı 13'den 11’e indirilmiştir 

http://www.iccwbo.org/incoterms/, [Erişim, 20.10.2011].  

Herhangi bir belgede (örneğin ticari faturada) teslim şeklinin kod 

harfleri ve ihracatın gerçekleştirilerek sorumluluğun hükümsüz hale 

geleceği yerin adı yazılır. Örneğin; EX Works İstanbul FOB Mersin, 

DDP Kanada vb. 

INCOTERMS 2010 kuralları hem uluslararası hem de ulusal satım 

sözleşmelerinde kullanıma uygundur. Ayrıca uluslararası sözleşme 

yapılırken ülkeler, 2020 yerine 2010 INCOTERMS kurallarının 

uygulanmasını sözleşmede isteyebilir. INCOTERMS 2020, birçoğunun 

Avrupalı, Çin ve Avustralya'dan temsilciler içeren bir Uzmanlar Komitesi 

(Taslak Grubu) tarafından hazırlanmaktadır. Bu Komite, Uluslararası 

Ticaret Odasının 150 üyesinden (çoğunlukla Ticaret Odaları) gelen farklı 

sorunları görüşmek üzere periyodik olarak toplanır (INCOTERMS, 2020). 

Mallar transit haldeyken birbirini takip eden zincir içinde birkaç defa 

satılabilir. Bu itibarla INCOTERMS 2010 malların ilk elden satışı ile 

birlikte zincirleme satışını da dikkate almıştır. 

INCOTERMS 2000'de terimlerin 4 grup altında toplanması 

sisteminden vazgeçilmiş ve ikili ayrıma gidilmiştir (Tüm taşıma türlerini 
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kapsayan kurallar ile deniz ve iç su taşımalarına özgü kurallar 

oluşturulmuştur). Bunlar: 

Tablo 1 Tüm Taşıma Modlarında Kullanılan Teslim Şekilleri 

EXW-Ex Works Fabrikada Teslim 
FCA-Free Carrier Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim 
CPT-Carriage Paid To Navlun Ödenmiş 

  CIP-Carriage and Insured Paid To Navlun ve Sigorta Ödenmiş 
DAT-Delivered At Terminal 

  ( Yeni) 
Terminalde Teslim 

DAP-Delivered At Place (Yeni) Belirtilen Noktada Teslim 
DDP-Delivered Duty Paid Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak 

 

Tablo 2 Deniz ve İç Su Yolu Taşımalarında Kullanılan Teslim Şekilleri 

 

FAS-Free Alongside Ship Geminin Yanına Teslim 

FOB-Free On Board Gemiye Yükleyerek Teslim 

CFR-Cost and Freight Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak 

CIF-Cost,İnsurance And 

Freight 

Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun 

Ödenmiş Olarak 

Kaynak (Kaya, 2010, s. 4) 

Merkezi Paris’te bulunan Milletlerarası Ticaret Odası, 1 Ocak 2020 

gününde INCOTERMS 2020‘yi yayınlamıştır. Teslim şekilleri ve lojistikte 

eşyanın taşınması ve tesliminde navlun hesapları maliyetlerinin taraflar 

arasında dağılımını konu alan INCOTERMS kuralları günümüzde yaşanan 

sorunları çözme amacıyla güncellenmiştir.  

1.1. Temel sınıflandırma 

INCOTERMS 2 farklı sınıfa ayrılmıştır. INCOTERMS önceki 

versiyonlarında, E, F, C ve D harfi ile başlayan teslim şekillerine göre bir 

ayrım yapıldığını veya denizyolu yüklemeleri ile multimodal taşıma 

tiplerine göre sınıflandırmaya gidildiğini görüyoruz. 

INCOTERMS 2020 düzenlenirken temel olarak firmaların sorumluluk 

ve riskleri ele alınmış, belirleyici nokta sevkiyatın aşamaları, taşıma riskini 

üstlenen tarafların belirlenmesi olmuştur. EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, 

CFR, CIP ve CIP ten oluşan 8 adet iNCOTERMS, sevkiyat 

sorumluluğunun tamamen veya kısmen alıcıya yani ithalatçıya ait olduğu 

teslim şekilleri olarak ilk kategoriyi oluşturmuştur. Taşıma sorumluluğu ve 

riskinin satıcı yani ihracatçı üzerinde olduğu DAP, DPU ve DDP ise ikinci 

kategori olarak kabul edilmiştir. Diğer yandan FAS, FOB, CFR, CIF ten 

oluşan denizyolu yüklemelerinin bir sınıf, EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, 

DPU, DDP oluşan diğer teslim şekillerinin ise multimodal (hava / deniz / 

kara / demir) olarak iNCOTERMS 2020’de kullanılmaktadır. 
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Tablo 3 INCOTERMS 2020 Terimleri 

Tüm Taşıma veya Herhangi Bir 

Taşıma Şekli İçin Ticari 

Terimler 

Deniz ve İç Su Taşımacılığı İçin 

Ticari Terimler 

EXW FAS 

FCA FOB 

CPT CFR 

CIP CIF 

DPU  

DAP  

DDP  

DAT (Terminalde Teslim) terimi, Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış 

Teslim (DPU) olarak adlandırıldı. FCA (Taşıyıcıya Masrafsız Teslim) 

terimi, artık konşimentoların (B/L) yükleme sonrası basılmasına izin 

vermektedir. 

Tablo 4 2020 INCOTERMS’te değişiklikler 

EXW    Ex Works (İşYerinde Teslim) 

FCA Free    Carrier (Taşıyıcıya Masrafsız  Teslim)  

FAS  Free Alongside Ship (Seaand IW)(Gemi Doğrultusunda 

Masrafsız Teslim)  

FOB Free on Board (Sea and  IW)( Gemide Masr a fs ız Teslim)  

CPT Carriage Paid to (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim) 

CIP Carriage and Insurance Paidt o (Taşıma Ücreti ve Sigorta 

Ödenmiş Teslim) 

CFR Cost and Freight (Sea and  IW) (  Masraf lar ve Navlun 

Dâhil Teslim) 

CIF Cost Insurance and  Freight (Sea andIW)( Masraflar, 

Sigorta ve Navlun Dahil Teslim) 

DAP Delivered at Place (Belirtilen Yerde Teslim) 

DPU Delivered at Place Unloaded (Belirtilen Yer d e Eşya  

Boşaltılmış Teslim) 

DDP Delivery Duty Paid (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak 

Teslim) 

Kaynak INCOTERMS® 2020, ICC 
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1.2. Diğer değişiklikler: 

CIF (Masraflar, Sigorta ve Navlun Dâhil Teslim) ve CIP (Taşıma Ücreti 

ve Sigorta Ödenmiş Teslim) yeni standart sigorta düzenlemeleri oluşturdu, 

ancak sigorta düzeyi alıcı ve satıcı arasında pazarlık konusu olmaya devam 

ediyor. FCA (Taşıyıcıya Masrafsız Teslim), DAP (Belirtilen Yerde 

Teslim), DPU (Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Teslim) ve DDP 

(Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim) terimleri artık bir aracı 

kullanmak yerine kendi nakliyesini ayarlayan alıcı ve satıcıyı dikkate 

almaktadır. 

CIP (Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim) terimi için artık 

varsayılan sigorta kapsamı, ICC A veya muadili olarak gereklidir. 

Incoterms® 2010 versiyonunda, sigorta kapsamı ICC C idi. CIF 

(Masraflar, Sigorta ve Navlun Dahil Teslim) kapsamında gerekli sigorta 

kapsamı devam etmektedir. 

 Tüm Taşıma Modları İçin Geçerli Kurallar 

 1.3  EXW – İş yerinde teslim  

 Ex Works İş Yerinde Teslim (EXW), satıcının malları alıcıya (fabrika 

veya depo gibi bir yerde)  sunması durumunda malları alıcıya teslim ettiği 

ve söz konusu teslim yerinin satıcının malı olabileceği veya 

olmayabileceği anlamına gelir. Teslimatın gerçekleşmesi için, satıcının 

herhangi bir sevkiyat aracına mal yüklemesi veya bu tip gümrüklemenin 

geçerli olduğu durumlarda malları ihracat için gümrüklemesi gerekmez. 

Satıcının yükümlülüğünün en az olduğu teslim şeklidir. EXW teslim 

şeklinin diğer uçtaki karşılığı ise alıcıya en az sorumluluk 

yükleyen DDP teslim şeklidir. Ancak ülkemiz gümrük mevzuatına göre, 

yurt dışında yerleşik olan firmanın gümrük işlemlerini yerine getirmesi 

mümkün değildir. Bu durum ayrıca yenilenen Avrupa Birliği Gümrük 

Kanunu’na (Customs Code of the European Union) göre de aykırılık 

taşımaktadır. EXW ve DDP kurallarını tercih eden şirketler, gümrük 

prosedürlerini yerine getirmede zorluklarla karşı karşıyadır 

(https://www.globelink-unimar.com/incoterms-2020-ve-getirdigi-

degisiklikler, 2020) 

Tablo 5 EXW Ex Works İş yerinde Teslim 

Exw                                                              (İş Yerinde Teslim)  

Kontrol, Paketleme, İşaretleme Satıcı 

İhracat İçin Gümrük, Vergi ve 

İzinler 

Satıcı 

Yükleme Alıcı  

Taşıma (Freight) Sözleşmeye Göre  
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Sigorta Sözleşmeye Göre  

Boşaltma Alıcı 

İthalat İçin Gümrük, Vergi ve 

İzinler 

Alıcı 

Satıcı, iş yeri ya da depoda ürünü tutar. Satıcının görevi ürünü alıcıya 

karşı hazır şekilde bulundurmaktır.   Alıcı, malı işyerinde veya belirtilen 

yerde teslim alır. Tüm riskleri ve masrafları üstlenir. Alıcı, malı ya kendi 

ya da başkası aracılığı ile teslim alır. Gümrük işlemleri alıcıya aittir.  

1.4. FCA - Taşıyıcıya Masrafsız Teslim 

 Taşıyıcıya Masrafsız Teslim (FCA), satıcının malları iki şekilden 

biriyle alıcıya teslim ettiği anlamına gelir: Belirtilen yer, satıcının mülkü 

olduğunda, mallar alıcı tarafından organize edilen taşıma araçlarına 

yüklendiğinde teslim edilir. İkinci seçenekte; belirtilen yer başka bir adres 

olduğunda, mallar satıcı tarafından organize edilen taşıma araçlarına 

yüklendikten sonra belirtilen başka adrese ulaştıklarında ve söz konusu 

satıcının taşıma araçlarından ve taşıyıcının veya alıcı tarafından atanan 

başka bir kişinin teslim edilmeye hazır olduğu zaman teslim edilir. İki 

seçenekten hangisi teslimat yeri olarak seçilirse seçilsin; bu yer, riskin ve 

maliyetlerin alıcıya nerede ve ne zaman devrolduğunu belirler. FCA teslim 

şekli, denizyolu ve karayolu yüklemeleri için 2 alt gruba ayrılmıştır. 

Denizyolu ile yapılacak sevklerde, FCA yer almışsa malın taşınması 

sorumluluğu satıcı adına, limanda sona erer. Diğer yandan kıymetli bir 

evrak olan konşimentonun basımı ve gönderilmesi nakliyecinin 

sorumluluğunda gerçekleştirilmekteydi. INCOTERMS 2020 ile alıcı 

firma, taşıma riski kendi üzerinde olmakla birlikte, konşimento gibi taşıma 

senetlerinin, nakliyeci tarafından satıcı firmaya teslim edilmesini, alıcı ile 

yaptıkları sözleşmelere ekleyebilecekler. 

Tablo 6  FCA (Free Carrier ) 

FCA (Free Carrier)                                             Sorumlu  

Kontrol, Paketleme, İşaretleme: Satıcı 

İhracat İçin Gümrük, Vergi ve 

İzinler 

Satıcı 

Yükleme Satıcı/ 

Taşıma (Freight): Alıcı 

Sigorta: Sözleşmeye Göre 

Boşaltma: Alıcı 

İthalat İçin Gümrük, Vergi ve 

İzinler:  

Alıcı 

INCOTERMS 2010 ve daha önceki versiyonlarda FCA ile ilgili temel 

sıkıntı şu idi. Çoklu taşımalarda ve özellikle denizyolu taşımalarında 
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ihracat yükü gemiye yüklemeden önce, örneğin liman girişinde satıcının 

teslimat yükümlülüğü tamamlanıyordu. Ancak örneğin akreditifli bir satış 

yapılmışsa banka, ihracatçıdan konşimento belgesini talep ediyor ve 

konşimento üzerinde yazılması gereken detaylardan sorumlu tutuyordu 

Satıcı yani ihracatçı, nakliyeci firma ile ilişkisi mal teslim edildiği an 

bittiğinden sorumlu olmadığı bir evrağın eksikliği veya hatalarından mesul 

oluyordu. Incoterms 2020’de yapılan revizyon ile bu sorun giderilmiştir 

(https://www.ihracat.co/2019/12/icc-incoterms-2020-teslim-

sekilleri.html, 2020) 

1.5. CPT Carriage Paid to (‘e-a Kadar Navlunu Ödenmiş Şekilde 

Teslim)-CPT  Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim 

Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT), satıcının malları alıcıya 

teslim ettiği- riski de devretmesi- taşıyıcıya teslim ederek veya bu şekilde 

teslim edilen malları tedarik ederek alıcıya teslim etmesi ve anlamına gelir. 

Satıcı, taşıyıcının, kullanılan taşıma araçlarına uygun şekilde ve yerde 

mallara fiziksel olarak sahip olmasını sağlayarak bunu yapabilir. İhracat 

için gerekli belgeleri düzenlemek, ihracat için gerekli işlemleri yapmak, 

taşıyıcıyı bulmak, taşıma sözleşmesini düzenleyip taşıma 

masraflarını/navlunu ödemekle yükümlüdür.  

Tablo 7 CPT (Carriage Paid To) 

CPT (Carriage Paid To 

Kontrol, Paketleme, İşaretleme :Satıcı 

İhracat İçin Gümrük, Vergi ve İzinler :Satıcı 

Yükleme :Satıcı 

Taşıma (Freight) :Satıcı 

Sigorta Sözleşmeye Göre 

Boşaltma Alıcı 

İthalat İçin Gümrük, Vergi ve İzinler Alıcı 

 

Mallar bu şekilde alıcıya teslim edildikten sonra, satıcı malların varış 

yerine sağlam bir şekilde, belirtilen miktarda veya gerçekten ulaşacağını 

garanti etmez.  Bunun nedeni, mallar alıcıya teslim edildiğinde satıcıdan 

alıcıya riskin taşıyıcıya devredilmesidir; Bununla birlikte satıcı, malların 

teslimattan kararlaştırılan varış yerine taşınması için sözleşme yapmalıdır 

(https://www.dhl.com/tr-tr/home/bolumlerimiz/navlun/musteri-

hizmeti/incoterms-2020.html, 2020 ). 

Satıcının sorumluluğu malın alıcıya teslim edilmesinde değil malın, 

yükleme yerinde taşıyıcıya ya da bu taşıma sürecini organize eden kişinin 
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gözetimine teslim etmesiyle son bulur. Teslim gerçekleştikten sonra bütün 

risk ve masraflar alıcıya aittir (Görgün M. , 2019. , s. 213)  

 1.6. CIP - Taşıma ücreti ve sigorta ödenmiş teslim 

Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Teslim (CIP), satıcının malları 

satıcıya teslim ettiği, taşıyıcıya teslim ederek veya bu şekilde teslim edilen, 

malları tedarik ederek alıcıya teslim ettiği ve riski aktardığı anlamına gelir. 

Satıcı taşıyıcının kullanılan taşıma araçlarına uygun şekilde ve yerde 

mallara fiziksel olarak sahip olmasını sağlayarak bunu yapabilir.  

Tablo 8 CIP (Carriage and Insurance Paid To) 

Cıp (Carriage And Insurance Paid To 

Kontrol, Paketleme, İşaretleme Satıcı 

İhracat İçin Gümrük, Vergi Ve İzinler Satıcı 

Yükleme Satıcı 

Taşıma (Freight) Satıcı 

Sigorta Satıcı 

Boşaltma :Alıcı 

İthalat İçin Gümrük, Vergi ve İzinler :Alıcı 

Mallar bu şekilde alıcıya teslim edildikten sonra, satıcı malların varış 

yerine sağlam bir şekilde, belirtilen miktarda veya gerçekten ulaşacağını 

garanti etmez. Bunun nedeni, mallar alıcıya teslim edildiğinde satıcıdan 

alıcıya risk transferlerinin taşıyıcıya teslim edilmesidir; bununla birlikte 

satıcı, malların teslimattan kararlaştırılan varış yerine taşınması için 

sözleşme yapmalıdır (https://www.dhl.com/tr-

tr/home/bolumlerimiz/navlun/musteri-hizmeti/incoterms-2020.html).  

CIF ve CIP ile İlgili Değişiklikler::INCOTERMS 2010'da, CIF ve CIP 

gönderilerde, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta poliçeleri asgari 

seviyede teminatla hazırlanırdı. INCOTERMS 2020 kapsamında CIF için 

halihazırda geçerli olan “Clauses (C) of the LMA/IUA Institute Cargo 

Clauses” devamına yani asgari sigorta seviyesinde sigorta yapılacağına 

karar verilmiştir.  

CIP yüklemeler için ise  “Clauses (A) of the Institute Cargo Clauses” 

yani tüm riskler dâhil sigorta yapılması zorunlu kılındı. Dolayısıyla 

ithalatçının ülkesinde liman teslim ve ithalatçının adresine teslim olarak 

ayrıştırabileceğimiz CIF ve CIP yüklemelerdeki sigorta yükümlülüğünün 

derecesi değişti.  
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Tablo 9 DAP (Delivered at Place) 

 

1.7. DAP - Belirtilen Yerde Teslim Delivered at Place (Üzerinde 

Anlaşılmış Bir Noktada Teslim)-DAP 

Satıcı, varış yerine kadar taşınan malın sorumluluğunu üstlenir, 

belgeleri düzenler, ihracat işlemlerini yapar ve taşıma aracını bularak 

taşıma işinin sözleşmesini hazırlar. Taşıma masraflarını karşılar.  

Tablo 10 DAP (Delivered at Place) 

DAP (Delivered At Place) )                       Sorumlu 

Kontrol, Paketleme, İşaretleme: Satıcı 

İhracat İçin Gümrük, Vergi Ve İzinler :Satıcı 

Yükleme:  Satıcı 

Taşıma (Freight): Satıcı 

Sigorta: Sözleşmeye Göre 

Boşaltma: :Alıcı 

İthalat İçin Gümrük, Vergi ve İzinler  

 

Malların sigortalanması, zorunluluğu yoktur. Alıcı talep ederse 

sigortayı öder. Satıcı, malın varış yerinde taşıma aracından boşaltılmadan 

alıcının ya da onu temsil eden kişinin bulunduğu yere bıraktığında 

sorumluluğu sona ermektedir.   

1.8. Delivered Duty Paid (Gümrük Masrafları Ödenmiş Olarak 

Teslim)-DDP  

DAP’tan farkı satıcı, ithalat için gerekli gümrük işlemlerini yapar. 

(gümrük vergisi ve KDV de dâhil) Malı, taşıma aracından boşaltmadan 

alıcının ya da onu temsil eden kişinin sorumluluğuna bırakarak teslim 

işlemini yerine getirir. 

 

DAP (Delivered At Place 

Kontrol, Paketleme, İşaretleme Satıcı 

İhracat İçin Gümrük, Vergi Ve 

İzinler 

Satıcı 

Yükleme Satıcı 

Taşıma (Freight) Satıcı 

Sigorta Sözleşmeye Göre 

Boşaltma :Alıcı 

İthalat İçin Gümrük, Vergi Ve 

İzinler 

:Alıcı 
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Tablo 11 DDP (Delivered Duty Paid ) 

DDP (Delivered Duty Paid                       Sorumlu 

Kontrol, Paketleme, İşaretleme : Satıcı 

İhracat İçin Gümrük, Vergi ve İzinler :Satıcı 

Yükleme:  Satıcı 

Taşıma (Freight): Satıcı 

Sigorta: Sözleşmeye Göre 

Boşaltma: :Alıcı 

İthalat İçin Gümrük, Vergi Ve İzinler Satıcı 

 

Satıcıya sorumluluklar yükler. Sigorta yapma sorumluluğu yoktur. 

Satıcı, kendi ülkesindeki (ihracat) alıcının ülkesindeki (ithalat) gümrük 

işlemlerini yapmakla sorumludur.  

1.9. Delivered at Placed Unloaded (Belirtilen Noktada Yükün 

Boşaltılmış Şekilde Teslimi)-DPU  

DPU, DAT teslim şeklinin yerine uygulanmaya başlanmıştır. Incoterms 

2020’de DAP hem DPU teslim şekilleri için sigortanın ihracatçıya mı 

yoksa ithalatçıya mı ait olduğu net bir şekilde belirtilmemiştir, bu durum 

önceki versiyonlarda da net değildi. Taraflar arasında satış sözleşmesi veya 

proforma fatura ile aksi belirtmedikçe, ihracatçı firma, sigorta yapmadan 

sevkiyatı organize eder. Bu durumda ithalatçı firmanın durumu 

sorgulaması ve yükün güvenliği, olası hasarda tazmini için, sigortayı 

yaptırması gerekir.  

Tablo 12 DPU Delivered at Place Unloaded 

DPU (Delivered At Place Unloaded 

Kontrol, Paketleme, İşaretleme Satıcı 

İhracat İçin Gümrük, Vergi ve İzinler Satıcı 

Yükleme Satıcı 

Taşıma (Freight) Satıcı 

Sigorta Sözleşmeye Göre  

Boşaltma :Satıcı 

İthalat İçin Gümrük, Vergi ve İzinler :Alıcı 

DAT (Terminalde Teslimat) teslim şekli, varış yerinin yani malın teslim 

edileceği adresin yalnızca bir terminal değil, herhangi bir yer olabileceğini 

vurgulamak için DPU (Eşyanın boşaltılacağı yerde teslim) “Delivered at 

Place Unloaded” olarak yeniden adlandırıldı. Bu noktada satıcı açısından 
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dikkat edilmesi gereken, malın teslim edileceği yer bir terminal yani 

gümrük noktası değilse, mal boşaltma yerinin uygun bir yer olmasıdır.  

DDP’de malın taşıma aracından boşaltılması hariç bütün sorumluluk 

satıcıya aittir.  

2. DENİZ VE ÜLKE İÇİ SUYOLU TAŞIMACILIĞI 

KURALLARI 

Sadece deniz yolu taşımalarında kullanılmaktadır. FAS, FOB, CFR ve 

CİF olmak üzere do ̈rt kısaltmadan oluşur. Kendisiyle birlikte bir yer adıyla 

kullanılır. Deniz yolunda kullanıldığından bu kısaltmaların yanında liman 

adı bulunur Mesela Pendik limanından İtalya’nınTrieste limanına giden 

geminin teslim yo ̈ntemini CFR olarak belirtilecekse CFR Trieste şeklinde 

kısaltma yapması gerekir.  

2.1. FAS - Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim 

Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim (FAS), mallar, alıcı tarafından 

belirtilen sevkiyat limanında tayin edilen mallar geminin yanına 

yerleştirildiğinde (örneğin bir rıhtımda veya bir mavnada) veya satıcı 

malları tedarik ettiğinde satıcının malları teslim ettiği anlamına gelir.  

Tablo 13 FAS Free Alongside Ship 

Fas Free Alongside Ship 

Kontrol, Paketleme, İşaretleme Satıcı 

İhracat İçin Gümrük, Vergi Ve İzinler Satıcı 

Yükleme Alıcı 

Taşıma (Freight) Alıcı 

Sigorta Sözleşmeye Göre  

Boşalta Alıcı  

İthalat İçin Gümrük, Vergi ve İzinler Alıcı 

 

Sadece deniz yolunda kullanılan bu teslim yöntemi malın, alıcı 

tarafından temin edilen gemiye yüklenmek üzere, yüklemenin yapılacağı 
limana satıcı tarafından getirilmesidir (ICC, Teslim Şekilleri, 2013, s. 21). 

Mallar geminin yanındayken malların kaybolması veya hasar görmesi 

riski ve alıcı o andan itibaren tüm masrafları üstlenir. 

2.2. FOB - Gemide Masrafsız Teslim 

Gemiye Masrafsız Teslim (FOB), satıcının, alıcı tarafından belirtilen 

sevkiyat limanında belirtilen gemideki malları alıcıya teslim ettiği veya 
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hâlihazırda teslim edilen malları tedarik ettiği anlamına gelir. En eski 

teslim yo ̈ntemlerinden biridir. Satıcının sigorta sözleşmesi yapmak ve 

taşıma aracı temin etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Satıcının 

sorumluluğu malları yüklenmek üzere geminin yanına getirmekle 

bitmemekte ve yükleme sürecinin içine girmektedir. Yükleme satıcının 

sorumluluğunda olmasına rağmen mallar gemi güvertesine geçtikten sonra 

bütün risk alıcıya aittir. Yani satıcının sorumluluğu mallar geminin 

güvertesini geçtikten sonra bitmektedir. 

Tablo 15 FOB (Free on Board) 

Fob (Free On Board 

Kontrol, Paketleme, İşaretleme Satıcı 

İhracat İçin Gümrük, Vergi Ve 

İzinler 

Satıcı 

Yükleme Satıcı 

Taşıma (Freight) Alıcı 

Sigorta Sözleşmeye Göre  

Boşaltma :Alıcı  

İthalat İçin Gümrük, Vergi ve 

İzinler 

Alıcı 

 

Mallar gemiye yüklendiğinde; kaybolma veya hasar görme riskleri o 

andan itibaren tüm masrafları alıcı tarafından üstlenilir. 

2.3. CFR - Masraflar ve Navlun Dâhil Teslim 

Masraflar ve Navlun Dahil Teslim (CFR), satıcının malları gemideki 

alıcıya teslim ettiği veya halihazırda teslim edilen malları tedarik ettiği 

anlamına gelir. Deniz yolunda kullanılan CFR’de satıcının sorumluluğu 

malın gemi güvertesine geçişiyle son bulur. Satıcı, taşıyıcı firmayı bulur 

ve taşıma sözleşmesini kendisi yapıp yükleme masraflarını ve taşıma 

maliyetini de kendisi öder. Mal gemi güvertesine geçtiği andan itibaren 

satıcı malı alıcıya teslim etmiş sayılır. Bu sebeple o ̈ncekilerden farklı 

olarak varış yerine kadar olan maliyetler ve taşıma masrafları alıcıya aittir 

ve e CFR fiyatı genellikle masraf ve taşıma masraflarını içermesi sebe- 

biyle FAS ve FOB’dan daima yüksektir. Satıcının sigorta yapmama 

yükümlülüğü bu teslim yo ̈nteminde de devam etmektedir. Bir sonraki 

başlığın konusu bu sorumluluğu da satıcıya yükleyen teslim yo ̈ntemidir 

(ICC, 2013, s. 23) . 
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Tablo 16 CFR (Cost and Freight) 

CFR (Cost and Freight 

Kontrol, Paketleme, İşaretleme SATICI 

İhracat İçin Gümrük, Vergi Ve 

İzinler 

SATICI 

Yükleme SATICI 

Taşıma (Freight) SATICI 

Sigorta Sözleşmeye Göre  

Boşaltma :ALICI  

İthalat İçin Gümrük, Vergi ve 

İzinler 

ALICI 

Kaynak (Özalp, 2020). 

Mallar gemide iken malların kaybolması veya hasar görmesi riski; 

satıcının malların varış noktasına belirtilen miktar veya tamamının 

gerçekten sağlam bir şekilde ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın malları 

teslim etme yükümlülüğünü yerine getirdiği için; alıcıya devrolur. CFR'de, 

satıcının alıcıya sigorta teminatı satın alma yükümlülüğü yoktur: alıcıya 

kendisi için bir miktar teminat alması tavsiye edilir. 

2.4. CIF - Masraflar, Sigorta ve Navlun Dâhil Teslim  

Masraflar, Sigorta ve Navlun Dahil Teslim (CIF), satıcının malları 

gemideki alıcıya teslim ettiği veya halihazırda teslim edilen malları tedarik 

ettiği anlamına gelir. Mallar gemide iken malların kaybolması veya hasar 

görmesi riski; satıcının malların varış noktasına belirtilen miktar veya 

tamamının gerçekten sağlam bir şekilde ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın 

malları teslim etme yükümlülüğünü yerine getirdiği için; alıcıya devrolur.  
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Tablo 17 CIF (Cost, Insurance and Freight) 

INCOTERMS 2020 İhracatçı ve İthalatçı Açısından Masrafların 

Dağılımı 

S: Satıcı tarafından ödenen maliyetler                                                                
A: Alıcı tarafından ödenen maliyetler  

INCOTERMS 2020, gümrük işlemlerinin yapılması aşamasında 

ihracatçı ve ithalatçı firmaların üzerine düşen sorumlulukları daha net bir 

şekilde sınıflandırıyor. Tecrübelerden yola çıkılarak ihracatçı ve 

ithalatçılar açısından maliyet ve riskler göz önünde bulundurarak, satıcının 

ve alıcının gümrük işlemlerindeki rolü netleştirilmiştir. Bir diğer önemli 

konu INCOTERMS 2020 ile ilk kez transit mallara dâhil işlemlere 

değinilmiştir.  

Maliyet   Navlun Alıcıya Ait Navlun Satıcıya Ait Adres Teslim  

Incoterms EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DPU DAP DDP 

Paketleme S S S S S S S S S S S 

Depodan 

yükleniyor 
A S S S S S S S S S S 

Ön taşıma A S S S S S S S S S S 

İhracat 

gümrük 

işlemleri 

A S S S S S S S S S S 

Kalkışta 

elleçleme 
A A A S S S S S S S S 

Ana ulaşım A A A A S S S S S S S 

Ulaşım 

sigortası 
A A A A A S A S S * S S 

Varışta 

taşıma 
A A A A A A A A S S S 

İthalat 

gümrük 

Belgesi 

A A A A A A A A A A S 

Sonrası 

arabası 
A A A A A A A A A A S 

Depoya 

boşaltma 
A A A A A A A A A A S 
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Bir INCOTERMS seçerek, firmalar arasında, sorumluluk ve risklerin 

hangi noktada bitip hangi noktada başlayacağının netleşmiş olması gerekir. 

Örneğin İhracatçı, ithalatçının talep ettiği bir limanda malları teslim 

etmekle yükümlü mallar geminin bulunduğu limana kadar getirildi, ancak 

gemiye yükleme yapılırken bir kaza yaşandı ve mallar hasar gördü. Bu 

durumda sigorta yükümlülüğü kime ait? Ticareti yapacak olan satıcının ve 

alıcının aralarında düzenledikleri sözleşmede INCOTERMS’ e atıf 

yapıldığı zaman, her iki tarafta koşulları ve sorumlulukları daha açık bir 

şekilde algılayacaktır ve yanlış anlaşılmaların önüne geçilmiş olunacaktır. 

Bu sözleşmelerde yapılacak olan atıf, eğer tarafların hepsi kabul eder ise 

eski yıllardaki teslim şekilleri de olabilir. Örneğin, sözleşmede teslim şekli 

INCOTERMS 2000’ e göre FOB olacaktır deniyorsa 2000 yılında 

yayınlanan INCOTERMS FOB şartlarına uygun teslim şeklinin şartlarına 

göre yapılmalıdır. Fakat herhangi bir yıl belirtilmemişse en güncel 

INCOTERMS baz alınır ve en son yayımlanana göre sorumluluk geçişi 

olur (Tunç, 2015).  

SONUÇ 

Uluslararası ticarette alıcı ve satıcının sorumlulukları sözleşmede 

belirtilir. Taraflar hangi sorumlulukları paylaştıklarını uluslararası bir dil 

ile belirleyerek kısaltılmış INCOTERMS‘i kullanırlar. Uluslararası Ticaret 

Odası, ICC tarafından çağın gereklerine uygun olarak hazırlanan 

INCOTERMS yenilendikçe ticaretle ilgili kişiler tarafından bu 

değişiklikler takip edilir. ICC ‘nin web sayfasında yayınlanan bu kurallar 

alıcı ile satıcının hangi sorumlulukları paylaştığını belirler. İthalat ve 

ihracatta malın nereye teslim edileceği, sigortası, navlunu kimin ödeyeceği 

belirlenerek güvenli bir ticaret başlatılır. Taraflar daha önceki 

INCOTERMS’i de tercih edebilecekleri için çok geniş bir perspektifte ele 

alınabileceğinden uyuşmazlığın ortadan kalkması sağlanmış olur. 

INCOTERMS, ticarette ortak bir dildir. Dünyanın her yerinde uluslararası 

Ticaret Odası’nın terimleri ile teslim işlemi gerçekleştirilir. ICC, 

uluslararası ticaret ilişkilerinde anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları ve 

hukuksal ihtilafları ortadan kaldırmak ve böylece alıcı ve satıcının para ve 

zaman kaybını önlemek mümkündür. INCOTERMS®, Uluslararası Ticari 

Terimler’in (International Commercial Terms) kısa hali olup, alıcı ile satıcı 

arasında ürünlerin nerede ve ne şekilde teslim edileceğine ilişkin detayları 

belirleyen ve ICC tarafından detayları belirlenmiş kurallardır.  

FCA, denizyolu ve karayolu ile taşınacak yükler için 2 gruba 

ayrılmıştır. Denizyolu ile sevk ediliyorsa malın taşınma sorumluluğu satıcı 

için, limanda sona erer. Konşimentonun basımı ve gönderilmesi taşıyıcının 

sorumluluğunda iken INCOTERMS 2020 ile, alıcı firma, taşıma riski 

kendi üzerinde olmakla birlikte, konşimento gibi taşıma senetlerinin, 

nakliyeci tarafından satıcı firmaya teslim edilmesini, alıcı ile yaptıkları 

sözleşmelere ekleyebilecektir.  
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Akreditifli bir satış yapılmışsa banka, ihracatçıdan konşimento 

belgesini talep ediyor ve konşimento üzerinde yazılması gereken 

detaylardan sorumlu tutuyordu Denizyolu taşımacılığında taşımalarında 

ihracat yükü gemiye yüklemeden önce, örneğin liman girişinde satıcının 

teslimat yükümlülüğü tamamlanıyordu.  

Ancak satıcı yani ihracatçı, nakliyeci firma ile ilişkisi mal teslim 

edildiği an bittiğinden sorumlu olmadığı bir evrakın eksikliği veya 

hatalarından mesul olmaktaydı. INCOTERMS 2020’de yapılan revizyon 

ile bu sorun giderilmiştir. Ayrıca CIF ve CIP ile İlgili Değişiklikler: 

yapılmıştır.  INCOTERMS 2010'da, CIF ve CIP gönderilerde, taraflarca aksi 

kararlaştırılmadıkça, sigorta poliçeleri asgari seviyede teminatla 

hazırlanırken INCOTERMS 2020 kapsamında CIF için hâlihazırda geçerli 

olan “asgari sigorta seviyesinde sigorta yapılacağına karar verilmiştir. CIP 

‘te tüm riskler dâhil sigorta yapılması zorunlu hale getirildi. DAT, DPU 

olarak değiştirildi: DAT (Terminalde Teslimat), malın teslim edileceği 

adresi sadece bir terminal değil, herhangi bir yer olabileceğini DPU 

(Eşyanın boşaltılacağı yerde teslim) “Delivered at Place Unloaded” 

şeklinde değiştirdi.  

INCOTERMS 2020 ile artık, ihracatçı veya ithalatçı firmanın kendi 

aracı ile uluslararası taşıma yapabileceği belirtilmiştir. Yani INCOTERMS 

2010’da ihracatçı ve ithalatçının aracı ile nakliye uluslararası taşımanın, 

alıcı ve satıcı firma dışında üçüncü bir firma tarafından, bir nakliye firması 

tarafından yapılacağı kabul edilmiştir. Oysa 2020 INCOTEMS ithalat ve 

ihracatı kendi aracı ile yapabileceğini kabul etmiştir.  

INCOTERMS 2020 ile DAP ve DPU, DAT teslim şeklinin yerine 

uygulanacak. Önceki versiyonlarda da olduğu gibi INCOTERMS 2020’de 

DAP hem DPU teslim şekilleri için sigortanın ihracatçıya mı yoksa 

ithalatçıya mı ait olduğu net bir şekilde belirtilmemiştir, Satış sözleşmesi 

veya proforma faturada aksi belirtmemişse, ihracatçı firma, sigorta 

yapmadan sevkiyatı organize edebilir. İthalatçının böyle bir durumun 

olabileceğini göz önünde bulundurarak malın sigortasını yapması 

gerekecektir.  
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Tablo  18     INCOTERMS 2020 | TESLİM ŞEKİLLERİ 

 

Riskin 

Alıcıya 
Geçişi 

 

Paketle

me 

 

Yükle

me 

 

Liman/

Yer 
Teslim 

 

İhracat 

Prosedürl
eri 

Çıkış 

Termi

nal 
Ücretl

eri 

Ana 

Taşıyıcı

ya 
Yüklem

e 

 

Navlun

 Si
gorta 

Varış 

Termi

nal 
Ücretl

eri 

 

Varış 

Yeri 
Tesli

m 

 

İthalat 

Prosedürl
eri 

 

Boşalt

ma 

 

Tüm Taşıma 

modları 

W 

 

FCA

EXW 

Alıcının 

Tasarrufund

a 

 
Alıcının 

Taşıma 

Aracında 

Satıcı 

 

Satıcı 

Alıcı Alıcı Alı

cı 

Alıc

ı 

Alıcı Alıcı Sözleş

me 

 

Sözeşm
e 

Alıcı 

 

Alıcı 

Alıcı 

 

Alıcı 

Alıcı 

 

Alıcı 

Alıcı 

 

Alıcı Satıcı Satıcı  Satıcı Satıcı Satıcı/Alıcı

*1 

Alıcı 

 FAS Gemi 

Doğrultusu

nda 

Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Alıcı Alıcı Sözleş

me 

Alıcı 

Alıcı 

Alıcı 
Alıcı 

Alıcı 

Alıcı 

Alıcı 
Alıcı 

Alıcı 

Alıcı 

Alıcı 
Alıcı 

Alıcı 

Alıcı 

Alıcı 
Alıcı  

Deniz 

Taşımacılığı 

FOB 

 

CFR 

Gemi 

Bordasında 

 

Gemi 

Bordasında 

Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Alıcı Sözleş

me 

 

Sözleş

me 

Satıcı Satıcı  Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı 

 CIF Gemi 

Bordasında 

Satıcı Satıcı Satıcı   Satıcı Satıcı Satıcı 

*2 

CPT  Taşıyıcıda 
 

CIP   Taşıyıcıda 

 

Satıcı Satıcı Satıc Satıcı Satı
cı 

Satıcı Satıcı Sözleş
me 

Satıcı Alıcı Alıcı Alıcı 

Satıcı Satıcı Satıcı Satıcı Satı

cı 

Saıcı Satıcı Satıcı 

*3 

Satıcı Alıcı Alıcı Alıcı 
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Tüm Taşıma 
DAP Belirlenen 

Yerde Boşaltılmamış modları 

 

DPU Belirlenen Yerde 

Boşaltılmış 

 
DDP Belirlenen Yerde 

Boşaltılmamış 

Satıcı Satıcı Satı

cı 

Satıcı Satı

cı 

Satıcı Sat

ıcı 

Sözleş

me 

Satı

cı 

Sat

ıcı 

Alıcı Alıcı 

Satıcı Satıcı Satı
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*1 Eğer yükleme satıcının yerinde olacaksa yükleme satıcının, başka bir yerde olacaksa alıcının sorumluluğundadır.*2 Sigorta 

Clause C Kapsamındadır. 3 Sigorta Clause A Kapsamındadır. Kaynak http://www.exportact.com/wp-

content/uploads/2020/01/Incoterms_2020-exportact.com_.pdf
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1. Giriş 

Üretim ve tüketim faaliyetlerinin dünya nüfusuna paralel olarak hızla 

artması, çevrenin kirlenmesine, doğal kaynakların azalmasına ve zamanla 

yok olmasına neden olarak dünyanın geleceğini tehdit etmektedir (Öz ve 

Kutbay, 2016: 247). Son yıllarda çevresel faaliyetler küresel ölçekte ilgi 

çeken konular arasında yer almaktadır. Nitekim çevre üzerinde; insan ve 

endüstriyel etkilerin artmasının bir sonucu olarak, çevresel konular daha 

yoğun ve yaygın hale gelmiştir (Gelmez, 2020: 607). Bu süreçte, dünya 

nüfus oranının, kent merkezlerindeki nüfus yoğunluğunun, aşırı ve 

bilinçsiz tüketimin artmasıyla oluşan çöp yığınları, içerisinde 

bulunduğumuz yüzyıla ait uygarlığın ayrı bir boyutunu gözler önüne 

sermektedir. Sürekli artan tüketimle, doğa hem atık deposu olarak 

kirletilmekte hem de kaynak olarak sömürülmektedir. Atık üretimi insan 

yaşamının doğal bir sonucu olarak bilinmektedir. İlk zamanlar, toplum 

sağlığı temelinde hareket edildiği için atıkların kontrolsüz bir şekilde 

bertaraf edilmeye çalışıldığı ancak zaman içerisinde bu uygulamanın hava, 

su ve toprak kirliliğine neden olduğu fark edilerek, çevreye minimum 

düzeyde zarar verecek şekilde atıkların geri kazandırılarak ekonomik 

açıdan yarar sağlayacak kaynaklara dönüştürülmesi için düzenli bir katı 

atık kazanım sistemine geçiş yapıldığı bilinmektedir. Özellikle doğal 

kaynakların tükenmesi riski göz önünde bulundurulduğunda daha az 

kaynak kullanımını sağlayacak ve maliyeti düşürecek olan “geri kazanım” 

kavramı ön plana çıkmaktadır (Aygül ve Yıldız, 2018: 82-83; Öktem, 

2016: 360). 

Sahip olunan kaynak miktarları ile insanlar için gerekli olan miktarlar 

arasındaki fark olarak ifade edilebilecek olan atık, eldeki kaynakların gerek 

duyulandan fazla veya verimsiz kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 

Atıklar hem teknik hem de sıhhi yönden şartlara uygun olarak yok 

edilmediklerinde toprak, hava ve su kirlenmelerindeki en önemli nedenler 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Tufaner, 2019, s. 34). Bundan dolayı, 

modern ticari, ekonomik ve sosyal hayatta özellikle katı atıkların çevreye 
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hiç zarar vermeyecek veya gerçekleştirilebilecek en az zararla arıtılmasını 

ve ekonomik anlamda en verimli şekilde değerlendirilebilmesini 

sağlayacak yöntemlerin kullanılması önemlidir. Bu doğrultuda atıkların 

yeniden değerlendirilerek hem ekonomik hem de ekolojik olarak katma 

değer oluşturmasında üç temel yöntem ön plana çıkmaktadır; yeniden 

kullanım (reuse), geri dönüşüm (recyle) ve geri kazanım (recovery). 

Yeniden kullanım ile ürünün kullanım süresi uzatılmakta, geri dönüşümle 

katı atıklar ikincil hammadde veya yarı mamule dönüştürülerek imalat 

sürecinde kullanılmakta, geri kazanımla ise hammadde tüketimi 

düşürülmekte ve böylece tabi kaynaklar korunabilmektedir (Karagözoğlu, 

Özyonar, Yılmaz ve Atmaca, 2009). 

Geri kazanım, en ekonomik bertaraf yöntemi olarak kabul edilmektedir. 

Geri kazanım ile katı atık halini almış atık miktarın hacim olarak 

azaltılabilmekte, bunun yanında enerji tasarrufu da sağlanabilmektedir. Bu 

sayede katı atıkların düzenli olarak depolandığı ve işlem gördüğü deponi 

alanlarının da kullanım ömrü uzatılabilmektedir. Geri kazanımın düzenli 

olarak gerçekleştirilebilmesi ilk olarak geri kazanım sağlanabilecek 

materyallerin kaynakta ayrıma tabi tutulması, ikincil olarak toplama 

esnasında ayrılması, son olarak ise deponi merkezlerinde ayrıma tabi 

tutulması yöntemleriyle sağlanabilir. Bunların içerisindeki en etkin ve 

verim yöntem ise kaynakta ayırım yoluyla maddelerin kalitelerinin de 

korunarak geri kazanımda değerlendirilmesidir. Günlük yaşantıda insanlar 

sahip oldukları kaynakları bilinçli veya bilinçsiz olarak boşa harcamakta, 

israfa neden olmakta ve doğal kaynaklara da zarar verebilmektedirler. 

Bundan dolayıdır ki, her şeyden önce geri kazanımın temelinde insanların 

israfa yönelik, savurgan tüketim alışkanlıklarının ve davranışlarının 

bilinçli tüketim davranışları ile değiştirilebilmesi yatmaktadır. 

Geri kazanım konusu; insanların çevresel kaygılarından dolayı 

işletmelerin daha fazla sorumluluk almaları, daha az girdi ve kaynak 

kullanımı ile sürdürülebilir gelişmenin sağlanması bakımından 

yaygınlaşmakta ve ilerleyen zamanlarda da öneminin daha da artacağı 

düşünülmektedir. Bunun için işletmeleri ve diğer kurumları geri kazanıma 

yönlendiren nedenlerin yasal zorunluluklarla birlikte ekonomik ve sosyal 

sebepler ile çevresel kaygılar olduğu söylenebilir (Karaçay, 2005). Atık 

ürünlerin geri kazanımı, üretim maliyetini net bir şekilde koruyabilmekte 

ve ekonomik verimliliği artırabilmektedir. Ayrıca çevrenin ve doğal 

kaynakların korunması üzerinde de büyük etkisi vardır. İşletmeler 

açısından müşterilere katma değer oluşturma, müşteri ilişkilerini geliştirme 

ve rekabet avantajı elde edebilmeleri atıkları azaltabilmelerinin ve 

kullanılmış ürünlerden yeniden değer oluşturabilmelerinin yollarını 

bulmalarına bağlıdır. Tüm bu zorluklar geri kazanım lojistiğini hem 

işletme yöneticileri hem de araştırmacılar açısından üzerinde durulması 

gereken bir alan haline getirmiştir (Bei ve Linyan, 2005). Geri kazanım 
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lojistiği, çevre koruma bilincinin artması, kaynakların kademeli olarak 

tüketilmesi ve pazardaki rekabetin artmasıyla geliştirilmiştir. Kısaca geri 

kazanım lojistiği çok fazla sosyal kaynak tasarrufu sağlayıp, işletme 

maliyetlerini azaltacak ve müşteri memnuniyetini arttıracaktır (Ran vd., 

2016: 1-2). Bu noktada Türkiye'de son yıllarda hem üretim süreçlerinde 

hem de dış ticaretinde artan bir trendde rol almaya başlayan Endüstri 4.0 

teknolojilerinden de (Arslandere, 2020) faydalanılması gereği ayrıca 

değerlendirilmesi gereken zaruri bir husustur. Zira geri kazanım 

faaliyetlerini yönetmek ve yürütmek hem zor hem de pahalıdır. Atık 

yönetimi sosyo-ekonomik, politik ve çevresel faktörlere bağlıdır. Bu 

nedenle atıkların yönetimi ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmektedir 

(Ahmed ve diğerleri, 2019). Teknolojinin yanı sıra yeni teknolojilerin 

kullanım ve geliştirme hızının artması ürünlerin ömrünü kısaltmış, bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin gelişmesi dijital bilgi ekonomisinin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Dünya çapında kısaltılmış ürün yaşam 

döngüsü, üretimin dünya çapında hareket etmesine izin vermiştir (Öz, 

2011: 142). Özellikle geçtiğimiz son on yılda dünya genelinde artan 

tüketimle orantılı olarak düzenli depolama alanlarının (deponi) azalması 

ve sınırlı doğal kaynaklara yönelik çevresel endişelerin artması 

sanayileşmiş ülkeler için atıkların azaltılması ve geri kazanımın 

sağlanmasını zorunluluk haline getirmiştir (Bei ve Linyan, 2005). 

Türkiye’de son yıllarda çıkartılan kanunlar ile de geri dönüştürülebilir 

atıkların geri kazanımları bir zorunluluk haline gelmiştir. Geri kazanımın 

ekonomik getirisinin sağlanabilmesi de yeterli sayı ve düzeyde geri 

dönüşüm tesislerine sahip olunmasına bağlıdır. Ancak geri kazanım sadece 

ekonomik getiri unsuru olarak görülmemelidir. Çevre kirliliğinin 

azaltılması yoluyla gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmenin yolu 

atıkların geri kazanımından geçmektedir. Türkiye jeopolitik konumu 

itibariyle enerji kaynaklarına sahip ülkeler ile enerji kaynaklarını ihraç 

eden ülkeler arasında geçiş güzergâhında yer almaktadır. Ancak kaynak 

yetersizliği veya kaynakları verimli bir şekilde artıramama nedeniyle 

enerjinin yaklaşık% 70'i yurt dışından ithal edilmektedir. Bu durum cari 

açığı artırmaktadır (Ravanoğlu ve Bostan, 2019: 1714). Bu nedenle 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de yenilenebilir enerjinin ekonomide etkisi 

büyük olmaktadır. 

Çalışmada, atık ve atık türleri ile ilgili bilgilere yer verilmiş olup 

dünyada ve Türkiye’de atıkların geri kazanımı konularına değinilmiştir. 

1.1. Kağıt-karton ambalaj ve geri kazanımı 

Kâğıt; yüzyıllardır en çok tercih edilen ambalaj türü olmuştur. Katı 

atıkların geri kazanımdaki en büyük payı kağıtlar oluşturur. Geri 

kazanılmış 1 ton kağıt hamurunun 4 veya 5 m3, yani yaklaşık 20 veya 30 

yılda yetiştirilen ağaç miktarına eşit olduğu bilinmektedir. Ülkemizde kağıt 
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üretimi artarken ters orantılı bir şekilde orman kaynakları azaldığından 

kağıt üretiminde hammadde problemi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de 

kağıt atıkların değerlendirilmesi odun ve enerji kullanımını azaltacaktır. 

Çünkü 1 ton kağıt atığın geri kazanımının sağlanması 8-16 arasında çam 

ağacının kesilmesini engelleyecek, yaklaşık 17-20 bin doların ülkemizde 

kalmasını ve normal şartlarda kullanılacak enerjide yaklaşık %50 tasarruf 

sağlayacaktır. Bu miktar yaklaşık olarak 1 ailenin 1 yıl boyunca 

kullanacağı elektrik enerjisine denk gelmektedir. Ayrıca kağıt imalatı 

sırasında oluşan kirlilikte hesaba katıldığında kağıt geri kazanımının ne 

kadar önem ihtiva ettiği görülmektedir. Karton ise esas olarak ambalajlama 

amacıyla kullanılan kalın bir kağıt formudur. Karton, kağıt yapım 

teknolojisinin son aşamasıdır ve kağıt hamuru geri dönüştürülemeyecek ve 

kağıt yapımında kullanılamayacak durumda olduğunda üretilir. Yumurta 

kolileri, gıda ambalajları, hububat içeren kartonlar, mumlu ve yağlı 

kağıtlar, mukavva kitap cildi, peçete veya kağıt havlu dışında kalan diğer 

kağıt-karton atıkların geri kazanımı mümkündür (Gündüzalp ve Güven, 

2016: 4; Owaid vd., 2015: 537). 

Ülkemizdeki 2006 yılında yapılan ambalaj ve ambalaj atıkları 

istatistikleri incelendiğinde kağıt-karton ambalaj üretim miktarının yıllık 

1.224.626 ton, piyasaya sürülmekte olan ambalaj miktarının 464.263 ton, 

bunların geri kazandırılma oranının %30, olması gereken geri kazanım 

miktarının 139.271 ton, geri kazanılan miktarın 1.075.365 ton ve 

gerçekleşen geri kazanım oranının ise %231.63 olduğu görülmektedir 

(Karagözoğlu vd., 2009: 5). 2017 verileri incelendiğinde ise; üretilen kağıt-

karton ambalaj miktarının 2.757.848 ton olduğu, bunun 1.604.828 tonunun 

piyasaya sürüldüğü, 1.258.128 tonunun geri kazanıldığı ve gerçekleşen 

geri kazanım oranının %78 olduğu görülmektedir (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2018). Kağıt-karton ambalajların ülkemiz yerleşim 

alanlarındaki katı atık bileşen oranlarına bakıldığında büyük kentlerde 

%11, orta kentlerde %10, küçük kentlerde %5.2, ve kırsal beldede ise %2.3 

olduğu görülmektedir (Erdoğan, 2017: 63-64). 

1.2. Plastik ambalaj ve geri kazanımı 

50 yılı aşkın bir süredir her geçen gün plastik malzemelere olan talep 

artmakta, küresel boyutta plastik üretimi yükselerek devam etmektedir. 

2013 yılında 2012 yılına göre %3.9 artış göstererek yaklaşık 299 milyon 

ton plastik üretilmiştir. Birçok maddeden daha düşük maliyetli olması 

nedeniyle birçok sektörlerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Plastiğin 

yoğun kullanımı, plastik ambalajların doğada parçalanmadan kalmaya 

devam etmesi nedeniyle çevre kirliliği riskini artırmaktadır. Bu noktada 

plastiklerin geri kazanımı, dairesel ekonomiye sağladığı katkı dışında 

doğal kaynaklarımızı koruma amacı da taşımaktadır. Ayrıca okyanuslarda 

ve göllerde plastik hurdanın yarattığı olumsuz etkileri de azaltmaktadır 
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(Dahlbo vd., 2018: 53). Bu yüzden günümüzde plastiğin geri kazanımı 

azami bir önem teşkil etmektedir. Köpük ambalajlar, plastikten yapılan 

oyuncaklar, plastik tabaklar dışındaki plastik malzemeler geri 

kazanılabilmektedir. Bu ürünler üzerinde PETE (1) ve HDPE (2) sembolü 

bulunan deterjan, soda, su, kola, şampuan, çamaşır suyu, tonik gibi 

malzemelerin kutularıdır. Eritilerek tekrar işlenebilen plastiğin %90’ı 

termoplastik türüdür. Ancak gıda ambalajlarında kullanılan plastiğin 

moleküler yapısı bozulduğu için hijyen, koku ve bazı katkı maddelerinin 

besine bulaşma riski nedeniyle eritilerek kullanılması mümkün değildir. 

Her şeye rağmen, geri kazanım girişimleri yetersiz kalmakta ve tonlarca 

plastik depolara yahut okyanuslara gitmektedir. Avrupa'da 2012 yılında 

üretilen tüketici sonrası plastiklerin %26'sı veya 6.6 milyon tonu geri 

dönüştürülmüş, %36'sı enerji geri kazanımı için yakılmıştır. Bu, Avrupa'da 

tüketici sonrası plastiklerin %38'inin düzenli depolama alanlarına gittiği 

anlamına gelmektedir. Bir önceki altı yıla kıyasla bu sonuçlar plastiklerde 

%26'lık bir düşüşü temsil etmekte, ancak yine de tüm Avrupa ülkelerinin 

neredeyse yarısı plastik atıklarının çoğunu düzenli depolama alanlarına 

göndermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise, plastiğin sadece 

%9'u (2.8 milyon ton) geri dönüştürülmektedir. Geri kalan 32 milyon ton 

atılarak ülkenin belediye katı atık akımının yaklaşık %13'ünü 

oluşturmaktadır. Atıklarını bir kısmını Kanada ve Meksika'ya 

göndermesine rağmen, ABD’nin plastik atıklarının çoğunu absorbe 

edebilmek için Çin ve Hong Kong'a bağımlı olduğu bilinmektedir. 

Dünya’nın diğer bölgelerinde plastiklerin geri kazanımı daha da düşüktür. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Afrika'da plastiğin %57'sinin, Asya'da 

%40'ının ve Latin Amerika'da %32'sinin toplanmadığını, bunun yerine 

açıkta çöp olarak bırakıldığını da yakıldığını tahmin etmektedir 

(Gourmelon, 2015: 1-3).   

Dünya genelinde plastik kaynaklarının %22’si ile %44’ü boşa 

harcanmakta olup değerli alanları kaplamakta ve düzenli depolama 

alanlarına atılmaktadır. Düzenli depolamaya karşı birtakım yasalar 

çıkarılmıştır. Düzenli depolama yasaklarının yürürlükte olduğu ülkelerde 

(Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Almanya, Danimarka, İsviçre, 

Avusturya, Norveç ve İsveç), plastik atıkların %10'undan daha azı düzenli 

depolama alanlarına gitmektedir. İspanya ve Yunanistan gibi diğer 

ülkelerde ise tüm plastik atıkların %50'sinden fazlası düzenli depolama 

alanlarına gönderilmektedir (Ragaert vd., 2017: 2).  

Ülkemizdeki 2006 yılında yapılan ambalaj ve ambalaj atıkları 

istatistikleri incelendiğinde plastik ambalaj üretim miktarının yıllık 

326.548 ton, piyasaya sürülmekte olan ambalaj miktarının 298.123 ton, 

bunların geri kazandırılma oranının %35, olması gereken geri kazanım 

miktarının 104.257 ton, geri kazanılan miktarın 86.624 ton ve gerçekleşen 

geri kazanım oranının ise %29.05 olduğu görülmektedir (Karagözoğlu vd., 
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2009: 5). 2017 verileri incelendiğinde ise; üretilen plastik ambalaj 

miktarının 3.150.000 ton olduğu, bunun 915.301 tonunun piyasaya 

sürüldüğü, 497.089 tonunun geri kazanıldığı ve gerçekleşen geri kazanım 

oranının %54 olduğu görülmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018). 

Plastik ambalajların ülkemizdeki yerleşim alanlarında geri kazanım 

oranlarına bakıldığında kırsal yerleşimlerde %2.1, küçük yerleşimlerde 

%2.2, orta yerleşimlerde %3.5 ve büyük yerleşimlerde ise %4.3 olduğu 

görülmektedir (Erdoğan, 2017: 63-64). 

1.3. Cam ambalaj ve geri kazanımı 

Cam diğer ambalaj türlerine kıyasla daha üstündür. Bu üstünlük camın 

sağlıklı, doğal, sınırsız geri kazanılabilir ve çevre dostu olmasından 

kaynaklanmaktadır.  Bununla birlikte içine konulan ürünle etkileşime 

girmeyişi, basınç ve ısı yüksekliğine dayanıklı olması, uzun süreli raf 

ömrünün olması diğer üstünlükleri olarak sıralanabilir. Bu sebeplerden 

dolayı cam günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dünya cam endüstrisindeki üretiminin %80 ya da %85'ini 

yiyecek, içecek ve ilaç endüstrisinde kullanılan ambalajlardan 

oluşmaktadır (Butler ve Hooper, 2019: 307).  

Cam ambalajının farklı hammadde türleri arasında geri kazanım 

zincirinin etkili bir parçası olduğu bilinmektedir. 1974 yılından bu yana, 

cam ambalajın geri kazanımı (şişeler, kavanozlar...) cam endüstrisi 

tarafından büyük bir başarı ile yürütülmektedir. Günümüzde boş camların 

geri kazanım oranları %70'ten fazla bir verimlilik sağlamaktadır. Fakat 

özellikle otomotiv endüstrilerinde, TV ekranlarında ve monitörlerinde 

kullanılan ağır metallerle kirlenmiş olan diğer cam bileşimleri veya soda 

kireç silikat camında (SLS) bulunan katot ışın tüpleri (CRT) için geri 

kazanımın cam ambalajdaki kadar kolay olmadığı bilinmektedir (Benzerga 

vd., 2015: 261). 

Diğer yandan ise atık cam şişeler, baş etmesi en zor çöp türlerinden 

biridir. İstatistiklere göre, her yıl bir Çin kentindeki atık cam ürünü 7 

milyon tondan fazladır ve toplam belediye atıklarının %3-5'ini 

oluşturmaktadır. Atık cam geri dönüşüm oranının dünya ortalaması şu 

anda %50'ye yakındır. Hatta Tayvan’ın %84’e ve Almanya’nın %97'ye 

kadar ulaştığı görülse de toplanan çöpü sınıflandırma sisteminin yeterli 

olmayışı nedeniyle Çin'de sadece %13 civarında olduğu bilinmektedir. 

Çin’de evsel atık cam şişeler diğer çöp türleri ile birlikte işlenerek bir kısmı 

yüksek sıcaklıkta eritilip yapı malzemelerinin üretiminde kullanılmakta ve 

bir kısmı da çöp imha tesisinde ezildikten sonra depolama alanlarına 

taşınmaktadır. Bu nedenle de içeriğinde özel bileşenler bulunan bazı cam 

şişeler toprak ve atmosferde ikincil kirliliğe yol açmaktadır (Ran vd., 2016: 

1-2). 
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Cam atık tamamen geri kazanılabilen bir ambalaj türü olmakla birlikte; 

atık camların geri kazanımında gerekli olan enerji miktarının, camın 

üretilmesinde gerekli olandan enerji miktarının çok altında olduğu 

görülmektedir. Genel olarak renkli olan meşrubat şişesi, cam eşya, 

kavanoz gibi camlar renkli cam üretiminde; renksiz olanlar ise renksiz cam 

üretiminde kullanılmaktadır. Bu geri kazanım işlemi sırasında her ton cam 

başına petrolden 100 litre tasarruf edilmektedir. Ülkemizdeki 2006 yılında 

yapılan ambalaj ve ambalaj atıkları istatistikleri incelendiğinde cam 

ambalaj üretim miktarının yıllık 302.706 ton olduğu, piyasaya sürülmekte 

olan ambalaj miktarının 265.091 ton olduğu, bunların geri kazandırılma 

oranının %33 olduğu, olması gereken geri kazanım miktarının 93.048 ton 

olduğu, geri kazanılan miktarın 90.770 ton olduğu ve gerçekleşen geri 

kazanım oranının ise %34.24 olduğu görülmektedir (Karagözoğlu vd., 

2009: 5). 2017 verileri incelendiğinde ise; üretilen cam ambalaj miktarının 

1.331.265 ton olduğu, bunun 845.615 tonunun piyasaya sürüldüğü, 

193.563 tonunun geri kazanıldığı ve gerçekleşen geri kazanım oranının 

%23 olduğu görülmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018). Cam 

ambalajlarının ülkemiz yerleşim alanlarındaki katı atık bileşen oranlarına 

bakıldığında ise büyük kentlerde %1.7, orta kentlerde %1, küçük kentlerde 

%1, ve kırsal beldede ise %1.7 olduğu görülmektedir (Erdoğan, 2017: 63-

64).  

1.4. Metal ambalaj ve geri kazanımı 

Metaller, yeryüzündeki minerallerin birtakım işlemlerden geçirilerek 

saf hale getirilmesiyle üretilmektedir. İçeceklerin ve gıdaların 

ambalajlanmasında kullanılan metal ambalaj malzemeleri teneke olarak 

adlandırılan ince çelik saclar ve alüminyum olmak üzere iki türden 

oluşmaktadır. Alüminyum metali, hafif olma özelliğinden ve şekil 

verilmesinin kolaylığından dolayı daha fazla tercih edilmektedir ve ev 

atıkları içinde geri kazanılabilen maddelerin en değerlisi olarak 

görülmektedir. Çelik sacların yüzeyleri ise organik laklar ve kalay ile 

kaplanıp doğrudan gıda ile temas etmesi engellenmektedir. Araştırmalar, 

madenlerden metal çıkartılırken ihtiyaç duyulan enerjinin, onların geri 

kazanımı sırasında ihtiyaç duyulan enerjiye göre çok daha fazla olduğunu 

göstermektedir. Metalin geri kazanımı enerji tasarrufu sağlamakla birlikte 

metal malzemelerin ekonomik açıdan ömrünü de uzatmaktadır (Gündüzalp 

ve Güven, 2016: 4). 

Kentsel alanlar, metal geri kazanımı için uygun olan çok çeşitli ikincil 

kaynaklardan oluşur. Pazarın odağı; atıkların miktarına, metalin içeriğine 

ve ayrıca metalin geri kazanım verimliliğine önemli ölçüde bağlıdır. Atıl 

durumdaki mıknatıslar, kullanılmış piller, kullanılmış katalizörler, 

elektronik atıklar ve katı atıkların yakılmasından kaynaklanan artıklar, 

metal geri kazanımı için en önemli ikincil kaynaklar arasındadır. Bu 
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kaynakların uygun yönetimi veya etkili bir şekilde metal geri kazanımı 

olmadığında, düzenli depolama ile atıkların ekonomik ve çevresel yükleri 

artabilir. Metallerin bu ikincil kaynaklardan geri kazanımına ilişkin 

süreçler ekonomik ve endüstriyel olarak uygulanabilir olmalıdır. Örneğin, 

metal geri kazanımı ile ilişkili maliyetler geleneksel doğal mineral 

işlemiyle metal elde edilmesinden önemli ölçüde daha yüksekse, bu geri 

kazanım için gerekli teknolojinin endüstriyel uygulaması pek mümkün 

değildir. Genel olarak, elektronik atıklardan veya yüksek teknoloji 

ürünlerinden kritik metallerin geri kazanımı zordur ve sadece son derece 

yenilikçi teknolojilerle elde edilebilir (Sun vd., 2016: 2978). 

Evsel metal ambalajın bir kısmı atık-enerji tesislerinde yakılmaktadır. 

Yakma kalıntıları tipik olarak kentsel alanlardaki diğer atıklardan daha 

düşük metal içeriğine sahiptir. Ama bu kalıntılar, önemli miktarda metal 

geri kazanımının gerçekleştirilmesini sağlar (Van Caneghem vd., 2019: 

120). 

Ülkemizdeki 2006 yılında yapılan ambalaj ve ambalaj atıkları 

istatistikleri incelendiğinde metal ambalaj üretim miktarının yıllık 157.103 

ton olduğu, piyasaya sürülmekte olan ambalaj miktarının 108.710 ton 

olduğu, bunların geri kazandırılma oranının %33 olduğu, olması gereken 

geri kazanım miktarının 35.705 ton olduğu, geri kazanılan miktarın 85.244 

ton olduğu ve gerçekleşen geri kazanım oranının ise %78,41 olduğu 

görülmektedir (Karagözoğlu vd., 2009: 5). 2017 verileri incelendiğinde 

ise; üretilen metal ambalaj miktarının 373.682 ton olduğu, bunun 142.482 

tonunun piyasaya sürüldüğü, 81.146 tonunun geri kazanıldığı ve 

gerçekleşen geri kazanım oranının %57 olduğu görülmektedir. (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2018). Metal ambalajlarının ülkemiz yerleşim 

alanlarındaki katı atık bileşen oranlarına bakıldığında büyük kentlerde 

%1.7, orta kentlerde %1.5, küçük kentlerde %1, ve kırsal beldede ise %1.7 

olduğu görülmektedir (Erdoğan, 2017: 63-64).  

1.5. Kompozit ambalaj ve geri kazanımı 

Kompozit; plastik, kağıt, alüminyum gibi farklı malzemelerden 

üretilmiş, elle ayrılamayan bir ambalajdır. Bu ambalajların sahip olduğu 

mükemmel bariyer özellikleri nedeniyle meyve suyu, süt, gıda ve ilaçların 

paketlenmesinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Kompozit ambalaj 

atıklarının geri dönüşümü büyük önem taşımaktadır. Bu ambalajın 

hacminin %75'inden fazlasını oluşturan kağıt kısmı, Avrupa'daki 

ormanlardan elde edilen yüksek kaliteli orijinal elyaftan yapılmıştır. Bu 

nedenle de kompozit atıkların geri kazanılmasından elde edilen selülozun 

kraft kağıdı için mükemmel bir hammadde sağlayabildiği bilinmektedir. 

Ancak selülozun kompozit ambalajdan geri kazanılmasıyla üretilen 

polietilen ve alüminyum kalıntılarının ayrılması ve tamamen yeniden 

kullanılması ayrıştırma teknolojisinin bulunmaması nedeniyle zordur. Bu 
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nedenle de bu kompozit atıklar daha çok düzenli depolama sahalarında ya 

da yakma yoluyla işlenmektedir. Bu durum sadece kaynak israfıyla değil, 

ikincil kirlilikle de sonuçlanmaktadır. Polietilen ve alüminyum tamamen 

saf polietilen ve saf alüminyum olarak ayrılabilirse, sadece yeniden 

kullanım değerleri tam olarak gerçekleştirmekle kalmaz, aynı zamanda 

imalatlarında tüketilen hammaddeler de azaltılabilir. Bu nedenle, kompozit 

ambalajdan polietilen ve alüminyumun çıkarılması, çevresel etkilerini 

önemli ölçüde azaltabilir (Gündüzalp ve Güven, 2016: 4; Xie vd., 2013: 

629; Xie vd., 2016: 1). 

Ülkemizdeki 2006 yılında yapılan ambalaj ve ambalaj atıkları 

istatistikleri incelendiğinde kompozit ambalaj üretim miktarının yıllık 

19.884 ton, piyasaya sürülmekte olan ambalaj miktarının 38.265 ton, 

bunların geri kazandırılma oranının %33, olması gereken geri kazanım 

miktarının 11.681 ton, geri kazanılan miktarın 3.432 ton ve gerçekleşen 

geri kazanım oranının ise %8.97 olduğu görülmektedir (Karagözoğlu vd., 

2009: 5). 2017 verileri incelendiğinde ise; üretilen kompozit ambalaj 

miktarının 300.519 ton olduğu, bunun 96.385 tonunun piyasaya sürüldüğü, 

55.410 tonunun geri kazanıldığı ve gerçekleşen geri kazanım oranının %57 

olduğu görülmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018). 

2. Dünya’da evsel katı atık yönetimi 

Evde yapılan rutin işler sonucunda ortaya çıkan, içinde organik 

maddelerle birlikte çeşitli tüketim malzemesi ve geri kazanımı mümkün 

olan maddeleri (mukavva, ambalaj, plastik, kağıt, metal, gibi) içeren artık 

malzemeler evsel katı atık olarak nitelendirilmektedir. Evsel işler 

sonucunda meydana çıkan atıklar; mutfaktaki çöpler, pazardaki artıklar, 

park ya da bahçe alanlarından gelen, tehlikeli atık sınıfında olmayan, 

belediye tarafından toplanan, depolama alanlarında bertaraf edilen, ayırma 

yöntemiyle geri kazanılabilen, biyolojik bozunma yoluyla kompost hale 

getirilebilen yahut yakılarak enerji kaynağı haline getirilebilen evsel ve 

endüstri temelli atıklardır. Evsel katı atıklara bakıldığında; ampüller, 

florasan lambalar, boya ve pil artıklarını da içerdiği görülmektedir. Evsel 

atıklar; genel olarak sıkıştırmalı araçlar ve kamyonlarla konteyner 

vasıtasıyla toplanmaktadır. Atık üretenler iri atıklarını evsel atıklarıyla 

birlikte attıklarından dolayı iri atıklar da evsel atıklar ile beraber 

toplanmaktadır. Ülkelerin çoğunda geri dönüşüm ve geri kazanım bilinci 

şimdiye dek istenen seviyeye ulaşamadığından evsel atıkların diğer 

atıklardan net bir şekilde ayrımını yapmak mümkün görünmemektedir. Bu 

nedenle katı atıkların sürdürülebilir bir şekilde toplanması, taşınması ve 

bertaraf edilmesi sistemlerine yönelik her bir ülkenin kendi atık 

vasıflandırmasına göre katı atık yönetim planları yürürlüğe koyması 

gerekmektedir. Sürdürülebilir evsel katı atık yönetimine dair bölgedeki 

coğrafi niteliklere, yeraltı- yerüstü kaynaklarına, mevsim değişikliklerine, 
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nüfusa, bölgenin gelir düzeyine, tüketim alışkanlıklarına v.b yönelik atık 

envanteri çıkarılabilir ve bu bilgiler ışığında atık toplama ve taşıma hattı 

oluşturulup en uygun bertaraf yönteminin seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

bu tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilebilmesi için projelendirme 

yapılması önem taşımaktadır. Evsel katı atık yönetimi atıkların oluşumunu 

en aza indirip mümkün oldukça yok etmeyi, atıkların geri dönüşümünü 

sağlayıp ya da atıklardan ikincil ürünler elde edilerek üretim akışına tekrar 

girmesini; atığın güvenli bir şekilde bertarafını gerçekleştirip mümkünse 

ondan enerji üretmeyi ve çevredeki negatif etkilerini ortadan kaldırmayı 

amaçlamaktadır (Özaydın, 2017: 5). Bu amacı gerçekleştirebilmek için 

Dünya’da kullanılan iki farklı atık yönetim anlayışı bulunmaktadır.  

    

 

Şekil 1 Geleneksel atık hiyerarşisi      Şekil 2 Modern atık yönetimi hiyerarşisi 

Kaynak: (Söylemez, 2018: 95). 

Şekil 1’deki geleneksel atık hiyerarşisi incelendiğinde vahşi 

depolamanın atık azaltımı yaklaşımına tercih edildiği görülmektedir. 

Ancak Şekil 2’de belirtilen modern atık hiyerarşisi incelendiğinde ise 

durumun tersine dönerek atık önleme azaltımının vahşi depolamadan çok 

daha önemli kabul edildiği görülmektedir.  

Katı atık yönetimi dünya çapında çevresel sorunların artmasıyla öne 

çıkan ve git gide daha çok önem taşıyan bir sistem haline gelmiştir. Bazı 

ülkeler bu konuda uzmanlaşırken Türkiye gibi bazı ülkelerin ise bu sisteme 

yakın zamanda dahil olduğu bilinmektedir. Dünya katı atık yönetimi 

endüstrisinin mali değeri yaklaşık 410 milyar $’dır 

(www.hexagonkatiatik.com). Ayrıca yüksek gelir seviyesine sahip 

ülkelerin evsel katı atık üretim miktarı yıllık ortalama 85 milyon ton 

civarındadır. Bu miktarın oransal dağılımının %34’ü kağıt, %26’sı 

organik, %16’sı metal, %8 plastik, %6 cam ve %10 diğer atıklar şeklinde 

olduğu görülmektedir. Orta gelir seviyesine sahip ülkelerin evsel katı atık 

üretim miktarı ise yıllık 34 milyon ton civarındadır. Bu miktarın oransal 

dağılımının %58’i organik atıklar, %15’i kağıt atıklar, %11’i plastik 

atıklar, %3’ü metal atıklar, %2’si cam atıklar ve %11’i diğer atıklar 

şeklinde olduğu görülmektedir. Düşük gelir seviyesine sahip ülkelerin 

AZALTMA
K

YENİDEN 
KULLANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE 
KOMPOST

ATIĞIN ENERJİYE 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

VAHŞİ DEPOLAMA

ATIK ÖNLEME AZALTIMI

YENİDEN KULLANIM

GERİ DÖNÜŞÜM

DÖNÜŞÜM VE 
KOMPOST

ATIĞIN 
ENERJİYE 

DÖNÜŞÜMÜ

VAHŞİ 
DEPOLA

MA

720

http://www.hexagonkatiatik.com/


 
 

evsel katı atık üretim miktarının ise yıllık ortalama 158 milyon ton olduğu 

görülmektedir. Bu miktarın oransal dağılımının %41’i organik atıklar, 

%5’i kağıt atıklar, %4’ü plastik atıklar, %2’si cam atıklar, %1’i metal 

atıklar ve %47’si diğer atıklar şeklinde olduğu görülmektedir (Özaydın, 

2017: 12). Bu istatistiki bilgilerin elde edilmesinde işletmelerin elde 

ettikleri verilerle faydalı bilgiler üretilmesinde kullanmış oldukları 

muhasebe bilgi sisteminin varlığı etkili olmaktadır.(Samancı ve Yılmaz 

2019: 17)  

Tablo 1 Bazı ülkelerde evsel katı atık bileşimi 

Atık 

Cinsi/Ülke 

Belçika Almanya Fransa İsveç ABD 

Kül 48 30 24 0 10 

Kağıt 21 19 30 55 42 

Organik 

Madde 

23 21 24 12 23 

Metal 2 5 4 6 8 

Cam 3 10 4 15 6 

Diğerleri 3 15 14 12 11 

Kaynak: (Özaydın, 2017: 6). 

Tablo 1 incelendiğinde en yüksek kül atık oranın %48 ile Belçika ve en 

düşük kül atık oranının %0 ile İsveç, en yüksek kağıt atık oranının %55 ile 

İsveç ve en düşük kağıt atık oranının %19 ile Almanya, en yüksek organik 

madde atık oranının %24 ile Fransa ve en düşük organik madde oranının 

%12 ile İsveç, en yüksek metal atık oranının %8 ile ABD ve en düşük metal 

atık oranının %2 ile Belçika, en yüksek cam atık oranının %15 ile İsveç ve 

en düşük cam atık oranının %3 ile Belçika olduğu görülmektedir.   

Diğer bazı ülkelere bakacak olduğumuzda Polonya’nın çöplerin 

%90’ını toprak altına depoladığı bilinmektedir. Hollanda’nın ise katı atık 

yönetimi alanında bir hayli yol aldığı görülmektedir. Ülkedeki çöplerin 

yalnızca %2’si toprağın altında depolanmakta, %33'ü yakılarak imha 

edilmekte geriye kalan %65’i ise geri kazanımda kullanılmaktadır. Yakın 

zamanda katı atık yönetimi uygulamasına geçen ülkelerden biri de 

İngiltere’dir. Fakat çöplerin yalnızca %18'lik oranı geri kazanımda 

kullanılırken, %8'lik oranı yakılmakta, geriye kalanların %74'lük oranı ise 

hala toprakaltında depolanmaktadır. Bazı Asya ülkeleri ise evsel katı 

atıkları genellikle çevreye en çok zarar veren sağlıksız toprakaltı depolama 

ve vahşi depolama sistemleri kullanarak yönetmektedir. Japonya 

çöplerinin %74'lük oranını yakarken, Güney Kore ise çöplerinin %49'unu 

geri kazanımda kullanmaktadır. Katar'daki mevcut evsel atık yönetimi 

uygulaması, evlerden her türlü atıkları toplamaya ve toplanan atığı düzenli 

depolama alanlarına göndermeye odaklanmaktadır. Bu uygulama sağlık ve 
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çevre sorunları ile ilişkilidir ve bu nedenle sürdürülebilir değildir (Ahmad, 

2016: iii; www.hexagonkatiatik.com). 

3. Türkiye’de evsel katı atık yönetimi 

Evsel katı atık yönetimi; azaltma (reduction), yeniden kullanım (reuse) 

ve geri dönüşüm (recycling)’den oluşan 3R yöntemi ve bireysel, toplumsal 

ve kurumsal düzeyde bütüncül bir anlayış ile yönetilmektedir. Bu sebeple 

atıkların oluşumundan toplanıp, taşınıp, depolandıktan sonra işlenmesine 

kadarki aşamalar bir takım yönetim uygulanmasını zorunlu hale 

getirmektedir. Atık yönetiminin temelinde kaynakların etkin bir şekilde 

kullanılması yatmaktadır. Türkiye’nin atık sorununu kabul etmesi ve bu 

sorun kapsamındaki çalışmalar 1990’lı yıllarda başlamıştır. Bundan önceki 

beş yıllık kalkınma planları kapsamında bahsi geçmemiş, yalnızca beşinci 

kalkınma planında çevreye yönelik bozulmanın engellenmesi ve çevrede 

iyileştirilme yapılması doğrultusunda ele alınmış ve nihayetinde altıncı 

kalkınma planı kapsamında soruna ayrı başlıkla yer verilmiştir. Başlarda 

toplum sağılığı odaklı bir tutum sergilendiğinden atıkların/çöplerin 

bertarafı kontrolsüz şekilde yapılırken zaman içerisinde tehlikelerin 

farkına varılarak düzenli depolama sistemine geçildiği görülmektedir. 

Geçtiğimiz yıllarda, gelişme gösteren teknolojiler aracılığıyla atık 

yönetimi de çok yönlü bir süreçle yürütülmeye başlanmıştır. İşlevsel bir 

yönetim anlayışıyla doğa kaynaklarının korunması, enerji tasarrufu ve 

ekonomik kazanç gibi olumlu sonuçlar elde edildiği görülmektedir (Aygül 

ve Yıldız 2018: 82-84). Grafik 1 incelendiğinde 1990’lı yıllarda başlayan 

bu çalışmaların belediyelerin topladıkları atıkları düzenli depolama 

alanlarına götürmesi konusunda büyük bir etki yarattığı görülmektedir. 

Öyle ki 1994 yılında %4.6 (0.81 milyon ton) olan belediye atıklarının 

düzenli depolama tesislerine taşınma oranı günden güne yükselerek 2018 

yılında %67.2’ye (21.64 milyon ton) ulaşmıştır.  
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Grafik 1 Yıllara göre belediyeler tarafından toplanan atık miktarı ve düzenli 

depolama oranı 

Kaynak: (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018b; TÜİK, 2017 ve 2019). 

Türkiye’deki belediyeler, yönetmelik gereğince ambalaj atıklarının 

toplanması yahut toplatılması ile yükümlüdür. Bu çalışmaların 

yapılabilmesi amacıyla ambalaj atıkların geri kalan atıklardan ayrı bir 

şekilde biriktirilmesi, toplatılması ve taşınmasının kimler aracılığıyla, nasıl 

ve hangi zaman diliminde yapılacağını belirlemek için ambalaj atıkları 

yönetim planlarını hazırlanarak Bakanlığa sunulmaktadır. Bu çalışmalar 

ilk olarak 2008 yılında başlamış ve hala devam etmektedir. Yıllara göre 

ambalaj atığı yönetim planı uygun görülen belediyelere bakıldığında 2008 

yılında 45 olan belediye sayısının günden güne artarak 2017 yılında 310’a 

çıktığı görülmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018). 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2017: 51), orta vadeli ve uzun vadeli 

amaçlar doğrultusunda 2023 yılında oluşacak atıkların; %35 oranında geri 

kazanımını, %65’inin ise düzenli depolama ile bertaraf edilmesini 

hedeflemektedir. Bu hedeflere yönelik; kaynağında ayrı toplanmakta olan 

ambalaj atığının 2014’te %5.3 olan oranını 2023’te %12 oranına 

çıkartmak, belediye atıklarının 2014’te % 0.2 seviyesinde olan biyolojik 

yöntemler ile geri kazanım oranını 2023’te %42’ye çıkarmak, atıklarının 

mekanik biyolojik süreçler aracılığı ile geri kazanımının 2014’teki % 

5.4’lük oranını 2023’te %11’e çıkarmak, belediye atıklarının termal 

yöntemler aracılığıyla geri kazanımının 2014’te  % 0.3 olan oranını 

2023’te %8’e çıkarmak ve belediye atıklarının depolama yöntemi ile 

bertarafının 2014’teki % 88.7’lik oranını 2023’te %65’e kadar düşürmek 

gibi alt hedefler eylem planına eklenmiştir.  

  

Şekil 3 Türkiye’de evsel katı atık yönetim sistemi genel akış şeması 

Kaynak: (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2011: 8). 
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Şekil 3'de Türkiye’deki evsel katı atık yönetim sistemindeki faaliyetler 

yatay doğrultuda beş aşamada gruplandırılmıştır (Çevre Yönetimi Genel 

Müdürlüğü, 2011: 8); 

 Toplama; Konutlar, ticari kuruluşlar, sanayi kuruluşları, kamu 

alanları gibi atık üreticilerinden evsel katı atıkların toplanıp, aktarma 

istasyonlarına, istasyon yoksa katı atık bertaraf tesislerine nakliye 

edilmesi. 

 Aktarma; toplanmış olan katı atıkların az maliyetle taşınmasının 

sağlanması ve taşıma hattına aşırı yüklenmemek amacıyla atıkların 

geçici bir süre bekletileceği daha sonra bertaraf tesislerine taşınacağı 

aktarma istasyonlarının oluşturulması. 

 Taşıma; toplanan evsel katı atıkların önce aktarma istasyonuna 

sonra depolara taşınması ya da direk depolara taşınması. 

 Bertaraf; evsel katı atıkların düzenli bir şeklide depolandıktan 

sonra yakılıp kompostlanması. 

 Satış; evsel katı atık işleme tesisleri tarafından sağlanan enerji, 

kompost, geri dönüştürülebilir maddeler gibi yan ürünlerin satılması.  

4. Türkiye’de evsel katı atıkların kanun, yönetmelikler ve 

tebliğlerdeki yeri  

Türkiye’de atık yönetimini doğrudan ilgilendiren kanunlar, 

yönetmelikler ve tebliğler yayınlanma tarihine göre şunlardır (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2017: 5); 

 2872 sayılı Çevre Kanunu (1983), 

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004), 

 5393 sayılı Belediye Kanunu (2005), 

 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği (2004), 

 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (2004), 

 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (2005-2007-2011), 

 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (2006), 

 Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki 

Yönetmelik (2007), 

 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (2008), 

 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 

(2009), 
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 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (2010), 

 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik (2010), 

 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 

(2012), 

 Atık Getirme Merkezi Tebliği (2014), 

 Atık Yönetimi Yönetmeliği (2015), 

 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (2015), 

 Maden Atıkları Yönetmeliği (2015), 

 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (2017), 

 Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği (2009), 

 Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği (2011), 

 Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (2011), 

 Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, 

Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği (2011), 

 Atık Getirme Merkezi Tebliği (2014), 

 Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde 

Tebliği (2014), 

 Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliği (2015), 

 Kompost Tebliği (2015), 

 Mekanik Ayırma, Biyokurutma, Biyometanizasyon Tesisleri ile 

Fermente Ürün Yönetimi Tebliği (2015). 

Ülkemizdeki kanun, yönetmelik ve tebliğler içerisinden evsel katı atık 

ile ilgili doğrudan veya dolaylı uygulamalara ilişkin bilgiler ise kısaca şu 

şekildedir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008: 2-5); 

 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 8. Maddesinde; her türlü atık ve 

artığı doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama vermenin, depolamanın 

ve benzeri faaliyetlerde bulunmanın yasak olduğu belirtilmiştir. 

 5491 sayılı Çevre Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 11. maddesindeki değişiklikte; tüm belediyelerin evsel katı 

atık bertaraf tesislerini kurması, kurdurması, işletmesi veya işlettirmesi 

gerektiği belirtilmiştir.  

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinde; “... 

katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta 
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toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların 

ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf 

edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek bu amaçla tesisler kurmak 

kurdurmak ...” ifadesi yer almaktadır. 

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. ve 15. maddelerinde: “... katı 

atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 

kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak, 

yaptırmak ...” ifadesi yer almaktadır. 

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Çevre ve Temizlik Vergisi 

(ÇTV)’nin 97. maddesine göre; kirleten öder prensibiyle atık 

üreticilerinin atık yönetimi hizmetlerine katılımının sağlandığı 

belirtilmektedir. 

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 181. ve 182. Maddelerinde 

çevrenin kasten ve taksirle kirlenmesine ilişkin cezalar düzenlenmiş 

olup, sorumlulara hapis cezasına varacak şekilde cezai yaptırım 

öngörülmüştür. 

 Ayrıca 5491 sayılı “2872 sayılı Çevre Kanunu’nda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun”a, 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu”na, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”na, “Katı Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği”ne göre; mücavir alan ve belediye sınırları 

içinde belediyeler, bu alanlar dışında ise mahallin en büyük mülki 

amiri; evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların çevreye zarar 

vermeden bertarafını sağlamak, çevre kirliliğini azaltmak, katı atık 

depo sahalarından azami istifade etmek ve ekonomiye katkıda 

bulunmak amacıyla, evsel katı atıklar içindeki değerlendirilebilir katı 

atıkları sınıflandırarak ayrı toplamak ve bunlarla ilgili tedbirleri 

almakla yükümlüdürler. 

 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.3.1991 tarih – 20814 

sayı); meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park, 

bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı 

atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve 

ticarethane atıklarının, evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen 

(atılan) arıtma çamurlarının ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi 

arıtma tesisi çamurlarının, toplanması, taşınması, geri kazanılması, 

değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine 

ilişkin esasları kapsamaktadır. 

 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (31.08.2004 

tarih – 25569 sayı); pil ve akümülatör ürünlerinin etiketlenmesi ve 

işaretlenmesi, üretilmesinde zararlı madde miktarının azaltılması, 

kullanıldıktan sonra atıklarının evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak 

toplanması, taşınması, bertarafı ile ithalat, transit geçiş ve ihracatına 
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ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, 

yapılacak denetimleri, tabi olunacak sorumlulukları düzenlemektedir. 

 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (19.04.2005 tarih – 

25791 sayı); bitkisel atık yağların toplanması, geçici depolanması, 

taşınması, geri kazanılması, bertarafı, ticareti, ithalat ve ihracatı ile 

transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak 

önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai 

sorumlulukları düzenlemektedir. 

 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (24.06.2007 tarih – 

26562 sayı); evsel, endüstriyel, ticari ve işyeri olmasına bakılmaksızın 

yurt içinde piyasaya sürülen plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit 

ve benzeri malzemelerden yapılmış bütün ambalajları ve bu 

ambalajların atıklarını kapsamaktadır. 

 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (30.07.2008 tarih – 26952 

sayı); atık yağların üretiminden nihai bertarafına kadar çevreyle uyumlu 

yönetiminin sağlanmasını kapsamaktadır. 

 Atık Yönetimi Yönetmeliği (02.04.2015 tarih – 29314 sayı); çevre 

ve insan sağlığına zarar vermeden atıkların oluşumundan bertarafına 

kadar yönetiminin sağlanmasına, atık oluşumunun azaltılması, atıkların 

geri dönüşümü, geri kazanımı ve yeniden kullanımı gibi yollar ile doğal 

kaynak kullanımının azaltılarak atık yönetiminin sağlanmasına, çevre 

ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere 

sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa 

gözetimi ve denetimine ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesini 

amaçlamaktadır. 

5. Türkiye’de evsel katı atık geri dönüşümü 

Tüketici veya üretici kaynaklı olabilen evsel katı atıkların toplanıp 

bertaraf edilmesinin ve kaynakların yetersiz olduğu dikkate alındığında 

geri dönüşümünün büyük önem teşkil ettiği söylenebilir. Günümüzde 

çevreyi koruma kapsamındaki çalışmalarda evsel atık miktarının daha aza 

indirilmesi ve geri dönüştürülmesi ön plana çıkmaktadır (Şentürk vd., 

2015: 2). Ülkemizdeki atık bertaraf tesisleri günden güne artmakta ve bu 

tesislerde ileri bertaraf teknolojisi kullanılmaktadır (Özaydın Şenol, 2017: 

9).  

Tablo 2 Atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri 2016 ve 2018 

istatistikleri 

   2016 2018 

Atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri sayısı  1 698  2 223 

 Atık bertaraf tesisi sayısı   140   166 
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 Atık geri kazanım tesisi sayısı  1 558  2 057 

Düzenli depolama tesisi   

 Sayısı   134   159 

 Kapasitesi (m3) 822 077 838 798 926 893 

 Düzenli depolanan toplam atık miktarı (Ton) 43 815 135 55 878 883 

 Düzenli depolanan tehlikeli atık miktarı  (Ton) 6 385 423 16 753 047 

 Düzenli depolanan tehlikesiz atık miktarı  (Ton) 37 429 712 39 125 836 

Yakma tesisi   

 Sayısı   6   7 

 Kapasitesi (Ton/yıl)  643 962  757 002 

 Yakılan toplam atık miktarı  (Ton)  310 127  493 885 

 Yakılan tehlikeli atık miktarı (Ton)  62 571  64 567 

 Yakılan tehlikesiz atık miktarı  (Ton)  247 557  429 319 

Kompost tesisi   

 Sayısı   7   8 

 Kapasitesi (Ton/yıl)  423 850  482 890 

 Kompostlanan toplam atık miktarı  (Ton)  140 467  138 054 

 Üretilen kompost miktarı (Ton)  19 728  35 437 

Beraber yakma tesisi   

 Sayısı   35   40 

 Enerji kazanımlı yakılan toplam atık miktarı  (Ton)  738 908 1 069 360 

 Enerji kazanımlı yakılan tehlikeli atık miktarı (Ton)  317 917  521 516 

 Enerji kazanımlı yakılan tehlikesiz atık miktarı (Ton)  420 991  547 844 

Diğer geri kazanım tesisleri   

 Sayısı  1 516  2 009 

 Geri kazanılan toplam atık miktarı (Ton) 35 769 611 46 872 420 

 Geri kazanılan tehlikeli atık miktarı (Ton)  696 145 1 166 380 

 Geri kazanılan tehlikesiz atık miktarı (Ton) 35 073 466 45 706 040 

Kaynak: (TÜİK, 2019b). 

Tablo 2’de Türkiye İstatistik Kurumu atık bertaraf ve geri kazanım 

tesisleri istatistiklerine bakıldığında 2018 yılında 2.057 tane geri kazanım 

tesisi ve 166 atık bertaraf tesisi olmak üzere toplamda 2.223 tesis faaliyet 

gösterdiği; kapasitesi 799 milyon m3 olduğu belirlenen 159 düzenli 

depolama tesisinde 17 milyonu tehlikeli olan 56 milyon ton atık bertaraf 

edildiği; kapasitesi yıllık 757 bin ton olarak belirlenen 7 atık yakma 

tesisinde 65 bin tonu tehlikeli olan ve 429 bin tonu tehlikesiz olan toplam 

494 bin ton atık bertaraf edildiği; kapasitesi yıllık 483 bin ton olan 8 

kompost tesisinde 138 bin ton atığın işlendiği ve 35 bin ton kompost 

üretildiği; 40 tane atık geri kazanım lisanslı beraber yakma tesisinde 1 
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milyon ton atık yakılıp enerji geri kazanımı gerçekleştirildiği ve lisanslı 

diğer 2 009 atık geri kazanım tesisinde ise toplam 47 milyon ton atığın geri 

kazanıldığı görülmektedir.  

Türkiye’de 2018 yılı içerisinde 1399 belediyenin 1395’inin atık hizmeti 

verdiği, kişi başına toplanan ortalama atık miktarının günlük 1.16 kg 

olduğu ve yıl boyunca 32.209.222 ton atık toplandığı, bu belediyelerden 

706’sı 6.520.657 ton atığı belediye çöplüğüne, 759’u 21.643.796 ton atığı 

düzenli depolama tesisine, 523’ü 3.970.889 ton atığı geri kazanım tesisine 

ve 38’i 73.880 ton atığı diğer bertaraf yöntemlerini kullanarak işlediği 

görülmektedir (TÜİK, 2019). 

Tablo 3 2018 yılı geri kazanım tesislerine gönderilen belediye atık 

miktarı 

Atık tipi Belediye 

sayısı 

Atık 

miktarı  

(Ton) 

Toplam 523 3 970 889 

Karışık metal atıklar 246 127 626 

Cam atıklar 323 230 326 

Kağıt ve karton atıklar 465 1 071 672 

Ömrünü tamamlamış lastikler 85 15 743 

Plastik atıkları 355 498 083 

Odun atıkları 79 23 889 

Tekstil ve deri atıkları 62 17 750 

Pil ve akü atıkları 253 14 849 

Gıda hazırlama ve ürünlerinin hayvansal ve karışık atıkları 73 13 154 

Gıda hazırlama ve ürünlerinin bitkisel ve park-bahçe 

atıkları 

55 80 124 

Evsel ve benzeri atıklar 54 1 741 401 

Karışık ve ayrıştırılamayan atıklar 52 86 158 

Kül ve cüruf 20 19 481 

İri hacimli atıklar 23 27 578 

Diğer 40 3 056 

Kaynak: (TUİK, 2019). 

Tablo 3 incelendiğinde 2018 yılında ülkemizdeki geri kazanım 

tesislerine gönderilen toplam 523 belediyeye ait atık miktarının 3.970.889 

ton olduğu, bu miktarda en büyük payın 54 belediye tarafından gönderilen 

1.741.401 ton ile evsel ve benzeri atıklara, en küçük payın ise 40 belediye 

tarafından gönderilen 3.056 ton ile diğer atıklara ait olduğu görülmektedir.  

Sonuç ve Öneriler 

Doğal kaynaklar sınırsız değildir ve bilinçli kullanılmadığı sürece bu 

kaynaklar bir gün tükenecektir. Zira dünyada nüfus hızla artmakta, 
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küreselleşmeye bağlı olarak ekonomik sınırlar ortadan kalmakta, teknoloji 

hızla ilerlemekte bunlara paralel olarak insanların tüketim alışkanlıkları 

gelişip çeşitlenmekte ve tüketim hızla artmaktadır. Bu durum doğal 

kaynakların hızla tükenmesine ve dolayısıyla sürdürülebilir bir yaşam 

standardının oluşturulmasında insanların geleceklerine kuşku ile 

bakmalarına neden olmaktadır. Küresel sorunlar, dünyanın çeşitli 

bölgelerinde yaşanan kıtlıklar, üstel teknolojik gelişmelerin oluşturduğu 

problemler, ekolojik sorunlar devletlerin, ekonomik hayatta faaliyet 

gösteren işletmelerin ve hatta tüketicilerin yaşanan çevresel sorunlara karşı 

hassasiyetlerini daha da artırmıştır. Bu kaygılar, atıkların yönetilmesi 

konusunu gündeme getirmiş, çevresel bir risk unsuru olan atıkların 

kontrollü bir şekilde yönetilmesi ile yeniden bir kaynak olarak kullanılarak 

ekonomik ve sosyal hayata kazandırılabileceği ortaya konmuştur. 

Modern teknoloji ve küreselleşmenin insanların günlük yaşamlarını 

kolaylaştır bilinen bir gerçektir. Ancak yüksek düzeyde yaşanan 

kentleşme, endüstriyel implantasyon, uzay teknolojisi, teknolojik tarım 

gibi faaliyetler büyük miktarlarda katı atıkların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır.  Atıklar hem teknik hem de sıhhi yönden şartlara uygun olarak 

yok edilmediklerinde toprak, hava ve su kirlenmelerindeki en önemli 

nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı, modern ticari, 

ekonomik ve sosyal hayatta özellikle katı atıkların çevreye hiç zarar 

vermeyecek veya gerçekleştirilebilecek en az zararla arıtılmasını ve 

ekonomik anlamda en verimli şekilde değerlendirilebilmesini sağlayacak 

yöntemlerin kullanılması önemlidir. Katı atıkların yönetilmesinde üç temel 

faktör ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki atık üretiminin azaltılması; 

ikincisi, atıkların geri kazanımı; üçüncüsü de, çevreye zarar vermeyecek 

şekilde atıkların bertaraf edilmesidir. Tüm bu faaliyetlerin başarılı 

olabilmesi elbette öncelikle sosyal bir bilinçlenmeyle mümkün 

olabilecektir. Ekonomik ve sosyal hayatta tüm kesimleri içerisine alacak 

şekilde bir plan ve programla çevre ile uyumlu bir atık yönetiminin 

oluşturulması atıkların geri kazanılarak katma değer oluşturmasında 

önemlidir. 

Ekonomik açıdan en uygun ve çevreye en az yük getiren atık yönetim 

sisteminin sosyal hayatı da göz önüne alarak en düşük atığın oluşturulduğu 

sistem olduğu görülmektedir. Atık miktarının en aza indirgenebilmesi boşa 

kullanım ve israfın azaltılmasıyla birlikte oluşan atıkların katma değer 

oluşturacak şekilde enerji ve malzeme olarak geri kazanılması ile mümkün 

olacaktır. Atıkların yönetilmesinin çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik 

açısından gerekli gören ülkeler israfı önleme ve hayat standardını 

yükseltme çabası içerisine girmişler, oluşan enerji sorunlarını atıkların geri 

kazanılması yöntemleriyle çözmeye çalışmışlardır. Ülkeler deponi 

alanlarının git gide yetersiz hale gelmesi ve maliyet artışlarından dolayı 

geri dönüşüm ve geri kazanıma yönelmekte, bunu da öncelikle ‘sıfır atık’ 
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ilkesiyle gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Avrupa Birliği ülkeleri iyi bir 

atık yönetimi stratejisini belirlerken öncelik sıralamasına gitmişler, ilk 

önce atık üretimini önleme, akabinde yeniden kullanım, son olarak da geri 

kazanım ilkelerini benimsemişlerdir. Bilim ve teknolojideki gelişmeler 

katı atıkların %90 düzeyinde geri kazanımının mümkün olduğunu ortaya 

koymakla birlikte bu oranı uygulama disiplini ve başarısı ile %90’ın 

üzerine çıkarabilen ülkeler de bulunmaktadır. 

Ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık 

oluşumunun önüne geçebilmek için ‘Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı’nı 

yayımlamıştır. Buradaki amaç, sınırlı kaynakların etkin ve verimli 

kullanılmasını, atık oluşumunun önlenmesi önlenemiyorsa minimum 

düzeye indirilmesi ve kaynakların yeniden kullanımının sağlanmasıdır. 

Ayrıca atıkları kaynağından ayırarak geri dönüşümü gerçekleştirmek, 

böylece ekonomik ve sosyal olarak katma değer üretmek için etkin bir sıfır 

atık yönetimi oluşturulması hedeflenmiştir. Atıkların üretiminin 

azaltılması ise atıkların bertaraf edilmesiyle alakalı hem ekonomik hem de 

çevresel maliyetleri düşürmenin en temel yolu olarak görülmüş ve 

devletler için öncelikle üzerinde durulması gereken konu olarak 

benimsenmiştir. 

Atıkların geri kazanımı ve bunun gerçekleşmesini sağlayacak olan 

tersine lojistik faaliyetleri, yoğun küresel rekabet ortamı içerisindeki 

işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeleri açısından git gide önemli 

hale gelmektedir. İşletmeler, sosyal sorumluluk sahibi yeşil işletme 

imajının pazarda aranan bir nitelik olmaya başlaması, ekonomik etkenler, 

çevre orjinli devlet uygulamaları, ürünlerin ömürlerinin bitmesine kadar 

sorumlulukların işletmelere ait olması bunun yanında müşteri 

memnuniyetinin ve sadakatinin sağlanmak istenmesi gibi durumlardan 

dolayı atıkların geri kazanımına daha çok önem vermeye başlamışlardır. 

İşletmelerin bu konuda başarılı olabilmeleri ise üretimden itibaren tersine 

akışı destekleyecek sistemi oluşturmalarına ve tersine lojistik 

uygulamalarını en doğru şekilde gerçekleştirmelerine bağlıdır. 

Atıkların geri kazanımı, kaynakları koruma ve verimli kullanma adına 

gerçekleştirilmesi gereken çok önemli bir süreçtir. Bu süreç çevre 

kirliliğini önlemek ve enerji tasarrufu sağlamak için de etkili bir yol olarak 

görülmektedir. Bundan dolayı birçok ülke ve çevre örgütleri geri 

kazanımla ilgili uygulamaları artırmak ve sosyal bilinç oluşturmak için 

önemli miktarda kaynak harcamaktadırlar. Geri kazanım faaliyetlerinin 

ekonomik fayda sağlamanın yanında özellikle çevre kirliliğinin azaltılması 

yönündeki etkisi de göz ardı edilmemelidir. Bu çalışmaların başarılı 

olabilmesi de özellikle toplumun bu faaliyetlere iştirak etmesi ile mümkün 

olabilecektir. Bunun sağlanabilmesi için de teşvik edici çalışmaların 

yapılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Atıkların geri kazanımı ile 
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çöplüğe giden atık miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılır. Gelecek 

nesillere çok daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın yolu israfın 

önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların geri kazanımına 

bağlıdır. Atık miktarlarının önümüzdeki yıllarda daha da artmaya devam 

edeceği varsayıldığında atıkların geri kazanımının önemi çok daha iyi 

anlaşılacaktır. 
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1. Giriş 

Uluslararası literatürde afet kavramının tanımları incelendiğinde tabi 

ve kültürel kaynaklar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar 

ortaya çıkaran, insanların yaşamsal faaliyetlerini durdurarak veya 

kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen ve topluluğun sahip oldukları 

imkânlar ile üstesinden gelemeyeceği doğal veya insan kaynaklı olaylar 

olarak tanımlandığı görülmektedir. Afetlerin oluşum şekillerine 

baktığımızda doğal, insan kaynaklı ve teknolojik olmak üzere üç farklı 

şekilde sınıflandırılmaktadır. Afetler etkileri bakımından toplumlar için 

vahim sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu etkileri arttıran faktörlerden 

birisi olarak hızlı nüfus artışına bağlı olarak plansız kentleşme ön plana 

çıkmaktadır. 

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan afet 

sözlüğüne göre afet yönetimi; afet öncesi süreci önlenme ve zararlarının 

azaltılması, afet sonrası olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak 

müdahale edilmesi ve afetten etkilenen kimseler için daha güvenli ve 

yaşanabilir yeni bir yaşam alanı sağlanabilmesi için toplumun tüm 

unsurları tarafından yapılması gereken mücadele süreci olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Süreç olarak afet yönetimine baktığımızda hazırlık ile zarar azaltma 

gibi afet öncesi yapılan eylemlere yönelik olan çalışmalar modern afet 

yönetimi sistemi kapsamında “risk yönetimi” olarak adlandırılmaktadır. 

Müdahale ile iyileştirme ve yeniden yapılanma gibi afet sonrası 

uygulamaları içeren çalışmalara ise “kriz yönetimi” adı verilmektedir 

(Kadıoğlu,2008). 
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Şekil 1. Afet yönetim evreleri 

  

Dünyadaki afet yönetimi politikaları ve uygulamalarına bakıldığında, 

geçmişte kriz yönetimi anlayışının yerine risk yönetimi anlayışının ön 

plana çıktığı görülmektedir. Bu kapsamda risk yönetimi uygulamalarını 

kapsayan zarar azaltma ve hazırlık evreleri karşımıza çıkmaktadır. Zarar 

azaltma stratejileri ve risk azaltma uygulamaları günümüz toplumunun 

modern afet yönetimi anlayışını yansıtmaktadır. Risk azaltma 

uygulamalarının büyük çoğunluğunu kentin altyapısal özellikleri ile 

yerleşim alanlarındaki binaların niceliksel ve niteliksel özellikleri 

oluşturmaktadır. Kamu yönetici ve yönetimlerinin kentlerde risk 

değerlendirmeleri yaparken bakmaları gereken temel noktalar ise şu 

şekildedir; kentin alt yapı durumu, bina yoğunluğu, binaların mevcut 

mevzuata uygunlukları, yerleşmedeki hassas özellikteki binalar, bina 

işlevlerinin alan içindeki dağılımı, binaların geçmiş özellikleri, binaların 

yaşı itibariyle yapısal bozulmaların varlığı, bina ve arsa mülkiyeti 

şeklindedir. Bu bilgiler kamu yöneticilerine kentin afetlere karşı hazırlık 

bakımından yol gösterici niteliktedirler (Şahin, 2009). 

2004 yılında yapılan Deprem Şûrası sonucunda ortaya çıkan bilgiler 

ışığında afet yönetimi; afetlerin sonuçlarını etkileyebilecek risk ve 

tehlikelerin belirlenmesi ile afeti olmadan önce önleyecek veya zararlarını 

azaltacak önlemlerin teknik ve bilimsel yöntemlerle ele alınmasını 

gerektiren hazırlık ve uygulama süreci olarak tanımlanmıştır. Bildiriye 

göre ülkemizin ağırlık vermek zorunda olduğu kısmın “zarar azaltma” 

evresi olduğu vurgulanmıştır. Buna ek olarak mevzuatın, afetlere hazırlık 

ve riskleri azaltmayı hedefleyen “tehlike” ve “risk” faktörlerini bunların 

tanımlanmasını da içeren yönetim anlayışı ile yeniden ele alınması 

gerekliliği, mevcut olan ve oluşturulacak imar politikalarında mikro 

bölgeleme, kentsel risk faktörleri, risk sakınım planı ve yeni imar 
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araçlarının yer almasının zorunluluğu, yerel yönetimler ile ilgili 

kanunlarımızda “risk yönetimi” kavramının yer almasının sağlanması 

gerekliliği vurgulanmış ve afet yönetiminde risk yönetiminin afetlere 

hazırlıkta faydalar sağlayacağı vurgulanmıştır. 

İnsan topluluklarının yoğun biçimde bulunduğu yerleşim birimi olarak 

tanımlanan kentlerin fiziki ve fonksiyonel yönlerden irdelenmesi 

gerekmektedir. Fiziki olarak kentler, değişik amaçlar için kullanılan 

birçok yapıdan ve insanların kentteki hareket edebilmelerini sağlayan 

yollardan oluşur. Kentlere fonksiyonel olarak baktığımızda ise insanların 

ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirdikleri yerleşim 

birimleri olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım, 2014). 

Fonksiyonel olarak baktığımız kent ekonomik değerlere göre mal ve 

hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketimi sürecinde toplumun sürekli olarak 

değişen ihtiyaçlarını gidermek için oluşturulan bir yapı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ayrıca bir yerleşmeye kent denilebilmesi için de nüfusun 

büyük çoğunluğunun tarım dışı faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. 

Bu kapsamda yerleşim alanları tarım dışında ve tarımda uğraşan nüfus 

yoğunluklarına göre kent ve köy olarak farklılaşmaktadırlar (Yıldırım, 

2014). 

Sosyolojik perspektiften kent kavramı incelendiğinde ise, bu kavram 

her şeyden önce bir insan ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan 

kentlere bir toplum tarafından oluşturulmuş bir olgu olarak bakabiliriz. 

Kent bu kapsamda toplulukların kendi varlıklarını denetlemek ve 

varlıklarını sürdürebilmek üzere kullandığı araçlardan biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sosyo-ekonomik açıdan kentler 

değerlendirildiğinde, sosyal yaşamın mesleklere, iş bölümüne, kültürel 

farklılıklara, kurumsallaşmaların önem ve ağırlık kazandığı, karmaşık 

insan etkileşimlerinin günlük faaliyetleri etkilediği yerleşim alanları 

olarak görülmektedir (Yıldırım, 2014). 

Birçok insanın beraber yaşadığı sosyal, kültürel ve ekonomik 

faaliyetlerin yoğun bir şekilde gerçekleştiği kentsel alanlar meydana 

getirdiği birçok sorunun yanında afetler açısından da önceden 

belirlenmesi güç olan riskler içermektedir (Genç, 2007). 

Etkili ve verimli olmayan bir planlama ile ortaya çıkan kentlerin tüm 

sorunları içerisinde risk kavramını barındırdığını görmekteyiz. Yıpranmış 

binalar, gelişigüzel çarpık yerleşmeler, zemin etüdü yapılmayan ve 

elverişsiz alanların yerleşime açılması ile ekonomik, sosyo-kültürel ve 

sosyo-politik faktörlerden kaynaklanan sorunlar kent alanlarında zarar 

görebilirliği ve riskleri arttırmaktadır (Kentleşme şurası, 2009). 

Kentlerin oluşumunda ve devam eden sürecinde kentsel nüfus artışı, 

sağlıksız kentleşme, yerleşim yerinin teknik özellikleri, sosyal çevresi ve 
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gelişmişlik düzeyine göre afetleri anlama kapasiteleri başlıkları altında 

görülen sorunlar kentsel riskleri meydana getirmekte, oluşabilecek bir afet 

sonrasında zarar görebilirliği artırıcı etki yapmakta, kentin ekonomisini ve 

sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Bu kapsamda afet etkilerini azaltmak 

amacıyla kentsel yenileme uygulamalarının yapılması zorunlu hale 

gelmektedir (Genç, 2005). 

Kent planlaması sürecinde mevcut durum analizi ile planların 

oluşturulması aşamasında dikkate alınması gereken temel konulardan 

birisi olan tehlike ve risklerin belirlenmesi amacıyla yapılan uygulamaları 

ve değerlendirmeleri kapsayan kentin afet boyutu ile risk yönetimi temel 

olarak şu çalışmaları içermektedir (Erkan, 2010): 

• Tehlike Analizi; tehlikenin belirlenmesi ve analiz edilmesi, bölgesel 

ve yerel çoklu tehlike etütlerinin yapılması, mikro bölgeleme haritalarının 

hazırlanması, bütünleşik tehlike veri tabanlarının oluşturulması ve parsel 

bazında zemin etütlerinin yapılmasını içermektedir. 

• Risk Analizi; mevcut risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, 

bunların analizi ve risk öncelikli senaryoların oluşturulması, bu kapsamda 

kapasitenin belirlenmesi ile risklerin mekânsal dağılımının analizini 

içermektedir. 

• Risk Azaltma; politika ve stratejilerin belirlenmesi ile risk azaltma 

planlarının hazırlanması, zemin özelliklerinin belirlenmesi, afetleri 

öngören kent planlaması, yapısal ve yapısal olmayan önlemlerin 

belirlenmesi ve uygulanması, etkin yapı denetiminin sağlanması, 

güçlendirme çalışmalarının yapılması, kentsel dönüşüm planlaması ile 

sakınım planlamalarını, risklerin transferi ve paylaşımı konularını 

içermektedir. 

• Hazırlık; afetler ile mücadelede kapasite geliştirme, erken uyarı ve 

alarm sistemlerinin kurulması, mücadelede teknolojinin kullanılması, 

bilinçlendirme faaliyetleri, tahliye tatbikatlarının denenmesi, eğitim ve 

araştırma faaliyetleri ile afet ve acil durum planlaması gibi uygulamaları 

kapsamaktadır. 

2. Afete dirençli kent ve kentsel dönüşüm 

Dirençlilik kavramı, 1990’lı yıllara kadar ekolojik ve iklimsel 

değişimleri ifade ediyorken, 1990’lardan sonra afet riski azaltma 

konusunda ile ilgili yapılan çalışmalarda görülmeye başlanmıştır. 

Birleşmiş Milletler 2009 yılındaki tanımında afetlere karşı kentsel direnci 

“Her türlü tehlike ve tehdit karşısında, etkilenme olasılığına sahip 

yerleşmelerin, toplumların ve tüm sistemlerin; kendilerini koruma, 

sistemin işleyişini güvence altına alma, kısa sürede yeniden yapılanma ve 

değişime uyum sağlama için gerekli kaynaklara sahip olması ve bu 

kaynakları etkin kullanım becerisi” şeklinde tanımlanmıştır. AFAD’a göre 
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ise Afete Dirençlilik kavramı tehlikelere açık bir sistem, toplum veya 

topluluğun tehlikelere ve afet riskine karşı dayanıklı olabilme, afet riski 

ile mücadele edebilme, afetlerin etkisini en kısa zamanda onarma veya 

düzelme kapasitesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Afete dirençlilik diğer 

bir yönü ile bir afet oluşumun etkilerini ve risklerini zamanında ön görme, 

tahmin etme, uyum sağlama, önleme, azaltma, mücadele edebilme ve 

zararlarını iyileştirme kabiliyeti olarak açıklanabilmektedir. 

Afetlere kentsel dirençlilik sadece yapısal yeterlilik ve zarar 

görmemeyi değil, diğer bakımdan da yerleşim yerlerinin 

sürdürülebilirliğinin oluşmasını ve iklimsel değişiklikler gibi küresel 

felaketlere karşı koyabilmek amacıyla önlemler alınmasını da 

içermektedir. Şehir planlama kapsamında kentsel direnci oluşturma 

yönünde yapılan çalışmalar kentlerin tüm fonksiyonlarıyla ve 

bileşenleriyle ele alınmasını gerektirmektedir. Kentlerin afetlere karşı 

dirençli bir şekilde kurgulanması için afet meydana gelmeden önce şehrin 

fonksiyonel ve mekânsal kurgusuna yönelik kararların alınması ile 

mümkün olabilmektedir. Kentte oluşan risk faktörlerine yönelik bu 

kararların ve tedbirlerin afetler öncesinde alınmaması durumunda ise 

yerleşimleri oluşturan binalar, yeşil alanlar, okullar, hastaneler, 

karakollar, camiler gibi ortak kullanım alanları, sanayi yerleşimleri ve 

çevreleri, doğalgaz hatları, yollar ve bunlar gibi yapılar üzerindeki risk 

değerleri ve afetlere karşı zarar görebilirlikleri artmaktadır. 

Bir şehrin afetlere karşın dirençli olması o şehirdeki yaşamını sürdüren 

kimselerin, doğal ya da insan kaynaklı afetlere karşı direnme, adaptasyonu 

ve rahatlıkla hareket edebilme becerileri ile ilgilidir. Bu dirençlilik 

kavramı, uygun şehir planlama ve altyapının yanında sürdürülebilirliği 

sağlayan planlama ve toplumun ortak ihtiyaçları doğrultusunda gerekli 

görevleri üstlenen, katılımcı anlayış benimseyen bir yerel yönetimin 

varlığıyla ortaya çıkmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Sekretaryası (United Nations 

International Strategy for Disaster Reduction-UNISDR) kentsel afet 

risklerinin azaltılması maksadıyla 2010 yılında “Dirençli Kentler 

Yaratma: Kentim Hazırlanıyor (Making Cities Resilient: My City is 

Getting Ready)” şeklinde küresel bir kampanya başlatmıştır. Bu 

kampanya çerçevesinde afetlere dirençli kent oluşturma kapsamında 

birtakım özellikler belirlenmiştir (UNISDR, 2010):  

• Halkın katılımının benimsendiği ve planlar ile kararlara dâhil 

edilen şehir yapısı olan, 

• Yetkin ve hesap verebilir yerel yönetim ile kentte tüm grupların 

katılımı ile sürdürülebilirliği sağlayan,  

• Altyapı hizmetleri iyi olan mahallelerde tün nüfusunu barındıran, 
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• Mevzuata uygun yapılarda yaşanılan, afet riski taşıyan alanlara 

yerleşim planlarının yapılmadığı güvenli yaşam alanları olan,  

• Tehlike ve risk bilgisi oluşturup yerel düzeyde bilgi ağı ile zarar 

görebilirlik kapasitesini azaltan,  

• Afet riskleri öngören ve bu riskleri azaltmak için eyleme geçen,  

• Oluşabilecek her türlü afet sonucundaki oluşacak fiziksel ve sosyal 

kayıpları minimize edebilen, 

• Bir afetin tüm aşamalarında yeterli kaynağa sahip olan ve bunları 

kullanma, planlama yeteneğine sahip olabilen,  

• Afet meydana geldikten sonra sahip olunan hizmetlerin hızlı bir 

şekilde geri dönmesini sağlayabilen ve her türlü sosyal, idari veya 

ekonomik faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilen kentleri afete dirençli kent 

olarak nitelendirmiştir. 

 UNISDR tarafından afete dirençli kent kavramı açıklanırken en 

önemli unsurlarından biri de afetlere karşı risk taşıyan yapılardan 

arındırılmış kentler olarak ortaya konmuştur. İmar mevzuatına uygun 

olarak yapılan ve risk değerlendirmeleri yapılan binalar kentin afet 

direncini yükseltmekte ve sürdürülebilir bir yaşam döngüsü 

sağlamaktadır. Bu kapsamda kentsel dönüşüm afetlere dirençli kent 

oluşumunda önemli bir uygulama ve sorumluluk alanı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Türk Dil Kurumu’nun tanımında kentsel dönüşüm “kentin imar 

planına uymayan ruhsatsız binaların yıkılıp, planlara uygun olarak toplu 

yerleşim alanlarının oluşturulması” olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel 

dönüşümdeki amaç, birtakım sebeplerden dolayı eskimiş ve yaşamak için 

elverişli olmayan kent bölgelerinin yenilenmesi anlamına gelmektedir. 

Uluslararası literatürde bu tarz uygulamalar “kentsel yenileme” olarak yer 

alıyorken, ülkemizde ise yenilemeden çok dönüşüm olarak algılandığı için   

bu kavram “kentsel dönüşüm” olarak ulusal literatürde yer almaktadır. 

Kentsel dönüşüm politikaları incelendiğinde olması gereken beş temel 

ilke şöyledir (Doğan, 2016):  

i. Toplumsal sorunlar ile kentin fiziksel şartları arasındaki bağın 

kurulması zorunluluğu bulunmaktadır. Toplumsal sorunlar kentlerdeki 

yaşam alanlarının çöküntüye uğramasına sebebiyet verebilmektedir. Bu 

yüzden yapılacak olan kentsel dönüşüm planlarında toplum kökenli 

problemlere dikkat etmek gerekmektedir. 

ii. Kentsel dönüşüm planlanırken o kentin kültüründe etkili olan ve 

kent dinamiklerine etki eden toplumsal, çevresel, ekonomik ve fiziksel 

olarak sürekli değişim gösteren ihtiyaçlara karşılık verebilecek nitelikte 

olmalıdır.  
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iii. Kentsel dönüşüm projeleri kent alanında yaşayan toplumunu 

yaşam kalitesini ve refah seviyesini arttıracak ekonomik kalkınmanın da 

sağlanması gerekmektedir.  

iv. Kentsel dönüşüm uygulamaları ile kentteki ekonomik canlılığı 

harekete geçirecek stratejiler ile kent yaşam kalitesinin arttırılması 

sağlanmalıdır.  

v. Kentsel dönüşümde kentsel yayılmayı engellemek adına kent 

bölgesindeki alanların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik stratejik 

planlar yapılmalıdır.  

Kentsel dönüşüm konusunda dikkat edilmesi gereken ilkelerin dışında 

kentsel dönüşümü içinde barından farklı uygulama şekilleri de mevcuttur. 

Bunlar şu şekilde açıklanabilir (Doğan, 2016): 

Kentsel yenileme (urban renewal); kentlerde bölgelerin eskiyen 

kısımlarının yıkılarak yerine fiziksel, çevresel ve altyapı düzenlemelerini 

de kapsayan yerleşim alanlarının geliştirilmesini amaçlayan bir eylem 

türüdür. Farklı sebeplerle zamanla oluşan çöküntü alanlarının yenilenmesi 

bu uygulama yönünde değerlendirilmektedir. 

Yeniden oluşum (regeneration); çeşitli sebeplerle çöküntü bölgesi 

haline gelen kentsel alanların mevcut durumun iyileştirilmesini veya yeni 

bir dokunun oluşturulmasını içermektedir. Yeniden oluşum süreci birçok 

açıdan çöküntü evresini yaşayan kentsel alanların yeniden yaşanabilir hale 

getirilmesi ve kente yeniden kazandırılmasını amaçlayan kapsamlı 

eylemler bütünüdür. Yeniden oluşum sürecinde yerel kaynakların 

özellikle ekonomik alanda etkin bir hale getirilmesi gerekmektedir.  

Sağlıklaştırma (sanitation); altyapısı yeterli olmayan kent alanlarının 

kısıtlı yatırımlarla yaşam alanlarının daha sağlıklı bir yaşam çevresine 

kavuşmasını sağlanmasını ifade etmektedir.   

Yeniden canlandırma (revitalization); kent alanlarında fiziki, sosyal, 

ekonomik veya kültürel açılardan çöküntü sürecine giren bölgelerin 

nedenlerini bularak ve bunların ortadan kaldırılmasıyla yeniden iyi bir 

yaşam alanına döndürülmesi uygulamasıdır. 

Kentsel koruma (urban conservation); kentlerin büyümeleri 

sürecinde tarihi, kültürel ve doğal yapıları ve alanları muhafaza etmek ve 

korumak için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını öngörmektedir.  

Soylulaştırma (gentrification); kentsel alanlarda fiziksel olarak zarar 

görmüş olan sosyal ve kültürel açıdan da çöküntü haline dönüşmüş 

özellikle kent için tarihi anlamı ve geçmişi olan yapıların ıslah edilmesi 

anlamını taşımaktadır. 
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Eski haline getirme (rehabilitation); bozulmaların başladığı fakat 

tam anlamıyla özelliklerini kaybetmemiş kentsel alanların daha önceki 

yapısal özelliklerine dönüştürülmesini ifade etmektedir. 

Kentsel dönüşüm özellikle içerdiği risk boyutu ile ele alındığında 

planlanan hedeflerin birçoğu afet yönetiminin bir uygulaması olacak 

özellikte görülebilmektedir. Afet yönetimine ilişkin uygulamalar, risk 

yönetimi anlayışı bakımından fiziksel çevrenin iyileştirilmesi, toplumun 

değişen ihtiyaçlarına göre çevresel ve altyapısal unsurlarla birlikte kent 

alanlarının yeniden planlanması, risk barındıran ve tehlike içeren 

bozuntuya uğramış kent dinamiklerinin onarılması ve iyileştirilmesi 

konularında rol aldığı ve bu kapsamda faaliyet gösterdikleri 

görülmektedir. Bu çerçevede afet yönetimi ile kentsel dönüşüm 

konularının birkaç bileşende kesiştiği net bir şekilde görülmektedir 

(Doğan, 2016).  

1999 yılında yaşanan deprem ülkemizde vahim sonuçlar ortaya 

çıkarmıştır. Deprem sonrasında yapılan yasal düzenlemeler ile afet riski 

vurgusu ön plana çıkmıştır. Bunun neticesinde ülkemizde yeni bir kentsel 

dönüşüm anlayışının da yer almaya başladığı bir dönemim başladığı 

görülmüştür. Kentsel dönüşüm kavramı özellikle bu dönemden sonra 

yasal düzenlemelerde varlığını hissettirmektedir. Kentsel dönüşüm ile 

sağlıklaştırma, iyileştirme, gecekondu tasfiyesi gibi alt kavramlar da 

karşımıza çıkmaktadır. Bundan sonraki dönemde yürürlüğe giren ve 

uygulanan kentsel dönüşüm ile ilgili mevzuatların üç kısımda incelenmesi 

mümkündür.  

İlk olarak 2005 yılında çıkan “5393 sayılı Belediye Kanunun 73. 

Maddesi” kapsamında ele alınan kentsel dönüşüm ve gelişim 

uygulamaları ile ilgili olan bölümdür. İlgili madde belediyelere, kentsel 

dönüşüm ve gelişme alanın tespiti, eskiyen kent kısımlarının yeniden 

inşası ve onarılması, deprem riskine karşı önlem alınması, kentteki 

kültürel ve tarihi alanların korunması için kentte dönüşüm ve gelişim için 

projeler ile planlar geliştirmesine imkân sağlamaktadır. Bu kapsamda 

belediyelerin uygulama yapabilmesi için meclis kararı alması gereklidir. 

Kanunda, kamulaştırmada anlaşmanın esas olması ve dönüşüm yapılacak 

alanın 5 hektardan az olmaması gibi koşullar yer almaktadır (Akman, 

2018). Bunun dışında Toplu Konut Kanunu’nda belediyelere TOKİ ile iş 

birliği içerisinde dönüşüm planlarında ve projelerinde yer alması 

öngörülmüştür.  

İkinci olarak yine 2005 yılında çıkarılan “5366 sayılı Yıpranan Tarihi 

ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 

Kullanılması Hakkında Kanun” karşımıza çıkmaktadır. Bu kanunla yine 

TOKİ ve belediyelere 5393 sayılı kanun ile benzer hususlar yetkiler 

tanındığı görülmektedir. Bu kapsamda TOKİ’nin yöresel ve tarihi 
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dokunun korunarak yenileme işlemlerini yapmak, bunun haricinde de 

kredilendirmek ve sübvansiyon yapmak gibi görevleri bulunmaktadır 

(Akman, 2018).  

Üçüncüsü ve kentsel afet riskin önlenmesi bakımından en önemlisi 

olarak “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun” karşımıza çıkmaktadır. 2012 yılında yürürlüğe giren 

kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli 

yapıların bulunduğu alanlarda, teknik norm ve standartlara uygun, sağlıklı 

ve güvenli yaşam çevrelerini oluşturmak üzere iyileştirme, tasfiye ve 

yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Bu kanunla TOKİ, 

belediyeler ve özel sektör kentsel dönüşümün başlıca aktörleri haline 

gelmişlerdir. 6306 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilecek olan 

kentsel dönüşüm uygulamalarına 2012 tarihinde ilk olarak 33 ilde 

başlanmış olup, Türkiye genelinde 20 yılda 14 milyon konutun kentsel 

dönüşüm bakımından değerlendirilmesi planlanmıştır.  

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanun” ile afet riski taşıyan alanlar ile teknik ve fiziksel açıdan riskli 

yapıların bulunduğu alanlarda sağlıklı ve güvenli yaşam alanları 

oluşturmak amacıyla yapılan iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere ilişkin 

ilkeler düzenlenmektedir (Seydioğulları,2016). Kanun uygulama 

açısından afet riski olan ve afet riski olmayan yerlerde riskli yapıların 

belirlenmesi olarak iki temel alan tespit ederek, bu bölgelerde sağlıklı ve 

güvenli bir çevre için iyileştirme, tasfiye ve yenilemeye ilişkin usul ve 

esasları belirlemektedir. Ayrıca belediyelere, il özel idarelerine, 

büyükşehir belediyelerine ve ilçe belediyelerine atfederek, doğrudan yerel 

yönetimlere uygulayıcı nitelikte yetki vermiştir. Kanunun yaptığı riskli 

alan, rezerv alan ve riskli yapılar ile ilgili tanımlar ve bunlarla ilgili 

uygulamalar dikkatle incelenmelidir (Özer, 2013). 

3. Türkiye’de kentsel dönüşüm süreci ve mevzuatı 

Ülkemizdeki kentsel dönüşüm sürecini anlamak için öncelikle kentsel 

dönüşüm strateji belgesi (KDSB) kavramını incelemek gerekmektedir. 

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi; Büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile 

İl Özel İdarelerin yetki alanları içerisindeki yerleşim yerlerinde üst ölçekli 

planları kullanarak alan esaslı dönüşümlerle, bütüncül yaklaşımlar 

kullanılarak uygun ölçekteki haritalar üzerinde yapılan dönüşüm 

stratejileri, kentsel dönüşüm uygulamalarına dair ana kararlar içeren yol 

haritası niteliğinde bir belgedir.  

KDSB ilgili yerel yönetimler tarafından hazırlanarak bakanlığa iletilir. 

KDSB’ nin içeriğine baktığımızda; 

• Kentin tamamının analizinin yapılması ve verilerin toplanması,  

• Dönüşüm alanlarına öncelik tanınması,  
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• Yasal dayanakların belirlenmesi,  

• Finansman yönetiminin belirlenmesi 

• Kentsel dönüşüm uygulamalarında zaman yönetiminin 

oluşturulması,  

• Tasarım ilkelerinin belirlenmesi olmak üzere altı başlık karşımıza 

çıkmaktadır. 

Kentsel alanının tamamının analizi ile kent ile ilgili verilerin 

toplanması, kentteki dönüşüm alanlarının mevcut durumunun tespiti, 

sosyal ve ekonomik dengelere dikkat ederek arz talep ihtiyacının 

belirlenmesi gibi değişkenlerin bulunduğu bilgilerin elde edilmesi 

planlanmaktadır.  

Dönüşüm alanlarına öncelik tanınması noktasında ise kentin 

tamamının analizinin yapılması ve verilerin toplanması ile ortaya çıkan 

sonuçların değerlendirilmesiyle birlikte dönüşümün yapılacağı alanlar 

belirlenerek, bu alanlardaki riskli durumlar, sosyo-kültürel ve ekonomik 

anlamdaki beklentiler ile dönüşüm sonrası ortaya çıkacak yeni sosyal 

alanlar, ekonomik getirilerin belirlenmesi gibi konularda işlenerek 

dönüşüm alanlarına önceliklendirilmesi yapılmaktadır. Dönüşüm 

alanlarına öncelik tanınması planlamasında kısa, orta ve uzun vadede 

dönüşüme yönelik yol haritası belirlenmekte ve uygun ölçekteki harita, 

belgeler ve teknik verilerle desteklenmektedir. 

Kentsel dönüşüm sürecini ve uygulamalarını kapsayan mevzuatlar 

aşağıdaki gibidir;  

a) 5393 sayılı Kanun’un 73. maddesi kapsamında; kentsel alandaki 

kültürel ve tarihi dokuya dikkat edilerek, afet risklerini de göz önünde 

bulundurarak mevcut yapı alanlarını, sanayi ve ticaret bölgelerini, kamu 

hizmeti alanlarını, sosyal ve kültürel alanlarını ve bu alanlardaki fiziksel 

yapıları onarmak iyileştirmek veya yeniden inşa etmeyi kapsamaktadır.  

b) 5366 sayılı Kanun kapsamında; Deforme olmuş veya yıkılmış sit 

alanlarına ait koruma bölgelerinin tespiti yapılır. Sit alanlarının çevresel 

gelişimi de dikkate alınarak bölgenin yapısı da dikkate alınarak bu 

alanların yeniden inşası ve yenilenmesi, konut alanlarının bu hususta 

oluşturulması, kültür ve sosyal donatı alanlarının oluşturulması, afet 

risklerinin göz önünde bulundurulması ve tedbirlerin alınması, tarihi ve 

kültürel özellikleri korunacak şekilde restorasyonu veya yeniden inşası 

sağlanarak korunması ve yaşatılarak kullanılması dönüşümlerini 

kapsamaktadır. 

c) 6306 sayılı Kanun kapsamında; Bölgede afet riski oluşturacak 

yapılar ile “Riskli Alanlar”, “Rezerv Yapı Alanları” tespit edilerek, 
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güvenli yaşam alanları norm ve tekniklere uygun olarak inşa edilmesi için 

gerekli olan mevzuatı içermektedir. 

Finansman yöntemi belirlenirken bölgede fizibilite raporu oluşturulur. 

Mevcut gelir gider dengesi gözetilerek finansman modelleri 

önerilmektedir. 

3.1. Kentsel dönüşüm süreci tasarım ilkelerinin belirlenmesi  

Kentsel dönüşüm alanlarında tasarım ilkeleri belirlenirken bölgenin 

özelliği de dikkate alınır. Yatay Mimari mahallelerde komşuluk kültürü, 

kent kimliği, özgün mekânsal dokunun korunması gibi birçok değişkene 

dikkat edilmektedir. Engelsiz Yaşam sunan kentler oluşturmak 

dezavantajlı grupların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına öncelik vererek 

kentin fiziksel dokusu bu ilkeler ışığında planlanmaktadır. 

Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı Alanı bölgede yaşayacak topluluğun 

sosyal gereksinimlerini ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal etkinlik 

alanları ve kamusal alanlar oluşturulur. Çevresel Değerlerin Korunması 

orman bölgelerinin, tarım alanlarının, sit bölgeleri gibi doğal oluşmuş 

bölgelerin yasal dayanaklar ile bütüncül bir bakış açısıyla kentsel alanda 

çevre tahribatının engellenmesi sağlanmaktadır. 

Sürdürülebilirlik katı atık yönetim sistemleri, geri dönüşüm sistemleri, 

doğal enerji üretimlerinin olduğu, aynı zamanda doğa dostu sürdürülebilir 

kentsel dönüşüm alanları oluşturulmaktadır. Sürdürülebilir kent ekonomi 

için bu süreçte gerekli fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. 

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması kültürel doku dönüşüm 

faaliyetlerinde önemli bir yer işgal etmektedir. Tarihi doku, kültürel doku 

çevre ile bütünleştirilerek değerlendirilmekte ve afet ve acil durum 

risklerine karşı da önlemler alınmaktadır.  

4. Mevzuatlar kapsamında kentsel dönüşüm uygulamaları 

Bu bölümde KDSB kapsamında yasal mevzuat çerçevesinde kentsel 

dönüşüm uygulamaları incelenecektir. Özellikle üç temel mevzuat 

çerçevesince kentsel dönüşüm sürçleri ve bu süreçlerin temel felsefeleri 

üzerinde durulacaktır. 

4.1. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi kapsamında 

dönüşüm uygulamaları 

 5393 sayılı Kanun kapsamında “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje 

Alanı” ilan edilirken, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanır, doğal 

afet risklerine karşı önlemler alınır, gelişime açık alanlar belirlenir, 

Revizyon yapılması gereken tarihi doku niteliğini yitiren kent merkezleri 

canlandırılır. 
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5393 sayılı Kanun’un 73. Maddesi gereğince idame ettirilecek kentsel 

dönüşüm çalışmalarında temel ilkeler şu şekildedir; 

• Zarar görmüş kent kısımlarının yenilenmesi, 

• Kentin kimliğini ortaya çıkaracak tarihi, kültürel dokusu 

iyileştirilmesi 

• Sağlıklı, güvenli ve dengeli yaşam alanlarının oluşturulması, 

• Kentin ihtiyaç duyduğu veya duyacağı sosyal ve kültürel donatı 

alanlarının oluşturulması maddeleri ön plana çıkmaktadır. 

5393 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm etaplar halinde 

yürütülebileceği belirlenmiştir. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje 

Alanında uygulamalar ile ilgili belediye tarafından belirlenen Proje Alanı 

sınırları içindeki tüm taşınmazlara ilişkin cins değişikliği ve yapı 

ruhsatları verilmesi gibi değişiklikler belediyenin izni ile yapılmaktadır. 

Belirlenen alanda yürütülecek imar uygulaması ile değer tespiti, bu değer 

üzerinden hak sahiplerinin belirlenmesi ve hasılatların paylaşımı yine 

ilgili belediye tarafından yapılmaktadır. Hasılat paylaşımında veya diğer 

çıkabilecek sorunlarda hak sahiplerine yönelik yapılacak kamulaştırma iş 

ve işlemleri bakanlık tarafından Cumhurbaşkanı’ndan alınacak acele 

kamulaştırma kararı üzerine ilgili belediye tarafından yürütülmektedir. 

5393 sayılı Kanun’un kentsel dönüşüm sürecinin etkilerine 

baktığımızda öne çıkan gelişmeleri şu şekilde sıralayabiliriz; 

•Çarpık alanlarda iyileşme görülmesi ve gelişim projelerinin olması, 

•Belirli bir alandan (5 hektar) az olmamak koşuluyla birbiriyle ilişkili 

proje alanlarının birleştirilerek uygulamada kolaylık sağlaması, 

•Dönüşüm alanlarında mevcut olan yapıların yıkılarak yeniden 

yapılanlar ile ilgili vergi, resim ve harçların dörtte birinin alınması, 

•Eğitim ve sağlık dışındaki kamuya ait gayrimenkullerin harca esas 

değer üzerinden belediyelere devredilmesidir.  

5393 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim proje 

alanlarında yapılacak olan tüm uygulama ve yapım süreçlerinin 

yürütülmesi ve finansmanının karşılanması ilgili belediye tarafından 

sağlanacaktır. 

4.2. 5366 Sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 

Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 

Hakkında Kanun” kapsamında kentsel yenileme uygulamaları  

Bu kanun içeriğine bakıldığında kentsel dönüşümle ile ilgili olarak 

“5366 sayılı Kanun kapsamında belediyeler ve belediyelerin yetki alanı 

dışında il özel idareleri tarafından eskiyen ve özelliğini kaybetmiş sit alanı 
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olarak belirlenen ve ilan edilen alanlar ile bu bölgelere ait koruma 

alanlarının bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşası ve onarılması, 

tarihi ve kültürel varlıkların yenilenerek korunması ve çağdaş yaşamla 

bütünleştirilerek kullanılması, doğal afet risklerine karşı önlemler 

alınması amaçlarıyla Yenileme Alanı ilan edilir” şeklinde yer almaktadır 

(5366 sayılı Kanun). 

5366 Sayılı kanun kapsamında yenileme çalışmalarında temel ilkeleri 

şu şekilde sıralayabiliriz; 

•Eskiyen tarihi kent merkezlerinin geçmişteki özgün kimliğine 

kavuşturulması, 

•Tarihi kent merkezlerine canlılık katarak yeni fonksiyonlar 

kazandırılması, 

•Sosyal donatı alanlarının tarihi ve kültürel yapısına uygun olarak 

oluşturulmasıdır. 

5366 sayılı Kanuna göre Yenileme Alanında kentsel yenileme 

uygulamaları etaplar halinde yürütülmektedir. Bu etaplar ise “Yenileme 

alanı sınırları içindeki tüm taşınmazlar, belediye veya il özel İdaresince 

hazırlanacak yenileme projelerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunca karara bağlanmasının ardından bu kanuna göre yapılacak 

yenileme projesi hükümlerine tâbi olmaktadırlar. Yenileme alanlarında 

bulunan hazineye ait taşınmazlar; kamu hizmetine tahsis edilmiş mallar, 

ön izin verilmiş veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar, 2565 

sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında 

bulunan yerler ile sivil ve askeri hava alanları ve mania plânları 

kapsamında kalan yerler hariç olmak üzere, ilgili belediye veya il özel 

idaresine devredilmektedir. Büyükşehir belediye sınırları içinde 

büyükşehir belediyelerinin yapacağı projeler dışındaki yenileme projeleri 

ilçe ve ilk kademe belediyelerince hazırlanır ve meclislerinde kabulünden 

sonra büyükşehir belediye başkanınca onaylanarak yürürlüğe girer. Buna 

göre kamulaştırma ve uygulama yapılır. Yenileme projelerinin 

gerektirdiği uygulamalar verilen süre içinde yapı malikince yapılmadığı 

takdirde, il özel idaresi veya belediye tarafından yapılarak masrafı yapı 

malikinden tahsil edilir” şeklinde gerçekleşmektedir (5366 sayılı Kanun). 

5366 sayılı Kanun kapsamında yenileme alanlarında yapılacak olan 

tüm plan, proje ve yapım süreçlerinin yürütülmesi ve finansmanının 

karşılanması ilgili belediye veya il özel idareleri tarafından 

sağlanmaktadır. 
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4.3. 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkında Kanun” kapsamındaki alanlarda kentsel dönüşüm 

uygulamaları 

İlgili kanuna bakıldığında “Riskli Alan” ve “Rezerv Yapı Alanı” olmak 

üzere iki farklı uygulama alanı ile afet riski taşımayan alanlarda da ‘Riskli 

Yapı’ kavramları ön plana çıkmaktadır.  

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan “zemin yapısı sebebiyle can 

ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, üzerindeki yapılaşma sebebiyle can 

ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, üzerindeki toplam yapı sayısının 

en az %65’i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın 

inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan 

yapılardan oluşan alanlar” olarak tanımlanmıştır (6306 sayılı Kanun). 

Riskli alanların sınırı belirlenirken uygulama bütünlüğü dikkate alınarak 

belirlenmektedir. Riskli alanlarda yapılacak uygulamalarda ön görülen 

temel ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz; 

•  Öncelikle mevcut olan afet riskleri yok edilmesi, 

• Tarihi ve kültürel dokunun önemi bilinerek işlem yapılması, 

korumaya alınması, 

• Hali hazırda bulunan kentsel sorunlar bütüncül yaklaşımla çözülerek 

çevre güvenliği ve alandaki ihtiyaçların giderilmesi, 

•  Yerinde dönüşüme öncelik verilmesi,  

• Değer artışlarında tüm paydaşların çıkarları eşit şekilde korunması ve 

kentsel dönüşümün rant haline getirilmemesi, başlıca ilkelerdir. 

Kentsel dönüşüm çalışmalarında mevcut hak sahiplerinin yoğunluğunu 

karşılayamaması durumunda rezerv yapı alanlarına başvurulur. Rezerv 

Yapı Alanı 6306 sayılı Kanun kapsamında ilgili (Belediye, İl 

Müdürlükleri veya TOKİ) kurumlarca belirlenen alanlardır. Rezerv Yapı 

Alanı Belirleme Kriterleri aşağıdaki özellikleri karşılamalıdır; 

•  Kamuya ait olan yapılaşmamış arazilere öncelik verilmelidir.  

• Yeni yerleşim alanı olabilecek kapasiteye sahip yer niteliğinde olması 

gerekmektedir. 

• Öncelik uygun maliyetle teknik ve sosyal hizmet alt yapısı sağlanacak 

alanlara verilmelidir. 

• Fay hatları gibi risk oluşturabilecek muhtemel afet bölgelerinden, 

riskli alanlardan uzak yerler seçilmelidir. 

• Özel kanunlara tabi alanlar ve statülü alanları kapsamayan yerler 

tercih edilmelidir. 

6306 sayılı Kanun incelendiğinde ortaya çıkan avantajlar şu şekildedir: 
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•Planlama, projelendirme ve yapım işlemeleri gibi faaliyetler için 

yürütücü birimlere finansman destek sağlanabilir. 

•İLBANK A.Ş. tarafından kredi desteği yapım işlemlerinde 

kullanılmak üzere belediyelere sağlanabilir. 

•İhtiyaç halinde yapı maliklerine, kiracılara ve sınırlı ayni hak 

sahiplerine kira yardımı, taşınma yardımı ayrıca yapı maliklerine geçici 

konut veya işyeri tahsisi yapılabilir. 

•Finansman desteğinde ilgili kanunlar kapsamında yapılacak 

uygulamalarda kullanılmak üzere bankalardan kullanacak kredilere faiz 

desteği sağlanabilir. 

•Uygun görülen harç, vergi ve ücretlerden muafiyet sağlanır. 

•Uygulama yürütücülerinin belediyeler, gerçek veya özel hukuk tüzel 

kişileri olması halinde teknik destek sağlanabilir. 

•Bahse konun dönüşüm uygulamalarında hazineye ait taşınmazlar 

kullanılabilir.  

4.4. 6306 sayılı kanun kapsamında kentsel dönüşüm yaklaşımları 

Riskli Alanlarda kentsel dönüşüm uygulanması konusunda çeşitli 

çalışmalar yapılmış ve bu çalışmaların sonunda alana özgü özellikler 

hususu göz önünde bulundurarak iki temel yaklaşım geliştirilmiştir. Bu 

yaklaşımlardan ilki “Riskli Alanlarda” uygulanacak adımlar bir diğeri ise 

“Tarihi ve Kültürel Dokuya Sahip Riskli Alanlarda” uygulanacak 

adımlardan oluşmaktadır. 

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ele alındığında, Riskli Alan 

çalışmalarında uygulanacak öncelikli adımlar şunlardır; Kentsel Dönüşüm 

Strateji Belgesi doğrultusunda öncelikle belirlenen alana dair mevcut 

durumun tespiti ve ön proje çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu tespit 

ve ön proje çalışmaları tamamlandıktan sonra hak sahibi bireylerle ön 

görüşmeler gerçekleştirilerek onların beklentileri saptanmaya 

çalışılmaktadır. Sonra sıra finansman konusuna geldiğinde, belirlenen 

alan için çeşitli teknik stratejiler geliştirilmelidir. Geliştirilen bu teknik 

stratejiler projenin finans modelinin belirlenmesinde etkili rol 

oynamaktadır. Yapılan plan ve projelendirme çalışmaları ile hak 

sahipleriyle görüşülerek uzlaşma sağlanmaktadır. Uzlaşmanın hemen 

akabinde ise tahliye ve yıkım sürecine geçilmektedir. Yıkım sürecinden 

sonra riskli alana için kentsel dönüşüm süreci tamamlanması için son bir 

adım kalmıştır. Kalan son adım ise alanın yeniden yapım sürecidir. 

Yeniden yapımla birlikte bütün bu süreç tamamlanmış olacaktır. 
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Şekil 2.Riskli alan kentsel dönüşüm süreci akış şeması 

 

Yukarıda bahsi geçen ilk üç uygulama tamamlandıktan sonra yapılan 

çalışmalar Bakanlığa sunulmaktadır. Bakanlık onayının ardından riskli 

alan teklif dosyası hazırlanmakta, bu tekliflerden yetkili makamlarca 

uygun görülenler riskli alan olarak ilan edilmek üzere Cumhurbaşkanı 

onayına sunulmaktadır.  

Kentsel dönüşüm projeleri kent için kültürel ve tarihi dokunun 

korunması ve sürdürülmesinde önem arz etmektedir. Kentsel dönüşüm 

projeleri ile mimari açıdan tarihi ve kültürel önem taşıyan mekânlarda 

bulunan fiziki yapıların iyileştirilmesi, kültürel dokunun korunarak devam 

etmesi, mekânların tarihi kimliklerinin ortaya çıkarılması, eskiyen ve 

bozulan yapıların iyileştirilmesi ve yaşanabilir alanların oluşturulması 

hedeflenmektedir. Ayrıca tarihi önem taşıyan riskli alanlarda yürütülecek 

dönüşüm uygulamalarında da yapılacak uygulamalar takip edilecek 

adımlar yukarıda bahsi geçen riskli alan belirleme sürecindeki 

uygulamalarla aynı şekilde yürütülmektedir. 

4.7. Riskli yapı kentsel dönüşüm uygulama süreci 

Riskli Yapı “Riskli alan içinde veya dışında olup, ekonomik ömrünü 

tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı 

bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılardır.” şeklinde 

tanımlanmaktadır (6306 sayılı kanun). Riskli yapıların kentsel dönüşümü 

aşağıdaki adımlar uygulanarak yapılmaktadır (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı);  

Öncelikle bireyler sahibi oldukları yapıların riskli alan tespitini 

yaptırmalıdırlar. Bireyler bu tespiti bakanlıktan lisans almış kurum ve 

kuruluşlardan yaptırabilmektedirler. Bu kurumlarca yapılmış olan 

çalışmalar sonucunda risk teşkil ettiği saptanan yapılar, bunu tespit eden 

lisanslı kurum ve kuruluşlarca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya 

eğer yetki verilmişse yetkili kuruma bildirilir. Daha sonra hak sahibi 

bireylere sahibi oldukları risk teşkil eden yapının altmış günden az 
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olmamak üzere belirlenen süre içinde yıktırılması gerektiğini belirten bir 

tebligat yapılır ve yapılan bu tebligat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 

de bildirilir. Şayet itiraz edilirse, ikisi inşaat mühendisi ve biri de jeoloji 

veya jeofizik mühendisi olmak üzere üniversitelerden bildirilen dört üye 

ile bakanlık teşkilâtında görev yapan üç üyenin iştiraki ile yedi üyeli bir 

ekip oluşturulur. Oluşturulan bu ekip yapılan itirazı incelemektedir. 

İtirazın reddedilmesi durumunda altmış günden az olmamak üzere süre 

verilerek risk teşkil eden yapıların yıktırılması istenilir. Risk teşkil eden 

bu yapıların altmış günlük süre içinde hak sahibi bireylerce yıktırılıp 

yıktırılmadığı, idarece mahallinde kontrol edilmektedir. Şayet riskli yapı 

hak sahipleri tarafından yıktırılmamış ise, bahse konu yapının idarî 

makamlarca yıktırılacağı belirtilerek, bu yıkım içinde otuz günden az 

olmak üzere ek süre verildiğinin belirtildiği yeni bir tebligatta 

bulunulmaktadır. Yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya Müdürlükçe 

yıkılmaktadır. Yıkım işlemi tamamlandıktan sonra sahip oldukları hisseler 

oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğuyla yapının yeniden nasıl 

değerlendirileceğine karar verilmekte, satış ve tahsis karar işlemlerinde 

üçte iki çoğunluk aranmaktadır.  Şayet bu üçte iki çoğunluğun aldığı 

karara hak sahibi bireylerin arsa paylarının satış işlemi Müdürlük veya 

İdare tarafından, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15/A. 

maddesinde belirtilen usule göre gerçekleştirilmektedir. 

Şekil 3. Riskli yapı kentsel dönüşüm aşamaları 

 

 

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

5. Sonuç 

Herhangi bir sebeple meydana gelen afetler sonucunda, toplumu 

oluşturan insanlar ve onların yaşadığı yerleşim yerleri olan kentler için 

büyük felaketler doğmaktadır. Bu felaketlerin meydana getirdiği sonuçlar 

bakımından toplumlar için sosyal, kültürel ve ekonomik zararlar meydana 

çıktığı görülmektedir. Tarih boyunca toplumlar afet meydana geldikten 

sonra yara sarma ve eski haline getirme politikaları ve uygulamaları 
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gerçekleştirmişlerdir. Fakat afet sonrası uygulamaların getirmiş olduğu 

ağır çevresel ve ekonomik yükler toplumları farklı arayışlara itmiştir. Bu 

kapsam da afet sonrası uygulamaların yönetilmesi anlamında kriz 

yönetimi anlayışı önemini kaybetmiş, bunun yerine afet olmadan önce 

alınacak önlem ve zarar azaltma gibi tedbirleri içinde barındıran risk 

yönetimi anlayışı öncelik haline gelmiştir. 

Afet yönetimi bakımından risk yönetiminin sahip olduğu uygulama 

kısımları hazırlık ve zarar azaltma çalışmalarıdır. Bu doğrultuda yapılan 

çalışmalar ile toplum afetlere ve onun olası etkilerine önceden önlemler 

alarak hazırlanmış ve afetlerle mücadele yeteneklerini geliştirmişlerdir. 

Risk yönetimi anlayışının temel uygulama alanlarından biri günümüz 

gelişmiş toplumların yaşadıkları mekân olarak kentlerdir. İnsanların 

afetlere hazır olmalarının yanında, içinde barındığı yerleşim yerlerinin de 

afetlere karşı hazır olmaları gerekmektedir. Özellikle son yıllarda önemi 

artmış risk yönetimi anlayışının bir ürünü de afete dirençli kentler 

oluşturma uygulamalarıdır. Afetlere karşı dirençli kentlerle amaçlanan 

afet risklerini tespit ederek ve bunlara önlem alarak kentin 

sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Afete dirençli kentler ile insanlar afetleri 

daha dirençli karşılayabilmekte ve etkilerini kolay atlatabilmektedirler. 

Afete dirençli kent kapsamında ele alınan diğer bir nokta da kentte 

uygulanacak zarar azaltma stratejileridir. Zarar azaltma uygularımın 

başını insanların içerisinde barındığı kentsel yapılar için uygulan teknikler 

çekmektedir. Bunun neticesinde de kaşımıza kentleri afet riskine karşı 

koruma mantığıyla şehirde uygulanan kentsel dönüşüm uygulamaları 

çıkmaktadır. 

Ülkemiz kentsel dönüşüm uygulamaları incelendiğinde dönüm noktası 

olarak 1999 yılında yaşanan büyük Marmara depremini dile getirebiliriz. 

Bu depremden önce daha çok gecekondu kavramı ile anılan kentsel 

dönüşüm uygulamaları daha sonrasında afet riskine karşı kenti yenileme 

ve güçlendirme uygulamaları olarak karşımıza çıkmıştır. Bu kapsama 

ülkemizde üç önemli yasal mevzuat bulunmaktadır. Bu yasal 

düzenlemelerin en önemlisi 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 Sayılı Afet 

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dur. Bu 

kanun kentsel dönüşüm olgusunu tüm yönleriyle ele almaya çalışmış ve 

kentleri afet risklerinden nasıl korunacağı yönündeki uygulamaları açıklık 

getirmektedir. Kanunda tanımlanan kentsel dönüşüm uygulamalarının 

başını ise riskli alan tespiti, rezerv alanı tespiti ve riskli yapı tespit süreçli 

ve bunların uygulamaları çekmektedir. 
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1. Giriş 

Bu çalışmanın amacı, insan kaynakları yönetimi literatürüne dayalı 

olarak, insan sermayesinin ölçülmesinde ve ona değer biçilmesinde hangi 

faktörlerin dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktır. Araştırmamız, 

insan sermayesinin bireye performans, kariyer ilerlemesi, kariyer başarısı 

ve değer kattığını göstermektedir. Birey akli yeteneğini insan sermayesiyle 

daha da geliştirdikçe hem kendisi hem de çalıştığı işletme açısından 

beklenenin üzerinde performans çıktıları ortaya koymaktadır. Bu insan 

kaynakları yöneticilerine, sadece akli yeteneği değil aynı zamanda yüksek 

insan sermayesi yeteneğine sahip bireylerin işe alınması, geliştirilmesi ve 

işletmede tutulması gerektiğini göstermektedir çünkü rekabetçi ortam 

işletmelerin her gün daha başarılı sonuçlar ortaya koymasını zorunlu 

kılmaktadır. Rekabetçi sonuçlara ulaşabilmenin yegâne yolu da insan 

sermayesi ileri düzeyde ve akli olarak yeteneği olan bireylerin işletmelerde 

çalıştırılmasıdır. 

İnsan sermayesinin unsurları çok yönlüdür çünkü pek çok unsur insan 

sermayesinin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlamaktadır. İnsan 

sermayesi bireyin sahip olduğu eğitimi, bilgiyi, hünerleri, yetenekleri, 

fikirleri, sağlığı ve enformasyonu içerir. İnsan sermayesi tecrübeyi de içine 

alır. Tecrübe içinde işle ilgili tecrübe, çalışılan işletmeyle ilgili tecrübe ve 

çalışılan endüstri ile ilgili tecrübe yer alır. İnsan sermayesinde bilginin 

önemi büyüktür. Bilgi bireyde açık bilgi ve örtük bilgi şeklindedir. 

Bireysel sağlık son yıllarda önemi giderek artan bir insan sermayesi 

unsurudur. Farklı meslek gruplarının kendine özgü insan sermayesi 

unsurları olabilir. 

İnsan sermayesi organizasyon içerisinde farklı seviyelerde 

bulunmaktadır. Bunlar bireysel sosyal sermaye, ünite veya fonksiyonel 

sosyal sermaye ve işletme seviyesindeki sosyal sermayedir. İnsan 

sermayesinin bu niteliğinin ötesinde insan sermayesinin işletmedeki 

homojen ve heterojen yapısı da dikkate alınmalıdır.  
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2. İnsan Sermayesinin Bireye Katkıları 

İnsan kaynakları yönetimi açısından, bireysel insan sermayesinin çok 

önemli olduğunu söylemekte fayda var çünkü insan sermayesi çalışanın 

performansını, değerini ve kariyer adımları boyunca ilerlemesini sağlar 

(Harris ve diğ. 2015). Belirli bir kariyere ait insan sermayesi bir çalışanın 

işinde yüksek performans göstermesini sağlar (Harris ve diğ. 2015). 

Yüksek performansla çalışan birey işinde çalışmaya devam ettiği sürece 

değerine değer katar, diğer çalışanların, yöneticilerin ve diğer paydaşların 

gözünde daha değerli olur (Harris ve diğ. 2015). Görev performansına ek 

olarak, insan sermayesi çalışanın örgütsel vatandaşlık davranışına da 

pozitif ve anlamlı bir katkı sağlar (Ng ve Feldman, 2009). Daha eğitimli 

insanlar iş yerinde hem diğer çalışanlara hem de organizasyona yönelik 

vatandaşlık davranışı gösterirler (Ng ve Feldman, 2009). İnsan 

sermayesinin iki temel unsuru olan iş tecrübesi ve eğitim seviyesi çalışanın 

işyeri performansının temel belirleyicileridir (Schmidt ve Hunter, 1998). 

Belirli bir kariyere ait görevin yerine getirilebilmesinin en temel yolu o 

kariyere ait insan sermayesine sahip olmaktır (Harris ve diğ. 2015). İnsan 

sermayesi çalışanın performansını arttırır, yüksek performans ise kariyer 

ilerlemesi ve başarısı sağlar çünkü yüksek performansıyla çalışan hem 

işletme içindeki hem de işletme dışındaki yöneticilere sahip olduğu insan 

sermayesiyle kariyerinde başarılı olacağının işaretini vermektedir 

(Fombrun ve Shanley, 1990). Örneğin, kariyer başarısı göstergesi olan 

terfiler ve ücret, insan sermayesi unsurları olan eğitim seviyesi ve örgütsel 

tecrübe tarafından direkt olarak, pozitif şekilde etkilenmektedir (Ng ve 

Feldman, 2010). Bu direkt etkinin ötesinde, eğitim seviyesi ve örgütsel 

tecrübe bireyin bilişsel yeteneğini ve bilincini zenginleştirmek suretiyle 

bireye işini daha iyi yapmasını sağlayarak (görev performansını ve örgütsel 

vatandaşlık davranışını arttırarak) ücret artışı ve terfi almasına yardımcı 

olmaktadır (Ng ve Feldman, 2010). Bu sonuç bize, insan sermayesinin 

kariyer başarısını hızlandırdığını ifade etmektedir. Bunun da ötesinde insan 

sermayesi, kariyer başarısını hızlandıracak verimliliği arttıran psikolojik 

mekanizmaları (bilinç ve biliş seviyesi gibi) da zenginleştirmektedir (Ng 

ve Feldman, 2010). 

Kariyer başarısı bireyler için önemlidir çünkü kariyer başarısı bireyin 

arzu ettiği yaşam standardına ulaşmayı sağlar, işten beklediği tatmin 

düzeyini elde etmeye imkân verir ve bireyin genel olarak kendini iyi 

hissetmesini sağlar (Judge ve diğ. 1999). Kariyer başarısının pek çok 

belirleyicisi bulunmaktadır. Bunlar arasında insan sermayesinin eğitim 

seviyesi ve iş tecrübesi unsuru, kariyer başarısının ücret seviyesi, terfi 

sayısı, alınan iş teklifleri ve gelişme fırsatlarının sayısı ile güçlü bir şekilde 

ilişkilidir (Ng ve diğ. 2005).  

758



 

 

İnsan sermayesinin temel önermesi şudur: İnsan sermayesinin elde 

edilmesi, bireyin sahip olduğu bilgiyi ve hünerleri arttırarak onun daha ileri 

düzeyde kariyer başarısı sağlamasını destekler (Ballout, 2007; Becker, 

1964; Strober, 1990). Dışsal kariyer başarısının önemli göstergeleri gelir 

ve mesleki prestijdir (Judge ve diğ. 2010). Bireyin sahip olduğu genel 

ahlaki yetenek onun dışsal kariyer başarısını etkiler. Ancak, bireyin sahip 

olduğu genel akli yetenek onun eğitimi, işbaşı eğitimi ve iş karmaşıklığı 

ile desteklenirse, kariyer başarı göstergeleri olan gelir ve mesleki prestij 

daha üst seviyelere çıkar (Judge ve diğ. 2010). Dolayısıyla, insan 

sermayesi genel akli yetenek arttıkça çalışan açısından daha ileri düzeyde 

kariyer sonuçları ortaya koyar. Bu insan kaynakları yöneticilerine ve 

bireylere hem genel akli yeteneğin hem de insan sermayesinin arzu edilen 

yüksek çıktılara yol açması için yüksek düzeyde olması gerektiğini ifade 

eder (Judge ve diğ. 2010). İnsan sermayesi unsurları olan çalışılan saat, işin 

çalışan açısından merkeziyetçiliği, eğitim seviyesi, kariyer planlama, 

politik bilgi ve hünerler, sosyal sermaye kariyer tatmininin (sübjektif 

kariyer başarısı gösteresi) anlamlı belirleyicileridir (Ng ve diğ. 2005). 

İnsan sermayesi bireyin bilgi asimetrisini – birinin bildiği fakat 

diğerinin bilmediği bir durumda kazanılan kariyer temelli bilgi üstünlüğü 

– kendi lehine olacak şekilde arttırmasını ifade eder. Bu bilgi asimetrisi 

ona, diğerleri karşısında değer katar, onu üstün kılar. Aynı zamanda, 

kariyere ait ilerlemelerinin meşru temelini oluşturur. Dolayısıyla, insan 

sermayesi bireye değer katar, onun iş pazarında değerli ve aranan bir 

potansiyel çalışan olmasını sağlar. İnsan sermayesi, işletme için insan 

kiralayan ya insan kaynakları yöneticilerine veya profesyonellerine 

çalışanın değeri konusunda işaret vermektedir (Strober, 1990). İleri insan 

sermayesine sahip olan bireyler, yüksek düzeyde işle ilgili bilgiye sahip 

oldukları konusunda işaret vererek, kendilerinin işe alınmalarını hak 

ettiklerini insan kaynakları yöneticilerine veya profesyonellerine 

bildirirler. Bu bağlamda, insan sermayesi bireyi diğerlerine göre değerli 

kılan bir unsurdur. İnsan sermayesinin değerini vurgulayan diğer bir husus 

is ona sahip olan birey hakkında potansiyel işverenlere kişisel özellikleri 

yönünden (zeka, motivasyon, bilinç gibi) değerli olduğu bilgisini ve 

işaretini vermesidir (Howard, 1986). 

Zaman ilerledikçe, genel akli yeteneği fazla olan bireylerin eğitimleri, 

iş yeri gelişimleri ve yaptıkları işin karmaşıklığı, genel akli yeteneği daha 

az olanlara göre daha fazla artar (Judge ve diğ. 2010). Bu artışın bireye 

sağladığı en önemli değerlerden biri de mesleki prestijdir (Judge ve diğ. 

2010). 

İşaret teorisi, çalışanların seçiminde, işe alınmasında ve işletmede 

tutulmasında oldukça önemlidir çünkü çalışanın geçmişte eğitimsel olarak 

başardıkları, mevcut işindeki başarıları ve performansı ve yaptığı işin 

kalitesi ona çalıştığı işletmede ve potansiyel işvereni gözünde değer 
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katmaktadır (Fombrun ve Shanley, 1990; Groysberg ve Lee, 2008). Bunun 

sebebi ise bireyin performansının gelecekte de süreceği ve bunun da 

işletmeye değer katacağıdır. Başarılı bireyler ayrıca kariyer başarısı için 

gerekli insan sermayesine sahip olmaları konusunda bir prestij 

geliştirebilirler (Lange ve diğ. 2011). Bu değer onların gelecekteki 

performansları ile ilgili belirsizliği ortadan kaldırabilir çünkü kariyerinde 

başarılı olmak için gerekli insan sermayesine sahip olduğunun işaretini 

mevcut ve potansiyel işverenlere verebilir (Harris ve diğ. 2015). Bu durum 

çalışanın potansiyel performansı hakkındaki belirsizliği azalttığı için 

çalışana daha fazla değer katar (Harris ve diğ. 2015). 

3. İnsan Sermayesi Unsurları 

İnsan sermayesi, fiziksel ve finansal sermaye ile karşılaştırıldığında 

sahip olduğumuz modern ekonominin en önemli sermayesidir (Becker, 

2002; Kurtulmuş, 2012). İnsan sermayesi, bir insanın sahip olduğu bilgiyi, 

hünerleri, yetenekleri ve yüksek düzeyde performans gösterebilmesi için 

gerekli olan diğer özellikleri ifade etmektedir (Becker, 2002; Görmüş, 

2009; Wright ve McMahan, 2011). Bunlara ek olarak, insan sermayesi 

enformasyonu, fikirleri ve bireylerin sağlığını da içerir (Becker, 2002). 

İnsan sermayesi eğitimi, işbaşı eğitimi, görsel eğitimi, internet tabanlı 

eğitimi, uzaktan eğitimi de içine alır (Becker, 2007).  

Tecrübe insan sermayesinin önemli bir unsurudur (Ployhart ve 

Moliterno, 2011). İnsan sermayesi çalışanın kabiliyetlerini ve tebrübelerini 

içine alır (Pil ve Leana, 2009). Örneğin, öğretmenlerin en önemli insan 

sermayesi onların sınıflarında gösterdiği tecrübeleri ve öğretme 

kabiliyetleridir (Pil ve Leana, 2009). İnsan sermayesinin tecrübe kısmı 

daha çok insanın sahip olduğu örtük bilgi kısmını oluşturur (Nonaka, 

1994). İnsan sermayesinin eğitim kısmı ise onun sahip olduğu kodlanabilir, 

yani açık bilgi kısmını oluşturur (Nonaka, 1994). Bireyin sahip olduğu 

örtük bilgi toplam bilgisinin %70’ini oluşturduğuna göre (Nonaka, 1994), 

tecrübenin insan sermayesindeki payı oldukça önemlidir çünkü kelimelerle 

ve sayılarla kodlanıp diğerlerine aktarılabilen bilgi bireyin sahip olduğu 

toplam bilginin az bir kısmını temsil eder (Nonaka, 1994). Açık bilgi veya 

kodlanabilir bilgi eğitimle kazanılırken, örtük bilgi veya kodlanamayan 

bundan dolayı da diğer bireylere aktarılamayan bilgi tecrübeyle 

kazanılmaktadır. Örtük bilgi belirli bir işe tam bağlı olmakla, o işin içinde 

tam olarak var olmakla, yani tecrübeyle kazanılmaktadır (Nonaka, 1994). 

Örtük bilginin kalitesi iki hususla ölçülebilir: (1) yüksek kaliteli tecrübe 

ve (2) tecrübe bilgisi. Örtük bilginin geliştirilmesi ilk olarak farklı 

tecrübelere maruz kalmakla arttırılmaktadır (Nonaka, 1994). Örneğin, pek 

çok genel müdürün sahip olduğu örtük bilgi, onların genel müdür olmadan 

önce farklı işletme seviyelerinde, farklı coğrafi bölgelerde derin ve çeşitli 

tecrübe kazanmalarında yatmaktadır. Buna, yüksek kaliteli tecrübe de 
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denir (Nonaka, 1994). Dolayısıyla, yüksek kaliteli tecrübenin insan 

sermayesinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde önemli bir şekilde 

dikkate alınması gerekir. Örtük bilginin kalitesini belirleyen ikinci unsur 

ise tecrübe bilgisidir (Nonaka, 1994). Bu bilgi, bireyin sahip olduğu 

bilginin insan vücudu tarafından uygulamaya konulmasıyla gerçekleştirilir 

(Nonaka, 1994). Burada aklın ve vücudun uyumlu bir şekilde bir araya 

gelip, bilginin amaca ulaşmak için insan vücuduyla harekete geçirildiği 

durum ifade edilir. 

İnsan sermayesi aynı zamanda işletme içi eğitimi, araştırmaları, 

dersleri, stajları ve işbaşı eğitimi de içerir (Wayne ve diğ. 1999). Örgütsel 

davranış, insan kaynakları yönetimi ve endüstriyel/örgütsel psikoloji 

alanındaki araştırmacılar bilgi (knowledge), hüner (skills), yetenekler 

(abilities) ve diğer özelliklerden (others) oluşan insan sermayesini 

KSAO’lar olarak nitelendirmektedirler.  

Yukarıda açıkladığımız hususlara ek olarak insan sermayesinin bireysel 

manada ölçülmesinde bireysel sağlık da bir insan sermayesi unsuru olarak 

ölçülmelidir çünkü ancak sağlıklı bir birey sahip olduğu insan sermayesini 

yukarıda bahsettiğimiz performans, değer ve kariyer ilerlemesi gibi pozitif 

çıktılara dönüştürebilir. Son birkaç aydır dünyayı saran Covid-19 salgını 

bireysel insan sermayesi açısından sağlığın oldukça önemli olduğunu bir 

kez daha ortaya çıkardı. Ülkeler açısından nasıl insan sağlığına yatırım 

yapılması ülke düzeyinde insan sermayesi unsuru olarak ölçülüyorsa 

(Becker, 2007), bireysel düzeyde insan sermayesi ölçülmesi ve/veya 

değerlemesine insan sermayesi unsuru olarak bireysel düzeyde sağlık da 

katılmalıdır. Sağlık içerisinde madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, 

internet bağımlılığı ve işkoliklik gibi insan sermeyesine zarar veren 

unsurlar da dikkate alınmalıdır çünkü bu bağımlılıklar mevcut insan 

sermayesinin sürdürülmesine engeldir. Ayrıca, kronik hastalıklar, meslek 

hastalıkları ve devamlı sağlık sorunları da insan sermayesinin 

hesaplanmasında dikkate alınmalıdır. Çalışma hayatı içinde pek çok birey 

meslek hastalıklarına yakalanmakta, çalışma hayatının geri kalan kısmında 

bu meslek hastalığı ile çalışma hayatına devam etmek zorunda 

kalmaktadır.  

Hemşirelik meslek grubunda sağlık insan sermayesinin en önemli 

unsurudur (Goh ve diğ. 2020). Buna ek olarak çalışan koruması (kanuni 

koruma, güvenlik konuları, şikayetler), çalışma tutumu (işbirliği, 

motivasyon, bağlılık, memnuniyet, adanmışlık, hırs, visyon, güçlendirme, 

güven), çalışan istikrarı (işe devamsızlık, çalışan devir hızı, hemşire 

sayısı), genel hemşire talimleri/stajları (iş başı stajı, staj saati toplamı, bir 

önceki staj, klinik stajları, insanlık kalitesi stajları, kişilerarası etkileşim 

stajları), kabiliyetler (hemşirelik hünerleri, problem çözme hünerleri, 

iletişim hünerleri, diğer mesleki hünerler, kişilerarası hünerler), ileri 

hemşire talimleri/stajları, ve klinik hemşire tecrübesi (işle ilgili tecrübe, 
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klinik uzmanlığı tecrübesi) insan sermayesinin diğer unsurlarıdır (Goh ve 

diğ. 2020). Bu, meslekler ve görevlerin insan sermayesi göstergelerinin 

bulunması ve insan sermayesinin değerlendirilmesinde kullanılmasını 

göstermektedir.   

İnsan sermayesi, eğitimi ve iş tecrübesini içerir (Kaya ve Kesen, 2014; 

Ng ve Feldman, 2010). Eğitimden kast edilen eğitim seviyesidir. Eğitim 

seviyesi, bireyin okullardan aldığı dereceleri veya diplomaları ifade eder. 

Eğitim seviyesi pek çok organizasyon tarafından bireyin yetenek 

seviyesinin veya verimliliğinin göstergesi olarak kullanıldığı için pek çok 

organizasyon eğitim seviyesini çalışanların işe alınmasında en gerekli 

kriterlerden bir tanesi olarak kabul etmektedir (Benson ve diğ. 2004). 

Eğitim, bireyin yeteneğini arttırır. Yetenek, bir bireyin bir görevi 

başarmasındaki gücü, azmi ve kapasiteyi ifade eder (Ree ve diğ. 1994). 

Bilgi, işle ilgili enformasyonun anlaşılmasını ifade etmektedir (McCloy ve 

diğ. 1994). Eğitim ve geliştirmenin ötesinde, kabiliyetler, esenlik (sağlık) 

ve inovasyon da insan sermayesinin temel unsurudur (Flores ve diğ. 2020). 

İnsan sermayesi bilgiyi, hünerleri ve yetenekleri ihtiva eder (Coff, 

2002). Teknolojik hünerler, yönetim ve operasyonel hünerler insan 

sermayesinin diğer unsurlarıdır (Audea ve diğ. 2002). İnsan sermayesi 

müşteri bilgisini de içerir (Chuang ve Liao, 2010). Bu hüner ve ustalıklar 

çoğunlukla örtük bilgidir (Kim ve Gong, 2009). İnsan sermayesi hünerler, 

bilgi ve yeteneklere ek olarak tecrübeden kaynaklanan uzmanlığı da içerir 

(Tasheva ve Hillman, 2019). Eğitim, fonksiyonel tecrübe, endüstri 

tecrübesi, uluslararası tecrübe ve çalışmışlık yılı insan sermayesi unsurları 

arasındadır (Tasheva ve Hillman, 2019). Buna göre bir birey farklı 

alanlarda çoklu tecrübelere sahip olma imkânına sahiptir. Bunlar arasında 

bireyin çoklu eğitim geçmişi, fonksiyonel geçmişi, endüstri geçmişi ve 

uluslararası tecrübe geçmişi sayılabilir (Tasheva ve Hillman, 2019).  

Çalışma süresi iş tecrübesinin en önemli göstergelerinden biridir 

(McDaniel ve diğ. 1988). Aynı işletme içerisinde çalışmışlık yılı fazla 

olanların çok farklı iş süreçleri hakkında bilgileri vardır. Aynı zamanda, 

pek çok işi yapma konusunda hünerlidirler. İşletmede pek çok farklı işi 

yaptıkları için farklı işlerin işletmeye katkılarını ve önemini anlayabilirler. 

Bu, tecrübelerine ihtiyaç duyulduğunda daha da önemlidir. İş tecrübesi 

çalışana daha çok pratik bilgi, uygulama bilgisi, elle iş yapma (el 

çabukluğu) bilgisi vermektedir. Okul ve işyeri eğitiminin ötesinde, yapılan 

işin karmaşıklık seviyesi de insan sermayesini ifade eder (Judge ve diğ. 

2010). İşin karmaşıklık seviyesi teknoloji ilerledikçe ve geliştikçe 

artmaktadır. Bu da işin karmaşıklığını ileriki yıllarda daha belirgin bir 

insan sermayesi unsuru yapacaktır çünkü karmaşık işleri yapanın 

sermayesi ile basit işleri yapanın sermayesi aynı değildir.  
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Eğitim seviyesinin ötesinde, bireyin işine yaptığı yatırım (işini iyi 

öğrenmesi, özen göstermesi, değer vermesi, önemsemesi) de bir insan 

sermayesi unsudur (Ballout, 2007) çünkü bireyin bir işi bilme ve uygulama 

derinliği bu unsurlarla belli olur. Çalışılan saat sayısı (pilotlarda uçuş süresi 

gibi) da bir insan sermayesi unsurudur (Ballout, 2007), iş tecrübesinin 

önemli bir göstergesidir. Bireyin sahip olduğu kabiliyet diğer bir insan 

sermayesi unsurudur (Paul ve Anantharaman, 2003).  

İnsan sermayesi bireyin eğitimsel, kişisel ve profesyonel tecrübelerini 

ifade eder (Becker, 1964; Şerbetçi, 2015). İnsan sermayesi unsurları 

arasında çalışılan saatler toplamı, işe dahiliyet, iş tecrübesi, örgütsel 

tecrübe, görev süresi, tayin olma gönüllülüğü, uluslararası iş tecrübesi, 

eğitim seviyesi, kariyer planlama, politik bilgi/hünerler ve sosyal sermaye 

yer alır (Ng ve diğ. 2005).  

İnsan sermayesi, sosyal olayların içinde yer bulduğu için bireyin bu 

sosyal olaylardaki yapılarda (takım, grup, bölüm, işletme, toplum gibi) 

sahip olduğu “bireysel uzmanlığın toplamı” olarak da kabul edilir (Pil ve 

Leana, 2009). Bunun sebebi ise bilginin öğrenilme ve tecrübe etme 

ortamının sosyal yapılar ve olaylar olmasıdır. Bunun içerisinde diğerleriyle 

iyi geçinme, diğerlerinden arzu edilen bilgi ve girdileri elde etme, işleri 

onlarla koordine etme becerisinin de başarı elde etmek için gerekli 

olmasıdır. Teknik bilgi bireysel görevlerin başarılmasında oldukça 

önemlidir ancak takım ve/veya gruba ait görevlerin başarılmasında iletişim 

ve ikna etme yetenekleri de oldukça önemlidir. Bundan dolayı, sosyal 

yapılarda iş yapabilme ve bir işi başarabilme yeteneği, kabiliyeti ve 

tecrübesi de insan sermayesinin çok önemli bir unsurudur. 

İnsan sermayesinin diğer bir unsuru görev temelli uzmanlıktır (Pil ve 

Leana, 2009). Bu çalışmanın belirli bir yıl aynı konuda eğitim alması ve 

bu eğitimi işinde kullanmasıyla devem ettirilen yeteneği de içerir. Bu işe 

yeni başlayan bir öğretim üyesi ile kariyerinde 40. yılını dolduran bir 

öğretim üyesinin sahip olduğu farkı ifade eden yetenektir. Bunun 

içerisinde eğitim açısından neyin, nasıl, nerede ve neden öğretilmesi ile 

ilgili tecrübeler vardır. Yıllar itibariyle tekrarlanan eğitimlerin öğreticisine 

yaptığı görev temelli uzmanlık katkısı onun insan sermayesinin temel 

unsurunu oluşturur (Pil ve Leana, 2009). Bazı mesleklerde tecrübe, bireyin 

performansının, diğer insan sermayesi unsurlarıyla karşılaştırıldığında 

direkt, anlamlı ve pozitif belirleyicisi olabilir. Örneğin, eğitimde 

öğretmenin tecrübesi öğrencinin başarısının belirleyicisi iken, öğretmenin 

eğitim seviyesi ve yeteneği öğrenci başarısına anlamlı bir katkı 

sağlamamaktadır (Pil ve Leana, 2009). Dolayısıyla, insan sermayesi-

performans ilişkisi değerlendirilirken, meslekler de dikkate alınması 

gereken önemli bir faktördür. Bu, resmi eğitim ve yeteneğin çalışan 

performansına etkisinde bazı sınır koşullarının olduğunu göstermektedir. 

Örneğin, yüksek öğretmen yeteneğinin performansa etkisi, takım 
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yoğunluğu (belirli bir görevi yerine getirenler arasındaki etkileşim, sayı 

olarak) gerektiren işlerde eğer takım yoğunluğu yüksek değilse olumsuz 

olabilmektedir (Pil ve Leana, 2009).  

İnsan sermayesinin hem genel hem de işletme tabanlı insan sermayesi 

yönü bulunmaktadır (Becker, 1964). Görev tabanlı insan sermayesi, belirli 

bir organizasyona yönelik olmaktan daha çok yapılan işe yönelik bilgi ve 

hünerleri içerir (Pil ve Leana, 2009). İşi yapan birey görev tabanlı insan 

sermayesi taşıyıcısıdır ve onu gittiği her işletmeye beraberinde götürür. 

Oysa işletme tabanlı insan sermayesi, ancak birey işletme içerisinde 

kaldığı sürece anlam kazanır. Böyle durumlarda, işletme tabanlı insan 

sermayesi daha çok organizasyona değer katar, onun performansını 

yükseltir, ancak birey onu başka işletmelere götüremez. Bundan dolayı, 

bireyin sahip olduğu insan sermayesinin genel mi (görev tabanlı) yoksa 

işletme tabanlı mı olduğu dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Başka 

bir sınıflandırmaya göre insan sermayesinin üç kaynağı bulunmaktadır: 

sosyal, entelektüel ve duygusal sermaye (Akın, 2010; Gratton ve Ghoshal, 

2003) 

İnsan sermayesi, belirli bir konudaki çalışmışlık yılını, belirli bir 

eğitimi ve hiyerarşik seviyedeki görevi ifade eder (Oh ve diğ. 2017). 

Dolayısıyla, bir konudaki genel eğitimin (işletme eğitimi gibi) ötesindeki 

belirli bir eğitim (insan kaynakları yönetimi gibi) ve belirli bir konudaki 

hiyerarşik görevi (insan kaynakları yöneticisi gibi) ifade eden belirli bir 

alanı da insan sermayesi kapsayabilir. Onun için insan sermayesinin çok 

daha belirli unsurları belirlenebilir ve uygulamada kullanılabilir. 

İnsan sermayesine biliş bilimi (cognitive science) açısından yaklaşan 

görüşe göre bireyin insan sermayesini bilişsel insan sermayesi ve bilişsel 

olmayan insan sermayesi meydana getirir (Ployhart ve Moliterno, 2011). 

Buna göre bilişsel insan sermayesi genel bilişsel yeteneği, bilgiyi, hünerleri 

ve tecrübeyi içerir. Bilişsel olmayan insan sermayesi bireyin kişiliğini, 

ilgilerini ve değerlerini içerir (Ployhart ve Moliterno, 2011). Bu bakımdan, 

bireyin sahip olduğu kişilik, ilgi ve değerler de onun insan sermayesi içinde 

değerlendirilmelidir çünkü bilişsel insan sermayesi bireyin kişiliği, ilgi ve 

değerleri içerisinde vücut bulur, şekillenir, anlam ifade eder ve sonuca 

dönüşür. İnsan sermayesi bilgiyi, yetenekleri, hünerleri, sağlığı, 

motivasyonu, tutumu ve değerleri ihtiva eder (Winnicka-Wejs, 2020). Her 

jenerasyon için bu insan kaynağı unsurlarının farklı olduğu 

düşünüldüğünde, insan kaynakları için uygun bir insan kaynağının 

kompozisyonunun oluşturulması gerekmektedir (Winnicka-Wejs, 2020). 

Bir sınıflandırmaya göre insan sermayesi sübjektif, aracı ve direkt 

değerlendirme araçlarıyla ölçülebilir (Wright ve McMahan, 2011). 

Sübjektif araçlar eğitim, geliştirme, iş tecrübesi ve hünerler gibi 

değerlendiricinin algılarına dayanan ölçme araçlarıdır. Aracı veya vekil 
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araçlar ise insan sermayesini direkt olarak ölçmeyen, ancak vekil araçlarla 

ölçen bir insan sermayesi aracıdır. Vekil araçlar daha çok kalite boyutu 

üzerinde duran araçlardır. Vekil araçlar arasında, örneğin, bir avukatlık 

firmasının ortaklarının mezun oldukları hukuk fakültesinin kalitesi, ortak 

olarak sahip oldukları tecrübe ve tüm ortakların hukuksal alanda sahip 

oldukları tecrübe vardır (Wright ve McMahan, 2011). İnsan sermayesini 

direkt olarak ölçme araçları içerisinde bireyin kişilik özellikleri (duygusal 

tutarlılık, bilinçli olma, uyumluluk, dışa dönüklük) (Ployhart ve diğ. 2006) 

ve eğitimsel başarı ve durumsal yargılama yeteneği vardır (Ployhart ve diğ. 

2009). 

Bu noktada vurgulanması gereken en önemli husus insan sermayesinin 

bir işletme içerisinde farklı şekillerde ölçülmesi gerektiğidir. Bunun sebebi 

ise insan sermayesinin işletme içerisinde farklı tanımlandığıdır. Bu 

tanımlar mikro seviye (bireysel insan sermayesi), ünite veya fonksiyonel 

seviye ve işletme seviyesi olmak üzere üçe ayrılır (Becker, 1964; Kor ve 

Leblebici, 2005; Ployhart ve Moliterno 2011). Mikro seviyedeki insan 

sermayesi yukarıda bahsettiğimiz ve bireyin biriktirmiş olduğu bilgiyi, 

hünerleri ve yetenekleri ifade eder. Bunlar eğitim, geliştirme ve tecrübe ile 

kazanılırlar (Becker, 1964). Hem ünite hem de işletme seviyesindeki insan 

varlıkları bireysel insan sermayesinin ünite ve işletme seviyesine 

toplanmış hali olarak ölçülmektedir (Kor ve Leblebici, 2005; Ployhart ve 

Moliterno, 2011). Rekabet avantajı sağlayan işletme seviyeli insan 

sermayesi de demek ki bireysel insan sermayesinin işletme seviyesine 

yükseltilmiş halini ifade etmektedir. Bundan dolayı da bireysel insan 

sermayesi hem ünite hem de işletme seviyeli insan sermayesinin temel 

belirleyicisidir. Daha ileri düzeyde, işletme seviyesinde insan sermayesi 

ileri düzeyde eğitimli çalışanların toplam işgücüne oranını ifade eder 

(Datta ve diğ. 2005; De Winne ve Sels, 2010). İşletme seviyesindeki insan 

sermayesi çalışmalarının ana amacı toplam insan sermayesinin işletme 

performansına ve sürdürülebilir rekabet avantajına katkısını araştırmaktır 

(Barney, 1991).  

Yönetim kurullarındaki insan sermayesinin eğitimsel açıdan heterojen 

olması, işletmenin inovasyon çıktılarını arttırmaktadır (Sarto ve diğ. 2020). 

Benzer şekilde, fonksiyonel geçmiş, iş heterojenliği ve inovasyon arasında 

pozitif bir ilişki bulunmaktadır (Sarto ve diğ. 2020). Bu sonuçlar, bir 

işletme veya firma açısından insan sermayesinin ölçülmesinde sadece 

bireysel insan sermayesinin yeterli olmadığını, işletmenin başarılı olması 

için gerekli olan insan sermayesi yapısının ve kaynaklarının firmanın 

mevcut insan sermayesi yapısı ve kaynaklarıyla uyumlu olması gerektiğini 

de göstermektedir.  

 

 

765



 

 

4. İnsan Sermayesinin Öncülleri ve Sonuçları 

4. 1. İnsan Sermayesinin Öncülleri 

İnsan sermayesini arttıran üç insan kaynakları yönetimi uygulaması 

bulunmaktadır (Jiang ve diğ. 2012). Bunlar, hüner zenginleştirici, 

motivasyon zenginleştirici ve fırsat zenginleştirici insan kaynakları 

uygulamalarıdır. Bu uygulamaların her biri tek başına insan sermayesini 

pozitif yönde arttırmaktadır. Bu üç uygulama aynı zamanda insan 

sermayesini zenginleştirmek suretiyle, işletmede gönüllü işgücü dönüşüm 

oranının azalmasına, operasyonla ilgili ve finansal çıktıların artmasına 

katkı sağlamaktadır (Jiang ve diğ. 2012). Hüner zenginleştirici insan 

kaynakları uygulamaları, motivasyon zenginleştirici insan kaynakları 

uygulamaları ve fırsat zenginleştirici insan kaynakları uygulamalarına göre 

daha önemli bir etkiye sahiptir (Jiang ve diğ. 2012).  

İnsan sermayesinin açıklanmasında da hüner zenginleştirici insan 

kaynakları uygulamaları, motivasyon ve fırsat zenginleştirici insan 

kaynakları uygulamalarına göre daha açıklayıcıdır (Jiang ve diğ. 2012). Bu 

şunu ifade ediyor, işletmeler çalışanların hünerlerini arttırıcı insan 

kaynakları uygulamalarına (çalışanların seçimi, işe alınması, eğitimi gibi) 

daha fazla önem verirse, işletme insan sermayesini zenginleştirir. Bu 

sayede de gönüllü çalışan devir hızı azalır ve operasyonlara ait çıktılar 

artar. Buna ek olarak, insan sermayesini arttırmak isteyen işletmeler hüner, 

motivasyon ve fırsat zenginleştirici uygulamaları ile işletmenin insan 

sermayesini arttırabilir (Jiang ve diğ. 2012). Bunu başarabilmeleri için 

öğrenme kültürü yaratan uygulamalara ağırlık vermeleri gerekir (Tufan ve 

Uğurlu, 2019).  

4. 2. İnsan Sermayesinin Sonuçları 

Bireyler ne kadar yüksek eğitim alırlarsa yöneticilik pozisyonunda o 

kadar yükselirler (Tharenou ve diğ. 1994) ve ücretleri o kadar yüksek olur 

(Bretz ve Judge, 1994; Stroh ve diğ. 1992). İş tecrübesi ve örgütteki tecrübe 

kariyer çıktılarını olumlu bir şekilde etkiler çünkü bireyin iş ve 

organizasyon tecrübesi ne kadar fazla ise çalıştığı pozisyondaki uzmanlığı 

ve işletmeye bağlı tecrübelerden elde ettiği değer o kadar fazladır (Judge 

ve diğ. 1995; Powell ve Butterfield, 1994, 1997). Terfi hızı ve yüksek ücret 

kariyer başarısının objektif unsurları olarak kabul edilir (Ng ve diğ. 2005). 

Kariyer tatmini ise kariyer başarısının sübjektif göstergesi olarak kabul 

edilir (Ng ve diğ. 2005). Meta-analiz araştırmaları, objektif ve sübjektif 

kariyer başarısının pozitif olarak birbiriyle orta seviyede ilişkili, ancak 

kavramsal olarak birbirlerinden farklı olduklarını ortaya koymaktadır 

(Judge ve diğ. 1995; Ng ve diğ. 2005). 

İnsan sermayesi işletme seviyesinde gönüllü iş dönüşüm oranını azaltır 

(Jiang ve diğ. 2012). Ayrıca, operasyonlara ait çıktıların daha yüksek 
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olmasını sağlar. Bundan da öte insan sermayesi çalışan motivasyonu ile 

pozitif bir şekilde ilişkilidir. Son olarak, insan sermayesi artarsa işletmenin 

finansal performansı da artmaktadır (Jiang ve diğ. 2012). Meta-analiz 

seviyesindeki araştırmanın çıktıları olan bu sonuçlar, insan sermayesinin 

bireysel temeldeki pozitif katkılarının yanında örgütsel düzeyde de pozitif 

çıktılarının olduğunu göstermektedir. Finansal performans içerisinde 

satışlardaki artış, varlıklardan geri dönüş oranları ve yatırılan sermayeden 

geri dönüş oranları ifade edilmektedir. Finansal performanstan kastedilen 

işletmenin finansal sonuçlarının, işletmeden beklenen ekonomik 

sonuçların beklenen düzeyde olup olmadığıdır. Operasyonlara ait 

çıktılardan anlatılan ise verimlilik, ürün veya hizmet kalitesi ve 

inovasyondur. İnsan kaynakları çıktılarından kast edilen ise insan 

kaynaklarının sahip oldukları hüner ve yetenekler, çalışanların tutum ve 

davranışları ve işletmedeki çalışan dönüşüm oranıdır (Jiang ve diğ. 2012).  

İnsan sermayesinin bir unsuru olan eğitim seviyesi, çalışanın bilişsel 

yeteneğini, bilincini, aldığı ücreti ve terfilerini direkt olarak arttırmaktadır 

(Ng ve Feldman, 2010). Diğer bir insan kaynağı unsuru olan örgütsel 

tecrübe ise çalışanın bilincini, terfilerini ve ücretini arttırmaktadır (Ng ve 

Feldman, 2010). Ayrıca, insan kaynağı unsurları olan eğitim seviyesi ve 

örgütsel tecrübe, çalışanın bilişsel yeteneği ve bilincini zenginleştirmek 

suretiyle hem görev performansını hem de örgütsel vatandaşlık davranışını 

arttırmaktadır (Ng ve Feldman, 2010).  

İnsan sermayesi unsurları olan eğitim, işbaşı veya işyeri eğitimi ve iş 

karmaşıklığı çalışanın hem ücretini hem de mesleki prestijini arttırır. Bu 

artma genel akli yeteneği daha yüksek düzeyde olanlar için daha yüksek 

düzeyde genel akli yeteneğe daha alt düzeyde olanlar için daha düşük 

seviyededir (Judge ve diğ. 2010). Eğitim seviyesi şeklindeki insan 

sermayesi, çalışanın görev performansını, örgütsel vatandaşlık davranışını, 

yaratıcılığını arttırır, işyeri saldırganlığı, madde bağımlılığını ve işe 

devamsızlığını azaltır (Ng ve Feldman, 2009). 

Kariyer başarısı insan sermayesinin önemli sonuçlarından biridir. 

Eğitim seviyesi, işe yatırım (çalışanın işi için yaptığı kendini işe adamayı 

ifade ediyor), iş tecrübesi ve çalışılan saatler, kariyer başarısını 

arttırmaktadır (Ballout, 2007). Eğitim ve tecrübe kariyer başarısının çok 

güçlü belirleyicileridir (Hall ve Hall, 1979; Gould ve Penley, 1984). İş 

tecrübesi ve bir iş yerinde çalışma süresi (örgütsel tecrübe) objektif ve 

sübjektif kariye başarısına çok güçlü bir şekilde bağlıdır (Kirchmeyer, 

1998). Daha belirli bir şekilde, çalışanın iş yerine getirdiği hünerler ve 

tecrübeler onun aldığı ücrete bağlıdır (Agarwal, 1981). Getirdiği hünerler 

ve tecrübe arttıkça aldığı ücret artar, azaldıkça aldığı ücret azalır. Bireyin 

kariyer başarısının belirleyicisi aynı zamanda onun sahip olduğu insan 

sermayesinin miktarı ve kalitesidir (Becker, 1964). Eğitim seviyesi insan 
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sermayesi unsurudur ve bu eğitimin kalitesi de insan sermayesinin 

belirleyicisidir.  

Kariyer başarısı, bireyin iş tecrübesinden sonuçlanan pozitif iş ve 

psikolojik çıktıların birikimi olarak tanımlanmaktadır (Seibert ve Kraimer, 

2001). İnsan sermayesi unsurları olan çalışılan saatler toplamı, iş 

merkeziyetçiliği, iş tecrübesi, örgütsel tecrübe, görev süresi, tayin olma 

gönüllülüğü, uluslararası iş tecrübesi, eğitim seviyesi, kariyer planlama, 

politik bilgi ve hünerler ve sosyal sermaye kariyer başarısının objektif 

göstergesi olan yüksek ücretle pozitif ve anlamlı bir şekilde ilişkilidir (Ng 

ve diğ. 2005). İnsan sermayesinin bu unsurları (iş tecrübesi ve politik bilgi 

ve hünerler hariç) kariyer başarısının diğer objektif göstergesi olan terfi 

sıklığı ile pozitif ve anlamlı bir şekilde ilişkilidir (Ng ve diğ. 2005). İnsan 

sermayesinin az önce bahsedilen bütün unsurları (iş tecrübesi, örgütsel 

tecrübe, görev süresi, tayin olma gönüllülüğü, uluslararası tecrübe hariç) 

kariyer başarısının sübjektif unsuru olan kariyer memnuniyeti ile pozitif ve 

anlamlı bir şekilde ilişkilidir.  

İnsan sermayesi arttıkça çalışanın performansı, sahip olduğu değer ve 

kariyer ilerlemesi artmaktadır. Örneğin, yüksek insan sermayeli 

öğretmenler yüksek performans gösterirler (Pil ve Leana, 2009). Yüksek 

insan sermayesine sahip öğretmen takımlarında çalışan öğretmenler 

yüksek performans gösterirler (Pil ve Leana, 2009). Bundan dolayı, 

öğretmenin tecrübesi ve görev yaptığı takımın yüksek insan sermayesi 

öğrencilerin performansını arttırmaktadır. Fakat öğretmenin eğitim 

seviyesi öğrencilerin performansına etki etmemektedir (Pil ve Leana, 

2009). Takım seviyesindeki resmi eğitim ne kadar yüksekse, öğrencilerin 

performansları o kadar yüksek olmaktadır (Pil ve Leana, 2009). Bu yüksek 

eğitimli takım üyeleriyle çalışılması yayılma etkisiyle hem öğretmenlere 

hem de öğrencilere performans katkıları sağlamaktadır (Pil ve Leana, 

2009). 

İnsan sermayesinin işletme seviyesindeki diğer sonuçları arasında pek 

çok unsur bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi verimliliği arttırmasıdır 

(Dess ve Shaw, 2001). İnovasyonu, ürün ve hizmet kalitesini arttırması 

eklenecek diğer unsurlar arasındadır (Jiang ve diğ. 2012). Ayrıca, insan 

sermayesi işletmeler için rekabet avantajı kaynağı olabilir (Wright ve diğ. 

2001). İşletme açısından insan sermayesinin varlığının önemi kadar, insan 

sermayesinin heterojen olması da önemlidir (Coff ve Kryscynski, 2011). 

Heterojen insan kaynakları çeşitlilik sunduğu için işletmeye rekabet 

avantajı sağlar (Coff ve Kryscynski, 2011) çünkü çeşitlilik problemleri 

farklı açılardan görmeyi ve bu farklı açılarla ilgili önlemleri almayı 

gerektirir. Çoklu farklı düşünme yapıları problemlere daha uygun 

çözümler getirilmesini sağladığı için rekabet avantajı verir. Bunu sağlayan 

da işletmenin sahip olduğu heterojen insan kaynakları yapısıdır. 
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İnsan sermayesi değerli, nadir ve tam olarak taklit edilemeyen insan 

varlıkları oldukları için sürdürülebilir rekabet avantajının kaynağı olarak 

kabul edilirler (Barney, 1991). İnsan sermayesinin firma seviyesindeki 

avantajları için üç izole mekanizması gerekir: firma spesifik, sosyal olarak 

karmaşık ve sebep-sonuç belirsizliği (Coff ve Kryscynski, 2011). Firma 

spesifik, insan kaynaklarının firma için, diğer firmalara olduğundan daha 

değerli olmasını ifade eder (Coff ve Kryscynski, 2011). Sosyal olarak 

karmaşıklık, bireysel insan sermayesi varlıklarının (bilgi, hüner, yetenekler 

gibi) oldukça karmaşık sosyal sistemlere gömülü olduğunu (Barney, 

1991), bundan dolayı firmanın dışına aynı değerde taşınmayacağını ifade 

eder. Sebep-sonuç belirsizliği ise insan sermayesi varlıklarının firma 

performansına bağlanmasının oldukça güç olmasıdır (Reed ve DeFillippi, 

1990). İnsan sermayesi kavramı işletmelerde çok seviyeli (bireysel, ünite 

veya fonksiyon, işletme veya firma) olduğundan bütün seviyelerin çok 

dikkatli bir şekilde incelenmesinde fayda vardır. Ancak, firma 

seviyesindeki rekabet avantajı sağlayan insan sermayesinin iyi 

anlaşılabilmesi için, bireysel seviyedeki insan sermayesinin iyi anlaşılması 

gerekir. Bu bakımdan, insan sermayesinin işletmeye çekilmesi ve kritik 

insan kaynaklarının işe alınması, başarılı çalışanların işletmede tutulması 

ve çalışanların motive edilmesi oldukça önemlidir (Coff ve Kryscynski, 

2011). İnsan sermayesi etkililik için gerekli işletme seviyeli bir sermaye 

unsurudur (Tufan ve Uğurlu, 2019) 

5. Sonuç 

İnsan sermayesi günümüzün en önemli sermayesidir. Bireysel başarı ve 

işletme başarısı için oldukça önemlidir. İnsan sermayesi bireysel açıdan 

yüksek performans, kariyer ilerlemesi ve başarısı sağlar. İşletme açısından 

örgütsel etkililik sağlar. Ayrıca, çalışanın motivasyonunu, üretimi ve 

finansal çıktıları arttırır, gönüllü işten ayrılmayı azaltır. İnsan sermayesi 

bilgi, ustalık, kabiliyet ve tecrübeyi içerir. Mevcut araştırma 

göstermektedir ki insan sermayesi bireysel ve işletme başarısı için oldukça 

dikkat edilmesi gereken bir insan kaynakları yönetimi unsuru olarak 

dikkate alınmalıdır ve yönetilmelidir. Özellikle büyük işletmelerde çalışan 

sayısının fazla olması bu işletmelerde insan sermayesinin niteliksel ve 

niceliksel olarak değerlendirilmesi ve yönetilmesi bir insan sermayesi 

yönetimi fonksiyonu veya birimi oluşturularak gerçekleştirilmelidir. 

İnsan sermayesinin hangi seviyede ölçüldüğü (mikro, ünite, işletme) 

oldukça önemlidir. Hem ünite hem de işletme seviyesindeki sosyal 

sermaye değerlendirmeleri bireysel sosyal sermayenin toplamından elde 

edilir. Ancak, bu araştırmamız bireysel insan sermayesinin iyi 

yönetilmesinin, ünite ve işletme seviyelerinde insan sermayesinin iyi 

yönetilmesi için tek başına yeterli olmayacağını göstermektedir. Bunun 

sebebi ise insan sermayesinin niteliksel ve niceliksel yapısının ötesinde 

heterojen veya homojen yapısının da işletme başarısı için hesaba katılması 

769



 

 

gerektiğidir. Bazen homojen bazen de heterojen insan kaynakları başarı 

için gereklidir. Bundan dolayı insan kaynaklarının tedariki ve işletmede 

tutulmasında ihtiyaç duyulan homojen veya heterojen insan sermayesi 

yapısının kurulması ve sürdürülmesi başarı için oldukça gereklidir. 

Bu araştırmanın ortaya çıkardığı en önemli husus, insan sermayesi 

literatürünün daha çok insan sermayesinin unsurları ve sonuçları üzerinde 

durması fakat insan sermayesinin öncülleri üzerinde yetersiz derecede 

durmasıdır. Bu araştırmada gerçekleştirilen literatür taraması, özellikle 

bireysel seviyede insan sermayesinin öncüllerini inceleyen araştırmalara 

yeterince önem verilmediğini göstermektedir. Bu husus da gelecek 

araştırmacılar için mevcut araştırmanın tavsiyelerini oluşturuyor. Bir 

işletmedeki öğrenme kültürü, insan sermayesinin arttıran önemli bir 

faktördür. Ayrıca, bir işletmenin uyguladığı hüner, motivasyon ve fırsat 

arttırıcı insan kaynakları uygulamaları insan sermayesini arttırmaktadır.  
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1. Giriş 

Yönetim uygulamalarının uluslararası transferi, küresel yayılımı ve en 

iyi uygulamanın bulunmasına ilişkin pek çok akademik çalışma yapılmıştır 

(Sturdy, 2001). 1950 ve 60’lı yıllara baktığımız zaman, yönetimin evrensel 

olduğu ve temel prensiplerinin hiçbir ulusal çevre göz önünde 

bulunmaksızın değişmeyeceği görüşünün hâkim olduğu “yakınsama” 

bakış açısına göre beklenen; gelişmemiş ülkelerin bile gelişmiş olan 

ülkelerle aynı aşamaları kat ederek aynı düzeye ulaşacağı ve yönetsel 

anlamda hiçbir farklılığın kalmayacağıdır (Hofstede, 1983). Ancak 1970’li 

yıllarda bu düşünce hâkimiyetini kaybetmiş ve ulusal farklılıklardan 

dolayı; ulusal ve hatta bölgesel kültürün bile yönetim açısından farklılık 

teşkil edebilecek bir unsur olduğu görüşü hâkim olmaya başlamıştır 

Hofstede (1994), kültürel ortamdaki farklı profillerin yönetim ve 

organizasyon kuramlarına da yansıyacağını belirtmekte ve bu kuramlarda 

evrensel geçerliliğin söz konusu olamayacağını savunmaktadır. 1970’li 

yıllardan itibaren her çevrede ve koşulda etkin olabilecek ideal bir örgüt 

tipi bulunmadığının savunulduğu durumsallık teorisi kapsamındaki 

yaklaşımlar, örgütlerin içinde bulunduğu sosyal çevrelerin farklılıklar 

nedeni ile farklı yapılara sahip olacağını savunmaktadır (Gökşen, 2007). 

Daha sonraları ise Japon yöneticilerin başarısı, örgütlere ilişkin 

kültürlerarası çalışmaların canlanmasını sağlamış ve örgütsel olgular 

kültür ile açıklanmaya çalışılmıştır (Tayeb, 1994).  

Kültürel değerler gerek örgütün meşruluğunun temin edilerek 

faaliyetlerini yürütmesinde, gerekse üyeleri için çeşitli davranış kalıpları 

geliştirmek bakımından önemli bir role sahiptir (Hofstede, 1983). 

Hamilton ve Biggart’a (1988) göre kültürel değerler; birey davranışlarını 

ve düşüncelerini yönlendirmesi ve örgüt yapısını etkilemesi bakımından, 

kültürün örgütleri etkileyen önemli bileşeni olup, bu değerlerin örgütsel ve 

yönetsel olguları açıklamada kullanılması olumlu bir düşünce olmakla 

beraber yeterli değildir. Diğer taraftan, Chung’a (2001) göre kültürün 

örgütler üzerindeki etkisi, örgütün içinde yer aldığı kurumsal çevreye bağlı 

olup, kültürel faktörlerin beklendiği gibi işlemesi sadece uygun kurumsal 
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çevrelerde gerçekleşir. Kurumsal bakış açısına göre örgütsel yapıların 

oluşumunda; örgütün faaliyet gösterdiği ülkenin devlet, finansal sistem, 

eğitim ve öğretim sistemi gibi ana kurumlar rol oynamaktadır (Gökşen, 

2007).  

Alvesson’a (1990) göre örgütsel yapı; iş ile ilgili görevlerin farklı 

birimlere nasıl dağıldığı ve bu görevlerin nasıl koordine edildiğine ilişkin 

yollar olarak izah edilir ve dolayısıyla örgütlerin görevlerini yerine 

getirmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Türkiye’deki örgütlerin yapısı ele 

alındığında, göze çarpan temel özellikler arasında merkeziyetçi bir 

yönetim yapısının hâkimiyeti yer almaktadır (Paşa, 2000a). O halde Türk 

örgütlerinde hâkim olan merkeziyetçi yönetim yapısının kültürel ve 

kurumsal yaklaşımlar ile açıklamaya çalışmak, bu yaklaşımların birbiriyle 

karşılaştırması açısından önemli sonuçlar sunabilecektir. Bu nedenle, 

çalışmada, kültürel ve kurumsal yaklaşımların Türkiye’deki örgütlerde 

örgütsel ve yönetsel olguları açıklama yetenekleri açısından 

karşılaştırmasını yapan bir literatür taraması sunulması amaçlanmaktadır.  

Bu amaca yönelik ilk olarak kültürel bakış açısı ve kurumsal bakış açısını 

açıklayan literatür sunulacaktır. Daha sonra Türkiye’deki örgüt yapısına 

ilişkin temel özellikler sunulduktan sonra örgütlerde “neden merkeziyetçi 

yapının hâkim olduğu” her iki bakış açısına göre açıklanmaya 

çalışılacaktır. Sonuç bölümünde ise iki bakış açısına göre yapılan 

değerlendirmelerin karşılaştırılması sonucunda kültürel ve kurumsal 

yaklaşımların örgütsel ve yönetsel olguları açıklama becerileri 

tartışılacaktır.  

2. Kültürel yaklaşım 

Yıllarca pek çok araştırmacı tarafından yönetim üzerine yapılan 

araştırmalarda bir grup araştırmacı yönetim anlayışının dünya çapında 

benzeştiğini iddia ederken (Hickson vd. 1974), diğer grup ise farklılaştığını 

iddia etmektedir (Hofstede, 1983). Neelankavil ve arkadaşlarına göre 

(2000) pek çok araştırmacı, örgütlerin kültürel şartlar ve çevre içinde var 

olduğu görüşünü paylaşmaktadır. Bunun sonucunda; yönetim 

varsayımları, örgütsel yapı ve olgular ulusal kültürden etkilenir (Hofstede, 

1983). Dolayısıyla kültürel değerlerin örgütler üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olduğu söylenebilir. Bu kapsamda bakıldığında, örgütsel davranış ve 

uygulamalarına ilişkin yönetim ve organizasyon kuramlarında da kültürel 

ortamlar arasında belirli sınırlılıklardan söz edilebilecektir. Bu nedenle 

örgütler sosyal ve açık sistemler olarak düşünülürse, örgüt içindeki 

davranışı ve yönetsel uygulamaları anlamaya yönelik olarak geliştirilen 

kuram ve modellerin evrenselliğinden söz etmek doğru olmayacaktır. Bu 

kuram ve modeller, büyük ölçüde geliştirildikleri ülkenin kültürel 

niteliklerinin bir yansıması olduğundan, farklı bir kültürel ortamda, çeşitli 

açılardan değişime uğrayabilecektir. 
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 Hofstede’ye göre kültür; “kolektif zihni programlamadır” (1983: 76). 

Bu zihni programlama kendi milletimizin, dinimizin veya grubumuzun 

üyeleri ile paylaşılırken; diğer milletlerin, dinlerin veya grupların üyeleri 

ile paylaşılmayan durumları kapsamaktadır. Mueller’e (1994) göre kültür 

belli örgütsel yapı ve süreçleri birbirine benzer yapar. Sargut (1995) ise, bu 

alanda yapılan çalışmalar sonucunda, kültürel bağlamın çalışan 

davranışına ilişkin etkisi olduğunu, buna karşılık kültürün de çalışanların 

iş tutum ve davranışlarını etkileyerek örgütsel yapı ve süreçleri belirlediği 

görüşüne ulaşıldığını belirtmektedir. Her kültür de kendine has inançlar, 

değer sistemi, yaklaşım ve ilgili davranışlara sahiptir. Kültürel bakış 

açısına göre, “yönetsel süreç ve bunların sonuçlarını etkileyen en önemli 

faktörler kültürel faktörlerdir” (Neelankavil vd. 2000: 31). Kültürel etkinin 

özündeki anlam, farklı toplumlarda örgütlerin oluşumunda iş ve otorite 

düzenlemelerinde çeşitlenme olacağı ve bu çeşitliliğin de kendi gelenek, 

değer ve tarihsel deneyimleri yansıtacağıdır (Lincoln vd. 1978). Yönetsel 

uygulamalar ve kültür arasındaki uyum örgütler açısından daha iyi bir 

performans getirecektir.  

Lachman ve arkadaşlarına (1994) göre kültürel değerler, kültürün 

örgütleri etkileyen önemli bileşenidir. Kültürel değerler, bir toplumda 

neyin iyi neyin kötü olduğu şeklinde ayrıma temel oluşturan, insanların 

toplu olarak benimsedikleri, ideal hedefleri temsil eden fikirlerdir (Sagiv 

ve Schwartz, 2007). Bu hedeflerin genellikle arzulanan soyut davranış 

biçimleri olması nedeniyle kültürel değerlerin örgütsel davranış da dâhil 

sosyal davranışı yönlendiren ve kontrol eden önemli bir role sahip olduğu 

söylenebilir (Lachman vd. 1994: 41). Davranışları düzenlemede tüm 

değerler aynı derecede öneme sahip değildir. Bu nedenle kültürel değerler, 

örgütlenme tercihleri ve yönetsel davranışların yönlenmesinde ve 

meşrulaşmasında farklı etkiye sahip olacaktır. Önemli ve merkezde olan 

bir değerin örgütsel ve yönetsel uygulamalarda etkisi daha güçlü olacaktır 

(Lachman vd., 1994).  

Yönetim ve örgütlerin kültüre bağımlı olması, bunların sadece somut 

konulardan oluşmaması, yönetilen ve örgütlenen insanlar için anlam 

taşıyan sembolleri kendi amacı doğrultusunda yönlendirmesinden 

kaynaklanır. Çünkü sembollerle ilişkilendirdiğimiz anlam; ailemizden, 

okul çevresinden, iş çevresinden ve toplumdan öğrendiklerimizden ilgili 

olup bu ortamlarda baştan sona kültürün etkisi hissedilmektedir (Hofstede, 

1983). Kültürel bakış açısı genellikle, sosyal hayatın bileşenleri ile ilgilidir 

ve sosyal aktörleri ciddi biçimde ele alır (Lubatkin vd., 1998). Chung’a 

(2004) göre kültürel bakış açısı, örgütleri içinde bulundukları toplumun 

temel değerlerini ortaya koyan kültürel yapılar olarak görür. Buna göre 

örgütsel yapı ve süreçler, paylaşılan inanç ve biliş sistemi ile açıklanır.  

Kültürel bakış açısının temel gücü; kültürel değer ve yaklaşımların 

toplumdan topluma değişmesi, farklı kültürel grupların benzer koşullarda 
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değer ve yaklaşımlarından dolayı farklı davranış göstermesi ve kültürün 

örgütleri ile diğer soysal kurumları şekillendirmede önemli rolü 

olmasından kaynaklanmaktadır (Tayeb, 1994).  

3. Kurumsal yaklaşım 

Kültürel yaklaşımın, değerler üzerine odaklı bu yaklaşımından farklı 

olarak, kurumsal yaklaşım örgütsel yapı üzerinde kurumsal çevrenin önemi 

üzerinde ilgisini yoğunlaştırmıştır (Chung, 2004). Kültürün örgütler 

üzerindeki etkisi, “örgütün içinde yer aldığı kurumsal çevreye bağlı olup, 

kültürel faktörlerin beklendiği gibi işlemesi sadece uygun kurumsal 

çevrelerde gerçekleşir” (Chung, 2001:724). DiMaggio ve Powell (1991) 

örgütsel yapı ve performans üzerinde bilişsel, normatif ve düzenleyici 

çevrenin etkisi olduğunu ileri sürmektedir. Hill’e (1995) göre kurumlar, 

insanların etkileşimini biçimsel ve biçimsel olmayan yollarla şekillendiren 

kısıtlardır. Jepperson (1991) ise kurumları toplum tarafından üretilen, 

kabul edilen ve yerleşik olan örüntüler olarak ifade eder. Biçimsel kısıtlar, 

politik ve ekonomik kurallarken; biçimsel olmayan kısıtlar toplumun norm 

ve değer sistemini içerir. Bu kurumlar, kabul edilebilir ve kabul edilemez 

davranışlar ile oyunun kurallarını belirler. Kurumlar; toplum tarafından 

kabul edilmiş, yerleşik sosyal ilişkiler düzenini ifade eder (Koçel, 2018). 

Bu kurumlar mevcut ilişkiler düzenini tanımlamakta olup kültür, ekonomi 

veya yapısal ağırlıklı olabilir.  

Kurumsal bakış açısı, yönetsel uygulamaların sosyal yerleşikliğini ve 

hangi yollarla örgüt içindeki iş uygulamalarının kurumsal kapsamdan 

etkilendiğini ve şekillendiğini anlamamıza yardımcı olur (Mir ve Sharpe, 

2004). Kurumsal yaklaşım çevre, aktör ve eylem kavramlarına rasyonel 

yaklaşımlardan farklı olarak sosyolojik yaklaşırlar, örgütsel eylemlerin ve 

yapıların şekillenmesinde politik ve yasal yapıların, özellikle de devletin 

rolünü vurgular (Scott, 1987). Arthur’a (2003) göre kurumsal yaklaşım, 

örgütlerin müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sorumlulukları 

olduğuna işaret eder. Kurumsal yaklaşım doğrultusunda örgütlerin yapı ve 

eylemleri piyasa koşullarının yanı sıra kurumsal nitelikteki baskılar, 

beklentiler ve inançlar tarafından etkilenmektedir (Koçel, 2018). Büyüklük 

ve teknolojinin örgüt içi ilişkilerde karmaşayı arttırıcı faktörler olarak 

koordinasyon ihtiyacını arttırması örgütleri rasyonelleşmiş kurumsal 

kuralların etkisiyle biçimsel yapılar geliştirmeye zorlar. Meyer ve Rowan’a 

(1977) göre kurumsal kurallar örgütler için birleştirici, meşruiyet 

kazandırıcı, kaynaklara ulaşmayı sağlayan, istikrar getiren mitler olarak 

işlev görür. Bu noktada meşruiyet kavramına değinmekte fayda vardır. 

Meşruiyetin örgütlerin kaynaklara ulaşma becerisini arttırması düşüncesi 

sonucunda beklenen, örgütlerin meşruiyetlerini arttırmak suretiyle 

değerlerini arttırmalarıdır. Örgütler faaliyetlerini her zaman akılcılık için 

değil; meşruiyet kazanarak, toplumda yer edinmek için yapar (DiMaggio 

ve Powell, 1991; Meyer ve Rowan, 1977). Kurumsal teoriye göre 
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örgütlerin oluşumunda, öykünmeci, normatif ve zorlayıcı baskılar 

neticesinde eşbiçimlilik söz konusudur (DiMaggio ve Powell, 1983). 

Çünkü kurumsal yaklaşımda çevrenin rolü örgütlerin neye benzemesi 

gerektiği ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda yön verici niteliktedir 

(Sargut, 2001). Yani, örgütler çevrelerine göre yapılanarak eşbiçimli olma 

eğilimi gösterirler (Meyer ve Rowan, 1977). Bu şekilde meşruiyet kazanan 

örgütler çeşitli kaynaklara ulaşmak açısından önemli avantajlara sahip 

olacaktır (Arthur, 2003). 

Kurumsal bakış açısına göre; örgütlerin çevrelerine bağımlılığı ve bu 

çevredeki değişikliklerin de incelenmesi gereklidir (Gökşen, 2007). Örgüt 

teorilerinde örgütleri şekillendirerek birbirine benzer veya birbirinden 

farklı kılan faktörler üzerinde ortak bir kanaat bulunmamaktadır. Maurice 

ve arkadaşlarına göre (1980) kurumsal bakış açısı gerek bir ülkede egemen 

olan örgütsel formu incelemek gerekse farklı kurumsal çevrelerde var olan 

örgütsel formları birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. 1970'li 

yılların sonlarından itibaren ileri sürülen, sosyal etki (Maurice vd., 1980), 

otorite (Hamilton ve Biggart, 1988; Orru vd., 1991) ve ulusal iş sistemleri 

(Whitley, 1994, 2000) gibi yaklaşımlara göre ülkelerin örgütler için 

yarattığı kurumsal ortamlar, örgütlerin yapısını belirlemektedir. Bu 

yaklaşımlara göre bir örgütü şekillendiren en temel unsur, o örgütün içinde 

yer aldığı kurumsal çevredir. Kurumsal bakış açısına göre örgütsel 

yapıların oluşmasında; örgütün faaliyet gösterdiği ülkenin devlet, finansal 

sistem, eğitim ve öğretim sistemi gibi ana kurumlar önemli bir rol 

üstelenmektedir (Gökşen, 2007). Örgütsel yapılar ülkeler arasında 

farklılıklar gösterirken, aynı ülkenin içinde homojen olması beklenir 

(Gökşen ve Üsdiken, 2001). Bu iddia bir ülkedeki tüm örgütler için geçerli 

olmasa da en azından o ülkede egemen olan ekonomik aktörler bakımından 

geçerlidir (Gökşen, 2007).  

4. Türkiye’deki örgütlerde merkeziyetçi yapının hâkimiyeti 

Kültürel ve kurumsal yaklaşımlara ilişkin genel bilgilerden sonra, 

çalışmanın amacına uygun olarak Türk örgüt yapısı hakkında bilgi 

vermekte fayda vardır. Genel olarak bakıldığında, Türk örgütlerinde karar 

verme mekanizması yüksek düzeyde merkezidir. Tüm örgütsel aktiviteler 

üst düzey yöneticiler tarafından düzenlenir ve daha sonra hiyerarşi içinde 

alt kademelere doğru kesin bir düzen içinde iletilir (Lauter, 1969). 

Türk örgütleri genel olarak; etki ve güç dağılımının en üstte toplanması, 

temsilin az ve karar verme mekanizmasının merkezi olması ile tanınırlar 

(Paşa, 2000b). Öyle ki 38 ülke arasında yapılan bir araştırmada Türk 

örgütlerinin en dik hiyerarşik yapıya sahip olmalarına ilaveten, söz konusu 

yapının bir aile yapısını çağrıştırdığı da gözlemlenmiştir (Pasa, 2000a).  

Çalışmanın amacının Türkiye’de örgütlerde hâkim olan merkeziyetçi 

yapının açıklanması olduğu için devam eden bölümlerde önce kültürel 
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yaklaşım, daha sonra da kurumsal yaklaşıma göre söz konusu merkeziyetçi 

yapının nedenleri açıklanacaktır. 

4.1. Kültürel bakış açısına göre açıklanması 

Pek çok araştırmacı tarafından da genel olarak ilgi çekmiş ve kabul 

görmüş kültürel değer boyutları, güç mesafesi, bireysellik/kollektivistlik, 

erillik/dişilik ve belirsizlikten kaçınma düzeyi olarak ifade edilmektedir 

(Hofstede, 1980; Tayeb, 1994; Sargut, 2001). Bu boyutlar yönetim teori ve 

uygulamalarında; liderlik, örgüt ve motivasyon kavramları üzerinde etkili 

olacağı görüşü savunulmaktadır. Güç mesafesi, güç farklılıklarının bir 

toplum tarafından hangi derecede kabul edilebilir olduğunu ifade eder 

(Hofstede, 1994). Dolayısıyla güç mesafesinin ilgili olduğu konu toplumda 

bireyler arasında gücün eşit şekilde dağılıp dağılmadığına ilişkindir. Güç 

mesafesinin yüksek olduğu bir toplumda hâkim olan görüş, herkesin doğru 

yerde bulunduğu, iyi tanımlanmış bir düzenin olması gerektiğidir. Güç 

mesafesi düşük toplumlarda ise çalışanlar daha bağımsız olup, arzulanan 

yönetim tarzı daha demokratiktir. Güç mesafesinin düzeyi, otoritenin 

merkezileşme derecesi ile ilgilidir. Bu ilişki, merkezileşmenin toplumun 

üyelerinin zihni programlamasında yer aldığını ve bunun sadece güce sahip 

olanlar değil, güç hiyerarşisi içinde en altta yer alanlar için de geçerli 

olduğunun bir göstergesidir (Hofstede, 1983). Dolayısıyla kültürel bakış 

açısı uyarınca güç mesafesi boyutuna göre örgütsel yapıların özellikleri 

arasında farklılıklar görülebilir.  

Belirsizlikten kaçınma boyutu, toplumdaki bireylerin değişken 

durumlar karşısında neler hissettikleri ve değişken durumlarla başa çıkmak 

için neler yaptıkları ile ilgilidir. Hofstede’ye (1983) göre, belirsizlikten 

kaçınma düzeyi, kişilerin yapılanmış ya da yapılanmamış durumlara olan 

tahammül derecesi ile ilgilidir. Belirsizlikten kaçınma düzeyinin yüksek 

olduğu toplumlar, gelecek kendileri için tahmin edilemez olduğundan, 

gelecekle mücadele etmek içim pek çok yazılı kurallar ve prosedürlerin 

oluşturur. Hofstede’nin (1994) yapmış olduğu çalışmalarda; bireysellik 

insanların sadece kendileri ve ailelerinin çıkarını gözetme eğilimi olarak 

nitelendirilirken, kolektiflik ise bir gruba ait olma ve o gruba sadık olma 

eğilimi olarak belirtilir ve zengin ülkelerin genellikle bireysellik ağırlıklı, 

fakir ülkelerin ise kolektiflik ağırlıklı olduğu konusunda görüşe sahip 

olması beklenir. 

Türkiye’deki örgütlerde merkezi yapının hâkim olma nedenini kültürel 

bakış açısına Türk kültürünün özellikleri ile paralel açıklamak gerekir. Bu 

nedenle Türk kültürüne ilişkin özellikler hakkında bilgi edinebileceğimiz 

çeşitli çalışmalardan faydalanmak isabetli olacaktır. Buna göre Türk 

toplumunun kültürel özellikleri arasında; ortaklaşa davranışçılık değer ve 

normları egemen, dişi değerler egemen, güç mesafesi fazla, belirsizlikten 

kaçınma eğilimi yüksek, geniş bağlamlı kültür egemen, çatışma ve 

781



 

yarışmadan kaçınmak veya çatışma ve yarışmayı bastırmayı öngörmek 

olarak sıralanabilir (Sargut, 1995:126). 

Bir başka çalışmada, Türk kültürünün öne çıkan özellikleri arasında 

kollektivistlik ve güç mesafesinin yüksek olduğu belirtilmektedir (Paşa, 

2000a). İçinde bulunduğumuz toplum ve toplumun kültürel değerleri 

çalışanların davranış ve duygularını önemli derecede etkilemektedir (Paşa, 

2000a). Cüceloğlu ise Türk kültürünün özelliklerini geleneksel otoriter 

kültür olarak ifade etmekte ve temel özelliklerini; evreni anlamaya 

insanoğlunun gücünün yetmediği, neyin iyi neyin kötü olduğuna insanın 

kendisinin karar verecek güçte olmadığı, insanın kaderine boyun eğmesi 

gerektiğini, değişikliğin kötü olduğu, iyi olanın gelenek ve görenekleri 

aynen devam ettirmek olduğu, zaman planlamasının önemli olmadığı, 

gelecekte ne olacağının kadere bağlandığı, kişinin yaşı, mevkii ve ilişkide 

olduğu insanların onun saygınlık derecesini belirleyebileceği, rekabetin 

ayıp sayıldığı, dolaylı ve kapalı ima yoluyla anlatımın doğrudan anlatıma 

tercih edildiği, kadın ve erkeğin birbirine eşit olmadığı, eğitimin mevcut 

bilgi ve değerlerin ezber ve taklidi şeklinde olduğunu belirtmektedir 

(1997:241).  

Hofstede’ye (1983) göre hiyerarşik yapı, yüksek güç mesafesi ve 

yüksek belirsizlikten kaçınma düzeyinin bir arada olmasının sonucudur. 

Örgütler, gücü dağıtan ve olayları tahmin edilebilir hale getirerek 

belirsizliği azaltmaya hizmet ederler. Güç mesafesi ve belirsizlikten 

kaçınma düzeyi yüksek kültürlerde merkezi bir yapı hâkimdir (Sargut, 

2001) ve böylelikle güç ve etki hiyerarşide en üst noktadaki kişi veya 

kişilerce tarafından sahiplenilmiş olur (Hofstede, 1980). Bu da örgüt 

merkezi ve diğer birimler arasında biçimsel yapılanmış raporlama 

teknikleri ile biçimsel, hiyerarşik ve sıkı bir yönetim kontrol sistemi ile 

temel kararların verilmesi ile başarılır (Lubatkin vd., 1998). Bu tür 

kültürlerde merkezileşme tüm örgüt üyeleri tarafından olması gereken bir 

zorunluluk olarak düşünülür. Çünkü güç, ayrıcalık ve saygı doğal olarak 

üst yöneticiye atfedilmiştir. Merkezileşme belirsizliklere karşı bir kontrol 

kazanma yolu olarak da görüldüğünden, önemli konularda kararlar üst 

yönetim tarafından verilir. Sargut’a (2001) göre kollektivist yapıda 

toplumlar bireylerin merkezdeki güç alanlarıyla bağını zayıflatacak, 

merkezin denetiminden kurtulmasını sağlayacak oluşumlara sıcak bakmaz. 

O halde kültürel bakış açısına göre, Türk kültüründe yüksek güç mesafesi 

ve belirsizlikten kaçınma düzeyinin yüksek olması, Türk örgütlerinin 

merkezi yapıda olmasını açıklayacaktır.  

Diğer taraftan Sargut (2001) güven duygusunun da kültürel bir değer 

olarak örgütsel yapılar üzerinde etkili olabileceğini, yüksek güvenin 

merkezileşmenin azalmasına neden olarak içsel denetimi etkinleştireceğini 

ifade etmiştir. Türk toplumunda hâkim olan aile içinde aşırı korumacılık 

ve bunun sonucu çocukluktan süregelen bağımlılık duygusu, kişinin hayatı 
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boyunca pasif ve bağımlı biri olmasına neden olmakta ve güven düzeyini 

etkilemektedir (Lauter, 1969). O halde Türk kültürünün bu özelliği de 

merkezi yapıyı anlamamıza yardımcı olacak bir özelliktir. Yüksek 

derecede merkezileşmenin altında yatan bir diğer gerçek ise örgütsel 

düzeyde tüm eylemlerin kontrol edilebilmesi arzusudur. Türk örgütleri için 

ademi merkeziyetçi yapı arzulanmayan bir durumdur, çünkü “eğer yapılan 

her şeyi üst yönetime bildirmezsek, bizim iyi çalıştığımız nasıl bilinir” 

kaygısı vardır (Lauter, 1969:373). Yöneticilerde ise alt kademenin yeteri 

düzeyde beceriye sahip olmaması nedeniyle, alt kademelerin alacağı 

kararlara güvenmeme davranışı gözlemlenir. Bu da kararların merkezden 

alınmasının bir diğer nedenidir. 

4.2. Kurumsal bakış açısına göre açıklanması 

Kurumsal tanıma göre merkezileşme kavramı örgütü etkileyecek 

kararlarda otoritenin önemine ilişkindir (Walton, 1981). Kurumsal 

yaklaşımın kültürel değerleri de içinde bulundurması nedeniyle kültürel 

yaklaşıma göre yukarıda getirmiş olduğumuz yorumların Türkiye’de 

örgütlerde merkeziyetçi yapının hâkimiyetini açıklamada önemli bir adım 

olduğunu ancak kurumsal yaklaşımın tek boyutunun kültür olmaması 

nedeniyle çeşitli ilaveler gerektirebileceğini söyleyebiliriz. Aldrich’e 

(1982) göre başarılı bir sosyal analizde, sosyal yapıları olduğu gibi kabulü 

yerine, onların kökleri ve devam ettirilme nedenleri dayanak olarak 

bulunmalıdır. O halde tarihsel gelişimin de incelenmesi gerekmektedir. 

Diğer bir ifadeyle hangi normların ve değerlerin bir milletin sosyal ve 

kurumsal gelişiminde tarihsel olarak yerleşik bulunduğunun 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle araştırmacılar için kurumsal 

bakış açısından faydalanmak kaçınılmazdır (Child ve Tayeb, 1983).  

Türk toplumunun tarihine baktığımız zaman otoriter bir yapının 

hâkimiyetini görmekteyiz. Bu otoriter atmosfer, aileden okula ve devlete 

kadar hayatın her aşamasında görülmektedir (Lauter, 1969). Türk 

örgütlerinde merkezi yapıyı kurumsal yaklaşıma göre açıklamak 

istediğimiz zaman ilk olarak eşbiçimlilik ilkesine göre açıklamaya 

çalışabiliriz. Türkiye’de bilindiği gibi devlet yapısında merkeziyetçilik 

hâkim olup bu durum Osmanlıdan bu yana süregelmektedir. Ayrıca 

Türkiye’de cumhuriyetin kurulmasına öncülük eden asker, siyaset ve 

bürokrasi kökenli seçkinler, yeni yapılanma sürecinde bir güç merkezi 

olarak ortaya çıkmaktadırlar (Sargut, 2001). Dolayısıyla bu otoriter, 

merkezi devlet modeli örgütler için de bir model oluşturabilir. Çünkü 

belirsizlikten kaçınma sonucunda öykünmeci eşbiçimliliğin etkisini 

kollektivist kültürlerde daha etkin olarak görmek mümkün olacaktır 

(Sargut, 2001). Bu nedenle örgütlerin önlerinde bir model olarak devleti 

örnek alması ve bunun sonucunda yapılanmasını benzer şekilde 

merkeziyetçi yapıda gerçekleştirmiş olması, konuya ilişkin açıklama 

sağlayacak görüşlerden biridir. 
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Yine tarihsel sürece bakarak yapabileceğimiz bir diğer açıklama, Türk 

halkının büyük çoğunluğu İslam dinini benimsemiş olması ile ilişkilidir. 

Osmanlı Devletinden, Cumhuriyet dönemine kadar İslam’ın devletin resmi 

dini olmasının yanı sıra, yönetsel anlayışta da etkileri olduğunu 

görülmektedir. Cumhuriyet sonrası dönemde laiklik ilkesi doğrultusunda 

din yönetimden ayrı özel bir olgu olmuş ancak İslam kültürünün etkileri 

hissedilmeye devam etmiştir. Her ne kadar İslami idealler direkt olarak 

ekonomik gelişime yönelik bir kısıtlamada bulunmasa da, bu kültürün 

etkisi nedeniyle otoriteye bağlılık gibi bir bakış açısı toplumda yer 

edinmiştir (Lauter, 1969). Bu bağlılık merkeziyetçi yapıyı besleyen bir 

durumdur. 

Bu noktada Türkiye’de sanayileşmenin ve iş örgütlerinin gelişim 

sürecine bakmakta fayda vardır. Cumhuriyetin kurulmasından bu yana 

ülke iş hayatının merkezinde devlet yer almaktadır (Buğra, 1994). 

Cumhuriyet öncesi Atatürk ve arkadaşları tarafından kapitalist gelişim 

yolu tercih edilmiş olsa bile o zamanki uluslararası konjonktür buna müsait 

olmadığı için bu durum gerçekleşmemiştir (Feroz, 1998). Bu durumda 

devlet çeşitli aileleri destekleyerek iş alanları yaratmaya ve sanayileşmeyi 

sağlamaya çalışmıştır. Dolayısıyla ortaya çıkan örgütler, aile şirketleri 

niteliği taşımaktadır (Buğra, 1994). Ancak bu firmalar zaman içinde kimi 

zaman yine devletin yönlendirmesi ile kimi zaman ise riski yaymak 

amacıyla veya birtakım vergi avantajlarından faydalanmak üzere 

çeşitlenerek iş gruplarını meydana getirmişlerdir (Gökşen ve Üsdiken, 

2001). Bu grupların temel özellikleri arasında; aile sahipliği ve yönetimi, 

merkezi güç yapısı, ilgisiz alanlarda çeşitlenme göze çarpan belli başlı 

özellikler olarak yer alır (Buğra, 1994). Her ne kadar liberalleşme 

çalışmaları gerçekleşse de, devletin süregelen gücü neticesinde ise devlet 

ile ilişkiler büyük önem taşımaktadır (Buğra, 1994). Bu tarihsel süreç, 

makro kurumsal bakış açısı dâhilinde otorite (Hamilton ve Biggart, 1988) 

ve ulusal iş sistemleri (Whitley, 1994) yaklaşımları ile ilişkilendirmek için 

faydalı olacaktır.    

Örgütlere politik ekonomi çerçevesinden bakan otorite yaklaşımına 

göre örgütler insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen otorite yapılarıdır 

(Hamilton ve Biggard, 1988). Her örgüt örgütün yapısı, yönetim şekli ve 

takip ettiği stratejiler üzerinde önemli etkisi olan, ülkeden ülkeye farklılık 

gösteren kurumsallaşmış bir ilişkiler ağı içinde faaliyet gösterir (Gökşen, 

2007). Bu yaklaşım en çok devletin sanayileşme faaliyetlerindeki önemi 

üzerinde durmaktadır. Tabi bunun yanı sıra sosyal, politik ve ekonomik 

kurumlardan da bahsedilir. Ulusal iş sistemleri yaklaşımında ise Whitley 

(1994) her ülkenin kendi kurumlarının yarattığı bir örgütlenme tarzı 

bulunduğundan ve her iş sisteminin kendine has bir egemen ekonomik 

aktör yarattığından bahseder. Söz konusu yaklaşıma göre örgütler üzerinde 

direkt ve en fazla etkiye sahip kurumlar devlet ve finans sistemidir 

784



 

(Gökşen, 2007). Devletin gücü, risk paylaşma konusundaki istekliliği, 

ekonomik faaliyetleri düzenleyici rolü bu sistemi şekillenmesinde önemli 

rol oynayacaktır (Whitley,1994). Whitley’in (2000) yapmış olduğu ulusal 

iş sistemleri sınıfında Türkiye’yi bir yere koyacak olursak bu sınıfın 

devlete bağlı iş sistemleri olması beklenir. Kurumsal çevrenin, sahiplik, 

yönetim kurulu, örgütlerarası ağlar ve hükümet politikası bileşenleri, 

kaynakların dağılımı ve yönetsel kararların verilmesi üzerinde önemli role 

sahiptir. Sahiplik ve yönetim kurulları örgütsel kararlar açısından, 

örgütlerarası ağlar ve hükümet politikaları ise finansal kaynaklar açısından 

etkili olacaktır. Bu dört bileşen örgütlenme ve yönetişim açısından önem 

taşır (Kogut vd., 2002). 

Child ve Tayeb’e (1983) göre örgütlerde karar mekanizmasının merkezi 

yapıda olması devletin iş planlamasına katılımı ile ilgili olup; uzun dönem 

yatırımlar, fiyatlandırma ve kaynak dağılımı için normların devlet 

tarafından oluşturulması merkeziyetçi yapıyı arttırır. Yukarıda 

bahsettiklerimiz hatırlanacak olursa, Türkiye’de devletin iş planlamasına 

katılımı bir hayli fazla olup Child ve Tayeb’in (1983) bu görüşüne göre 

Türkiye’deki örgütlerin merkeziyetçi yapıda olması beklenir. Zaten bu 

örgütlerin sahiplerinin de aileler olması ile beraber, yönetimin de bir aile 

yapısı içinde olması ve tıpkı bir aile içinde olduğu gibi merkezdeki ailenin 

en büyük ferdi tarafından yönetilmesi sonucunu doğurur. Ayrıca, az önce 

de belirttiğimiz gibi devlet ile ilişkiler çok önemlidir ve bu ilişkilerin büyük 

hassasiyet içinde yürütülmesi gerekmektedir. Yine bu ilişkiler de 

yönetimde en tepede yer alan kişi veya kişiler tarafından yönlendirilir. 

Çünkü yaşanacak olan en ufak bir aksaklık ilişkilerin bozulmasına ve 

işlerin düzeninin bozulmasına neden olabilir. Bu ilişkilerin tek merkezden 

yürütülmesi, olası aksamalara bir önlem olarak düşünülebilir.  

Diğer taraftan toplumsal etki yaklaşımının temelini atan Maurice ve 

arkadaşlarının (1980) çalışmasını incelediğimiz zaman, karşılaştırılan 

ülkelerdeki örgütlerde yapının yanı sıra ücret sistemi ve uygulamalarda da 

eğitim sistemi, sosyal sınıflandırma ve endüstriyel ilişkiler gibi kurumların 

farklılıkları neticesinde farklılaşmalar olduğu dikkat çekmektedir. Bu 

noktada eğitim ve öğretim kurumlarının yetiştirdikleri insanlar vasıtasıyla 

örgütleri etkilediğinden söz edebiliriz (Gökşen, 2007). Yani toplumsal 

etkinin izleri etkili olmakta ve anahtar değişken olarak profesyonellik 

karşımıza çıkmaktadır. Profesyonellik derecesi tam zamanlı iş için hangi 

aktivitelerin ve eğitim takvimlerinin düşünüldüğüne ilişkin bir kavramdır 

(Maurice vd., 1980). Örneğin, Almanya’da pek çok çalışanın çıraklık 

sisteminin profesyonelliğe giden ilk adım olması nedeniyle birden fazla 

çıraklık evresinden geçtiğini, görevde yükselmenin teknik ağırlıklı eğitim 

ile gerçekleştiği, yöneticilik alanında her hangi bir pozisyona gelebilmek 

için uygun eğitim alınmış olması gerekliliği sonucunda, çalışanlar için 

daha bağımsız hareket alanı, örgütsel yapı içinde düşük hiyerarşi ve 
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biçimselleşme ile beraber âdemi merkeziyetçi yapı gözlemlenirken 

(Maurice vd. 1980), Türkiye’de örgütlerin sahiplik yapısını da göz önünde 

bulundurursak, Almanya’daki sistemden farklı bir işleyiş mekanizması 

sonucunda Almanya’dakinin tam tersi durumların hâkim olacağı örgütsel 

yapının varlığı söz konusu olacaktır. Bu şekilde de Türkiye’de örgütlerde 

merkezi yapının hâkimiyetine yönelik bir başka açıklama daha getirilmiş 

olacaktır. 

5. Sonuç  

Bu çalışmada, kültürel ve kurumsal yaklaşımların Türkiye’deki 

örgütlerde örgütsel ve yönetsel olguları açıklama yetenekleri açısından 

karşılaştırmasını yapan bir literatür taraması sunmaktır. Bu nedenle ilk 

olarak genel anlamda her iki yaklaşımın değerlendirmesinin yapılması 

faydalı olacaktır. Uluslararası yürütülen örgüt çalışmaları, örgütlerin kültür 

dışında diğer ulusal kurumlardan da etkilendiğini göstermektedir. Ulus 

kavramı sadece kültür olarak değil aynı zamanda o ülkedeki sosyal, politik 

ve ekonomik kurumlar olarak düşünülmelidir. Literatürde yaygın olan 

yaklaşım ulusların kültürle özdeşleştirilmesi ve bu nedenle kültür ve 

yönetim çalışmalarında farklı ülkelerden yöneticilerin karşılaştırılması 

olarak görülmektedir (Tayeb, 1994). 

Kültür; ailenin önemi, otoriteye itaat, başarma arzusu ve çok çalışma 

istekliliği gibi olguları açıklamaya yardımcı olur ancak örgütsel yapının 

salt olarak, ne kültürel yapı ne de ekonomik işler ve teknoloji sonucunda 

belirlenmesi beklenemez (Hamilton ve Biggard, 1988). Kültürlerarası 

çalışmalarda, kültürün açıklayıcı değişken olarak kullanılması önemli bir 

konudur. Ülkeler arasında yapılan çalışmalarda yönetim ve örgüt 

uygulamalarında gözlenen farklılıklar kültürel farklılıklara 

dayandırılmaktadır. Ancak ne yeterli ölçüde teorik ne de ampirik gösterge, 

kültürün nasıl bir farklılık yarattığını açıklamada yeterli olamamıştır 

(Lachman vd., 1994). 

Kültürel bakış açısı alanında yaşanan temel problem, kültürün nasıl 

tanımlanacağına ilişkin bir uzlaşmaya ulaşılmamış olmasıdır (Hostede, 

1983; Kelly ve Worthley, 1981). Bu da yapılan çalışmalarda geçerlilik 

problemi oluşturur. Bazı araştırmacılara göre kültür, normların, değerlerin, 

hislerin, rollerin, inançların ve beklentilerin bir kombinasyonu iken, 

bazıları da kültürü ekonomi, politika, kanunlar, eğitim, teknoloji ve 

endüstriyel çevre gibi kapsamadığı konularla anlamlandırmaktadır 

Tayeb’e göre (1994), kültürlerarası araştırmaların çoğunda Anglo-Sakson 

geleneği ve bakış açısı kültürün kapsamı olarak ele alınmış ve evrensel 

olarak tanımlanabileceği ileri sürülmüştür. Bu açıdan farklı kültürde 

geliştirilmiş bir kuramın bir başka kültürde geçerliliği de şüpheyle 

bakılması gereken bir durum olacaktır. 
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Hamilton ve Biggart’a (1988) göre kültür, her alanı kapsayabilme 

becerisine sahip olduğu için hiçbir şeyi tam olarak açıklayamaz. Wilkinson 

(1996) ise bir olguyu mutlaka kültürle açıklamak istersek, bunun mümkün 

olduğunu ancak yeterli olmayacağını savunmaktadır. Aynı kültürel 

platformda olsa bile, kültürel bakış açısına göre yapılan açıklamalar sadece 

benzerlikleri açıklamaya yarar, farklılıklar konusunda yetersiz kalır 

(Maman, 2002).  

Diğer taraftan, kurumsal bakış açısının kültürel bakış açısına yönelttiği 

eleştiri, kültürel yaklaşımın farklı iş örgütleri oluşmasına neden olan tarihi 

ve politik yaklaşımları göz ardı ediyor olmasıdır (Wilkinson, 1996). 

Kurumsal yaklaşıma göre gerçek bir sosyal inşadır ve örgütler de bu sosyal 

inşanın bir parçasıdır. Kurumsal yaklaşım da akılcılık üzerine kurulmuş 

olsa da örgütün doğmasında ve gelişmesinde yasal çevre kurumsal yapının 

tanımlanmasına yardım eden önemli bir faktör olarak ele alınır. Kültürel 

bakış açısı, devlet tarafından oluşturulmuş, hükümet, eğitim sistemi, hukuk 

sistemi ve medya gibi ikincil sosyalleşme sürecinde önemli role sahip 

kurumları genellikle göz ardı eder (Child ve Tayeb, 1983). Ayrıca, başka 

kültürlerde o kültürlerin değer ve normlarına göre hazırlanmış kuramların 

evrensel olarak kabul edilmesi olguların tam ve doğru olarak açıklanmasını 

engelleyici bir faktör olarak karşımıza çıkacak ve bu nedenle bu 

açıklamalara kuşkuyla bakmamız gerekecektir (Sargut, 1995). 

Sosyolojik bir yaklaşım olan kurumsal yaklaşıma göre kurumlar; 

insanların etkileşimini biçimsel ve biçimsel olmayan yollarla şekillendiren, 

toplumda yerleşik ve kuralları belli sosyal ilişkiler düzenini ifade eder 

(Jepperson, 1991; Hill, 1995). Bu yaklaşıma göre örgütleri şekillendiren 

temel unsur, örgütlerin içinde bulunduğu kurumsal çevresidir. Kurumsal 

yaklaşım çevre, aktör ve eylem kavramlarına rasyonel yaklaşımlardan 

farklı olarak sosyolojik yaklaşırlar, örgütsel eylemlerin ve yapıların 

şekillenmesinde politik ve yasal yapıların, özellikle de devletin rolünü 

vurgular (Scott, 1987). Kurumsal yaklaşım, kültürel değerleri de göz 

önünde bulundurduğundan, kültürel yaklaşıma oranla daha fazla alternatif 

açıklama sunacaktır. Çünkü belli kültürel değerler zaman içinde 

kurumsallaşmış olur ve kurumsal yaklaşımın da kapsamı içinde yerini alır. 

Herhangi bir olguyu kültür ile ilişkilendirip açıklamak her zaman 

mümkündür. Ancak önemli olan, nedenleri doğru ve tam olarak 

açıklamaktır. Dolayısıyla olaya teorik açıdan baktığımız zaman, kurumsal 

yaklaşım olguların köklerini ve devam ettirilme nedenlerini ele alarak 

kültürel yaklaşıma oranla bizlere daha geniş bir açıklama sunacağını 

görebiliriz.  

Bu çalışmada sunulanlar, kültürel ve kurumsal yaklaşımın teorik olarak 

açıklanmasının yanı sıra, Türkiye’de örgütlerde hakim olan merkezi 

yapının her iki yaklaşıma göre açıklanması için geçmişte yapılan 

çalışmaların bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir literatür taraması 
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niteliğindedir. Çalışmada sunulanlar ışığında, niteliksel ve/veya niceliksel 

metotlar kullanılarak gelecekte yapılacak alan çalışmalarının her iki 

yaklaşımın birbiriyle karşılaştırılmasına ilişkin konuyu aydınlatmak adına 

daha olumlu sonuçlar sağlanabilecektir. 

Kaynaklar 

Aldrich, H. E. (1982). The origins and persistence of networks: A 

comment. P. Marsden ve N. Lin (Der.), Social structure and network 

analysis, 281-293. Beverly Hills, CA: Sage. 

Alvesson, M. (1990). A flat pyramid: A symbolic processing of 

organizational structure. International Studies of Management & 

Organizations, 19(4), 5-23. 

Arthur, M. M. (2003). Share price reactions to work-family initiatives: An 

institutional perspective, Academy of Management Journal, 46(4), 497-

505. 

Buğra, A. (1994). State and business in modern Turkey. Albany: State 

University of New York Press (Çeviri: Devlet ve İşadamları. İstanbul: 

İletişim Yayınları) 

Child, J. ve Tayeb, M. (1983). Theoretical perspectives in cross-national 

organizational research. International Studies of Management and 

Organization, 12, 23-70. 

Chung, C. (2001). Markets, culture and institutions, the emergence of large 

business groups in Taiwan. Journal of Management Studies, 38(5), 719-

745. 

Chung, C. (2004). Institutional transition and cultural inheritance. 

International Sociology, 19(1), 25-50. 

Cüceloğlu, D. (1997). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi Kitapevi 

DiMaggio, P. ve Powell, W. (1983). The iron cage revisited: Institutional 

isomorphism and collective rationality in organizational fields. 

American Sociological Review, 23, 111-136. 

DiMaggio, P. ve Powell, W. (1991). Introduction. W. W. Powell ve P. J. 

DiMaggio (Der.), The new institutionalism in organizational analysis, 

1-38. Chicago: University of Chicago Press 

Feroz, A. (1998). The development of capitalism in Turkey, Journal of 

Third World Studies, 98: 1-6. 

Gökşen, N. S. (2007). Makrokurumsal bakış açısı. S. Sargut ve Ş. Özen 

(Der.) Örgüt Kuramları, 331-377, Ankara: İmge Yayınevi. 

788



 

Gökşen, N. S. ve Üsdiken, B. (2001). Uniformity and diversity in Turkish 

business groups: Effects of scale and time of founding. British Journal 

of Management, 12(4), 325-340. 

Hamilton, G. G. ve Biggart, N. W. (1988). Market, culture and authority: 

A comparative analysis of management and organization in the Far 

East. American Journal of Sociology, 94, 52-94. 

Hickson, D. J., Hinings, C. R., Mcmillan, C. J. ve Schwitter, J. P. (1974). 

The culture free context of organization structure: A tri-national 

comparison. Sociology, 8(1), 59-80. 

Hofstede, G. (1980). Motivation, leadership and organization: Do 

American theories apply abroad? Organizational Dynamics, 9(1), 42-

63. 

Hofstede, G. (1983). Cultural relativity of organizational practices and 

theories. Journal of International Business Studies, 14(2), 75-89. 

Hofstede, G. (1994). Management scientists are human. Management 

Science, 40(1), 4-14. 

Jepperson, R. (1991). Institutions, institutional effects and institutionalism. 

W. Powell ve P. Dimaggio (Der.), The new institutionalism in 

organizational analysis:  143-163. Chicago: University of Chicago 

Press. 

Koçel, T. (2018). İşletme yöneticiliği. 17. Baskı, İstanbul: Beta Basım 

Yayım Dağıtım A.Ş. 

Kogut, B., Walker, G. ve Anand, J. (2002). Agency and institutions: 

National divergences in diversification behavior, Organization Science, 

13(2), 162-178. 

Lachman, R., Nedd, A. ve Hinings, B. (1994). Analyzing cross-national 

management and organizations: A theoretical framework. Management 

Science, 40(1) 40-55. 

Lauter, G. P. (1969). Sociological-cultural and legal factors impeding 

decentralization of authority in developing countries. Academy of 

Management Journal, September, 367-378. 

Lincoln, J. R., Olson, J., ve Hanada, M. (1978). Cultural effects on 

organizational structure: The case of Japanese firms in the United 

States. American Sociological Review, 43, 829-847.  

Lubatkin, M., Calori, R., Very, P. ve Veiga, J. F. (1998). Managing 

mergers across borders: A two nation exploration of a nationally bound 

administrative heritage, Organization Science, 9(6),  670-684. 

789



 

Maman, D. (2002). The emergence of business groups: Israel and South 

Korea compared. Organization Studies, 23(5), 737-758. 

Maurice, M., Sorge, A. ve Warner, M. (1980). Societal differences in 

organizing manufacturing units: A comparison of France, West 

Germany and Great Britain. Organization Studies, 1(1), 59-86. 

Meyer, J. ve Rowan. B. (1977). Institutionalized organizations: Formal 

structure as myth and ceremony. American Journal Of Sociology, 83, 

340-363. 

Mir, R. ve Sharpe, D. R. (2004). Trasferring managerial practices within 

multinationals: Control, resistance and empowerment. Academy of 

Management Best Conference Paper, 1-6.  

Mueller, F. (1994). Societal effect, organizational effect and globalization. 

Organization Studies, 15(3), 407-428. 

Neelankavil, J. P., Marthur, A. ve Zhang, Y. (2000). Determinants of 

managerial performance: A cross-cultural comparison of the 

perceptions of middle level managers in four countries. Journal of 

International Business Studies, 31(1), 121-140. 

Orrú, M., Biggart, N. W. ve Hamilton, G. G., (1991). Organizational 

isomorphism in East Asia. W. W. Powell ve P. J. DiMaggio (Der.), The 

new institutionalism in organizational analysis, 361-389. Chicago: The 

University of Chicago Press. 

Paşa, S. F. (2000a). Türkiye ortamında liderlik özellikleri. Z. Aycan, (Der.) 

Türkiye’de yönetim, liderlik ve insan kaynakları uygulamaları, 225-

241, Ankara: Türk Psikologları Derneği Yayınları. 

Paşa, S. F. (2000b). Leadership influence in a high power distance and 

collectivist culture. Leadership & Organization Development Journal, 

21(8), 414-426. 

Sargut, A. S. (1995). Bürokrasinin Türkiye’deki darboğazı: Ulusal kültür 

– makina örgüt uzlaşmazlığı. Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu 

Bildirileri, 121-141, Ankara: TODAİE. 

Sargut, A. S. (2001). Kültürlerarası farklılaşma ve yönetim. Ankara: İmge 

Scott, W. R. (1987). The adolescence of institutional theory. 

Administrative Science Quarterly, 32, 493-511. 

Tayeb, M. (1994). Organizations and national culture: Methodology 

considered. Organization Studies, 15(3), 429-446. 

Walton, E. J. (1981). The comparison of measures of organization 

structure. Academy of Management Review, 6(1), 155-160. 

790



 

Whitley, R. (1994). Dominant forms of economic organization in market 

economies. Organization Studies, 15(2), 153-182. 

Whitley, R. (2000). Divergent capitalisms: The social structuring and 

change of business systems. Oxford: Oxford University Press, 3-116. 

Wilkinson, B. (1996). Culture, institutions and business in East Asia. 

Organization Studies, 17(3), 421-447. 

791



BÖLÜM 49 

İŞLETMELERDE DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent DEMİR 

İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

e-mail: bulent.demir@kent.edu.tr, Orcid no: 0000-0002-9451-1842 

1. Giriş 

Küreselleşmenin para piyasaları üzerindeki etkileriyle birlikte döviz 

kurlarındaki değişimler ülke ekonomileri ve işletmeler açısından oldukça 

önem kazanmıştır. Bu etkiler sadece finans sektöründeki piyasa yapıcı 

kurumlar üzerinde değil, aynı zamanda hem reel sektördeki işletmeler hem 

de bireysel ekonomik kararları üzerinde görülmektedir. Özellikle, son 

yıllarda küresel ölçekte döviz kurlarında görülen değişimlerin, ticarete 

konu olan ürün fiyatlarında etkili olduğu ve bu değişimin de başka bir 

ülkenin veya küresel ölçekteki tüm sektörlerin etkilenmelerine neden 

olduğu görülmektedir.  Döviz kurlarındaki değişim, doğrudan ihracat ve 

ithalat işlemleri gerçekleştiren işletmeler açısından yönetilmesi gereken bir 

risk oluşturmaktadır. Bu risk, piyasa ve sektör ölçeğinde etkili olduğu 

durumda tüm pazarı etkileyebileceği gibi, ülke ekonomisi açısından da 

ilgili endüstri kolunda rekabet avantajının azalmasına hatta ortadan 

kalkmasına da neden olabilecektir. Bu bağlamda maruz kalınan döviz kuru 

riskinin yönetilmesi, sadece işletmelerin veya silgili endüstri kolunun 

performansının yanında ülkenin rekabet gücünde de etkili olacaktır.  

Döviz kurlarındaki değişim, ihracat ağırlıklı endüstri kollarında ileriye 

dönük fiyatlama yapılmasında, ithalat ağırlıklı sektörlerde ise, ithal girdi 

kullanım oranı ölçüsünde ve maliyetlerde etkili olacaktır. Ayrıca döviz 

kuru riskindeki değişim üretim maliyetlerinde ve ürün satış fiyatlarında 

oluşabilecek değişim riski ile birlikte arz ve talep üzerinde de etkili 

olabilmektedir. Döviz kurundaki değişimlerin diğer bir etki alanı ise, 

işletmelerin sahip olduğu kaynaklar üzerinde olmaktadır. Özellikle 

işletmeler, kullandıkları dövize endeksli dış kaynaklı krediler üzerinden 

kur riskine maruz kalmaktadırlar. Özellikle uluslararası işletmeler döviz 

kurunun öngörülebilir olmaması nedeniyle döviz kuru riskine maruz 

kalmaktadırlar. Ancak döviz kuru oynaklığının öngörülebilir olması, 

işletmelerin bu riske karşı nasıl bir pozisyon almaları gerektiği konusunda 

yol gösterici olabilecektir. 

2. Döviz kuru riski ve yönetimi 

Döviz kuru riski kavramı ilk defa 1984 yılında Adler ve Dumas 

tarafından, beklenmeyen döviz kuru değişimleri olarak tanımlamıştır. Bu 

tanımdan hareketle döviz kurlarında olası ve beklenen değişimler döviz 
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kuru riskini vermemektedir. İşletmelerin ekonomik faaliyetlerinin 

ülkelerin ekonomik kalkınması ve büyümesi üzerinde önemli etkileri 

vardır. Ülke ekonomilerinin gelişmesi amaçlanarak, küreselleşme ve 

liberalleşme ile birlikte ülkeler hem tüketim hem de üretim açısından 

kendilerini geliştirmektedir. Aynı zamanda uluslararası ekonomik 

ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile bireyler, işletmeler ve bu döngü içinde 

olan ülkeler karşılaşılabilecek riskleri göz önünde bulundurmalıdırlar 

(Ksendzuk & Syvak, 2017). Döviz kuru riski çok uzun yıllardan beri 

ülkelerin karşı karşıya kaldığı tehditlerden birisidir. Döviz kuru 

dalgalanmaları sadece ülke ekonomileri üzerinde değil aynı zamanda da 

işletmelerin üzerinde de olumsuz yönde etki yaratmaktadır. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde ekonomiye olan olumsuz etkilerini azaltmak 

amacıyla gerekli önlemler hükümetler tarafından alınmalıdır. (Williams, 

2018).  

İşletmelerin temel amacı olan üretilen mal veya hizmetin değerinin 

artırılmasından hareketle, ortaya çıkabilecek olan risklerin etkin şekilde 

belirlenerek yönetilmesi de bu süreçte önemli bir yere sahiptir. İşletmeler 

açısından stratejik risk olarak ifade edilen döviz kuru, faiz oranları ve 

mal/hizmet fiyatlarına duyarlıdır (Moffett & Karlsen, 1994). Bu duyarlılık, 

hem finansman hem de diğer işletme fonksiyonları üzerinde etkilidir.  

Döviz kuru riskini, yabancı para birimleri karşısında ulusal para biriminin 

değer kazanması veya değer kaybetmesinden kaynaklı değişim olarak 

tanımlayabiliriz. Bretton Woods sisteminin 1973 yılında çökmesi 

sonrasında döviz kuru riskinin yönetilmesine olan ihtiyaç, ülkelerin farklı 

para birimlerine sahip olması, yabancı para birimlerinin birbirleri arasında 

farklı değere sahip olması ve firmaların işlemlerini farklı para birimleri 

üzerinden yapmasından dolayı döviz kuru riskinin oluşması ve ortaya 

çıkması ile doğmuştur. Dolayısıyla döviz kurundaki değişimden etkilenme 

düzeyi, işletmenin yabancı para birimleriyle gerçekleştirdiği işlemler 

kadar, içinde bulunulan ekonominin performansı ve uygulanan para 

politikalarıyla da yakından ilişkilidir. Bu bağlamda öngörülemeyen döviz 

kurlarından dolayı ülkelerin karlılığı da risk altında olmaktadır 

(Sivarajadhanavel & Chandrakumaramangalam, 2012; Çiftçi & Yıldız, 

2013).    

Döviz piyasalarındaki istikrarlılık çok önemlidir. Bu nedenle 

oynaklığının önceden öngörülemediği ve işlem hacminin de yüksek 

olmasından dolayı makroekonomik göstergelerde önemli bir yere sahiptir 

(Sağlam & Başar, 2016).  Dünyada son zamanlarda çeşitli ekonomik 

işbirlikleriyle ülkelerin de bütünleşmesi ile birlikte döviz kurlarında 

yaşanan değişiklikler özellikle ülke ekonomilerini ve dolaylı yoldan da 

bankacılık sektörünü de etkilemektedir. Bu bütünleşme ile birlikte ülkeler 

gerek kendi para birimleri gerekse ortak para birimleri cinsinden ticaret 

yapma fırsatına sahip olmuşlardır.  Uluslararası ticaret yapan işletmeler, 
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işlem riski ve ekonomik risk ile karşı karşıya kalmaktadırlar. İşlem riski 

işletmeler açısından kısa süreli risk oluştururken, ekonomik risk, daha uzun 

dönemli olarak işletmelerin değerleri üzerinde etki etmektedir. İşlem riski 

döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak görülen kısa dönemli risklerdir 

(Gökçe & Sarıtaş, 2017).   

Döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar ve değişimler sadece 

ticaret yapan işletmeler yoluyla ülke ekonomilerini olumsuz 

etkilememektedir.  Aynı zamanda, bilançolarda borçlar nedeniyle meydana 

gelen bozulmalar ile borç verenlerin verdikleri borç karşısında aldıkları 

risk nedeniyle de piyasaları etkilemektedir. Döviz kurundaki 

dalgalanmalar ulusal paranın değerini kaybetmesiyle birlikte hane halkının 

refah düzeyi üzerinde de azaltıcı seviyede etki yaratmaktadır (Avdjiev & 

ark., 2018; Edeme & Okafor, 2017). Ulusal paraların yabancı paralar 

karşında değerinin artması ya da azalması olarak tanımlanan döviz kuru 

riskine karşı ekonomik ve muhasebe riski olarak ikiye ayrılmaktadır.  

Ulusal para birimlerinin belli bir para birimi cinsinden ifade edilmesi 

sonucu ortaya çıkan muhasebe riski ekonomik risk kadar etkili değildir. 

Ekonomik riskin muhasebe riskine nazaran işletmelerin değerleri üzerinde 

etkileri vardır. İşletmeleri sadece ekonomik anlamda etkilemeyen bu risk 

türü aynı zamanda işletme fonksiyonları olan üretim, pazarlama ve tedarik 

sürecini de etkilemektedir (Doğanay, 2016). 

Döviz kurlarındaki değişimin, şirket değeri üzerindeki etkisini 

ekonomik risk olarak tanımlayabiliriz. İşletmelerin gelecekteki nakit 

akışlarının döviz kurlarındaki değişimlerden hangi ölçüde etkilendiği ve 

bu bağlamda işletme değerindeki değişim ekonomik risk olarak 

adlandırılmaktadır. Ekonomik risk, sadece finansal açıdan değil uzun 

vadede işletmenin pazarlama, üretim, tedarik gibi fonksiyonlarını etkileyen 

bir unsurdur. Bu riskin etkisi, işletmelerin uluslararası işlemlerinin 

boyutuna bağlı olduğu kadar, faaliyet gösterilen ülke ekonominin dışa 

açıklık oranına da bağlıdır. (Çelik, 2002; Martinez-Solano, 1998) .  

Ekonomik risk; işlem riski ve faaliyet riski olmak üzere iki başlıkta ele 

alınmaktadır. İşlem riski, döviz kurlarındaki beklenmeyen değişimlerin 

işletme açısından döviz cinsinden varlıklar ve yükümlülükler üzerindeki 

etkisidir (Doğukanlı, 2012). Faaliyet riski ise göreceli olarak daha uzun 

vadeli bir risk ve döviz kurundaki değişimlerin gelecekteki etkisini 

yansıtmaktadır. Dolayısıyla, faaliyet riskinde geleceğe yönelik olarak 

işletmenin maliyet yapısı ve rekabet gücü üzerindeki etkilerinin sonuçları 

önem kazanmaktadır. İşletmelerin pazarlama faaliyetleri yoluyla 

değerlerini belli bir noktaya kadar artırabilmesi durumuna karşın, 

ekonomik risklerin etkin yönetimi riski ise firma değerine katkı 

sunabilecektir (Coşkun, Kök, & Yücel, 2010).   
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3. Döviz kuru riski yönetiminde kullanılan araçlar 

İşletmeler döviz kuru riski yönetiminde bu risklerden korunmayı 

hedeflerken başlıca dört yaklaşımı esas almaktadırlar. Bu yaklaşımlar; 

riskten çekinme, riske uyum sağlama, riskin yönlendirilmesi ve 

çeşitlendirme yoluyla riskin azaltılmasıdır. (Grosse & Kujawa, 1995). 

İşletmelerin döviz kuru riskine olan yaklaşımları, dış ticaret işlemlerinin 

yoğunluğuyla ilgili olduğu kadar, çok uluslu olma durumuyla da ilgilidir. 

Finansal olmayan şirketler için döviz kuru riski yönetimi, şirketlerin hazine 

yönetimi bölümlerince yerine getirilirken, çokuluslu şirketlerde döviz kuru 

riskinin yönetilmesini denetleyen risk komitesinin de olduğu 

görülmektedir (Papaioannou, 2006). Dolayısıyla, işletmelerin örgüt 

kültürleri, ortaklık yapıları, yöneyim anlayışları ve ihtiyaçları gibi çeşitli 

faktörler de döviz kuru riskine olan yaklaşımlarını etkileyebilmektedir. 

Kur riski yönetiminde kullanılabilecek stratejileri belirlerken kur riskini 

ortadan kaldırmak ve ya en aza indirgemek isteyen işletmeler, bu durumu 

en iyi şekilde yönetmek zorundadırlar. Döviz kuru riski yabancı para 

varlıklarını ve yükümlülüklerini ifade ettiğinden dolayı ülke 

ekonomilerinde ayrı bir öneme sahiptirler. Döviz kuru riski, döviz 

kurlarında beklenmedik değişiklikleri ifade ettiğinden dolayı işletmelerin 

üzerlerinde de etkisi vardır. İşletmeler açısından döviz kuru riskinin 

ölçülmesi ve doğru bir şekilde yönetilmesi, işletmelerin ve genel olarak 

ülke ekonomilerinin zayıf ve kırılgan noktalarını belirlemek ve bunlardan 

kurtulma yoluna gitmek açısından son derece önemlidir. Tabi ki bir ülke 

ne kadar çok ticaret yapıyorsa o denli döviz kurundaki değişikliklerden 

etkilenecektir. Dışa bağımlı olan ülkelerin olası döviz kuru dalgalanmaları 

karşısında ekonomik büyüme göstergelerinde ve milli gelirlerinde 

değişiklikler olabilmektedir. Dolayısıyla bu dalgalanmalar, işletmeler arası 

rekabet gücünü de etkilemektedir (Papaioannou, 2006; Sang, 2018). 

Döviz kuru riski, genel itibariyle iki başlıkta incelenmektedir. Bunlar 

muhasebe (dönüşüm) riski ve ekonomik risk olmaktadır. İşletmenin 

finansal tablolarının tek bir para birimi üzerinden gösterilmesi 

gerektiğinden, farklı döviz türlerinin tek bir para birimine 

dönüştürülmesinden kaynaklı risk, muhasebe (dönüşüm) riski olarak 

adlandırılmaktadır. Bu itibarla dönüştürme riski, para birimlerinin 

birbirine çevrilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmamakta, esas olarak 

bir para birimi ile ifade edilmesi gereksiniminden ortaya çıkmaktadır 

(Çelik, 2002). 

İşletmelerin döviz kuru riski yönetiminde kullandığı araç ve 

stratejilerini, işletme dışı ve işletme içi olmak üzere iki başlıkta 

değerlendirmek mümkün olduğu gibi, sözleşmeli korunma yöntemleri, 

faaliyet stratejileri ile korunma ve mali yöntemlerle korunma yöntemleri 

şeklinde de üç başlıkta da incelemek mümkündür (Seyidoğlu, 2003).  Kur 
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riski yönetiminde, işletme dışı araçların başında sözleşmeye dayalı finansal 

araçlar ve yapılandırılmış dolaylı kullanılan finansal araçlar yer 

almaktadır. Sözleşmeye dayalı finansal araçlarda, forward, futures, 

opsiyon ve swap sözleşmelerinden oluşan vadeli işlem sözleşmeleri ve 

döviz kuru üzerine yapılan swap anlaşmalar bulunmaktadır.  

3.1 Forward sözleşmeler 

 Bu tip sözleşmelerde belirli bir miktar ve kalitedeki para, döviz, altın, 

mali araç ve diğer türev ürünlerin önceden belirlenen bir fiyatla, 

gelecekteki bir tarihte, organize olmayan bir piyasada alım ve satımını 

kapsayan, teslim amaçlı bir vadeli işlemdir (Örten & Örten, 2001). 

Forward işlemlerinin temel özellikleri aşağıdaki sıralanmaktadır; 

(1) Forward, teslim amaçlı bir vadeli işlemdir. Dolayısıyla, forward 

sözleşmeler, vadeli işlem sözleşmeleri olarak da ifade edilir. 

(2) Forward sözleşmeler, standart sözleşmeler değildir. 

Sözleşmeleride genelde serbestlik hâkimdir ve özel bir yasal düzenleme 

söz konusu değildir. 

(3) Forward sözleşmesine konu olan varlığın teslim yeri, teslim 

zamanı, miktarı, kalitesi gibi konularda standartlaşma aranmamaktadır. 

(4) Forward sözleşmeler, önceden belirlenen vade gününde tarafların 

edinimlerini, teslim ve ödemelerini yerine getirmeleri ile kapanır. 

(5) Forward sözleşmelerde kâr veya zarar vade sonunda, işlem 

gerçekleştiğinde oluşur. 

Finansal piyasalardaki türev işlemler, üç grupta incelenmektedir. 

(1) Döviz forward sözleşmeleri: İki taraf arasında, belirli miktardaki 

bir yabancı paranın başka bir para birimine çevrilerek, bugünden 

belirlenmiş geleceğe ait bir tarihte teslimi konusunda yapılan 

sözleşmelerdir (Chambers, 2009). 

(2) Faiz forward sözleşmeleri: Faiz riskinden korunmak için yapılan 

bu vadeli sözleşmelerdir. Faiz forward sözleşmelerinde taraflar, belli 

tutardaki anaparaya, belirli bir süre için uygulanacak olan faiz oranı 

üzerinde anlaşırlar. Bu faiz oranına forward faiz oranı denir.  

(3) Ticari mal forward sözleşmeleri: Bu sözleşmeler, bir malı, 

gelecekteki bir tarihte, sözleşme tarihinde saptanan belirli bir fiyattan 

almaya ya da satmaya zorunlu kılan sözleşmelerdir. Teslim tarihi, yeri, mal 

miktarı ve niteliği anlaşma yapıldığı sırada belirlenir. 

3.2 Futures sözleşmeler 

Futures sözleşmeler, fiyatı önceden belirlenmiş bir fiyattan standart 

miktar ve kalitede bir varlığı, gelecekte belirli bir tarihte teslim etme ya da 

teslim almaya ilişkin olarak düzenlenen yasal bir sözleşmedir. (TCMEB, 

2007). Forward işlemlerde ortaya çıkabilen güven eksikliğini giderebilmek 
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amacıyla geliştirilen futures piyasaları, gerçekte organize forward 

piyasalarıdır.  

Futures sözleşmeler, forward sözleşmeler ile aynı amacı ve özellikleri 

taşımaktadır. Aralarındaki en temel fark, future sözleşmelerin standart 

olması ve organize borsalarda işlem görmesidir. Alıcı ve satıcı arasında 

üçüncü bir kurum olarak futures borsası yer almaktadır. Piyasayı bu borsa 

düzenlemekte, tüm futures sözleşmeleri bu borsada alınıp satılmakta, alıcı 

ve satıcılar birbirini tanımamaktadır. Mal ya da menkul kıymet teslimi ve 

kalitesi ile ilgili tüm taahhütler borsanın garantisi altındadır. 

3.3 Opsiyon sözleşmeler 

Opsiyon; satın alan tarafa, bir mal veya kıymeti, gelecekte belirli bir 

tarihte, belirli bir fiyattan, belirlenen miktarda alma veya satma hakkını 

sağlayan sözleşmedir. Opsiyon sözleşmesi, alıcı taraf açısından bir hak 

sağlamakta, buna karşılık satıcı tarafı bu hakkı satan taraf olarak 

yükümlülük altına sokmaktadır. Alıcı taraf, opsiyon sözleşmesinde tanınan 

hakkı satın alırken satıcıya, “opsiyon primi” öder. Opsiyon sözleşmeleri, 

ödenen opsiyon primiyle sözleşme sahibine alım veya satımla ilgili 

opsiyon kullanma hakkı sağlar. 

Opsiyonları diğer türev ürünlerden ayıran en önemli fark, tanınan 

hakkın kullanılıp kullanılmamasıdır. Opsiyon işleme alınmadığı takdirde 

zarar, ödenen primle sınırlı kalmaktadır. Dolayısıyla, sınırlı zarar olasılığı 

ve yüksek kaldıraç potansiyeli, vadeli işlem sözleşmelerinin bir sonraki 

aşaması olan opsiyonların üstünlükleri arasında sayılmaktadır. Vadelerine 

göre opsiyon sözleşmeleri; Amerikan Opsiyonu ve Avrupa Opsiyonu 

olmak üzere ikiye ayrılır. Amerikan opsiyon sözleşmeleri, sözleşmede 

belirtilen vadeden önce işleme konulabilirler. Avrupa opsiyon 

sözleşmeleri, sadece sözleşmede belirtilen vade gününde işleme 

konulabilirler  (Aygören & Kurtçebe, 2019). Taraf olanlara sağlanan haklar 

açısından opsiyonlar, alım opsiyonu ve satım opsiyonu olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

(1) Alım opsiyonu (Call option): Alım opsiyonu, opsiyonu alan 

tarafa belirli bir vadede veya vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat 

üzerinden, belirli miktar ve nitelikteki dayanak varlığı alma hakkını veren, 

ancak almayı zorunlu tutmayan, satan tarafı ise alıcının talebi halinde 

satmaya yükümlü kılan sözleşmedir. Bir yatırımcı gelecekte, ilgilendiği 

menkul kıymetin fiyatının yükseleceğini düşünüyorsa, bugünden ilgili 

menkul kıymetin fiyatını sabitlemek için alım opsiyonu satın alır. Vade 

geldiğinde alıcı taraf, spot piyasadaki menkul kıymetin fiyatı ile opsiyon 

sözleşmesindeki fiyatı karşılaştırarak opsiyonu kullanıp kullanmayacağına 

karar verir. 

(2) Satım opsiyonu (Put option): Satım opsiyonu, opsiyonu alan 

tarafa, belirli bir vadede veya vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat 
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üzerinden, belli miktar ve nitelikteki dayanak varlığı satma hakkını veren, 

ancak satmaya zorunlu tutmayan, satan tarafı ise opsiyon alıcısının talebi 

halinde satmaya yükümlü kılan sözleşmedir. Satım opsiyonu alan tarafın 

ileride fiyatların düşeceği yönünde bir beklentisi vardır. Beklentisi doğru 

çıktığı takdirde elindeki menkul kıymetleri piyasaya göre daha yüksek 

fiyattan satma hakkı doğacaktır. Ancak fiyatlar alıcının beklediği yönde 

gelişmezse, yani fiyatlar yükselirse opsiyonu kullanmak alıcı için karlı 

olmayacaktır. Piyasada daha yüksek fiyata menkul kıymetlerini 

satabilecekken daha düşük fiyata opsiyon yazıcısına satmak istemeyecek, 

dolayısıyla opsiyondan doğan hakkını kullanmayacaktır. Bu durumda 

ödediği prim kadar bir zararı söz konusu olacaktır. 

4. Swap Sözleşmeleri 

 Swap işlemleri, farklı kuruluşların, farklı finansal piyasalardaki, farklı 

kredi değerliliklerine bağlı olarak, farklı kredi şartlarıyla karşı karşıya 

kalmaları ve bu farklılıklardan swap işlemine taraf olanlardan her birinin 

yararına olacak şekilde sonuç sağlayan işlemlerdir. Swap sözleşmeleri bir 

borçlanma veya yatırım yöntemi olmayıp sadece mevcut borçların veya 

yatırımların nakit akımlarını değiştirmeye yarayan finansal araçlardır. 

Swap; riskleri azaltma, gelirleri arttırma ve fon maliyetlerini düşürme 

olanağı veren bir yöntemdir. İşletme yöneticileri, yapacakları swap 

işlemleriyle, ihtiyaçlarına göre, borçlarını yeniden değerlendirmek için bir 

araç sağlamakta, para cinsinin ve enstrüman türünün avantaj sağladığı 

yerlerden borçlanabilmektedir. Böylece, swap aracılığıyla işletme 

kaynakları daha etkin bir şekilde kullanabilmektedir. 

Swap işlemleri; faiz, para, mal, borsa endeksi ve kredi riski esasına 

dayalı olarak yapılmaktadır. Bunun yanında, belli başlı birkaç swap 

işleminin özelliklerinin tek bir işlemde birleştirilmesiyle oluşturulan 

türetilmiş swap çeşitleri de mevcuttur (Aygören & Kurtçebe, 2019). 

(1) Faiz swapı: Taraflar arasında belirli bir dönem için, belirli bir 

anapara tutarına uygulanacak faiz oranlarının değiştirilmesi amacıyla 

yapılan sözleşmedir (Shapiro,1999). 

(2) Para swapı: İki tarafın, iki ayrı para birimi üzerinden mevcut veya 

olacağı tahmin edilen borçlarını veya alacaklarını belirlenmiş kurallar 

çerçevesinde, kararlaştırılan süre sonunda, daha önce anlaşılmış belirli bir 

kur üzerinden taraflar arasında değiştirilmesini içeren finansal bir işlemdir. 

(3) Mal swapı: İki taraf arasında belirli miktar ve kalitedeki bir malın 

sabit ve değişken fiyatlarını belirli bir zaman süresince değiştirmeye 

yönelik bir sözleşmedir (Korkmaz & Ceylan, 2012). 

(4) Swap Opsiyonları: Swap ve opsiyonun birleşiminden oluşur ve 

swaptions olarak da isimlendirilir. Bir swap opsiyonu sözleşmesi, belirli 

koşullar altında, gelecekte bir swap sözleşmesine girme ya da bir swap 

sözleşmesini sona erdirme hakkı verir. 
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Kur riskinden korunmaya yönelik yapılandırılmış dolaylı kullanılan 

finansal araç grubunda ise leasing, forfaiting, faktoring, sukuk gibi varlığa 

dayalı menkul kıymetler yer almaktadır. Bu grupta yer alan araçlar 

firmanın ihtiyaçlarına göre esneklik sağlayabilen ve firmanın 

faaliyetleriyle ilişkili olan araçlardır.  

5. Leasing 

 Leasing kelimesi genel olarak kiralama anlamına gelmektedir. 

Kiralama ise herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, belli bir süre 

için sahibi tarafından başkasının kullanımına verilmesidir. Leasing, en 

genel tanımıyla herhangi bir varlığın mülkiyetini devralmadan sadece 

kullanım hakkını belli bir süre için elde etmektir. Bu suretle herhangi bir 

varlığın iktisaden kullanım hakkını mülkiyetini devralmadan, belirlenen 

bir süre için gerçekleştirmek anlamında, özelde firmalar açısından orta ve 

uzun vadeli (en az dört yıllık) nakit gereksinimleri karşılayan bir 

finansman kaynağı olarak görülen bir yöntemdir. Leasing yöntemi; 

finansal kiralama firması yatırım malının mülkiyetini kendisinde tutarak, 

sözleşmeyle belirlenen kiralar karşılığında, kullanım hakkının kiracıya 

verilmesi ve sözleşmede belirlenen satın alma opsiyonu (tercih hakkı) 

üzerinden, sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini 

düzenleyen finansman aracıdır (Şişman & Şişman, 2017). 

Kiralama konusu olabilecek varlıklar oldukça çeşitlidir. 

Bilgisayarlardan, uçaklara, tarım ve imalat makinelerinden fotokopi 

makinelerine kadar her türlü araç kiralama konusu olabilmektedir. 

Kiralama anlaşmalarında en az iki taraf bulunmaktadır. Kiralama konusu 

varlığın sahibi; kiraya veren (lessor), kira ödemeleri yaparak kullanım 

hakkını elde eden taraf ise; kiracı (lessee) olarak adlandırılmaktadır. 

Kiralama sözleşmeleri birbirinden oldukça farklı şekillerde 

düzenlenebilirler. Kiraya verenin ve kiracının ihtiyaçlarınave kiralanan 

varlığın özelliklerine göre kira ödemelerinin miktarları ve tarihleri ile 

sözleşme koşullarının değiştirilmesi mümkündür. 

Kiralama kavramı ile birbirinden farklı birçok işlem tanımlanmaktadır. 

Kiralanan varlığın kullanım hakkını kiracıya kısa bir süre için devretme 

sözleşmesi kiralama sayılmakta, uzun vadede kiralanan varlığın kiracıya 

devredilmesini sağlayan sözleşmeler de kiralama kavramı içerisine 

alınmaktadır. Hâlbuki bu son durumda, yani kiralanan varlığın belli bir 

süre sonra kiracıya devrini öngören sözleşmeler bir finansman biçimidir. 

Nitekim burada firma kullanacağı bir varlığı elde etmek için bildiğimiz bir 

kredi kurumu yerine, daha farklı biçimde faaliyetleri düzenlenmiş, ayrı bir 

finansman kuruluşuna (finansal leasing şirketine) başvurmaktadır. 

Kiralamanın böyle iki farklı biçimde düzenlenebilmesi, kiralama 

faaliyetlerini iki farklı grupta toplamamızı olanak sağlamaktadır; Faaliyet 
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Kiralamaları (Operating Leases ) ve Finansal Kiralamalar (Financial 

Leases).  

Günümüzün sürekli gelişen teknolojisi, pazarda her geçen gün artan 

rekabet ve yaşanan enflasyonist ortamlar, yatırımlarda finansman modeli 

seçimine çok büyük önem kazandırmıştır. Firmaların gelişmeleri ve 

karlılıkları ancak, yatırımlarında doğru finansman seçimi ve 

yönetimlerindeki verimliliğin artırılması ile mümkün olabilmektedir.  Tüm 

dünyada yatırımların orta vadeli finansmanında yaygın olarak kullanılan 

leasing, özellikle enflasyonist ekonomilerde kuruluşların her geçen gün 

artan işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamada büyük avantajlar sağlar. 

6. Forfaiting 

Forfaiting, kredili mal ve hizmet ihracatından doğan ve gelecekte tahsil 

edilecek orta vadeli ve uygulamada bir banka tarafından garanti edilmiş 

senetli veya senetsiz bir alacağın, vadeden önce satılarak, tahsil edilmesidir 

(Berk, 1985). Senetli veya senetsiz her çeşit alacak, forfaiting konusu 

olabilir. Ancak uygulamada poliçe ve bono gibi senetlerle temsil edilen 

alacaklar üzerinden forfaiting yapılmaktadır (Unay, 1989). Alacağın 

satıcısına “forfaitist”, devralan kuruluşa ise “forfeiter” denir. İthalatçı, 

güvenilir bir borçlu değilse, forfeiter, kendisine devredilecek olan alacağın, 

aval veya benzeri şekilde kabul edebileceği bir banka teminatına 

bağlanmasını isteyebilir. Bu sayede, forfeiter’in alacağı tahsil edememe 

riski azalmaktadır. Diğer yandan, alacağın ikincil piyasada işlem 

görmesine olanak sağlamaktadır. Böylece, forfaiter’in alacağı vade sonuna 

kadar portföyünde tutmasına gerek kalmamaktadır (Ceylan & Korkmaz, 

2006). 

Uluslararası piyasalarda artan rekabet, ihracatçıların ithalatçılara daha 

uzun vadeli mal satmalarına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak 

ihracatçılar, alacaklarını tahsil edememe, faiz ve kur riski gibi ek riskler 

yüklenmektedir (Ceylan, 2001). Forfaiting finansmanında vade, altı ayla 

on yıl arasında değişmektedir. Kredinin geri ödenmesi, genellikle altışar 

aylık taksitler halinde yapılmaktadır (Ceylan & Korkmaz, 2008). 

Forfaiting finansmanı, sabit faizli bir finansmandır (Apak, 1992). 

Forfaiting işlemi, işletmelerin bilânçolarında görülmediğinden, kredi 

kurumlarına karşı bir üstünlük sağlamış olacaktır (Erdemol, 1992). 

Forfaiting yönteminden yararlanılarak finanse edilen mal ve hizmet 

çeşidindeki artış beraberinde, ödemede kullanarak para biriminde de 

çeşitlendirmeye neden olmuştur. Forfaiting işlemleri, genellikle, ABD 

Doları, Euro, İsviçre Frangı, Yen, Sterlin vb. paralar üzerinden 

yapılmaktadır. Forfaiting işlemleri, orta vadeli kambiyo piyasalarının 

bulunduğu her yerde yapılabilir. Burada önemli olan, paraların ülkeler 

arası transfer edilebilmesidir. Günümüzde, Londra, Zürih ve Frankfurt’ ta 

gelişmiş forfait piyasalar vardır. Her geçen gün artan talep, birçok banka 
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ve kredi kurumunun forfaiting’i kendi programlarına almalarına neden 

olmaktadır. Forfait piyasasının genişleme nedenleri olarak, faiz oranları ve 

döviz kurlarındaki dalgalanmalar, transfer riskindeki artışlar, sigorta 

primlerinin yükselmesi, ihracat kredi sigortası ve garanti şartlarının daha 

sınırlayıcı hale gelmesi sayılabilir. Diğer yandan, forfait piyasasında 

sağlanan hizmetler açısından da önemli gelişmeler gözlenmektedir. Bu 

gelişmelerden birincisi, ikincil forfait piyasasının gelişmesidir (Ceylan & 

Korkmaz, 2008). 

7. Faktoring 

Ülke içi veya dışına kredili satış yapan işletmelerin, nakit sürekliliğini 

sağlamak amacıyla alacak risklerini “faktor” adı verilen finansal 

kuruluşlara devretmesi işlemidir (Kılıç, 2008). Faktoring işlemi ile satıcı 

işletme vadeli alacaklarını, belirli bir gider karşılığında vadesinden önce 

tahsil etme imkânı kazanır (Okka, 2006). Bu açıdan faktoring, kredili satış 

yapan işletmeler için bir tedarikçi finansmanı olarak da ifade edilebilir 

(Klapper, 2006). Faktoring işlemleri, genel olarak üç taraf arasında bir 

süreç olarak çeşitli aşamalarda gerçekleşen ticari bir işlem niteliğindedir. 

Bu taraflar; faktoring hizmetini talep eden ve alacaklarını faktoring 

şirketine devreden satıcı işletme, malların alıcısı yani vadesinde borcu 

ödeyecek olan işletme ve faktoring şirketidir (Melemen & Arzova 2000). 

Yurtdışı faktoring işleminde sürece bir de muhabir faktoring şirketi dâhil 

olmaktadır. Böylece işlemde iki faktoring şirketi birden yer almakta ve 

süreç dört taraf arasında gerçekleştirilmektedir (Tosun, 2007). 

Yukarıda da belirtildiği gibi faktoring işlemleri yapılan anlaşmanın 

özelliklerine göre şekillenmektedir. Örneğin alıcı ve satıcının aynı ülkede 

olması durumunda yapılan faktoring işlemi, yurtiçi faktoring olarak 

adlandırılırken farklı ülkelerde olması durumunda ise uluslararası 

faktoring olarak adlandırılır (Parasız & Yıldırım, 1994; Balcı, 2011). Borç 

ödemesinde olumsuz bir durun sorun çıkması durumuna karşın faktoring 

şirketi anlaşmayı rücu edilebilir (kabil-i rücu veya geri dönülebilir) şekilde 

oluşturabilir. Bu durumda ödemede herhangi bir aksaklık veya gecikme 

olması halinde faktoring şirketi satıcıya başvurma ve yaptığı ön ödemeyi 

geri alma hakkına sahip olur (Kulaç, 2008). Buna karşılık satıcı ile 

faktoring şirketi arasındaki anlaşma rücu edilemez (gayri kabil-i rücu veya 

geri dönülemez) şeklinde de olabilir.  

Satıcı nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla faktoring şirketine devrettiği 

alacaklarının bir kısmını ön ödemeli şeklinde isteyebilir. Yani 

alacaklarının vadesi gelmeden önce bir kısmının önceden ödenmesini talep 

edebilir. Bu durumda yapılan anlaşma iskontolu faktoring olarak 

adlandırılır. Vadesi gelmeden satıcıya faktoring şirketi tarafından herhangi 

bir ödemenin yapılmadığı yani bütün ödemelerin vade sonunda olduğu 

faktoring türü de söz konusudur. Vade sonunda ödemeyi öngören faktoring 
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anlaşması ise vadeli faktoring olarak tanımlanmaktadır (Megep, 2007). 

Bunların dışında; alıcıya, satın aldığı malların bedellerini faktoring 

şirketine ödemesi gerektiği açıkça belirtilmişse anlaşma, bildirimli (açık) 

faktoring, bildirilmemiş ise bildirimsiz (örtülü) faktoring şeklinde yapılmış 

olur (Çalışkan, 2010). 

8. Sukuk 

Varlığa dayalı olarak ihraç edilmiş çeşitli türleri olan İslami finansal bir 

enstrüman olan sukuk, İslam dini açısından duyarlılığı yüksek finansal 

kuruluş ve yatırımcılar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Sukuk ihraç 

eden kuruluş sermaye temin ederken, bu enstrümanı satın alan yatırımcılar 

söz konusu varlığın dönemsel getirilerini elde etmekte ve vade sonunda 

satış hasılatından paylarını almaktadırlar. İslami finansal piyasaları 

gelişmiş ülkeler uluslararası yatırımcıları finansal piyasalarına çekerek reel 

sektörün gelişmesine fırsat vermektedirler. Sukuk ihracında, finansman 

sağlamak isteyen bir kaynak kuruluş, fon fazlası olan ve faizsiz sermaye 

piyasası araçlarına ilgi gösteren yatırımcılar ve kaynak kuruluş ile 

yatırımcılar arasındaki işlemleri yürüten özel amaçlı bir kuruluş 

bulunmaktadır. Kaynak kuruluş, finansal bir kurum olabildiği gibi özel bir 

kurum ya da bir devlet kurumu olabilir. Sukuk ihracı ilk olarak 1995 

yılında Malezya’da ve özel bir kuruluş tarafından 350 milyon dolar 

değerinde İslami tahvil ihraç edilerek yapılmıştır. Hazine tarafından 

yapılmış sukuk ihraçları ise yine ilk defa Malezya’da 2002 yılında 600 

milyon dolar olarak gerçekleştirilmiştir (Özeroğlu, 2014).  Sukuk ihracı 

genellikle, kaynak kuruluşun sahip olduğu bir varlığın mülkiyetinin ve 

gelirlerinin aktarılması karşılığında yatırımcılardan belirli vadede fon 

sağlanması esasına dayanmaktadır.  Bununla birlikte sukuk, belirli bir 

projeye finansman sağlamak ve ortak girişim oluşturmak için ihraç 

edilebildiği gibi, bir varlığın getirisinin yatırımcılara satılması şeklinde ya 

da bir şirketin bilançosundaki varlıklara dayalı olarak farklı türlerde ihraç 

edilebilir (Yakar, Kandır & Önal, 2013). 

Sukuk, kullanılan finansman türlerine (Mudaraba, Muşaraka, İcara, 

Murabaha, Salam, İstisna ve Melez) göre de sınıflandırılabilir. Sukuk 

ihracatının en bilinen icara (finansal kiralama) türünde, finansman ihtiyacı 

olan kaynak kuruluş menkul kıymetleştirmeye uygun bir varlığını, geri 

almak üzere özel amaçlı kuruluşa devretmektedir. Özel amaçlı kuruluş, bu 

varlığa dayalı menkul kıymet ihracını yaparak yatırımcılardan fon sağlar 

ve elde ettiği fonu varlık bedeli olarak kaynak kuruluşa ödemektedir. Söz 

konusu varlığın mülkiyetinin özel amaçlı kuruluşa devredilip 

devredilmemesi sukuk türlerine göre değişmektedir. Örneğin mülkiyetin 

devri icara türünde yapılırken, mudaraba türünde yapılmamaktadır. Bazen 

bir varlık ve hak özel amaçlı kuruluş tarafından satın alınarak, finansal 

kuruluşlara vadeli olarak satılmaktadır. Bu süreçte ihraç edilen tahviller, 

murabaha olarak adlandırılmaktadır. Muşaraka olarak adlandırılan diğer 
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bir türde ise, bir girişime ortak olmak amacıyla ihraç yapılmaktadır. 

Bununla birlikte istisna türü, büyük inşaat projeleri için gerekli 

finansmanın sağlanması amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Hazine 

Müsteşarlığı gibi kamu otoriteleri de, varlıkların finansmanının sağlamak 

amacıyla sukuk ihraç edebilmektedir. (Tekin, 2017). 

9. Sonuç 

Döviz kurlarında yaşanan olası bir risk ülkelerin yapmak istedikleri 

yatırımları olumsuz yönde etkilemekle birlikte ülkelerin ekonomik açıdan 

büyümesine de engel teşkil etmektedir. Döviz kurlarında meydana 

gelebilecek bir artış ya da azalış önceden öngörülemez olduğundan dolayı 

özellikle işletmelerin stratejilerini çeşitlendirerek olası bir risk karşısında 

en az zarar ile kurtulma yoluna gitmelidirler. Döviz kurlarında meydana 

gelen dalgalanmaların tek bir nedeni olmadığı gibi bu durum ülkeler 

açısından bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Çünkü gelir ve enflasyon 

düzeylerinin yanı sıra banka işlemleri dış ticaret hareketleri faizlerdeki 

farklılıklar merkez bankalarının uygulamış oldukları politikaların yanı sıra 

döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmaların en önemli nedeni politik 

belirsizliklerdir. 

Ayrıca döviz kurundaki dalgalanma yurtiçi fiyatlara da yansıyarak 

ulusal para cinsinden ithalat ve döviz cinsinden ihracat fiyatlarını da 

etkilemektedir. Kurun yükselmesi ile birlikte yurtiçi fiyatların artması ki 

fazla artması durumunda enflasyon ve paranın değer kaybı sorunlarını 

ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar bu durumda ihracat artıp, ithalat azalsa 

da gelişmekte olan ülkeler açısından değerlendirildiğinde ihracat 

mallarında ithal girdi kullanımı dış ticaret açığını gerektiği ölçüde 

azaltamamaktadır. Bu nedenle denilebilir ki döviz kuru, ticarete konu olan 

mallar, ithal edilmiş ara mallar ve bunların enflasyonist beklentiler 

üzerindeki etkisi aracılığıyla enflasyonu etkilemektedir. Bu etki özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde yurtiçi fiyatlar ve döviz kuru arasında güçlü bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Döviz kurundaki oynaklık enflasyonu 

tetiklemekte ve bu da ekonomide istikrarsızlığa sebep olmaktadır.  

Finansal piyasalarda yaşanan en önemli gelişmelerden biri, 

piyasalardaki belirsizliklerin ve varlık fiyatlarındaki dalgalanmanın 

artması sonucunda türev piyasalarda yaşanan hızlı büyümedir. Ayrıca 

uluslararası ticaretin serbestleşmesi, iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme, 

para ve sermaye piyasalarındaki bütünleşme, vadeli işlem piyasalarında 

gerek işlem gören sözleşme türü ve sayısını gerekse işlem hacmini önemli 

ölçüde artırmıştır. Riskten korunma veya kar elde etme amacıyla etkin bir 

finansal araç olarak kullanılan türev finansal araçların özüne uygun bir 

şekilde muhasebeleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Uluslararası 

boyutta, türev finansal araçların tanımlanması, kayıt altına alınması ve 

raporlanması konusunu uluslararası finansal raporlama standartları, 
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kapsam altına almıştır. Bu standartlarla, türev finansal araçların 

ölçümlenmesi ve muhasebeleştirilmesiyle ilgili global anlamda 

oluşabilecek sorunların önlenmesi amaçlanmış olup bu hususta çalışmalara 

devam edilmektedir.    
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1. Giriş 

Turquality, Türkiye’nin rekabet avantajına sahip olduğu ve markalaşma 

açısından gelecek vaadeden sektörlerdeki firmaların üretim, pazarlama, 

satış ve satış sonrası tüm süreçlerini kapsayacak bir biçimde yönetim 

tecrübesi ve kurumsal yapılarının gelişmesine imkân tanıyarak küresel 

piyasalarda kendi markalarıyla uluslararası bir oyuncu haline gelebilmeleri 

ve geliştirdikleri markaları ile pozitif ve güçlü bir Türk malı imajının 

geliştirilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla bugüne kadar dünya genelinde 

tasarlanmış devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır (Turquality, 

2019i).  

Turquality programı, tüketicilerin algısında kaliteye vurgu yapan bir 

referans olmayı ve Türkiye menşeili firmaların markalaşma süreçlerini ve 

stratejilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Programın desteklerinin 

etkinliği sayesinde, ulusal düzeyde marka bilincinin arttırılması ve marka 

farkındalığının oluşturulması hedeflenmektedir. 

Turquality programı sayesinde küresel düzeyde rekabetçi ulusal 

markalar arasından gelişmekte olan diğer markalara model olacak 

lokomotif markaların oluşturulması planlanmaktadır. Şirketlerin marka 

gücü ve kurumsal altyapısının güçlendirilmesi amacıyla, bu program 

kapsamında finansal destekler ve hizmet içi eğitim destekleri 

verilmektedir. 

Bu çalışmada, Turquality programı kapsamında faaliyet gösteren 

üretim işletmesinin markalaşma ve küreselleşme süreçleri incelenerek, 

Turquality programının söz konusu incelenen işletmenin markalaşma ve 

küreselleşme süreçlerine olan katkıları ortaya konulmuştur. 

                                                     
1 Bu çalışma, Dr. Engin ÇAKIR danışmanlığında Canan BAŞALOĞLU 

GÖZLÜKLÜ’nün “Küresel Marka Yaratmada Turquality Projesi: Bir Sanayi 

İşletmesinde Uygulaması” isimli doktora tezinden üretilmiştir. 
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Çalışmada; deneyler, anket çalışmaları, arşiv çalışmaları, ekonomik ve 

istatistiksel modellemeler gibi sosyal bilimlerin farklı sahalarında 

kullanılan araştırma tekniklerden olan vaka analizi kullanılmıştır. Bu 

bağlamda, Turquality Marka Destek Programı kapsamında 30/05/2017 

tarihinden itibaren destek almaya hak kazanmış imalat sektöründe makine 

üretimi yapan bir firmanın yetkilileri ile yüz yüze görüşme 

gerçekleştirilmiş ve daha önce hazırlanan sorular sorulmuştur. Söz konusu 

görüşmeler, firmanın Turquality destek başvurusu kabul edildiği tarihten 

itibaren Turquality Uzmanı olarak görev yapan yetkilisi ile üst düzey 

yöneticileri ile gerçekleştirilmiştir. Firma yetkililerinin verdiği cevaplar 

görüşme esnasında kaydedilmiş ve firmadan Turquality programından 

önce ve sonrasındaki ciro, ihracat değerleri, çalışan sayısı, üretim adedi ve 

reklam harcamalarına ait veriler de belirli bir periyodu kapsayacak şekilde 

temin edilmiştir. 

Vaka analizi ile elde edilen firma bazındaki veriler ile yapılan analiz ile 

birlikte Turquality programının makro düzeydeki etkilerinin analizi için 

küresel kapsamda etkili markaların ve Türkiye’nin en iyi markalarına ait 

veriler de ikincil veri kaynaklarından elde edilerek araştırmanın analizine 

dâhil edilmiştir. Bu bağlamda, küresel ve ülke çapında karşılaştırmalar 

yapılarak Turquality programının makro düzeydeki etkileri araştırılmıştır. 

2. Marka kavramı ve küresel markalaşma 

Teknoloji ve bilimin baş döndüren bir hız ile ilerlediği günümüz iş 

dünyasında, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini diğer ürün ve hizmetlerden 

farklılaştırması oldukça önemli bir konudur. Şirketler, müşterilerin 

taleplerini nasıl kendi ürünlerine yöneltebileceklerini ve müşterilerin talep 

ettikleri ürün ve hizmetlerde aradıkları imaj ve kaliteyi iyi bir şekilde 

değerlendirmelidirler. Bu bölümde marka kavramı ve yönetimi hakkında 

bilgiler sunulmuştur. 

Araştırma ve Geliştirme, gerçek bir tüketici oryantasyonu, maliyetleri 

azaltan verimlilik kültürü, çalışan katılımı ve şartlara uyumlu olarak hızlı 

bir şekilde değiştirilebilen kapasite gibi marka, şirketlere uzun süre rekabet 

avantajı sağlayana çok az stratejik varlıklardan biridir (Kapferer, 2012: 1). 

Her ne kadar uygun fiyat ve pazarlık imkânları müşterinin ürünü tercih 

etmesini sağlayan davranış kalıplarını biçimlendirse bile, markaya olan 

güven ve sadakat müşterinin tercihlerini etkileyen gerçek ve uzun süreli 

etkendir. 

Markalar, hedef kitleye yayın veya mesaj iletmenin medya ile sınırlı 

olmadığı günümüzde dinamik pazarlama ortamındaki işletmeler, ürünler 

ve bireyler için geniş bir kullanım alanına sahiptir. Marka imajının 

güçlenmesi şirketin ürün ve hizmet satışlarına olumlu etki ortaya 

koymaktadır.  
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Marka kavramının en güncel tanımları, internet kullanıcılarının beraber 

ve paylaşarak oluşturdukları sistem olarak tanımlanan Web 2.0 konsepti 

çerçevesinde toplulukların rolüne dikkat çekmektedir (Kapferer, 2012: 11). 

Bu bağlamda, müşteri faydasına indirgenemeyecek olan marka, bir 

topluluk meydana getirmelidir. Marka hayranlarını ve sadık 

takipçilerinden oluşan bu topluluğun meydana getirilmesinde sosyal 

medyanın güçlü bir etkisi vardır. 

Kotler, Armstrong ve Opresnik (2018: 250-251) tarafından yapılan 

tanıma göre “bir marka, bir ürün veya hizmetin üreticisi veya satıcısını 

tanımlayan bir isim, terim, işaret, sembol, tasarım veya tüm bunların bir 

kombinasyonudur”. 

Gardner ve Levy (1955: 36) markayı çeşitli fikirler ve nitelikleri temsil 

eden kompleks bir sembol olarak tanımlar ve telaffuzunun (ve eğer varsa 

tam anlamının) ötesinde müşteriye çok şey anlattığını, ama daha önemlisi 

zamanla kamuya ait bir nesne haline geldiğini ifade edeler. 

Miller ve Muir (2004: 4)’e göre “bir marka, paydaşlarına değer 

yaratmak için bir organizasyon tarafından kullanılan bir isim ve/veya 

semboldür”. Yazarlar daha geniş anlamda marka tanımını beş temada 

vurgulamışlardır (Miller ve Muir, 2004: xi-xii): 

a) Fonksiyonel amacı ötesinde marka, bir ürün veya servisin 

değerini arttırır ve bu sayede değerini ve fiyatını destekler. 

b) Süreklilik ve güvenin bir işareti olan marka, bir 

organizasyon ve paydaşları arasında bir bağdır. 

c) Marka, davranışın/tutumun sonucudur. Bir 

organizasyonun sahip olduğu her şey markayı etkileme 

potansiyeline sahiptir. 

d) Marka, insanların aklında yer edinmiştir. Marka, 

müşterinin aklındaki algı ve duyguların toplamıdır. 

e) Marka, bir organizasyona amaç ve yön sağlayabilir. Bunu, 

bir motivasyon kaynağı ve paydaşlar için çıkar sağlayarak 

gerçekleştirir. 

Temsil özelliğini öne çıkaran Pallister ve Law (2009: 68)’a göre marka, 

belirli bir ürün, üretici veya dağıtıcıyı tanımlamak için kullanılan bir ticari 

isimdir. 

Literatürde küresel marka tanımı ile ilgili çok sayıda farklı görüş vardır. 

Genel kabul gören tanıma göre küresel marka, tüketicilerin aynı isim 

altında farklı ülkelerde bulabildikleri, genel olarak benzer ve merkezi 

olarak koordine edilen pazarlama stratejilerine sahip markadır (Keegan ve 

Green, 2000: 331; Steenkamp, Batra ve Alden, 2003: 53). Bir başka 

tanımda küresel marka bir markanın birden fazla ülkede benzer ve merkezi 
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olarak koordine edilen pazarlama stratejileri ile aynı isim altında 

pazarlanması olarak tanımlanabilir (Johansson ve Ronkainen, 2004: 46). 

Küresel markalaşma, dünya çapında faaliyet gösterecek markayı etkileyen 

farklı dâhili ve harici faktörlerin farkındalığını ortaya koyacak iyi bir 

yönetim gerektiren karmaşık bir iştir. Van Gelder (2003: 6), söz konusu bu 

faktörleri ortaya koyacak dâhili ve harici analizlerin yapılmasını 

önermiştir. 

Bir şirket küresel piyasalarda markalaşması sonucunda, marka 

farkındalığında büyük avantajlar sağlayabilir (Aaker, 1991: 490). 

Küreselleşme ile kişilerin ülkeler arası seyahat ve hareketliliğinin her 

geçen gün artması ile birlikte, bir ülkeyi ziyaret eden turistler bu ülkede 

markanın yürüttüğü reklam ve dağıtım faaliyetlerine şahit olurlar. 

Dolayısıyla belirli bir yerde yapılan pazarlama faaliyetleri, küresel 

pazarlarda markalaşma sayesinde artık daha geniş bir kitleye ulaşmaktadır.  

3. Markalaşma sürecinde Turquality projesi 

3.1. Turquality hakkında 

Turquality, Türkiye’nin rekabet avantajına sahip olduğu ve markalaşma 

açısından firmaların üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası tüm 

süreçlerini kapsayacak bir biçimde yönetim tecrübesi ve kurumsal 

yapılarının gelişmesine imkân tanıyarak küresel piyasalarda kendi 

markalarıyla uluslararası bir oyuncu haline gelebilmeleri ve geliştirdikleri 

markaları ile pozitif ve güçlü bir Türk malı imajının geliştirilmesi ve 

yerleştirilmesi amacıyla bugüne kadar dünya genelinde tasarlanmış devlet 

destekli ilk ve tek markalaşma programıdır (Turquality, 2019i). 

Bu programın odağında, geleneksel ihracat desteklerinden ayrı olarak 

esas itibariyle ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine 

ulaşmalarında yardımcı olmak yer almaktadır (Turquality, 2019i). 

3.2. Turquality misyonu ve hedefleri 

22.12.2004 tarih 25678 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 

“Turquality® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 

2004/14)” (Resmî Gazete, 2004) ile yürürlüğe giren Turquality® 

programı, tüketicilerin algısında bir marka referansı olmayı ve Türkiye’de 

faaliyet gösteren firmaların markalaşmalarını ve güçlü markalar haline 

gelmelerini desteklemek ve motive etmeyi amaçlamaktadır (Turquality, 

2019j). 

Turquality’nin misyonu aşağıdaki gibi belirlenmiştir (Turquality, 

2019e): 

 Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif 

oluşturmak: 
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 Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını 

güçlendirmek: 

 Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak: 

Turquality programının ulaşmak istediği hedefler (Turquality, 2019e): 

 Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma 

yolunda finansal kaynak sağlamak. 

 Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve 

markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, 

organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek 

olmak. 

 Program kapsamında bulunan firmaların yönetim 

birimlerine yönelik eğitim desteği vermek. 

 Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve 

tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak. 

 Türk firmalarının marka bilincini artırmak. 

 Türk firmalarının pazar bilgisi dâhilinde aksiyon 

alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak. 

3.4. Turquality sertifikasının sağladığı avantajlar 

Turquality programı kapsamına alınan firmalara verilen desteklerin 

sağladığı avantajlar aşağıda açıklanmıştır. 

3.4.1. Finansal destek 

Turquality programı kapsamında farklı kalemlerde firmalara destekler 

verilmektedir. Bu destek kalemleri markalaşma ve uluslararası rekabet 

gücünün arttırılması oldukça önemlidir. Diğer yandan bu kalemlerin 

firmalara getirdiği yükler oldukça büyüktür. Program sayesinde firmaların 

bu finansa yükleri hafifletilerek, güçlü markalar haline gelmelerinde 

önemli kaynaklar sağlanmaktadır. 

3.4.2. Güçlü marka imajı 

Turquality programı kapsamında farklı kalemlerde firmalara marka 

destekleri verilmektedir. Söz konusu destekleri bugüne kadar alan 

firmaların sektörel dağılımı ise Tablo 1’de sunulmuştur. Küresel 

piyasalarda rekabet gücünün artması ve tüketicilerin algısında kaliteli ve 

güçlü bir marka imajının oluşturulması firmalar için hayati öneme sahiptir. 

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka 

tescil/yenileme/koruma, tanıtım ve fuar harcamaları, pazara giriş belgeleri, 

sertifikasyon, ruhsatlandırma, test/klinik test giderleri, pazar araştırması 

çalışması ve raporları ve gelişim yol haritası çalışması gibi birçok konuda 
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verilen finansal destekler firmaları güçlü bir marka imajına ve değerine 

sahip olmalarına katkı sağlamaktadır. 

Diğer yandan “Markalaşma Gelişim Yol Haritası” başlığı altında 

verilen destekler sayesinde programa dâhil olan firmalar dünyanın önde 

gelen danışmanlık şirketlerinden hizmet alabilmektedir. Markalaşma 

Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık giderlerine 

verilen mali destekler, firmaların markalarını geliştirmeleri ve 

iyileştirmelerine imkân tanımaktadır (Turquality, 2019d). 

3.4.3. Ürün iyileştirme 

Katma değeri yüksek ürünlerin tasalanması, patentlerinin alınması ve 

pazarlanması firmaların diğer uluslararası rakipleri ile olan rekabetlerinde 

ayakta kalmaları için kritik öneme sahiptir. Diğer yandan katma değeri 

yüksek ürünlerin ihraç edilmesi, ihracat gelirlerinin daha hızlı bir şekilde 

artmasını sağlar. Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka 

tescil/yenileme/koruma harcamalarına verilen destekler ile yeni ürünlerin 

pazarlanması ve diğer tutundurma faaliyetlerine verilen destekler, yeni 

ürün tasarımı ve ürün iyileştirme açısından firmaların yükünü 

hafifletmektedir. 

3.4.4. Rekabet gücünün artması 

Yeni ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması, 

profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesi ve vizyon seminerleri destekleri ile 

program kapsamındaki firmaların rekabet gücünün arttırılması 

hedeflenmektedir. Dünyanın en iyi danışmanlık şirketlerinden hizmet satın 

alınımı destekleri sayesinde, şirketler uluslararası rekabet avantajı 

sağlayabilmektedirler. 

3.4.5. Kurumsallaşma 

Turquality programında desteklenen firmalar, uluslararası rekabet için 

güçlü bir marka gelişimi için devamlı çalışmakta, finansal ve yönetim 

danışmalık destekleri ile hem kurumsal yapılarını güçlendirmekte hem de 

uluslararası piyasalardaki markalaşma performanslarını arttıran “bir 

lokomotifin” peşinden gitmektedirler (Çelik, Danacı ve Onay, 2015: 57). 

Firmalar, Turquality destekleri sayesinde kurumsallık düzeyine ulaşarak; 

hukuksal boyutta, satış yönetimi ve bütçeleme konularında çok büyük 

destekler almaktadırlar (Açıkel, 2018: 22).  

3.5. Türkiye menşeili markaların dünyadaki yeri 

2019 yılında dünyanın en değerli 500 markası listesinde Türkiye’den 

hiçbir marka yer almamaktadır. IMF (2019) tarafından yayınlanan 2018 

yılı Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) verilerine göre Türkiye’den daha az 

GSMH değerlerine sahip İsviçre, Malezya, Vietnam gibi ülkelerin listede 

markaları olmasına rağmen, 2018 yılında GSMH değerlerine göre 
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dünyanın en büyük 19. Ekonomisi olan Türkiye’den hiçbir markanın 

listeye girememiş olması, “10 yılda 10 dünya markası” yaratma vizyonu 

(Turquality, 2019ı) ile başlatılan Turquality projesinin istenileni ortaya 

koymaktan uzak olduğunu göstermektedir. 

2019 yılında Türkiye’nin en değerli markalarının sektörel dağılımı 

Tablo 1’de yer almaktadır. Listedeki markaların sektörel dağılımına göre 

ilk üç sırayı banka, gıda ve otomotiv sektörleri oluşturmaktadır. Turquality 

Destek Programı kapsamında bugüne kadar desteklenen 193 markadan 

sadece 29 tanesi 2019 yılındaki Türkiye’nin en değerli ilk 100 markası 

listesinde yer almaktadır. Turquality Marka Destek programı kapsamında 

desteklenen hiçbir marka bu listeye girememiştir. 2019 yılındaki en değerli 

100 Türk markası listesinde yer alan ve Turquality Destek programı 

kapsamında desteklenen marka listesi Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 1 Türkiye’nin en değerli 100 markasının sektörlere göre dağılımı 

Sektör Adedi  Sektör Adedi 

Banka 13 Elektrik Alt Yapı 1 

Gıda 11 Elektrik Dağıtım 1 

Otomotiv 7 GYO 1 

Sigorta 5 Isıtma-Soğutma-Havalandırma 1 

Futbol Kulübü 4 İkram 1 

Telekomünikasyon 4 İnşaat-Havaalanı İşletme 1 

Dayanıklı Tüketim 3 Kırtasiye 1 

İnşaat Malzemeleri 3 Kimya 1 

Perakende-Gıda 3 Lastik 1 

Teknoloji-Dağıtım 3 LPG Dağıtım 1 

Alkollü İçecek 2 Moda-Hazır Giyim 1 

Bilişim 2 Oto Lastik 1 

Deri 2 Otomotiv Dağıtım 1 

Ev Mobilya 2 Perakende - Ev Geliştirme 2 

Havayolu 2 Perakende- Akaryakıt 1 

Hazır Giyim 2 Perakende-Hazır Giyim 1 

İnşaat 2 Perakende-Teknoloji 1 

Otomotiv Yan Sanayi 2 Sağlık 1 

Taşımacılık 2 Savunma 1 

Tekstil 2 Sofra Eşyası 1 

Borsa 1 Yer Hizmetleri 1 

Cam 1   
Kaynak: Brand Finance (2019) tarafından yayınlanan veriler kullanılarak yazarlar tarafından 

hazırlanmıştır. 

Tablo 2 İlk 100’deki Turquality markaları 

1 Aselsan 11 Koton 21 Sütaş 

2 Banvit 12 Kütahya Porselen 22 Tat 

3 Bossa 13 Logo 23 TAV Airports 

4 Derimod 14 Mavi 24 Turkish Airlines 

5 Desa 15 Mutlu 25 Ülker 

6 DYO 16 Otokar 26 Vakko 

7 Efes 17 Pegasus Airlines 27 Vestel 
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8 Ege Seramik 18 Petlas 28 Yataş Bedding 

9 İnci Akü 19 Pınar 29 Yünsa 

10 Karsan 20 Superfresh   
Kaynak: Brand Finance (2019) ve Turquality (2019g) tarafından yayınlanan veriler kullanılarak yazar 

tarafından hazırlanmıştır. 

 

3.6. Turquality kapsamında sunulan destekler 

Turquality programına başvurusu kabul onaylanan firmalara yönelik 

Turquality destekleri, marka destekleri, markalaşma gelişim yol haritası, 

yönetici geliştirme programı ve vizyon seminerleri kapsamında finansal, 

eğitim ve danışmanlık destekleri sunulmaktadır. 

3.6.1. Turquality destekleri 

Turquality programına başvuru için gerekli dokümanlarının ön 

değerlendirmesi yönetim danışmanlığı firması tarafından yapıldıktan 

sonra, destek alması Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan firmaların 

ilgili markalarına ait bir kısım harcamaları %50 oranında desteklenir 

(Turquality, 2019h). 

Destek alan firma sayısının yıllara ve sektörlere göre dağılımı Tablo 

3’te yer almaktadır. Bugüne kadar bu program kapsamında 193 firmaya 

farklı kalemlerde destek verilmiştir. En fazla destek, programın yürürlüğe 

girdiği 2006 yılında verilmiştir. 2006 yılında toplam 30 firmaya destek 

verilmiştir. Yıllar itibariyle artış ve azalış gösteren desteklenen firma sayısı 

2018 yılında 18 adette kalmıştır. Program kapsamında desteklenen 

firmaların sektörlerine bakıldığında, deri ve deri mamulleri sektöründe 

herhangi bir firma desteklenmemiştir. En fazla desteklenen diğer sektör 

grubunda 36 firma desteklenirken, bunu her birinde 25 adet firmanın 

desteklendiği kimya ve hazır giyim sektörleri takip etmektedir. 

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka 

tescil/yenileme/koruma giderleri için her pazar için yapılan harcamaların 

%50’si kadar destek 5 yıl süre ile sağlanır. Ancak Türkiye Patent Enstitüsü 

(TPE) tarafından yayınlanan istatistiklerden görüleceği üzere, uluslararası 

rekabet ve güçlü bir kalite imajına sahip markaların gelişmesi için önemli 

olan bu konularda ülkemizde ciddi gelişmeler yaşanmaktadır ve Turquality 

programı destekleri bu potansiyele uygun bir büyüklükte tasarlanmamıştır. 

Şekil 1’de TPE tarafından yayınlanan 1995-2018 yılları arası toplam 

patent ve faydalı model tescil sayıları verilmiştir. 2003 yılında düşüş 

gösteren patent başvuruları, bu yıldan itibaren her yıl hızla artmaya devam 

etmiştir. 2003 yılında 1180 adet olan patent tescil sayısı 2018 yılında 

13882 adede ulaşmıştır. 2000 yılından itibaren artış gösteren faydalı model 

tescil sayıları, yıllar itibariyle dalgalanma göstermiştir. Ancak 2015 

yılından itibaren düşüşe geçen yıllık faydalı model tescil sayıları, 2018 

yılında 335 adede düşerek 2002 yılındaki seviyenin de altına inmiştir. 
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Kaynak: TPE (2019) tarafından yayınlanan veriler kullanılarak yazarlar tarafından düzenlenmiştir. 

Şekil 1 Patent ve faydalı model tescil sayıları (bin) 

Şekil 2’de Türkiye Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan 1995-2018 

yılları arası toplam marka ve endüstriyel tasarım tescil sayıları verilmiştir. 

2000 yılından sonra artış gösteren yıllık marka tescilleri, söz konusu 

periyod içerisinde dalgalanmalar gösterse de hızla artmaya devam etmiştir. 

2000 yılında 16374 adet olan yıllık marka tescil sayısı, 2018 yılına 

gelindiğinde 105996 adede ulaşmıştır. Benzer şekilde yıllık endüstriyel 

tasarım tescilleri de yıllar itibariyle dalgalanmalar göstermektedir. 2016 

yılında yıllık 50 bin adet civarında endüstriyel tasarım tescil sayısına 

ulaşılırken, bu senden itibaren düşüş trendine girilerek 2018 yılında yıllık 

tescil sayısı yaklaşık 10 bin adet azalarak 40 bin seviyelerine düşmüştür. 

 
Kaynak: TPE (2019) tarafından yayınlana veriler kullanılarak yazarlar tarafından düzenlenmiştir. 

Şekil 2 Marka ve tasarım tescil sayıları (bin) 
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Şekil 1 ve 2’de verilen patent, endüstriyel tasarım, marka ve faydalı 

model tescil rakamları, Tablo 3’te gösterilen Turquality destek programı 

kapsamındaki firma sayıları ile karşılaştırıldığında, programın ülkemizin 

iş dünyası gelişmeleri için yetersiz kaldığı görülmektedir. 2018 yılında 

patent, endüstriyel tasarım, marka ve faydalı model tescil rakamlarının 

toplamı 160 bini geçmesine rağmen, bu tescil konularında finansal destek 

sağlayan Turquality destek programı kapsamında 2018 yılında sadece 18 

firma desteklenmiştir. Yapılan karşılaştırmada sadece yıllık tescil 

rakamları kullanılmış ve mevcut mevcut marka, patent, faydalı model ve 

endüstriyel tasarım sayıları dâhil edilmemiştir. Buna rağmen, Turquality 

destek programının ülkemizin mevcut iş dünyası potansiyeline uygun 

kapsamlı bir program olmadığı anlaşılmaktadır. 

3.5.2. Marka destekleri 

Turquality Programı başvurusu kabul edilen firmalar Marka Destek 

Programı kapsamına alınabilir (Turquality, 2019c). Marka desteklerinin 

2015 yılından itibaren yıllık ve sektörel dağılımı Tablo 3’te yer almaktadır. 

Otomotiv ana sanayi ve plastik ürünler sektörlerinde hiçbir firmaya destek 

verilmemiştir. En fazla desteği diğer sektör grubunda 32 firma almıştır. 

Bunu işlenmiş tarım ürünleri ve otomotiv yan sanayi sektörleri takip 

etmektedir. Bu sektörlerde desteklenen firma sayısı sırasıyla 15 ve 12 adet 

gerçekleşmiştir. 2015-2019 yılları arasında marka desteği programı 

kapsamında toplamda 119 adet firmaya destek sağlanmıştır. Şekil 3’te 

görüleceği üzere 2018 yılında tescil edilen marka sayısı 105 binden fazla 

iken, bu program ile 2018 yılında sadece 31 adet firmaya destek 

sağlanmıştır. Yeni tescil edilen marka sayısına mevcut marka sayıları da 

eklenince, bu programın mevcut kapasiteye hitap edecek bir kapsamda 

tasarlanmadığı anlaşılmaktadır. 

Şekil 3’te yıllar itibariyle Turquality Destek Programı ve Marka 

destekleri kapsamındaki firmaların sayılarına ait grafikleri sunulmuştur. 

2006 yılı hariç tüm yıllarda Turquality desteği alan firma sayısı yıllık 20 

adede ulaşmamıştır. Marka desteği alan firma sayısı 2015 yılında 14 iken, 

2018 yılında 31 adede yükselmiştir. Onlarla ifade edilen yıllık desteklenen 

firma sayıları, Turquality ve Marka destek programlarının oldukça dar bir 

kapsamda ele alındığını göstermektedir. 
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Tablo 3 Marka destek programı kapsamındaki firma sayıları 

 2015 2016 2017 2018 2019 Toplam 

Deri ve Deri Mamulleri  1    1 

Diğer 6 5 8 6 7 32 
Doğaltaş, Seramik ve Vitrifiye   1 2 1 4 

Elektrik Elektronik 2 3 1 2 1 9 

Gastronomi    1  1 

Hazır Giyim  1 1 1  3 
İşlenmiş Tarım Ürünleri 4  5 4 2 15 

Kimya   3 3 5 11 

Kuyumculuk ve Mücevher  1 1   2 

Makine   3 2 4 9 
Mobilya 1  4  1 6 

Otomotiv - Ana Sanayi      0 

Otomotiv - Yan Sanayi  1 2 7 2 12 

Plastik Ürünler      0 
Tekstil 1 1 2 2 3 9 

Ulaştırma/Lojistik   3 1 1 5 

Toplam 14 13 34 31 27 119 
Kaynak: Turquality (2019b) adresinden 14.06.2019 tarihinde alınan veriler ile yazarlar tarafından 

düzenlenmiştir. 

 
Kaynak: (Turquality, 2019g) ve (Turquality, 2019b) adreslerinden 14.06.2019 tarihinde alınan veriler 

ile yazarlar tarafından düzenlenmiştir. 

Şekil 3 Turquality ve marka destek programları ile desteklenen toplam firma sayıları 

3.5.3. Markalaşma gelişim yol haritası 

Turquality Programı kapsamına firmalara verilen desteklerden bir diğer 

olan “Markalaşma Gelişim Yol Haritası Çalışması” kapsamında firmaların 

“Markalaşma Yol Haritası” geliştirmeleri ve bu yol haritasını 

uygulamalarına destekler verilmektedir (Turquality, 2019d). 

14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 2012/2 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında 

Markalaşması, Türk Malı İmajının yerleştirilmesi ve Turquality’nin 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik 

yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında, “bakanlık tarafından yetkilendirilen 

danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası 

çalışmasını yaptırmaları zorunludur” (Resmî Gazete, 2012). 
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Turquality Marka Programı kapsamında desteklenen firmalar; Deloitte, 

Ernst and Young, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting 

Group ve KPMG gibi dünya çapında faaliyet gösteren tecrübeli 

danışmanlık şirketlerinden hizmet alabilmektedir (Turquality, 2019d). 

2012/2 sayılı tebliğ kapsamında, firmaların Gelişim Yol Haritası çalışması 

için yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 200.000 ABD 

Doları ve %75 oranında desteklenir. 

Gelişim Yol Haritası çalışmasında, firmanın cari dönemdeki durumu 

ayrıntılı bir şekilde incelenir ve küresel rakipleri arasındaki en iyi firmalar 

ile kıyaslanarak “iyileştirme projeleri” tespit edilir. Firmaya özgü 

tasarlanan Markalaşma Gelişim Yol Haritası kapsamında söz konusu 

iyileştirme projeleri destek döneminde uygulanacak bir biçimde 

programlanır. Bu bağlamda, firmanın markalaşma stratejisini alanında 

dünya çapında tanınmış ve önde gelen profesyonel danışmanlık şirketleri 

ile kendi kurumsal yapısına ve vizyonuna özgün bir şekilde tasarlanması 

sağlanır. 

3.5.4. Yönetici geliştirme programı 

Geleceğin başarılı yöneticilerini yetiştirmek amacıyla Turquality 

Yönetici Geliştirme Programı kapsamında, “firmaların orta ve üst düzey 

yöneticileri arasında ortak bir lisanının oluşturulması profesyonelliğin ve 

etkinliğin artırılması, oluşan iletişim ortamı ile pozitif ilişkiler ağı 

yaratılması hedeflenmektedir.” (Turquality, 2019n). 

Bu bağlamda programa katılanların; 

 Yönetim/Organizasyon 

 Pazarlama/Perakende 

 Operasyon ve Süreç Yönetimi/Tedarik Zinciri Yönetimi 

 Finans/Muhasebe 

fonksiyonlarında yürütülen süreç ve sistemler hakkındaki bilgi ve 

birikimlerinin arttırılması amacıyla Sabancı, Koç, Bilkent ve İstanbul 

Üniversiteleri öğretim üyeleri ile bu üniversitelerin eğitim ortakları 

tarafından, “farklı firmalardan ve farklı fonksiyonlardan gelen 

katılımcıları hızla gelişen bilgi dünyasında, konulardaki son gelişmeleri 

yakalayabilmeleri, elde ettikleri akademik bilgiyi iş pratikleri ile 

birleştirebilecekleri bir formasyonda” tasarlanan konularda eğitimler 

verilmektedir (Turquality, 2019k). 

3.5.5. Vizyon seminerleri 

Turquality Vizyon Seminerleri programı kapsamında, desteklenen 

firmaların yöneticileri ve ortaklarının küresel rekabet için ihtiyaç 

duydukları vizyon ve yetkinlikleri elde edebilmek ve bu kapsamdaki 

yeterliliklerini geliştirebilmelerine fırsat sunmak amacıyla dünyanın önde 
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gelen pazarlama ve marka teorisyenleri tarafından Türkiye’de semineler 

düzenlenmektedir (Turquality, 2019m). 

3.6. Turquality başvurusu için yapılması gerekenler 

3.6.1. Başvuru öncesi 

Firma başvuru öncesi markasının Türkiye’de ve İş Planında belirtilen 

yurtdışındaki hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş şartını 

(Turquality, 2019a) yerine getirmelidir. Bu ön koşulu sağlayan firma, 

Turquality Projesi Firma Ön Değerlendirme Setini, programın web 

sitesinde (Turquality, 2019f) elektronik ortamda doldururlar. Sisteme 

girilen bilgiler çerçevesinde yeterli puan alan firma, gerekli belgeler ile 

Turquality sekretaryasına başvurularını gerçekleştirme aşamasına geçer. 

3.6.2. Başvuru 

Gerekli belgeler ile Turquality sekretaryasına başvuru yapılır ve 

otomasyon sistemine giriş yapılır. Sisteme eklenen tüm belgelerin 

orijinalleri veya noter onaylı nüshaları Turquality sekretaryasına sunulur. 

3.6.3. Firma ön inceleme çalışması 

Başvurusunu eksiksiz olarak tamamlayan firmalar ön değerlendirme 

sürecine tabi tutulurlar. Firmanın ön inceleme çalışmasını Ticaret 

Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Turquality Programı Yönetim 

Danışmanlığı Firmalarından Deloitte, Ernst and Young, McKinsey, 

PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group veya KPMG 

danışmanlık şirketlerinden birisi yürütür. Başvuruyu yapan firma, söz 

konusu danışmanlık firmasına ön inceleme çalışması için gerekli ücreti 

öder. 

Ön İnceleme Çalışması için görevlendirilen Turquality Programı 

Yönetim Danışmanlığı Firması, programa başvuran firmadan inceleme 

kapsamına giren konularda detaylı bilgi ve belgeleri talep eder. 

Elde edilen dokümanlar ve bilgilerin değerlendirilmesinden sonra 

danışmanlık firması programa başvuran firmanın tesislerini ziyaret eder. 

Danışmanlık firması iki gün boyunca yerinde inceleme çalışması yürütür 

ve bu çalışmaya Ticaret Bakanlığı yetkilileri veya TİM – Turquality 

Sekretaryası da dâhil olabilir. 

Danışmanlık firması tarafından tamamlanan Ön Değerlendirme 

Çalışması sonrasında başvurusu uygun bulunan firmaya kabul edildiği 

program hakkında bilgi verilir. Programa dâhil edilen firmalara gelişim yol 

haritası ve hedef pazar çalışmaları yapılır.  

4. Araştırma ve bulgular 

Çalışmanın amacı Turquality programı kapsamında faaliyet gösteren 

üretim işletmesinin markalaşma ve küreselleşme süreçlerinin incelenmesi 
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ve Turquality programının markalaşma ve küreselleşme süreçlerine olan 

katkılarını ortaya koymaktır. Bu bağlamda, araştırmada nitel 

yaklaşımlardan olan vaka analizi yöntemi kullanılmıştır. 

4.1. Araştırmanın yöntemi, varsayımları ve kısıtları 

Çalışmada vaka analizi yönteminden yararlanılmıştır. Vaka analizi; 

deneyler, anket çalışmaları, arşiv çalışmaları, ekonomik ve istatistiksel 

modellemeler gibi sosyal bilimlerin farklı sahalarında kullanılan araştırma 

tekniklerden biridir. 

Yin (2014)’e göre “bir vaka analizinde güncel (çağdaş) bir olgu (vaka) 

kendi reel dünyası bağlamında araştırılır, özellikle olgu ve bağlam 

arasındaki sınırların açıkça belirli olmadığı durumlarda”. Creswell (2009) 

vaka analizini “araştırmacının bir program, olay, faaliyet, süreç, bir veya 

daha fazla bireyleri derinlemesine araştırması” olarak tanımlar.  

Mülakat olarak da bilinen görüşme tekniği ise vaka analizlerinde veri 

toplamak için kullanılan yöntemlerden biridir. Gözlemlenen olgu ile ilgili 

kişilerden bilgi almak için görüşme tekniklerinden faydalanılır. Görüşme 

teknikleri yapılandırılmış (structured) ve yapılandırılmamış (unstructured) 

olmak üzere iki farklı yaklaşım arasında farklı boyutlarda yapılabilir. 

Kişilerin sorular ile yönlendirilip yönlendirilmemesi arasında yer alan 

iki farklı yaklaşım arasında çok sayıda görüşme tekniği yer alır. Bu iki 

farklı yaklaşım arasında ise yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği yer alır. 

Yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğinde, görüşülen kişiye açık uçlu ve 

kapalı uçlu sorular sorulur (Gillham, 2000: 60).  

Araştırmanın varsayımları aşağıdaki gibidir: 

 Vaka analizinin yapıldığı Turquality sertifikası sahibi firma 

yetkilisinin yarı yapılandırılmış görüşmede sorulan sorulara verdiği 

cevapların ve firmadan alınan verilerin doğru olduğu kabul edilmiştir. 

 Çalışmada analiz edilen firmanın, Turquality sertifikası alması 

sonucunda ortaya çıkan gelişmelerin diğer faktörlerden önemli ölçüde 

etkilenmediği kabul edilmiştir. 

 Çalışmada yapılan yarı yapılandırılmış görüşmede elde edilen 

cevapların Turquality programı kapsamında desteklenen ortalama bir 

firmayı temsil ettiği kabul edilmiştir. 

Bu çalışmanın zaman, konu ve yer bakımından kısıtları bulunmaktadır. 

Bu çalışma; Turquality Marka Destek Programı kapsamında 2017 yılından 

itibaren destek almaya başlayan ve Türkiye İmalat Sektöründe faaliyet 

gösteren bir firma üzerine yapılan bir vaka analizi çalışmasıdır. 
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4.2. Veri toplama ve analiz teknikleri 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan vaka analizi 

yaklaşımından yararlanılmıştır. Bu bağlamda, daha önce hazırlanan sorular 

Turquality Marka Destek Programı kapsamında 30/05/2017 tarihinden 

itibaren destek almaya hak kazanmış imalat sektöründe makine üretimi 

yapan bir firmanın yetkilileri ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Firmanın Turquality destek başvurusu kabul edildiği tarihten itibaren 

Turquality Uzmanı olarak görev yapan yetkilisi ile üst düzey yöneticileri 

ile belirlenen tarihte yapılan görüşmede sorular sorulmuştur. Firma 

yetkililerinin verdiği cevaplar araştırmacı tarafından kaydedilmiştir. 

Ayrıca, firmadan Turquality programından önce ve sonrasındaki ciro, 

ihracat değerleri, çalışan sayısı, üretim adedi ve reklam harcamalarına ait 

veriler de belirli bir periyodu kapsayacak şekilde temin edilmiştir. 

Vaka analizi ile elde edilen mikro düzeydeki bulgular ile beraber, 

Turquality programının makro düzeydeki etkilerinin analizi için küresel 

kapsamda etkili markaların ve Türkiye’nin en iyi markalarına ait veriler de 

ikincil veri kaynaklarından elde edilerek araştırmanın analizine dâhil 

edilmiştir. Bu bağlamda, küresel ve ülke çapında karşılaştırmalar 

yapılmıştır. 

4.3. Bulgular 

Bu bölümde, Turquality kapsamında verilen desteklerin mikro ve 

makro düzeyde etkileri incelenmiştir. Mikro düzeyde analiz için, 

Turquality Marka Destek Programı kapsamında destek alan ve imalat 

sektöründe faaliyet gösteren firma ile yapılan görüşme sonucunda elde 

edilen veriler ve cevaplar ile vaka analizi gerçekleştirilmiştir. Makro 

düzeydeki analiz için, ikincil veri kaynaklarından elde edilen veriler 

incelenmiş ve yorumlanmıştır. 

4.3.1. Vaka analizi bulguları 

Turquality Destek Programlarının mikro düzeydeki etkisini araştırmak 

için görüşülen şirket imalat sanayinde makine üreten bir firmadır. Firma 

1996 yılından itibaren limited şirket olarak faaliyet göstermektedir. 2018 

yılında firmada 444 kişi çalışmaktadır. Firma 2017 yılı Mayıs ayında 

Turquality Marka Destek programı kapsamında desteklenmeye 

başlamıştır. 

Firma Mayıs 2017 tarihinde Turquality Marka Destek Programı 

kapsamında finansal destek almaya başlamıştır. Firma, bu çalışmanın 

yapıldığı tarihe kadar toplamda üç dönem söz konusu program kapsamında 

finansal olarak destek almıştır. 

 

 

822



 

 Tablo 4 Turquality marka destek programı kapsamında firmanın aldığı destekler 

 

1. Dönem 

(2017 – 2018) 

2. Dönem 

(2018 – 2019) 

3. Dönem 

(2019 – 2020)1 

Gelişim Yol Haritası Çalışmaları 337.543 - - 

Tanıtım, Reklam ve Pazarlama 213.988 9.542 - 

Yurtdışı Ofis-Depo-Mağaza Kira - - 4.615 

Sertifikasyon 12.371 - - 

Yönetim Danışmanlığı 255.885 1.392.088 17.287 

Yazılım Ürünlerinin Lisansları 972.304 405.722 101.480 

Yazılım Lisansı Yıllık Bakım, Güncelleme 250.364 15.930 - 

Tasarımcı, Mühendis İstihdamı 898.717 947.469 123.154 

Yurtdışı Fuar Katılımları 555.850 2.443.539 87.393 

Toplam 3.497.021 5.214.289 333.928 

1 3. Döneme (2019 – 2020) ait veriler Temmuz 2019 tarihine kadar gerçekleşen değerleri 

kapsamaktadır. 

Yarı - yapılandırılmış görüşme bulguları 

Turquality Yönetici Geliştirme Programı kapsamında 2018 yılında 

firmanın Genel Müdürü ile Pazarlama Müdürü ve 2019 yılında ise 

Planlama Müdürü ile Ar&Ge Müdürü eğitim almıştır. Katılımcılar, söz 

konusu eğitim programının Yönetim-Organizasyon, Pazarlama, 

Operasyon ve Süreç Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Finans-

Muhasebe fonksiyonlarında yürütülen süreç ve sistemlere yönelik 

yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağladığını ifade etmişlerdir. 

Firmanın Turquality Marka Destek Programı başvurusunun kabulünden 

sonra Vizyon Seminerleri düzenlenmediği ve dolayısıyla firmadan söz 

konusu etkinliklere herhangi bir katılımın gerçekleştirilmediği ifade 

edilmiştir. 

Firmanın Turquality Uzmanı ile yapılan yüz yüze görüşmede sorular 

sorulmuştur. Turquality Marka Destek Programı kapsamında alınan 

finansal desteklerin yeterliliği ve bu desteklerin firmaya katkısı konusunda 

yetkili şunları ifade etmiştir: 

“Global pazarda uzun vadeli başarıyı yakalamak ve uluslararası 

profesyonel bir organizasyon için markalaşma ve kurumsallaşma 

konularına odaklanmak gerektiği açıktır. Ancak uluslararası standartları 

oluşturma ve uygulama konularında firma olarak ciddi yatırımlar yapmak 

ve danışmanlık desteği konularında Turquality finansal desteklerinin 

katkısı yeterli düzeydedir. Finansal desteklerin en büyük katkısı 

markalaşma ve kurumsallaşma alanlarında olmuştur.” 

Uluslararası pazarlara yönelik hedeflerin gerçekleşmesi için 

markalaşma ve kurumsallaşmaya önem veren firma, Turquality Marka 

Destek Programı kapsamında almış olduğu desteklerin bu hedeflere 

ulaşmada katkıları olduğunu düşünmektedir. Program kapsamında alınan 

destekler yeterli görülmekte ve program kapsamındaki çalışmaların 

çıktıları arzu edilen düzeydedir. 
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Turquality Marka Destek Programı kapsamında verilen desteklerin 

firmanın marka imajı üzerindeki etkileri için yetkili kişi şunları 

söylemiştir: 

“Klasik yaklaşımda firmalar küresel piyasalarda kalite, kapasite, 

maliyet ve fiyat konularına odaklanarak başarı sağlamaya 

çalışmaktadırlar. Ancak değişen dinamikler global pazarda firmaların 

sadece bu yetkinliklerle uzun vadeli başarıyı yakalayamayacağını açıkça 

göstermektedir. Günümüzde küresel rekabetinde “Marka” konusu çok 

büyük önem kazanmıştır. Marka bilincini oluşturma ve gelişim yol 

haritasında sunulan marka stratejisi ile ilgili alınan danışmanlıklarla 

(pazar araştırması, kurumsal kimlik çalışmaları, sosyal medya yönetimi 

vb.) marka imajımız güçlenmiştir.” 

Turquality Programı kapsamındaki firmalara sağlanan en önemli 

imkânlardan biri olan “Markalaşma Gelişim Yol Haritası Çalışması” ile 

firmaya özel geliştirilen “marka stratejisi” ile pazar araştırması, kurumsal 

kimlik çalışmaları, sosyal medya yönetimi vb. konularda firmaya verilen 

danışmanlık hizmeti sonucunda firmanın marka imajı güçlendirilmiştir. 

Turquality Marka Destek Programına dâhil olduktan sonra ürün ve 

hizmetlerinizde yapılan iyileştirmeler hakkında yetkilinin yapmış olduğu 

açıklamalar şu şekildedir: 

“Ar&Ge ve tasarım yapan, katma değeri yüksek ürün üreten firmamız, 

Ar&Ge/Ürün Geliştirme ve teknolojik alt yapı konularında alınan 

destekler ile sürdürülebilir rekabette daha avantajlı duruma gelmiştir.” 

Belirli bir Ar&Ge bütçesi olan firmanın, üretiminin daha yüksek katma 

değer üreten bir yapıya dönüşmesi için ihtiyaç duyduğu Ar&Ge finans 

kaynağı Turquality Marka Destek Programı ile firmaya sunulmuştur. Daha 

büyük Ar&Ge bütçesi firmanın uluslararası rekabette gücünü arttırdığı 

düşünülmektedir. 

Turquality Marka Destek Program sayesinde marka rekabet gücünde 

meydana gelen değişim için yetkilinin cevabı şu şekildedir: 

“Küreselleşen pazarlardaki artan rekabet sonucu, ürün sayısı da 

artmış ve bu ürünleri birbirinden ayırma ihtiyacı meydana gelmiştir. Bu 

nedenle satıcılar hem ürünlerini diğer ürünlerden ayırt etme hem de 

tüketiciye vaat ettikleri belli bir kalite düzeyini korumak açısından 

markalaşma faaliyetlerine girişmişlerdir. Güçlü markalar pazarda ciddi 

rekabet üstünlüğü yakalamaktadır. Marka başlığı altında oluşturulan yol 

haritasına yönelik oluşturulan aksiyon adımları içeren projeler ile 

firmamızın marka yönetimi ve algısı alanında başarılı sonuçlar elde 

etmiştir.” 

Her geçen gün artan uluslararası rekabet sayesinde daha fazla ürün 

çeşidinin geliştirilmesi firmanın ürettiği ürünler için bir tehdit unsurudur. 
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Bu kapsamda, uluslararası rekabetin yıkıcı etkilerinden korunmak 

amacıyla, “Markalaşma Gelişim Yol Haritası Çalışması” kapsamında 

yapılan çalışmalar sonucunda daha güçlü bir marka yönetimi ve algısı 

oluşturulmuştur. 

Turquality Marka Destek Programı kapsamında firmaya sunulan 

desteklerin firmanın satış ve ihracatı üzerindeki etkileri hakkında yetkilinin 

düşünceleri şu şekildedir: 

“Turquality desteği alan firmaların, yurtdışı ihracatı daha fazla artıyor 

ve yabancı firmalar tarafından stratejik ortak olarak tercih ediliyor. Çünkü 

Turquality almış firmalar, sorunsuz ve hatasız servis yapma ve iş yapma 

güvencesi veriyor. Bununla birlikte yol haritasında odaklanılan öncelikli 

ülkelere yönelik aksiyon adımlarının hayata geçirilmesi sayesinde 

satışlara ve ihracatımıza pozitif yönde katkı sağladığına inanıyoruz.” 

Yabancı firmalar, Turquality Destek Programları kapsamına alınan 

firmaların uluslararası standartlarda üretim yaptığı ve hizmet verdiği 

algısına sahip olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, yabancı firmaların, 

Turquality Destek Programları kapsamında desteklenen firmaları tercih 

ettiği ve dolayısıyla desteklenen firmaların ihracatlarının arttığı 

anlaşılmaktadır. Diğer yandan, “Markalaşma Gelişim Yol Haritası 

Çalışması” kapsamında firmanın hedef aldığı dış pazarlara yönelik somut 

adımlar attığı ve bu sayede Turquality Marka Destek Programının firma 

ihracatına olumlu katkılar sunduğu sonucuna ulaşılmıştır 

Firmanın kurumsallaşmasına Turquality Marka Destek Programının 

katkıları hakkında yetkili görüşlerini şu şekilde açıklamıştır: 

“Markalaşma Gelişim Yol Haritası Çalışması” ve “Yönetici Geliştirme 

Programı” ile firmamızın organizasyon yapısı içerisinde geliştirilebilir 

alanlarını daha kolay tespit edilmiş ve küresel marka olma yolunda misyon 

ve vizyonumuz bu doğrultuda değiştirilmiştir. Ayrıca, “Pazar Araştırması 

Giderleri” kapsamında verilen destekler ile de firmamızın yeni pazar 

arayışları ve penetrasyon çalışmaları devam etmektedir. Aynı zamanda 

alınan destekler ile firmamızın kurumsallaşma yapısının gelişim alanlarını 

tespit etme ve bu alanlarını takviye ederek daha güçlü bir kurumsal yapıya 

kavuşması konusunda Turquality’nin güçlü katkısı olmuştur.” 

Turquality Marka Destek Programı kapsamında verilen danışmanlık ve 

eğitim destekleri sayesinde firmanın kurumsal yapısı güçlenmiş ve 

geliştirilmiştir. Diğer yandan belirli kalemlerde verilen finansal destekler 

sayesinde, firmanın uluslararası piyasalardaki potansiyel pazar ve 

müşteriler hakkında gerekli araştırma ve bilgi toplama çalışmaları 

yürütülmüştür. 
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Turquality Marka Destek Programı kapsamında alınan destekler 

firmanın vizyon ve misyonuna yaptığı katkılar ve bu konudaki beklentiler 

hakkında yapılan yorumlar aşağıdaki gibidir: 

“Vizyonumuz : 

Kaliteli ve etkin mühendislik çözümleri ile müşterilerimizin başarı 

ortağı olmak. 

Misyonumuz: 

Yenilikçi tasarım mühendisliği yaklaşımı ile müşterilerimize yüksek 

kalitede dekantör ve separatör sağlamak ve bunu da etkin hizmet anlayışı 

ile sunan bir dünya lideri olmak. 

“Markalaşma Gelişim Haritası” ve “Yönetici Geliştirme Programı” ile 

firmamızın organizasyon yapısı içerisinde geliştirilebilir alanlarını daha 

kolay tespit edilmiş ve küresel marka olma yolunda misyon ve vizyonu bu 

doğrultuda değiştirilmiştir.” 

Turquality destekleri sayesinde firma, global hedeflere yönelik bir 

kurumsal yapı geliştirerek misyon ve vizyonunu güncellemiştir. 

Turquality Marka Destek Programının firmanın marka değeri 

üzerindeki etkilerini şu şekilde açıklanmıştır: 

“Turquality Marka Destek Programının amacı olan küresel markalar 

yaratmak için markanın etkin kullanımı ve markayı oluşturan bileşenlerini 

kullanımı aktif rol oynamaktadır. Markalaşma yolunda alınan Turquality 

Marka Destek Programı ile firma markasının gelişimine yönelik faaliyetler 

birincil önemde alınan aksiyonlarla gelişimi izlenmektedir. Ayrıca bu 

faaliyetler ile firma markasının Türk gücünü yansıtmak için yapmış olduğu 

çalışmalar da Turquality Programının amacı olan küresel marka olma 

amacına hizmet etmektedir.” 

Turquality Marka Destek Programının marka farkındalığı, sadakati ve 

çağrışımı üzerindeki etkileri kapsamında yetkili şunları ifade etmiştir: 

“Firma için marka sadakati oluşturmak ana amaçlardan biridir. 

Firmaya göre marka sadakati, tüketicilerin daha önceki tecrübelerinden 

tatmin olması ve markamızı tekrar kullanması anlayışına dayanmaktadır. 

Dolayısıyla müşterilerin üzerinde duygusal olarak anlamlı bir iz bırakan 

marka kişiliği oluşturmak, müşterilerine marka vasıtası ile ihtiyaç 

duydukları çözümleri deneyimleme fırsatı vermek konusunda Turquality 

programı olumlu katkı sağlamıştır.” 

Turquality destek programı kapsamındaki düzenlenen fuarlar ve 

etkinlikler müşteri farkındalığını arttırırken, bu program kapsamında 

desteklenen firmaların üretim ve hizmet kalitesinin devamlı geliştirildiği 
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ve kurumsal yapılarının sürekli iyileştirildiği bilinci sayesinde, tüketici ve 

müşterilerin marka sadakati ve firmalara olan güveni artmaktadır. 

Marka imajına Turquality Marka Destek Programının katkısı hakkında 

yetkilinin düşünceleri aşağıdaki gibidir: 

“Marka kişiliği (imajı), pazarlama stratejileri arasında yer alan önemli 

kavramlardan biri olup, Turquality programı kapsamında alınan 

danışmanlıklarla marka kişiliğinin oluşumuna katkı sağlamıştır. Firmamız 

marka imajı ile müşterilerine karşı kendini net olarak ifade eder noktasına 

ulaşmıştır.” 

Turquality Marka Destek Programının markanın satışları, ihracatı, 

uluslararası pazarlardaki payına olan etkilerini yetkili şu şekilde ifade 

etmiştir: 

“Turquality gelişim yol haritasında belirlenen öncelikli ülkelere 

penetre olma aksiyonları devam etmektedir. Belirlenen yol haritasındaki 

aksiyonlar Open Project programı ile izlenmektedir.” 

2017 yılından itibaren Turquality kapsamında desteklenen firma 

maalesef yeni bir ülkenin pazarına girerek satışa başlamadığını ifade 

etmiştir. Ancak firmanın kendi yapısına özgü geliştirilen “Markalaşma 

Gelişim Yol Haritası Çalışması” kapsamında hedeflenen yeni uluslararası 

pazarlara giriş çalışmaları devam etmektedir. 

Yurtdışında düzenlenen fuarlara katılım, uluslararası piyasalarda satış 

yapan firmalar için oldukça önemlidir. Potansiyel müşteri ve tüketiciler ile 

temasa geçmek ve marka farkındalığının global düzeye taşınması için 

fuarlara katılım Turquality destek programlarının sunmuş olduğu önemli 

bir fırsat olarak firmalara sunulmaktadır. Turquality Marka Destek 

Programı destekleri sayesinde firmanın yurtdışındaki fuarlara katılımı şu 

şekilde yorumlanmıştır: 

“Firmamızın stratejik planı doğrultusunda hedef pazarlara hizmet eden 

yurtdışı fuarlarına katılım sağlamaktadır. Katılım sağlanan her fuar 

sonrası ulaşılan potansiyel müşterilerin siparişe dönmesi kritik 

performans ölçütü olarak izlenmektedir.” 

Yurtdışında ortaklık kurmada Turquality Marka Destek Programının 

etkileri hakkında yetkilinin görüşleri şu şekildedir: 

“Firmamızın etkin izlediği stratejik iş planı doğrultusunda belirlediği 

kritik iş ortaklıkları kurmaktadır. Bu ortaklıkların kurulmasında 

Turquality’nin direkt bir etkisi olduğu söylenemez.” 

Turquality Marka Destek Programı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki 

tüketici ve iş dünyasının markaya olan bakışı nasıl etkilendiğini yetkili şu 

şekilde açıklamıştır: 
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“Olumlu yönde etkiledi. Yurtiçinde marka saygınlığımız daha da artmış 

oldu. Yurtdışında ise hedeflediğimiz farklı ülke pazarlarına açılma şansı 

yakaladık ve bu sayede şirketimizin yurtdışındaki marka değeri oldukça 

artmış oldu.” 

Turquality Marka Destek Programı sayesinde sektördeki ileri gelen 

markaların tecrübelerinin firmaya olan katkısı şu şekilde açıklanmıştır: 

“Turquality gelişim yol haritasının oluşturulması aşamasındaki 

çalışmalarda sektördeki markaların tecrübelerinden yararlanılmıştır.” 

Turquality Marka Destek Programının işletmenin pazarlama karması 

kararları üzerindeki etkileri hakkında yetkilinin düşünceleri aşağıdaki 

gibidir: 

“Pazarlama karması elemanları dört faktörden meydana gelmektedir. 

Bu faktörler ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinden 

oluşmaktadır. Firmamızın pazarlama karması elemanlarını kullanma 

konusunda destek aldığı danışmalıklar ile stratejisini belirleme ve yer 

aldığı piyasa koşullarında rakiplerine karşı üstünlük sağlayacak öne 

çıkaracağı faktör(leri) belirlenmesinde Turquality programının olumlu 

katkısı olmuştur.” 

Turquality Marka Destek Programı ile firmanın daha önce girmeyi 

düşünmediği veya planlayıp da giremediği yurt dışı pazarlar hakkında 

yakalanan fırsatlar şu şekilde değerlendirilmiştir: 

“Turquality gelişim yol haritasının belirlenmesi aşamasında 

gerçekleştirilen çalışmalarda yapılan analiz sonuçlarına göre kısa vadede 

öncelik olarak düşünmediği pazarlara girme kararı almıştır.” 

5. Tartışma ve sonuç 

Turquality desteği almaya başlamadan önce Ortadoğu’ya hiç ihracatı 

bulunmayan firmanın, destek almaya başlamasıyla beraber üç farklı 

Ortadoğu ülkesine giriş yaptığı görülmüştür. Turquality desteği sonrası 

firmanın daha önce girmediği uluslararası pazarda ihracat yapması 

firmanın uluslararası rekabetinin geliştiğine işaret etmektedir. Yurtdışı 

fuarlara katılım, firma organizasyonunun uluslararası rekabete hazırlayan 

danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile diğer konularda verilen Turquality 

destekleri, firmanın yurtdışındaki piyasalarda rekabet gücünü ve pazar 

payını arttırdığını göstermektedir. 

2018 yılında firmanın reklam harcamalarındaki büyüme %126 

seviyesinde artmıştır. Firmanın almış olduğu destekler sayesinde reklam 

ve tanıtım faaliyetlerinin artması, firmanın pazarlama alanında daha 

rekabetçi bir seviyeye ulaştığına işaret etmektedir. 

Reklam harcamalarındaki büyüme rakamlarının yüksek olduğu yıllarda 

ciro ve ihracat rakamlardaki büyüme nispeten daha düşük olurken, reklam 
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harcamalarındaki büyümenin düşük olduğu yıllarda ise ciro ve ihracat 

rakamlarındaki büyüme ise nispeten yüksek olduğu görülmektedir. 

Ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlama ve satışlarında hayati öneme sahip 

reklamların hedef pazar ve tüketicilere yönelik etkileri yeniden gözden 

geçirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Diğer yandan reklam harcamalarının 

ciro içindeki payı 2015 ve 2017 yılları hariç artış göstermiştir. Yıllar içinde 

düşüşler olmasına rağmen, reklam harcamalarının ciro içindeki payı söz 

konusu periyod içerisinde artış trendi izleyerek, iki katta daha fazla 

artmıştır. Firmanın reklam harcamalarının hem miktar hem de ciro içindeki 

artışında Turquality kapsamında alınan finansal desteklerin etkisi oldukça 

yüksektir. 

Turquality Yönetici Geliştirme Programı kapsamında 2018 yılında 

firmanın üst düzey yöneticileri eğitim almıştır. Söz konusu eğitimler; 

Yönetim-Organizasyon, Pazarlama, Operasyon ve Süreç Yönetimi, 

Tedarik Zinciri Yönetimi, Finans-Muhasebe fonksiyonlarında yürütülen 

süreç ve sistemlere yönelik yetkinlikleri geliştirmiştir. 

Turquality Marka Destek Programı kapsamında alınan desteklerin, 

firmanın ulaşmak istediği hedeflere katkı sağladığı anlaşılmaktadır. 

Program kapsamında alınan destekler yeterli görülmektedir. 

Turquality Programı kapsamında “Markalaşma Gelişim Yol Haritası 

Çalışması” desteği sayesinde firmaya özel geliştirilen “marka stratejisi” ile 

pazar araştırması, kurumsal kimlik çalışmaları, sosyal medya yönetimi vb. 

konularda firmaya verilen danışmanlık hizmeti sonucunda firmanın marka 

imajı güçlendirilmiştir. Firma üretiminin daha yüksek katma değer üreten 

bir yapıya dönüşmesi için ihtiyaç duyulan Ar&Ge finans kaynağı 

Turquality Marka Destek Programı ile firmaya sunulmuştur. “Markalaşma 

Gelişim Yol Haritası Çalışması” kapsamında yapılan çalışmalar 

sonucunda daha güçlü bir marka yönetimi ve algısı oluşturulmuştur. 

Turquality Marka Destek Programı kapsamında verilen danışmanlık ve 

eğitim destekleri sayesinde firmanın kurumsal yapısı güçlenmiş ve 

geliştirilmiştir. Diğer yandan belirli kalemlerde verilen finansal destekler 

sayesinde, firmanın uluslararası piyasalardaki potansiyel pazar ve 

müşteriler hakkında gerekli araştırma ve bilgi toplama çalışmaları 

yürütülmüştür. Turquality destekleri sayesinde firma, global hedeflere 

yönelik bir kurumsal yapı geliştirerek misyon ve vizyonunu güncellemiştir. 

Program sayesine alınan desteklerin, firmanın marka değeri ve marka 

imajı üzerinde fark edilir katkılar sağladığı ifade edilmiştir. Turquality 

destek programı kapsamındaki düzenlenen fuarlar ve etkinlikler müşteri 

farkındalığını arttırırken, bu program kapsamında desteklenen firmaların 

üretim ve hizmet kalitesinin devamlı geliştirildiği ve kurumsal yapılarının 

sürekli iyileştirildiği bilinci sayesinde, tüketici ve müşterilerin marka 

sadakati ve firmalara olan güveni artmaktadır. Firmanın stratejik planı 
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doğrultusunda hedef pazarlara hizmet eden yurtdışındaki farklı fuarlara 

katılan firma, söz konusu fuarların yeni pazarlara açılmalarını sağladığı 

görüşündedir. 

Yurtdışı ortaklıkların kurulmasında Turquality Programının firmaya 

herhangi bir katkı sunmadığı anlaşılmaktadır. 

Turquality Marka Destek Programı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki 

tüketici ve iş dünyasının markaya olan bakışı olumlu yönde etkilediği 

düşünülmektedir. Yurtiçinde marka saygınlığının arttığı ve yurtdışında ise 

hedeflenen pazarlara açılma şansının yakalanarak firma markasının 

yurtdışındaki değerinin arttığı aktarılmıştır. 

Firma, Turquality gelişim yol haritasının oluşturulması aşamasındaki 

çalışmalarda sektördeki ileri gelen markaların tecrübelerinden 

yararlanmıştır. 

Firmanın, pazarlama karması elemanlarını kullanma konusunda destek 

aldığı danışmanlıklar ile stratejisini belirleme ve yer aldığı piyasa 

koşullarında rakiplerine karşı üstünlük sağlayacak öne çıkaracağı 

faktör(leri) belirlenmesinde Turquality programının olumlu katkısı olduğu 

aktarılmıştır. 

Turquality gelişim yol haritasının belirlenmesi aşamasında 

gerçekleştirilen çalışmalarda yapılan analiz sonuçlarına göre firma, kısa 

vadede öncelik olarak düşünmediği pazarlara girme kararı almıştır. 

Firma bazında elde edilen veriler ile mikro düzeyde yapılan Turquality 

programı destekleri etkilerinin analizi yanında, ikincil kaynaklardan elde 

edilen veriler ile makro düzeyde söz konusu desteklerin etkileri de 

araştırılmıştır. 2019 yılında dünyanın en değerli 500 markası arasında 

Türkiye menşeili herhangi bir marka yer almamıştır. GSMH seviyeleri 

Türkiye’den daha düşük olan ülkeleri de bu listede yer almıştır. “10 yılda 

10 dünya markası” yaratma vizyonu ile başlatılan Turquality projesi, 

global düzeyde en değerli 500 marka arasına herhangi bir markanın yer 

almasına katkı sağlayamamıştır. 

Turquality Destek Programı kapsamında bugüne kadar desteklenen 193 

markadan sadece 29 tanesi 2019 yılındaki Türkiye’nin en değerli ilk 100 

markası listesinde yer almıştır. Turquality Marka Destek programı 

kapsamında desteklenen hiçbir marka bu listeye girememiştir. 

Ülkelerin rekabet gücünü ortaya koyan Küresel Rekabet İndeksi 2007-

2008 yılı raporuna göre Türkiye tüm ülkeler arasında rekabet gücü olarak 

53. sırada yer almıştır. Son on yıl içerisinde ülkemizin rekabet 

sıralamasındaki en kötü derecesi 2008-2009 raporundaki sıralamada yer 

almıştır. Bu yıl Türkiye on sıra geri düşerek 63. sıraya kadar gerilemiştir. 

Sonraki yıllarda 2012-2013 dönemine kadar kademeli olarak 43. sıraya 

kadar yükselen Türkiye’nin küresel rekabet gücü, sonraki yıllarda tekrar 
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gerilemeye başlamıştır. 2016-2017 döneminde 55. Sıraya kadar gerileyen 

Türkiye, 2017-2018 döneminde tekrar on yıl önceki sıralamadaki yerine 

gelmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin küresel rekabet indeksindeki 

sıralaması yeniden 53. sıraya gelmiştir. Ülkelerin makro ve mikro plandaki 

ekonomik gücünü ortaya koyan Küresel Rekabet İndeksi verileri, dünyanın 

17. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin son on yıl içerisinde küresel rekabet 

içerisinde 53. sırada yer aldığını ve bu sırasının iniş ve çıkışlar sonucunda 

değişmediğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de firmaların dünyadaki diğer 

tüm rakipleri karşısında ayakta kalması için gerekli olan rekabet güçleri 

için de önemli bir gösterge olan bu indeks, Türkiye’deki firmaların küresel 

rekabette son on yıl içerisinde genel anlamda bir ilerleme 

kaydetmediklerine de işaret etmektedir. 
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1.Giriş 

Kişilik özelliklerinin Psikoloji biliminin yanı sıra işletme alanının da 

dikkat çeken bir konusu olduğu, son yıllarda konuyla ilgili yapılan 

akademik çalışmaların artış gösterdiği ve araştırma sonuçları 

doğrultusunda söz konusu özelliklerin çalışanların duygu, düşünce ve 

davranışları üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. Özellikle 2000’li yılların 

başından itibaren yıkıcı/olumsuz iş davranışlarının çalışma ortamında artış 

göstermesi, -o döneme kadar olanın tutumun aksine- çalışanların olumsuz 

kişilik özellikleri üzerinde odaklanmayı ve bu özellikler hakkında 

derinlemesine araştırma yapılmasını beraberinde getirmiştir (Jonason ve 

Webster, 2010). Paulhus ve Williams, 2002 yılında yaptıkları çalışmada 

narsisizm, Makyavelizm ve psikopati kavramlarını kişiliğin karanlık 

yönünü temsil eden üç ayrı kişilik yapısı olarak ele almış ve alan yazına 

“Karanlık Üçlü (Dark Triad)” kavramını kazandırmışlardır. Karanlık 

Üçlü’yü oluşturan her bir kavramın kendilerine has özellikleri ve davranış 

kalıpları bulunsa da, bir takım ortak özelliklere sahip oldukları ve sosyal 

ortamlarda çoğunlukla “zehirli”, “tehlikeli” ve “işlevsiz” olarak 

tanındıkları bilinmektedir. Bu nedenle hem paylaştıkları ortak özellikler 

hem de çalışma ortamında yapılacak olan çalışmalarda söz konusu 

kavramların birlikte ele alınmasını öneren araştırmacıların sayısı giderek 

artması (Jones ve Figueredo, 2013) kavramların tek bir çatı altında 

toplanmasını daha anlamlı hale getirmektedir. 

Bunun yanı sıra, Karanlık Üçlü kavramının kötücül ancak patolojik 

olmayan kişilik özelliklerini simgelediği ve erken tespitin gerekli 

olmadığına yönelik düşünce eğilimleri, bu özelliklerin çalışma ortamı 

başta olmak üzere, diğer sosyal alanlardaki olumsuz etkilerinin 

anlaşılmaya başlanması ile yön değiştirmeye başlamıştır (Yurdakul, 2019). 

Son yıllarda, Karanlık Üçlü kavramının ülkemizde yapılan birçok 

araştırmaya zemin oluşturduğu fakat konunun önemi ve derinliği göz 

önünde bulundurulduğunda, gelecekte söz konusu kavramla ilgili yeni 

araştırmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Karanlık 

kişilik özelliğine sahip çalışanların sosyal ortamlardaki “toksik”, “yıkıcı” 

ve “anti-sosyal” etkileri düşünüldüğünde, bu kişilerin olumsuz iş 

sonuçlarına neden olabilecek tutum ve davranışlarının önlenmesi ve 

gerekli kurumsal altyapının sağlanması açısından (işe seçme-yerleştirme 
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uygulamaları vb.) işletme yöneticilerinin konuya daha dikkatli 

yaklaşmalarının önemli olduğu düşünülmektedir. 

2.Karanlık Üçlü Kavramı 

Alan yazına ilk kez Paulhus ve Williams (2002) tarafından kazandırılan 

“Karanlık Üçlü” kavramının patolojik almamasına rağmen içinde anti-

sosyal özellikleri barındıran kişilik yapılarını temsil ettiği bilinmektedir. 

Bu kişilik yapıları Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati olarak 

adlandırılmaktadır. 

Bu üç kişilik yapısından narsisizm; temelde kişilerin kibirli yapıda 

olmalarını ve kendi özelliklerini aşırı biçimde yüceltme arzusu içinde 

olduklarını ifade etmektedir. Bunun yanı sıra, bu kişilerin ruhsal/bedensel 

özellikleriyle ilgili hayranlık duygusu içinde oldukları, kendilerini çok 

fazla beğendikleri, diğer insanlarla ilişkilerinde onların duygularını 

önemsemedikleri ve sosyal ortamlarda dikkatleri üzerlerine çekmeye 

meyilli oldukları bilinmektedir. Makyavelizm; kişilerin davranışlarını 

kişisel kazanç/fayda üzerine kurdukları ilişkiler içinde olmalarını ve bu 

amaçla diğer insanlara yalan söylemekten ya da onlara karşı ikiyüzlü bir 

tutum sergilemekten çekinmedikleri bir kişilik yapısını ifade etmektedir. 

Bu kişilerin, amaçlarına hizmet ettiği sürece başka insanları aldatma, yalan 

söyleme, manipüle etme gibi ahlaka uygun olmayan davranışlardan 

sakınmadıkları, diğer insanların zayıf noktalarından kolaylıkla 

faydalandıkları ve güç elde etmek için kötücül stratejileri planlamakta 

sakınca görmedikleri bilinmektedir. Psikopati ise; temelde kişilerde 

duygudaşlık ve vicdan eksikliği ile karakterize olan özellikleri ifade 

etmektedir. Söz konusu kişilerin, neden oldukları olumsuz sonuçlar 

karşısında herhangi bir pişmanlık & suçluluk duygusu yaşamadıkları, 

sosyal çevreleri içinde bulunan insanların iyiliğini umursamadıkları ve 

içinde yaşadıkları toplumun davranış kalıplarına aykırı anti-sosyal 

davranışlar sergiledikleri bilinmektedir. 

Narsisizm, Makyavelizm ve psikopati olarak tanımlanan bu kişilik 

özelliklerinin farklı tarihsel kökenleri olmasına rağmen ortak birtakım 

özellikleri barındırdıkları ifade edilmektedir. Örneğin, söz konusu 

kişiliklerin üçünde de sosyal ilişkileri yıpratıcı ve içinde kötü niyet 

barındıran amaç ve davranışların mevcut olduğu dile getirilmektedir. 

Bunun yanı sıra; üç kişilik yapısına sahip olan bireylerde diğer insanların 

yaşadıklarına yönelik olarak göstermiş oldukları kayıtsızlık, 

davranışlarındaki ikiyüzlülük ve saldırgan & kızgın tavırlar 

düşünüldüğünde, bu üç kişilik yapısının toplum refahı açısından risk 

oluşturabileceği aşikârdır (Paulhus ve Williams, 2002; Cömert, 2018). 

Türkiye’de Karanlık Üçlü kavramıyla ilgili yapılan çalışmalar 

incelendiğinde; söz konusu özelliklerin hem psikoloji hem de işletme 

alanındaki araştırmalara zemin oluşturduğu görülmektedir. Söz konusu 
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araştırmalarda, Karanlık Üçlü kişilik özelliklerinin, saldırganlık davranışı 

(Karaaslan, 2019), affetme duygusu (Havare, 2019), üretkenlik dışı iş 

davranışları (Gülerdi, 2020; Koçoğlu, 2020; Kanten, Yeşiltaş ve Arslan, 

2015), kariyer tercihleri (Dağtekin, 2020), psikolojik iyi-oluş (Saltoğlu, 

2018), aşk biçimleri ve bağlanma boyutları (Yücesan, 2016), risk alma, 

kendini sunma ve öz-farkındalık duyguları (Gültekin, 2015), eş uyumu 

(Yurdakul, 2019), yaşam doyumu (Tozar, 2019), iş tatmini (Özsoy ve 

Ardıç, 2017; Güllü ve Yıldız, 2019), sinik davranışlar (Murat ve Börü, 

2019), örgütsel muhalefet (Özdemir ve Atan, 2018; Naktiyok, Zengin ve 

Kayapılı, 2019) ve örgütsel vatandaşlık davranışı (Kanten, 2014) 

kavramlarıyla ilişkisi incelenmiştir. Konunun daha derinlemesine 

anlaşılması amacıyla aşağıda “karanlık üçlü” kavramını oluşturan üç 

kişilik boyutu ayrı ayrı açıklanacaktır; 

2.1 Narsisizm 

Kişinin kendi benliğine ve özelliklerine karşı duyduğu aşırı düzeydeki 

hayranlık olarak tanımlanan narsisizm kelimesinin kökeni, Yunan 

mitolojisinin bir kahramanı olan Narkissos’a kadar uzanmaktadır. Peri kızı 

Ekho’nun aşkına karşılık vermeyen Narkissos Tanrılar tarafından 

cezalandırılır. Bir gün dinlenmek için geldiği nehirde kendi yansımasını 

görür ve daha önce görmediği bu güzellik karşısında dili tutulur ve kendi 

suretine âşık olur. Nehrin kıyısında bir ömür kendisini seyrederek yemeden 

içmeden kesilir, günden güne erir ve en nihayetinde ölür (Russell, 2015) 

Kavramın mitolojik arka planından ayrılıp, psikoloji alan yazınına geçiş 

yapması ise ilk olarak Ellis’in çalışması sayesinde olmuştur. Ellis (1898) 

narsisizmi; kişinin cinsel dürtülerini yoğun olarak kendisine yöneltmesi 

şeklinde tanımlarken, Nacke (1899) ise söz konusu makaleyi Almancaya 

çevirirken kavramı otoerotizm kavramıyla eşanlamlı olarak kullanmıştır. 

Bu durum Freud’un dikkatini çekmiş ve “Narsisizm Üzerine” adlı 

çalışmasında (1914) kavramı, cinsel enerjinin kişinin kendi benliğine 

yöneltilmesi olarak tanımlamıştır. Aynı zamanda Freud bu kavramı, bazı 

araştırmalarında kişilerin hayatlarındaki normal bir gelişim dönemi olarak 

ele almış ve ikili ilişkilerinde kişinin kendine benzer özellikler taşıyan 

insanlarla birlikte olmayı tercih etmesi ya da onlarla iletişimi kesmesi gibi 

anlamlarda kullanmıştır (Levy, Ellison ve Reynoso, 2011). Horney (1939) 

ise narsisizmi, benliğin gerçekçi olmayan bir şekilde şişirilmesi olarak 

ifade etmekte ve kişinin kendisini sevmesinden ziyade yabancılaşmasının 

bir sonucu olduğunun altını çizmektedir. Kernberg (1970) ise 

çalışmasında; kişinin çevresindeki insanlar tarafından kabul görmeyi ve 

beğenilmeyi talep etmesinin narsistik eğilimler açısından önemli bir 

gösterge olduğunu ve bu isteğin istisnasız bütün insanlarda bulunduğunu, 

bu nedenle, bu durumun normal narsisizm olarak ifade edilebileceğini 

belirtilmiştir. Raskin ve Hall (1979) diğer çalışmalardan farklı olarak 

narsisizm kavramını bir kişilik özelliği olarak ele almış ve Narsistik Kişilik 
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Envanteri (NPI) olarak bilinen ölçüm aracını alan yazına dâhil etmiştir. 

Narsist kişilere yakından bakıldığında; büyüklenmeci davranışlar, kendi 

fikirlerine aşırı düzeyde bağlılık, takdir/onay talebiyle diğer insanlarla 

ilgilenmek ama bunun dışındaki durumlarda insanlara karşı ilgi ve empati 

yoksunluğu içinde olmak gibi özellikler göze çarpmaktadır (Masterson, 

2006). Bu durum, kişinin kendisiyle ilgili gerçeği yansıtmayan olumlu 

görüşler içinde olması, öncelikli olarak kendi duygu ve düşüncelerine 

odaklanması, her durumda haklı olduğuna yönelik katı inanca sahip 

olması, sosyal ilişkilere önem vermeyen ilişki kalıplarını tekrarlaması ve 

diğer kişilere karşı empati yoksunluğu yaşaması gibi tutum ve davranışları 

da beraberinde getirmektedir (Campbell ve Foster, 2007). 

Kohut'un (1971;1977) narsistik özelliklere sahip olan kişileri 

tanımlarken “büyüklenme, ilişki kurma güçlüğü, başkalarıyla eş duyum 

yapamama, bedeniyle aşırı uğraşma, çalışma zorluğu ve mizah 

duygusundan yoksunluk” kelimelerini kullandığı görülmektedir. Kohut, 

narsistik davranış ile kişilik bozukluğu arasında bir ayrım olduğunu; kişilik 

bozukluğu düzeyindeki narsizmin “Narsistik Kişilik Bozukluğu” şeklinde 

tanımlandığını ve bu durumda kişilerin kendilerini olduklarından daha 

önemli biri olarak algılayıp, aşırı beğenilme arzusu & beklentisi içinde 

olduklarını belirtmiştir. 

Alan yazına bakıldığında narsisizmin kırılgan ve büyüklenmeci olarak 

adlandırılan iki boyut altında incelendiği görülmektedir. Büyüklenmeci 

narsisizm; kişilerarası ilişkilerde büyüklenme, inatçılık ve baskın olma, 

kibirli & saldırgan davranışlar, kendini teşhir etme ve yüksek düzeyde öz-

güven özelliklerini içerirken, kırılgan narsisizmin ise yapısı itibariyle daha 

yüzeysel ve korunmacı olduğu bilinmektedir. Kişilerin korunmacı 

tutumlarının altında yatan özelliklere bakıldığında; bu kişilerin sahip 

oldukları sosyal kaygı nedeniyle içe dönük davranışlar sergiledikleri, diğer 

kişilere karşı düşmanlık duygusu içinde oldukları ve düşük düzeyde benlik 

saygısına sahip oldukları ifade edilmiştir (Miller ve Campbell, 2011). 

2.2 Makyavelizm 

Makyavelizm, Machiavelli’nin 16.yüzyılda yazmış olduğu Prens adlı 

kitabında kullanmış olduğu ifadeler üzerine oluştuğu düşünülen bir sosyal 

etki süreci (Christie ve Geis, 1970) olup, temel olarak “amaca ulaşmak için 

her yolun mübah olduğu”nu ileri süren bir yaklaşımdır. Bu düşünceye 

göre; belirlenen amaca ulaşmak için kişilerin sahip oldukları güç 

kaynaklarını kullanmalarının doğal olduğu ve bu doğrultuda kullanılan her 

türlü aracın & yöntemin yasal ve ahlaki olarak kabul edilebileceği 

varsayılmaktadır. O’Connor ve Athota (2013) makyavelistleri, çıkarlarını 

her şeyin üzerinde tutan, belirledikleri amaçlara ulaşmak için diğer 

insanları kolaylıkla kullanabilen & sömüren ve duygusal olarak manipüle 

etme kabiliyetleri yüksek kişiler olarak tanımlamışlardır. Robbins (1998) 
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ise kavramı, “kişilerin pragmatik olma, diğer insanlarla arasına duygusal 

mesafe koyabilme ve elde edilecek sonuçların bütün yolları mubah 

kıldığına inanma derecesi” olarak tanımlamıştır (Demirtaş ve Biçkes, 

2014). Spain ve arkadaşları (2014) makyavelistleri, diğer insanlarla duygu 

birliği içinde olmayan, toplumun değer yargılarıyla örtüşmeyen bir ahlaki 

bakış açısına sahip olan ve sadece kendi amaçlarını gerçekleştirmeye 

odaklanmış kişiler olarak tanımlamaktadır. Zeigler-Hill ve Vonk (2015), 

Makyavelizm’in kişilerarası ilişkilerde duygusal eksiklik ile bağlantılı 

olduğunu ve söz konusu kişilerin herhangi bir konuda karar alırken, kararın 

duygusal sonuçlarından ziyade pratik sonuçlarına odaklandıklarını 

belirtmişlerdir. Bu kişilerin aynı zamanda dışa dönük yapıda olmalarının 

arkasında, iletişim içinde oldukları kişilerin zayıf yönlerini bularak 

onlardan faydalanma amacının bulunduğu bilinmektedir (Wai ve 

Tiliopoulos, 2012) 

Psikoloji alanında ilk kez konuyla ilgili çalışan Christie ve Geis (1970), 

bu özelliğe sahip kişilerin ahlaktan yoksun olmadıklarının fakat içinde 

bulundukları durumların merkezine faydacı bir bakış açısını koyarak 

bilişsel olarak geliştirdikleri etik ilkelere göre hareket ettiklerinin altını 

çizmişler ve Makyavelli’nin yazılarından esinlenerek oluşturdukları Mach 

IV ölçüm aracını alan yazına kazandırmışlardır. 

Buna göre Christie ve Geis (1970, s. 3-4), Makyavelist kişilerde dört 

temel ortak nokta olduğunun altını çizmişlerdir. Bunlar; a- Sosyal 

ilişkilerde duygu yoksunluğu (sosyal ortamlarda ilişki içinde oldukları 

kişileri kişisel amaçlarına ulaştıracak birer araç olarak görmeleri ve onlarla 

karşılıklı duygusal bir paylaşıma girmekten kaçınmaları), b- Toplumsal 

ahlâk anlayışına yönelik kaygı yoksunluğu (yalan söyleme, insanları 

aldatma ve sürekli kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmek gibi 

davranışların, toplumun ahlak & değer yargılarına aykırı olduğunu 

bilmelerine rağmen, kendi faydalarna hizmet edecek şekilde hareket 

etmeleri ve bu konuda herhangi bir kaygı duymamaları), c- Büyük bir 

psikopatolojinin yokluğu (Nörotisizm ve psikotizm gibi patolojilere sahip 

olmadan ilişki içinde bulunduğu kişilere yönelik yaptıkları 

değerlendirmelerde, rasyonel bakış açısından ödün vermeden karar 

almaları), d- Düşük ideolojik bağlılık ve kendi gündemlerine bağlı kalma 

(Birçok ideolojik grubun içinde aktif olarak yer almalarına rağmen idealist 

amaçlardan çok, elde edebilecekleri sonuçlara odaklanmaları). Bunun yanı 

sıra, Makyavelizm’in ortaya çıkışında ve insanlar arasında yayılmasının 

altında birtakım nedenlerin olduğu ifade edilmektedir. Bunlar; tüm 

insanların özünde kötü olduklarına inanılması ve herkesin kendi çıkarları 

doğrultusunda hareket edecekleri yönündeki düşünceler; kişilerin kendi 

amaçlarına ulaşmak için saf ve deneyimsiz olarak gördükleri diğer kişileri 

amaçları uğruna suiistimal etmeleri ve kişisel çıkarların toplumdan 

topluma değişkenlik gösterebilen değerlerden daha önemli olduğuna 
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inanılmasıdır. Bu nedenle Makyavelist özelliklere sahip kişilerin 

bulundukları sosyal ortamlarda kendilerine göre daha deneyimsiz ve 

çekingen kişileri kendi amaçları doğrultusunda kolaylıkla yönlendirdikleri 

ve bu konuda herhangi bir endişe, gerginlik ya da üzüntü duymadıkları 

ifade edilmektedir (Toplu Yaşlıoğlu ve Atılgan, 2018). Nitekim, Wilson ve 

arkadaşlarının 1998 yılında yaptıkları çalışmada Makyavelist kişilerin 

diğer insanlar tarafından uzun süreli ilişkilerde tercih edilmemelerinin 

arkasında; bu kişilerin daha az güvenilir yapıda olmaları ve işbirliğine & 

yardımlaşmaya izin vermeyen rekabetçi alışkanlıklarının bulunmasının 

olduğu ortaya konulmuştur. 

2.3 Psikopati 

Kökeni Yunanca psyc (zihin) ve pathos (dert) kelimelerinden gelen 

psikopati kavramı ilk kez Philippe Pinel (1801) tarafından herhangi bir 

psikotik belirtisi bulunmayan kişilerin ahlaki değerlerinde görülen 

yoksunluk olarak ifade edilmiş ve Koch (1891) kavramı, toplumun 

yapısına uygun biçimde davranmayan kişileri tespit etmek amacıyla 

kullanmıştır. 1941 yılında ise Cleckley “Akıl Sağlığının Maskesi” adlı 

çalışmasında psikopatiyi “kişilerarası duygusal ve davranışsal özelliklerin 

etkileşimi sonucu oluşan bir kavram” olarak tanımlamıştır. Cleckley bu 

çalışmasında, psikopati özelliği taşıyan kişilerde bulunan ortak davranış 

özelliklerini sıralamış ve bu kişilerde duygusal yüzeysellik, dürtüsel 

hareket etmeye eğilim, diğer insanlarla kurdukları ilişkilerde 

güvenilmezlik ve vicdan & empati & utanç yoksunluğu, düşük 

farkındalık/bağlılık düzeyi, ruh halinin anlık değişimleri ve zarar verici 

davranışlar içindeyken pişmanlık duymama gibi birtakım ayrıştırıcı 

sinyallere dikkati çekmiştir. 

Bu tür istenmeyen özelliklerin yanı sıra psikopati kavramının, kendi 

içinde birtakım olumlu özellikler barındırdığı ve bu kişilerin sempatiklik, 

çekicilik, zeki ve etkileyici olma gibi bir insanda bulunması fazlasıyla 

istenilen özelliklere sahip oldukları görülmekte (Ray ve Ray, 1982) ve 

kariyerleri boyunca yüksek sosyal statü elde etme başarısı gösterebildikleri 

ifade edilmektedir (Akhtar, Ahmetoğlu ve Chamorro-Premuzic, 2012). 

Bunun yanı sıra, söz konusu özelliklere sahip kişilerin suç içeren 

faaliyetlere daha yatkın oldukları ve bu nedenle psikopatinin, Karanlık 

Üçlü kişilik özellikleri arasında en tehlikelisi olarak sınıflandırıldığı göze 

çarpmaktadır (Gordon ve Platek, 2009; Paulhus ve Williams, 2002). 

Psikopati üzerine ilk yıllarda yapılan çalışmalar klinik psikoloji 

alanında yürütülürken, daha sonra kavramın duygu durum & kişilik 

bozukluğuyla ilişkilendirilmesinin yanı sıra başlı başına bir kişilik özelliği 

olabileceği ifade edilmeye başlanmıştır (Levenson, Kiehl ve Fitzpatrick,  

1995). Psikopatiyi ölçmek amacıyla Hare (1980) tarafından geliştirilen 

Psikopati Kontrol Listesi (PCL), daha sonra güncellenerek revize edilmiş 
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(PCL-R) ve kişilik özellikleri/eğilimleriyle ilişkilendirilmiştir (Hare, 

1991). 20 sorunun bulunduğu ölçüm aracı iki faktörlü bir yapıyı ortaya 

koymakta; birinci faktör; duygu & vicdan yoksunluğu, bencillik, 

duyarsızlık ve başkalarını manipüle etme gibi özellikleri barındıran 

emosyonel ayrışmayı, ikinci faktör ise; tutarsız yaşam biçimini, başkalarına 

bağımlı olma ve anti sosyal davranış öykülerini içeren anti-sosyal 

davranışları içermektedir (Hare, Clark, Grann ve Thornton, 2000). Birincil 

psikopati daha çok temel ve içsel süreçleri içeren bir kişilik özelliği iken 

ikincil psikopati daha çok durumsal tepkiler ve davranışlar sonucu 

geliştirilen bir kişilik özelliği olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 

birincil psikopatların özgüvenli, tutarlı ve duygu yoksunu; ikincil 

psikopatların ise çekinceli, saldırgan ve tepkisel/dürtüsel olduğu ifade 

edilmektedir (Tozar, 2019). 

Konuyla ilgili yapılan araştırmalara (Vaurio, Repo-Tiihonen, 

Kautiainen ve Tiihonen, 2017; Maes, Woyke ve Brazil, 2018) 

bakıldığında; bu özellikleri taşıyan kişilerin daha genç yaşta hayata veda 

ettikleri ve bu ölümlerin daha çok şiddet içerikli olduğu vurgulanmaktadır. 

Söz konusu kişilerin davranışlarını kontrol etmede yaşadıkları problemler, 

daha fazla düzeyde heyecan arayışları ve daha az düşünüp öncelikli olarak 

dürtülerine göre hareket etme yatkınlıkları düşünüldüğünde, hayatlarıyla 

ilgili sıklıkla riskli seçimler yapmaları ve tehlikeli/zarar verici ortamlar 

içinde olmaları beklenilen bir durumdur. 

3. Karanlık Üçlü’nün İş Hayatındaki Etkileri 

Çalışma hayatında kişilerin sahip oldukları özelliklerin onların duygu, 

tutum ve davranışları üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, 

çalışma hayatında meydana gelen olumsuz iş davranışlarının altında yatan 

“karanlık” kişilik özelliklerini araştıran çalışmaların  (Robinson ve 

O’Leary-Kelly, 1998; Penney ve Spector, 2002; Brunell, Gentry, 

Campbell, Hoffman, Kuhnert ve DeMarree, 2008) artış göstermesi dikkati 

çekmektedir. Bunun yanı sıra, çalışma hayatında görülen etik dışı 

davranışların son yıllarda giderek çoğalıyor oluşu, araştırmacıları bu 

davranışların altında yatan nedenlerin tespit edilmesi amacıyla bu 

konularda daha fazla araştırma yapmaya yönlendirdiği görülmektedir 

(Harms, Spain ve Wood, 2014). Bu araştırmalardaki en temel ortak 

noktanın,  bu özellikleri taşıyan kişilerin sosyal çevreleri tarafından sorun 

yaratan & diğer insanlara zarar veren kişiler olarak algılandıkları ve son 

dönemde iş ortamında bu özelliklere sahip kişilerle karşılaşmanın 

kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Karanlık üçlü özelliklerinden 

Narsisizm; empati yoksunluğu, kibir duygusu, kendini övme, 

Makyavelizm; sosyal çekicilik, manipülatif davranışlar, güç takıntısı, 

baskıcı söylemler ve Psikopati; anti-sosyal davranışlar, vicdan & 

sorumluluk yoksunluğu, sıklıkla yalan söyleme gibi durumlarla karakterize 

edildiği ve sosyal ortamlarda bu tür özelliklerin diğer kişiler tarafından 
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uygunsuz olarak değerlendirildiği bilinmektedir (Kowalski, 2001). Bunun 

yanı sıra, çalışma ortamında söz konusu özelliklere sahip kişilerin kurumda 

üst pozisyonlara çıkmak ve/veya stratejik ittifak oluşturmak amacıyla 

sosyal ilişkilerinde manipülasyonu bir yöntem olarak tercih ettikleri (Buss, 

2009), kurum içi ilişkilerinde sosyal etki taktiklerini benimsedikleri 

(Jonason ve Webster, 2012), hedeflerine ulaşana kadar diğer kişileri 

rahatsız edici davranışlardan bilerek kaçındıkları (Wisse ve Sleebos, 2016) 

ve yüksek maaş & statü beklentileri içinde oldukları (Spurk, Keller ve 

Hirschi, 2016) ifade edilmektedir. Bu nedenle çalışma ortamında bu tür 

tutum ve davranışlar içinde olan çalışanların gerek diğer çalışanlar gerekse 

işletmenin performansı üzerinde bir takım olumsuz etkiler yaratabileceği 

öngörülebilecek bir durumdur. Aşağıda çalışma ortamında Karanlık Üçlü 

özellikleriyle ilişkili olabilecek kavramlar başlıklar halinde ele alınmıştır; 

3.1 İş Performansı 

Karanlık üçlü özelliğine sahip kişilerin çalışma ortamındaki 

performanslarıyla ilgili alan yazındaki araştırmalara bakıldığında 

çoğunlukla söz konusu özelliklerin iş performansını pozitif yönde 

etkilediğinin vurgulandığı görülmektedir. Örneğin O’Boyle ve 

arkadaşlarının 2012 yılında yaptıkları çalışmada, Makyavelizm ve 

Psikopatinin iş performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu 

belirtilmiştir. Benzer şekilde, Reina ve arkadaşlarının 2014 yılında 

yaptıkları çalışmada yöneticilerin narsistik kişilik özelliklerinin işletmenin 

performansına olumlu yönde katkı sağladıkları ortaya çıkmıştır. Narsist 

kişilerin kendi özellikleriyle ilgili kişisel reklamlarını iyi yapabildikleri, 

yöneticilerinin gözünde sahip oldukları özellikleri parlatabildikleri ve 

izlenim yönetimi taktiklerini başarılı bir biçimde kullandıklarından dolayı 

kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıktıkları ifade edilmektedir (Le 

Breton, Shiverdecker ve Grimaldi, 2018). Öte yandan, söz konusu kişilerin 

beraber çalıştıkları kişilerin güvenlerini suiistimal ettikleri ve kaba 

davranışlarda bulunup zorbalık ettikleri düşünüldüğünde, çalışma 

arkadaşları tarafından dışlanarak performanslarını düşürdükleri de ileri 

sürülmektedir (Toplu Yaşlıoğlu ve Atılgan, 2018). Bunun yanı sıra, narsist 

kişilerin performans amaçlarını mevcut iş sonuçlarından ziyade 

kendilerinden bekledikleri performans düzeyine göre belirledikleri ve 

sahip oldukları aşırı öz-güven düzeyi nedeniyle de performanslarını 

sergilemeleri sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktaları gözden 

kaçırdıkları ortaya çıkmıştır (Campbell, Goodie ve Foster, 2004). 

Psikopati özellikleri taşıyan kişilerin ise çalışma ortamında daha 

rasyonel hareket ettikleri, duygusal olmayan kararlar aldıkları ve hedefe 

kesintisiz odaklandıkları düşünüldüğünde, ilk aşamada bu kişilik 

özelliğinin çalışanlara performanslarını artırma yolunda fırsat yaratacağı 

düşünülebilir. Fakat söz konusu kişilerin bulundukları sosyal ortamda 

göstermiş oldukları anti-sosyal davranışların diğer çalışanlarla aralarındaki 
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karşılıklı güven duygusunu zedeleyeceği, işbirliği & dayanışma gibi en 

temel grup değerleriyle çatışacağı ve zamanla bu kişilerin iş 

performanslarının düşeceği beklenmektedir. Ayrıca Psikopati özelliklerine 

sahip olan kişilerin sorumluluk duygusundan kaçındıkları ve 

davranışlarında titiz olmadıkları düşünüldüğünde, bu tutumlarının zamanla 

kendilerine yönelik gelişmiş olan yüksek performans beklentilerini de boşa 

çıkaracağı bilinmektedir (Set, 2020). 

3.2 Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Karanlık Üçlü’nün olumsuz doğası gereği, bu özelliklere sahip kişilerin 

tutum ve davranışlarının kurumlarda birtakım yıkıcı sonuçlara neden 

olacağı düşünüldüğünde, gönüllülük esasına dayalı olduğu kabul edilen 

vatandaşlık davranışıyla ilgili elde edilen araştırma sonuçları, bu 

kavramların arasında ters yönlü bir ilişkinin bulunacağına yönelik bir 

beklentiyi de beraberinde getirmektedir. Nitekim Boddy ve arkadaşlarının 

2010 yılında yaptıkları araştırmada, Psikopati özelliklerini gösteren 

liderlerin kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan ve 

çalışanlarına örgütsel destek sağlamaktan kaçındıkları ifade edilmektedir. 

Benzer şekilde, Becker ve O’Hair (2007), Makyavelistlerin,  kişilere 

yönelik olarak örgütsel vatandaşlık davranışları içinde bulunmaktan 

kaçındıklarını ortaya koymuşlardır. Liu, 2008 yılında yaptığı çalışmada,  

Makyavelist kişilerin, çalışma arkadaşlarıyla bilgi paylaşımına karşı istekli 

olmadıklarını belirtmiştir (LeBreton ve diğerleri, 2018). Öte yandan, bazı 

araştırmacılar (Campbell ve diğerleri, 2011; Che, 2012) karanlık üçlü 

özelliklerine sahip olan kişilerin kurumdaki diğer kişiler üzerinde olumlu 

bir etki yaratabilmek, diğer kişilerden daha farklı & üstün görünmek, 

içinde yer aldıkları grup içinde güç elde etmek amacıyla izlenim yönetimi 

taktiklerini kullanmak suretiyle örgütsel vatandaşlık davranışları olarak 

değerlendirilebilen faaliyetler içinde bulunabileceklerini ifade etmişlerdir 

(Kanten, 2014). 

3.3 İş Tatmini 

Kişilik özelliklerinin iş tatminiyle ilişkisine yönelik alan yazında çok 

sayıda araştırma olmasına rağmen, Karanlık Üçlü’nün iş tatminiyle 

ilişkisine odaklanan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bruk-Lee ve 

arkadaşlarının 2009 yılında yaptıkları çalışmada, Narsist ve Makyavelist 

özelliklere sahip olan kişilerin iş tatmini düzeylerinin düşük olduğu 

belirtilmiştir. Jonason ve arkadaşlarının 2015 yılında yaptıkları çalışmada 

ise Makyavelist ve Psikopati özellikleri gösteren kişilerin iş tatmini 

düzeylerinin düşük olduğu fakat Narsist kişilerin işlerine yönelik olarak 

tatmin duygusu içinde oldukları ifade edilmektedir (LeBreton ve diğerleri, 

2018). Karanlık Üçlü özelliklerinin saldırgan, sorumsuz, uyumsuz ve 

çatışma yaratan yapısı düşünüldüğünde, bu özelliklere sahip olan kişilerin 

çalışma ortamında diğer insanlarla olan ilişkilerinden huzur bulmaları, 
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yaşadıkları paylaşımlardan mutlu olmaları ve yaptıkları işten tatmin 

olmaları oldukça zordur. Özsoy ve Ardıç’ın (2017) konuyla ilgili 

çalışmasında narsisizm, Makyavelizm ve psikopatinin iş tatmini ile negatif 

yönlü bir ilişkide olduğu ortaya konulmuştur. Öte yandan, bazı istisnai 

durumlarda bu özelliklere sahip olan kişilerin de iş tatmin düzeylerinin 

yüksek olabileceği ileri sürülmektedir. Örneğin, Narsist kişilerin güç ve 

başarı odaklı yapıları gereği kendilerini ön plana çıkartacak görevlerde; 

Makyavelist ve psikopati özelliklerini gösteren kişilerin rekabetin ön 

planda tutulduğu çalışma ortamlarında daha çok motive ve hırslı oldukları 

düşünüldüğünde; başarı, güç ve rekabet kültürünün hâkim olduğu çalışma 

ortamlarında söz konusu kişilerin kendilerini daha mutlu ve tatmin olmuş 

hissetmeleri beklenilen bir durumdur. Nitekim, Soyer ve arkadaşlarının 

1999 yılında yapmış oldukları çalışmada, satış pozisyonlarında görev alan 

narsist kişilerin narsist olmayan kişilere oranla, işleriyle ilgili daha yüksek 

düzeyde tatmin duygusu yaşadıkları ortaya konulmuştur. 

3.4 Üretkenlik Dışı Davranışlar 

Karanlık Üçlü kişilik özelliklerinin çalışma ortamındaki üretkenlik dışı 

davranışlar üzerindeki etkisine yönelik olarak yapılan çalışmalara 

bakıldığında, söz konusu özelliklere sahip olan kişilerin yüksek oranda 

üretkenlik dışı davranışlara meyilli oldukları görülmektedir (O’Boyle, 

Forsyth, Banks ve McDaniel, 2012). Narsist kişilerin egolarına yönelik bir 

tehdit algılama durumunda saldırgan duygular içine girdikleri  (Bushman 

ve Baumeister, 1998) ve üretkenlik dışı iş davranışlarına yöneldikleri 

bilinmektedir (Grijalva ve Newman, 2015). Benzer biçimde, James ve 

arkadaşlarının 2014 yılında yapmış oldukları çalışmada, karanlık üçlü 

düzeyleri yüksek olan kişilerin çalışma arkadaşlarının kötü performans 

göstermelerinden memnun oldukları ortaya çıkmıştır (LeBreton ve 

diğerleri, 2018). Makyavelist özelliğe sahip olan kişilerin çalışma 

ortamındaki diğer çalışanları kendilerine rakip olarak görmeleri 

durumunda, yalan, hile ve bir takım etik dışı stratejilere başvurdukları 

düşünüldüğünde, söz konusu kişilerin üretkenlik dışı davranışlara 

kolaylıkla yönelebilecekleri tahmin edilmektedir.  Nitekim Yin ve 

Cohen’in (2018) yapmış oldukları çalışmada, narsist ve Makyavelist kişilik 

özelliklerinin hem bireye hem de örgüte yönelik olan üretkenlik dışı 

davranışlar üzerinde etkisi olduğu ifade edilmiştir. Öte yandan, konuyla 

ilgili yapılan araştırmaların bazılarında, karanlık üçlü özelliklerinin 

çalışma ortamında görülen üretkenlik dışı davranışlar üzerinde farklı 

etkilere sahip olabileceği ifade edilmiştir. Örneğin, Kanten ve 

arkadaşlarının 2015 yılında yapmış oldukları çalışmada, Makyavelist 

özelliklere sahip çalışanların üretkenlik dışı davranışlar sergiledikleri ifade 

edilirken, psikopati ile aralarında anlamlı bir ilişki olmadığı ve narsist 

kişilerle söz konusu davranışlar arasında ise ters yönlü bir ilişki olduğu 

ortaya çıkmıştır. Benzer biçimde, Özsoy’un (2018) yapmış olduğu 
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çalışmada; Makyavelist ve narsist kişilik özelliklerinin, üretkenlik dışı 

davranışlar üzerinde etkisi olmadığı sadece psikopati özelliklerinin bu 

davranışların belirleyicisi olabileceği vurgulanmıştır. Bu durumda, söz 

konusu kişilik özelliklerine sahip olan kişilerin, çalışma ortamında diğer 

çalışanların gözünde kötü bir izlenim bırakmaktan bilerek kaçındıkları ve 

üretkenlik dışı davranışlardan uzak durmayı tercih ettikleri 

düşünülmektedir. 

3.5 Liderlik 

Kişilik özelliklerinin Liderlik davranışı üzerindeki etkileriyle ilgili 

yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, bu iki kavram 

arasındaki ilişkinin üzerinde sıklıkla durulduğu (Hiller, DeChurch, Murase 

ve Doty, 2011) ve kişilik özelliklerinin liderlik davranışlarının önemli bir 

belirleyicisi olduğu görülmektedir. Alan yazına yakından bakıldığında ise 

söz konusu ilişkiyi inceleyen kişilik özelliklerinin daha çok Büyük Beşli 

(Big Five) özellikleri etrafında şekillendiği ve kişiliğin karanlık yönüyle 

ilgili çalışmaların sayıca daha az olduğu fark edilmektedir. Spain ve 

arkadaşlarının (2016) çalışmasında karanlık üçlü kişilik özelliklerinin 

etkin liderlik üzerinde yaratacağı etkisinin diğer örgütsel değişkenlere 

bağlı olarak değişkenlik gösterebildiği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, 

Rosenthal ve Pittinsky (2006), yöneticilerin başarılarının ve 

başarısızlıklarının arkasında sahip oldukları narsistik kişilik özelliklerinin 

bulunduğunu ifade etmişlerdir. Liderlerin sahip oldukları karanlık üçlü 

özelliklerinin alt kademe çalışanlar üzerindeki etkilerine bakıldığında ise, 

üç kişilik özelliğinin de çalışanları farklı biçimlerde etkilediğini gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin, Volmer ve arkadaşlarının 2016 yılında 

yaptıkları çalışmada, narsistik liderlerin çalışanların kariyer başarıları 

üzerinde etkili oldukları, makyavelist liderlik özelliklerinin çalışanların 

kariyer tatminlerini olumsuz yönde etkilediği ve psikopatinin çalışanların 

iş tatmini seviyelerini azalttığı ortaya konulmuştur. Kurumsal açıdan 

bakıldığında ise, narsist liderlerin ancak kendilerini o kuruma ait 

hissettiklerinde kurumun performansını üst düzeye taşımak için çaba 

harcadıkları ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, Boddy ve arkadaşlarının 

2015 yılında yaptıkları çalışmada, “kurumsal psikopatlar” olarak 

tanımlanan liderlerin hem üst yöneticilerinden hem de alt kademe 

çalışanlarından elde edilen veriler değerlendirilmiş ve söz konusu kişiler 

için üst kademe yöneticilerin olumlu değerlendirmeler yaparken alt 

kademe çalışanların bu kişileri “istismarcı ve kötü davranan” yöneticiler 

olarak değerlendirdikleri dikkat çekmiştir. Bu noktada, karanlık kişilik 

özelliklerine sahip liderlerin üst kademe yöneticilerinin gözünde olumlu 

izlenim bırakmaya çalışırken, güç & yetki sahibi oldukları alt kademe 

çalışanlarına karşı istismarcı davranışlar sergilemeleri, iki kavram 

arasındaki ilişkilerin beklenilenden daha karmaşık bir yapıda olduğunu 
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gösteren bir bulgu olarak değerlendirilmektedir (LeBreton ve diğerleri, 

2018). 

4. Sonuç 

Çalışma ortamında kişilerin, karanlık üçlü olarak nitelendirilen kişilik 

özelliklerini yıkıcı bir biçimde ortaya çıkarmalarının hem diğer 

çalışanların psikolojik iyi halleri hem de kurumların performansları 

üzerinde birtakım olumsuz etkiler yaratacağı bilinmektedir. Bugüne kadar 

konuyla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, çoğunlukla, kavramın 

“kişilik özelliği” boyutuna değinildiği fakat çalışma ortamındaki 

yansımalarının tespitine yönelik çalışmaların sınırlı sayıda kaldığı 

görülmektedir. Kişilerin zamanlarının büyük bir bölümünü çalışma 

ortamında geçirdikleri düşünüldüğünde, hem söz konusu özelliklerin farklı 

ortamlardaki (özel hayat- arkadaşlık ilişkileri- çalışma ortamı) 

yansımalarını gözlemlemek hem de diğer çalışanlar üzerindeki olumsuz 

etkilerini tespit etmek amacıyla, çalışma ortamındaki karanlık üçlü 

özelliklerinin daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesinin gerekli olduğu 

düşünülmektedir. Öte yandan, bu özellikleri sergileyen çalışanların 

girişken, özgüveni yüksek, rekabetçi, konuşkan ve başarı odaklı tutum ve 

davranışları nedeniyle çoğu zaman yöneticiler tarafından tercih edildikleri 

ve takım liderliği, mentorluk, üst düzey yöneticilik gibi karar 

verici/yönlendirici pozisyonlara hızlı adımlarla yükseltildikleri 

bilinmektedir. Kurumun bütüncül ve dinamik yapısı düşünüldüğünde, bu 

özelliklere sahip kişilerin zamanla diğer çalışanların birliktelik, güven ve 

aidiyet duygularını zedeleyici tutum ve davranışlar içinde bulunacakları ve 

bu tür bir ilişki biçimine maruz kalan kişilerde tükenmişlik duygusu, işe 

geç gelme, işten ayrılma, iş tatminsizliğinde artış gibi olumsuz iş 

sonuçlarının açığa çıkacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, gerek 

kurumlarda karanlık üçlü özelliklerini sergileyen çalışanların tespiti 

gerekse onlarla aynı çalışma ortamını paylaşmak zorunda kalan kişilerin 

daha fazla zarar görmesinin engellenmesi amacıyla yöneticiler tarafından 

bir takım yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi önerilmektedir. 

Özellikle iş başvurusunda bulunan adayların karanlık üçlü özelliklerinin 

tespit edilmesi amacıyla kişilik envanterlerinin yanı sıra değerlendirme 

merkezi uygulamaları, grup çalışmaları, rol oyunu ve vaka çalışması gibi 

adaylar hakkında daha kapsamlı bilgi edinilmesini sağlayan seçme 

yöntemlerin kullanılması önemli görülmektedir. Son olarak, kurumlarda 

söz konusu özellikleri sergileyen kişilerin yöneticilik pozisyonlarına hızlı 

bir şekilde ulaşmalarını engelleyecek değerlendirme sistemlerinin hayata 

geçirilmesinin ve izlenim yönetimi taktiklerinin kullanılmasının önünü 

kesen işbirliğine dayalı bir kurum kültürü yaratılmasının, söz konusu yıkıcı 

etkilerin ortaya çıkmasını engelleyecek kurumsal adımların başında 

geldikleri düşünülmektedir. 
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Giriş 

Özellikle son 30 yıl içinde internet, bilgi teknolojileri ve iletişim 

teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişimler küreselleşmeyi ve 

beraberinde küresel bir dünya ekonomisini getirmektedir. Küreselleşmenin 

etkisi ile sürekli değişim ve gelişim içinde olan ekonomi piyasası, 

örgütlerin kâr ve sürdürülebilirlik sağlaması için temel kaynaklarından biri 

olan insan kaynağını doğru ve etkin kullanmasını gerekli kılmaktadır. 

Örgütlerin başarısında insan kaynaklarının doğru seçimi, doğru 

yerleştirilmesi ve örgütte sürekliliğinin sağlanması önemli olmaktadır 

(Acaray, 2019, s. 447-448). Ancak son dönemde yapılan çalışmalarda, 

çalışanların büyük bir bölümünün yaptıkları işlere göre aşırı eğitimli ve 

aşırı nitelikli olduğu görülmektedir. 1950 yılından bu yana motor beceri 

gerektiren işler yerini, insanlarla iletişim gerektiren entelektüel sermayenin 

önemli olduğu işlere bırakmaktadır. Özellikle 1970 ve 1990 yılları 

arasında, eğitim sisteminin, iş için gerekli olan eğitimden çok daha 

kapsamlı eğitim alan çalışan ürettiği ve eğitim seviyesi artışının çoğunlukla 

en düşük iş seviyelerinde olduğu sonucu görülmektedir (Hartog, 2002, s. 

193). 

Bu çalışmanın amacı; son dönemde önem arz eden aşırı niteliklilik 

konusunda, 2009-2019 yılları arasında, Sosyal Bilimler Atıf İndeksinde 

(SSCI) yer alan makaleler üzerine literatür taraması yapmaktır. 

Makalelerin araştırma konuları ve tarihleri, yayınlandıkları dergiler, 

yazarları, araştırma yöntemleri ile ilgili sınıflandırmalar yapılarak bu 

konuda yapılacak yeni araştırmalar için yol gösterici kaynakça ve temel alt 

yapı oluşturmak amaçlanmıştır.  

Bu amaç doğrultusunda çalışmanın ilk bölümünde aşırı niteliklilik 

kavramı incelenmiştir. İkinci bölümde araştırmanın amacı, yöntemi ve 
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bulgulara yer verilmiştir. Son bölümde bulgular çok yönlü olarak 

değerlendirilmiştir. 

1. Literatür Taraması 

Aşırı niteliklilik, örgütte, çalışanların bilgi, eğitim, tecrübe ve kabiliyet 

olarak işin gerekliliklerinin üzerinde eğitim ve niteliklere sahip oldukları 

durumu ifade etmektedir. Bu durum örgütlerde eksik istihdam olarak da 

ifade edilmektedir. Freeman’ın, 1976 yılında “The Overeducated 

American” isimli kitabında ilk kez bahsettiği aşırı niteliklilik, örgütü ve 

örgütsel davranışları etkilemesi açısından işletme ve yönetim 

araştırmalarına konu olmaktadır (Erdogan ve Bauer, 2009, s. 557). 

İlgili araştırmalar incelendiğinde, çalışanın mevcut eğitimi ile işe 

girmek için gerekli eğitim arasındaki fark olarak tanımlanan aşırı 

niteliklilik (overqualification) (Brynin ve Longhi, 2009, Erdogan ve Bauer, 

2009), aşırı eğitim (overeducation) (Agut vd., 2009, Tsai, 2010), aşırı 

vasıflılık-yeteneklilik (over-skilled) (Weststar, 2009, s. 725), düşük 

yeterlilik (underutilisation), eksik istihdam (underemployment) (Scurry ve 

Blenkinsopp, 2011, s. 644), fazla niteliklilik (Akın ve Ulukök, 2016, s. 72) 

şeklinde de ifade edilmektedir. Green ve McIntosh (2007) yaptıkları 

araştırmada bazı çalışanların işlerine göre aşırı niteliklere sahip ve aşırı 

vasıflı oldukları sonucuna varmakla birlikte “heterojen işçi” teorisini 

ortaya koymaktadırlar. Teori, belirli bir eğitim seviyesindeki çalışanların 

gözlemlenememiş insan sermayesine ve aslında yetenekleri bakımından 

çok boyutlu yönlere sahip olduklarını belirtmektedir. Yetenekleri ile 

orantılı işlerde çalıştığı düşünülen kişiler için bilinmeyen bu durum, bir 

eksik istihdam olarak düşünülmemektedir (Weststar, 2009, s. 726).  

Araştırmalarda aşırı nitelikliliğin, çalışanların nitelikleriyle iş 

gereklerinin karşılaştırılması ile objektif olarak veya çalışanların işlerine 

göre algıladıkları niteliklerine yönelik sübjektif görüşleri sorgulanarak 

ölçüldüğü görülmektedir. Aşırı niteliklilik bazı araştırmacılar tarafından 

iki boyutta ele alınarak, çalışanın niteliklerinin iş gerekleri ile uyumlu 

olmadığını ifade eden “algılanan uyumsuzluk” ve çalışanın mesleki 

gelişim fırsatlarına sahip olmadığını düşünmesi olarak görülen 

“gelişememe algısı” şeklinde incelenmektedir. Diğer bazı araştırmacılar 

ise aşırı nitelikliliği kişi-iş uyumsuzluğu şeklinde tek boyutlu olarak 

incelemeyi uygun görmektedirler (Luksyte vd., 2011, s. 280-281).  

Aşırı niteliklilik üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, çalışanın 

kendisini işine göre aşırı nitelikli olarak algılaması, tutum ve davranışlarını 

bu algıya göre değiştirmesi şeklinde ele alınmaktadır. İşin gereklerinden 

daha nitelikli olduğunu düşünen çalışan, negatif iş tutumu, performans 

düşüşü, işinden ayrılma (Erdogan ve Bauer, 2009, s. 557), ekstra rol 

davranışı olarak görülen örgütsel vatandaşlık davranışı göstermemesi, 

yenilikçi performansın düşük olması (Agut vd., 2009, s. 161) veya örgütün 
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amaçları doğrultusunda verimsiz ve etkin olmayan davranış göstermesi 

(Liu vd., 2015, s. 250) gibi olumsuz davranışlar sergileyebilmektedir. 

Diğer yandan kendisini aşırı nitelikli hisseden çalışanların daha yüksek 

performans sergilediğini ve şefleri tarafından yüksek performanslı olarak 

derecelendirildiğini gösteren çalışmalar da mevcuttur (Erdogan ve Bauer, 

2009, s. 557). Bununla birlikte, mevcut yeterliliğine göre düşük gelirli bir 

işi kabul eden çalışanların, gelecekte aşırı niteliklerine uygun iş 

fırsatlarının sunulacağı ve kariyer hareketliliği ile yüksek kazançlar elde 

edeceği de aşırı nitelikliliğin olumlu sonuçları arasında düşünülmektedir 

(Cainarca ve Sgobbi, 2012, s. 189). Ayrıca yapılan çalışmalara göre, aşırı 

nitelikli çalışanlar, takımındaki akran grubunun da aşırı nitelikli olduğunu 

düşünerek daha iyi performans sergileyebilmektedir. Bu pozitif sonucu 

alabilmek için de insan kaynakları yöneticilerinin aşırı nitelikli çalışanları 

diğer çalışanların da aşırı nitelikli olduğu takımlar içinde 

konumlandırmaları gerekmektedir (Alfes, 2013, s. 314, Hu vd., 2015, s. 

1228). Aşırı nitelikli olduğunu algılayan çalışanların fazla yeteneklerinin 

olduğu ve iyi bir yönetimle verimli çalışanların ortaya çıkarılacağı 

düşünülmektedir. Çalışanlar, kendilerine özgü niteliklerin algılandığını, 

desteklendiğini ve takdir edildiğini hissettikleri zaman yöneticileri 

tarafından yaratıcı performans sergiledikleri yönünde 

derecelendirilmektedirler (Luksyte ve Spitzmueller, 2016, s. 635).  

Örgütlerde oluşan aşırı nitelikliliğin nedenlerinin belirlenmesi, işgücü 

piyasalarında arz ve talebi dengelemek için önemli bir gerekliliktir 

(Cainarca ve Sgobby, 2012, s. 189). Aşırı nitelikliliğin nedenleri arasında; 

uygulanan eğitim sisteminin, iş için gerekli olan eğitimden çok daha 

kapsamlı eğitim alan “çalışan” üretmesi ve iş arayanların niteliklerini 

gösteremedikleri işlerde çalışmaları görülmektedir (Hartog, 2002, s. 193). 

Özellikle 21. yy. başlarından itibaren ekonomik dalgalanmalar ve işsizlik 

seviyesinin yükselmesi çalışanlarda kaygı oluşturmakta, çalışanın yetenek 

ve eğitim kapasitesinin altındaki işi kabul etmesi de nedenlerden biri olarak 

açıklanmaktadır. (McKee-Ryan ve Harvey, 2011, s. 962). Ekonomik 

faktörler, işin türü ve kişisel özellikler çalışanların aşırı nitelikli olmasına 

neden olmakta ve bu durum da eksik istihdam ile sonuçlanmaktadır. Aşırı 

niteliklilik çalışanın işe yönelik tutumunu, ekstra rol performansını, 

kariyerine ilişkin tutumunu etkileyebilmekte veya iş arama ve işten ayrılma 

gibi davranışlar göstermesine neden olmaktadır. Ayrıca aşırı niteliklilik 

çalışanın sosyal ve psikolojik ilişkileri üzerinde de olumsuz sonuçlar 

doğurabilmektedir (McKee-Ryan ve Harvey, 2011, s. 971).  

Aşırı nitelikli olmak işe göre bir prim, ancak yeterliliğe göre bir ceza 

olarak düşünüldüğü için araştırmalar daha çok bunun üzerine 

yoğunlaşmaktadır (Brynin ve Longhi, 2009, s. 114). Erdogan ve Bauer 

(2009, s. 557) bu konudaki boşluğa dikkat çekerek aşırı nitelikliliğin tutum 
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ve davranışlara yönelik olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için çözümlerin 

tanımlanması gerektiği üzerinde durmaktadırlar.  

Literatürde aşırı niteliklilik kavramı; aşırı nitelikliliğin öncülleri 

(Guerrero ve Hatala, 2015), iş-kişi uyumsuzluğu ile ücret ilişkisi ve bu 

durumun çalışan sağlığına etkisi (Badillo-Amador ve Vila, 2013, Verhaest 

ve Omey, 2012, Tsai, 2010, Roh vd., 2014, Wu ve Wang, 2018), aşırı 

nitelikliliğin performansa etkileri (Alfes, 2013, Liv d., 2019), aşırı 

niteliklilik ile örgütsel bağlılık, iş tatmini, işten ayrılma niyeti ilişkisi 

(Lobene ve Meade, 2013, Weymer vd., 2014, Verhaest ve Verhofstadt, 

2016, Ye vd., 2017) gibi birbirinden farklı pek çok konu ile 

ilişkilendirilmektedir. İş tutumları, iş değerleri ve geri çekilme davranışları 

(Maynard ve Parfyonova, 2013), aşırı eğitimli olmak ile tam-yarı zamanlı 

istihdam ilişkisi (Iseke, 2014), insan kaynakları yöneticilerinin aşırı 

nitelikli kişiler üzerindeki muameleleri, işe almada değerlendirmeleri ve 

öneriler (Martinez vd., 2014, Kulkarni vd., 2015, Thompson vd., 2015), 

kariyer uyumluluğu, kariyer memnuniyeti, gelişimi ve iş sonuçları (Yang 

vd., 2015, Russell vd., 2016, Erdogan vd., 2018), üst yönetimdeki aşırı 

niteliklilik ve yetersiz niteliklilik, eğitim uyumsuzluğu (Ferguson vd., 

2016, Pecoraro, 2016) ilişkilendirilen konular arasında yer almaktadır. 

Subjektif eksik istihdam ölçeğinin (Subjective Underemployment Scales) 

geliştirildiği (Allan vd., 2017), verimsiz veya amaca zararlı çalışma 

davranışları (Fine ve Edward, 2017), aşırı niteliklilik algısının çalışanlar 

arasında değişimi ve bu sonucun sosyal sınıf değişikliği ile ilişkisi (Steffy, 

2017), cinsiyete dayalı ücret farklarında aşırı nitelikliliğin rolü (Castagnetti 

vd., 2018), part-time çalışma, eksik istihdam, çalışan devir oranı ve insan 

kaynakları uygulamaları ilişkilerini (Wang, 2018) ele alan çalışmalar da 

bulunmaktadır.   

Harari ve arkadaşları (2017), algılanan aşırı niteliklilik üzerine meta 

analizi gerçekleştirerek iş tatmini, örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti, iş 

arama davranışı ve psikolojik sağlık ile ilişkili olduğu sonuçlarını ayrıntılı 

olarak açıklamaktadırlar. 

Aşırı niteliklilik üzerine yapılan bazı araştırmalar, aşırı nitelikliliğin 

nedenlerini ve sonuçlarını insan kaynakları ve örgütsel davranış ile ilişkisi 

bakımından ele alırken, bazı çalışmalar aşırı nitelikliliği farklı disiplinler 

açısından ele alarak incelemektedir. Crollard ve arkadaşları (2012, s. 497) 

göçmenlerin gittikleri ülkede çalıştıkları işle ilgili mesleki düşüş 

yaşadıklarını, aşırı eğitim ve aşırı yeterlilik algısı nedeni ile bunun sağlık 

sorunlarına neden olduğu üzerinde durmaktadırlar. Aşırı niteliklilik ve 

göçmenler ile ilgili farklı bir çalışmada yurt dışında aşırı nitelikli istihdamı 

kabul etme isteğinin belirleyicileri analiz edilmektedir (Nowotny, 2016, s. 

303). İngiltere’deki göçmenler üzerine yapılan çalışmada ise; göçmenlerin 

işgücü piyasasında göç cezasına maruz kaldıkları, dezavantaj yaşadıkları 
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ve aşırı nitelikli çalışanlar için uzun vadeli bir problem olduğu dile 

getirilmektedir (Sirkeci vd., 2017).  

Genellikle aşırı eğitimli veya nitelikli çalışanların aynı işte yeterli 

eğitimli çalışanlara göre daha az kazandıkları, benzer şekilde yetersiz 

eğitimli çalışanların aynı işte yeterli eğitimli çalışanlara göre daha fazla 

kazandıkları şeklinde görülmektedir. Verhaest ve Omey (2012, s. 87-88) 

çalışmalarında bu bulgulara dair yetenek ve ölçüm hatası yanlılığı üzerine 

odaklanmaktadırlar. Aşırı ve düşük eğitimin kazançlar üzerindeki etkisi 

hakkında her iki tür uyumsuzluğun kazançlar üzerinde önemli bir etkisi 

olduğu sonucuna ulaşmaktadırlar. Kiersztyn, (2013) yaptığı çalışmada, tek 

tek çalışanlar arasında aşırı eğitimli çalışanların uzun vadedeki 

değişiklikleri ile ekonomik durum arasındaki ilişkiyi incelemektedir. En 

çok ekonomik durgunluk dönemlerinde aşırı eğitim sıklığına rastlandığı ve 

durumun istikrarlı olduğu sonucunu dile getirmektedir. Lee, (2015) yaptığı 

çalışmada, aşırı eğitimli veya düşük eğitimli çalışanlar için örgütte eğitim 

ihtiyaç analizinin önemini vurgulamakta ve nitelikli çalışanların işlerini 

yeteneklerine göre eşleştirilmesi için aktif yönetime teşvik etmektedir.  

Sim ve Lee (2018) yaptıkları araştırmada, kişi-iş uyumsuzluğunda 

algılanan düşük niteliklilik üzerinde durarak, iş tutumları, iş tatmini, 

örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti ile ilişkileri ile dönüşümcü liderlik 

etkilerini incelemektedir. Algılanan düşük nitelikliliğin iş tatmini ve 

örgütsel bağlılık ile negatif ilişkili olduğu, dönüşümcü liderlik 

özelliklerinin de düşük olması durumunda işten ayrılma niyetiyle pozitif 

ilişkili olduğu sonucuna ulaşmaktadırlar. Ancak yüksek dönüşümcü 

liderlik vasıflarına sahip bir lider davranışı ile algılanan düşük nitelikliliğin 

olumsuz etkilerinin zayıfladığı görülmektedir.  

Aşırı niteliklilik veya yetersiz niteliklilik için iki şekilde uyumlaştırma 

süreci öngörülmektedir. Yetersiz nitelikli çalışanlar için onları geliştirecek 

ve becerilerini artıracak vizyon sahibi yöneticiler mevcut yapıya dahil 

edilerek bu sorun çözülmektedir. Aşırı nitelikli çalışanlar için ise, çalışanın 

beceri ve yeteneğine göre yeni görevler verilerek çalışan örgüte 

kazandırılmaktadır. Yeni roller ve statü sağlama ile aşırı nitelikli 

çalışanların işletmede kalması sağlanabilmektedir (Ferguson vd., 2016, s. 

1432-1433). Aşırı nitelikli çalışanların artması ve bu şekilde oluşan 

istihdam süreci gelirlerde düşüşe neden olmaktadır. Kişisel ve ekonomik 

maliyetlere sebep olan bu duruma çözüm olarak girişimcilik yoluyla 

serbest meslek edinmek önerilmektedir. Yapılan çalışmada nitelikli 

girişimci faaliyetler ile gençler arasında bir ilişki olduğunu ancak eğitim 

yatırımı ile gençlerin girişimcilik etkinliği arasında bir ilişki olmadığını 

ortaya koymaktadır (Crecente-Romero vd., 2018, s. 223).  

İş yeri yapıları, örgüt kültürü, iş tasarımlarındaki değişiklikler işgücü 

kullanımında stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle bilgi paylaşımı, güç ve 
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karar verme yetkisinin devredilmesi, görev zenginleştirilmesi gibi farklı 

yöntemlerle aşırı niteliklilik, kişi-iş uyumu problemleri 

çözümlenebilmekte ve verimlilik sağlanabilmektedir (Weststar, 2009, s. 

735).  

2. Metodoloji 

2.1 Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada; 2009-2019 yılları arasında, Sosyal Bilimler Atıf 

İndeksinde (SSCI) yer alan, aşırı niteliklilik konusunda yapılan 

araştırmalarla ilgili makaleler üzerinde literatür taraması yapılmıştır. 

Makalelerin tarihsel dağılımı, yayınlandıkları dergiler, yazarları, 

yöntemleri ve konularına ilişkin sınıflandırmalara yer verilerek detaylı bir 

kaynakça oluşturmak ve bu alanda çalışma yapacak olan araştırmacılara 

yol göstermek amaçlanmıştır. 

2.2 Araştırmanın Yöntemi 

Aşırı niteliklilik ile ilgili makaleleri incelemek için Web of Science veri 

tabanı kullanılarak, atıf indekslerinden Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SSCI) 

seçilmiştir. 06 Haziran 2020 tarihinde taranan indeksin konu alanına “aşırı 

niteliklilik” (overqualification) yazılarak hem başlık içinde hem de konu 

içerisinde tarama gerçekleştirilmiştir. Tarama yapılırken makalelerin yer 

aldığı alan “işletme (business) ve yönetim (management)” olarak 

sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma ile analizin işletme ve yönetim ile ilgili 

alanlarla sınırlı tutulması amaçlanmıştır. Tam metinlere ulaşılması için 

Ebscohost ve Google Akademik arama motorlarından da yararlanılmıştır. 

Tarama sonucu 62 makaleye ulaşılmıştır. İçerisinde aşırı niteliklilik 

kavramı geçen ama konu itibari ile farklılık gösteren 2 makale kapsam dışı 

bırakılmıştır. Analizler 60 makale üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

2.3 Araştırmanın Bulguları 

Tablo 1: 2009-2019 Yılları Arasında Aşırı Niteliklilik Üzerine Yapılan 

Çalışmalar 
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davranışındaki etkisi 

incelenmektedir. 

2
0
1
5
 

Jo
u
rn

al
 o

f 

O
rg

an
iz

at
io

n
al

 

B
eh

av
io

r 

S
o
n
g
q
i 

L
iu

, 

A
le

k
sa

n
d
ra

 L
u
k
sy

te
, 

L
e 

Z
h
o
u
, 

Ju
n
q
i 

S
h
i,

 

M
o
 W

an
g
 

Overqualification and 

Counterproductive Work 

Behaviors: Examining a 

Moderated Mediation 

Model 

A
n
k
et

 

Çalışanların algılanan aşırı 

nitelikliliği ile verimsiz 

çalışma davranışları 

arasındaki ilişki 

incelenmektedir. 
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Employment 

Qualifications, Person–

Job Fit, 

Underemployment 

Attributions, and Hiring 

Recommendations: A 

Three-Study 

İnvestigation 

A
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et

 

Eğitim seviyesinin niteliğine 

göre çalışanların işe alım 

önerilerinde yeterlilik düzeyi 

ele alınmaktadır. 
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Career Adaptability and 

Perceived 

Overqualification: 

Testing a Dual-Path 

Model among Chinese 

Human Resource 

Management 

Professionals 

A
n
k
et

 

İnsan kaynakları 

yöneticilerine göre kariyer 

adaptasyonu ve algılanan 

aşırı niteliklilik arasındaki 

ilişki incelenmektedir. 
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Reducing Perceptions of 

Overqualification and Its 

İmpact on Job 

Satisfaction: the Dual 

Roles of İnterpersonal 

Relationships at Work A
n
k
et

 

Aşırı niteliklilik ile iş tatmini 

arasındaki olumsuz ilişkide 

lider ve ekibin ılımlı etkisi 

araştırılmaktadır. 
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Misfit And Milestones: 

Structural Elaboration 

And Capability 

Reinforcement In The 

Evolution Of 

Entrepreneurial Top 

Management Teams 

A
n
k
et

 

Şirket üst yönetiminin rolleri 

ile nitelikleri arasındaki 

tutarsızlıkların şirketin 

girişimcilik yeteneğine 

etkileri incelenmektedir. 

2
0
1
6
 

Jo
u
rn

al
 o

f 

O
rg

an
iz

at
io

n
a

l 
B

eh
av

io
r 

A
le

k
sa

n
d
ra

 

L
u
k
sy

te
, 

C
h
ri

st
ia

n
e 

S
p
it

zm
u
el

le
r When are Overqualified 

Employees Creative? It 

Depends on Contextual 

Factors A
n
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et

 

İş gücünün artı niteliklerinin 

yaratıcı yöne aktarılarak 

şirkete olumlu katkısı ele 

alınmıştır. 
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 Are Overqualified 

Migrants Self-Selected? 

Evidence from Central 

and Eastern European 

Countries A
n
k
et

 

Bu çalışma yurtdışındaki 

aşırı nitelikli istihdama 

göçmen seçimini analiz 

etmektedir. 
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 The İncidence and Wage 

Effects of Overeducation 

Using the Vertical and 

Horizontal Mismatch in 

Skills:  Evidence from 

Switzerland 

A
n
k
et

 

Aşırı ya da yetersiz eğitimin 

ölçümünü baz alarak yeni bir 

eğitim uyuşmazlığı önerisi 

geliştirmektedir. 
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Overqualified Human 

Resources, Career 

Development 

Experiences, and Work 

Outcomes: Leveraging 

an Underutilized 

Resource with Political 

Skill M
o
d
el
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e 

Aşırı nitelikli çalışanların 

farklı vasıflarının insan 

kaynakları tarafından yetersiz 

kullanıldığı tezi ele 

alınmaktadır. 
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Overeducation and Job 

Satisfaction:  the Role of 

Job Demands and 

Control 

A
n
k
et

 

İş talebi ve işteki kontrolün 

aşırı eğitim ve iş tatmini 

arasındaki ilişkiye katkısı 

incelenmektedir. 
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You think you are Big 

Fish in a Small Pond? 

Perceived 

Overqualification, Goal 

Orientations, and 

Proactivity at Work 

A
n
k
et

 

Çalışanların aşırı yeterlilik 

algısının proaktif 

davranışlarına olumlu etkisi 

araştırılmaktadır. 
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 Construction and 

Validation of the 

Subjective 

Underemployment 

Scales (SUS) 

A
n
k
et

 

İnsanların yeteneklerinin 

düşük kullanımı vb. düşük 

istihdam ölçümü metotları 

ele alınmaktadır. 
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 Breaking the Rules, not 

the Law:  The Potential 

Risks of 

Counterproductive Work 

Behaviors among 

Overqualified 

Employees 

A
n
k
et

 

Objektif aşırı niteliklilik 

ölçümleri ile verimsiz 

çalışma davranışları 

arasındaki ilişki ele 

alınmaktadır. 
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Who Thinks They're a 

Big Fish in a Small Pond 

and Why Does It Matter?  

A Meta-Analysis of 

Perceived 

Overqualification 

M
et

a 
A

n
al

iz
 

Algılanan aşırı niteliklilik 

üzerine yazılmış 25 yıllık 

literatür üzerine bir meta 

analizi gerçekleştirilmiştir. 
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Why Is 

Underemployment 

Related To Creativity 

And Ocb? A Task-

Crafting Explanation of 

The Curvilinear 

Moderated Relations 

A
n
k
et

 

Örgütlerde eksik istihdam ile 

yaratıcılık ve örgütsel 

vatandaşlık davranışı 

arasındaki ilişki 

incelenmektedir. 
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Salesperson 

Performance: Role of 

Perceived 

Overqualification and 

Organization Type A
n
k
et

 

Algılanan aşırı nitelikliliğin 

satış elemanının performansı 

üzerindeki etkisi 

incelenmektedir. 
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Barriers for Highly 

Qualified A8 İmmigrants 

in the UK Labour 

Market 

A
n
k
et

 

İngiltere’de nüfus verileri 

üzerinden A8 göçmenleri 

arasındaki aşırı niteliklilik 

üzerine bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. 
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Willful Versus Woeful 

Underemployment: 

Perceived Volition and 

Social Class Background 

Among Overqualified 

College Graduates M
ü
la

k
at

 

Kalıcı işsiz kişinin istemsiz 

olarak yetersiz çalıştırıldığını 

varsayan eksik istihdam 

bursuna eleştiri içermektedir. 
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 Lowering The Threshold 

for Feeling Mistreated: 

Overqualification 

Moderates the Effects of 

Perceived Age 

Discrimination on Job 

Withdrawal and Somatic 

Symptoms 

A
n
k
et

 

Algılanan aşırı niteliklilik ile 

amirin yaş ayrımcılığının 

olumsuz sonuçları ele 

alınmaktadır. 
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On the Association 

Between Perceived 

Overqualification and 

Adaptive Behavior 

A
n
k
et

 

Algılanan aşırı niteliklilik ile 

çalışma davranışı arasındaki 

ilişkide iş özerkliği üzerine 

bir perspektif sunulmaktadır. 
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Organizational Support 

Mechanisms to Affect 

Perceived 

Overqualification on 

Turnover İntentions: A 

Study of Chinese 

Repatriates in 

Multinational 

Enterprises 

A
n
k
et

 

Çok uluslu şirketlerde 

algılanan aşırı niteliklilik ile 

örgütsel destek ve hedeflenen 

ciro arasındaki ilişki 

incelenmektedir. 
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Overeducation and the 

Gender Pay Gap in Italy  

A
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et

 

Cinsiyete dayalı ücret 

farkının açıklanmasında aşırı 

eğitimin rolü 

vurgulanmaktadır. 
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A Relational Model of 

Perceived 

Overqualification: The 

Moderating Role of 

Interpersonal Influence 

on Social Acceptance A
n
k
et

 

Algılanan aşırı niteliklilik ile 

iş performansı arasındaki 

ilişkiye farklı bakış açısı 

sunulmaktadır. 
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Perceived 

Overqualification, 

Relative Deprivation, 

and Personcentric 

Outcomes: The 

Moderating Role of 

Career Centrality 

A
n
k
et

 

Algılanan aşırı nitelikliliğin 

kariyer memnuniyeti ile 

arasındaki neden ve zaman 

ilişkisi incelenmektedir. 
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Can Entrepreneurship 

Channel 

Overqualification in 

Young University 

Graduates in the 

European Union? A
n
k
et

 

Bu araştırmada nitelikli 

eğitim ile gençlik ve 

girişimcilik arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 
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 Perceived 

Underqualification and 

Job Attitudes: the Role 

of Transformational 

Leadership A
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Çalışanların iş talepleri ile 

eksik yeterliklerinin yeni 

liderlikle ilişkisi 

incelenmektedir. 
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Hours 

Underemployment and 

Employee Turnover: The 

Moderating Role of 

Human Resource 

Practices 

A
n
k
et

 
Eksik istihdam, çalışanların 

devir hızı ve insan kaynakları 

uygulamalarını 

incelemektedir. 
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Wage Penalty of 

Overeducation: New 

Micro-Evidence from 

China A
n
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et

 

Çin’de yapılan bir 

araştırmada aşırı eğitimin 

ücret cezalandırması ele 

alınmaktadır. 
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Too good for Your Job? 

Disentangling the 

Relationships Between 

Objective 

Overqualification, 

Perceived 

Overqualification, and 

Job Dissatisfaction 

A
n
k
et

 

Objektif ve algılanan aşırı 

yeterlilik ile iş tatmini 

arasındaki ilişki uyum teorisi 

çerçevesinde incelenmiştir. 
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Implications of 

Perceived 

Overqualification for 

Employee's Close Social 

Ties: The Moderating 

Role of External 

Organizational Prestige 

A
n
k
et

 

Algılanan aşırı niteliklilik ile 

yaşam doyumu arasındaki 

ilişki sosyal bağlar ve kariyer 

performansı çerçevesinde 

incelenmektedir. 
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Dual Relational Model 

of Perceived 

Overqualification: 

Employee's Self-Concept 

and Task Performance A
n
k
et

 

Çalışanların algıladıkları aşırı 

yeterlilik ve görev 

performansı arasındaki ilişki 

incelenmektedir. 
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 Skill Underutilization 

and Under-Skilling in 

Europe: The Role of 

Workplace 

Discrimination A
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Irk, din, cinsiyet vb. 

konulardaki ayrımcılık ile 

düşük niteliklilik arasındaki 

ilişki ele alınmaktadır. 
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Built to Last: Interactive 
Effects of Perceived 

Overqualification and 

Proactive Personality on 

New Employee 

Adjustment A
n
k
et

 

Algılanan aşırı nitelilik 
modeli üzerine geliştirilen 

teorilerin yeni çalışmaya 

başlayanlara etkisi 

incelenmektedir. 

 

Tablo 2: Aşırı Niteliklilik Üzerine Yapılan Çalışmaların Yıllara Göre 

Dağılımı 

Yıllar Sayı 

2009 4 

2010 2 

2011 3 

2012 3 

2013 7 

2014 4 

2015 7 

2016 8 

2017 10 

2018 7 

2019 5 

Toplam 60 

2009-2019 yılları arasında SSCI’da aşırı niteliklilik ile ilgili yapılan 

çalışmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2013 yılından itibaren bir 

artış görülmekte ve en fazla 2017 yılında üzerinde durulduğu göze 

çarpmaktadır. 
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Tablo 3: Aşırı Niteliklilik İle İlgili Çalışmaların Yayınlandığı Dergiler 

Dergiler Sayı 

Journal of Vocational Behavior 6 

International Journal of Manpower 5 

Personnel Review 4 

Economics Of Education Review 3 

Journal of Organizational Behavior 3 

International Journal of Selection and Assessment 3 

Journal of Career Development 2 

Journal of Applied Psychology 2 

British Journal of Industrial Relations 2 

Journal of Management 2 

Human Resource Management Journal 2 

Academy of Management Journal 2 

Work, Employment and Society 2 

Economic and Industrial Democracy 1 

Journal of Business and Psychology 1 

Workplace Health & Safety 1 

Journal of Labor Research 1 

Zeitschrift für Personalforschung, 1 

Journal of Occupational and Organizational 1 

Human Relations 1 

Business Horizons 1 

Journal of Employment Counseling 1 

Review of Business Management 1 

Career Development International 1 

Journal of Human Capital 1 

Human Resource Management Review 1 

Marketing Intelligence & Planning 1 

Work and Occupations 1 

Human Resource Management 1 

Employee Relations 1 

Journal of Business Research 1 

Leadership & Organization Development Journal 1 

The International Journal of Human Resource Management 1 

China Economic Review 1 

Personnel Psychology 1 

Toplam 60 

Tablo 3’te görüldüğü gibi 2009-2019 yılları arasında SSCI’da aşırı 

niteliklilik üzerine yapılan çalışmalar 35 farklı dergide yayınlanmıştır. En 

çok Journal of Vocational Behavior dergisinde (6 makale) yayınlandığı 

görülmektedir. 
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Tablo 4: Aşırı Niteliklilik İle İlgili Çalışmaların Araştırma Yöntemlerine 

Göre Dağılımı 

Araştırma Yöntemi Sayı 

Anket 49 

Mülakat 3 

Literatür Taraması ve Meta Analizi 5 

Veri Analizi ve Model Geliştirme 3 

Toplam 60 

Tablo 4’te görüldüğü gibi 2009-2019 yılları arasında SSCI’da aşırı 

niteliklilik üzerine yapılan 60 çalışmanın 49’u yani %81,6’sı araştırma 

yöntemlerinden anket yöntemi,  %5’i mülakat yöntemi ve %8.3’ü literatür 

taraması ve meta analiz yöntemi kullanılarak araştırılmıştır.  

Tablo 5: Aşırı Niteliklilik İle İlgili Çalışmaların Yazar Sayılarına Göre 

Dağılımı 

Araştırma Yöntemi Sayı 

Tek Yazarlı 14 

İki Yazarlı 16 

Üç Yazarlı 14 

Dört Yazarlı 12 

Beş Yazarlı 3 

Altı Yazarlı 1 

Toplam 60 

Tablo 5’te görüldüğü üzere 2009-2019 yılları arasında SSCI’da aşırı 

niteliklilik ile ilgili yapılan çalışmalar en çok iki yazarlı olarak 

görülmektedir. 

Sonuç 

Sürekli değişim ve gelişim içinde olan günümüz dünyasında özellikle 

endüstrileşmiş ülkelerde yükseköğretim önemli bir hal almış ve devlet 

politikaları ile eğitimli bir toplum ve gençlik oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Aslında örgütler de küresel ekonomide rekabet edebilmek için 

çalışanlarının daha nitelikli olmasını arzu etmekte bunun için farklı eğitim 

çalışmaları ile çalışanlarını geliştirip güçlendirmektedir. İşe alımlarda ise 

daha nitelikli insan kaynakları tercih edilmektedir. İşe girmek isteyen 

kişiler de rakiplerini geçebilmek için hem yüksek eğitim almakta hem de 

bilgisayar bilgisi, teknik bilgi, iletişim gibi farklı beceriler edinerek bir 

adım öne geçmeyi planlamaktadırlar. Bu sebeple son dönemde yapılan 

araştırmalar, çalışanların önemli bir kısmının görevinin gerektirdiği 

yeteneklerden daha fazla yetenekli ve daha yüksek eğitimli olduğunu 

göstermektedir. Aşırı niteliklilik, aşırı eğitim, fazla yeteneklilik, eksik 

868



 

istihdam, düşük niteliklilik gibi farklı kavramlarla ifade edilen bu durum, 

farklı tutum ve davranışlara neden olmakta ve sonuçları örgüt amaçlarını 

etkilediği için araştırmalara konu edilmektedir.  

Araştırmalar incelendiğinde; aşırı niteliklilik; ücret, gelir, kontrollü 

istihdam, iş tatmini, iş performansına etkisi, işte kalma niyeti ve verimsiz 

çalışma gibi konularla ilişkilendirilmektedir. Ayrıca insan kaynakları 

yönetiminin aşırı nitelikli çalışanları nasıl değerlendireceği konusu 

üzerinde de durulmaktadır. Liderin ve ekibin aşırı nitelikli çalışan 

üzerindeki olumlu etkisinin olabileceği ve aşırı nitelikli çalışanın 

yaratıcılık ve örgütsel vatandaşlık pereformansının yüksek olabileceğine 

dair araştırmalar da göze çarpmaktadır. Çalışma hayatındaki göçmen 

nüfusun aşırı niteliklilik oranının yüksek olduğu vurgulanırken, ırk, din, 

cinsiyet gibi konular ile aşırı niteliklilik veya düşük niteliklilik ilişkisinin 

ele alındığı makaleler de görülmektedir.  

Bu çalışmada; Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SSCI) içerisinde yer alan, 

2009-2019 yılları arasında aşırı niteliklilik konusunu inceleyen 60 makale 

üzerinde literatür taraması yapılmıştır. Çalışmalarda aşırı nitelikliliğin, 

öncüllerinin ve sonuçlarının örgüte olan yansımaları incelenmiştir. En 

fazla yayının 2017’de 10 makale ile olduğu, bu konuda en fazla makalenin 

yayınlandığı derginin Journal of Vocational Behavior olduğu, 

araştırmaların %85’inin anket yöntemi kullanılarak yapıldığı ve 60 

çalışmanın 16’sının iki yazarlı olduğu görülmüştür. 
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1. Giriş 

Bir ülkenin, ekonomik ve kültürel gelişimine bağlı olarak görülen kamu 

harcamalarındaki artış (Biehl, 1998: 102) yöneticilerin iş yönetimi 

konusunda farklı teknikler ile yöntemleri geliştirmesine neden olmuştur. İş 

analizi de yönetim tekniklerinden birisidir. Mucuk (2001: 173) halk 

arasında “adama göre iş değil, işe göre adam” ifadesinin uygulamada ne 

tür işe çalışan ihtiyacı olduğunun doğru tespit edilmesi olduğunu 

belirtmektedir. Bu amaca yönelik olarak da bazı yönetim teknikleri, işi 

farklı yönleriyle inceleyerek açıklamayı sağlayan iş unsurlarını belirlemeyi 

ve bir takım yararlı sonuçlar almaya olanak sağlamaktadır. Örneğin, iş 

analizi örgütün hedeflerine ve amacına ulaşmasına yönelik önemli katkılar 

sağlar. İş analizi esasında insan kaynakları yönetiminin ilkelerine dayanır. 

Daha açık ifadeyle “işlerin doğru, etkili ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi 

amacıyla örgütte yer alan her işin ayrı ayrı niteliğini, niceliğini, gereklerini, 

yükümlülüklerini ve çalışma koşullarını bilimsel teknikler kullanılarak 

inceleyen ve bilgi toplayan bir yöntemdir.” (Şahin, 1983: 366). Tanke 

(1990) tarafından yapılan çalışmada iş analizi, işi oluşturan ödev ve 

görevlerin tanımlanması için işle ilgili bilgilerin toplandığı bir süreç olarak 

tanımlanmıştır. Drummond (1990: 28)'a göre ise işle ilgili verilerin 

toplanıp insan kaynakları ve diğer yönetim fonksiyonları için 

kullanılmasıdır. Diğer taraftan, Schuller (1995) tarafından yapılan 

çalışmada, iş analizi işlerin çeşitli yönleriyle tanımlanması, kaydedilmesi 

ve işin yapılabilmesi için gerekli becerilerin tespit edilmesi süreci olarak 

görülmüştür.   

Bingöl (1998: 56), iş analizi ile elde edilen verilerin örgüt üyelerinin 

davranışlarının değerlendirilmesini ve buna yönelik gerekli ve doğru 

                                                             
1 Bu çalışma, Ecz. Derya ŞAHİN’in yüksek lisans bitirme tezinden üretilmiştir. 
05-06 Haziran 2020’de İstanbul’da düzenlenen “IV. International Management 

and Social Sciences Conference” de sözlü olarak sunulmuştur. 
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kararların alınmasını sağladığını ifade etmektedir. Çelikten (2005: 129)’e 

göre ise iyi bir iş analizi ile; 

• Mevcut işlerin yapılabilmesi için o işi yapan kişinin sahip olması 

gereken donanım, sorumluluk, nitelik ve yetenekleri belirlenir. 

• İşlerin tam olarak nasıl yapılacağını açıklayan sistematik bilgiler 

elde edilir. 

• İşlerin yapılmış olması için ulaşılması gereken performanslar 

belirlenir. 

• Standartlara uyulması için işlerin hangi sıra ile ve nasıl yapılması 

gerektiğine dair veriler toplanır. 

• Etkin ve gerekli performansa ulaşılması için yeterli bilgi, beceri ve 

özellikler tespit edilir. 

• Eğitim yetersizliğinden kaynaklı sorunların tespit edilmesi 

sağlanır.  

Yapılan iş analizi güncel gelişmelere uyum sağlamalıdır ve böylece 

güncelliğini her zaman korumalıdır. Kurum içi iletişimi geliştirmelidir ve 

çalışanlarca kolay anlaşılır ve ekonomik olmalıdır. Bunlara ek olarak iyi 

yapılmış bir iş analizinin içerik yönünden aşağıdaki prensipleri içermesi 

önem teşkil etmektedir: 

 Bütün işlerin analiz edilmesi mümkündür. İş analizi, 

çalışanların görevleri ile beraber işlerin yapılması için gerekli 

bilgi ve yetenekleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, çalışanların 

kullandıkları teknikler, araç ve makinalar, ürettikleri mal ve 

hizmetler ile bunların özellikleri hakkında gerekli verilerin 

toplanmasını kapsamaktadır. Elde edilen bu veriler, işin 

çeşidini, işin yapılması için harcanan süreyi, kullanılan araçları, 

malzemeleri, işin gerektirdiği yetenekleri, tecrübeleri, yetki ve 

sorumlulukları ve işin hangi koşullar altında yapıldığını 

kapsadığından her iş bu standart özellikleri bakımından analiz 

edilebilir (Yüksel, 1998: 155). 

 İş analizi örgüt içerisindeki iletişimi artırabilir. Farklı iş analizi 

yaklaşımlarının incelenmesiyle ortaya çıkmış olan bu prensip 

çalışanın neyi, ne için ya da kime ve hangi kalite seviyesinde 

yapması gerektiğini ifade etmektedir. Örneğin, Amerika’da 

Hava Kuvvetleri’nde iş analizi ve verimliliği konusunda bir 

araştırma yapan Jimmy, işlemleri tanımlamak için basit 

cümleleri veya kelimeleri kullanmıştır. Kullandığı cümleyi üç 

bölüme ayırmıştır. Bu bölümler, eylem, yakın nesne ve mastar 

sözcüktür (Christal, 1974). 
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 İşlem, değişime uyum sağlayabilmelidir. İş analizinin yapım 

süreci zaman alan oldukça zahmetli bir süreç olduğundan sık 

sık kullanılabilecek bir yöntem değildir. Bu nedenle iş 

analizleri ihtiyaç duyulduğunda değil, belirli aralıklarla düzenli 

olarak yapılmalıdır. Böylece kurumlar için büyük yararlar 

sağlamaktadır (Sabuncuoğlu, 1997). 

 İş analizi, alınacak bütün kararların temelini oluşturabilir. İyi 

yapılmış bir iş analizi sonucunda elde edilen veriler; çalışanı 

seçme ve çalıştırma, performansın yorumlanması, eğitim, 

tazminat, iş gücünün planlanması ve iş gücünü arttırmaya veya 

azaltmaya yönelik kararlara önemli katkılar sağlayabilir. 

Yapılacak iş analizinden önce iş analizi planı için bir hesap 

kontrolü yapılması bu bakımdan önemlidir. Bir bireyin 

herhangi bir iş için seçilmesi onun yapacağı işle ilgili önemli 

işlemleri yapma yeteneğine sahip olmasına bağlıdır. Bununla 

birlikte performans değerlendirmesinin, işle ilgili önemli 

işlemler bakımından bir hesap denetimine sahip olması gerekir. 

İşle ilgili önemli işlemler yönünden kalite standardı ya da 

verimliliklerinin açık bir şekilde gösterilmesi kurumun 

güvenilirliği açısından önem teşkil eder (Çelikten, 2005: 131). 

 Beceri, bilgi ve yetenek işlem yönünden tanımlanabilir: 

Tecrübe, bilgi ve yetenek insan kaynaklarının geliştirilmesi ve 

yönetimi ile ilgili alanlarda hiyerarşik bir teknik ile 

kullanılmaktadır. Örneği, beceri işi yapmak, bilgi ise işin nasıl 

yapılacağını bilmek; yetenek ise işi yapabilecek fiziksel, 

duygusal, entelektüel ve psikolojik özelliklere sahip olmak ama 

bu işi ne yapmak ne de işi yapabilmek için herhangi bir eğitim 

almamış olmaktır. Bir örnek üzerinden anlatılacak olursa, 

becerikli bir insan araba sürebilirken, bilgili insan araba sürme 

konusunda eğitim almıştır. Ancak, aslında henüz araba 

sürmemiştir. Yetenekli insan ise araba sürebilmesine rağmen 

araba sürme konusunda hiçbir eğitim almamış ve bu konuda 

yeterliliğini göstermemiş insan demektir. Buradan hareketle 

çoğu işveren öncelikli olarak becerikli insanı bulduğunda işe 

alacaktır. Bilgili insan ise çoğu zaman ikinci tercihi olacaktır. 

Bu durumda işveren sadece bilgiye sahip olan kişinin başarılı 

olabilmek için becerikli kişiden daha fazla yardıma ihtiyacı 

olduğunu görür ve eğer işveren ne becerikli ne de bilgili insan 

bulamadığı durumda yetenekli insanı çalıştıracaktır (Çelikten, 

2005: 132).  

 İş analizi insan kaynakları yönetimine katkıda bulunabilir: 

Kurumlar iş analizi yaptıklarında davranış ve iş yükünü 

kaydederek hem kendi hem de çalışanlarının yapabileceği iş 
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alanlarına yoğunlaşabilmektedirler. Bu durum, her iki taraf 

içinde anlaşılabilir ve ölçülebilir sonuçlar kazandırmaktadır. 

İşin elde edilen somut verilerine dayalı eğitim programları 

oluşturulabilir ve öğrenme seviyesi ölçülebilir. Örnek verilecek 

olursa, eğer yapılan iş bir bireyin tır sürmesini gerektiriyorsa, 

bir tır şoförü eğitim programı geliştirmek ve sonra kamyon 

sürmeyi öğrenip öğrenmediğini ölçmek için o kişiden kamyon 

sürme yeteneğini göstermesi istenilebilir (Çelikten, 2005: 133).  

Temelde bireylerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek ve maddi 

kazanç sağlamak için bir işte belirli bir süre çalışmaları olarak tanımlanan 

(Lee ve diğerleri, 2000: 799) mesleğin daha etkili ve verimli bir şekilde 

yürütülmesinde iş analizi oldukça önemli bir paya sahiptir. İnsan 

kaynakları planlamasının temel veri kaynaklarından olan iş analizi, çeşitli 

yöntemlerle işlere ilişkin bilgi toplama ve bu bilgileri gerekli süreçlerde 

kullanmak üzere düzenlemektir.  

Ülkemizde yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, 

özellikle iş analizi kavramının hemşirelik alanında insan kaynağı yönetimi 

anlamında önem verilen bir çalışma alanı olduğu görülmektedir. Ancak, 

eczacıların farklı kariyer alanlarına yönelik yapılması düşünülen söz 

konusu iş analizi çalışması için yeterince veri ve bilgiye ulaşılamamıştır. 

Bu durum bizi eczacılık mesleğine yönelik iş analizi çalışması yapmaya 

yönlendirmiştir. Ülkemizde her ne kadar eczacılar ve eczaneler hakkında 

yasa ve ilgili yönetmelikler ile ortaya konulan eczacılık mesleğine yönelik 

bir tanım olsa da eczacılık mesleğinin günümüzde gittikçe artan geniş bir 

çalışma alanına sahip olmasından dolayı söz konusu tanımın yetersiz 

kaldığı söylenebilir. Ayrıca, iş analizi bağlamında söz konusu tanım ve 

diğer açıklamaların da eczacılık mesleğindeki her bir kariyer alanı 

açısından yeniden ele alınması gerekebilir. Bu bağlamda, ülkemizdeki 

eczacıların çalışma alanlarına ve bu alanlardaki görev, yetki ve 

sorumluluklarının belirlenmesi ve tanımlanmasına ilişkin bir çalışmanın 

yapılması önem arz etmektedir. Buna göre, eczacılık mesleğinin 

yürütüldüğü farklı kariyer alanlarına yönelik iş analizi kapsamında; iş 

tanımlarının yapıldığı, görev, yetki ve sorumluluklarının incelendiği bir 

çalışmanın yapılması hem bu alandaki boşluğun doldurulmasını 

sağlayacak hem de yazındaki bilgi birikimine katkı sağlayarak 

araştırmacılara yol gösterecektir. 

Çalışmanın ilk bölümünde eczacılık mesleği kısaca tanıtılmış olup 

eczacıların ülkemizdeki kamu kurumları, akademi ve özel sektördeki 

mevcut kariyer alanlarına değinilmiştir. Bilgi toplama yöntemi vasıtasıyla 

mesleğe ilişkin ayrıntılı araştırma yapılmış, elde edilen veriler ışığında 

eczacıların görev tanımları ve çalışma koşulları belirlenmiştir. Dolayısıyla 

bu çalışma, eczacılık mesleğinin daha itibarlı ve daha kaliteli olarak 

değerlendirilmesine büyük katkı sağlayacağı gibi eczacıların işe alım, terfi, 
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performans değerlendirme gibi durumlar için de katkı sağlayacaktır. 

Ayrıca, bu çalışmanın ülkemizdeki eczacılık mesleğinin ulusal ve 

uluslararası alanlardaki diğer çalışmalarla karşılaştırma ve değerlendirme 

fırsatı oluşturabileceği de söylenebilir.  

2. Eczacılık Mesleğinde İş Analizi 

Bissell ve Traulsen (2005: 37) tarafından yapılan çalışmada, eczacılık 

mesleğinin çalışma alanlarındaki uygulamalar sonucu artan sağlık 

harcamaları ile başa çıkmak isteyen ülkelerin uyguladığı farklı yasal 

düzenlemeler nedeniyle genel manada bir eczacılık tanımından ve 

eczacılara ait görev ve sorumluluklarından bahsetmenin mümkün olmadığı 

belirtilmişlerdir. Benzer şekilde, Sencan (2013: 108)’da ABD’de yapılan 

çalışmaların çoğunlukla hastane eczacıları ile ilgili olduğunu ve ilaç 

sanayisinde çalışan eczacılar ile ilgili yeterli bilgiye rastlanılmadığını 

ortaya koymuş ve henüz eczacılık mesleğinde kapsamlı iş analizlerinin 

yapılmadığını belirtmiştir.  

Her ülkede farklı kariyer alanında çalışan eczacılar, ülkemizde 

çoğunlukla serbest eczanelerde, eczane sahibi ya da ikinci eczacı olarak 

çalışmaktadırlar. Bununla beraber hastane eczanelerinde, sosyal güvenlik 

kurumlarında, ecza depolarında, adli tıp laboratuvarlarında ve ilaç 

sanayisinde Ar-Ge’den üretime ve pazarlamaya kadar farklı alanlarda 

görev almaktadırlar. Çalışmamızın bu bölümünde eczacılık mesleğinin 

birbirinden farklı kariyeri ile ilgili mesleki görev ve sorumluluklar, iş 

analizi bağlamında sırasıyla ele alınmıştır.  

2.1. Serbest Eczacılıkta İş Analizi 

Ülkemizde sağlık sektörünün en önemli bileşenini serbest eczacılar 

oluşturmaktadırlar. Sundukları ilaç ve eczacılık hizmetlerinden ötürü her 

geçen gün sayıları artmaktadır. Jackson ve diğerleri (2004) tarafından 

yapılan çalışmada, eczacıların sunmuş olduğu hizmetten çok sayıda kişinin 

yararlanması ve toplum içindeki saygınlıkları nedeniyle, serbest 

eczanelerin halk sağlığının geliştirilmesi bakımından en uygun mekânlar 

olduğu belirtilmiştir. Mark (2009: 353) tarafından Hollanda’da yapılan bir 

çalışmada ise serbest eczanelerde yürütülen işlerin %34’ünün farmasötik 

bakım ile ilgili faaliyetlerden oluştuğu belirlenmiştir ve bu faaliyetlerin; 

ilaç tedavisi, tıbbi yardım veya hastalıkla ilgili danışmanlık, telefon 

konuşmaları, reçete ile ilgili bilgisayar işlemleri, majistral ilaç hazırlama 

ve ev bakımı ile ilgili hizmetlerden oluştuğu görülmüştür. Ülkemizde ise 

serbest eczanede yürütülen işler; sipariş verme, gelen siparişlerin 

kontrolünün yapılması, teslim alınması ve depolanması, eczane düzeninin 

sağlanması, gelen reçetelerin SGK provizyon sistemine girişinin 

yapılması, reçetelerin kontrolünün yapılması, hastaya ilaçlarının 

sunulması, hastaların kullandıkları ilaçlar ve ödeme koşulları ile ilgili 

bilgilendirilmesi, ilaç ve ilaç dışı konularda yararlanıcılara danışmanlık 
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yapılması ve eczanenin temizliğinin yapılması olduğu söylenilebilir 

(Dolapçıoğlu ve diğerleri, 2016: 334).  

Serbest eczacıların temel sorumluluğu, tıbbi ürünlerin doğru ve 

güvenilir bir şekilde tedarik edilmesini sağlamaktır. Eczacıların bu işi 

yaparken yasal ve etik kuralları dikkate almaları gerekir. Bu temel 

sorumluluk ile birlikte serbest eczacıların görev ve sorumluluklarının şu 

şekilde sıralanması mümkündür (URL-1): 

• Eczaneye gelen reçetenin hazırlanmaya uygun olup olmadığının ve 

reçetenin yasallığının kontrol edilmesi, 

• Hekim tarafından reçete edilen ilaçların temin edilmesi, 

• Reçete edilen ilaçlar ile hastanın aldığı diğer ilaçların istenilmeyen 

bir etkileşime girip girmeyeceğinin kontrol edilmesi, 

• Verilecek ilaçların yan etkileri, etkileşimleri, uygun dozu ve 

saklama koşulları hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılması, 

• Reçete ile alınan bir ilacın nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiği 

konusunda hastanın bilgilendirilmesi, 

• Tansiyon ölçüm aleti, ateş ölçer gibi reçete edilmeyen tıbbi 

malzemelerin temininin sağlanması ve söz konusu cihazların kullanımı 

konusunda hastaların bilgilendirilmesi, 

• Eczane belgeleri ile hasta profili, stok ve kontrole tabi olan ilaç 

reçetelerinin kayıt altında tutulması, 

• Gerektiği durumlarda ilaç siparişinin verilmesi ve böylece ilaç 

stoğunun korunması ve ilaçların doğru şekilde depolanmasının sağlanması, 

• Müşterilere, doğru tıbbi ve sağlık malzemesi seçimi hakkında bilgi 

verilmesi, 

• Hastaların ihtiyaç duydukları ilaçların temininin sağlanması için 

sigorta şirketleri ile iş birliği halinde olunması, 

• Hasta mahremiyetine önem verilmesi. 

Son yıllarda, sağlık sektöründeki yoğun talebe bağlı olarak artan iş yükü 

eczacıların iş hayatında karşılaştıkları en önemli sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Buna bağlı olarak da Türkiye’deki eczacıların çalışma 

sürelerinde artış görülmektedir. Öyle ki Mott ve diğerleri (2009: 312-14) 

tarafından yapılan çalışmada, Türkiye'deki eczacıların ortalama çalışma 

sürelerinin ABD’deki eczane sahibi olan ve yönetimle ilgili sorumluluk 

üstlenen Amerikalı eczacılardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Serbest eczanelerde iş yükünün fazla olması nedeniyle eczacılar genellikle 

yardımcı personel çalıştırmaktadırlar. Personel kavramı, geniş anlamıyla 

“Bir kurumdaki bütün insan kaynaklarıdır. Yani yaptığı iş ne olursa olsun 
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kurum işlerinde görev alan tüm bireyler” için kullanılan bir terimdir 

(Yalçın, 2002: 29). Maslach ve diğerleri (2001: 397)'ne göre eczanede 

yürütülen tüm bu hizmetlerin eczacı ve diğer çalışanlar tarafından ağır bir 

iş yükü gibi görünse de yapılan işin değerli ve önemli olduğu düşüncesi, iş 

yükünü karşılama konusunda eczacı ve personelde istek uyandırmaktadır.  

Eczane teknik hizmetleri personeli, eczacının ilaç tedarikine yardımcı 

olmak gibi bireylerin sağlık durumlarını doğrudan etkileyebilecek ve 

büyük dikkat gerektiren işlemleri yürütür. Eczacılar ve eczane teknik 

hizmet personelleri işin gerekliliği gereği mevzuat hijyen koşullarına tam 

olarak uygun, temiz, düzenli ve iyi aydınlatılmış ortamlarda 

çalışmaktadırlar. Gerekli hijyen kurallarına uyulmayıp ihmal edildiği 

durumlarda hem eczacı ve teknik hizmet personeli hem de hasta için ciddi 

riskler oluşabilmektedir. Örneğin, eczacı ve eczane teknik hizmet 

personelinin hastalarla iç içe olmaları bakımından enfeksiyon alma riskleri 

oldukça yüksektir. Bununla birlikte eczanede mesleğini icra sırasında 

oluşabilecek mesleki kaza ve yaralanma risklerine karşı iş sağlığı ve 

güvenliği önlemlerinin de alınmış olması gerekmektedir. Bundan dolayı 

çalışma ortamının mesleki ve yasal çalışma koşullarına uygun olarak 

düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır.  

İnsan sağlığının ön planda olduğu eczacılık mesleğinde görevli eczane 

teknik hizmet personelinin öncelikli olarak halk sağlığı ve çevre sağlığı 

konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip, hasta mahremiyetine önem veren 

kişiler olması gereklidir. Yapılmış olan araştırmalar sonucunda serbest 

eczanede görev alan eczane teknik hizmet personelinin sorumlulukları ve 

yürüttüğü işler aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

       A- İş Organizasyonunu Sağlamak  

1) İş emri almak 

• Eczacının taleplerini almak, 

• Eczacının hazırladığı iş takvimini kontrol ederek zamanı gelmiş 

işleri çıkartmak, 

• Eczane çalışanlarından gelen herhangi bir problemle ilgili talepleri 

eczacıya iletmek, 

• Eczanede gördüğü herhangi bir aksaklık veya yapılmasını 

düşündüğü işleri eczacının onayına sunmak. 

2) Eczacıdan aldığı iş emirlerini, talepleri ve belirlediği ihtiyaçları 

değerlendirerek işlerin öncelik sırasına göre yapılmasını sağlamak 

• Eczanede çalışan diğer elemanların görev ve yetki tanımlarına 

göre yapılacak işlerin zaman ve kişi planlamasını oluşturmak, 

881



• Zamana ve işlere göre gerekli olan malzeme ve ekipman 

ihtiyaçlarını tespit etmek, 

• Yapılan iş planı için eczacıdan onay almak, 

• Görev dağılımını yapmak, işin gerçekleştirilme ve başarı 

oranlarını denetlemek, 

• Düşündüğü planlar, işler, konuların gidişatı ve sonuçları, yaşanılan 

aksaklıklar konusunda direkt ya da sistem üzerinden eczacıya 

bilgilendirmede bulunmak. 

3) İş sağlığı güvenliği ve çevre güvenliği için gerekli tedbirleri almak 

• İş ortamında emniyet tedbirlerinin oluşturulmasını sağlamak, 

• Gerekliği durumda çalışanlara uyarıda bulunmak, 

• Yürütülen işleri çevre güvenliğini sağlama açısından 

değerlendirmek, 

• Eczacının denetimi altında, eczacının majistral ilaç hazırlaması 

aşamasında ortaya çıkan zararlı maddelerin kişilere ve çevreye zarar 

vermesini engelleyici önlemler alıp koruyucu donanım kullanarak 

temizleme işlemini yapmak veya yaptırmak, 

• Eczacının denetimi altında atık ilaçların güvenli imhasına ilişkin 

düzenlemelerin takibini sağlamak ve bu çerçevede belirtilen uygulamaların 

prosedürlere uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamak. 

4) Kalite ve doğrulama çalışmalarını sürdürmek 

• Eczanede kullanılan alet ve ekipmanların periyodik kontrollerini 

yapmak veya yaptırmak, 

• Kontrol onay belgelerinin dosyalanmasında eczacıya yardımcı 

olmak, 

• Bilgisayar yazılım güncelleme ihtiyaçlarını tespit ederek eczacıya 

iletmek. 

B- Eczane Düzenini Sağlamak 

1) Eczanedeki ürünlerin stok kontrollerini yapmak, 

• Eczanede bulunan işletim malzemelerinin giriş ve çıkışlarının 

kontrolünü yapmak ya da yapılmasını denetlemek, 

• Eczanede bulunan işletim malzemelerinin kullanım ve sarflarına, 

stok kontrolüne ve iş planlamasına göre astlarının yönlendirmeleri 

doğrultusunda ihtiyaçları belirlemek ya da belirlenmesini sağlamak, 

• Eczane ihtiyaçları için eczacının onayını almak, 

882



• Onayı alınan işletim malzemelerinin temin edilmesi için diğer 

kurumlarla iletişime geçmek ya da eczane destek hizmetleri personelini 

yönlendirmek, 

• Sipariş edilen malzemelerin temin sürecini takip etmek, 

• Temin edilen malzemenin talebe uygunluğunu kontrol ederek 

eczacıya bu konuda bilgi vermek, 

• Eczacının talimatı doğrultusunda eczane işletmesine yönelik 

ihtiyaçlara ilişkin ödeme sürecinin takibini yapmak, 

• Eczaneye gelen malzemelere ilişkin herhangi bir kayıt sistemi 

kullanılıyorsa sisteme kaydını sağlamak. 

2) İhtiyaç halinde ilaç ve ilaç dışı ürünlerin teminini sağlamak 

• Eczacının talimatı doğrultusu ile belirlenen ilaç ve ilaç dışı ürün 

taleplerini ilgili depodan istemek, 

• İlaç ve ilaç dışı ürünlerin belirtilen sürede eczaneye 

ulaştırılmasının takibini yapmak, 

• Depolardan gelen ilaç ve ilaç dışı ürün siparişlerinin ve 

irsaliyelerinin kontrolünü yapıp teslim almak, 

• Soğuk zincirle sevk edilen ilaçların uygun şartlarda eczaneye 

ulaştırılıp ulaştırılmadığını kontrol ederek sonuçları eczacıya bildirmek, 

• Eczaneye gelen ilaç ve ilaç dışı ürünlere ilişkin sevk irsaliyesi, 

fatura gibi belgelerin kontrolünü yaparak dosyalamak. 

3) Temin edilen ilaç ve ilaç dışı ürünleri toplamak 

4) Eczaneye gelen ilaç ve ilaç dışı ürünlerin miat kontrolünü dikkatli 

bir şekilde yapmak ya da yaptırmak 

5) Gelen ilaçların yerleştirilmesi aşamasında soğuk zincirle gelenlere 

öncelik vermek ve soğuk zincir prosedürlerine uygun olarak yerleştirmek 

6) Soğuk zincir ilaçlarının ardından ampul/flakon gibi kırılma riski 

yüksek olan ilaçların yerleştirilmesine öncelik vermek ya da öncelik 

verilmesini sağlamak 

7) Eczaneye gelen ilaç ve ilaç dışı ürünlerin saklama koşullarını 

değerlendirerek eczane düzenine uygun bir sınıflandırma sistemi içerisinde 

“İlk Gelen İlk Çıkar (Fist In First Out)” ilkesine göre yerleştirmek veya 

yerleştirilmesini sağlamak 

8) Eczanedeki ilaçların ve ilaç dışı ürünlerin düzenli aralıklarla 

miadını kontrol etmek ve miadı yaklaşan ürünleri liste şeklinde eczacıya 

bildirmek 
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9) İlaçların saklama koşullarının uygunluğunu belirli aralıklarla 

kontrol etmek ve eczacıya bu konuda bilgilendirmede bulunmak 

C- Hastaya Yönelik Hizmetleri Yürütmek 

1) Eczaneye gelen hastaları karşılamak 

• Eczaneye gelen hastaları güler yüzle karşılayarak, aceleci 

olmamaya dikkat etmek, 

• Uygun bir şekilde hastanın talebini öğrenmek, 

• Reçete danışmanlığı için hastayı eczacıya yönlendirmek, 

• Eczaneye gelen reçetelerin gerekli yerlerinin doldurulmuş olup 

olmadığını dikkatlice kontrol etmek ve gerekli durumlarda hastaya 

bilgilendirmede bulunarak yönlendirmek, 

• Gelen reçetelerdeki bilgilerin tam ve doğru olduğunu kontrol 

etmek. 

2) İlaç dışı ürün temininde görev almak 

• Hastaların talebini dikkatli bir şekilde dinlemek, 

• Hastanın ihtiyacına uygun ilgili bölümde hizmet veren personel 

çalışıyorsa, hastayı ilgili personele yönlendirmek, 

• İlgili alanda hizmet veren ayrı bir personelin bulunmadığı 

durumlarda eczacının gözetiminde diğer seçenekleri açık bir şekilde 

hastaya sunmak, 

• Hastaların taleplerine yönelik yardımcı olmak. 

D- İlaç ve İlaç Dışı Ürünlerin Satışında Görev Almak 

1) Eczanedeki ilaç ve diğer ürünlerin fiyat kontrolünü ve takibini 

yapmak 

• Yeni giren ilaçların ve ilaç dışı ürünlerin fiyatlarını kontrol etmek 

ve gerektiğinde etiket kullanarak eski fiyatları değiştirmek, 

• Yeni gelen ilaç ve ilaç dışı ürünleri eczacı tarafından belirtilen kar 

oranı göz önünde bulundurularak fiyatlandırmak 

2) Reçete hazırlama aşamasında eczacıya yardımcı olmak 

• Eczacı tarafından yapılacak olan son kontrol için reçetedeki 

ilaçları banko üzerine almak, 

• Banko üzerine alınan ilaçların SKT (Son Kullanım Tarihi) 

kontrolünü yaparak ilaç kullanım süresi çerçevesinde değerlendirmede 

bulunmak, 
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• İlaç bilgilerinin bilgisayara girilmesi sürecinde eczacıya destek 

olmak ya da bu işlemi eczacının onayı ile yapmak, 

• Hazırlanmış olan ilaç ve diğer tıbbı ürünlerin özelliklerine uygun 

olarak paketleme işlemini yapmak, 

• Alınan reçeteler ile birlikte diğer ek belgelerin dosyalanması ve 

sisteme girilme aşamasında eczacıya yardımcı olmak ya da bu işlemi 

eczacının onayı doğrultusunda yapmak, 

• Hastaya verilecek soğuk zincir ilaçların kullanımı ve saklanma 

koşulları hakkında hastaya gerekli bilgilendirmede bulunmak. 

E- Fatura ve Kayıt İşlemlerini Yapmak 

1) Eczanede bulunan ilaç ve ilaç dışı ürünlerin stok kaydını tutmak 

• Bilgisayar sistemine yönelik tüm ilaç ve ilaç dışı ürünlerin giriş ve 

çıkışlarını eksiksiz bir biçimde yapmak, 

• Eczacının talimatları ile iadelerin sistem üzerinden stoktan 

düşülme işlemini yapmak ya da yaptırmak, 

2) Geri ödeme kapsamındaki ilaçların kaydını tutmak 

• Yapılan anlaşma gereği uygun bir bilgisayar programı 

kullanılarak, hasta reçetelerini ilgili programa kaydetmek ya da 

kaydedilmesini sağlamak, 

• Birlikte çalışılan kurum reçetelerinin kuruma fatura edilmesini 

düzenlemek. 

Bunlarla birlikte, eczane teknik hizmet personelinin bazı tutum ve 

davranışlara sahip olması, eczacılık hizmetinin daha kaliteli ve daha 

sağlıklı verilmesini sağlamaktadır. Söz konusu tutum ve davranışları şu 

şekilde sıralamak mümkündür (URL-3):  

• Beklenilmeyen durumlarla karşılaşıldığında serinkanlılık 

göstererek sakinliğini korumak, 

• Eczacıya veya diğer amirlerine zamanında ve doğru bilgi 

aktarımında bulunmak, 

• İş arkadaşlarına doğru yönlendirmede bulunmak, 

• Mevzuata uygun davranmak, 

• Edindiği tecrübeleri iş arkadaşları ile paylaşmak, 

• Her zaman tedbirli davranmak, 

• Gerekli kayıtların düzenli tutulmasını sağlamak, 

• Hijyen ve temizliğe önem vermek, 
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• Çalışma saatleri içerisinde eczanede olmak, 

• Gerektiği durumlarda kolaylık ve tolerans göstermek, 

• Olaylara olumlu yaklaşmak, 

• Takım arkadaşlarına ve hastalara karşı saygılı davranmak, 

• Hastanın özel durumlarını ve mahremiyetini korumak, 

• Yaptığı işte pratik ve hızlı davranmak, 

• Mesleki disipline riayet göstermek, 

• Hastaya anlayış göstererek empati kurmak, 

• Kullandığı alet ve ekipmanları uygun kullanarak zarar görmesini 

engellemek, 

• Çalışma sistemi ile uyum içinde olmak, 

• Meslek ahlakına değer vermek, 

• Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak, 

• Daima planlı olmak, 

• Risk oluşturabilecek durumlara duyarlı davranmak, 

• Sağlık konusunda hassasiyetli davranmak, 

• Mesleğe ilişkin yenilikleri takip etmek. 

     Ayrı bir çalışanın olmadığı eczanelerde ise eczacı, eczane destek 

hizmetleri personelinin gerçekleştirdiği görevleri de yerine getirmek 

durumunda kalabilmektedir (URL-2). 

 2.2. Hastane Eczacılığında İş Analizi   

Son 20 yılda, hastane eczacılarının üstlendikleri rol, ilacın hazırlanması 

ve dağıtımından, ilaç yönetiminde aktif rol oynadıkları multidisipliner 

bakım ekiplerine katılmaya kadar, kanıta dayalı ilaç tedavilerine 

odaklanarak önemli ölçüde değişmiştir (Can, 2013: 177-183). Yirminci 

yüzyılın başlarında eczacıların temel sorumluluğu ilaçların hazırlanması 

veya birleştirilmesi iken günümüzde birbirinden farklı pek çok profesyonel 

ortamda çalışmaktadırlar.   

Eczacıların istihdam alanlarına bakıldığında, en çok tercih edilen 

çalışma alanının ise serbest eczanelerden sonra hastane eczacılığı olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle yazında birçok araştırma, hastane temelli 

eczane hizmetlerini ve hastaların bu hizmetlerden beklentilerini 

araştırmıştır. Örneğin, Morecroft ve diğerleri (2008: 1032-3) araştırmaları 

sonucunda, hastaların çoğunun bir eczacı görmeyi, ilaç tedavileri ve ilaç 

yan etkileri hakkında sorular sormayı istediklerini tespit etmişlerdir. Hasta 
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deneyimlerini önceki beklentiler ile karşılaştırmak amacıyla Nadkarni 

(2008: 12-22) tarafından yapılan çalışmada ise hasta memnuniyet düzeyi, 

hastanın deneyiminin beklentilerden daha üstün, daha düşük veya aynı 

olup olmamasına göre farklılık göstermiştir. Araştırma sonucunda, hasta 

memnuniyet düzeyinin ölçülmesinin, hastanın bakış açısından sağlık 

hizmeti kalitesinin değerlendirilmesinde önemli olduğu tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, Worley ve diğerleri (2007: 47-69)’ne göre ise hastaların 

beklentileri ile onlar için tatmin edici olan arasındaki ilişki karmaşıktır. 

Bununla birlikte eczacıların, hastaların sağlık hizmetlerinde oynamalarını 

bekledikleri rolü anlarlarsa, doğrudan hasta bakımı hizmetleri sağlamadaki 

genişletilmiş rollerini en iyi şekilde yerine getirebilecekleri de 

vurgulanmıştır.  

Hastane eczacılığı ülkemizde yataklı tedavi kurumları için dönemlik 

ilaç ihtiyaçları ile birlikte bu ihtiyaçların tahmini tutarını kurum 

yöneticilerine bildirmek, ilaç ve ilaç dışı tıbbi malzemelerin özelliklerine 

uygun olarak kuruma alınmasını sağlamak, bunların doğru bir biçimde ve 

yönetmeliğe uygun olarak depo edilmesini, ilaçların herhangi bir ihtiyaç 

halinde dağıtıma her zaman hazır bulunmasını sağlamaktan sorumludur. 

Bunlarla birlikte hastane eczacısı; eczanede stoku azalan ilaç ve tıbbi 

malzemelerin zamanında temin edilmesi için idareye gerekli bilgileri 

iletmek, hastalar için hazırlanacak ilaçların usulüne uygun olarak 

hazırlayarak görevliye teslim etmek, gerekli durumlarda hekimlerle 

iletişime geçerek aynı amaç için verilen ilaçların sayısını azaltmak, 

kullanımı fazla olmayan ve fazla miktarda bulunan eşdeğer ilaçların 

kullanımını sağlamak için eczane mevcudunu servislere iletmek, son 

kullanım tarihi yaklaşmış ilaçların kullanılmasını ya da kullanım ihtiyacı 

olmadığı durumlarda diğer kurumlara gönderilmesini sağlamak gibi 

işlerden sorumludur (URL-4).  

Eczanede yürütülen hizmetlerin doğru bir şekilde yürütülebilmesi için 

usulüne uygun kayıtların tutulması gerekmektedir. Baş eczacı tarafından 

hazırlanan ilaç istek belgesi ile ihtiyaç duyulan tüm ilaçlar ecza 

deposundan temin edilmektedir. Alınan ilaçlar, ilgili deftere kayıt edilerek 

usulüne göre sarf işlemi yapılır. Eczaneye alet, demirbaş gibi malzemelerin 

alındığı durumlarda da benzer şekilde ilgili deftere kayıtları yapılmaktadır. 

Hastanenin laboratuvar ve poliklinik için gerekli ilaçlar eczaneden 

alınırken sıhhi malzemeler istek belgesi ile depodan temin edilir. Poliklinik 

ve laboratuvarlar için depo defterinden çıkış işleminin gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Tüm bu süreçlerde kullanılan istek belgelerinin de evrak 

olarak saklanması gerekmektedir (URL-5).  

A- Baş eczacının görev ve yetkileri 

Birden fazla eczacının çalıştırıldığı hastanelerde, en fazla tecrübe ve 

birikime sahip olan eczacı, kurumun önerisi ile “baş eczacı” olarak 
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seçilmektedir. Seçilen baş eczacının başlıca görev ve sorumlulukları ise 

şunlardır (URL-6): 

• Eczanede bulundurulması zorunlu olan belli başlı ilaçların 

bulundurulmasından sorumludur. 

• Eczane deposundaki ilaçların iyi şekilde muhafaza edilmesinden 

mesuldür. 

• Eczaneden günlük olarak verilen ilaçların gelir gider defterlerine 

kaydedilmesini sağlar. 

• Eczaneye gelen ilaçların çeşidine göre dolaplara yerleştirilmesini 

sağlar. 

• İlaçların kodeksteki ismine göre isimlendirilerek etiketlenmesini 

sağlar. 

• Narkotik ilaçların gelir giderlerini ilgili deftere kaydederek ay 

sonunda baştabibe onaylatır. 

• Bozulmuş ilaçların veya üzerinde etiketinin bulunmamasından 

dolayı ne olduğu anlaşılmayan ilaçların imha edilme sürecini takip 

eder. 

• Doktorlar tarafından hastalara yazılmış ilaçların maksimum dozu 

aşmaları halinde sorumlu doktoru uyarır. 

• Eczanede hazırlanan tüm ilaçların Türk Kodeksine ve eczacılık 

sanatına uygunluğunu kontrol eder. 

B- Eczacıların görev ve yetkileri (URL-7): 

• Klinik bölümünde görev alan eczacılar klinik şefi ile birlikte 

vizitlere çıkar, yazılan ilaçları eczaneden teslim alır ve ilaçların uygun bir 

biçimde hastalara ulaşmasını sağlamakla sorumludur. 

• Doktorlar tarafından HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) 

üzerinden hastaya istenen ilaç listesini (order) onayladıktan sonra ilaçları 

hazırlar. (Bazı hastanelerde ilaçlar eczacıların gözetiminde eczane 

teknikerleri tarafından da hazırlanabilmektedir.) 

• Acil servisinin ilaç dolaplarındaki eksiklikleri zamanında temin 

eder.  

• İlaçlarla ilgili kontrollerin düzenli yapılmasını sağlar. 

• Gerekli durumlarda ihalelere sorumlu ya da baş eczacı ile birlikte 

katılır. 

• İlaçların sarflarını takip etmekle sorumludur.  
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• Baş eczacısı olmayan hastanelerde eczacı, baş eczacının yürütmesi 

gereken görevleri yerine getirir. 

• Eczacısı bulunmayan hastanelerdeki eczacılık görevleri, başhekim 

tarafından görevlendirilen bir eczacı teknisyeni veya hemşire tarafından 

yapılır. Eczanenin mali sorumluluğu da bu görevliye ait olur. 

• İlaç hazırlanması için gerekli olan toksik maddelerin tartılması 

işlemini eczacı yapar.  

• Tabela ya da reçetelerde kodekse uygun olmayan hatalara 

rastladığında hekime gerekli uyarıda bulunur. 

• Hastane eczanesinde veya deposunda eksilen kimyasal maddeler 

ile azalan ilaçların listesini baş eczacıya iletir. 

D- Hastane eczacı teknisyeninin görev ve yetkileri (URL-8): 

• Eczacı gözetiminde hazırlanılması istenilen ilaçları hazırlar ve 

etiketlenmesi gerekenleri etiketler. 

• İlaçları ambalajlarından çıkararak aynı müstahzarla karşılaştırır. 

• İlaçları depoya yerleştirir. Depo memuru yoksa depo defterine 

gelen ilaçların kaydını yapar. 

• Eczane ve servislerden istenilen müstahzarların teminini sağlar. 

• Kurum eczanesinin hijyenik ve düzenli olmasını sağlar. 

• Eczanede kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve tekrardan 

kullanıma uygun halde bulunmasını sağlar. 

• Eczane çalışanlarının hizmet içi eğitimlerine yardımcı olur. 

• Eczanenin günlük gelir-gider defterlerini işler. 

2.3. Klinik Eczacılıkta İş Analizi 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde, doktorların takiplerinden 

sorumlu oldukları hasta sayısının fazla olması nedeniyle, yanlış ilaç seçimi 

ve ilaçların kötüye kullanılması gibi problemler ile ilgili yayınlarda aşırı 

sayıda artış bulunmaktadır. Doktorların sağlık alanındaki yenilikleri 

sürekli takip etmelerinin gerekliliği, piyasada fazla ilaç bulunması, 

istenilmeyen ilaç etkileşmeleri ile karşılaşılması ve hastalara ilaç 

ulaşılması sürecinde oluşan problemler nedeni ile eczacıların ilaçlar ile 

ilgili tecrübe ve birikimlerinin doktorlar ile paylaşılmasına ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması amacı ile 1940’lı yıllarda klinik 

eczacılık uygulamaları dünyada ilk defa ABD’de uygulanmaya 

başlanmıştır. Böylece eczacılar, multidisipliner bir terim olan hasta bakımı 

hizmetinde kendilerine düşen sorumluluğu almaya başlamışlardır. 

Günümüzde ABD, Avusturalya, Çin ve Kanada’nın yanı sıra tüm Avrupa 
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Birliği ülkeleri ve Birleşik Arap Emirliği, Kuveyt, Katar gibi Orta Doğu 

ülkelerinde de klinik eczacılık uygulamaları görülmektedir (Demirkan, 

2003: 182).  

Diğer taraftan ülkemizde ise Avrupa Birliği uyum çalışmaları 

kapsamında eczacılık eğitimi süresi 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı itibarı 

ile dört yıldan beş yıla çıkartılmıştır. Bu kapsamda, eczacılık fakültesi 

öğrencilerinin alacakları beş senelik eğitim programı ile eklenmiş bulunan 

zorunlu ve seçmeli dersler ile birlikte eczacılık öğrencilerinin daha iyi bir 

eğitim almalarının amaçlandığı söylenebilir. Yeni oluşturulan eczacılık 

eğitim programı ile birlikte teorik derslerin yanında uygulamalı derslerin 

de eklenmesi ile klinik eczacılık kavramı gittikçe daha çok kullanılıp 

duyulur hale gelmiştir. Bununla birlikte, klinik eczacılık kavramı, 

“eczacının tüm sağlık bilgilerini ve mesleki tecrübelerini hastanın yararına 

olacak şekilde kullanması” şeklinde tanımlanabilir. Çoğu zaman içerdiği 

klinik teriminden dolayı hastane eczacılığı sanılsa da aslında “hasta odaklı” 

anlamını taşımaktadır (URL-9). Günümüzde kinik eczacılık, eczacıların 

görev aldığı tüm alanlarda uygulanabilmektedir. Sadece hastane ile kısıtlı 

kalmayan klinik eczacılık, çoğu zaman klinik araştırmalarla karıştırılsa da 

ikisi farklı şeyler olup ortak ve benzer uygulamaları bulunmaktadır.  

Demirkan (2003: 183) tarafından klinik eczacılık; “sıkı bir eğitim 

programından geçmiş bir eczacının, hastalar ile ilgili karşılaşılan ilaç 

sorunlarını çözmek, hastanın yaşam kalitesi ve tedavi sonuçlarını 

iyileştirmek amacı ile tabip, hemşire ve diğer sağlık personeli ile birlikte 

hastalara sunduğu bilgi hizmeti” şeklinde açıklanmaktadır. Ayrıca, klinik 

eczacının hizmet alanına, yatan hastalar ile birlikte ayakta tedavi gören 

hastaların da dahil olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan, yoğun bakım 

ünitelerinde tedavi gören hastaların farmakokinetik ve farmakodinamik 

özellikleri bakımından çok fazla değişiklik göstermesi nedeniyle bu 

hastalara daha çok sayıda ilaç verilebildiği ve ilaç tedavisi şemasında da 

sıklıkla değişiklik yapılabildiği belirtilmiştir. Çalışmada, özellikle yoğun 

bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların daha iyi bir tedavi almaları için 

hekim, eczacı, hemşire, diyetisyen ve diğer sağlık personelinin 

multidisipliner birtakım olarak iş birliği içinde çalışması gerektiğine 

değinilmiştir ve özellikle farmakoloji, farmakokinetik, farmakodinami ve 

farmakoekonomi eğitimi almış klinik eczacıların bu tür takımlarda mutlaka 

yer alması gerektiğine vurgu yapılmıştır.  

Konuya yönelik alan yazın incelendiğinde, klinik eczacıların sorumlu 

olduğu görevler ve yapmış oldukları işler şu şekilde belirlenmiştir: 

A-Hasta profilini oluşturmak 

Klinik eczacılar, kurumda yatan her hasta için ayrı bir dosya tutarak 

hastanın kişisel bilgileri ile birlikte alerji öyküsü, hastalık geçmişi, sigara 

ve alkol kullanım durumunu tespit etmektedirler. Bu sayede hastanın 

890



izlenmesi bakımından hekim ve eczacılara büyük yarar sağlamaktadırlar 

(URL-10). 

B- Hasta eğitimi vermek 

Klinik eczacıların en temel görevlerinden birisi, hastalara kullandıkları 

ilaçlar konusunda bilgilendirme yapmaktır. Bu bağlamda eczacılar, 

ilaçların kullanım şekli, kullanım dozu, yan etkisi hakkında sözlü ve yazılı 

teknikler kullanarak bilgi aktarımı sağlarlar (URL-11). 

C- İlaç Kan Düzeyinin Takibi ve Farmakokinetik Değerlendirme  

Bazı ilaçların kullanımı sırasında düzenli olarak kan düzeylerinin 

takibinin yapılması gerekmektedir. Örneğin teofilin, fenitoin, digoksin, 

barbitüratlar, lityum, warfarin, aminoglikozidler ve siklosporin gibi 

terapotik indeksi dar ilaçların istenilen etki ve güvenli doz aralıkları 

hesaplanarak çeşitli faktörlerden (ilaç, hastalık durumları, besinler vb.) 

etkilendikleri durumlarda, belirli sıklıklarda kan düzeyleri takip edilir. 

Ancak bazı durumlarda değerlendirmede bulunmak için ilacın sadece kan 

düzeyine bakılması yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda 

farmakokinetik hesaplamalar yapılarak güvenilir sonuçlar elde edilmeye 

çalışılmaktadır (Evans ve diğerleri, 1993: 172-173). Klinik eczacılar, bu 

tür durumlarda hekim ve eczacılara destekte bulunmaktadırlar.  

 D- İlaç danışmanlığı 

Sadece hasta için değil hasta yakını, hekim ve diğer sağlık personelleri 

için de ilaçlar hakkında bilgilendirmelerin gerekli olduğu durumlar 

bulunmaktadır. Sağlık görevlilerinin ilaçlar hakkındaki bilgilerini sürekli 

güncel tutmaları gerekmektedir. Bu nedenle ilaç bilgi sistemleri, sağlık 

konusunda ve mesleğe yönelik dergiler, kitaplar ve çeşitli bilgisayar 

programları ile internet vb. araçlar kullanılabileceği gibi danışmanlık 

hizmeti de alınabilmektedir. Bu tür bir danışmanlık hizmeti sağlanırken 

klinik eczacılardan yararlanılmaktadır. Danışmanlık hizmetinde kullanılan 

iletişim dili oldukça önemlidir. Bilgilendirme yapılan kişi ya da kişilerin 

anlayacağı bir dil kullanılmalıdır (Demirkan, 2003: 184-185). 

E- İlacın izlenmesi 

Klinik eczacılar, öncelikle terapötik indeksi dar olan ve toksik etki 

potansiyelleri fazla olan aminoglikozitler, antipsikotikler, teofilin, 

antikoagülanlar, antiaritmikler, lityum, fenitoin gibi ilaçların serum 

düzeylerini izlemekle yükümlüdürler. Bu işi iyi yapabilmek için de 

özellikle klinik farmakokinetik ve klinik biyokimya konusunda yeterli 

düzeyde bilgi birikimine sahip olmalıdırlar. İlacın hasta üzerindeki 

etkilerini değerlendirebilmek için biyokimyasal verileri iyi 

yorumlayabilmelidirler (URL-12). 

F- Parenteral çözeltilerin hazırlanması 
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Klinik eczacıların ilaçların stabilitesini, diğer ilaçlar ile 

geçimsizliklerini ve karışım hazırlama yöntemlerini iyi bilmelerinden 

dolayı parenteral çözeltilerin hazırlanması görev alanlarına dâhildir. 

Hastane eczanesinin onkoloji bölümünde görev alan klinik eczacılar, 

laminer kabinlerde ve tamamen steril koşullarda kemoterapide 

kullanılacak karışımlar ve parenteral beslenme solüsyonlarını hazırlayarak 

hastaya iletirler (Yakıncı ve Aktay, 2015: 370). 

G- Tek dozlu ilaç dağıtım sistemi 

Klinik eczacılığın gereklerinden birisi, ilaçların hastalara günlük dozlar 

şeklinde verilmesini sağlamaktır. Böylece her hastaya sadece o gün 

kullanacağı miktarda ilacın verilmesi sağlanmış olur. Klinik eczacılar, 

ilaçların dozunu hesaplayarak hastanın dolabına gönderirler ve bu ilaçlar 

hemşireler tarafından teslim alınırlar. Herhangi bir acil duruma karşılık ise 

her katta bulunan acil dolabına belirli ilaçlar eklenmektedir. Böylece 

yapılabilecek ilaç suistimallerinin önüne geçilmiş olur (URL-13). 

H- İlaç etkileşimlerinin önlenmesi 

İlaçların değişen çevre koşullarından etkilendikleri bilinmektedir. Bu 

durumun önüne geçilmesi için de hastaya gerekli uyarılarda bulunularak 

gerekli bilgileri vermek klinik eczacıların görevleri arasındadır. Hastanın 

kullandığı ilaçlar arasında oluşabilecek olası etkileşimi değerlendirebilmek 

için hastanın reçeteli ve reçetesiz kullandığı tüm ilaçların öyküsünün tam 

olarak alınması gerekmektedir. Özellikle, etkileşime girme riski yüksek 

olan ilaçların kullanımında dikkatli olunmalıdır. Tatro (2000: 35-49) 

tarafından, ilaçlar arasında görülen etkileşimlerin farmakokinetik 

(absorpsiyon, dağılım, metabolizma ve eliminasyon üzerine etki) ve 

farmakodinamik etkileşimler olmak üzere ikiye ayrıldığı belirtilmektedir. 

Özellikle karaciğer, böbrek ve tiroid bezi fonksiyon bozukluklarının 

bulunduğu durumlarda uygulanan tedavideki ilaçların bu tedavi sürecini 

pozitif ya da negatif yönde etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bununla birlikte, örnek vermek gerekirse tiroid ve karaciğer fonksiyon 

bozuklukları gibi çeşitli hastalıklar warfarin kullanımından 

etkilenmektedir (Stephens ve diğerleri, 2000: 447-453).  

     I-İlk yardım  

Klinik eczacılar; böcek ısırması, yanık, kırık-çıkık gibi ilk yardım 

bilgileri ile birlikte klinikte karşılaşılabilecek istenmeyen ilaç etkileşimleri, 

astım krizleri, hipotansiyon durumu, hipoglisemi koması, hipertansiyon 

krizleri, ilaç-hastalık, ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimleri gibi konularda da 

ilk müdahaleyi yapabilecek bilgiye sahip meslek erbabıdırlar (URL-14). 

Klinik eczacıların yukarıda bahsedilenlere ek olarak sahip oldukları 

görev ve sorumlulukları şunlardır:  
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• Hastanın hastalık durumunun iyileştirilebilmesi için ilaç 

hakkındaki tüm kavramları yönetmek, 

• Doktorlar ile birlikte vizitlerde bulunarak, hastaların ilaç ile ilgili 

tüm süreçlerini birlikte yürütmek ve doktorlara ilaç kullanımı hakkında 

gerekli bilgiler verip bu konudaki tavsiyelerini sunmak, 

• Doktorlara hastaların ilaç kullanımına bağlı karşılaşabilecekleri 

sorunlar, ilaçların yan etkileri ve ilaçların advers etkileri konusunda gerekli 

bilgileri vermek, 

• Hastaya verilen ilaçların hasta tarafından doğru kullanılıp 

kullanılmadığının kontrolünü yapmak. 

2.4. Ecza Deposu Eczacılığında İş Analizi 

Ecza deposunda görev alan eczacıların çalıştıkları pozisyon “ecza 

deposu mesul müdürlüğü” olarak adlandırılmaktadır (URL-15). Ayrıca, 

ecza deposu eczacılığının “ecza deposuna girişi yapılan ilaçların ilgili 

eczanelere ulaştırılması sürecinde ilaçların uygun depo koşullarında 

korunması ve usulüne uygun dağıtım sistemi ile eczanelere ulaştırılmasına 

kadar her türlü kalite sürecinin yürütülmesi” şeklinde de tanımlanması 

mümkündür.    

Mevzuata göre ülkemizdeki ecza depolarının, merkez depoları ile 

birlikte şubelerinde de en az bir eczacı mesul müdür çalıştırmaları 

zorunludur (URL-16). Eczacılar, çalıştıkları depolarda kontrole tabi 

ilaçların düzeninden ve takip edilmesinden, ecza deposunun ısı ve nem 

açısından uygun koşullarda olmasından ve bunların düzenli kontrollerinin 

yapılmasından sorumludurlar. Bunların dışında gerekirse satın alma 

işlemlerini yürütebilirler, operasyon müdürlüğü yapabilirler ya da depo 

müdürü olarak çalışabilirler (URL-17). Türkiye'de bir ecza deposunda 

çalışan mesul müdür, aynı zamanda başka bir ecza deposunda mesul müdür 

olarak çalışamaz. Ayrıca, seçim ile gelinen görevler dışında başka herhangi 

bir işte de çalışamaz. Çalışma saatlerinde depoda bulunmak zorundadır. 

Görevi nedeniyle ya da başka nedenlerle depodan ayrılması gerektiği 

durumlarda yerine vekâleten başka bir eczacı görevlendirmelidir. İki aydan 

uzun süreli işten ayrılma durumlarında ise depoya yeni bir mesul müdür 

atanmalıdır (URL-18).  

Ecza depolarında görev yapan eczacıların görev ve sorumlulukları 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• İlaçların ilgili eczaneye ulaşmasına kadar olan süreçte iyi dağıtım 

sistemlerinin uygulanması ve bu sürecin takibinin sağlanması, 

• İlaçların iyi dağıtım sistemi uygulamaları ile ilgili eczaneye 

ulaştırılabilmesi için görevli personellere eğitim verilmesi, 
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• Narkotik ve psikotrop ilaçlar gibi büyük dikkat ve özen gerektiren 

ilaçlar hakkında çalışanlara gerekli dikkati göstermeleri için 

bilgilendirmelerde bulunulması, 

• Ecza deposunun kalite sürecini yöneterek bu sürecin devamının 

sağlanması. 

 

    2.5. SGK Eczacılığında İş Analizi 

SGK eczacıları, pozisyonları SGK sağlık ödeme sunucusu olarak 

tanımlanmıştır. Görevleri Türkiye’deki tüm Suriyeli mülteci reçetelerini 

SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ve Geçici Koruma Kapsamı Protokolü’ne 

uygunluğunun incelenmesidir. Bunun dışında SGK sağlık ödeme sunucusu 

eczacılarına verilmiş görev ve sorumluluklar şunlardır:   

• İncelenmesi gereken reçetelerin aylık olarak zamanında 

değerlendirilmesi, 

• Reçetelerde ciddi tutarlar varsa reçetelerin daha dikkatli bir şekilde 

incelenmesi ve kesinti varsa kaçırılmaması, 

• Reçetede kesinti olduğu saptanırsa, gereklerinin belirtilerek işlem 

yapılması. 

2.6. Akademik Eczacılıkta İş Analizi 

Akademisyenlik, eczacıların bir diğer çalışma alanıdır. Akademisyen 

eczacı olarak adlandırılan bu meslek grubu, kendi alanlarında bilimsel 

araştırmalar yaparlar. Akademik eczacılık ülkemizde eczacılar tarafından 

çok tercih edilen bir alanı olmamakla birlikte son yıllarda yapılan 

değişiklik ve düzenlemeler nedeniyle gittikçe daha çok tercih edilmeye 

başlanmıştır.  

2.6.1. Araştırma Görevlisi 

Araştırma görevlileri, lisansüstü eğitim ve öğretimine teşvik amacına 

dayalı ve yüksek lisans ya da doktora/sanatta uzmanlık eğitimi ile sınırlı 

olan geçici öğretim üyesi yardımcılığı olarak da tanımlanabilir. Temel 

görevleri kendi alanlarında bilimsel araştırmalar yapmaktır. Yaptıkları 

araştırmaların bir bölümünü, akademik alanda yükselmeyi sağlamak için 

gerçekleştirmeleri gereken yüksek lisans tezi ve doktora tezi gibi 

çalışmalar oluşturur. Bunun dışında araştırma görevlileri hem akademik 

alanda yükselmelerinde etkili hem de mesleki gelişimlerinde önemli bir yer 

tutan, zorunlu olmayan bilimsel projelerde yer alırlar. Ayrıca, öğrencilerin 

eğitim-öğretim sürecine destek olurlar. Lisans öğrencilerine derslerde 

yardımcı olmak, sınavlarda gözetmenlik yapmak, laboratuvar uygulama 

derslerine katılmak ve lisans öğrencilerinin bitirme projelerine yardımcı 
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olmak da görevleri arasındadır. Fakülte yönetimi veya anabilim dalı 

tarafından verilen fakültedeki idari görevlerde de yer alabilirler.  

2.7. Endüstri Eczacılığında İş Analizi 

Endüstri eczacılığı, bir ilacın keşfedilmesinden hastanın alıp 

kullanabileceği duruma gelmesine kadar tüm aşamaları içeren bir süreçte 

yer alan bir eczacılık kariyer alanıdır. Bu nedenle ilaç endüstrisinde 

eczacılar, ilaçların üretim aşamalarında farklı alanlarda görev 

almaktadırlar. Genel olarak ilaç endüstrisinde eczacılar ar-ge, üretim, 

kalite kontrol, bölgesel medikal uzmanı, halkla ilişkiler, medikal müdür, 

kurumsal marka yöneticisi ve ruhsatlandırma alanlarında görevler 

almaktadırlar. Özellikle son yıllarda ilaç endüstrisinde yaşanan 

değişimlerle endüstrinin eczacı istihdamına yönelik eğiliminde artış 

görülmektedir.  

A- AR-GE 

Ar-ge çalışmalarının en temel amacı daha iyiye yönelik işler yaparak 

insan yaşamını iyileştirmektir. İlaç endüstrisinde ar-ge çalışmaları, ilaç 

molekülünün keşfinden bileşiğin tasarlanıp hekimlik hizmetine 

sunulmasına kadar geçen süreci kapsamaktadır. Zaman içerisinde yeni 

hastalıkların ortaya çıkması, hastaya özgü ilaç kavramının oluşması, yaşlı 

nüfusunun artması ve yaşam kalitesinin arttırılmaya çalışılması ile dünya 

genelinde ar-ge çalışmalarına yönelim artmış ve ilaç geliştirme çalışmaları 

da hız kazanmıştır (Keçik ve diğerleri, 2013: 42-46). Bu nedenle ar-ge 

çalışmalarında istihdam edilen eczacılar (URL-19); 

• Patent tarama ve değerlendirme işlemleri, 

• İlaç etken maddelerin değerlendirilmesi işlemi, 

• Bileşiklerin analiz edilme çalışmaları, 

• Formülasyon geliştirme çalışmaları, 

• Pilot ölçekte üretimler yapma, 

• Proses ve analitik metot kontrolleri, 

• Klinik ve laboratuvar çalışmaları, 

• Ürün iyileştirme ve geliştirme çalışmaları, 

• Yeni ürün stabilite kontrol çalışmaları, 

• Kullanılan cihazlar ve yapılan çalışmalar için SOP (Standart 

Çalışma Yöntemleri- Standard Operating Procedure)'lerin hazırlanması, 

• Ruhsat dosyasının ilgili bölümlerinin CTD (Ortak Teknik 

Doküman- Common Technical Document) halinde hazırlanması işlerinden 

sorumludurlar. 
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İlaç üretimi, etken maddeyi ilaç haline sokmak için yapılan 

formülasyon, şekillendirme, doldurma, ambalajlama ve etiketleme gibi 

işlemlerin tümünü kapsayan bir süreçtir. Yani “etken ve yardımcı ham 

maddelerin daha önce belirlenmiş formüllere uygun olarak çeşitli 

aşamalardan geçirilerek insan kullanımına uygun hale getirilmesi işlemi” 

olarak tanımlanabilir. Burada temel amaç, hastaya en iyi kalitede ilacı 

sunmaktır. Bu nedenle ilaçlar üretilirken bilimsel ve teknolojik 

geçerlilikteki işlemler kullanılmaktadır. Bu nedenle ilaç endüstrisinde 

kimyagerler ve kimya mühendisleri ile birlikte eczacılar da 

görevlendirilmektedirler. Eczacılar daha ziyade üretim bölümünün daha 

çok yönetim kısmında yer alarak yönetim işlerini yürütmektedirler (URL-

20).  

İlaç üretimi sırasında kalite kontrol bölümü, üretilen ilaçların belirlenen 

kıstaslara uygunluklarını ve ilaç kalitesinin sürekliliğini sağlamak için 

hizmet vermektedir. Kalite kontrol safhasında, farmakopelerde yer alan 

yöntemlerin uygulanmasına dikkat edilmektedir. İlaç endüstrisinde kalite 

kontrol kavramı da zamanla değişmiştir değişerek “Kalite emniyeti” ismini 

alarak sadece laboratuvarlarda analiz ve kontrol yapan bir grup değil 

üretimin içinde üretimle beraber kalitenin oluşmasında rol almaya 

başlamıştır. Turan (1982: 147-148) tarafından yapılan çalışmada, ilaç 

endüstrisinde kalite kontrolün temel faaliyetlerinin üç aşamadan oluştuğu 

belirtilmiştir. Bunlar:  

1) Araştırma ve geliştirme safhasında; 

• Kullanılacak etken ve yardımcı hammaddelerinin 

spesifikasyonlarını oluşturmak, 

• Analitik araştırma ve analiz tekniklerini geliştirmek, 

• Stabilite ve geçimlilik testlerini yapmak, 

• İlaçlar için uygun ambalaj ve kap belirlemek, 

• Araştırma ve formülasyon geliştirme çalışmalarındaki her türlü 

analitik ve biyolojik kontrolleri yapmak, 

• İlaçların bio-yararlanım belirleme ve tespit çalışmaları için 

araştırma gruplarını oluşturmak. 

2) İmalat safhasında; 

• Kullanılacak bütün etken ve yardımcı maddelerin farmakopeye 

uygunluğunu belirleyip imalatta kullanılıp kullanılamayacağına karar 

vermek, 

• Kullanılacak her türlü ambalaj malzemesini farmakopeye ve firma 

spesifikasyonlarına uygunluğunu kontrol ederek kullanılıp 

kullanılmayacağına karar vermek, 
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• İmalat ve ambalaj prosesi için üretimin her aşamasında 

kontrollerini yaparak üretimin sorunsuz ve belirlenmiş standartlara uygun 

olarak yürütülmesini kontrol etmek, 

• İyi İmalat Usulleri (GMP-Good Manufacturing Practices)’nin 

uygulanmasının kontrolünü yaparak üretimin ilaç mevzuatına uygun 

yürütülmesini sağlamak, 

• Mamul ürünün piyasaya sunulmasından önce farmakope ve firma 

spesifikasyonları içerisinde son analiz ve kontrollerini yapmak, 

• Hazır ürünün piyasaya sunulmasını onaylamak. 

3) İmalattan sonra; 

• Üretimi yapılmış ürün serisinden yeterli miktarda saklanan 

numunelerin ve ürünlerin çeşidine göre belirli aralıklarda stabilite 

kontrollerini yapmak, 

• Mamul malların stabilitesini uygun koşullarda analiz etmek, 

• Yapılan proses değişikliklerinde, hammadde kaynak 

değişikliklerinde, ambalaj malzemesi ve kaynak değişmeleri gibi 

durumlarda ilaçların stabil, zararsız, etken oluşunun devamlılığını 

sağlamak için gerekli çalışmaları yürütmek. 

B- Bölgesel Medikal Uzmanı 

Medikal firmaların ürün bölümünde medikal bilgilerden sorumlu olarak 

çalışan bölgesel medikal uzmanları, ilaç endüstrisinin medikal 

departmanlarında tıp doktorları ve diğer sağlık personelleri ile birlikte 

çalışmaktadırlar. Bölgesel medikal uzmanı olarak çalışan eczacının görev 

ve sorumlulukları şu şekildedir: 

• Sağlık mensupları (hekim, eczacı, diş hekimi vb.) tarafından 

bildirimi yapılan bütün şüpheli advers etkilerin kaydının tutulması ve 15 

günü aşmayacak şekilde bu advers etkilerin TÜFAM (Türkiye 

Farmakovijilans Merkezi)'a bildirilmesi, 

• Farmakovijilanstan mesul eczacı ve doktorların ürün güvenliği 

sorumlusu olarak görevlendirilmesi, 

• Yardımcı teknik destek çalışanı bulundurulmasının sağlanması, 

• Medikal departmanında çalışan personele gerekli eğitimlerin 

verilmesi, 

• Farmakovijilans sisteminin kurulması, 

• Ürünlerin güvenlik kontrollerinin yapılması. 

C- Halkla İlişkiler ve Medya Uzmanı  
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 Halkla ilişkiler ve medya uzmanı olarak çalışan eczacıların görev ve 

sorumlulukları şunlardır:  

• Hasta danışmanlık materyallerinin üretilmesi, 

• Hastaların yanılmasının engellenmesi ve eczacıların gelişmesi 

açısından katkı sağlayıcı mesleki içerikli bilgilerin eczacılara ve hastalara 

ulaştırılmasının sağlanması, 

• Hızla değişen teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve kendi kitle 

iletişim araçlarına eklenmesi olarak sıralanabilir.  

D- Kurumsal Marka Yöneticisi 

Kurumsal marka yöneticisi olarak çalışan eczacıların görev ve 

sorumlulukları ise şunlardır:  

• Kurum itibarını yükseltmek için çalışmalar yürütülmesi, 

• Firmanın tanınırlığını arttırmak için çeşitli çalışmaların yapılması, 

• Ülke dışındaki piyasa stratejilerinin belirtilmesi, 

• Marka stratejisinin konumlandırılması, 

• Marka tanınırlığının arttırılması için çeşitli çalışmalarda 

bulunulması olarak sıralanabilir. 

E- Medikal Müdür  

Medikal müdür, ilaç endüstrisi tarafından üretilen ilaçların hastalara 

zamanında ve doğru şekilde ulaşması için hekimler ve diğer paydaşlarla 

birlikte alt yapının oluşması için çalışan kişidir. Medikal müdürün görev 

ve sorumlulukları;  

• Hekimlere firmanın ürünleri konusunda bilgilendirmelerde 

bulunması, 

• Firma personelinin medikal eğitimlerinin sağlanması ve bu 

bağlamda firma personellerinin ürün bilgileri ve klinik çalışmalar 

konusunda bilgilendirilmesi, 

• Medikal bakımdan yeni projelerin planlanarak bu projeler ile 

hastalığın farkındalığının artırılması olarak gösterilebilir.  

F- Ruhsatlandırma 

Üretilen ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak 

ruhsatlandırılması gerekmektedir. Bu aşamada eczacılar, ruhsatlandırma 

departmanlarında görev alarak kurum ile bakanlık arasındaki her türlü 

iletişim ve yazışmayı yürütmektedirler. İlaç firmalarının ruhsatlandırma 

departmanlarında görevli eczacıların görev ve sorumlulukları (URL-21): 
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• Sağlık Bakanlığına göre CTD halinde (Modül 1-Modül 5) ruhsat 

başvuru dosyasının hazırlanması, 

• İstenecek bütün ek belgelerin temininin sağlanması, 

• Ruhsat başvuru dosyasında kullanılacak İngilizce bölümlerin 

Sağlık Bakanlığı’nın istediği şekilde çevirilerinin yapılması, 

• Ruhsat başvuru dosyaları ile birlikte takip ve ruhsat devir 

işlemlerinin takip edilmesi, 

• Sağlık Bakanlığı’nca sorulan soruların cevaplanması, 

• Hasta kullanım talimatlarının Sağlık Bakanlığı gerekliliklerine 

göre hazırlanması, 

• Ruhsat yenileme işlemlerinin yürütülmesi, 

• Ruhsat başvuru dosyalarının NTA (Notice to Applicants) 

şeklinden CTD şekline dönüştürülmesi, 

• Avrupa'da ya da ABD'de ruhsatlandırılması planlanmış tıbbi 

ürünlerin başvuru dosyalarının hazırlanması, 

• Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nca belirlenen ithalat izinleri 

alınacak ürünler (vitamin ve mineral kombinasyonları, bitki ekstreleri, 

sporcu gıdaları vb.) için gerekli evrakların hazırlanması, başvurunun 

yapılması, bu sürecin takibinin sağlanması ve ithalat izninin alınması. 

G- Satış-Pazarlama 

İlaçların hem satışını hem de pazarlama işlemlerini yürüten satış ve 

pazarlama uzmanları, ilaçlar konusunda güncel bilgileri takip ederek 

hastaları, hasta yakınlarını, hekimleri ve diğer eczacıları bilgilendiren ve 

yönlendiren kişilerdir. Bununla birlikte tedaviler konusunda halkı bilimsel 

açıdan bilgilendirmek için çeşitli çalışmalar da yürütebilmektedirler. Satış 

ve pazarlama uzmanının görev ve sorumlulukları şunlardır: 

• Ürün ile alakalı gerekli araştırmaları yapmak, 

• Araştırma sonunda elde ettiği verileri kayıt altına almak, 

• Firmanın ürün veya hizmetini hedef kitle doğrultusunda 

pazarlamak ve satmak, 

•  Doğru satış ve pazarlama stratejilerini kullanmak, 

• Ürün ya da hizmeti tanıtma amaçlı broşür, ilan vb. reklam yapmak, 

• Ürünün ya da hizmetin durumuna göre piyasa araştırması yapmak, 

• Mesleğe yönelik eğitimlere katılmak. 
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2.8. Adli Eczacılıkta İş Analizi 

Adli bilim, “yasal sistem ile ilgili soruların cevaplarını sağlamak için 

bilimsel verilerin elde edilmesi, analiz edilmesi ve uygulanması şekli” 

olarak tanımlarken adli eczacılık “eczacılığın mesleki bilgilerinin yasal 

sisteme uygulanması” olarak tanımlanmaktadır (Jeanette, 2013: 418-423).   

Türkiye'de ilk kez 2009 yılında İnönü Üniversitesi’nde müfredata dâhil 

olan adli eczacılık ülkemiz için henüz yeni sayılabilecek bir kavramdır. 

Adli eczacılığın kurumsallık kazandığı ülkelerde, ilaç ve gıda ile ilgili adli 

durumlarda adli eczacılardan bilirkişilik hizmeti alınmaktadır. Yurt dışında 

adli eczacılar; Adalet Bakanlığı’nda, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ilgili 

kurumlarda, Adli Tıp kurumlarında, Adli Bilimler Enstitüsü’nde, 

hastanelerde, toksikolojik analizlerin yapıldığı laboratuvarlarda, doping 

araştırma merkezlerinde, araştırma kurumları ve üniversitelerde görev 

alabilmektedirler (URL-21).  

Yakıncı ve Aktay (2015: 363) tarafından yapılan çalışmada, adli 

eczacının görev ve sorumlulukları şu şekilde belirtilmiştir:  

• İlaçların istenmeyen yan etkilerinde etkenin belirlenmesi, 

• Emniyet mensuplarını ilaçlar konusunda bilgilendirmek, 

• Olimpiyatlarda yapılan ilaç analizlerinde teknik danışman olarak 

görev almak, 

• Sanığın cinayet işleme anında ilaç etkisiyle şiddete başvurup 

vurmadığı hakkında yorum yapmak, 

• Besin ve ilaç kullanımında tüketici güvenliğini sağlamak (ambalaj 

tahrifatı, son kullanma tarihinin kontrolü), 

• Uluslararası narkotik büroları, sağlık kurumları ya da eczanelerde 

temsilci veya müfettiş olarak görev yapmak, 

• Emniyet ve Jandarma laboratuvarlarında kriminalist olarak 

çalışmak, 

• İlaçların saklanma, depolanma ve taşınması sırasında güvenliğini 

sağlamak, 

• Cezaevlerindeki farmasötik bakımın sağlanmasında görev almak, 

• Hastane ve laboratuvarlarda toksikolog olarak görev almak, 

• İstihbarat şubelerinde özel uzman olarak görev almak, 

• Farmakoterapi konularında tazminat davalarında danışmanlık 

görevi yapmak, 

• Uygunsuz ilaç kullanımı ve yasa dışı ilaç satışı ile ilgili durumlarda 

bilirkişi olarak görev yapmak. 
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2.9. Onkoloji Eczacılığında İş Analizi 

Onkoloji eczacıları bir nevi hastane eczacılarıdır. Ancak onkoloji 

eczacıları, hastane eczacılarından farklı olarak onkoloji alanında özel 

eğitim almaktadırlar. Sorumlulukları ve uygulamada sahip olmaları 

gereken deneyim nedeniyle onkoloji eczacılarının aldıkları eğitim, onları 

multidisipliner ekipte farklı rollerde bulunmalarına neden olmaktadır 

(Holle ve diğerleri, 2017: 185-194). Liecweg ve diğerleri (2004: 73-79) 

son yıllarda tedavi sürecinin hastalık odaklı bir yaklaşımdan ziyade hasta 

odaklı bir yaklaşım içine girdiğini belirterek eczacılık mesleğinin de bu 

durumla uyumlu bir gelişme yaşadığını belirtmektedirler. Yaşanılan 

gelişmeler ile birlikte onkoloji eczacılığı alanında da sitotoksik ilaçların 

birleştirilmesi için merkezi hizmetlerin kurulması ve kritik maddeler için 

ilaç izleme önerileri geliştirilmiştir. Bu nedenle onkoloji alanında gelişmek 

isteyen hastane eczacılarının mutlaka temel bir eğitim sürecinden 

geçmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte anti-neoplastik ilaçlar ve ilaçlı 

tedavi şekillerinin neredeyse her yıl güncellenerek değişim gösterdiği göz 

önüne alındığında, onkoloji eczacılarının meslekleri ile ilişkili yayınları 

takip ederek bu alanda yapılan kongre ve sempozyum gibi faaliyetlere 

katılması gerekmektedir.   

2.9.1. Klinikte Onkoloji Eczacısı 

Tıbbi onkoloji bölümünde çalışan onkoloji eczacıları, kanser 

hastalarına teşhisleri konulduktan ve tedavi şekli belirlendikten sonra, 

kemoterapi alması kararlaştırılan protokollerdeki tedavi şeklini göz önüne 

alarak ilaçları hazırlamakla yükümlüdürler. Yakıncı ve Aktay (2015: 370-

371) tarafından yapılan çalışmada, bir klinikte görev alan onkoloji 

eczacısının yaptığı işler sırasıyla aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

• Hastaların sabah saatlerinde kliniğe gelmesi ile o gün kemoterapi 

alıp alamayacaklarının karar verilmesi amacı ile kan tahlilleri yapılır.  

• Kemoterapi ilaçlarının terapötik aralıkları oldukça dar olduğundan 

onkoloji eczacıları, protokollerde yer alan uygunlukları dikkate alarak 

ilaçları hazırlamak ve gerektiğinde hekim ve diğer sağlık personellerine 

bilgi vermekle sorumludurlar.  

• Tahlil sonuçlarına göre hekim tarafından kemoterapi alınmasına 

karar verilen hastalar Antineoplastik İlaç Hazırlama Ünitesine 

gönderilirler. Bu aşamada onkoloji eczacısı, ilaçların doğru hastaya 

verildiğinden ve hiçbir karışıklık olmadığından emin olmalıdır. Bunun için 

son kontrolleri yapar.  

• Antineoplastik ilaçların hastaya verilme aralıkları ciddi önem taşır. 

Bundan ötürü, hastaların verilen randevulara titizlikle uyması büyük önem 

taşımaktadır.  
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• Tedavi zamanlarına uymuş ve önceki süreçlerden geçmiş 

hastaların her tedavi öncesinde vücut yüzey alanı hesaplanır. Bu bilgi 

kullanılarak kişiye özel kemoterapi doz hesaplaması yapılır.  

• Antineoplastik ilaçların uygulama şekilleri de farklılık 

göstermektedir. Bazı ilaçlar kısa infüzyon şeklinde verilebileceği gibi, 

lateks kontrollü infüzyon pompaları ile bir haftaya yakın zaman içerisinde 

çok yavaş ve sürekli infüzyon şeklinde verilmesi de mümkündür.  

• Onkoloji eczacısı ilaç dozunu hesaplayıp taşıyıcı sisteme karar 

verdikten sonra aseptik şartlarda ilaç hazırlama sürecini özel kabin 

içerisinde yapar.  

• Kemoterapi ilaçları yüksek potansiyel toksisite riski taşırlar. Bu 

ilaçların bir kısmı doku nekrozuna zarar verebilecek toksik etki 

oluşturabilirler. Bir kısmı ise irritan etki oluşturabilir özellik taşır. Onkoloji 

eczacısı protokolde geçen ve damar dışına kaçtığı durumda yüksek 

toksisite yapabilecek ilaçları uygulamayı yapacak hemşirelere bildirmekle 

yükümlüdür.  

• Kemoterapi ilaçları istenilmeyen etkiler gösterir. Oluşabilecek bu 

istenilmeyen etkilerden dolayı hastalara yine protokole özel destekleyici 

ek ilaç tedavileri uygulanır. Onkoloji eczacısı, oluşabilecek yan etkileri 

bildiğinden dolayı, böyle bir durumda reçete edilmesi gereken ilaçları ve 

bunların dozları hakkında hekime doğrudan danışmanlık yapar.  

• Son dönemde kanser tedavisinde kemoterapi ilaçlarının oral 

yoldan kullanılmaya başlandığı gözlenmiştir. Bu ilaçları reçeteleme işlemi 

hastanede yapılırken kullanımı evde yapılır. Kemoterapi ilaçların 

kullanımı hakkında onkoloji eczacısı, serbest eczacı meslektaşları ile 

iletişim kurarak hastanın bilgilendirilmesi sayesinde ilaçların doğru 

kullanılmasını sağlar. 

• Onkolojisi eczacısı özellikle ilk defa kemoterapi tedavisi gören 

hastaları odasına çağırarak danışmanlık hizmeti verir. Böylelikle hastasına 

o gün verdiği ve ileriki kürlerde vereceği ilaçlar konusunda önemli bilgiler 

verir. 

• Hastası ile görüşmesi sırasında aldığı bilgileri, hastasına ilaç 

kullanımı hakkında vermiş olduğu bilgileri ve hekime verdiği danışmanlık 

bilgilerinin resmi kayıt sisteminde kaydını yapar.  

3. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada, iş analizi kavramı genel bir açıklama ile ifade edildikten 

sonra eczacılık mesleğinin farklı kariyer alanlarına (eczane eczacılığı, 

hastane eczacılığı, akademisyenlik, ilaç sanayi eczacılığı, düzenleyici ve 

denetleyici kurum eczacılığı, klinik eczacılık, ecza deposu mesul 

müdürlüğü, adli eczacılık, onkoloji eczacılığı) yönelik iş analizleri 
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yapılmıştır. Bu sayede eczacılık mesleğinin farklı çalışma alanlarındaki 

tanımı ile birlikte bu alanlardaki görev ve sorumlulukları incelenmiştir.  Bu 

çalışma sayesinde, eczacılık mesleğinin farklı kariyer alanları hakkında 

gerekli değerlendirmeler yapılarak çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Çağımızın 

getirdiği değişimlere paralel olarak iş hayatındaki değişimler 

gözlenmektedir. Söz konusu değişimler işin yapılış şeklini ve içeriğini de 

değiştirerek iş dünyasının karmaşık, belirsiz ve dinamik ortamdaki başarı 

şansını azaltmaktadır. Ancak, iş analizi yapılan bir mesleğin böyle zorlu 

ortamlarda da başarılı olması kaçınılmazdır. Çevre şartları ne olursa olsun 

çevresine uyumlu bir iş analizinin yapılmış olması ilgili işin de başarılı 

olmasını sağlayacaktır. Yani başarılı bir iş için yapılacak işin özelliklerini, 

gerekliliklerini ortaya koyan bir iş analizinin varlığı önemlidir. Verimli bir 

iş hayatına ve hedeflenen başarı seviyesine ulaşabilmek için sadece doğru 

ve tutarlı iş analizleri değil aynı zamanda ilgili personele de uygun mesleki 

eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Aksi durumda gerekli bilgi, beceri ve 

yeteneğe sahip olmayan meslek elemanlarının yetiştirilmesi kaçınılmazdır. 

Bu bağlamda ele alındığında iş analizi çalışmaları, sürekli yapılan bir 

faaliyet durumuna getirilerek gereksiz çaba ve israftan kaçınılması uzun 

dönemde büyük avantajlar sağlayacaktır.  

Bu bir sınırlı çalışmadır, çünkü çalışmada eczacılık mesleğinde farklı 

kariyer alanlarına yönelik iş analizleri yapılmış ancak, iş yükü analizleri 

konusuna değinilmemiştir. Gelecekte yapılacak diğer çalışmalarda, 

eczacılık mesleğinin her bir kariyer alanı için ayrı ayrı iş yükü analizlerinin 

yapılması, eczacılık mesleğine yönelik kariyer yollarının seçiminde 

eczacılara yol gösterici olabilir. Bununla birlikte, ülkemizde eczacılık 

mesleğine yönelik ilk kez iş analizine değiniliyor olması ve eczacılık 

mesleğinde kariyer yapmak isteyenlere yönelik aydınlatıcı bilgiler sunması 

bu çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak;  

• Hastane eczacılarının hastalarla etkileşimlerinin olmaması bu 

çalışmada göze çarpan bir durumdur. Karaca ve Kıran (2016) tarafından 

gerçekleştirilen bir çalışmada da Türkiye’de hastane eczacıları tarafından 

gerçekleştirilen görevler arasında doğrudan hasta bakımı ile ilgili bir görev 

yer almadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla çalışma Karaca ve Kıran’ın (2016) 

çalışmasını destekler niteliktedir.  

• Araştırma görevlisi eczacılarının eğitim ve idari sorumlulukları 

nedeniyle akademik alana yeterli zaman ayıramadıkları tespit edilirken söz 

konusu bu durum Bakioğlu ve Yaman (2004) tarafından yapılan çalışma 

ile desteklenmiştir. Özellikle akademik yükselmenin giderek zorlaştığı 

ülkemizde bu durumun araştırma görevlileri üzerinde baskı oluşturduğu 

gözlenmiştir.  
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• Klinik eczacılara ait görev ve sorumluluklarının neredeyse 

tamamının farmasötik bakım ile ilgili konulardan oluştuğu görülmüştür. 

Bu durum farklı ülkelerdeki klinik eczacılık uygulamaları ile benzerlik 

göstermektedir. Dolayısıyla eczacılık fakültesi öğrencilerinin lisans 

eğitimi sürecinde farmasötik bakıma önem vermelerinin gelecek mesleki 

hayatları için önem teşkil ettiği sonucuna ulaştırmıştır. 

• Ecza deposu mesul müdürü olarak çalışan eczacıların aldıkları 

eğitimin ecza deposu yönetiminde önemli bir yer teşkil ettiği tespit 

edilmiştir. Bu, Bingöl (2016) tarafından yapılan bir çalışmada da 

belirtildiği gibi ecza deposu mesul müdürü eczacıların insan kaynakları 

yönetimi faaliyetlerinden biri olan eğitim ve geliştirme gibi personel ile 

doğrudan ilgili pek çok yönetim faaliyetlerinde bulundukları yönündeki 

tespiti desteklemektedir.  

Sonuç olarak, Bakioğlu ve Yaman (2004) tarafından da belirtildiği gibi 

ülkemizde eczane sayılarının sınırlanması, yeni klinik eczacılık alanlarının 

oluşturulması, yeni mesleki kavramların getirilmesi (ikinci ve yardımcı 

eczacılık gibi) ve mevzuatta yapılan değişikliklerle eczacılık mesleği 

gelecekte daha dinamik bir hal alacaktır. Bu bağlamda gelecekteki 

eczacıların mesleki rollerini daha iyi bir şekilde yerine getirebilmeleri için 

gerekli iletişim becerilerini kazanmalarının mesleki açıdan büyük önem 

teşkil ettiği ifade edilebilir. Dolayısıyla eczacılık eğitim programları 

oluşturulurken seçmeli ders sayısının artırılması ve eczacı adaylarına etkili 

iletişim becerilerini kazandırmaya yönelik çeşitli faaliyetlerin 

düzenlenmesi geleceğin eczacılarına mesleki açıdan büyük katkılar 

sağlayacaktır. 
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Giriş 

Girişimcilik için gerekli olan yetkinlikler denildiğinde, girişimlerin 

başarısında önemli görülen faktörler ifade edilmektedir (Yüksel vd., 

2015). Türkiye’de girişimcilerin sahip olması gereken yetkinlikler 

konusunda ciddi bir literatür bulunmaktadır (Örneğin Yıldırım vd., 

2011; Gemlik ve Kıraç, 2013; Bozkurt ve Alpaslan, 2015). Yetkinlik 

kavramının birçok farklı yönü ve uygulamaları mevcuttur ve 

girişimcilik yaklaşımları farklı yetkinlik türlerine dayanmaktadır. 

Yetkinlik kavramının temelinde potansiyelini kullanarak yüksek 

performans göstermek ve karşılığında ekonomik kazanç ya da iş 

başarısı sahibi olmak vardır (Spencer and Spencer, 1993). Başarı 

kavramı girişimcilikle ilgili yapılan çalışmaların odağında yer 

almaktadır. Girişimcilikte başarı için gerekli olan faktörlerin ele 

alındığı çalışmalarda; genel olarak, sebatkar ve kararlı olma, liderlik 

özellikleri gösterme, herkesten farklı düşünebilme, fırsatları 

değerlendirme ve yenilikçilik gibi çok sayıda faktörden bahsedilmekle 

birlikte, hangi faktörlerin başarıyı getirdiği konusunda bir uzlaşma 

sağlanamamıştır (Ballı, 2017; Bozkurt vd., 2018). Her ne kadar 

girişimcilik özü itibariyle belirsizlik ve dolayısıyla muhtemel 

başarısızlık içerse de girişimcilerin başarı hikâyeleri daha çok ilgi 

görmektedir.  

Girişimcilik literatürüne bakıldığında en çok işlenen konular 

arasında girişimci eğilimleri ve girişimci özellikleri gibi daha çok 

bireysel faktörler dikkat çekmektedir. Bununla birlikte son yıllarda 

yapılan çalışmalarda, girişimcinin içinde yetiştiği şartları ifade etmek 

üzere kullanılan girişimciliğin kültürel boyutları üzerinde 

durulmaktadır (Aytaç & İlhan, 2007). Girişimcilik literatüründe son 

yıllarda, özellikle başarılı girişimcilerin aslında daha önce başarısız 

olan girişimciler olabileceği gerçeği unutulmuş görünmektedir (Jenkins 

ve MacKelvie, 2016). Başarısız olarak girişimlerine son veren 

girişimciler daha sonraki girişimlerinde başarıyı yakalamış olabilirler 

(Sarasvathy vd., 2013). Başarı kadar başarısızlık da çok boyutlu ve 

farklı faktörlerin bir bileşeni olarak anlaşılmalıdır ve bu bağlamda 
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girişimcilerin başarı hikayeleri kadar başarısızlıkları da dikkate 

alınmalıdır (Üçbaşaran vd., 2013). Bu sebeple, girişimcilik sürecinin 

daha geniş bir perspektiften ele alınması gerekmektedir. 

Bu çalışmada, girişimcilikte başarılı olmayı sağlayan faktörler, 

literatürden yararlanılarak açıklanacak ve Türkiye’den seçilmiş olan 

ünlü ve önde gelen 6 girişimciye ilişkin başarı faktörleri görgül olarak 

ortaya konulacaktır. Bu çerçevede ünlü işadamlarının hayat 

hikâyelerinin anlatıldığı biyografi ve otobiyografiler içerik analizine 

tabi tutularak, başarı sırları ortaya konulacaktır. Ortaya çıkan temalar 

ve alt faktörler yardımıyla başarılı girişimcilerin kullandığı başarı 

faktörlerinin bir tipolojisinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu 

çalışmayla girişimcilik başarısı alanına eklenecek olan ülkemize özgü 

faktörlerin de yardımıyla girişimcilik yazınına katkı yapılması 

amaçlanmıştır.  

Girişimcilikte Başarı Faktörleri 

Başarı kavramının temeline inildiğinde, girişimcilikte başarı 

faktörleri arasında en başta yetkinlik kavramı üzerinde durmak 

gereklidir (Boyatzis, 2011). Yetkinlik kavramı yerine beceri, uzmanlık 

kavramları da kullanılmaktadır. Yetkin davranış denildiğinde bir 

kişinin sahip olduğu motivasyon, kişilik özellikleri, bilgi ve becerilerin 

tümü anlaşılır. Yetkinlik, kişinin sahip olduğu özellikleri ve becerileri 

ile işe yansıtıp başarılı olmasını sağlayan her şeydir. Girişimci 

yetkinlikleri, girişimci olabilmek için gerekli olduğu düşünülen/ileri 

sürülen yetkinlik grupları ve setleridir (Smith and Morse, 2005). 

Girişimci yetkinlikleri, yeni girişimi başarıyla kurma ve büyütmede 

önemli olduğu kadar, şirket içi yenilikçiliğe katkı yaparak iç 

girişimcilikte de kullanılabilir. Girişimci ve yönetici yetkinliklerinin 

farklı olduğu ileri sürülmektedir, bu görüşe göre girişimci yetkinlikler 

işin kurulmasında önem kazanırken, yönetsel yetkinlikler girişimin 

devam etmesi ve büyümesinde gerekli olan yetkinliklerdir. Bununla 

birlikte, girişimcilikte her iki yetkinlik türünün de gerekli olduğu kabul 

edilmektedir (Man vd., 2002). Girişimcilik yetkinliği konusuna olan 

ilginin bir sebebi de, yetkinlikler ile girişimin doğumu, hayatta kalması 

ve gelişiminin doğrudan girişimci özellikleriyle ilişkilendirilmesidir. 

Girişimci yetkinliklerinin yardımıyla girişimin başarıya ulaşmasının 

mümkün olduğu düşünülmektedir (Mitchelmore & Rowley, 2010). 

Eskiden beri girişimcileri başarıya götürdüğü savunulan bazı kişilik 

özelliklerinden bahsedilmektedir. En genel anlamda başarma ihtiyacı, 

girişimcilikte başarının sırları arasında eskiden beri sayılmaktadır 

(McClelland, 1965). Bu özellikler arasında yeniliklere açık olma, 
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sorumluluk duygusu, dışa dönüklük, duygusal zeka, uyumluluk ve 

anlayış, proaktif kişilik, girişimci öz yeterlilik ve inisiyatif alabilme 

sayılmaktadır (Crant, 1996). Bunun yanında yenilikçilik, risk alma, 

başarı, kontrol odağı, belirsizliğe karşı tolerans ve birçok faktörden de 

bahsedilmektedir (Zhao ve Chen, 2008). Koh (1996) belirsizliğe karşı 

tolerans, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, kendine güven, risk alma ve 

kontrol odağı şeklinde altı temel özellik belirlemiştir. İnsanların bir 

kısmı kendi hayatlarını yönetebilirler, kendi potansiyellerini 

kullanırlar; bazı insanlar ise dış faktörlere bağlı kalarak problemlerini 

çözebilirler (Cüceloğlu, 2012). Belirsizliğe tolerans da girişimcilerin en 

önemli özelliklerindendir ve bireylerin belirsizlik karşısındaki stres 

seviyelerine ilişkin bir durumdur (Hofstede, 2011). Başarılı 

girişimcilerin hayat hikayelerinde de dikkat çektiği gibi; iş yaşamında 

karşılaştıkları zorluk ve belirsizlikler karşısında, kendine güven 

duygusu ön plana çıkmaktadır.  

Girişimcilikte başarı denildiğinde, genel olarak kurulan girişimin 

kar etmesi ve büyümesi anlaşılmaktadır (Yılmaz ve Sünbül, 2009). 

Ancak bu anlayış kısa vadeli bir bakış açısının ürünüdür; orta ve uzun 

vadede başarılı olmak, farklı durumlarda farklı stratejilerin 

uygulanması durumunda farklılaşabilir. Girişimlerin ilk aşamalarında 

öncelikle hayatta kalma ve büyüme kavramları başarıyla eş anlamlı 

olarak algılanmaktadır (Davidsson vd., 2002; Gielnik vd., 2017). 

Büyüme amacı, birçok yazar tarafından girişim kurmanın birincil 

hedefi olarak tanımlanmıştır (Brush vd., 2009; Storey, 2016; Peters vd., 

2019). Uygulamada ise 'işin büyütülmesi ve dolayısıyla başarı için 

tutku' kavramı, başarı göstergesi olarak kabul edilmektedir (Cardon vd., 

2017). Girişimlerin büyümesi, ekonomik ve teknolojik ilerlemenin ve 

kalkınmanın motoru olarak da kabul edilmektedir (Valliere ve Peterson 

2009). 

Girişimcilerin başarısı konusunda en çok kullanılan ölçütlerden 

birisi, farklı göstergelerin kullanılması yoluyla girişimin performansına 

bakılmasıdır (Headd, 2003). Girişimin başarı ya da başarısızlığı daha 

çok girişimcinin başarısı ya da başarısızlığı olarak algılanmaktadır. 

Ancak burada girişimciler farklı beklentilere göre başarılı ya da 

başarısız olduklarını düşünebilirler. Aynı performans seviyesine sahip 

olan iki girişimciden birisi kendini başarılı olarak görürken diğer 

girişimci başarısız olduğunu düşünebilir. Burada girişimcilerin 

tecrübesi önem kazanmaktadır. İlk defa girişimde bulunan girişimciler, 

başarı eşiğini aşamazken; daha tecrübeli olan girişimcilerde belirsizliğe 

katlanma seviyesi yüksektir. Dolayısıyla, önceden girişimde bulunmuş 
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ve daha tecrübeli olan girişimciler iyimserliklerini koruyarak başarılı 

olduklarını ya da olacaklarını düşünebilirler (Üçbaşaran vd., 2010).  

Başarılı girişimcilerin bir çoğunun hem kendi hatalarından hem de 

başkalarının hatalarından ders aldıkları ve bunun bir öğrenim sürecine 

dönüştüğü ifade edilmektedir (Cope, 2011; Singh vd., 2015). Başarılı 

olan girişimcilerin her ne kadar daha çok ilgi çektiğini söyleyebilsek de, 

yapılan hatalardan alınan derslerin daha etkili olduğu bilinmektedir. Bu 

durum kültürümüzde “bir musibet bin nasihatten iyidir” şeklinde ifade 

edilmektedir. Psikolojik olarak bakıldığında, yaşanan kötü tecrübeler 

daha öğretici olmaktadır (Bledow vd., 2017).  

Türkiye’de her yıl kurulan binlerce girişimin büyük kısmı ayakta 

kalmasına rağmen belli bir oranı başarısız olarak kapanmaktadır. 

Örneğin, 2017 yılında Türkiye’de kurulan 73.783 şirketin 59.082 tanesi 

ikinci yılını görebilmiş ve dolayısıyla 14.701 tanesi (yaklaşık %20’si) 

kapanmıştır (tobb.gov.tr, 2020). Ülkemizde girişimcilik literatürünün 

büyük bir kısmı başarıya ve başarı faktörlerine odaklanmıştır (Eser ve 

Yıldız, 2015). Girişimciliğin genel anlamda ekonomik gelişme ve 

istihdam yaratma üzerinde çok önemli bir rolü bulunmaktadır (Carree 

& Thurik, 2010). Girişimcilik literatürü öncelikle gelişmiş ülkelerde 

ortaya atıldığı için kültürel olarak gelişmiş ülkelere hitap eden 

faktörlerden bahsedilmektedir (Bruton vd., 2008; Karimi vd., 2017). 

Ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin farklı 

ekonomik, sosyal ve kültürel ortamlarının olması, girişimciliğin farklı 

algılanması sonucunu doğurmaktadır Girişimcilikteki başarı 

faktörlerinin çevresel faktörler göz önüne alınarak ortaya konulması 

gerekmektedir.  

Türkiye’de girişimcilik alanında yapılan çalışmalar son yıllarda 

giderek artmaktadır (Pehlivanoğlu ve Kayan, 2019). Bu çalışmaların 

geneline bakıldığında; girişimciliğin ülkemiz ve ekonomimiz açısından 

önemini vurgulayan makro çalışmalar yanında; girişimci özellikleri, 

girişimcilikte başarı faktörleri gibi daha mikro çalışmalar da dikkat 

çekmektedir. (Arıkan, 2002; Müftüoğlu, 2003; Güney, 2004; Bozkurt 

vd., 2012; Eser ve Yıldız, 2015; Arıkan, 2016; Derindağ, 2018). 

Türkiye’de girişimcilikle ilgili çalışmaların odağında girişimcilik 

eğiliminin ölçülmesi bulunmaktadır ve daha çok başarılı girişimler 

üzerinde durulmaktadır (Keskin, 2018). Türkiye’deki girişimcilik 

başarı faktörleri ve başarı öyküleri üzerine çok sayıda araştırma, kitap, 

biyografi ve otobiyografi bulunmaktadır ve bu durum ülkemizde 

girişimciliğin başarıyla eş anlamlı kabul edildiği anlayışını 

göstermektedir. 
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İşadamlarının Girişimci Hikâyelerinde Başarı Faktörleri 

Başarılı girişimcilerin ilgi çekici hayat hikâyeleri literatürde ve 

özellikle medyada geniş yer bulmaktadır. Kariyer basamaklarını hızla 

tırmanan ve başarıya, zenginliğe ve güzel imkânlara kavuşan 

girişimcilerin hangi faktörleri kullandıkları merak edilir. Yapılan 

çalışmalara bakıldığında, girişimcilerin sahip olması gereken 

yetkinlikler ve özelliklere odaklanan çalışmalarda çevresel koşulların 

etkisi göz ardı edilmektedir (Baum ve Locke, 2004: 587). Özellikler 

(traits) yaklaşımına göre, girişimcilerin başarılı olmasını sağlayan bir 

dizi kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır. Ülkemizdeki girişimcilik 

literatürünün büyük kısmı, adaylarda girişimcilik eğilimi ve 

özelliklerinin olup olmadığını ölçmeye çalışmaktadır (Örneğin, Arıkan, 

2002; Güney, 2004; Bozkurt vd., 2012; Eser ve Yıldız, 2015; Derindağ, 

2018).   

Başarılı girişimcilerin sahip oldukları girişimcilik özellikleri ve 

yetkinlikler girişimcilik kapasitesini oluşturmaktadır. Girişimci 

işadamlarının kişilik özellikleri maddi ve maddi olmayan ya da bir 

başka deyişle psikolojik, sosyal ve kültürel faktörlerin toplam değeridir. 

Başarılı girişimcilerin hayat hikâyelerinde, zorluklara karşı dayanak 

olarak kullandıkları belli yetenek ve özellikler dikkat çekmektedir ve 

girişimciler bu değerleri kullanarak ya da satın alarak ya da kiralayarak 

yaratıcılıklarını ortaya koymaktadırlar.  Girişimcilik ruhu olarak ifade 

edilen kavram; kalıtsal olarak miras alınabileceği gibi, özellikle ailenin, 

sosyal çevrenin ve eğitimin girişimcilik ruhunun geliştirilmesinde 

etkisinin olduğu savunulmaktadır (Özdemir, 2016).  

Girişimcilikle ilgili çalışmaların bir kısmı başarılı girişimcilerin 

başarı öykülerini kapsamaktadır. Yabancı literatürde de önemli bir 

yayın grubunu oluşturan girişimci başarı öyküleri, girişimci adaylarını 

etkilemeye devam etmektedir. Başarılı girişimcilere öykünen ve ilham 

alan girişimci adayları hem küresel düzeyde hem de yerel düzeydeki en 

iyi uygulamaları taklit ederek girişime başlamaktadır. Özgünlüğün 

sağlanmasına kadar devam eden taklitçi uygulamalar zamanla başarıya 

ulaşabilmektedir. Bu durum işletme yönetimindeki önemli 

stratejilerden olan kıyaslama stratejisini akla getirmektedir. Kıyaslama 

yaklaşımında olduğu gibi; birçok açıdan bir girişimi taklit eden yeni 

girişimciler en iyi uygulamaların avantajlarından faydalanmaktadır. 

Girişimcilerin hayat hikâyeleri genelde zorluklarla ve şanssızlık ya da 

başarısızlıklarla doludur ve belli bir eşik noktasından sonra başarılı 

oldukları görülmektedir.  
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Mitchell (1997) girişimcilik çalışmalarında sözlü tarih gibi 

anlatıların kullanılmasını önermektedir. Daha önceki girişimcilik 

literatürü, uzun yıllar boyunca psikoloji ve sosyoloji kavramlarını 

kullanarak ideal girişimcinin özelliklerini ortaya koymuştur. Bu 

şekilde, kişilik tipleri ya da kişilik özellikleri ile girişimcilik başarısı 

arasında sebep-sonuç ilişkisi şeklindeki genellemeler genelde başarısız 

olmuştur. Çünkü görünüşe göre, “tipik” girişimci diye birşey yoktur. 

Girişimci mitleri diyebileceğimiz ve girişimcilerin gerçek 

özelliklerinden uzak olan bulgular çelişkiler içerisindedir (Mitchell, 

1997: 123). Girişimcilere ve girişim deneyimlerine dair hayat 

hikâyeleri kullanılarak, başka nicel ya da nitel yöntemlerle 

keşfedilemeyecek bilgilere ulaşılabilir. Anlatılara dayanılarak 

yapılacak analizler sosyal bilimlerin gerçekliğine uygun derinlikte 

olacaktır. Hayat hikâyelerinin araştırılan konuya, girişimciliğe dair olan 

kısımları seçilerek literature katkı yapacak kalitede olguların ortaya 

konulacağı düşünülmektedir.  

Bu çalışmada incelenen girişimcilerin hayat hikâyelerinden ve kendi 

ifadelerinden yola çıkılarak, başarılı olmalarını sağlayan faktörlerin 

ortaya konulması amaçlanmaktadır. Yapılacak içerik analizi sonucunda 

ortaya çıkarılacak temaların içerdiği alt faktörler ve bunları destekleyen 

ifadeler ortaya konulacaktır. Girişimcilerin başarı faktörlerinin analiz 

edilerek teorik bilgilerle karşılaştırılmasının gelecekteki girişimcilik 

çalışmalarına uygulamada ve akademik düzeyde katkı yapacağı 

düşünülmektedir. 

Araştırma 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemleriyle, ülkemizdeki 

girişimcilik başarısının arkasında yatan faktörlerin ortaya çıkarılması 

planlanmıştır. Bu çerçevede, Türk ekonomisinde çok önemli yere sahip 

olan ve tanınmış 6 işadamının hayat hikâyeleri içerik analizine tabi 

tutulmuştur. Araştırmacı seçilen örnekleme ait hayat hikâyelerini ele 

alan kitaplar dikkatle okuyarak dikkat çeken başarı faktörlerini not 

alarak, ortak olan temaları ortaya çıkarmıştır. Daha sonra başka bir 

tecrübeli araştırmacı da, yazardan bağımsız olarak temaları çıkarmış ve 

daha sonra her iki araştırmacının uzlaştığı tema listesi oluşturulmuştur. 

Temaların içeriğinde hem bu temaları oluşturan alt faktörler yer 

almakta hem de her bir tema, girişimcilerin kendi ifadeleriyle 

desteklenmektedir. İşadamlarının seçiminde daha çok kendi hikâyesini 

yazan ve herkes tarafından tanınan girişimciler kasti örneklemeyle 
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seçilmiştir. İçerik analizine tabi tutulan kitaplarla ilgili bilgiler 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

Girişimcinin 

Adı 

Kitabın Adı Kitabın 

Yazarı 

Basım Yılı 

Nejat 

Eczacıbaşı 

Kuşaktan Kuşağa Nejat 

Eczacıbaşı 

1982 

Sakıp Sabancı İşte Hayatım Sakıp 

Sabancı 

1985 

Selçuk Yaşar Hayatım Selçuk Yaşar 1996 

İshak Alaton Lüzumlu Adam: 

İshak Alaton 

Lüzumsuz Adam: 

İshak Alaton 

Mehmet 

Gündem 

Mehmet 

Gündem 

2012 

 

2013 

Jak Kamhi

  

Gördüklerim 

Yaşadıklarım  

Jak Kamhi

  

2013 

Vehbi Koç Vehbi Koç 

Anlatıyor 

Gürel Tüzün 2018 

Tablo 1: İçerik Analizi Yapılan Girişimci Otobiyografileri. 

Bu çalışmada, başarılı girişimcilerin başarı faktörleri üzerinde nitel 

bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada elde edilen nitel veri seti, nitel 

içerik analizi yöntemiyle (Luborsky, 1994) ve şablon analiziyle (King, 

2006) sınıflandırılarak yorumlanmıştır. Şablon analizi, nitel verileri 

temalarına göre (tematik) olarak düzenlemeye ve analiz etmeye yarayan 

bir yöntemdir (King, 2006: 256).  

Araştırmanın Bulguları 

Araştırmaya konu olan girişimciler tanınmış ve çok başarılı 

girişimcilerdir. Örnekleme dâhil edilen 6 tanınmış girişimcinin yaşamış 

olduğu eşsiz deneyimler kendi sözleriyle ifade edilmiştir. Yapılan 

içerik analizi sonucunda, tüm girişimci hayat hikâyelerinde 

(metinlerde) bulunan 3 ana tema altında yer alan 14 farklı tema ile bu 

temaların alt faktörleri ve bu temaları destekleyen orjinal ifadeler ortaya 

çıkarılmıştır. Bu ana ve alt gruplara (temalara) ait sıklık ve yüzdeler 

tabloda gösterilmiştir. 3 ana temanın girişimcilikteki payı sayısal ve 

oransal olarak ifade edilmiştir. Bu şekilde, girişimcilerin başarılı 

olmasını sağlayan faktörlerin gerçek hayattaki yansımaları analiz 

edilmektedir.  
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Ana temaların belirlenmesinde literatürden yararlanılmıştır. Ortaya 

çıkan 14 farklı tema, 3 ana tema altında gruplandırılmıştır. Bu arada 

finansal konulardan genelde dolaylı olarak bahsedilmiş, ancak 

otobiyografilerde finansal konuların girişimcilikteki rolü üzerinde net 

olarak durulmamıştır. Bunun sebebi girişimcilikte maddi konulardan 

ziyade sosyal konulara ve girişimci özellikleri ve erdemlerine 

yoğunlaşılmış olmasıdır.   

Analiz edilen kitaplardaki ön plana çıkan temalar sıralanmıştır. 

Bunlarla ilgili katılımcıların ifadeleri aşağıda açıklanmaktadır ve 

alıntılarda kitaba konu olan ilgili işadamının adı ve soyadı ile kitaptaki 

sayfa numarası verilmektedir (Tablo 2’de gösterilmektedir): 
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Kök 

Temalar 

Gruplanmış 

Temalar 

Vehbi Koç 

 

Sakıp 

Sabancı 

Selçuk Yaşar Nejat Eczacıbası Jak Kamhi İshak Alaton 

Vizyoner 

Girişimcilik 

Liderlik 

Özellikleri 

44 (58.6%) 3 42 

(60%) 

5 22 

(41.5%) 

5 27 

(45.7%) 

4 27 

(50.9%) 

2 39 

(52%) 

7 

Girişimci 

Liderlik 

16 16 5 9 6 9 

Ölçülü 

Cesaret 

20 13 12 12 13 11 

Zamanında 

Veda 

3 0 0 2 0 5 

İş Disiplini 1 4 0 3 5 4 

Tasarruf 1 4 0 0 1 3 

Tevazu  İnsani ve 

Kültürel 

Özellikler 

19 

(25.3%) 

1 20 

(28.5) 

3 23 

(43.3%) 

0 20 

(33.8%) 

1 13 

(24.5%) 

0 19 

(25.3) 

6 

Vefa 4 4 3 3 2 1 

Sosyal 

Sorumluluk 

14 13 20 16 11 12 

İlişki 

Yönetimi 

İlişki 

Yönetimi 

12 

(16%) 

3 9 

(12.8 

%) 

7 8 

(15.09%) 

3 9 

(15.2%) 

2 13 

(24.5%) 

5 17 

(22.6%) 

12 

Politikacı 

ve 

9 2 5 7 8 5 
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Tablo 2: İçerik Analizi Sonuçları 

Bürokratlar 

ile İlişkiler 

  75 75 70 70 53 53 59 59 53  53 75 75 
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T1) Tevazu: 

Tevazu ya da alçak gönüllülük, başarılı işadamlarının en önemli 

özelliklerinden birisidir. Çok zor şartlarda yetişen ve birçok sorunlarla 

boğuşmuş olan işadamlarının geçmişlerini unutmamaları girişimcilik 

tarzlarını farklı kılmaktadır. Girişimcilik literatüründe de, alçakgönüllü-

samimi kişilik tipinin, girişimcilik başarısını olumlu yönde etkilediği 

ortaya konulmuştur (Er Ülker ve Balkan Akan, 2019). 

“Benim geçirdiğim serüvenin ilginç yanları varsa, bu ancak yaşadığım 

tarih bölümünün olağanüstü özelliğinden gelir” (Nejat Eczacıbaşı, s.7). 

“Ben olduğum gibi görünmeye ve göründüğüm gibi olmaya itina 

gösteririm. Ben, mesela, bir tek şeyi saklamak ihtiyacını duymadım. 

Tahsilliyim, kültürlüyüm, filan mektebi bitirdim, filan üniversiteyi bitirdim 

demedim. Lise ikiden ayrıldım. İyi talebe değildim. Pamuk işçisi Hacı 

Ömer’in oğluyum” (Sakıp Sabancı, s.248) 

“Kendimize ait özel bir yer yapmadık, elimizde tabldot biz de kuyruğa 

girip işçilerimizle birlikte yemek alıp yiyoruz. İşçilerde ilk başlarda 

garipsiyorlar, patron geldi, bizimle yemek yiyor diye … Aramızda fark yok, 

sen burada çalışıyorsun ben de diyorum onlara (İshak Alaton, Lüzumlu 

Adam, s.160). 

“Bütün ticari hayatımda küçük büyük hangi işi yaptımsa uğraşmayla, 

çalışmayla, imanla başardım. Başarıyla sonuçlandırdığım işlerin bütün 

yorgunluklarını iş bitirince unuttum. Ama çok çalışıp çeşitli nedenlerle 

başarılı olamadığım işler de hiçbir zaman aklımdan çıkmamıştır” (Vehbi 

Koç, s.91). 

T2) Vizyoner Girişimcilik: 

Başarılı girişimcilerin önemli özelliklerinden birisi olan vizyon sahibi 

olma, geleceği görebilme ve stratejik düşünme gibi özelliklerin bir 

bileşenidir. Girişimci tipolojileri içerisinde vizyoner girişimci olarak da 

ifade edilmektedir (Ballı, 2017). Örneğin, Nejat Ezcacıbaşı, Almanya ve 

Amerika’da aldığı çok iyi eğitimler sonucunda vizyonu oldukça geniş bir 

girişimciydi ve kimya eğitimini biyokimya eğitimiyle farklı bir noktaya 

taşımıştı. 

“1980’lerin en karışık siyasi ortamında yaptığı bir konuşmada “İçinde 

çıkılmaz gibi görünen bugünkü ortam yine de bizi umutsuzluğa 

düşürmesin. Geçmişiyle övünebilecek, geleceğine ise umutla bakmak 

olanaklarına sahip bir toplumuz.” demiştir” (Nejat Eczacıbaşı, s.231) 

“Hayatta doyamadığım bir şey varsa, o da para değil, çalışmaktır. 

Çünkü kısa sürede, harcayamayacağım kadar paraya, bana yetecek kadar 

varlığa kavuştum. Ama çalışmak, bir iş başarmak, paradan farklı şeylerdir. 

Futbolcunun gol atması, bestekarın eserini tamamlaması gibi bir şey.  Biz 
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çalışmayı babamızdan öğrendik. Çalışmayı seven insan, yanındakini de 

çalıştırır” (Sakıp Sabancı, s.242). 

“Üretimde, karlılığa ve akıllı yatırıma çok dikkat etmeliyiz. Eğitim 

çalışmalarında büyük önem vermeli, insan gücümüzün kalitesini 

yükseltmeliyiz. Yeni atılımlar yapmalı, mevcut fabrikalarımızı büyütürken, 

yenilerini dış ülkeler kurmalıyız, ihracata önem vermeliyiz” (Selçuk Yaşar, 

s.181). 

“Yıllar içinde kendi felsefemi buldum, bu geçici hayatta kalıcı olmanın 

yollarını aradım. Başarının, zenginliğin beni tatmin etmediğini gördüm, 

saygınlık ve kalıcılık aradım. Benimle bitmeyen bir eser ortaya koymak 

istedim” (İshak Alaton, Lüzumlu Adam, s.174). 

Akıllı insanlar için eğitim hayat boyu sürer (İshak Alaton, Lüzumlu 

Adam, s.238). 

“Doğduğu evde kütüphane bulunan şanslı insanlardan biriyim ben. O 

yıllarda kitap çok pahalı olduğu için babamın aldığı kitaplarla yetinmek 

zorundaydık. Ancak bir süre sonra Fransız Konsolosluğu’nun 

kütüphanesini keşfettim. Konsolosluğun kütüphanesinden bir günlüğüne, 

iki günlüğüne ödünç kitap alır ve onları okuduktan sonra iade ederek 

yenilerini seçerdim” (Jak Kamhi, s.57). 

“İlk Avrupa seyahatimde ruhumuz, ticari görüşümüz değişmiş, aklımıza 

yeni yeni fikirler gelmeye başlamıştı. Bundan sonra her zaman yeniliğe 

doğru gitmeye çalıştım” (Vehbi Koç, s.79). 

T3) Girişimci Liderlik: 

Girişimcilerin yönetim tarzları denildiğinde, modern işletme 

yönetiminin gerektirdiği liderlik tarzlarını anlayabiliriz. İncelediğimiz 

başarılı girişimcilerin aynı zamanda çok iyi birer lider olduğunu 

görüyoruz. Günümüzde girişimci liderlik denilen yaklaşım, örneklemimize 

çok uygun görünmektedir (Yolcu, 2017). 

“Yaşam boyu beni hep olgun insanların varlığı rahatlattı. Onların 

tecrübelerinden yararlandım” (Nejat Eczacıbaşı, s.199) 

“İş yaşamındaki görev ve ilgi dengesini, sevmediğim işleri güvendiğim 

arkadaşlarıma bırakmakla sağlamaya çalıştım. Bu tutumun zaman zaman 

sakıncalı yanları da olmadı değil” (Nejat Eczacıbaşı, s.76).   

“Müesseseleşme ve kurumsallaşma, devamlılığın şartıdır. Bunun 

yanında, sermayedar ile profesyonel yöneticinin bütünleşmesi, dünyadaki 

gelişmelerin, ilerlemelerin işletmelerde uygulanmasını kolaylaştırır. Bunu 

sağlar” (Sakıp Sabancı, s.181). 

“Attığın bütün adımları, aldığın bütün kararları çok ince eleyip, sık 

dokumalısın. Çok okumalı, çok danışmalı, yeniliklere açık ve ileri görüşlü 

920



olmalısın. Doğruyu seçmeli, doğruyu yapmalı, işi şansa bırakmamalısın” 

(Selçuk Yaşar, s.224). 

 “Lider farklı bir yol gösteren cesur insandır” (İshak Alaton, Lüzumsuz 

Adam, s.42). 

“Patron sadece isteyen değildir, patron aynı zamanda kolaylaştıran, 

insana hedef gösteren ve bilgi ve tecrübesini aktararak anlam katan lider 

olmalı” (İshak Alaton, Lüzumsuz Adam, s.115). 

Gerçek liderler, siyasi dehalar düşmanlıklarını bile dostluğa 

çevirmenin yoluna bakarlar. Düşmanlık, diktatörlerin ve çapsızların 

tercihidir (İshak Alaton, Lüzumsuz Adam, s.143). 

“Şartlara göre çağdaş bir yönetim tarzım vardı ve bu nedenle 

işçilerimize karşı daima ilgiliydim, kendilerine yakınlık gösterirdim” (Jak 

Kamhi, s.218)  

“Ben belki zor bir patronum, bağırırım, çağırırım ama herkes bilir ki 

bunun sonunda bir kötülüğüm yoktur. Adamlarımı da kolay kolay kovmam, 

herkes benim huyumu bilir ve buna göre kabul etmiş olur. Kolay bir patron 

değilim ama sanırım sevilen bir patronum” (Jak Kamhi, s.225). 

“Hayatta başarılı olmanın sırları arasında belki de en önemlisinin, 

başkalarının tecrübelerinden yararlanmak, verilen öğütleri can kulağı ile 

dinlemek, ilgili yayınları dikkatle okumak ve kazanılan bilgileri 

değerlendirmek olduğuna inanıyorum” (Vehbi Koç, s.17).  

Hayatım boyunca birçok işte söz sahibi olmakla birlikte her zaman 

başkalarına danıştım; bazen düşüncelerimin çok hatalı olduğunu gördüm, 

yerinde düşünceleri kabul ettim, bundan çok yararlandım” (Vehbi Koç, 

s.147). 

T4) Ölçülü Cesaret  

Cesaret, girişimcilik özelliklerinin ön gelenlerinden birisidir ve 

girişimciliğin olmazsa olmazı olarak kabul edilmektedir (Bozkurt ve 

Alpaslan, 2013). Ancak başarılı işadamları titiz fizibilite ve planlama 

sürecinden sonra girişimlerine karar vermektedirler. Bunu ‘ölçülü cesaret’ 

olarak adlandırabiliriz.  

“1946 yılında girmiş olduğum bebek maması işinde zarar ettim. Bu 

olumsuz sonuç bana iş yaşamımda iki önemli deneyim getirdi. Birincisi, 

bir işin temeli ne kadar isabetli kurulursa kurulsun, yakından izlenmeyen 

bir işten hayır gelmiyordu.  İkincisi, başladığım bir işi bitirmeden 

bırakmamaya çalışmak. Geçirdiğim deneyin ikinci dersinden yeteri kadar 

yararlandığımı söyleyemem. İnsanlara olan aşırı güvenim, beni bazen 

yanlış yerlere götürdü. Denetimsiz bıraktığım kişiler, bu güvenimi kötüye 

kullandılar. Bu yüzden kuruluş zaman zaman büyük zararlara uğradı” 

(Nejat Eczacıbaşı, s.84). 
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“Cesaret, başarı için mümkün olan her türlü tedbiri alıp, sonra güvenle 

yola çıkma sanatıdır” (Sakıp Sabancı, s.300). 

“1948 yılı Ocak ayında 23 yaşında iken dükkânımız yanıp büyük zarar 

ettiğimizde babam “Oğlum hiç merak etme, daha iyisini yaparız” dedi. 

Öyle bir moral verdi ki, o akşamı hatırlayarak bazı fırtınalarda moralimi 

hiç bozmuyorum. Savaş bu, hayatta fırtınalar oluyor. Önemli olan, harbi 

sonunda kazanmaktır” (Selçuk Yaşar, s.74). 

 “İnsan biraz cesur olmalı, doğru yerde doğru riskler almalı. Risk her 

zaman para kazandırmaz ama mutlaka kazandırdığı bir şeyler vardır. 

Vaktinde alınmış riskleri severim” (İshak Alaton, Lüzumsuz Adam, s.389). 

“İstanbul-İzmir Enerji Hattı yapılırken ormanlık araziye enerji 

direkleri dikmek ve bunun için de temel hazırlamak gerekiyordu. Oysa 

ormanlık araziye karadan ulaşılması zordu, bunun üzerine biz bütün 

malzemeyi bölgeye helikopterlerle indirerek direkleri dikmeyi başardık” 

(Jak Kamhi, s.150). 

“İnsan kazandıkça, “herşeyi ben bilirim” sanıp elindeki serveti 

tehlikeye düşürmemeli. Her işe girerken çok iyi düşünüp taşınmalı” (Vehbi 

Koç, s.91).  

T5) İş Disiplini ve Detaylara Dikkat: 

Girişimcilikteki başarı şartlarından birisi de iş disiplini olarak kabul 

edilmektedir ve bu özellik girişimci özellikleri arasında planlı olmak, 

kararlı olmak, sebatkâr olmak gibi farklı şekillerde ifade edilmektedir.  

“1951’de Eczacıbaşı ilaç fabrikası inşasında temeli atılan fabrikayı çok 

kısa sürede bir an önce üretime geçirmeyi amaçlamıştım. Her sabah yedide 

arabama atlar; önce kontrol mühendisi Vehbi Bey’i evinden alır, sonra da 

Yorgo kalfaya uğrar, yedibuçukta şantiye yerinde olurduk. Düzenli ve 

yoğun çalışmalar sonucu, fabrikayı onbir ayda üretime hazır duruma 

getirdik” (Nejat Eczacıbaşı, s.96).  

 “Randevulara çok dikkat edilmesini isterim. Ben gittiğim yere bu 

sebeple on dakika erken giderim. Bundan bir şey kaybetmedim. Başkasının 

da benim randevuma dikkat etmesini isterim. Bu olmazsa sinirlenirim” 

(Sakıp Sabancı, s.246). 

“1948 yılından itibaren Akbank’ın Adana’da Şeref Orçun isimli bir 

müdürün yanında çalıştım. 5 dakika bile geciksem imza cetvelini 

imzalatmaz babama şikâyet ederdi. Ben de babamdan şiddetli azar 

işitirdim. O zamandan beri iş disiplinine, randevuya uyarım (Sakıp 

Sabancı, s.44). 

“Ben dakikalarla yaşıyorum, her anım planlı ve önemli. Masanın 

üzerindeki büyük defterimde birkaç aylık planlar yazılıdır” (İshak Alton, 

Lüzumsuz Adam, s.349). 
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“Hasta olduğu zamanlar dışında babamı pijamayla hiç görmedim. Sair 

zamanlarda odasından daima kravatlı, yelekli ve takım elbiseli çıkardı. Yaz 

günlerinde bile kravat takan bir insandı. Bu adeti bana da intikal etmişti. 

Benim iş yerine kravatsız geldiğimi, ceketimi sırtımdan çıkardığımı hiç 

kimse görmemiştir” (Jak Kamhi, s.40). 

“Kanunsuz iş yapan işadamlarından büyük para kazananlar oldu, fakat 

hiçbiri bu kazançları ve elde ettikleri büyük servetleri koruyamadı. 

Kanunsuz yapılan işleri şüphesiz büyük patronun yanında çalışanlar bilir. 

Onlara karşı patronun boynu eğik olur, her şeylerine göz yummak zorunda 

kalır. Firmanın çalışma gücü azalır (Vehbi Koç, s.115). 

“İş hayatımda olsun, özel hayatta olsun, randevusuna riayet etmeyene 

kötü puan veririm” (Vehbi Koç, s.371). 

T6) Vefa: 

Vefa, işletmecilik literatüründeki bağlılık ve sadakat kavramlarına 

yakın bir kavram olarak görülebilir ancak doğu kültüründeki anlamı daha 

farklıdır. Girişimcilikte ise iş ilişkisinin daha duygusal ve insani bir boyutta 

ele alınması sonucunda kişi ve kuruma karşı hissedilen ölçüsüz sevgi ve 

bağlılıktır.  

“İşletmenin kasasında geceyi geçirmesi gereken paranın 

çalınmasından korkarak görev verilmediği halde kasanın kapısı önünde 

sandalyesini yerleştirip sabahlayarak sadakat ve bağlılığını gösteren 

İsmail’e (s.211), Kendi çalışanı olarak başlayıp sonra kendi işini kuran 

ilkokul mezunu çalışanı Abdullah Bey’e ve teknik yeteneği çok iyi olan 

bahçıvanı olan Muharrem beye “Muharremimiz vardı” diyerek saygı ile 

anarak kitabında yer vermiştir (Nejat Eczacıbaşı, s.212).  

“Sabancı topluluğunda yapılan işler çalışan 30 bin insanın 

başarısıdır” (Sakıp Sabancı, s.189). 

“Biz işçilerimizle çok iyi ilişkiler içinde oluruz. İşçi sevgisini içimize 

iyice sindirdik” (Sakıp Sabancı, s.193). 

“Aile şirketlerini yönetenlerin ve aile fertlerinin, çalışanlara karşı 

sorumlulukları vardır. Evlatlarımdan bu sorumluluğu her zaman 

bekliyorum” (Selçuk Yaşar, s.241). 

“Benim en büyük sermayem çalışanlarımdır. Onlar şirketi 

zenginleştirdiler, biz de Alarko ailesi olarak onların haklarını gözettik, 

mutlu olmaları için gayret gösterdik” (İshak Alaton, Lüzumsuz Adam, 

s.114). 

“Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz çok büyük işleri yapmamızda çok 

becerikli Macar ustabaşımız Guth Istvan’ın büyük katkısı olmuştur” (Jak 

Kamhi, s.150). 

923



“Hayatımda elde ettiğim başarıyı Allah’a, yurduma, değerli çalışma 

arkadaşlarımın işbirliğine ve çalışma sevgime borçluyum” (Vehbi Koç, 

s.241). 

“Hulki Alisbah (26 yıl beraber çalıştık), Bernar Nahum (40 yıllık 

beraberlik), İsak Eskinazis (50 yıllık beraberlik), Ziya Bengü (40 yıllık 

beraberlik)’ye kitabında ayrı bir bölümde yer verilmiş ve Koç topluluğuna 

yaptıkları hizmetlerden övgü ile bahsedilmiştir” (Vehbi Koç, s.359-362). 

T7) Sosyal Sorumluluk: 

Girişimcilerin toplumsal olgulara ve içinde yaşadıkları topluma karşı 

duyarlı olmaları son yıllarda daha çok dikkat çekmektedir. Sosyal 

girişimcilik alanında yer alan girişimci faaliyetlerin sosyal faydalarının 

gözetilmesi, incelediğimiz girişimcilerde zirve yapmıştır. Hemen hepsinin 

kurdukları vakıflar, okullar, eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor, gençlik gibi 

birçok alanda farkındalıkları ve ayırdıkları ciddi bütçeler dikkat çekicidir.  

“Çağdaş sanayici sosyal yaşamdan da sorumludur. Eczacıbaşı Kurumu 

toplumun değer yaratan ekonomik kolunda çalışan; ülkenin toplumsal ve 

ekonomik gelişmesine katkısı bulunabilir kuruluş olarak varlığını 

sürdürecektir. Çalıştığı her alanda, yasalara saygıdan şaşmadan, daha 

iyiye ve daha büyüğe doğru yönelmeye çaba gösterecektir” (Nejat 

Eczacıbaşı, s.239). 

“Daha fazla zengin olmağa ihtiyacım mı var? Ben zaten belli bir gelire 

sahip olan adamım. Daha fazla para kazanmakla yaşamım değişmez.  Ama 

daha fazla para kazanacak işler yapmak, binlerce insana daha iş, evlerine 

daha çok aş, devlet Babanın hazinesine daha çok vergi, ülkeye daha çok 

ihracat geliri, refah sağlar” (Sakıp Sabancı, s.199). 

“1944 yılında Japonya Büyükelçimiz şu öğüdü verdi “İşinde başarılı 

olmuş, işini yoluna koymuş bir iş adamının toplumsal sorumlulukları 

vardır. Ben işimi yapıyorum, benim görevim işimde başarılı olmak diyerek, 

toplumsal sorumluluklarından kurtulamaz” (Sakıp Sabancı, s.220). 

“Biz halkımızdan aldığımızı, yeni hizmetlerle yine halkımıza vermeye 

devam edeceğiz. Bu halk bizim halkımız, bu millet bizim milletimiz, bu 

insan bizim insanımız” (Selçuk Yaşar, s.17). 

“İş hayatında başarılı olunca para kazanırsın, parayı da kasaya 

koyarsın, fakat sosyal alanda sorumluluk üstlenip de başarılı olursa artık 

topluma ait olursun, mutluluğun artar, ömrün uzar. Yaşam keyifli bir 

yolculuğa dönüşür” (İshak Alaton, Lüzumlu Adam, s.182). 

“Toplumsal sorunları dile getirmek zararıma da olsa dile getirdim. 

Biri, gereksiz kovanlara çomak sokuyorsun, dedi. İkiyüzlü, korkak bir 

adam olamam ki” (İshak Alaton, Lüzumsuz Adam, s.135). 
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Ancak benim yardımseverlikten anladığım da daima şu oldu: Yardım 

et, ama kimse bilmesin. Kim olduklarını ve eğitim yardımın içeriğini 

kesinlikle açıklamama prensibim vardır (İshak Alaton, Lüzumsuz Adam, 

s.205). 

“Toplumsal sorumluluk bilinciyle Diyarbakır, Silvan ve Urfa’daki 

ihtiyaçlar doğrultusunda iki adet ilköğretim okulu inşa edilerek Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağışladık” (Jak Kamhi, s.208). 

“İşe başlayıp biraz para kazandıktan sonra mahallemde, çarşımda, 

halk arasında muhtaç olanlara yardım etmekten büyük zevk almaya 

başladım. İsraftan her zaman kaçındım. Boş yere yanan elektrik, akan su, 

gereksiz kullanılan bir araba için daima mücadele ettim, hayır işlerine 

giden ve yerine giden parayı harcamaktan zevk duydum ve şuna inadım ki, 

toplum içinde bulunanlara yardım yapanlara Allah daima yardım eder, 

birkaç mislini verir” (Vehbi Koç, s.146). 

“1967 yılında Türk Eğitim vakfını kurdum. Vakfın sürekliliğini 

sağlamak için, vakfa sermaye fonu toplamaya karar verdik. Hayatımda ilk 

defa kendi adımı da ortaya koyarak büyük kuruluşlara ve ileri gelen iş 

adamlarına gidip yardım istedim. 900 bin lirası Koç Gurubu’ndan olmak 

üzere, beş milyon lira toplamayı başardık” (Vehbi Koç, s.220). 

T8) İlişki Yönetimi: 

Başarılı girişimcilerin iletişim ve ikna becerilerine sahip olduğu 

bilinmektedir. Gerek sermaye temininde gerek karşılaştıkları sorunlarda 

gerekse ticaret yaparken paydaşların hepsini (hükümet, çalışanlar, 

sermayedarlar, müşteriler gibi) ikna etmek zorundadırlar. İncelenen 

girişimciler iletişim konusunda olağanüstü kabiliyetlidirler; konuşmaları, 

kitapları, çalışanlara babacan yaklaşımları hatta alt düzey çalışanların 

isimlerini bilmeleri gibi çok sayıda örnek bulunmaktadır. 

“Uğraşı alanı benim ile hiç ilgili bulunmadığı halde dünyanın en büyük 

inşaat şirketinin sahibi Stephen Bechtel’le çok yakın dostluk kurmuştum 

(1962). Yalnız 1981 yılında onbir buçuk milyar dolarlık iş alacak kadar 

büyük bir şirketin sahibiydi. 1976-1977 yıllarında dünyada selüloz darlığı 

vardı, İpek kağıt tesisimiz için bu hammaddeyi bulmakta güçlük 

çekiyorduk. Bir toplantıda Bechtel’e tesadüfen bu sorunumuzdan söz 

etmiştim. ... Dünya çapında işlerle uğraşan bu olağan üstü yoğun insan, 

küçücük sorunumuzu unutmamış; selüloz yapımcılarıyla görüşmüş ve 

Singapur’daki otelimde bu konuyla ilgili bir haberi telefonla vermek için 

izimi bulmuştu” (Nejat Eczacıbaşı, s.202). 

“Chicago Üniversitesinin kurucusu John D. Rockefeller ailesinin bizim 

dönemimizde yaşamakta olan kuşağında, beş erkek ve bir kız Rockefeller 

vardı. Bu ailenin üç erkek üyesiyle çeşitli vesilelerle tanışmıştım” (Nejat 

Eczacıbaşı, s.202). 
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“Özkaynak kıtlığı, müteşebbisi, Türk parası bulmak için bankalarla, 

döviz bulmak için de Sanayi Bakanlığı ve Odalar Birliği ile iyi geçinmeye 

yakın olmaya zorlardı. Babamın ölümünden sonra Adana’daki bankaların 

müdürlerini dolaştık. Onlara, babamızın ölümünden önceki gibi, birlik 

beraberlik içinde işlerimizi sürdüreceğimizi anlattık. Sonra Ankara’ya 

gittik. Ankara’da İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası Genel 

Müdürlerini gördük. Ankara’dan İstanbul’a geçtik. Garanti Bankası Genel 

Müdürü Reşit Egeli’yi ziyaret ettik” (Sakıp Sabancı, s.96). 

“Maraş’ta, Anadolu’nun farklı illerinde, Karadeniz’in birçok farklı 

ilinde yerel halk kıyafetleri giyerek halk ile de bütünleşmiştir” (Sakıp 

Sabancı, s.289). 

“Ülkemiz üretmekle, sanayimizi güçlendirmekle daha ileriye gidecek. 

Türk sanayinin liderlerinden Sakıp Sabancı ile diyaloğumuzu hiç 

kesmedik” (Selçuk Yaşar, s.151). 

“İshak Bey az fakat öz konuşuyor, iyi bir dinleyici ve yerinde sorular 

soruyor. Cımbızla seçtiği cümlelerini lafı dolandırmadan direk neticeye 

teslim ediyor” (İshak Alaton, Lüzumlu Adam, s.3).  

“İnsanlarla hep diyalog kurdum, onları anlamaya çalıştım, kimseyi 

yargılamadım, ötekileştirmedim, kendimden uzaklaştırmadım ve zamanla 

herkesin dostluğunu kazandım, dolayısıyla hepsi ban yardımcı oldular” 

(İshak Alaton, Lüzumlu Adam, s.92). 

 “Sakıp Bey bana hep güven duyar, proje ve düşüncelerinden 

bahsederdi” (Jak Kamhi, s.126). 

“Benim âdetimdir, bir yere giderken kendime program çizer, 

hazırlığımı yaparım. Gideceğim yer hakkında neleri bilmem gerektiğini, 

orada kimlerle karşılaşacağımı, nasıl hareket edeceğimi önceden tespit 

ederim. Bir taraftan bu çalışmaları yapıyor, diğer taraftan yerli ve yabancı 

basından gelen görüşme tekliflerine zaman ayırmaya çalışıyorum” (Vehbi 

Koç, s.340). 

T9) Politikacı ve Bürokratlar ile İlişkiler: 

Cumhuriyet döneminin ve ülkemizin ilk girişimcilerinin devletle ve 

bürokratlarla iyi ilişkiler kurduğu görülmektedir. Ayşe Buğra’nın “Devlet 

ve İşadamları” kitabı bu ilişkileri çok iyi özetlemektedir: “Devlet-işadamı 

ilişkileri devletin diğer sınıflar ya da gruplarıyla karşılaştırılmayacak kadar 

büyüktür ve bu ilişkiler, Türkiye gibi “geç sanayileşen” ülkelerde başka 

ülkelere nazaran daha güçlükle yürütülmektedir (Buğra, 2013: 34). Ancak 

bu ilişkilerin, parti ve hükümetten daha çok devlet odaklı olduğu dikkat 

çekmektedir. Menfaat veya avantaj elde etmek amacı olsa da olmasa da 

ayakta kalmaya çalışan yeni devlet yetkilileri, milli sanayinin adı geçen 

işadamlarına ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. 
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“İlk İlaç fabrikasının açılış törenini 23 Kasım 1952’de yaptık. Törene 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, İstanbul Valisi Ord. Prof. Dr. Fahrettin 

Kerim Gökay, birçok bakanlar, milletvekilleri, meslektaşlar ve dostlar 

katıldılar” (Nejat Eczacıbaşı, s.96). 

“Politika alanıyla ilgilenmeyi hiçbir zaman istemedim. Önce bir parti 

ile ilişkinin seçim özgürlüğünü etkileme olasılığından çekindim. Hangi 

partinin programı, kendi ölçülerime göre, ülkenin yararınaysa, herhangi 

bir etki altında kalmadan ona oy vermeyi doğru buldum (Nejat Eczacıbaşı, 

s.103). 

“Babam “ticarette siyaset, siyasette merhamet olmaz” derdi” (Sakıp 

Sabancı, s.51). 

“Sakıp Sabancı olarak hiçbir politikacı veya parti ile bütünleşme 

ihtiyacını duymadık. İşlerimizi politika ve parti konularından uzak tutmaya 

özen gösterdik (Sakıp Sabancı, s.315). 

“Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Menderes ve birçok Bakan, 

Afganistan Kralı Muhammed Zahir Şah, Orgeneral Cemal Gürsel DYO 

Fabrikamızı ziyaret ettiler” (Selçuk Yaşar, s.81). 

“Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 29 Ekim 2012’de Çankaya köşkünde 

görüşme (İshak Alaton, Lüzumsuz Adam, s.435). 

“İstanbul Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu üyesi iken, Başbakan 

Bülent Ecevit Kıbrıs Barış Harekâtı’nın haklılığını dünyaya anlatmakta 

güçlük çektiği dönemde dünya kamuoyuna anlatmak içim görevlendirdiği 

heyette yer aldım (Jak Kamhi, s.228). Bu kapsamda birçok ülkede çok 

faydalı görüşmeler yaptık (s.233). Hiçbir zaman lobi faaliyetlerinden en 

ufak bir ekonomik menfaat elde etmedim (s.236). 

“12 Eylül darbesinde Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Necmettin 

Erbakan, Alpaslan Türkeş tutuklandıklarında birçok kişi çekindikleri için 

onlara ilgi göstermiyorlardı, biz ise hiç vakit kaybetmeden bulundukları 

yere buzdolabı, televizyon, klima gönderdik. Bu hareketim Demirel 

tarafından büyük takdirle karşılanacak aradan bunca sene geçmesine 

rağmen beni her gördüklerinde bundan bahsedecekti” (Jak Kamhi, s.250). 

“Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti sonradan Cumhuriyet Halk partisi (CHP) 

oldu. Ben de bu yoldan CHP’li oldum. Ankara Devlet merkezi olduğu için 

işlerim geliştikçe ve tanınmaya başlandıkça CHP ve hükümet erkânıyla 

tanıştım. İnönülerle ailece dost olduk, fakat tanıştığımız günden bugüne 

kadar, son yıllarda bir iki hastalık ziyareti dışında, kendileri çağırmadıkça 

rahatsız etmek istemedim ve gitmedim” (Vehbi Koç, s.129).  

“İş hayatımda, hükümetler ve politikacılarla olan münasebetlerimden 

ve ahbaplıklarımdan istifade etmeyi asla düşünmedim” (Vehbi Koç, s.369). 
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“27 Mayıs 1960 darbesinden sonra hiçbir zaman politikayla doğrudan 

doğruya ilgilenmedim. Kendi işlerimle uğraştım” (Vehbi Koç, s.172). 

T10) Zamanında Veda: 

Aile işletmeleri ve girişimcilik yazınında önemli sorunlardan bir tanesi, 

girişimin kurucusu tarafından kendi bebeği gibi görüldüğü ve sonraki 

kuşakların hazır olmadığı gerekçesiyle ikinci kuşağa aktarılması sürecidir 

(Erdoğmuş, 2004). Aile işletmelerinde, aile üyeleri kadar aile dışından 

profesyonellerin de çalıştırılması ve ikinci kuşağın yetiştirilmesi bu 

konuda sıkça kullanılan ve başarılı olan stratejilerdir. Özellikle profesyonel 

yöneticilere tam yetki verilmesi, adı geçen işletme topluluklarının yüzyıla 

yakın zamandır ayakta kalmasının temel sebeplerindendi. Özellikle İshak 

Alaton bu konuda daha duyarlı ve istekli görünmektedir. 

“Kırk yıl önce temeli atılan Eczacıbaşı Topluluğu’nu artık çok 

güvendiğim gençliğe emanet ederken, bu kurumun bundan sonra daha 

iyiye gideceği imanını taşıyorum. Bana kalan görev, geçmiş yılların 

tecrübe birikimini gençlerin önüne sermektir” (Nejat Ecacıbaşı, s.237). 

“Victor Hugo “Gençliğin gözlerinde yanan ateş, yaşlının gözlerinde 

görülen aydınlıktır” demiş. Yaşlının görevi; kendi ölçüsünde deneyimlerin 

getirdiği aydınlığı, gençliğin üzerinde yanan ateşin yararına sunmaktır” 

(Nejat Eczacıbaşı, s.243). 

“Durmuş Yaşar ve oğulları birbirleriyle kenetlenmenin semeresini 

gördüler ve Türk ekonomisinin temel taşlarından Yaşar Topluluğu’nu 

yarattılar. Aileler parçalanmamalıdır. Elele vermeli ve sorunları birlikte 

çözmelidirler. Kırgınlıklara yer vermemelidirler” (Selçuk Yaşar, s.230). 

“Çocuklarımdan isteklerim: Sadece hisse senetlerini bölüşün. Birlikten 

kuvvet doğduğunu unutmayın. Eşlerinizi yönetime ve görevlerinize katiyen 

karıştırmayın. Özel hayatınız ile iş hayatınızı birbirinden ayırmaya ve ayrı 

tutmaya özen gösterin. Sosyal faaliyetlerden uzak durmayın, basın ile 

ilişkilerinizde dikkatli olun. Katiyen ayaküstü beyanat vermeyin, söyleşide 

bulunmayın (Selçuk Yaşar, s.243). 

“Vazgeçebilmek özgürlüktür (İshak Alaton, Lüzumsuz Adam, s.37).  

“Kimse sana işe yaramaz demeden, sen çok işe yaradığın bir anda 

bırakmayı bil (İshak Alaton, Lüzumsuz Adam, s.47). 

“Şükür ki biz yeteneklerimiz kadar kendi sınırlarımızı da bildik ve 

kurup bir noktaya getirdiğimiz işi, profesyoneller yolu ile büyütmenin 

faydalarına inandık ve böylece kendimize yeni ama şirket dışı faydalı 

uğraşlar edindik” (İshak Alaton, Lüzumsuz Adam, s.215). 

“Sorumluluklarımı devrettim, çünkü insanlara güvendim” (İshak 

Alaton, Lüzumsuz Adam, s.480). 
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“Kızım Leyla ve oğlum Vedat’a dedim ki: “Bir gün olgunlaştığınız 

zaman holdingin yönetim kuruluna gelebilirsiniz, ama aktif profesyonel bir 

masada, profesyonellerle rekabete girecek şekilde yönetici olamazsınız. 

Ama sizin içinizde, gönlünüzce aktif bir iş adamı veya iş kadını olmak 

varsa, hodri meydan! Çıkın, ben size para vermeye hazırım” (İshak Alaton, 

Lüzumlu Adam, s.262-263) 

“Ailelerin, şirketlerinin, milletlerin aralarında çıkan 

anlaşmazlıklardan yıkıldıklarını gördüğüm için, 1972 senesinde bir aile 

komitesi kurdum. Bu komitenin muntazam çalışması için çok gayret 

sarfettim ve Mart 1984’e kadar başkanlığını yaptım. Mart 1984’de 

ayrıldığım bu komiteye şimdi Semahat Arsel başkanlık etmektedir” (Vehbi 

Koç, s.382). 

“Çocuklarımla profesyonel idarecilerin beraber çalışması için de 

sağlığımda geri plana çekilmeyi kararlaştırdım” (Vehbi Koç, s.246). 

T11) Tasarruf: 

 “Babam çok tutumlu olduğu için tutumlu olmak mayamıza işlemiştir 

(Sakıp Sabancı, s.56). 

“İnsanın parasına sahip olmasının, hesabını bilmesinin, tasarruf 

etmesinin cimrilik ile ilgisi yoktur. En lüks otelde kalsam, faturası 

bilgisayar ile hesaplansa bile, kontrol ederim. Çok kere yapılmamış 

masrafların faturaya eklendiğini görür, ilgilileri uyarırım. Düzeltme ile 

sağlanan fark, belki servis ücreti olarak bırakılan paradan da ufaktır. 

Fakat bu insanın hakkını aramasıdır.  Modası geçmiş elbise gömlek ve 

kravatlarımı modaya göre daralttırıp düzelttirdiğimi yakınlarım çok iyi 

bilirler. Taş gibi sağlam şeyleri gözden çıkarak kadar zengin değilim. Yurt 

dışında elektronik eşya satan mağazalara girip pazarlık etmekten büyük 

zevk duyarım. Bu pazarlık aşkıyla almak zorunda kaldığım ufak tefek 

elektronik aletleri Türkiye’de dostlarıma, arkadaşlarım dağıtırım” (Sakıp 

Sabancı, s.57-58). 

“Hiçbir zaman lüksü aramadım. Lüksü aramanın bir mantığı olduğunu 

düşünmüyorum. İsrafa karşıyım. Lükse düşkün bir adamı biraz da sathi, 

düşüncesiz, hatta değersiz adam olarak görüyorum (İshak Alaton, 

Lüzumsuz Adam, s.484). 

Zaten insan ne kadar cahilse o kadar gösterişe meraklıdır ve ne kadar 

kaliteliyse o kadar gösterişten uzaktır (İshak Alaton, Lüzumsuz Adam, 

s.192). 

Jak Kamhide ise durum farklıdır:  

“Babam “Bak oğlum,” demişti, “bil ki hayatta herkesin masrafı artar. 

Kendini sıkarak tasarruf etmek yerine, daha fazla para kazanmaya bak” 

(Jak Kamhi. s.48). 
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“Her şeyin iyisini görmek, bilmek çok güzeldir, ama insanın hesabını 

da bilmesi şarttır. Ankara’da o zamanın en büyük Müteahhidi Nafiz Koten 

ile birçok iş yaptık. Nafiz Koten Stronglilo adında bir Rum’a 25 liradan 12 

gömlek birden ısmarlarken ben 10 liralık gömlek giyerdim. Ben 55 liraya 

Itkin’e elbise diktirirken Nafiz Bey 80 liraya diktirirdi. Akşamları beni 

eğlence yerlerine götürür, tadı damağımda kalırdı, ama ben bunların 

hiçbirine aldanmadan yine hesabıma dikkat ederdim” (Vehbi Koç, s.84). 

Tartışma ve Sonuç 

Literatürde girişimcilerin başarılı olmasını sağlayan bireysel özellikler 

ve çevresel koşullardan bahsedilmektedir. Yapılan çalışmaların çoğu, nicel 

yöntemler kullanılarak yapılan genellemelerle doludur. Ancak girişimcilik 

kavramı; sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri de içinde alan çok boyutlu 

bir kavramdır. Bu çalışmada, olgulara en gerçekçi ve derinliğine ulaşacak 

bir şekilde ve girişimcilerin kendi ağızlarından çıkan ifadeler üzerinden 

nitel bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu da girişimcilik kavramına farklı bir 

açıdan bakılması amacıyla mevcut bilgi birikimine katkı yapacak düzeyde 

bir analiz anlamına gelmektedir.  

Başarı kadar başarısızlık da girişimciliğin doğasında yer almaktadır. 

Girişimcilerin hayat hikâyelerinde başarısızlıklar, yapılan hatalar, bulunan 

çözümler de girişimlerinde başarıya ulaşmalarında etkili olmuştur. 

Başarıyı getiren faktörlerin mekanik bir şekilde ortaya konulması yanlışı 

maalesef ülkemizde de yapılmaktadır. Girişimcilikte başarıyı garantileyen 

altın kurallar ya da olmazsa olmaz şartların doğruluğunun ampirik olarak 

test edilmesi gerekmektedir. Özellikle ülkemiz gibi belirsizliklerin yoğun 

olduğu ortamlarda başarı faktörlerini ders kitapları ya da popüler kişisel 

gelişim kitaplarındaki gibi saymak yeterli değildir. Herbir başarı 

faktörünün teorik temellerinin ve uygulamadaki dayanaklarının ve 

delillerinin ortaya konulması gerekmektedir. Başarılı girişim örnekleri 

doğru şekilde ve doğru mesajlarla aktarıldığında çok faydalı olabilir. 

Başarılı girişimler kolay yoldan para kazanmak ve köşe dönmenin değil 

ancak bir girişimde karşılaşılan sorunların çözümünün yöntemlerini 

göstermektedir. Girişimler başarılı olduğunda da başarısız olduğunda da 

öğretici olabilir. Bu çalışmada incelenen girişimcilerin hayat hikâyelerinde 

her zaman başarı yoktur, başarısızlık örnekleri de bulunmaktadır ve akılda 

daha çok kalan yapılan hatalardır. Başarı hikâyeleri gibi başarısızlık 

örnekleri de öğretici olabilir, ancak mesajların doğru strateji ve 

yöntemlerle verilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’deki başarılı girişimcilerin başarı faktörlerinin büyük ölçüde 

literatürle uyumlu olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, tevazu, disiplin ve 

detaylara önem verme, ölçülü cesaret, vefa, sosyal sorumluluk, veda 

zamanını bilme ve tasarruf gibi bazı temaların içeriğinin doğu kültürüne 

özgü farklılıklar içerdiği düşünülebilir. Ölçülü cesaret kavramı bize özgü 
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bir anlam kazanmıştır; girişimlerle ilgili verilen kararların uzman görüşü 

alınarak, profesyonelce verilmesi kültürümüzdeki istişare (danışma) 

kavramıyla bağlantılıdır. Kültürümüzde önemli olarak görülen bu 

erdemlerin kapitalist kar elde etme arzusu ile çatışması sonucu, her ne 

kadar bazı erdemler zaman zaman esnetilmiş olsa da, genelde 

girişimcilerimizin farklı bir girişimcilik profili çizdiği söylenebilir: “Hayat 

boyu mücadelemin ne için olacağı” sorusu ile yüzleştim. Sorunun cevabı 

ise “saygınlık” oldu. Hiçbir insan yeteri kadar saygın olamaz, diye 

düşündüm. İnsanlar hiçbir zaman yeteri kadar zengin olamaz, demedim; 

insan hiçbir zaman yeteri kadar saygın olamaz ilkesinden hareket ettim. 

Onun için hep saygınlık aradım (İshak Alaton, Lüzumsuz Adam, s.471). 

Yapılan analizlerde, metinlerden ortaya çıkarılan 3 ana tema ve bu 

temaları oluşturan alt temaların sıklık analizi ve açıklamaları yapılmıştır. 

Girişimcilikteki en önemli faktörlerden birisi olan liderlik özellikleri ana 

boyutunda Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı daha ağırlıklı olarak ön plana 

çıkmaktadır. Özellikle, girişimci liderlik ve ölçülü cesaret temalarının 

liderlik özelliklerini oluşturduğu dikkat çekmektedir. Diğer 4 işadamının 

insani ve kültürel özeliklerinin ön plana çıktığı dikkat çekmektedir. Bu 

durumun sebebi olarak, Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı’nın liderlik 

özelliklerinin ve karizmatik kişilik özelliklerinin baskın olması 

gösterilebilir. Özellikle Nejat Eczacıbaşı ve Selçuk Yaşar’ın daha iyi 

eğitim almaları ve yurtdışı tecrübelerinden dolayı kültürel olarak daha 

hoşgörülü ve esnek oldukları düşünülebilir. Bu sebeple her iki işadamının 

insani ve kültüral özelliklerinin yüksek yüzdeye sahip olması normal 

karşılanabilir. Jak Kamhi ve İshak Alaton’un ise ilişki yönetimi ana 

temasında daha baskın oldukları görülmektedir. Bu durumun olası 

sebepleri arasında her iki işadamının farklı etnik ve kültürel arka plandan 

gelmelerinden dolayı insan ilişkilerinin ticaretteki rolünün daha fazla 

farkında olmaları sayılabilir. 

Yapılan ampirik çalışmada da görüldüğü üzere, işadamlarımız 

yaşadıklarını samimiyetle paylaşmakta ve girişimci adaylarının ders 

alabilecekleri çok değerli bilgiler vermektedirler:  “Etrafınızda, hata 

yapanları yakından izleyin. Onların hatalarından ders çıkarın (İshak 

Alaton, Lüzumlu Adam, s.165). Başarılı girişimcilerin birçoğu 

dürüstlüğün de bir erdem olarak girişimlerinde etkili olduğunu 

düşünmektedir: “Dürüst insan başkalarından korkan, yasalardan çekinen, 

meydana çıkabilecek bir suçtan kaçınan değil, kendine saygısı olan kişidir. 

Korkmak kavramını kullanmak gerekiyorsa, “dürüst” insan kendinden 

korkar. Kendine olan saygısını yitirmemek, onun en büyük kaygısıdır. 

Bence insan başkasından değil, kendinden korkmalı” (Nejat Eczacıbaşı. 

s.219). Başarılı olduklarında ve zirveye çıktıklarında dahi temkinli olmuş 

ve zafer sarhoşluğuna kapılmamışlardır: “İnsanın en zayıf anıdır, kendini 

en güçlü hissettiği an.. (İshak Alaton, Lüzumsuz Adam, s.207). 
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Bu örneklerden hareketle hem girişimci adayları hem de 

akademisyenler için, girişimcilik süreci daha geniş ve kültürel bir 

perspektiften anlam kazanmaktadır. Dikkat çeken noktalardan birisi 

girişimcilerin yaşadıkları her türlü tecrübenin değerinin farkında 

olmalarıdır. Başarısızlıklar bile girişimcilerin bilgi birikimine katkı 

yapmaktadır. “Kıssadan hisse: Başarısızlıktan da ders alarak başarının 

yollarını bulmak senin elinde. Yeter ki zaman içinde değişen şartlara 

uygun doğru kararları alarak ve sebat ederek çalış” (İshak Alaton, 

Lüzumlu Adam, s.194). 

Yapılan analizler incelendiğinde, her biri farklı girişimci özelliklerine 

sahip gibi görünen işadamlarının oldukça ilginç desenler oluşturduğu 

görülebilir. Her bir işadamı bir ana tema etrafında odaklanmakta ve hâkim 

ana temanın alt temalarla bağlantılar kurduğu gözlenmektedir. Örneğin ana 

teması liderlik özellikleri olan Koç ve Sabancı’nın alt temalarda önce 

benzeştiği sonra farklılaştığı görülmektedir Her iki işadamı da liderlik 

özelliklerini ölçülü cesaretle birleştirmekle birlikte; Koç, politikacı ve 

bürokratlarla daha yoğun ilişkiler kurmaktadır. Ayşe Buğra’nın “Devlet ve 

İşadamları” çalışmasındaki tezleri bu şekilde doğrulanmaktadır. Her iki 

işadamı da sosyal sorumluluk üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu özellik 

birçok işadamında ortak olan bir özelliktir. 

İkinci deseni oluşturan Yaşar ve Eczacıbaşı da liderlik özellikleri ana 

teması etrafında yoğunlaşmakla birlikte, insani ve kültürel özellikler ve 

ilişki yönetimi ana temalarında Koç ve Sabancı’dan daha baskın 

görünmektedirler. Sosyal sorumluluk yine önemli bir temayı 

oluşturmaktadır. Yine politikacı ve bürokratlarla yoğun ilişki kurulması 

söz konusudur.  

Üçüncü desende yer alan Kamhi ve Alaton’da yine liderlik özellikleri 

ve girişimci lider tipolojisi görülmektedir. İnsani ve kültürel özellikler orta 

düzeyde iken ilişki yönetimi ana teması diğer işadamlarından daha 

baskındır. Sosyal sorumluluk tüm işadamlarında orta ve yüksek düzeyde 

önemli bir tema şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Dikkat çeken bir diğer husus, başarılı ve örnek işadamlarının 

başarısızlıklarını itiraf etme e ders çıkarma erdemine sahip olmalarıdır Bir 

başka deyişle, başarılı olan girişimciler, ilk zamanlardaki başarısızlıkların 

sonraki başarılarına katkısını yeni girişimcilere göre daha rahat şekilde 

görebilmektedirler. Girişimci adayları ve akademik çalışma yapanlar için 

paha biçilemez birer hazine sayılabilecek hayat hikâyeleri, alanla ilgili 

bilgi birikimine ciddi katkı yapmaktadır. Benzer şekilde girişimcilerin 

başarı hikâyelerini anlatan çok sayıda çalışma (biyografi ve oto biyografi) 

aslında potansiyeli keşfedilmemiş bilgi kaynaklarıdır. Yerli ve yabancı 

birçok işadamı hatıralarını yazarken aslında akademik kitaplarda yer 

almayan çok değerli girişimcilik bilgileri ve sırları verebilirler. 
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Girişimcilikte eleştiri ve çevre baskısı her zaman olacaktır ancak başarı 

için eleştirileri pozitif olarak algılamak ve ders alabilmek önemlidir. 

Çünkü eleştirilmek iş yapmaya çalışmanın bir göstergesidir: “1980 yılında 

Sabancı topluluğunda çalışmaya başlayan Güngör Uras’ın çalışma 

odasında gördüğüm levha aynen şöyledir; 

“To avoid criticism: do nothing, say nothing, be nothing” 

“Eğer tenkit edilmek istemiyorsan: hiçbirşey yapma, hiçbirşey 

konuşma, hiçbirşey olma” (Sakıp Sabancı, s.366). 

Sonuç olarak, girişimcilerin hayat hikâyelerinin teorik ve pratik olarak 

girişimcilik alanlarına katkı yapması mümkündür ve bu şekilde teori ile 

gerçek hayat arasındaki bağlantı daha sağlam kurulabilir. Bu şekilde 

yaşanmış tecrübelerden hareketle daha gerçekçi önerilerde bulunulabilir. 

Akademik yazına katkı anlamında, girişimcilerin hayat hikâyelerinden 

çıkarılan önemli bulguların ve sonuçların mevcut girişimcilik literatürüne 

katkısının olacağı düşünülmektedir. Gerektiğinde hatalı ve başarısız 

olduğunu kabul etme erdemine sahip olan girişimcilerin verdikleri çok 

önemli hayat derslerinin daha çok değerlendirilmesi gerekmektedir: 

“İnsanları hep gerçekleştirdikleri ile değerlendiriyoruz. Benim yapmaya 

çalışıp yapamadıklarım, yaptıklarımın kat kat üstündedir” (Sakıp Sabancı. 

s.198). 
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Giriş 

Prososyal bir davranış biçimi olarak özgecilik kavramı, ilk kez, Fransız 

felsefeci Auguste Comte tarafından ortaya atılmış olup, insanlardaki 

kendisi için değil de başkaları için yaşama arzusu olarak tanımlanmaktadır 

(Karadağ ve Mutafçılar, 2009: 41).  

Kimi araştırmacılar, özgeciliğin tarihsel kökenini, Fransız İhtilali’ne 

dayandırmaktadır. Fransız İhtilali’nden sonra toplumsal yapı 

bireyselcilliğe ve bencilliğe evrildiğinden, insanlar sosyal birliktelik içinde 

birarada yaşayabilmede başarısız olmuşlardır. Bu ise başkalarını da 

düşünme anlamına gelen özgecilik kavramının ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur (Keleş ve Özkan, 2018: 140).  

İnsanların her zaman kendi kişisel menfaatleri peşinde koşmadıklarını 

gösteren çok sayıda örnek vardır. Günlük hayatta başkalarını kurtarmak 

için kendi hayatlarını riske atan insanlara şahit olunmaktadır. Gönüllü 

olarak savaşa giden askerler, yoksullara yardım etmek için koşuşturan 

hayırseverler ve yardım etmenin bir çok çeşidi hayatımızın içinde yer 

almaktadır (Bester ve Werner, 1994:1).  

Sosyal ve evrimsel psikoloji literatüründe belirtilen insanların sosyal 

hayvanlar olduğuna ilişkin ifade, esas itibariyle özgecilik ve bencillik 

kavramlarına odaklanmaktadır. Diğer memeli türlerinin çoğunluğu, 

birbirlerine yalnızca küçük akrabalık grupları içinde yardım ederlerken, 

insanlar birçok genetik yabancıyı içeren büyük sosyal gruplar içerisinde 

işbirliği yaparak yaşayabilme yeteneğine sahiptirler (Hardy ve Vugt, 2006: 

1402).  

Literatürde özgeciliğin bir kişilik özelliği olduğunu ortaya koyan 

çalışmalar mevcuttur. Yani, bazı insanlar mütemadiyen daha cömert, daha 

yardımsever, başkalarından daha nazik olup, empati, ahlaki muhakeme ve 

sosyal sorumluluğa sahip olabilmektedirler  (Rushton, Chrisjohn, Fekken, 

1981: 296).  
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Bu çerçeve içerisinde çalışmada, öncelikle prososyal davranış 

kavramından bahsedilecek, daha sonra ise prososyal bir davranış biçimi 

olarak özgecilik kavramı detaylı olarak açıklanacak, özgecilik üzerine 

yapılan ampirik araştırmalar ortaya konacaktır.  

1. Prososyal Davranış 

Prososyal (prosocial) sözcüğü, sosyal bilimciler tarafında antisosyal 

(antisocial) sözcüğünün zıttı olarak geliştirilmiştir. Prososyal davranış,  

yardım etme (helping), rahatlatma (comforting), paylaşma (sharing) ve 

işbirliği yapma (cooperating) gibi, kişinin kendisine değil başkalarına 

fayda sağlamayı amaçlayan eylemlerini kapsamaktadır (Batson ve Powell, 

2003: 463). 

Prososyal davranış terimi, antisosyal davranışın tersini tanımlamak için 

sosyal bilim literatürüne girmiştir. Ancak, antisosyal davranış üzerine 

yapılan araştırmalar ve prososyal davranış üzerine yapılan araştırmalar, iki 

farklı literatür oluşturma eğilimindedir. Buna göre, antisosyal davranışlar, 

tipik olarak kriminologlar ve psikopatologlar tarafından incelenirken, 

prososyal davranışlar sosyal psikologlar tarafından incelenmektedir 

(Krueger, Hicks, McGue, 2001: 397).  

Başka insanlara karşı yardımsever olma ve özgeci davranışlar, olumlu 

sosyal davranışlar (prosocial behaviors) olarak değerlendirilmektedir 

(İşmen ve Yıldız, 2005: 154).  Ancak, Prososyal davranış ve özgecilik 

arasında temel bir ayrım yapılmaktadır. Prososyal davranış, bağışta 

bulunmak, yardım etmek gibi, başkalarına fayda sağlayan bir eylemi ifade 

eden açıklayıcı, tarafsız bir terimdir. Özgecilik’teki incelik ise prososyal 

davranış motivasyonunun egoist-kendine yönelik olmaktan ziyade 

başkasına yönelik olma niteliğidir. İnsanlar, muhtaç kişiyi önemsedikleri 

için değil, kişisel ya da sosyal faydalar elde etmek için de başkalarına 

yardım edebilir, yani prososyal davranışta bulunabilirler. Öte yandan 

psikolojide ve diğer alanlarda, insanların prososyal davranışları, özgecil 

motivasyonla mı bencil motivasyonla mı yaptıklarını ayırt etmenin 

mümkün olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Başkalarına yardım 

ettiğimizde, doğru yaptığımızı düşünür, en azından ihmal suçu 

işlemediğimize dair kendimizi iyi hissederiz. Bizi bu davranışa iten 

güdülerimizin bencil mi yoksa özgecil mi olduğu tartışma konusudur 

(Saroglou, 2013: 1-2).  

2. Özgecilik  

Özgecilik (diğerkamlık) kavramını, Türk Dil Kurumu Eğitim Terimleri 

Sözlüğü; “Çıkar gözetmeksizin başkalarının iyiliği için özveride 

bulunmayı bir ilke olarak benimseyen ve her kişinin asıl yükümlülüğünün, 
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kendisini başkalarına, topluma adamak olduğu düşüncesine dayanan ve A. 

Comte ile H.Spencer’in temelini attıkları ahlâk görüşü” biçiminde 

belirtmiştir (Ümmet, Ekşi, Otrar, 2013: 303; TDK, 2008). Herhangi bir 

tutum ya da davranışın diğerkamlık sayılabilmesi için, söz konusu 

davranıştan kişisel bir menfaat beklenilmemesi lazım gelmektedir (Köksal, 

Gürsoy, Yapar, 2018: 786).  

Literatürde özgecilik için çok sayıda tanım yapılmıştır; MacIntyre 

(1967) özgeciliği, başkalarının refahını artırma motivasyonu olarak 

tanımlamıştır; özgecilik, kişinin kendi refahını artırma motivasyonu olan 

egoizm ile tezat teşkil etmektedir (Batson ve Powell, 2003: 463). West, 
Griffin, Gardner  (2007: 416) özgeciliği, eylemde bulunan kişi (actor) için 

maliyetli, eylemin muhatabı olan kişi (beneficial) için faydalı bir davranış 

olarak tanımlamışlardır. Kerr, Godfrey-Smith, Feldman (2004: 135) 
özgeciliği, kişisel bir maliyete katlanarak başkalarına fayda sağlama 

davranışı olarak tanımlamışlardır. 

Özgeciliğe öğrencilerin günlük hayatından örnekler veren Schwartz 

(1977: 228), kız arkadaşından henüz ayrılmış bir arkadaşı ile dalga 

geçenleri engellemeye çalışmayı düşünceliliğe (considerateness); önemli 

bir randevusu için cekete ihtiyacı olduğu halde kimseden isteyemeyen 

arkadaşına ceketini teklif etmeyi yardımseverliğe (helpfulness) örnek 

olarak göstermiştir. 

Khalil (2004: 100) özgeci yaklaşım ile ilgili üç farklı davranıştan söz 

etmektedir; 1) Egoist (Egoistic) Davranış; Robert Axelrod'un açıkladığı 

egoist davranış, gelecekte fayda beklentisi varsa yardımın ve fedakarlığın 

başkalarına sunulmasını ifade etmektedir, 2) Benmerkezci (Egocentric) 

Davranış; Gary Becker, benmerkezci davranışı, başkalarına yardım eden 

kişinin bu davranışından zevk alarak kendine de yarar sağlaması olarak 

ifade etmektedir, 3) Özgeci (Altercentric) Davranış; Robert Frank ve 

Herbert Simon gibi yazarların ifade ettiği şekliyle özgeci davranış, bir 

kişilik özelliğinin sonucu olarak içten gelerek yapılan ve karşılığında 

herhangi bir fayda beklentisi olmayan davranış biçimini ifade etmektedir. 

Özgeci davranışın varlığı, özgecilik motivasyonuyla önemli ölçüde 

bağlantılıdır. Kişinin otantik (authentic) olması yani bir başkasının 

davranışlarını taklit etmeyip kendisi gibi davranması, özgeci davranışlar 

sergilemesindeki motivasyonu kavramak bakımından büyük önem arz 

etmektedir (Yöntem, 2013: 2293). Özgecilik, nihai hedefi bir başkasının 

refahını artırmak olan motivasyonel bir durumdur. Özgeciliğin zıddı olarak 

egoizm ise, nihai amacı kişinin kendi refahını artırmak olan motivasyonel 

bir durumdur (Batson ve Shaw, 1991: 108).  
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Teologlar’a göre özgecilik, herhangi bir karşılık beklemeksizin 

başkalarına yardım etmeye insanları yönelten ahlaki bir değerdir. 

Sosyologlar’a göre özgecilik, duyulara, duygulara, içgüdülere dayanan bir 

kişilik özelliğidir. Ekonomistler’e göre özgecilik ise kişilerin refahının 

başkalarının refahıyla pozitif yönde ilişkili olduğunu gösteren bir fayda 

işlevidir (Schulze, Lubatkin, Dino, 2003: 475).  

Ekonomi, sosyobiyoloji ve sosyoloji gibi alanlar, özgeciliğin bir 

dereceye kadar kişisel çıkar içerdiğini ileri sürmektedir. Özgecilik, hem 

başkalarını düşünen (özgecil) hem de kendini düşünen (bencil) tercihler 

tarafından motive edilir. Çünkü, kişinin refahı diğerlerinin refahına da 

doğrusal olarak bağlıdır. Ebeveynler, kaynaklarını çocuklarına aktarırlar; 

çünkü bunu yapmamaları kendi refahlarına zarar verecektir (Schulze,  

Lubatkin, Dino, 2002: 252). Bu noktada karşılıklı özgecilik kavramı öne 

çıkmaktadır. Karşılıklı özgecilik (reciprocal altruism),  bir kişinin diğerinin 

bir eyleminden yararlandıktan sonra, bu yararlanmasının karşılığı olarak, 

söz konusu muhatabına başka bir bireysel menfaat sağlamasıdır (Brosnan 

ve De Waal, 2002: 131). 

 

Şekil 1: Özgecilikte Kavramsal Süreçler (Dovidio ve Penner, 2001: 

185) 
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Şekil 1’de özgeciliğin kavramsal süreçleri bir model üzerinde 

gösterilmiştir. Model, doğal seçilim ve kapsayıcı uygunluk ile ilişkili 

evrimsel süreçlerle başlar. Özgecilik davranışının yöneltileceği kişilerin 

seçiminde önceliğin yakınlarda olması, yakınlar için olmayacaksa 

karşılıklılık süreçlerinin işletilmesi bu aşamada olmaktadır. İkinci 

aşamada, bilişsel bakış açısı önem kazanmaktadır. İnsanlar yardım etmeyi 

ve diğer sosyal davranışlarda bulunmayu bu aşamada öğrenmekte, 

sosyalleşme deneyimleri ve kültür, yardım etme konusundaki düşünme 

biçimlerini de etkilemektedir. Üçüncü aşamada, durumsal, sosyal ve kişisel 

faktörler öne çıkmaktadır. İnsanlar kendilerine benzeyen insanlara ya da 

aynı grup içinde oldukları insanlara karşı daha yüksek düzeyde bilişsel ve 

duygusal empatiye sahiptirler. Kişisel eğilimler, yardımda bireysel 

farklılıklar yaratabilir. Dördüncü aşama, yardım etme motivasyonunun 

doğasını ve eylemin nihai hedefini belirler. Yardım, egoist motivasyon ile 

mi özgeci motivasyon ile mi yapılacaktır? Son olarak ise yardımın 

doğrudan mı dolaylı mı (örneğin polisi aramak) yapılacağına, kısa vadeli 

mi uzun vadeli mi taahhütler içereceğine karar verilir (Dovidio ve Penner, 

2001: 184-186).  

Psikanalitik literatüründe beş tür özgecilik tanımlanmıştır: 1) İlkel 

Özgecilik (proto altruism); Biyolojik kökleri vardır ve hayvanlarda 

gözlemlenebilir. İnsanlarda ilkel özgecilik, anne ve babanın çocuklarını 

beslemesinde ve koruyuculuğunda kendini bulur. 2) Üretici Özgecilik 

(generative altruism); Bir başkasının başarısını veya refahını teşvik 

etmenin çatışmasız zevkidir. 3) Çatışmacı Özgecilik (conflicted altruism); 

İçinde çatışma olsa da bir başkasının zevk ve tatmininden gerçekten keyif 

alınan özgeciliktir. 4) Sözde Özgecilik (pseudo altruism); Çatışmadan 

kaynaklanır ve altında yatan mazoşist duyguları örtmeye hizmet eder. 5) 

Psikotik Özgecilik (psychotic altruism); Psikoz hastası kişilerde görülür, 

bazen tuhaf bir şekilde başkalarıyla ilgilenme davranışı ve buna bağlı 

kendini inkar etme biçimleriyle tanımlanır ve genellikle yanılgıya dayanır 

(Seelig ve Rosof, 2001: 933).  

3. Özgecilik Üzerine Yapılan Ampirik Araştırmalar  

Literatürde özgecilik üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Aşağıda, 

bu çalışmalardan bazılarına değinilecektir. 

İşmen ve Yıldız (2005: 154), yüksek lisans öğrencileri üzerine 

yaptıkları çalışmada, özgecilik algıları yüksek olan öğrencilerin 

öğretmenlik duygularının, düşük olanlara göre daha pozitif olduğu, 

atılganlık nitelikleri yüksek olanların çekingen kişilere göre daha yüksek 

özgecilik davranışlara sahip olduklarını tespit etmişlerdir.  
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Ümmet, Ekşi, Otrar, (2013: 301), Türk kültürüne uygun bir özgecilik 

ölçeği geliştirmek için Marmara Üniversitesi öğrencileri üzerine yaptıkları 

çalışmada, yedi alt boyut ve 38 ifadeden oluşan bir ölçek elde etmişlerdir. 

Tespit edilen alt boyutlar şunlardır; 1) Gönüllü faaliyetlere katılma, 2) 

Maddi yardım, 3) Travmatik durumlarda yapılan yardım, 4) 

Yaşlılara/hastalara yapılan yardım, 5) Fiziksel güce dayalı yardım, 6) 

Eğitim sürecinde yardım, 7) Yakınlık duygusundan kaynaklanan yardım. 

Kasapoğlu (2014: 271), İnönü Üniversitesi öğrencileri üzerine yaptığı 

çalışmada, öğrencilerin özgecilikleri ile iyilik halleri arasında anlamlı bir 

ilişki bulunduğunu tespit etmiştir. Acar ve Apak (2017: 93), Bingöl 

Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nde okuyan öğrenciler üzerine 

yaptıkları araştırmada, öğrencilerin özgecilik düzeyi ile empatik eğilimi 

arasında pozitif yönde ve anlamlı ama orta düzeyde bir ilişki bulunduğunu 

ortaya koymuşlardır.  

Mert ve Gülmez (2018: 961), Uşak Üniversitesi öğrencilerine yaptıkları 

ampirik araştırmada, özgecilik ile benlik ayrımlaşması arasında anlamlı ve 

pozitif yönde bir ilişki bulunduğunu tespit etmişlerdir. Kılınç vd. (2017: 

379), Kilis 7 Aralık Ünversitesi öğrencileri üzerine yaptıkları çalışmada, 

atılganlık, benlik saygısı, özgecilik arasında anlamlı ve olum ilişki 

bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Köksal ve Yapar (2018: 783), 

Ankara’daki bir kamu kurumunun personeli üzerine yaptıkları çalışmada, 

özgeciliğin, özgeci  tutum ve davranışların işgörenlerin iş performanı 

üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

SONUÇ 

İnsanın evrimsel kökeni, sosyal ilişkileri ve toplumsal örgütlenmesiyle 

ilgili temel problemler, özgecilik (altruism) ve bencillik (selfishness) 

meseleleri etrafında toplanmıştır. Deneysel kanıtlar, insanlar tarafından 

gösterilen özgeci davranışların hayvanlar dünyasına kıyasla benzersiz 

olduğunu göstermektedir.  Ancak, özgeci ve egoist davranış kalıpları 

bakımından insanlar birbirinden çok fazla farklılaşmaktadırlar.   Bu 

hususta insanlar arasında homojen bir yapı söz konusu değildir. Fakat, 

özgeci bireylerle bencil bireyler arasındaki etkileşim, işbirliklerin oluşması 

bakımından hayati öneme sahiptir. Çevresel koşullara da bağlı olmakla 

birlikte, az sayıda özgeci/fedakar insan, çoğunluktaki bencil insanları 

işbirliği yapmaya zorlayabileceği gibi; azınlıkta bulunan birkaç bencil, çok 

sayıdaki özgeci insanın fedakarlıklarda bulunmada isteksiz kalmasına yol 

açabilmektedir (Fehr ve Fischbacher, 2003: 785). 
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1. Giriş 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle 

birlikte ortaya çıkan yeni medya kavramı bireyin sosyal iletişimini, 

öğrenme yöntemlerini ve eğlence şekillerini değiştirmeye başlamıştır 

(Hinduja ve Patchin, 2009). We Are Social ve Hootsuite’in ortaklaşa 

düzenlediği “2019 Yılı Global Dijital Raporu” verilerine göre dünyada 

yaşayan yaklaşık 7.7 milyar kişinin %57’si internet kullanıcısıdır. 

Ortalama bir kullanıcı günün 3 saat 28 dakikasını internet ortamında 

geçirmektedir (www.wearesocial.com). Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK, 

2019) tarafından yapılan araştırmaya göre ise ülkemizde 16-74 yaş 

arasındaki bireylerin yaklaşık % 75.3’ ü internet kullanıcısı ve bir 

kullanıcının internet ortamında geçirdiği süre günün 3 saat 32 dakikadır 

(TUİK, 2019). Türkiye bu alanda Dünya ülkeleri içerisinde 24. sırada yer 

almaktadır (www.wearesocial.com). İnternet kullanımı özellikle gençler 

ve çocuklar arasında yaygın şekilde görülmektedir (Kowalski,Limber ve 

Agasten, 2008). Tüm dünyada internet kullanımının çocuklar ve gençler 

tarafından hızlı bir şekilde benimsemesinin nedeni olarak ise internetin 

onlara; kendini yansıtma, öğrenme, iletişim ağlarını genişletme, 

mahremiyetini koruma (Livingstone ve Brake, 2010: 76), kimliğin 

anlamlandırılması, kişiler arası iletişim ve eleştirel düşünme yeteneğinin 

yanında bilgiye kolay ve hızlıca ulaşma (Gross, 2004: 633) gibi yeni 

fırsatlar sunması gösterilmektedir. Öte yandan internet kullanımı söz 

konusu fırsatların yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getirmiştir (Patchin 

ve Hinduja, 2006: 152). Bu risklerin başında ise fiziksel ortamdan sanal 

ortama taşınan ve yeni bir zorbalık şekli olarak karşımıza çıkan siber 

zorbalık gelmektedir (Aksaray, 2011, 405). 

“Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanarak, karşıdaki kişiye bilerek 

ve isteyerek zarar veren davranışılar” şeklinde tanımlanan (Campbell, 

2005, 69) siber zorbalık özellikle çocuk ve gençleri hedef almaktadır 

(Livingstone ve Brake, 2010: 78). Kendine özgü ve benzersiz bir zorbalık 

türü (Jäger, Amado, Matos ve Pessoa, 2010: 170) olan siber zorbalık 

mağdurlar üzerinde çok sayıda psikolojik soruna neden olmakta ve 
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bireylerin hayatını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Araştırmacıların 

ortak görüşlerine göre psikolojik şiddet içeren ve kasıtlı yapılan (Dehue, 

Bollman ve Vollink, 2008) siber zorbalığa uğrayan bireylerde üzüntü, 

öfke, kaygı, korku, akademik başarısızlık, kendine zarar verme isteği, 

düşük özsaygı, yalnızlık, depresyon, endişe, kızgınlık, dışlanmışlık 

hissetme, şaşkınlık, özgüven eksikliği, üzüntü, sosyal ilişkilerin bozulması 

ya da tamamen kopması gibi psikolojik etkiler söz konusu olmaktadır 

(Beran ve Li; 2005; Kowalski ve Witte, 2006; Erdur-Baker ve Tanrıkulu, 

2010, Akbaba ve Eroğlu, 2013; Ayas, 2016). Bu bilgiler ışığında, bu 

çalışmada siber zorbalık davranışlarının öz-yeterlilik üzerinde bir etki 

yaratıp yaratmadığı ve iki değişkenin demografik değişkenlere göre 

farklılık gösterip göstermediği sorularının cevabı aranmıştır. Oluşturulan 

araştırma modeli ve hipotezler yardımıyla söz konusu ilişki ortaya 

koyulmaya çalışılmıştır.   

2. Kavramsal çerçeve 

2. 1. Siber zorbalık  

İletişim teknolojilerini küçük yaştan itibaren herkesin kullanabiliyor 

olması ve internette geçirilen sürenin artmasıyla birlikte (Campbell, 2005; 

Tokunaga, 2010) hayatımıza giren “siber zorbalık” kavramı ile ilgili ilk 

sistematik çalışmalara 2000 yılında ABD’ de başlanmıştır (Yetim, 2015). 

Kavramı tanımlamaya yönelik pek çok farklı zaman diliminde, pek çok 

çalışma yapılmış olsa da kabul görmüş en yaygın tanım, “internet, e-posta, 

cep telefonu, anlık ileti, sohbet odaları, kişisel web siteleri ve sosyal ağlar 

gibi elektronik iletişim araçlarının, kasıtlı ve tekrarlı olarak, başkalarına 

zarar vermek amacıyla kullanılması” (Smith, Mahdavi, Carvalho ve 

Tippett, 2006; Willard, 2007; Tokunga 2010) şeklindedir.  

Siber zorbalık içerik olarak, internet veya diğer dijital iletişim araçları 

yoluyla sergilenen küfür, hakaret ve tehdit davranışlarını (Juvonen ve 

Gross, 2008), tekrar eden saldırganca davranışları (Baldry, Farrington ve 

Sorrentino, 2016, Yetik, Bardakçı, Akyüz, Keser, Numanoğlu ve Alakurt, 

2017), çeşitli teknolojik araçlar yoluyla yapılan dedikoduyu, kişilerin 

fotoğraflarını başkalarına göndermeyi, korkutucu postalar göndermeyi, 

kişiyi küçük düşürmeyi, cinsel içerikli mesajlar göndermeyi (Vandebosh 

ve Cleemput, 2007), kasıtlı taciz davranışlarını, ifşa ve düzenbazlığı, 

başkasının kimliğine bürünmeyi, hedef seçilen kişiyi kasıtlı olarak 

dışlamayı (Willard, 2007) gibi zarar verici, kasıtlı ve süreklilik arz eden 

birey ya da gruba zarar veren davranışları kapsamaktadır (Arıcak, 2011).  

Zorbalık yeni bir olgu olmasa da teknolojik gelişmelerle beraber yeni 

bir boyut kazanarak sanal dünyaya taşınmış ve “siber zorbalık” fenomeni 

olarak tanımlanmaya başlanmıştır (Baştürk Akça ve Sayımer, 2017: 4). 

Dolayısıyla da geleneksel zorbalık kavramından bazı özellikleri ile 

ayrışmıştır. İlk olarak, siber zorbalık, zaman ve mekândan bağımsız olarak 
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her an her yerde gerçekleşebilmektedir. Akran zorbalığının temel 

özelliklerinden birisi eylemin kasıtlı ve sürekli olarak tekrarlanmasıdır. 

Ancak bu koşul siber zorbalık tanımı ile pek uyum göstermemektedir. 

Şöyle ki, dijital iletişim araçları ile bir kişi tarafından bir kez yapılan bir 

paylaşım hızla yayılmakta ve kalıcı olması nedeniyle de siber zorbalık 

tanımında, tekrar unsurunun gerekliliği sorgulanmaktadır (Vandebosch ve 

Van Cleemput, 2009). Bu bakımdan yapılan çalışmalarda göstermiştir ki 

teknoloji yapısı gereği, yapılan paylaşım bir defa olsa dahi mağduriyet 

sürekli hale gelmektedir (Baştürk Akça ve Sayımer, 2017: 4).  İkinci olarak 

ise, geleneksel zorbalık davranışları büyük oranda çocuklar ve gençler ile 

ilişkilendirilse de siber zorbalık-siber taciz ya da ısrarlı siber takip 

davranışları gibi- ile yaşanan mağduriyet yetişkinleri de büyük oranda 

etkilemektedir (Kowalski vd., 2008). 

Sıradan bir şiddet yaşantısından daha tehlikeli bir durum olan siber 

zorbalıkta mağdurlar internet ya da diğer dijital iletişim araçlardan uzak 

dursalar dahi yapılan paylaşımların elektronik ortamda kalıcı olmasından 

dolayı kendileri ile ilgili saldırıları engelleyemeyebilecektir (Mishna, 

Cook, Gadalla, Daciuk ve Solomon, 2010; Huang ve Chou, 2010). Bu 

durum mağdur üzerindeki baskıyı artırarak mağdurların yaşadığı öfke, 

korku, utanç, suçlama, kaygı, üzüntü, depresif duygular, nefret, 

aşağılanmıştık hissi gibi psikolojik etkileri artırabilecektir (Beran ve Li; 

2005; Erdur-Baker ve Tanrıkulu, 2010).  

2. 2. Öz-yeterlilik 

Yetenek ve bilginin uyumlu birleşimini sağlayarak bireyde beceri ya da 

öğrenme işleminin başlatılması ve uygulanmasında önemli rol oynayan 

(Appelbaum ve Hare, 1996: 35; Kotaman, 2008: 122; Uğur, 2010: 7) 

kavramlardan biri olan öz-yeterlilik ile ilgili ile ilgili ilk çalışmalara 1977 

yılında Albert Bandura tarafından başlanmıştır (Schwarzer ve Fuchs, 1995: 

260).  

Kavramsal olarak “kişinin belli bir amaca ulaşabilmesi için gerekli 

yetenek ve becerilerin tamamını organize etme kapasitesine ilişkin bireysel 

inançları” şeklinde tanımlanan öz-yeterlilik (Bandura, 1986), “bu durumda 

bu görevi yerine getirebilir miyim?” sorusunun cevabı ile ilgilenmektedir 

(Yenilmez ve Kakmacı, 2008: 4; Kuzgun, 2000: 260). Temeli “bireylerin 

sahip oldukları bilgi ve becerileri etkin biçimde kullanabilmeleri için 

öncelikle ilgili alanda kendi yeterliliklerine güven duymaları gerektiğini 

öne süren” sosyal öğrenme kuramına dayanan öz-yeterlilik (Pajares, 2002: 

239), bireylerin kapasite, başarı, güdü ve öz kavramını oluşturan diğer 

öğeleri kapsamaktadır (Yenilmez ve Kakmacı, 2008: 4; Kuzgun ve 

Deryakulu, 2000: 260). 

Öz-yeterlilik, bireyin edindiği ve zor durumlarda kullanacağı duygusal 

performansını kontrol edebilme kabiliyetidir (Bandura 1989: 1175; 
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Schunk, 1991: 209). Buna göre güçlü öz-yeterlilik algısı insanın 

performansını ve birçok alanda mutlu olmasını sağlayan bir olgudur. 

İnsanlar yeteneklerine inanırlarsa kendilerine de güvenebilirler. Bu duygu 

ile kendilerini uğraştıran güç görevlerden kaçmak yerine üstesinden 

gelmek için çaba gösterirler. Bu kişiler amaçlarına odaklanır ve hedeflerine 

ulaşmak için çaba gösterirler. Bu yolda başarısızlık veya aksilik söz konusu 

olursa, hemen sonrasında kendilerini toparlamaya çalışırlar. Aksilik söz 

konusu olduğunda kendilerini suçlamak yerine hatayı yetersiz çaba, eksik 

bilgi veya elde edilen eksik becerilerde ararlar (Bandura, 1994: 72). Ayrıca 

öz-yeterlilik, bireysel çaba ve devamlılık üzerinde olumlu etkilere sahiptir. 

Bu olumlu etkiler çalışanların performanslarını, verimliliklerini ve başarı 

düzeylerini artırır (Henslin ve Khele, 2006: 705). Öz-yeterliliği yüksek 

olan kişiler mücadele yetenekleri sayesinde zor hedef ve görevleri 

kendilerine amaç edinerek bu hedeflere ulaşmak için oldukça fazla çaba 

gösterirler. Zorluk ve olumsuzluklar karşısında çabuk pes etmezler. Öz-

yeterliliği düşük olan bireyler ise kendileri için tehdit olarak algıladıkları 

görevler için isteksiz davranır, zorluk ve olumsuzluk karşısında da çabuk 

pes ederler. Bu çerçevede düşük öz-yeterlilik algısına sahip kişilerin 

performanslarının başarısızlık yönünde etkileneceği bir gerçektir 

(Bandura, 1994: 74). 

3. Hipotez geliştirme 

3. 1. Demografik özelliklerle siber zorbalık ve öz-yeterlilik 

arasındaki ilişki  

Çalışma kapsamındaki değişkenler, siber zorbalık ve öz-yeterlilik 

algısından oluşmaktadır. Literatürde çalışmanın değişkenleri üzerine 

yapılan araştırmalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.  

Bireylerin sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını ve zihinsel 

sağlıklarını etkileyen önemli sorunlardan biri olan siber zorbalık ve öz-

yeterlilik etkileşimini inceleyen çalışmalara bakıldığında bu değişkenlerle 

yapılan yeterince çalışma olmadığı görülmektedir. Konuyu irdeleyen nadir 

çalışmalardan biri olan Bussey,  Luo, Fitzpatrick, Allison’ın (2020) yaptığı 

çalışma sonuçlarına göre, siber zorbalık bireyin duygusal, bilişsel 

durumunu etkilemekte ve öz-yeterlilik algısının düşmesinde tetikleyici bir 

oynayabilmektedir. Siber zorbalığı etkileyen nedenleri belirlemek için 

Bingöl Yılmaz’ın (2018) yaptığı çalışmada ise, bireyin karşılaştığı siber 

zorbalığın öz-yeterlilik üzerinde etkili olabileceği ve bu mağduriyetin 

bireyin öz-yeterlilik algısını şekillendirebileceği saptanmıştır.  

H1: Siber zorbalık öz-yeterliliği anlamlı şekilde etkiler. 

Siber zorbalığın yaygınlığını araştıran çalışmalarda, bireylerin siber 

zorbalığın yordayıcı faktörlerin neler olabileceği de araştırılmıştır (Baştürk 

Akça ve Sayımer, 2017: 6). Literatürde, siber zorbalık ve demografik 
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özellikler (cinsiyet, yaş, sınıf, babanın yaptığı meslek, annenin yaptığı 

meslek) ilişkisinin incelendiği bu çalışmalarda demografik özelliklere göre 

farklılık olduğunu gösteren çalışmalara rastlanabileceği gibi bir farkın 

oluşmadığı gösteren çalışmalara da rastlamak mümkündür (Limber 2002; 

Williams ve Guerra 2007; Beran ve Li, 2007, Hinduja ve Patchin, 2009; 

Huang ve Chou, 2010; Serin, 2012; Yaman ve Sönmez, 2015; Ayas ve 

Horzum, 2012). Genel olarak çalışmalar incelendiğinde ise, çalışmalarda 

demografik özelliklerin siber zorbalığı açıklayan önemli faktörlerden biri 

olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında kuramdan ve 

ampirik araştırmalardan yola çıkılarak siber zorbalığın öğrencilerin 

demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek 

üzere geliştirilmiş hipotezler aşağıda sunulmuştur. 

H2: Siber zorbalık değişkenine ilişkin algılar, öğrencilerin:   

H2a: “cinsiyetlerine” göre anlamlı farklılık gösterir.  

H2b: “yaşlarına” göre anlamlı farklılık gösterir.  

H2c: “sınıf” göre anlamlı farklılık gösterir.  

H2d: “babanın yaptığı mesleğe” göre anlamlı farklılık gösterir. 

H2e: “annenin yaptığı mesleğe” göre anlamlı farklılık gösterir. 

Literatüre bakıldığında, insanın içyapısının tanınabilmesi ve davranış 

temelli bazı bilgilerin bilinmesi önemlidir (Bakan, Büyükbeşe, Erşan ve 

Kaya, 2017:167-182).  Bu anlamda “insanın kendisi” diye isimlendirilen 

ve insan davranışlarını şekillendiren önemli bir unsur olan öz-yeterlilik ile 

(Bandura, 1993: 119) demografik özelliklerin ilişkisinin incelendiği bu 

çalışmalarda bazı değişkenlerin (cinsiyet, yaş, sınıf, babanın yaptığı 

meslek, annenin yaptığı meslek) öz-yeterliliğin belirleyicisi olabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. Literatür incelemesinde, öz-yeterlilik algısı ile 

demografik özellikler ilişkisini inceleyen çalışmalara bakıldığında farklı 

sonuçlarla karşılaşmak mümkündür. Çalışmaların bir kısmında 

araştırmacılar demografik özellikler ile öz-yeterlilik arasındaki ilişkinin 

anlamlı olabileceği sonucuna ulaşmışlardır (Aydın, 2010; Ilgaz, 2011; 

Aydıner, 2011; Changxiu ve Xiaojun, 2014; Dunn, Rakes ve Rakes, 2014). 

Çalışmaların bir kısmında ise öz-yeterlilik algısının demografik özellikler 

açısından herhangi bir fark oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Başoğlu, 

2017: 31-40). Bu bilgiler ışığında kuramdan ve ampirik araştırmalardan 

yola çıkılarak öz-yeterlilik algısının öğrencilerin demografik özelliklerine 

göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek üzere geliştirilmiş 

hipotezler aşağıda sunulmuştur. 

H3: Öz-yeterlilik değişkenine ilişkin algılar, öğrencilerin:   

H3a: “cinsiyetlerine” göre anlamlı farklılık gösterir.  

H3b: “yaşlarına” göre anlamlı farklılık gösterir.  
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H3c: “sınıf”” göre anlamlı farklılık gösterir.  

H3d: “babanın yaptığı mesleğe” göre anlamlı farklılık gösterir. 

H2e: “annenin yaptığı mesleğe” göre anlamlı farklılık gösterir. 

4. Araştırma  

4.1. Araştırmanın amacı ve modeli 

Bireyler için özelliklede çocuklar ve gençler için tehditkâr bir deneyim 

olma potansiyeli taşıyan siber zorbalığın Dünyanın hemen her ülkesinde 

artış gösteren toplumsal bir sorun haline gelmesi eğitimcileri, akademik 

dünyayı ve uygulayıcıları çözüm üretmeye yönlendirmiştir. Bu 

değerlendirmeler ışığında, orta öğretim kurumlarında eğitim gören 

öğrencilerde siber zorbalığın öz-yeterlilik üzerinde bir etki yaratıp 

yaratmadığı ve iki değişkenin demografik değişkenlere göre farklılık 

gösterip göstermediğinin araştırılması bu çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. Buradan hareketle geliştirilen hipotezler ışığında 

çalışmada oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de yer almaktadır.  

                        

                                                Cinsiyet 

                                                     Yaş 

                                                     Sınıf 

                                                     Annenin mesleği 

                                                     Babanın mesleği 

           H2                                                                            H3                                                                                                              

                                                                                                                     

 

 

                                                     H1 

             Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

3. 2. Veri toplama araçları 

Araştırmanın amacına yönelik olarak ihtiyaç duyulan veriler anket yolu 

ile toplanmıştır. Araştırmanın modelinde yer alan bağımlı ve bağımsız 

değişkenlerin ölçümünü yapabilmek için yapılan literatür taramasında 

ülkemizde ve yurtdışında sıklıkla kullanılan ve araştırmaların genelinde 

güvenirlik analizlerinden yüksek değerler alan “Siber zorbalık” ve 

“Genelleştirilmiş Öz-yeterlilik Beklentileri Ölçeği” ölçeklerinin 

kullanılmasına karar verilmiştir. Ölçeklerde “1) Kesinlikle katılmıyorum 

ve 5) Kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5 dereceli bir Likert tipi 

Siber Zorbalık Öz-yeterlilik 
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ölçeklendirme kullanılmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan anket 

formu üç bölümden oluşmakta ve 65 ifadeyi içermektedir.  

4. 2. 1. Kişisel bilgi formu  

Bu bölümde çalışanların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 

cinsiyet, yaş, sınıf, annenin yaptığı meslek ve babanın yaptığı mesleği 

içeren 5 adet açık uçlu adet soru yer almaktadır. 

4. 2. 2. Siber zorbalık ölçeği 

Araştırmada siber zorbalığı ölçmek için Türkoğlu (2013) tarafından 

geliştirilmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve AMEM’ in 

onayladığı ölçek kullanılmıştır. Ölçek 50 madde ve tek boyuttan 

oluşmaktadır. Ölçekte yer alan 1-22 arası maddeler olumlu ifadeler iken,  

23-42 arası maddeler ise olumsuz ifadelerden oluşmaktadır. Ölçekte 23-42 

arasındaki ifadeler ters madde olarak kodlandığından, olumsuz değerler 

tersine çevrilerek toplam ölçek puanına ulaşılmıştır.  Ölçek için yapılan 

faktör analizi sonucunda, ifadeler altı boyutta toplanmış olsa da ölçeğin 

orijinaline uygun olarak tek boyut ile sınırlandırılmıştır.  

4. 2. 3. Öz-yeterlilik ölçeği 

Bu değişkeni ölçmek için geliştirilen Genelleştirilmiş Öz-yeterlilik 

Beklentileri Ölçeği Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından 

geliştirilmiştir. Orijinal formu ilk olarak 20 madde olan ölçeğin daha sonra 

10 maddelik formu oluşturulmuştur (Jerusalem ve Schwarzer, 1992: 199). 

10 maddeden oluşan Likert tipi ölçeğin maddeleri orijinal formda 1 ile 4 

arasında puanlanmaktadır. Orijinal ölçeğin değişik kültürlerde ve farklı 

örneklem gruplarında geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. 

Ölçeğin orijinal dili Almancadır. Ölçeğin Türkçeye çevirisi ilk olarak 

Yeşilay (1996) tarafından yapılmıştır. Orijinal ölçek 4’lü Likert olmasına 

karşın Tayfur (2005) çalışmasında ölçeği 5’li Likert olarak kullanmıştır. 

Ölçeğin bu şeklinin daha güvenilir olduğu değerlendirildiğinden, bu 

araştırmada da ölçeğin 5’li Likert şekli kullanılmıştır.  

4. 3. Araştırmada kullanılan istatistiksel teknikler  

Çalışma kapsamındaki verilerin analizi SPSS 22.0 (Statistical Package 

for the Social Sciences) ve AMOS programı yardımı ile yapılmış ve elde 

edilen bulgular yorumlanarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, faktörlerin iç 

tutarlılıklarını belirlemeye yönelik Doğrulatıcı faktör analizi; çalışmanın 

değişkenleri arasındaki ilişki için ise, t testi, ANOVA testi, korelasyon 

analizi, regresyon analizi yöntemleri uygulanmıştır.  
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4. 4. Örneklem 

Malatya ili Hekimhan ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izin 

doğrultusunda araştırmanın evrenini Hekimhan ilçesine bağlı liseler 

oluşturmaktadır. Rastgele yöntem ile seçilmiş Milli Eğitime bağlı 3 devlet 

(1 tane Anadolu lisesi, 1 tane Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1 tane Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi) okulundan oluşan 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda 

öğrenim gören 15–20 yaş grubu 157 öğrenci çalışmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. 210 öğrenciye anket formu okul idareleri aracılığıyla 

iletilerek uygulanmıştır. Ancak bu anketlerden eksik ve hatalı 

doldurulmalar nedeni ile 157 anket formu kullanılmıştır. Anketlerin geri 

dönüş oranı % 74.7 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Dağılımı 

Parametreler Sayı % Parametreler Sayı % 

 

Cinsiyet 

Kadın 87 55.4  

 

Yaş 

 

 

 

15 45 28.7 

Erkek 70 44.6 16 51 32.5 

 

Sınıf 

9 39 24.8 17 27 17.2 

10 41 26.1 18 27 17.2 

11 36 22.9 19 ve + 7 4.5 

12 41 26.1  

 

Annenin 

meslek  

Ev 

kadını 

135 85.9 

Babanın 

mesleği 

İşçi 39 24.8 Serbest 

meslek 

6 3.8 

Serbest 

meslek 

71 45.2 

Memur 13 8.3 Memur 5 3.1 

Özel 

sektör 

17 10.8 Özel 

sektör 

11 6.7 

Emekli 17 10.8 Toplam  157 100 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ait bilgiler 

Tablo 1’de yer almaktadır. Öğrencilerin % 55.4’ü kız, % 26.1’i 10 ve 12. 

sınıfta,  % 32.5’i 16 yaşında, % 45.2’sinin babalarının mesleği serbest 

meslek iken % 85.9’nun annelerinin mesleği ev kadınlığıdır. 

5. Bulgular  

5. 1. Doğrulayıcı faktör analizi 

Çalışma sonucunda elde edilen verilerin geçerlik analizi SPSS.22.0 ve 

Amos programında yapılmıştır. Bu bağlamda, öncelikle çalışmada 

kullanılan ölçeklere Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı 

Faktör Analizinin sonuçları Tablo 2’ de verilmiştir. Tüm değişkenlerin 

kabul edilebilir standartlarda uyum iyiliği değerlerine sahip olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucunda Ölçeklerin Uyum İyiliği 

Değerleri 

Değişken X² df CMI/ 

df 

≤  5 

GF 

≤ 

.85 

AGFI 

≤ 

.80 

CFI 

≤ 

.90 

NFI 

≤ 

.90 

TLI 

≥ 

.90 

RMSE

A  

≤  .08 

Siber 

Zorbalık 

67.75 28 2.41 .93 .92 .96 .95 .97 

 

0.61 

Öz-

yeterlilik 

13.25 4 3.31 .96 .93 .97 .98 .94 

 

0.72 

Uyum iyiliği değerlerine bakıldığında, değerlerin kabul edilebilir 

düzeylerde olduğu görülmektedir.  

İkinci aşamada ise ölçeklerin güvenirlik çalışması Cronbach Alfa 

katsayısı ile test tekrar test katsayıları kullanılarak yapılmıştır. Güvenirlik 

analizi sonuçları Tablo 3’ te verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde 

araştırmada kullanılan ölçeklerin yüksek derecede güvenilir sınırlar 

içerisinde oldukları görülmektedir. Bu değerlendirmeler yardımı ile 

araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin iç tutarlılıklarının oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Ölçeklerin Güvenirlik Analizleri Sonuçları 

Kullanılan Ölçekler             Cronbach α 

Siber Zorbalık Ölçeği 0.93 

Öz-yeterlilik Ölçeği 0.95 

  

5. 2. Tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon analizi 

Öğrencilerin algıladıkları siber zorbalık ve öz yeterliliğe ilişkin elde 

edilen verilerin ortalamaları, standart sapmaları ve aralarındaki 

korelasyonlara ilişkin bulgular Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Siber Zorbalık ve Öz-yeterlilik Arasındaki Tanımlayıcı 

İstatistikler ve Korelasyon Analizi 

Değişkenler x̄ S.S.   1      2 

Siber zorbalık  (1) 3.13 0.38 1 -.243** 

Öz-yeterlilik (2)  4.11 0.46  1 

İstatiksel anlamlılık düzeyleri p< ;0.01 **  ve n= 157’dir. 

Öğrencilerin siber zorbalık ölçeği ortalaması 3.51 ±  .38; öz-yeterlilik 

ölçeği ortalaması 4.11 ± .46’dır. Verilerden elde edilen sonuçlar 
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incelendiğinde öğrencilerin siber zorbalık düzeyleri orta seviyede iken, öz-

yeterlilik düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir.  

Çalışmanın modelini test ederek siber zorbalık ve öz-yeterlilik 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için yapılan korelasyon analizi 

bulgularından elde edilen sonuç ise, değişkenler arasında anlamlı ilişki 

olduğunu yönündedir. Siber zorbalık ile öz-yeterlilik arasında düşük 

düzeyde ve negatif yönde (r= -.243) bir ilişki bulunmaktadır.  

4. 3. Demografik özelliklerden kaynaklanan farklılıkların analizi 

4. 3. 1. Cinsiyet değişkenine göre farklılık analizi sonuçları 

Öğrencilerin siber zorbalık ve öz-yeterlilik değişkenleri için verdikleri 

cevapların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği 

belirlemek amacıyla cinsiyet değişkeni için t testi, diğer demografik 

değişkenler için ANOVA testi yapılmıştır. 

Tablo 5. Cinsiyet Değişkeni İçin t Testi Sonuçları 

    Cinsiyet N Ortalama SS p 

Siber Zorbalık Kadın 87 3.37 0.47 0.016* 

 Erkek  70 2.62  0.53  

Öz-yeterlilik Kadın 87 4.20 0.44 0.031* 

 Erkek 70 3.98 0.58  

* p<.05 

Siber zorbalığın ve öz yeterliliğin cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek üzere yapılan t-testi sonucunda (Tablo 5) 

cinsiyete göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Söz konusu veriler daha 

detaylı incelendiğinde; kızların siber zorbalığa maruz kalma 

ortalamalarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu (3.37> 2.62) 

belirlenmiştir. Benzer şekilde kızların öz-yeterlilik ortalamalarının 

erkeklere oranla daha yüksek olduğu (4.20> 3.98)  görülmektedir. Bulgular 

doğrultusunda “H2a: Siber zorbalık değişkenine ilişkin algılar, 

öğrencilerin cinsiyetine göre farklılık gösterir”, “H3a: Öz-yeterlilik 

değişkenine ilişkin algılar, öğrencilerin cinsiyetine göre farklılık gösterir” 

hipotezleri desteklenmiştir.  

5. 3. 2. Yaş, sınıf, annenin mesleği, babanın mesleği değişkenlerine 

göre farklılık analizi sonuçları 

Öğrencilerin siber zorbalık değişkeni için verdikleri cevapların 

demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği ANOVA testi 

ile incelenmiş ve analiz ile ilgili değerler Tablo 6’da gösterilmiştir. 
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Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için varyansların 

homojenlik durumuna göre  (varyanslar eşitse Tukey, değilse Games-

Howell) Tukey veya Games-Howell testi yapılmıştır. 

Tablo 6. Gruplama Değişkenleri Arasında Siber Zorbalığa Verilen 

Puan Ortalamaları Arasındaki Farklılığa Yönelik ANOVA Testi 

Sonuçları 

Değiş-

ken 

Grupla

ma 

Değişke

ni 

 KT KO F p Tukey/ 

Games 

Howlell 

sonuçları 

 

 
 

 

 

 
 

 

Siber 

Zorba- 
lık 

 

 
Yaş 

Gruplar 

arası 

4.726 1,182 4.896 0.001* 15 ile 19 ve 

+ yaş 
grupları 

arasında 

Grup içi 36.682 .241    

Toplam 41.408     

 

Sınıf 

Gruplar 

arası 

.103 .034 .127 .944 Farklılık 

gösterme-
mektedir 

Grup içi 41.305 .270    

Toplam 41.408     

Anne 

mesleği 

Gruplar 

arası 

.868 .289 1.092 .355 Farklılık 

gösterme-

mektedir 

Grup içi 40.540 .265    

Toplam 41.408     

Baba 

mesleği 

Gruplar 

arası 

.764 .191 .714 .583 Farklılık 

gösterme-

mektedir 

Grup içi 40.644 .267    

Toplam 41.408     

* p<.05 

Tablo 6’ya göre yapılan ANOVA analizinde öğrencilerin yaş gruplarına 

bağlı olarak siber zorbalık algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir (F: 4.896; p<0.05). Tukey çoklu 

karşılaştırma testi sonucunda anlamlı farkın 15 ile 19 ve + gruplar 

arasındaki öğrenciler arasında olduğu görülmüştür.  Diğer gruplar arasında 

anlamlı bir fark görülmemiştir. Bu sonuçlar ışığında yaş arttıkça siber 

zorbalık algılarının olumsuz yönde geliştiği anlaşılmaktadır. Buna göre 

“H2b: Siber zorbalık değişkenine ilişkin algılar, öğrencilerin yaşlarına göre 

farklılık gösterir” hipotezi desteklenmiştir. Ayrıca sınıf (F: .127; p>0.05), 

annenin yaptığı meslek (F: 1.092; p>0.05), babanın yaptığı meslek (F: 

.714; p>0.05) değişkenlerine göre öğrencilerin siber zorbalık algıları 

farlılık göstermemektedir.  Bulgular doğrultusunda “H2c: Siber zorbalık 

değişkenine ilişkin algılar, öğrencilerin sınıfına göre farklılık gösterir”, 

“H2c: Öz-yeterlilik değişkenine ilişkin algılar, öğrencilerin annenin 

yaptığı mesleğe göre farklılık gösterir”, “H2e: Öz-yeterlilik değişkenine 
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ilişkin algılar, öğrencilerin babanın yaptığı mesleğe göre farklılık gösterir” 

hipotezleri ret edilmiştir.  

Tablo 7. Gruplama Değişkenleri Arasında Öz-yeterliliğe Verilen Puan 

Ortalamaları Arasındaki Farklılığa Yönelik ANOVA Testi Sonuçları 

* p<.05 

Tablo 7’ye göre yapılan ANOVA analizinde öğrencilerin annenin 

yaptığı meslek gruplarına bağlı olarak öz-yeterlilik algılarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F: .462; p<0.05). Tukey 

çoklu karşılaştırma testi sonucunda anlamlı farkın ev kadını ve memur 

grupları arasında olduğu görülmüştür.  Diğer gruplar arasında anlamlı bir 

fark görülmemiştir. Bu sonuçlar ışığında annesi memur olan öğrencilerin 

öz-yeterlilik düzeyinin diğer gruplar arasındaki öğrencilere göre daha 

yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre “H3d: Öz-yeterlilik değişkenine 

ilişkin algılar, öğrencilerin annenin yaptığı mesleğe göre farklılık gösterir” 

hipotezi desteklenmiştir. Ayrıca yaş (F: 2.122; p>0.05), sınıf (F: 2.733; 

p>0.05) (H3c), babanın yaptığı meslek (F: .414; p>0.05) (H3e) 

değişkenlerine göre öğrencilerin öz-yeterlilik algıları farlılık 

göstermemektedir.  Bulgular doğrultusunda “H3b: Öz-yeterlilik 

değişkenine ilişkin algılar, öğrencilerin yaşına göre farklılık gösterir”, 

“H3c: Öz-yeterlilik değişkenine ilişkin algılar, öğrencilerin sınıfına göre 

farklılık gösterir”, “H3e: Öz-yeterlilik değişkenine ilişkin algılar, 

Değiş- 

ken 

Gruplama 

Değişkeni 

 KT KO F p Tukey/Ga

mes 

Howlell 
sonuçları 

 
 

 

 

 
 

 

 

Öz-
yeterli- 

lik 

 
 

Yaş 

Gruplar 
arası 

4.674  1.169 2.122 .081 Farklılık 
gösterme-

mektedir 

Grup içi 83.719 .551    

Toplam 88.393     

 

Sınıf 

Gruplar 

arası 

4.497  2.733   

Grup içi 83.896 1.499  .056 Farklılık 

gösterme-
mektedir 

Toplam 88.393 .548    

Annenin 

mesleği 

Gruplar 

arası 

.794 .265 .462 .013  

Grup içi 87.599 .573   Ev kadını  

ve memur  

grupları  

arasında 

Toplam 88.393     

Babanın 
mesleği 

Gruplar 
arası 

.952 .238 .414 .798 Farklılık 
gösterme 

mektedir 

Grup içi 87.441 .575    

Toplam 88.393     
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öğrencilerin babanın yaptığı mesleğe göre farklılık gösterir” hipotezleri ret 

edilmiştir.  

5. 4. Regresyon analizleri 

Araştırma modelinde yer alan siber zorbalık ve öz-yeterlilik 

değişkenleri kapsamında geliştirilen hipotezi test etmek üzere yapılan 

regresyon analizi sonuçları aşağıda verilmiştir.  

Tablo 8. Siber Zorbalığın Öz-yeterlilik Üzerindeki Etkisi: Regresyon 

Testi Sonuçları 

Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı Değişken R² F p ß t 

Siber 

Zorbalık 

Öz-yeterlilik 0.21 46.67 0.004 -0.32 -4.53 

Öz-yeterlilik üzerinde yapılan regresyon analizinin sonuçları Tablo 

8’de verilmiştir. Tabloya göre siber zorbalık öz-yeterliliğin toplam 

varyansının %21’ini açıklamaktadır. Tablo 8’de verilen sonuçlar 

araştırmanın birinci hipotezini desteklemektedir (p< .005). Diğer bir 

ifadeyle siber zorbalık öğrencilerin öz-yeterlilik düzeyleri üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahiptir. Siber zorbalığın öz-yeterlilik üzerindeki etkisinin zıt 

yönlü olması (β= -.32) nedeniyle öğrencilerin siber zorbalık düzeyi arttıkça 

öz-yeterlilik düzeyinin azaldığı görülmektedir.  

6. Sonuç ve Öneriler  

İnternet teknolojileri yeni fırsatlar sunmakla birlikte bilinçsiz ve kötü 

niyetli kullanımı da bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Bu risklerin 

başında ise dünyada hızla yaygınlaşan, sonucunda pek çok olumsuz 

durumun ortaya çıkabileceği bir kavram olan "siber zorbalık" kavramı 

bulunmakladır. Çalışmalar neredeyse tüm dünyada çocukların ve gençlerin 

siber zorbalığın mağduru olduğunu göstermektedir (Baştürk Akça ve 

Sayımer, 2017: 6).  

Çalışmada siber zorbalık davranışlarının öz-yeterlilik üzerinde bir etki 

yaratıp yaratmadığı ve iki değişkenin demografik değişkenlere göre 

farklılık gösterip göstermediği sorularının cevabı aranmıştır. Araştırma 

sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin siber zorbalığa maruz kalma 

durumları ile öz-yeterlilik algısının ilişkili olduğu ve öz-yeterliliği negatif 

ve anlamlı olarak azalttığı belirlenmiştir. Elde edilen bu bulgu benzer 

çalışmalar ile uyumludur (Bingöl Yılmaz, 2018; Bussey vd. 2020). 

Çocuklarda ve gençlerde siber zorbalık gibi stresli ve zorlu deneyimler 

korku, hayal kırıklığı, endişe, düşmanca davranışlar gösterme gibi çok 

ciddi akademik, psiko-sosyal ve yaşamsal problemlere neden 

olabildiğinden bireyin savunma yeteneğine inanması ve zor durumlarda 
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kendisi hakkında oluşturduğu inançlar sistemi olarak ifade edilen öz-

yeterlilik algısının yüksek olması çocukların ve gençlerin bu tehditkâr 

durumla baş edebilmesi için önem taşımaktadır. Bu nedenle çocukların ve 

gençlerin siber zorbalıkla etkili başa çıkma becerilerini kazanabilmesinde 

öz-yeterlilik anahtar unsurlardan biridir.  

Öğrencilerin siber zorbalık davranışlarının demografik değişkenlere 

göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek üzere yapılan analizler 

sonucunda kız öğrencilerin siber zorbalığa maruz kalma durumlarında 

anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulgu Huang 

ve Chou (2010), Serin (2012), Yaman ve Sönmez, (2015) tarafından 

yapılan çalışma bulguları ile benzerlik göstermektedir. Bu durumun 

nedeni olarak toplumsal cinsiyet rolleri gösterilebilir. Elde edilen başka bir 

sonuç ise siber zorbalık değişkenine yönelik algı düzeyi öğrencilerin 

yaşları arttıkça farklılık göstermektedir. Bu anlamlı farklılık ise 15 ve 19 

yaş ve üzeri gruplar arasındadır. Bu bulgu, literatürdeki Ayas ve 
Horzum (2012) tarafından yapılan çalışma sonuçları ile uyumludur. Diğer 

gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Bu sonuçlar ışığında yaş 

arttıkça siber zorbalık algılarının olumsuz yönde geliştiğini söylemek 

mümkündür. Bu durumun nedeni olarak ise çocuk ve gençlerin daha küçük 

yaşlarda tehditkâr ve zorbalık davranışları karşısında daha savunmasız ve 

tecrübesiz olmaları gösterilebilir.  

Öğrencilerin demografik özellikleri ile öz-yeterlilik algıları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan analizler sonucunda ise kız öğrencilerin öz yeterlilik algılarında 

anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Öz-yeterlilik algısının 

cinsiye göre farklılık gösterdiğine yönelik elde edilen bu bulgu Aydın 

(2010), Ilgaz, (2011), Aydıner (2011) tarafından yapılan çalışma sonuçları 

ile benzerdir. Bu durumun nedeni olarak ise kızların ergenlik dönemine 

erkeklerden daha erken girmesinden kaynaklı edinilen bilgileri daha hızlı 

davranışa dönüştürebilme yetenekleri olarak açıklamak mümkündür. 

Çalışmadan elde edilen başka bir sonuç ise annelerinin yaptığı meslek 

türüne göre; annesi memur olan öğrencilerin ev kadını olanlara oranla öz-

yeterlilik algısı daha yüksektir. Bu durumun nedeni olarak annesi çalışan 

çocuk ve gençlerin annelerinin ekonomik anlamda bağımsız olmaları, 

annelerini daha yetenekli, becerikli olarak görmeleri ve anne ya da babanın 

yaptığı mesleğin sosyal kimliği tanımlamada önemli göstergelerden birisi 

olarak algılamaları şeklinde açıklanabilir.  

Elde edilen bulgular doğrultusunda hipotezlerin testi için yapılan 

analizler sonucunda, hipotezlerin doğruluğu desteklenmiştir. Buna göre 

öğrencilerin siber zorbalık ve öz-yeterlilik algıları demografik özelliklere 

göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple hem uygulayıcıların hem de 

araştırmacıların siber zorbalık ve öz-yeterlilik kavramlarının önemi 

nedeniyle ilgili detaylı çalışmaları yapmaları uygun olacaktır. Siber 
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zorbalık davranışlarından sadece toplum değil bireylerde zarar görebilecek 

ve durum sonucunda bireylerin öz-yeterlilik algıları da etkilenebilecektir.  

Siber zorbalığın yaygınlaşması etkili mücadele yöntemlerini gerekli 

kılmaktadır. Öncelikle siber zorbalıkla mücadelenin çocuk-aile-eğitim 

kurumları üçgenindeki işbirlikleri ve etkin kamu politikaları ile 

gerçekleşebileceği açıktır. Bu bağlamdaki ortak çabaların başlangıcı 

çocukların erken dönemde yeni medya okuryazarı olmalarını sağlayacak 

kapsamlı ve güçlü politikaların geliştirilmesi olacaktır. Çocuk ve gençlerin 

interneti doğru ve güvenli kullanabilmesi için ailede özellikle ebeveynlerin 

onlara rehberlik edebilmesi önemlidir. Ancak anne babaların birçoğu 

günümüzde modern iletişim araçlarına uzak olduğundan teknolojik 

gelişmeleri takip edememektedir. Bu nedenle anne ve babaların internet 

kullanma becerilerini geliştirmesi gerekmektedir.  Eğitim kurumlarında 

siber zorbalık davranışlarının azaltılmasına yönelik olarak ise çocuklara ve 

gençlere bilgisayar, internet ve diğer iletişim araçlarının güvenli bir şekilde 

kullanılması öğretilmeli, gerekli hallerde şikâyetler için başvurabilecekleri 

birimler oluşturulmalı, şüpheli durumlarda öğrencilerin, ailenin ve 

öğretmenlerin neler yapabileceği konusunda uygun bilgilendirmelerin 

yapılması ve bu yapılar arasında işbirliği sağlanmalıdır.  

Bütün alan araştırmalarında olduğu gibi bu araştırmanın da bazı 

kısıtları/sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel kısıtıda sadece 

Malatya’da eğitim alan çocuk ve gençler örnekleminde gerçekleştirilmiş 

olmasıdır. Bu nedenle yapılacak değerlendirmeler belli bir noktada 

kalmaktadır. Bir bütün olarak konuya yönelik bakış açısını görebilmek için 

farklı şehirlerde de bu tür çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu nedenle benzer 

çalışmaların farklı şehirlerde de yapılması genel bir çerçeve ortaya koymak 

için yararlı olacaktır. Farklı şehirlerde ve örneklemlerde yapılacak olan 

araştırmalar araştırma konusuyla ilgili eğitim kurumlarına, 

akademisyenlere ve eğitim sektöründeki yöneticilere örgütlere, topluma ve 

yöneticilere önemli ipuçları sunacaktır. 
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1. Giriş 

Kadınlar, bir toplumun gelişmesinde önemli bir yere sahip olup, hem 

aile içerisinde hem de çalışma yaşamında yer almaları ekonomik kalkınma 

açısından büyük bir önem taşımaktadır (Ece, 2019: 1). Tarihin ilk 

zamanlarından günümüzde kadar geçen süre içerisinde kadınlar hem ev 

içerisinde hem de ev dışında ekonomik hayata aktif olarak katılmışlardır 

(Korkmaz, 2014: 2). Ancak, kadınların emeklerini bir ücret karşılığında 

vermeleri Sanayi Devrimi ile gerçekleşmiştir. Sanayi Devrimi ile kadınlar 

çalışma yaşamında yerini yavaş yavaş almaya başlamış ve zaman çerisinde 

çeşitli sektörlerde iş gücü piyasasına katılımlarında artış yaşanmıştır 

(Negiz ve Yemen, 2011: 196). Geçmişten günümüze kadar geçen süreçte 

aktif olarak işgücü piyasasına katılan kadınların sayısı her geçen gün artış 

göstermiş (Akbaş ve Korkmaz, 2017: 74), kamu ve özel sektörün farklı 

alanlarında ve kademelerinde aktif olarak görev almaya başlamışlardır 

(Özdemir, Sözcan ve Alas, 2017: 348). Kadın çalışanlar açısından bu 

olumlu gelişmelere rağmen, kadınlar erkeklerin egemen olduğu iş 

dünyasında erkeklerin gerisinde kalmışlardır (Akbaş ve Korkmaz, 2017: 

74). Kadın çalışanlar, erkek çalışanlara göre daha az kazanç elde etmekte 

ve işe girmeleri, mesleki eğitim almaları ve üst yönetici kademelerine 

ulaşmaları erkeklere göre daha zor olmaktadır (İmamoğlu Akman ve 

Akman, 2016: 749). Dünyanın her yerinde genellikle kadınlar, işyerlerinde 

hiyerarşinin alt ve orta basamaklarında yoğunlaşmakta iken (Alparslan, 

Çetinkaya Bozkurt ve Özgöz, 2015: 67), işletme yönetiminin üst 

kademelerinde yetersiz olarak temsil edilmektedirler (Derks, Laar ve 

Ellemers, 2016: 458).  

Kadınlar, çalışma yaşamında gösterdikleri çabanın ve başarının 

karşılığında yükseleceklerini düşünürken bazı engellerle karşılaşmakta 

(cinsiyet ayrımcılığı, cam tavan, kraliçe arı, yatay ve dikey mobbing gibi 

engeller) ve olduğu yerde saymaktadırlar. Bu durumda, bazı kadınlar 

kariyer hedeflerine ulaşma yolunda karşılaştıkları birçok engelle başa 

çıkamayarak kariyer hedeflerini yarıda bırakmak zorunda kalmakta, bazı 

kadınlar ise zorlu mücadelelerden geçerek kariyer basamaklarında 

yükselmeye devam etmektedirler. Dolayısıyla, kadınların “çalışan işçi” 
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konumundan “yönetici” konumuna gelmeleri çok kolay olmamaktadır 

(Negiz ve Yemen, 2011: 196; Özdemir, Sözcan ve Alas, 2017: 348). 

Çalışma yaşamında, cinsiyetçi davranışların genel olarak erkekler 

tarafından yapıldığı yönündedir (İmamoğlu Akman ve Akman, 2016: 750). 

Ancak, kadın çalışanlar çalışma yaşamında sadece erkek çalışanlar ya da 

erkek yöneticiler tarafından engellenmemekte, kadınlar ya da kadın 

yöneticiler tarafından da bir takım engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu 

engeller; kadın yöneticilerin kendi kariyerini korumak için diğer kadınları 

üst yönetim kademelerinden uzaklaştırmaları şeklinde gerçekleşen “kraliçe 

arı sendromu” (Karakuş, 2014: 335), kadınların diğer kadınlara uyguladığı 

yatay ve dikey mobbing (Öztürk ve Cevher, 2015;  Cevher ve Öztürk, 

2015) ve kadınların diğer kadınların başarılı olmasını ve yükselmesini 

engelleme şeklinde gerçekleşen “yengeç sepeti sendromu”dur (Irmak, 

2010: 38). 

Çalışma yaşamında “kadınların en büyük düşmanının yine kadınlar 

olduğu”na dair yaygın bir görüş hâkimdir (Akdöl ve Menteş, 2017: 867). 

Bu doğrultuda araştırmanın amacı, kadınlar hakkındaki bu yaygın görüşün 

olup olmadığını literatürdeki çalışmalarla ortaya koymaktır. 

2. Çalışma Yaşamında Kadınlar Ve Karşılaştıkları Sorunlar 

2.1.  Çalışma Yaşamında Kadın 

İlkel zamanlarda, kadınların çalışma yaşamına girmeleri tarım 

sektöründe kendi aile işletmeleriyle sınırlı kalmıştır. Kadınların bugünkü 

anlamda çalışma yaşamına girmesi Sanayi Devrimi ile olmuş ve ilk defa 

bu dönemde ekonomik bir gelir elde etmeye başlamışlardır (Özçelik, 2017: 

51). Bu dönemde, düşük ücretle çalıştırılabilecek işgücüne ihtiyaç olması, 

kadınların çalışma yaşamına girmesinde önemli bir faktör olmuştur. 

Ancak, dünyada yaşanan “1929 ekonomik krizi” sonucunda kadınlar 

çalışma yaşamının dışına çıkarılmıştır. Daha sonra, İkinci Dünya Savaşı 

esnasında savaş sanayisinin genişlemesi ve savaş nedeniyle erkek 

işgücünün azalması sonucunda kadınlar tekrar çalışma yaşamına girmeye 

başlamışlardır. 1980’li yıllar ve sonrasında çoğu ülkede kadınların toplam 

istihdam içindeki payı artmaya başlamıştır. Ancak, bu artış her sektörde 

aynı oranda gerçekleşmemiştir. Her ne kadar ülkelerde kadın işgücünde 

artış gerçekleşmiş olsa da, cinsiyete dayalı işbölümünü ortadan kaldırmaya 

yönelik olmamıştır (Yılmaz, Bozkurt ve İzci, 2008: 91-92). 

Ülkemizde, kadınların toplumda bir statü ve bazı haklar kazanması 

1839’da Tanzimat Fermanı ile gerçekleşmiştir. Tazminat döneminde 

kadınlar, batılı ülkelerde olduğu gibi özel sektörde çalışma hayatına 

girmeye başlamışlardır. Bu dönemde, kadınların iş gücüne katılımları 

yoğun bir şekilde ücretsiz aile işçisi olarak tarım sektöründe olmuş, bunun 

yanında dokuma ve halıcılık gibi ücretli çalışmayı gerektiren geleneksel 
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bazı faaliyetlerde de işgücüne katılmışlardır. Kadınlar, 19. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra başta eğitim ve sağlık sektörü olmak üzere kamuda da yer 

almaya başlamışlardır. 1912-1913 Balkan Savaşları esnasında erkeklerin 

çoğunun savaşa katılması nedeniyle azalan işgücünün takviye edilmesi için 

kadınlar işgücü piyasasına katılmışlardır. Kadınların işgücü piyasasına 

katılımları I. Dünya, İstiklal ve II. Dünya Savaşları esnasında daha da 

artmıştır. Ancak, savaş sonrasında erkeklerin işgücü piyasasına dönmesi 

ile kadınların çoğu annelik ve geleneksel ev işlerine geri dönüş 

yapmışlardır (Durmaz, 2016: 40).  

Cumhuriyet ilan edildikten sonra, kadın iş gücü ve kadın hakları 

konularında köklü değişiklikler yapılmıştır (Özçelik, 2017: 52). 1950’li 

yıllarda kadınlar, aktif olarak çalışma yaşamına dahil olmaya 

başlamışlardır (Durmaz, 2016: 40). 1950-1970 yılları arasında kadınlar, 

sanayinin ihtiyaç duyduğu işgücünün bir kısmını oluşturmuşlardır 

(Yılmaz, Bozkurt ve İzci, 2008: 93). Ancak, 1980’li yıllardan sonra 

kadınların işgücüne katılım oranlarında düşüş gerçekleşmiştir. Bu düşüşün 

nedeni, Türkiye’de kırdan kente göçün oldukça fazla olmasıdır. Tarımsal 

üretimde ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın, kente göç ettiğinde 

iktisaden faal nüfusun dışına çıkmışlardır. Böylece, kırsalda faal olarak 

çalışan kadın kente göç ettiğinde eğitim düzeyinin de düşük olması 

nedeniyle ya işsiz kalarak ev kadını haline gelmiş ya da enformel sektörde 

çalışmak zorunda kalmışlardır (Önder, 2013: 46). 

İçinde yaşadığımız bilgi toplumunda ise, işgücü piyasasında kadın 

çalışan sayısında artış olmaya ve kadınlar yönetim kademelerinde yer 

almaya başlamışlardır. Endüstri toplumunda erkek işgücü ön plandayken, 

bilgi toplumunda ise kadın işgücü ön plana çıkmaya başlamıştır (Erkek ve 

Karagöz, 2009: 1). Teknolojide yaşanan gelişmeler ve toplumsal yapının 

değişmesi ile artık günümüzde kadınlar sadece emeğin yoğun olduğu ya da 

kayıt dışı işlerde istihdam edilmemekte, teknik becerilerin ve mesleki 

becerilerin gerektirdiği işlerde istihdam edilmektedirler (Durmaz, 2016: 

41). Kadınlar açısından gerçekleşen bu olumlu gelişmelere rağmen, 

çalışma yaşamında kadınlar hala erkeklerin gerisinde kalarak hem 

işgücüne katılımlarında hem de üst yönetim kademelerine yükselmelerinde 

birçok sorun ve engelle karşılaşmaktadırlar. 

2.2. Kadınların Çalışma Yaşamında Karşılaştığı Sorunlar 

Toplumda öncelikle eş ya da anne olarak görülen kadınlar, geçmişten 

günümüze kadar çalışma yaşamına katılmaları aile gelirine katkı sağlamak 

amacıyla olmuştur. Günümüzde ise, kadınların çalışma yaşamına 

katılmaları aile gelirine ek gelir sağlamanın yanı sıra eğitim düzeylerinin 

de yükselmesine paralel olarak ekonomik özgürlüklerini elde etmek ve 

mesleki tatmin sağlamak amacıyla olmaktadır (Yılmaz, Bozkurt ve İzci, 

2008: 93). 
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Kadınların işgücüne katılımını belirleyen en önemli faktörlerden biri 

“eğitim”dir. Genel olarak kadınların işgücüne katılımları ile eğitim 

düzeyleri arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Kadınların eğitim 

düzeyinin ve dolayısıyla niteliklerinin yüksek olması işgücüne katılım 

oranlarını arttırırken, eğitim düzeyinin ve dolayısıyla niteliklerinin düşük 

olması ya işgücüne katılım oranlarını düşürmekte ya da düşük ücretli ve 

sosyal sigorta imkanlarının olmadığı enformel sektörde çalışmalarına 

neden olmaktadır (Çakır, 2018: 29). Dolayısıyla, eğitim düzeyi yüksek 

olan kadınların işgücü piyasasına girme olasılıklarının daha yüksek olması, 

eğitim düzeyi düşük olan kadınların ise işgücü piyasasına girme 

olasılıklarının daha düşük olması beklenmektedir (Aldan ve Öztürk, 2019: 

6). Ancak, bu durum kırsal alan ve kentsel alanda farklılık göstermektedir. 

Kırsal alanda yaşayan kadınların birçoğu tarımda ücretsiz aile işçisi olarak 

çalıştıklarından, eğitim düzeyinin (üniversite mezunu hariç) işgücüne 

katılım oranı üzerinde etkisi daha az olmaktayken, kentte yaşayan 

kadınlarda eğitim düzeyinin işgücüne katılım oranı üzerinde etkisi daha 

duyarlıdır (Çakır, 2018: 31).  

Eğitim düzeyinin artması ile birlikte, kadınlar daha fazla çalışma 

yaşamına katılmalarına karşın, kadınların ev içindeki sorumluluklarının 

(ev işinden sorumlu, evli ve çocuk sahibi olmaları gibi) olması kadınların 

genellikle çalışma yaşamına katılımlarını azaltmaktadır (Çakır, 2018: 31). 

Çalışma yaşamında kadın çalışanların sayısı her geçen gün artış 

göstermesine karşın, ev içindeki sorumlulukları devam etmektedir. 

Kadınlar, bir yandan çalışma yaşamına katılırken diğer yandan da ev 

sorumluluklarını da üstlenmektedirler. Ancak, çalışma yaşamına dahil olan 

kadınlar, ev sorumlulukları ile ilgili destek ve yardım alamadıklarında 

çalışma yaşamlarını aktif olarak sürdürememekte ya işten ayrılmakta ya da 

kendisi için hedeflediği yükselme planlarını hayatından çıkartmaktadırlar 

(Erdoğan ve Acar, 2019: 2127).  

Çalışma yaşamında kadın çalışanlar erkek çalışanların yaşadıkları 

sorunların aynısını yaşamakla birlikte, kadın olmalarından dolayı birçok 

farklı sorunlarla ya da engellerle (cinsiyete dayalı ayrımcılık, cinsel taciz, 

mobbing, külkedisi sendromu, yapışkan zemin sendromu, cam tavan, cam 

uçurum, kraliçe arı, yengeç sepeti gibi engeller) mücadele etmek zorunda 

kalmaktadırlar (Yılmaz, Bozkurt ve İzci, 2008: 93).  

Cinsiyete dayalı ayrımcılık; Kadın çalışanlar çalışma yaşamına daha 

girmeden birçok ayrımcılık ile karşı karşıya kalmakla birlikte, çalışma 

yaşamına girdikten sonra da çeşitli şekillerde ayrımcılıklara maruz 

kalmaktadırlar. Türkiye de dâhil olmak üzere birçok ülkede kadınlar ile 

erkekler yasalar önünde eşit olarak kabul edilmektedir. Buna karşın, 

kadınlar işgücü piyasasına girişi esnasında veya işgücü piyasasına 

girdikten sonra cinsiyete dayalı ayrımcılıklar ile karşılaşmaktadırlar 

(Göcen, 2018: 315-319). Çalışma yaşamında cinsiyete dayalı ayrımcılığın 
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en önemli göstergesi meslek gruplarının cinsiyete göre ayrım yapılmasıdır. 

Yani, meslek grupları kadın işi ve erkek işi olarak ayrılmaktadır. Örneğin; 

toplumda hemşirelik, büro işleri, halkla ilişkiler gibi işler kadın işi olarak 

görülürken; oto tamirciliği, berberlik, spor muhabirliği, müdürlük, genel 

müdürlük gibi işler ise erkek işi olarak görülmektedir (Göcen, 2018: 319). 

Çalışma yaşamında kadınlara yönelik yapılan diğer ayrımcılıklar; iş 

ilanlarına sadece erkek adayların başvurusunun istenmesi, özel sektörde 

erkek ve kadın çalışanların aynı kariyer düzeyine sahip olmalarına karşın 

erkek çalışanlara daha yüksek ücretin ödenmesi, kariyer basamaklarını 

erkeklerin daha hızlı çıkması gibi ayrımcılıklardır (Üçyıldız, 2017: 9). 

Cinsel taciz; Örgüt içinde yaşanan cinsel taciz tüm ülkelerde yaygın 

olarak görülen ciddi bir sorundur. Cinsel taciz hem erkekler hem de 

kadınlar tarafından yaşanmakta olup, daha çok kadınlar tarafından yaşanan 

mağduriyet durumudur (Özağır, 2010: 68). Çalışma yaşamında cinsel taciz 

fiziksel, sözel (saldırgan veya müstehcen sözler), görsel (resim gibi), 

hareketler (alaycı bakışlar, imalar) gibi farklı şekillerde 

gerçekleşebilmektedir. Daha da ileri boyutlara ve kadınların işten 

ayrılmalarına kadar varan diğer bir cinsel taciz unsuru ise, terfi veya görev 

pozisyonunun değişimi söz konusu olduğunda kadın çalışanlara yönelik 

cinsel ilişki teklifi yapılabilmesidir. Kadın çalışanların, işyerinde 

uğradıkları cinsel istismarı “ayıp” olarak kabul etmesi ve toplum tarafından 

yanlış değerlendirileceğinden korkması gibi nedenlerden dolayı dile 

getirememesi işyerinde yaşanan taciz olaylarının daha da artmasına neden 

olmaktadır (Üçyıldız, 2017: 9). Kadın çalışanların çalışma yaşamında 

cinsel tacize uğramaları önemli bir kariyer engeli olup, çoğu zaman cinsel 

taciz yaşayan kadın çalışanlar işlerinden ayrılmak zorunda kalmaktadırlar 

(Özağır, 2010: 68). 

Mobbing; Türkçe karşılığı “işyerinde psikolojik taciz” olan mobbing, 

Leymann (1990) tarafından “işyerinde, bir veya birkaç kişi tarafından diğer 

bir kişiye yönelik olarak, sistemli bir şekilde düşmanca ve ahlakdışı bir 

iletişim kullanılarak uygulanan bir nevi psikolojik terör” olarak 

tanımlanmıştır (Aktaran: Cevher ve Öztürk, 2015: 862). Örgütlerde 

kadınlara karşı uygulanmakta olan mobbing davranışlar; yapılan işlerin 

sürekli olarak eleştirilmesi, verilen işlerin geri alınması veya yeteneği 

dışındaki işlerin verilmesi, hakkında asılsız dedikoduların çıkarılması,  

işyerinde umursanmaması veya ortamda yokmuş gibi davranılması, 

psikolojik ve fiziksel olarak ağır işlerde görevlendirilmesi gibi davranışları 

içermektedir (Özağır, 2010: 67).  

Cam tavan sendromu; Cam tavan, kadınların devlet dairelerinde, 

işletmelerde, eğitim kurumlarında ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda 

daha çok alt ve orta düzeylerdeki pozisyonlarda çalışabilmeleri, ancak üst 

düzey pozisyonlara gelmeyi arzu ettikleri ve bunun için çaba gösterdikleri 

halde bu pozisyonlara gelmelerinde karşılaştıkları görünmez engelleri 
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ifade etmektedir (Akbaş ve Korkmaz, 2017: 75; Örücü, Kılıç ve Kılıç, 

2007: 118). Cam tavan sendromuna maruz kalan kadın çalışanlarda 

motivasyon, iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel güven, iş performansı 

gibi durumlarda azalma görülürken, işe yabancılaşma, örgütsel sessizlik ve 

örgütsel sinizm gibi istenmeyen durumlarda artış görülmektedir (İpçioğlu, 

Eğilmez ve Şen, 2018: 689). Cam tavan sendromuna neden olan faktörler 

bireysel, toplumsal ve örgütsel faktörlerden kaynaklanan engeller olarak 

üçe ayrılmaktadır (Üçyıldız, 2017: 20). Bireysel faktörler; kadınların çoklu 

rol üstlenmesi ve kişisel tercih veya algıları olarak ikiye ayrılmaktadır 

(Akyurt, 2018: 89). Toplumsal faktörler; kadınlar ve erkekler arasında 

yaşanan meslek ayrımı ve toplumsal kökenli basmakalıp yargılardan 

(stereotipler) oluşmaktadır. Örgütsel faktörler; örgütün kültürü ve 

politikaları, informal iletişim ağlarına dâhil olamaması ve mentor 

eksikliğinin olması gibi engelleri ifade etmektedir (Erdirençelebi ve 

Karakuş, 2018: 99).  

Kadın yöneticiler tarafından konulan engeller; Kadın yöneticiler 

tarafından konulan engeller; kendini referans alma yanılgısı, kraliçe arı 

sendromu ve yengeç sepeti sendromu olarak sıralanabilmektedir (Kara, 

Tokat ve Doğru, 2014: 129; Örücü, Kılıç ve Kılıç, 2007: 119). 

3. Kadınların Diğer Kadınlara Yaşattığı Engeller 

Kadınların başarılı olmalarını ve kariyer basamaklarında 

yükselmelerini engelleyen erkeklerin olduğu kadar, kadınlar da diğer 

kadınların başarılı olmalarını ve kariyer basamaklarında yükselmelerini 

engellemektedir. Bunun nedeni, kadın çalışanların birbirlerini 

kıskanmaları, birbirlerini rakip olarak görmeleri, başarının tek sahibi 

olmayı istemeleri, kendileri kariyerlerinde yükselemedikleri için diğer 

kadınların da yükselmelerini istememeleri gibi nedenler olarak 

sıralanabilir (Akdöl ve Menteş, 2017: 867). Aslında, beklenti erkek 

egemen çalışma yaşamında çalışan kadınların üzerinde yaratmış olduğu 

olumsuz etkinin, kadın çalışanların kendi aralarında dayanışma ortamı 

yaratacağı ve birbirlerine yönelik olarak destekleyici tavırlar sergileyeceği 

yönündedir. Ancak, çalışma yaşamında çoğu zaman bu beklentiler 

karşılanamayabilir. Beklenenin aksine çalışan kadınlar diğer çalışan 

kadınları desteklemek yerine onları dışlamakta, engellemekte, mutsuz 

edecek ve yıldıracak rahatsız edici tutumlar takınabilmektedirler (Baykal, 

2018: 162). Ayrıca, kadın çalışanlar rakip olarak gördüğü diğer kadın 

çalışanları zayıflatmak için olumsuz yüz ifadeleri kullanmaları, aşağılayıcı 

ve alaycı tavır takınmaları, dedikodu yapmaları, olumsuz söylentiler 

çıkarmaları/yaymaları, sırlarını açığa çıkarmaları gibi dolaylı veya gizli 

saldırgan davranışlar da sergileyebilmektedirler (Mizrahi, 2004: 1591). 

Kadınların kadınlara uyguladığı bu olumsuz tutumlar, kraliçe arı sendromu 

ve yengeç sepeti sendromu ile açıklanabilmektedir.   
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3.1.  Kraliçe Arılar 

Arı kovanlarındaki koloniler içerisinde bal üretiminden sorumlu olan 

işçi arılar ve bu işçi arıların görevlerini kusursuz ve düzenli bir şekilde 

yerine getirebilmelerine liderlik edecek olan tek bir kraliçe arı 

bulunmaktadır. Kraliçe arı, yetişkin ve çiftleşmiş dişi arıların arasından 

zorlu bir mücadele sonucunda seçilmektedir (https://yenikapihaber.com). 

Kraliçe arı, koloninin devamlılığının sağlamasında hayati bir öneme 

sahiptir. Beslenmesinden, temizliğinden, güvenliğinden ve diğer tüm 

ihtiyaçlarının karşılanmasından kovandaki işçi arılar sorumludur (Öztürk 

ve Cevher, 2015: 164). 

Çalışma yaşamında kraliçe arı kimdir? Kraliçe arı, erkek egemen 

kültürüne uyum sağlayarak ve kendilerini diğer kadınlardan uzaklaştırarak, 

erkeklerin egemen olduğu çalışma yaşamında (üst yönetim kademelerinde 

erkek yöneticilerin en fazla olduğu işletmeler) bireysel başarıya ulaşan ve 

kariyer başarısını tek kadın olarak sürdürmek isteyen kadın yöneticiler için 

kullanılan bir etikettir (Derks, Laar ve Ellemers, 2016: 457).  

Kraliçe arı kavramı, ilk olarak 1973 yılında Michigan Üniversitesi’nde 

çalışan Carol Tavris, Toby Epstein Jayaratne ve Graham Staines adlı 

araştırmacılar tarafından ortaya atılmıştır. Bu araştırmacılar, 1974’de 

kadınlara yönelik olarak anket yapmışlar ve anketlerden elde ettikleri 

veriler sonucunda “kraliçe arı sendromu”nu literatüre kazandırmışlardır 

(Tekyazman, 2019: 27). 

Kraliçe arı sendromunda olan kadın yöneticiler kıskanç, kaprisli, aşırı 

duygusal, ayrıntılara takılan, kindar, sürekli astlarını ezme çabası 

içerisinde olan, acımasız, önyargılı, başarılı olan diğer rakip kadınlara karşı 

düşmanca davranışlar sergileyen ve onları çekemeyen gibi özelliklere 

sahiptirler (İmamoğlu Akman ve Akman, 2016: 754; Örücü, Kılıç, Kılıç, 

2007: 130-133; Öztürk ve Cevher, 2015: 872). Bu kadın yöneticiler, 

genellikle yüksek statüye sahip bir işte ve yüksek bir maaşla çalışmakta ve 

erkek meslektaşları ile iyi geçinmektedirler (Akdöl ve Menteş, 2017: 868). 

Kraliçe arı özelliklerine sahip kadın yönetici profiline örnek olarak, 20. 

yüzyılın etkili siyasetçilerinden biri olarak sayılan ve İngiltere’nin ilk 

kadın başbakanı olan Margaret Thatcher verilebilir. Thatcher, İngiliz 

basını tarafından “kraliçe arı” olarak nitelendirilmiştir. Dönemin 

kabinesinde hiçbir kadına yer vermemiş ve kadın memurlarına çok iyi 

davrandığı halde, elinde güç ve yetki olmasına karşın kadın memurların 

kariyerlerinde gelişmeleri veya ilerlemeleri konusunda destek vermemiştir 

(Kızıldağ, 2018: 60). 

Kraliçe arı olarak nitelendirilen kadın yöneticilerden, erkeklerin 

egemen olduğu iş dünyasında cam tavana, strese ve mobbinge maruz kalan 

ve bu psikolojik bariyerleri aşan bir kadın olarak, çoğu zaman yönetim 

pozisyonuna ulaşamayan diğer kadınlara destek olması ya da mentorluk 
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yapması beklenmektedir. Ancak, beklenenin aksine yönetim pozisyonuna 

ulaşmaya çalışan diğer kadın çalışanlara engel olmaktadırlar. Kraliçe 

arılar, kendi yeteneklerini ve bilgilerini öne çıkarmayı ve tanınmayı 

istemekte ve tek kadın olmanın başarının bir göstergesi olduğuna 

inanmaktadırlar. Bu nedenle, erkek yöneticilerin özelliklerini göstererek 

diğer kadın çalışanlara psikolojik taciz ortamı yaratmakta, örgütteki diğer 

kadın çalışanların kariyer basamaklarında yukarıya doğru çıkmasını 

engellemektedirler (Kızıldağ, 2018: 59; Öztürk ve Cevher, 2015: 164). 

Ayrıca, kraliçe arı zihniyetine sahip olan kadın yöneticiler rakip kadınlara 

kaba davranışlarda bulunmakta, hata yapmaları için zemin hazırlamakta, 

haklarında asılsız dedikodular çıkarmakta ve bu kadınlarda korku 

yaratarak düzen sağlamaya çalışmaktadırlar (Çalı, 2016). Dolayısıyla, 

kraliçe arı zihniyetinde olan kadın yönetici yönettiği bölümün başarısından 

daha çok kendisine rakip olarak gördüğü kadın çalışanların başarısızlığına 

odaklanmaktadır (Özülke, 2016). Kraliçe arılar sadece diğer kadın 

çalışanların iş yaşamlarını zorlaştırmakla kalmazlar, bunun yanında 

yetenekli ve dikkate değer kadın adayların da iş çevresine ulaşmalarını ve 

işe alımlarını sabote ederek engellemektedirler (Durmaz, 2016: 53).  

Kraliçe arı zihniyetine sahip olan kadın işveren ya da kadın yöneticiler 

ile çalışan kadınlarda, motivasyon ve performans düşüklüğü, fiziksel ve 

psikolojik olarak yıpranma, depresyon ve aşırı stres yaşanmaktadır (Öztürk 

ve Cevher, 2015: 163; Özülke, 2016). Ayrıca, kadın çalışanlarda iş 

tatminsizliği, duygusal bağlılıklarında azalma, işten ayrılma niyetinin 

artması, kariyerlerini yarıda bırakarak işten ayrılmalar gibi durumlarda 

yaşanabilmektedir. Bu olumsuz sonuçlar neticesinde, kadın çalışanlar 

genellikle kadın yöneticiler ile çalışmak istememektedirler. İmamoğlu 

Akman ve Akman (2016) kadın öğretmenlerin kadın yöneticilerine ilişkin 

görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, katılımcı kadın 

öğretmenler kadın yöneticilerden destek görmediklerini, kadın 

yöneticilerin kaprisli, kıskanç, acımasız, kindar ve ayrıntılara takılan 

olumsuz özelliklere sahip olduklarını, kadınların yönetici olarak tecrübesiz 

olduklarını, mantıkları ile değil duyguları ile karar verdiklerini, otorite 

sağlayamadıklarını ve kadın yöneticiler ile çalışmanın zor olduğunu 

belirtmeleri doğrultusunda kadın öğretmenlerin kadın yöneticilere karşı 

olumsuz bir tutum içerisinde oldukları tespit etmişlerdir. Ayrıca, kadın 

öğretmenlerin kadın yöneticiler ile çalışmak istemedikleri sonucuna 

ulaşmışlardır (İmamoğlu Akman ve Akman, 2016: 754). Karakuş (2014) 

özel sektörde çalışan 4 kadın ile görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler 

sonucunda kadınların kadın olmalarından dolayı hem cam tavan 

sendromuna hem de kraliçe arı sendromuna maruz kaldıkları sonucuna 

ulaşmıştır. Yatay ve dikey mobbing erkekler tarafından yapıldığı gibi 

kadınlar tarafından da yapıldığını hatta kadın yöneticiler tarafından daha 

da şiddetli mobbing yapıldığını tespit etmiştir. Karakuş, kadınlar arasında 
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yaşanan mobbingi “pembe taciz” olarak kavramsallaştırmıştır (Karakuş, 

2014). Tekyazman (2019) Türkiye’nin farklı üniversitelerinde spor eğitimi 

veren kurumlarındaki kadın akademisyenlere yönelik yaptığı 

çalışmasında, kadın akademisyenlerin kraliçe arı zihniyetine sahip olan 

kadın yöneticilerden kaynaklanan engeller ile karşılaşıp 

karşılaşmadıklarını saptamayı amaçlamıştır. Araştırma sonucunda, kadın 

akademisyenlerin çoğunun cam tavan sendromuna ve kraliçe arı 

sendromuna maruz kaldıklarını saptamıştır (Tekyazman, 2019). 

Kraliçe arı sendromu kadın çalışanlara has bir özellik olmasına karşın 

(Bozkurt, 2019: 70), kraliçe arı davranışlarının altında yatan bir takım 

psikolojik nedenler bulunmaktadır. Bu nedenler; yönetici pozisyonunda 

olan kadınların bulundukları pozisyona gelirken zorlu bir yoldan geçmeleri 

ve tekrar aynı zorlukları yaşayacakları endişeleri ve yönetici kadınların 

çalışma yaşamında sürekli olarak gördükleri erkek meslektaşlarının tutum 

ve davranışlarını taklit ederek, erkek egemen kültürünün hâkim olduğu 

çalışma yaşamında eril özelliklere uyum sağlamaya çalışmalarıdır (Akdöl 

ve Menteş, 2017: 868). Literatürde kadın yöneticilerin kraliçe arı 

zihniyetinde olduğu görüşünü savunan yukarıdaki çalışmaların yanı sıra, 

kadın yöneticilerin kraliçe arı zihniyetinde olmadığı, aksine diğer başarılı 

kadınlara mentorluk yaptığı yönünde olan çalışmalar da mevcuttur. Derks, 

Laar ve Ellemers (2016) yaptıkları çalışmada kraliçe arı kavramının 

cinsiyet eşitsizliğinden değil, kadınların çalışma hayatında yaşadıkları 

cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu olduğunu ileri sürmüşlerdir (Derks, Laar 

ve Ellemers, 2016). Faniko, Ellemers ve Derks (2016) tarafından yapılan 

çalışmada deneyimli ve başarılı olan kadınların, kendilerini tıpkı kendileri 

gibi başarılı olan kadınlardan uzaklaştırmadıklarını, aksine onları 

desteklediklerini, ancak deneyimsiz ve başarısız olan kadınlardan ise 

kendilerini uzaklaştırdıklarını tespit etmişlerdir (Aktaran: Derks, Laar ve 

Ellemers, 2016: 457). Er ve Adıgüzel (2015) tarafından yapılan çalışmada 

odaklanılması ve çözüme kavuşturulması gereken sorunun kraliçe arı 

sendromunun olmadığı, asıl çözümlenmesi gereken sorunun cam tavan 

sendromu olduğunu belirtmişlerdir. Bickford (2011), yaptığı çalışmada 

başarılı kadınların çoğunluğunun ekip içindeki diğer kadınları 

desteklediklerini ve onların gelişimi için çaba gösterdiklerini tespit 

etmiştir. Başarılı kadınlar, ekipteki diğer kadınların başarılarını kendileri 

açısından bir tehdit olarak algılamamakta ve onların başarıları ile gurur 

duymaktadırlar. Bu nedenle kraliçe arı sendromunun cinsiyet ayrımcılığına 

dayalı bir önyargıdan ibaret olduğunu ifade ederek, kadınlara gerekli 

eğitimlerin verilmesi ve düzgün rol modellerle desteklenmesi durumunda 

kariyer basamaklarını daha sağlam adımlarla çıkacakları tespitinde 

bulunmuştur (Aktaran: Er ve Adıgüzel, 2015: 165). 

 

 

976



 

 

3.2.  Yengeçler 

Kapağı açık kovaya konulan tek bir yengeç kovadan rahatlıkla 

çıkabilmektedir. Ancak, kovadaki yengeç sayısının artması durumunda, 

kovadan çıkmak isteyen yengeçler diğer yengeçler tarafından yukarıya 

doğru itilmek yerine, aşağıya doğru çekilmektedirler. Böylece hiçbir 

yengeç kovadan dışarıya çıkamamaktadır. Bu nedenle, yengeçlerin 

konulduğu kovanın kapağı bulunmamaktadır (www.cnnturk.com,). 

Dolayısıyla, yengeç sepeti ilkesi, hiçbir yengecin diğer bir yengecin 

yukarıya tırmanmasına izin vermemesidir (Kara,Tokat ve Doğru, 2014: 

129).  

Yengeç sendromunu ya da yengeç zihniyetini Bulloch (2013: 234) 

herkesin aynı seviyede olmasını ve başarılı olan bireyin/bireylerin aşağı 

çekilmesini ifade eden olumsuz kültürel bir eğilim olarak tanımlamıştır 

(Aktaran: Özdemir ve Üzüm, 2019: 127). Başka bir tanıma göre, yengeç 

zihniyeti bireyin, çevresindeki diğer bireyin/bireylerin kendilerini 

geliştirmeyi başardıklarını gördüğünde olumsuz tepki vermesidir. Yengeç 

sendromunda, “eğer ben sahip olamıyorsam, sen de yapamazsın” ifadesi 

“sepetteki yengeçlerin” anlayışını en iyi şekilde tanımlamaktadır.  İnsanlar 

yengeçler gibi fiziksel olarak birbirlerini parçalamaya çalışmasalar da 

başarılı olan bireyleri gördüklerinde motivasyonlarını kırmaya ve onların 

başarısız olmalarını sağlamaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla, yengeç 

sendromu sadece yengeçlere özgü değil, aynı zamanda insana özgü bir 

davranıştır (www.developgoodhabits.com.).  

Yengeç zihniyeti, çalışma yaşamında da görülmektedir. İşyerinde, 

çalışanın kendisinden daha iyi performans gösteren diğer çalışanları aşağı 

çekmeye çalışması olarak ifade edilmektedir. Yengeç zihniyeti bir tür 

kıskançlık veya nefret türü olarak görülebilir (Spacey, 2015: 1). Yengeç 

zihniyetindeki yengeçler kıskanç ve rekabetçi özelliklere sahiptirler 

(Miller, 2019: 353). Yengeç zihniyetinde olan çalışanlar kendisine rakip 

gördüğü çalışanı başarısız olarak göstermeye çalışma, değerli kaynak ve 

bilgileri gizleme, kendi hatasını ört-bas etmek için suçu başkalarına atma, 

çalışma arkadaşlarını dışlama veya onları görmezden gelme, küçümseyici 

veya aşağılayıcı ifadeler kullanma, hakkında asılsız dedikodular çıkarma, 

yatay mobbing uygulama gibi çalışma arkadaşlarına olumsuz davranışlar 

sergilemektedir. Ancak, yapılan bu davranışlar doğrudan veya fiziksel 

olmayan, dolaylı bir şekilde gerçekleştirilen davranışlardır (Özdemir ve 

Üzüm, 2019: 126). Bu nedenle, yengeç zihniyeti işyerinde dikkat 

çekmeyebilir ve çalışanlar tarafından da bu zihniyet fark edilmeyebilir 

(Miller, 2019: 353).  

Kadınların diğer kadın çalışanların kariyer merdivenlerinde 

yükselmelerini engellemeleri yengeç sepeti sendromu ile 

ilişkilendirilmektedir (Irmak, 2010: 38; Kara, Tokat ve Doğru, 2014: 129). 
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Kadın çalışanlar diğer kadın çalışanların aile yaşamlarını veya fiziksel 

özelliklerini kıskanabilir ve onları bir tehdit unsuru olarak görebilirler. 

Böylece, yengeç zihniyetine sahip olan kadın çalışanlar ya da kadın 

yöneticiler diğer kadınların daha başarılı olmalarını ve üst yönetim 

kademelerine çıkmalarını engelleyebilirler (Kara, Tokat ve Doğru, 2014: 

129). Ayrıca, kadınlar kariyerlerinde yükselmeye çalışırken yengeç 

sendromunun etkisinde kalarak “eğer ben sahip olamıyorsam sende sahip 

olamazsın” düşüncesi ile diğer rakip gördüğü kadınlara karşı saldırgan 

davranışlarda bulunma, onları dışlama, hakkında dedikodu yapma ve yatay 

mobbing uygulama gibi davranışlar sergileyebilirler (Özdemir ve Üzüm, 

2019: 132). Jogulu ve Vijayasingham (2015) kadın doktorlara yönelik 

yaptıkları çalışmada, karşılıklı görüşmeler sonucunda aynı düzeydeki 

kadın doktorların birbirleriyle her konuda rekabet içerisinde olduklarını ve 

kadın meslektaşlarını küçümseme eğilimi içerisinde olduklarını 

belirtmeleri, kadın doktorların yengeç zihniyeti içerisinde olduklarını 

saptamışlardır (Jogulu ve Vijayasingham, 2015: 170). 

Yengeç zihniyetine sahip olan bireylerle çalışan diğer bireylerde aşırı 

stres, tatminsizlik, performans düşüklüğü, işten ayrılma niyeti gibi 

olumsuz örgütsel sonuçlar yaşanmaktadır (Özdemir ve Üzüm, 2019: 131). 

Ayrıca, yengeç sepeti sendromuna maruz kalan bireylerde hayal kırıklığı, 

öfke, ihanet ve üzüntü gibi olumsuz duygular da yaşanmaktadır (Miller, 

2019: 353). Yengeç sendromuna maruz kalan çalışanlarda yaşanan bu 

olumsuz durumlar, örgütte de performans düşüklüğüne neden olabilir. 

4. Sonuç 

Toplumda iş tanımlarının, çalışma ortamının ve çalışma şartlarının 

genellikle erkeklere göre belirlenmiş olması, kadının çalışma yaşamında 

ikinci plana itilmesi sonucunu doğurmuştur (Negiz ve Yemen, 2011: 196). 

Dolayısıyla kadınlar çalışma yaşamında yer alabilmek ve yönetim 

basamaklarını çıkabilmek için erkeklerden daha fazla çaba göstermek 

zorunda kalmışlar ve genellikle eril özellikleri benimseyerek 

kariyerlerinde yükselmeye başlamışlardır. Ancak, bu durum diğer 

kadınlara daha sert, katı, acımasız davranmalarına, kariyerlerinde 

yükselmelerini engellemelerine neden olmuştur (İmamoğlu Akman ve 

Akman, 2016: 754; Karakuş, 2014; Tekyazman, 2019). Literatürde bazı 

çalışmalar, kadın yöneticilerin ya da kadın çalışanların diğer kadınların 

kariyerlerinde yükselmelerini engellediği ve başarısız olmaları için 

olumsuz davranışlar sergilediği yönündedir (İmamoğlu Akman ve Akman, 

2016; Jogulu ve Vijayasingham, 2015; Karakuş, 2014; Mizrahi, 2004; 

Tekyazman, 2019). Aksine, bazı çalışmalarda ise kadın yöneticilerin ya da 

kadın çalışanların diğer kadınları desteklediği, kariyerlerinde yükselmeleri 

için onları teşvik ettiği ve başarılı olmaları için olumlu davranışlar 

sergilediği yönündedir (Derks, Laar ve Ellemers, 2016; Faniko, Ellemers 

ve Derks, 2016). Dolayısıyla, literatürde birbiriyle çelişen bu farklı 
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çalışmalara göre, kadınların diğer kadınlara yaşattığı engellemelerin asıl 

sebebinin kadınların kendi kişilik özellikleri ile ilgili olmadığı, aksine 

kadınların, erkeklerin egemen olduğu çalışma ortamında rol model olarak 

sadece erkekleri görmeleri ve başarının şartının eril özellikler sergilemek 

olduğunu düşünmeleri olabilir.  

İşyerinde kadınların kadınlara olan düşmanlıklarını ortadan 

kaldırabilmek için, kadınların olumsuz olarak nitelendirilen özelliklerinin 

azaltılması ve olumlu olan özelliklerinin (hırslı, başarılı, dikkat çekici, 

çalışkan, disiplinli, iyi bir gözlemci, yaratıcı gibi özellikler) 

güçlendirilmesi sağlanabilir. Bunun için işletme yönetimi tarafından 

destekler (eğitim, adil davranma, eşit ücret ve haklar sağlama gibi) 

verilmesi gerekmektedir. Böylece, olumlu özellikleri öne çıkan kadınların 

çalışma yaşamında ve işletme yönetim kademelerinde daha fazla yer 

alması, hem çalışma yaşamına girecek olan diğer kadınlara örnek teşkil 

etmesine hem de işletmelerin başarı elde ederek daha karlı çalışmasına 

neden olabilir.  

Literatürde, çalışma yaşamında kadınların birbirleriyle olan ilişkilerini 

inceleyen az çalışmaya rastlanmıştır. Özellikle yengeç zihniyeti ile ilgili 

yapılmış çok az çalışmaya rastlanmıştır. Çalışma yaşamında kadınların 

birbirleriyle olan ilişkilerini daha iyi test etmek için bu konuda daha fazla 

çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
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